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(21. SRPEN 1968)
T A K UŽ JSTE T A D Y . . . VÍTEJTE.
VÍTEJTE, LETN Í HOSTÉ
Z HLUBIN M RAZU ,
VÍTEJTE NÁM
PO STARÉM OBYČEJI
S PANCÍŘEM CHLEBA,
S T ÍM T O KRYSTALEM SLZO TV O R N Ě SOLI,
JEŽ R OZEŽÍRÁ VŠE
CO PADLO S NEBE.
VÍTEJTE V LÁSKYPLNÉM OBJETÍ,
V NĚM Ž PRAŠTÍ KOSTI,
SÁKNE K R E V Z PLOD Ů
NA S K L O N K U VÝSLUNÍ. A ZNOVU
H LUCH ONĚM Í S HLUCH ONĚM ÝM I.
A ZN O V U O SIKY.
O SIK Y , K TE R É SE O TŘÁSAJÍ
PŘI POUHÉM POM YŠLENÍ NA JIDÁŠE.
NA ÚSVITĚ ZAŘIČEL K O H O U T.
ZAPÍRÁM,
ŽE JSEM VÁS K D Y ZNAL.
ZAPÍRÁM PODRUHÉ,
POTŘETÍ . . .
(Ú dajně neznámý autor z Prahy.
Psáno v srpnu před pěti lety.)

POUČENI Z PRAHY
IV AN SVITÁK
V Čekoslovensku byl v roce 1968 proveden pokus o praktické
řešení zájmového společenství dělníků a inteligence, byla zde
formulována základní otázka revoluční teorie a praxe, základ
ní otázka moderní průmyslové společnosti a jejích strukturál
ních změn.

Československý lokální problém se stal a je globálním problémem
soudobého světa. Sovětská intervence mohla jen zadržet důsledky
tohoto procesu, ale nemohla likvidovat poučení, jež si z irreversibility historie odnese teorie, program i praxe strukturálních proměn
moderní společnosti. V Praze byl během roku 1968 učiněn pokus
o transformaci politického systému moderní průmyslové společnosti
demokratickými, nenásilnými prostředky, pokus o celostní pro.
měnu ekonomického života, pokus o praktické řešení problému lid
ského odcizení strukturálními změnami společnosti. Základ tohoto
československého experimentu byl rozdrcen pásy tankových kolon,
ale zůstalo významné poučení, že moderní politika musí být řešením krize lidského odcizení, likvidací fetišizace moci a reálnou
desalienací. Československý experiment byl pokusem jak čelit dů
sledkům průmyslové výroby vyvinuté technické společnosti proměnou její politické nadstavby.
“Pražské jaro" dále prokázalo, že zdánlivě stabilní režim totalit
ní diktatury muže být otřesen vnitřním i silami téže totalitní dik
tatury, jestliže roztržka ve vedení vytvoří situaci, že část mocen
ské elity je donucena opřít se o podporu obyvatelstva a vytknout
minimální humanistický program. Za těchto okolností vzniká
okamžitě příznivá situace pro demokratické, lidové radikální hnu
tí, jež se ustavuje jako společenství základních společenských
vrstev (tříd ) moderní průmyslové společnosti, jako akční program,
v němž je možno spojit organicky dílčí požadavky s programovou
perspektivou. Jakmile je otřesena schopnost mocenské elity nasa
zovat státní aparát a opresivní mechanismy proti tomuto hnutí,

vytváří se reálná možnost využít dané situace ve prospěch demo
kracie, realizace lidských práv.
Revolty proti diktatuře se rodí z absurdní situace člověka, který
je ochoten v krajní situaci ke krajnímu riziku, protože se chce zba
vit věcné úzkosti, strachu a ponížení. Diktatury s autoritativním i
režimy nevytvářejí pouze zdánlivě všemocné a neobyčejně efektiv
ní systém y politické kontroly, nevytvářejí jen výkonné systém y
vojenské agrese, ale plodí zároveň absurdní situace lidského odcizování a frustrace, jež se v krizové situaci projeví s překvapivou a
zdánlivě nevypočitatelnou silou. D iktatury a opresivní režimy neplodí jen útlak, nýbrž také revoltující jedince a revoltující masy.
Revolty ve jménu lidských práv, jsou vzpourami proti fetišizované moci moderní průmyslové společnosti a mají své zdroje spíše ve
frustraci základních lidských hodnot než v ekonomickém nedostat
ku. Totalitní diktatury a opresivní režimy nejsou schopny ř<ešit tyto
problémy, právě proto, že řešení je závislé na proměně celé struk
tury společnosti. Východiskem z této krize není zvýšení konzumu,
protože to je krize jedincova m ísta ve společnosti, krize řešitelná
jen rozvojem lidských práv, reálným humanismem, svobodou jedin
ce ve svobodné společnosti.
Revolty proti odcizení vznikají navzdory rostoucímu konzumu prů
myslového zboží a navzdory zvyšování životní úrovně, protože mo
derní průmyslová společnost selhává právě tam, kde široké vrstvy
obyvatel opouštějí starý způsob existování na samé hranici bídy a
kde se setkávají s problémy, jež nelze řešit konzumem. Moderni spo
lečnost tak vytváří v masovém měřítku jevy, které byly dříve výsa
dou privilegovaných vrstev a mohly platit za degenerativni jev pri
vilegovaných vrstev. Společenským bohatstvím a likvidací bídy se
však naopak otvírá horizont lidské konfliktní problematiky na da
leko vyšší úrovni, protože do dějin vstupují vzdělané masy stavě
jící otázky hodnotných orientací, hodnot a životních cílů, jako
nové, politicky vážné problémy. Tím se mění od základu způsob je
jich angažování v politické akci, motivace jejich aktivity, podoby
protestu i programové cíle. Stručně řečeno, jde o životní hodnoty,
nikoli o konzum zboží.
Dějiny jsou — v marxistickém pojetí — sledem rozmanitých po
dob lidského odcizení. Po fetišism u zboží, pochopeném v Marxově
díle, se setkáváme s institucionalizovaným fetišismem moci, s to-
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totalitními diktaturam i, s opresivními systém y, s monopolem moci.
Moderní hrozba lidské svobodě přichází od fetišizované a monopo.
lizované moci totalitních diktatur a jejích aparátů. Lidské odcizení
překročilo míru řešitelnou masovým konzumem a projevuje se stále
více jako vědomí člověka samého o svém vlastním odcizení, proje
vuje se tedy nejen jako dílčí společenská krize, ale v člověku samém.
Toto cenné vědomí člověka o jeho vlastní krizové situaci, tato po
třeba existentní změny není jen výsadou mládí, studentů a nespo
kojených rebelů, ale je neustále reprodukována společenskými vzta
hy průmyslové společnosti samé, a nelze ji zastavit Niagarami spo
třebního zboží.
Odcizení člověka ve vyvinutých průmyslových společnostech nelze
chápat jednostranně, jako cenu za sociální pokrok a přijím at ztrátu
individuality jako znak vyšší společenské soustavy. Odcizení je am
bivalentní jev a zahrnuje růst individualizované osobnosti, přijetí
svobody se závazky, tedy předpoklady des-alienace. Ani úspěšná po
litická revoluce nemůže změnit lidskou přirozenost, nemění podstatu
člověka, a nové přizpůsobování se nevytváří dost rychle, ve srovná
ní s explozivním růstem techniky. Naopak, průmyslová společnost
vytváří rostoucí napětí mezi elementárními potřebami člověka jako
takového, nejen člověka jako člena určité společenské třídy nebo
národní pospolitosti. Nové kulturní a civilizační prostředí vyvolává
ovšem řadu proměn ve způsobu lidského existování, vytváří jakousi
grandiózní transformaci podoby lidského života; ale tento proces
sám je dvojznačný, ambivalentní, plný napětí, protože tisícileté me
chanizmy lidských zvyků, postojů a cítění jsou vystavovány novým
situacím v moderní průmyslové společnosti.
Překonání odcizení je základním lidským problémem průmyslo
vých společností, je hlubokou krizí samých základních podmínek lid
ského existování, je cílem lidí spějících k vlastnímu sebevyjádření,
k sebe-realizaci. Chápání života jako individuálního sebe-vyjádření
naráží na život pojímaný jako disciplinovanost vůči organizacím a
revolta proti neosobnosti moderních organizací ztroskotává na po
třebě kázně v průmyslové výrobě zboží. Po individuálních revoltách
proti systému, přicházejí dílčí hnutí menšin proti systému samot
nému a ukazují směr k pozitivnímu řešení, jež by přineslo struktu
rální změny celé společnosti.
Průmyslová společnost mění samy základní parametry lidského
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existování a s nimi i životní cíle a hodnoty založené na práci, jako
centrální kategorii minulých společností. Čím více se mění proporce
mezi pracovní dobou a volným časem, čím více se člověk osvobozuje,
tím více roste napětí mezi zděděnými rigorózními normami a spotřebně-hedonistickým postojem bavícího se člověka. Čím více se lidé
průmyslových společností osvobozují od tlaku materiálních potřeb,
tím více inklinují k pojetí života, v němž spotřeba volného času
vede k umění, k tvorbě, jež není pracovním procesem ve smyslu
průmyslové výroby zboží.
Rozmach techniky vytváří tedy zároveň alienaci a desalienaci, vy
tváří zároveň podmínky lidského osvobození i podmínky otroctví, je
ambivalentním jevem, jehož výsledek závisí na schopnosti dané spo
lečnosti přizpůsobovat se technice, s ohledem na lidskou integritu.
Byrokracie moderní organizace ovšem vždy vybízí lid, aby následo
val novou technokratickou elitu, jež se vymyká tradiční kontrole
obyvatelstva, jak na Východě tak i na Západě. Jakmile tato elita
selhává, začíná vládnout přím ým i vojensko.politickými akcemi, za
tímco dříve se snažila vládnout nepřímo. Represivní autokratický
systém prosadil změnu k horšímu v Řecku r 1967, na straně jedné,
a v Československu o rok později, na straně druhé.
Problémy strukturálních změn, spojenectví dělníků a intelektuálů,
revolta proti diktatuře a úsilí o překonání odcizení byly základními
teoretickými i praktickým i otázkami československého experimen
tu. Poučení z Československa dokazuje, že změny moderní společ
nosti mají nutně komplexní, celistvý strukturální charakter a že
materiální blahobyt neodstraňuje politické krize, ale naopak je
prohlubuje. Teprve ve společnosti blahobytu se může odhalit pro
blém všech problémů: člověk, lidská dimenze současné civilizace.
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ZTRÁT A A ZISK
IV A N JE LÍN E K
Lapides in corpore terrace ossa rear dici. Iactare
kos post terga iubemur. — (Publius Ovídius Naso:
Deucalion a Pyrrha.)
Jd e o zisk a ztrá tu básníka, k terý si dobrovolně zvolil exil.
Co ztratil? Z tratil otcovský posvátný háj m ateřského jazyka a
mnoho dalšího, co jde s tím a co je možné si lehko představit. Do
ma, n a rodné půdě měl všemožné výhody přirozeně provázející
jeho životní situaci a mohl přím o zachycovat všemožné ozvěny
vyvolávané jeho uměním. To bylo uznáním jeho existence a jeho
činnosti; a třebas to byl omyl, v posledním důsledku se toto zdálo
skutečným zdrojem básníkovy síly. Zároveň se to vlivem klam u
jevilo jako jediný zdroj jeho víry, nechť už oslňovala nebo jen
blikala. Z té v íry vyrůstalo cosi s kladnou hodnotou. Toto básník
předával svém u prostředí; snad to tu a tam byly přím é postřehy
jeho tajem ství, jeho inspirace. V té bývalé situaci se nezdály pří
kazy múzy obzvlášť obtížné. Bylo tom u právě naopak; často je
pociťoval jako zvláštní vyznam enání, jako přím é lichotky, tak
m ilé člověku, jenž používá slov ke své poutavé hře, kterou lze
chápat jen částečně, i když se básník snaží jí plně porozumět. By
lo skvělé být nadšencem; konečně básníkovi obdivovatelé byli též
nadšenci.
V básníkově domovině se dostávalo jeho jm énu uznání. Byly
hm otné odměny a veřejné pocty; byly lichotky. Stýkal se s lidmi,
jejichž úlděl byl týž nebo podobný. Konečně múz je do počtu de
vět. Byl snad i členem skupiny, neboť vlků — sam otářů bylo co
bys na prstech spočítal. Skupiny nebo kliky byly často na obtíž
hlavně svou nudou, avšak zároveň představovaly oporu. Bez ohle
du na povahu skupina nevyhnutelně i nevědom ky líčila na básní
ka nástrahy. V básníkovi, jenž dosáhl jakéhosi m istrovství pod-
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pórovaného hrdostí a sentim entalitou skupiny, kroužku nebo kli
ky, rostlo přesvědčení, že je originální a znam enitý. Avšak hlav
ně se v něm upevnilo přesvědčeni, že písem nictví je nade vše, že
jeho um ění je nade vše, ve srovnání s veškerou lidskou činností.
Básník se ocital v nebezpečí, že degeneruje v idol, vytvořený lid
mi a z části i jím samým. Začal si být vědom vlastní důležitosti,
ať už to byla fikce nebo skutečnost.
Po druhé světové válce jsem se jednou zeptal velkého českého
básníka F ran tišk a Halase, jak ještě může být kom unista, jestliže
komunismus vede k tak rychle se množícím výtřelkům . A nevě
děl jsem, co si počít, když Halasovi vytryskly slzy. Halas pravil:
“Oni dobře vědí, že jsem odjakživa kom unista. A kom unistou
jsem nepřestal být. J á jsem přesvědčen, že jsem kom unista. Co
jiného bych mohl být? J á jsem kom unista a chci kom unistou zů
stat. A jsem přesvědčen, že kdyby stran a chtěla udělat něco o
pravdu zlého, budu to moct zastavit, jestliže se proti tom u celou
svou váhou postavím .” Je známo, že stran a na Halase nedala. Ha
las umřel, odvažuji se říci, jako zlomený člověk.
V dané dějinné situaci, po druhé světové válce, nebylo prokle
tých básníků. Existovali ještě tak básníci avantgardní. Nikdo
neměl nejm enší potuchy, co to znam ená být prokletý básnik; ten
krát tento výraz neměl nejm enšího smyslu. Nebyli Rimbaudové.
Nebyl nikdo jako ten člověk, k terý po své “ Sezóně v pekle” se
zřekl poesie, aby v Africe nastoupil dráhu obchodníka. Co to bylo
u kořene té situace? Dom nívám se, že básník ve chvíli osudné sla
bosti se dal svésti, aby uvěřil, že společnost mu vzala jeho největ
ší schopnosti a možnosti. B ásník ztratil svou vizi, a revoluce s
velkým R převzala jeho úkol. Ja k uboze nyní vypadaly někdejší
básníkova nádhera a sláva! Vize byla znárodněna; byla zkracová
na, nadstavována, p řistřihována politickou lůzou. P olitika nyní
vedla zástupy do nového Jeruzalém a. Nač by lidstvu byli poets
maudits? Poetická věčnost zjevení dospěla přece ke konci. Jednou
provždy jí byl konec, neboť nyní se vytvářel nový svět. Jakékoli
vědomí prokletí nebo stigm atu nebylo na místě. Prokletí mohla
teď vyslovit tak ještě společnost; určitě ne básnikovo daimonion.
A zastávat jiné názory? To bylo nesociální a zpátečnické. Protože
básník zakolísal na kratičkou chvíli, nabyl přesvědčení, že nemá
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poslání, že nikde nestojí psán rozkaz nesnášející odmluvy, že má
sám sebe poslat do vyhnanství z norm álního života; že se m á
sám odsoudit do žaláře, do vyhnanství, do říše, jejíž existencí je
bohéma; že m á sám sebe vyhnat na poušť samoty. Básník už ani
nechápal, že takovéto pouště dosud existují a že vždy čekají na
osamělý volající hlas. Věděl ve skrytu duše, že záplava hum ani
smu topí člověka. A však stále ještě neviděl cestu, kterou šli Deukalion a P y rrh a k Them idě, aby se jí zeptali, zda přece jen není
vzkříšení lidí možné.
Tak básník byl korum pován. Bylo m u řečeno: přijm i zbožňo
vání veřejnosti. Je to výsada, se kterou jsi se zrodil. Nežli se sešlo
ráno s ránem , básník si uvědomil s hrůzou, rdousící ho tak jako
ta, jež rdousila Halase, že se prom ěnil v loutku kašpárkového di
vadélka, nad k terý m se zdvihal žaludek. Situace byla tragikom ic
ká, avšak zároveň zcela určitě nudná. Byla hodna opovržení; do
krajnosti zahambovala. Šlo zcela jasně o zlo. B ásník přijal jed fa
lešných slov. Stále se m u říkalo, že jeho um ění je, nebo může být,
samou základní životodárnou látkou, vezdejších chlebem lidstva,
jež se každé ráno probouzelo lidštější a lidštější. Básník byl zka
žen ani ne ta k sliby jako tím , že sám doufal, že jeho um ění vlast
ně je nejskvělejší a nejvyšší lidskou funkcí. Jeho schopnost po
střehu se zamžila zlostí, pak zárm utkem , posléze zoufalstvím.
Neodvažoval se uvědom it si, že jeho “svrchované um ění” je sní
ženo a korumpováno; že přestalo být zákonem samo sobě. To bylo
provinění, jež m u zabraňovalo porozum ět čemukoli. Provinění ta 
ké dělalo nem yslitelným , že by mohl nechat své hry, jak to udělal
Rimbaud, a že by se mohl obrátit zády ke zdroji inspirace, ze kte
ré se jeho h ra rodila. Orfeus, již ne pěvec nýbrž h říš n í^ byl po
sléze rozsápán, avšak ti, kdo ho zničili, jistě nebyly thrácké ženy.
Nikom u není známo, k terá řeka odnesla jeho urvanou hlavu a
zda Bůh sám nyní zpívá jeho m rtvým i ústy, jako kdysi Apollón
rozezpíval urvanou hlavu Orfeovu. Také není známo, kde leží o
strov Lesbos, na jehož břeh vlny hlavu vyhodily. V kterém moři
leží teh ostrov — aby tam mohli lidé putovat a prosit tam o věšt
by?
Pro hřích, jehož se dopustil, básník nebyl schopen vrcholných
vypětí imáginace. Nedovedl se stavět tv áří v tv á ř otázkám na ně
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ho doléhajícím: Kdo pohnul rukou na loutně? Kdo tvoří hlas,
jímž on zpívá? A je on, harfen ík a básník ve m ně stejně jako já
nezvratně přesvědčen, že můj zpěv je vůbec nejdůležitější lidská
činnost?
A však v poustkách se objevil básníky který sám sebe poslal do
vyhnanství, do žalářů nebo do cjzinv. Za těchto okolností tento
výskyt soudobého básníka, jenž sám sebe poslal do vyhnanství,
též znamenal ochuzení jeho otčiny, znamenal též ztrátu příleži
tosti odříci se jeho poskvrněného um ění činem víry. Jenom že —
bylo to um ění jeho vlastnictvím ? A ť tento problém stál pro k te
réhokoli básníka-sebevyhnance jakkoli, musil jej řešit sám v
pustině, jsa doslova neviditelný.
Básník-sebevyhnanec chápe, že unikl poutu a snad svrchované
mu zlu. Avšak zatím co se toto odehrávalo, básník přišel skoro do
cela o váhu, včetně své jedinečné podstaty, a to ve význam u do
slovném i přeneseném . Zhubeněl: to všechno své, jež s sebou nosí,
mu na tlouštce nepřidá. Byl přinucen vzdát se alespoň trochu sta
ré víry, že je středem vesm íru. A ježto se stal skoro neviditelným ,
ztratil též na sebejistotě. Jenom že jeho svoboda vzrůstala právě
proto, že byl m éně vyhledáván. Získal svobodu um ožňující mu
přijím at inspiraci zbrkleji a bezohledněji. Je bez těla. Je pouze
odervaná hlava. Kdysi prosíval svou inspiraci zatraceně hustým
sítem své tělesnosti. Příliš mnoho inspirace představovalo nebez
pečí — mezi jiným z hlediska úspěchu. Nyní, kdy je pouze oder
vaná hlava, může daim oniu pokorněji naslouchat. Byl osvobozen
od nezbytného podomního obchodu se svými výrobky. Nyní se
chová takřka pokorně, dokonce trochu méně sobecky. Není sko
ro člověka, jenž by dbal o jeho zboží. V jeho dnešní situaci není
skoro nikdo, kdo by mu chtěl naslouchat. K onsum enti jeho uměni
se počítají na prstech jedné ruky, k terá ztratila několik prstů. I
tito jsou nuceni, rozváti na všechny strany, nebo jako žalářníci,
používat stále m éně m ateřštiny, a ť už prostonárodní nebo spi
sovné. A nakonec básník chápe, že čím je jeho um ění lepší —
jestliže je tom u takto — tím m éně je žádán. Jeho hlas zaznívá v
pustině. Zpěv se zdá být zcela k ničemu. Avšak je tom u opravdu
tak?
Jestliže je básník poctivý, cítí, že nároky být svobodným a ne-
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poskvrněným m luvčím národa, jsou bez nej menší podstaty. Mluví-li vůbec, je to jm énem kohosi docela jiného. Um ělecká tvorba,
mylné pojatá jako činnost tyčící se nad všelikou lidskou činností,
byla uvedena na pravou m íru, a to nejen tlakem vnější nutnosti
jeho existence. Avšak, co je to ta “pravá m íra”? Jestliže v jeho
díle vůbec zůstalo něco neobyčejného, jestliže to dílo rodí světlo
a dovede obdarovat srdce — v nouzi, básník velmi dobře ví, že to
není jeho zásluha.
B ásník rozjím á pam ětihodná Goethova slova: “Mluvíme příliš.
J á sám bych si přál vzdát se docela řeči a po příkladu organické
přírody, bych si přál sdílet všechno, co n a sdělení m ám , kresba
mi . . . Čím víc o tom uvažuju, tím víc mi řeč připadá jaksi nesm y
slnou, prostřední ba floutkovskou.” V jeho svobodě se básníkovi
konečně dostalo příležitosti stát se integer vitae, scelerisque purus.
Nyní snad už unese svůj kříž. V jeho případě to může být to, že
bez výhrad přijm e uvědomění, že jeho činnost a svoboda jsou na
prosto bez význam u — a že zároveň přijm e závazek, že se své čin
nosti a své svobody nesm í vzdát. Nyní smí pokračovat v díle, ne
boť se stal opravdovým , ba dokonce i uspokojivým nástrojem
svého řemesla. Čím více se m u zdaří prom ěnit se v tento nástroj, tím
slyšitelnějším je jeho hlas. Ozývá se v pustině, kde m u naslouchá
kam ení pouště, nebo žalářů.
Není nic, vůbec nic, co by se dalo nazvat slovem naděje? Niko
li, není nic. Básník zpívá kam ení. Když se byl vzdal vši naděje,
začíná ho zajím at otázka, proč Deukalion a P y rrh a stvořili lidi z
kam enů, k teré si házeli za hlavu. T ajem ství naprostého zřeknuti
u v n itř tvořivé činnosti, u v n itř toho házeni kam ením za hlavu,
kam ení, jež se zdá naslouchat, se pozvolna stává básnikovi posed
lostí.
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Stati a úvahy

CENA HOSPODÁŘSKÉ ISOLACE ČSSR
MlLÍČ KYBAL
Tento článek poukazuje na převahu politických nad hospodářský*
mi hledisky v Československu, omezuje se však na zkoum ání dů
sledků vystoupení z členství ve dvou sdružených m ezinárodních
finančních organisacích — v M ezinárodním měnovém fondu
(MMF) a ve Světové bance (M ezinárodní banka pro obnovu a roz
voj). N ejde pouze o důsledky, které vznikly ve chvíli, kdy Česko
slovensko pozbylo členství, ale o další důsledky, které se od té do
by nahrom adily a k teré se snad budou i nadále hrom adit. Jd e
tudíž o úvahy spíše aktuelní než historické.
Stanovy MMF, spolu se stanovam i jeho sesterské organisace,
byly dojednány na m ezinárodní konferenci v B retton Woods, ve
Spojených státech, v červenci r. 1944. V ztah mezi nim i byl sta
noven tak, že členství ve Světové bance je podmíněno členstvím v
MMF. Československo podepsalo stanovy obou institucí v prosinci
r. 1945, mezi prvním i z 29 států, k teré tak učinily.

ČESKOSLOVENSKO A MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND
Jedním z hlavních účelů Fondu je zachování spořádaných pom ěrů
mezi devisovými kursy členských států. Doufalo se, že dosažení
tohoto cíle podpoří m ezinárodní obchod, jakož i zvýšení národní
ho důchodu a zam ěstnanosti. Důležitou složkou systém u MMF je
ustanovení o udržení oficielní p arity pro m ěny členských států
tím způsobem, že skutečný kurs se může pohybovat jen v úzkém
rozpětí. C entrální banky intervenují (t. j. prodávají nebo kupují)
na devisovém trh u , aby uchovaly kurs v daných mezích.
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Někdy se stane, že zachování p arity má za důsledek, že devisové reservy se povážlivě sníží. P řed zřízením Fondu jednotlivé
státy v takových okolnostech čelily nežádoucím alternativám :
buď zabrzdit, třebas i drasticky, vnitřní hospodářství (zvýšením
úrokových sazeb) anebo omezit dovoz a jiné platy do zahraničí';
anebo devalvovat vlastní m ěnu, třebas i předčasně neb i zbyteč
ně. Fond poskytuje svým členům čtvrtou alternativu: získat me
zinárodní pomoc tak, aby mohly racionelně překlenout kritické
období. (Ovšem, některé státy mohou též obdržet výpomoc — t.
zv. stabilisační půjčky — též bilaterálně, mimo Fond.)
Poskytnutím finanční pomoci Fond umožňuje státům provést
méně drastické korektivy, které by příliš nerušily mezinárodní
hospodářské vztahy a které by byly též vnitřně sociálně přijatel
nější. Zásadně však Fond nebrání, aby státy devalvovaly, když je
jasné, že jejich platební bilance je v “základní nerovnováze” . V
každém případě, jedním z hlavních cílů Fondu je zabránit soutě
žení v devalvaci alespoň mezi význam nějším i státy, podobnému
závodům, které způsobily chaotické poměry v m ezinárodních pla
tech a obchodě v m inulosti, zvláště pak v letech třicátých. Toho
bylo v době poválečné skutečně dosaženo, i když je těžko posou
dit, v jaké m íře k tomu přispěl Fond neb i jiné důvody.
Vystoupení Československa z Fondu znamenalo, že čtv riá alter
nativa výše naznačená — stabilisační půjčky, norm álně na 3-5
let — se p rakticky uzavřela. Pravděpodobně pak došlo v Česko
slovensku k méně účelnému využití výrobních prostředků (včet
ně práce), než kdyby zachovalo členství. Československo bylo p ři
vedeno do větší odvislostí od ostatních socialistických států a sou
časně muselo zavést ještě rozsáhlejší řízení celého hospodářství.
Není dobře možno odhadnout v jaké m íře by Československo pou
žilo finanční pomoci Fondu, kdyby zůstalo členem. To by záviselo
částečně na výši jeho kvóty, čili úpisu; dále na tom, v jaké m íře
parita koruny by měla rovnovážnou funkci a jaký by byl schodek
jeho platební bilance s nesocialistickým světem. K vota byla původ
ně stanovena v částce 125 m ilionů dolarů, tím způsobem, že státy
upisovaly zlatem bu ď 25 procent kvóty neb 10 procent svých zla
tých reserv, podle toho, která částka byla menší — a zbytek
kvóty upisovaly v členské m ěně — v tomto případě v korunách.

12

Jediná půjčka (“draw ing”), o kterou Československo požádalo,
byla sjednána r. 1948 v částce 6 m ilionů dolarů.
P rvní neshoda Československa s Fondem vznikla v červnu 1953,
když jednostranně změnilo p a ritu koruny z 50 korun k dolaru na
7,20 korun. Stanovy vyžadovaly, aby Československo se poradilo
s Fondem před podniknutím takového kroku. (Později se tato
zásada uplatňovala m nohem m írněji a u velmocí se někdy faktic
ky nezachovávala.) Československý zástupce dodatečně prohlásil,
že změna p arity byla součástí rozsáhlé reform y hospodářského sy
stému, k terá zahrnovala drastické zmenšení ob; živa a revisi
cen. 1) Neshoda s Fondem byla zhoršena, když Československo od
mítlo poskytnout inform aci, kterou požadují stanovy. Tvrdilo, že
informace o vývozu a dovozu, platební bilanci a národním dů
chodu se dotýká státní bezpečnosti. 2) Československu byla dána
lhůta do konce r. 1954, aby poskytlo požadovanou informaci. Když
ji nadále nepodávalo, vystoupilo z MMF a Světové banky; 4. květ
na 1955. Kvota m u byla vrácena a bylo dohodnuto splácení dluhu
Fondu, k terý byl konečně um ořen r. 1961.
Kdyby si Československo podrželo členství ve Fondu, je p ra v 
děpodobné, že jeho původní kvóta by byla postupně zvýšena, v
poměru s všeobecným rozšířením kvot, asi na 240 milionů dolarů.
Na druhé straně, je zcela možné, že by Československo požádalo o
zvýšení své kvóty, tak aby převyšovala rakouskou kvótu, která
nyní činí 270 milionů. Jako poněkud upřílišněný příklad možno
uvést, že Jugoslávie s přítom nou kvotou 207 m ilionů si celkem
vypůjčila 397,5 m ilionů z čehož 128,1 milionů je dosud dlužna.
Vztah československá k Fondu odráží poměř, k terý k této in
stituci m á Sovětský svaz. Stačí připom enout, že SSSR se sice zú
častnil jednání o stanovy MMF a Světové banky, ale pak je nepodepsal. Polsko se sice stalo zakládajícím členem, aie již r. 1950
vystoupilo s tím , že Fond se stal “povolným nástrojem vlády Spo
jených států .” 3) Na druhé straně, Jugoslávie si zachovala členství
v obou institucích a měla z nich podstatný prospěch.
Není vyloučeno, že nastane obrat ve stycích mezi státy Rady
Vzájemné Hospodářské Pomoci (RVHP) na jedné straně a MMF
a Světovou bankou na druhé. P rvní význam ná zm ěna v tom smš-
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ru byla způsobena Rum unskem , jehož žádost o členství v obou in
stitucích byla p řija ta 15. prosince 1972.

SVĚTOVÁ MĚNOVÁ REFORMA A SDR
Možnosti, k teré Československo pozbylo tím, že stojí mimo mezi
národní finanční společenstvo, mohou být ještě zastíněny z trá ta
mi budoucími. Všeobecně řečeno, nebude m ít hlas v utváření svě
tové měnové reform y i když její výsledek a ť jakýkoliv, se nutně
bude tý k at i jeho zájmů.
P řípravné práce pro světovou reform u byly svěřené výboru
dvaceti členských států a jednání na různých úrovních si vyžádá
asi dva roky. Lze předvídat, že pak dojde k určitým zm ěnám sta
nov MMF. 4)
V prvé řadě jde o dohodu o nových a pružnějších pravidlech,
jak stanovit a ja k m ěnit oficielní p arity devisových kursů, v ja 
kých mezích se mohou kursy pohybovat a kdy je vhodno přikro
čit k devalvaci. Dalšími důležitým i otázkam i je složení m eziná
rodních reserv, na př. jakou roli by v tom sm ěru měl m ít dolar,
zlato a t. zv. “zvláštní poukazová p rá v a” čili SDR 5) Existuje též
zřejm á souvislost mezi m ezinárodním i platy a obchodem, takže
otázky m ezinárodního obchodu budou projednávány současně,
většinou v rámci organisace GATT (General A greem ent on Tariffs and Trade), kde si Československo zachovalo členství.
Československo již ztratilo dosavadní příděly SDR. Jd e o nový
mezinárodní platební a reservní prostředek, který byl vytvořen a
je řízen Fondem a kterém u se na Západě též řík á “papírové zla
to”. 6) Pohnutkou k jeho vytvoření je, že m ezinárodní platy se či
ní buď převodem zlata neb určitých klíčových devis, hlavně pak
dolarů. Těžba zlata však stoupá jen pomalu a jednotlivé země di
sponují cizími devisam i jedině pokud Spojené státy, Velká B ri
tanie atd. m ají schodky ve své platební bilanci. Tyto schodky ne
mohou pokračovat do nekonečna, a n a druhé straně, potřeba me
zinárodních platidel stále roste, hlavně v důsledku neustálého
rozvoje obchodu. Členové Fondu se tudíž shodli n a tom, že je záhodno, aby světová zásoba m ezinárodních platidel byla rozmno
žována racionelně jejich společným rozhodnutím a nikoliv naho
dile. Tímto způsobem Fond ustanovil r. 1969 občasný příděl SDR
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(celkem již 10,1 m iliard) na základě kvot členských států. Čes
koslovensku tudíž žádná SDR přidělena nebyla.
Lze se dom nívat, že kdyby Československo zůstalo členem Fon
du, jeho kvota by byla při nejm enším stejná jako rakouská, t. j.
270 m ilionů dolarů. Mezitím Rakousko dostalo příděly SDR v
celkové částce 77 milionů. V budoucnosti lze očekávat další p ří
děly a eventuelně SDR by se mohly stá t hlavním m ezinárodním
platidlem.

MĚNOVÁ REFORMA A NEČLENSKÉ STÁTY
Skutečnost, že měnová reform a zasáhne i nečlenské státy, aniž
by měly možnost zúčastnit se jejího form ulování, je m nohem zá
važnější pro Sovětský svaz než pro Československo. Od postoje
Sovětského svazu bude pak záviset postoj ostatních členů RVHP,
krom ě Rum unska. Sovětský svaz bude přímo dotčen, jako druhý
největší výrobce zlata na světě po Jižní Africe. Lze se dom nívat,
že s jeho hlediska se jedná hlavně o cenu zlata, za kterou může
prodávat v případě nouze, jako činil hlavně r. 1963-65. (Tehdejší
trhová cena zlata byla závislá n a am erickém závazku kupovat
unci za 35 dolarů.)
Od r. 1968 panuje dvojitý trh zlata: oficielní, pro transakce
mezi centrálním i bankam i (unce za 35 dolarů a nyní za 38 dolarů)
a volný trh (hlavně v Londýně a Curychu), kde se cena denně po
hybuje a kde překročila 70 dolarů v polovině r. 1972.
Za nynější situace, zásoba zlata v úředních rezervách (asi 45
m iliard dolarů v nekom unistickém světě) se jednak nezvětšuje,
jednak se nehýbá; centrální banky nechtějí totiž prodávat zlato
za cenu ta k hluboko pod hladinou volného trh u . Na druhé straně
volný trh je silně spekulativní, poněvadž panuje nejistota ohled
ně event. další změny oficielní ceny zlata a vůbec pokud se týče
jeho role jako reservní hodnoty.
Je zcela možné, že během příštích necelých dvou let, kdy mě
nová reform a bude provedena snad na další pokolení (Bretton
woodská dohoda trvala tém ěř čtv rt století), Sovětský svaz zůstane
stranou Fondu a že m u unikne dalekosáhlá možnost této reform y
se zúčastnit a třebas i podstatně zvýšit kupní sílu vlastní zlaté
reservy i budoucí těžby. 7)
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A lternativy týkající se budoucnosti zlata, jako součásti m ě
nové reform y, k terá se provádí v rám ci MMF, mohou bý t obsa
ženy mezi dvěm a extrém y, z nichž druhý se nyní zdá být méně
pravděpodobným :
a) Demonetisace zlata, dle které by tento kov přestal být mě
řítkem hodnoty jednotlivých p arit a centrální banky by postupně
prodávaly své reservy n a volném trh u . V důsledku velké nabídky,
cena zlata by silně poklesla. Demonetisaci zastává celá řada vliv
ných teoretiků, hlavně v anglosaských zemích, jako konečný cíl.
b) Všeobecné zvýšení (třebas zdvojnásobení) oficielní ceny
zlata. Toto řešení h ájí hlavně Francie. Aby bylo přijatelné, bylo
by pravděpodobně nutno zam ezit event. inflační účinek takového
řešení. Všeobecné zvýšení ceny zlata v reservách členských států
by asi nalezlo více zastánců, kdyby bylo spojeno s podmínkou, že
by část zisku připadla Fondu. SDR by p ak mohly m ít částečné k ry 
tí zlatem , což by přispělo k upevnění důvěry v tento nový plateb
ní prostředek.
Konečné řešení bude sotva ta k drastické jako demonetisace, ale
převládá názor, že zlato bude postupně h rá t menší úlohu v mezi
národních reservách a platech. Krom ě toho, lze pozorovat velký
nápor, aby příští příděly SDR byly činěny ve větší m íře — možná,
že i převážně — ve prospěch rozvojových zemí.
Konečná lze poznamenat, že zlato jako rešervní hodnota má
zvláštni povahu. H lavní nevýhoda je, že nenese úrok, kdežto re
servy v devisách, k teré se tém ěř zcela investují v snadno prodej
ných cenných papírech (na př. v “certificates of deposit”) nesou
úrok. U rčitá částka investovaná tím to způsobem se může zdvoj
násobit asi za 15 let (lhůta závisí n a úroku, k terý se mění). Na
druhé straně, zlato je nezávislé od finančního chaosu, k terý může
vzniknout v důsledku světové války nebo všeobecné, hluboké ho
spodářské krise. Tyto možnosti vysvětlují, proč celá řada států,
hlavně prům yslových, m á značné zlaté reservy. Nicméně, u p rů 
myslových zemí (kromě Spojených států) zlato tvoří v prům ěru
pouze asi čtv rtin u celkových reserv, kdežto v SSSR lze se domní
vat, že tvoří zdaleka převážnou většinu. 8) Úloha zlata je tudíž
výrazem vyhlídky jednotlivých států do budoucnosti a jejich dů
věry v m ezinárodní měnový systém. S hlediska čistě finančního,
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sovětská politika v tomto sm ěru je řešení, které v průběhu ně
kolika desetiletí je pom ěrně nákladné.
Za daných okolností zájem Československa je, aby m ezinárod
ní reservy států RVHP byly dostatečné, aby financovaly i značné
výkyvy v jejich platech s nekom unistickým světem. Vzhledem k
tom u, že asi 70 procent zahraničního obchodu Československa se
provádí se zeměmi RVHP, dostatek reserv by pak měl umožnit
mnohem pružnější platební systém i u vnitř1 této skupiny.
SVĚTOVÁ BANKA A DALŠÍ IN STITU C E 9 )
Když Československo vystoupilo r. 1955 z Fondu, muselo vystou
p it též ze Světové banky. Svého času B anka poskytovala půjčky
též prům yslovým státům evropským a tak na př. Rakousko ziskalo celkem 106 milionů dolarů a Finsko 277 milionů. Jedná se vždy
o dlouhodobé půjčky, norm álně n a financování devisových n á
kladů konkrétních investičních projektů.
Nyní se Světová banka soustřeď uje tém ěř výlučně na půjčky
rozvojovým zemím. Její působnost se však vztahuje též na poloindustrialisované země, jako je v Evropě Jugoslávie a některé další
stredom orské státy. Nicméně poskytuje nadále půjčky třem evrop
ským státům s pom ěrně vysokým národním důchodem (Finsko,
Island a Irsko), takže je možné že kdyby si Československo zacho
valo neb znovu nabylo členství, mohlo by požadovat půjčky od
Světové banky, alespoň pro projekty na Slovensku.
I kdyby tato možnost již neexistovala, členství v Bance by mo
hlo m ít potencielně značný význam, hlavně s hlediska vývozu,
nejspíše pak pro prům ysl strojírenský. Půjčky, které poskytuje
Světová banka, financují hlavně dodávky strojů, zařízení a tech
nických služeb z vyvinutých zemí. Tyto dodávky se provádějí na
základě m ezinárodních soutěží, ale s tím omezením, že se jich
mohou účastnit pouze dodavatelé členských států Fondu a též
Švýcarsko. Tím to způsobem Československo je vyloučeno ze sou
těží na projekty, které jsOu částečně financovány Světovou ban
kou (náklad v m ístní m ěně musí norm álně dlužník financovat
sám).
Kdyby Československo bylo členem, vše by záviselo na konkureční schopnosti československých podniků. Vzhledem k tomu, že
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Světová banka již poskytla půjčky v celkové částce 18,3 m iliard
dolarů, možnost získat dodávky za něco mezi 1 až 2 procenty cel
kové částky by znam enala příjem několika set m ilionů dolarů
neb jiných t. zv. “tvrdých” devis.
Dlužno se též zm ínit o dvou přidružených institucích Světové
banky a sice International Finance C orporation (IFC) a In tern a
tional Development Association (IDA). I když IFC byla ustano
vena za účelem rozvoje soukrom ých podniků pomocí půjček a invěstic, je zajímavé, že i Jugoslávie je členem a že IFC tam inve
stovala celkem 42,2 m ilionů dolarů. IDA uděluje dlouhodobé be
zúročné půjčky nejchudším členským státům , které dosahují 4,4
m iliard dolarů. K dyby Československo bylo členem Fondu, mohlo
by se též zúčastnit dodávek financovaných půjčkam i IDA.
E xistují též m ezistátní regionální banky, z nichž největší je
M eziam erická banka pro rozvoj (Inter-A m erican Developmenl
B ank — IDB), založená r. 1960. Tato instituce již poskytla půjčky
v členských státech latinské A m eriky a v karibské obiasti v cel
kové částce 5 m iliard dolarů. IDB omezuje účast dodavatelů ne
jen na členské státy MMF, ale klade další podm ínku, že příslušná
vývozní země m usí poskytnout bance finanční prostředky (na př.
tím , že povolí emisi dluhopisů na m ístním trh u nebo, že poskyt
ne půjčku IDB ve vlastní měně) v určitém pom ěru k hodnotě do
dávek, k teré tam byly umístěné.
A sijská banka pro rozvoj (ADB), založená r. 1965 omezuje do
dávky na projekty, k teré pom áhá financovat, na členské státy.
Tím to způsobem zahrnuje mezi členy též 14 prům yslových států
(včetně Spojených států) mimo Asii. Mezi nim i je i Rakousko.
Celkové půjčky povolené od ADB dosahují 700 milionů dolarů.
Konečně, A frická banka pro rozvoj m á dosud jen malý význam.
Možnost proniknout n a trh y rozvojových zemí pro českoslo
venský strojírenský prům ysl prostřednictvím Světové banky a
podobných institucí by znam enala příjem v tvrdých devisách, v
hotovosti. Československo by pak nemuselo, alespoň nikoliv ve
stejné m íře, poskytovat úvěr svým zákazníkům . Itozšířilo by to
možnosti dovozu, k teré Československo m á ve vyvinutých zemích
západu, hlavně pak statků, které by pomohly zm odernisovat jeho
prům ysl a tak posílit jeho konkurenční schopnost n a světových
trzích.
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Od ledna r. 1973, kdy byl tento článek napsán, nastala řada důleži
tých změn, k teré částečně pozm ěňují vylíčenou situaci. Došlo k
druhé devalvaci dolaru, takže klesl v pom ěru ke zlatu z oficielní
hodnoty 38 dolarů za unci n a 42,22 dolarů; vůči západoněmecké
m arce klesl o 22,8 procent. Systém p arit hlavních m ěn byl faktic
ky nahražen kursy, které se volně pohybují dle nabídky a poptáv
ky ("‘floating rates”) i když rozpětí mezi evropskými devisam i je
udržováno v jistých mezích. Konečně, v květnu cena zlata n a vol
ném trh u dočasně překročila 125 dolarů za unci. Na rozdíl před
povědí m nohých theoretiků, tyto zm ěny nezpůsobily zm atek v
m ezinárodních platech. Nicméně, tím naléhavější se stává roz
sáhlá m ěnová reform a, k te rá se nadále připravuje v rám ci MMF.

Poznámky:
1) IMF, The In tern atio n al M onetary F und 1945.-1965: Tw enty
Years of International M onetary Cooperation, sv. I: Chronicle, by J. K eith Horsefield (W ashington, D. C., 1969) str.
360. ’
2) Ibid., str. 362.
3) Ibid., str. 258.
4) Hlavní otázky světového m ěnového systém u se projednávají
na výročních schůzích guvernérů (hlavně m inistrů financí)
MMF, které probíhají současně se schůzemi guvernérů Svě
tové banky. Během posledních 20ti let, autor se zúčastnil
jako pozorovatel šesti schůzí, včetně dvou posledních. Výbor
dvaceti byl ustanoven na schůzi guvernérů MMF v září r,
1972.
5) Používám tohto term ínu jako překlad pojm u “Speciál D raw ing R ights” (SDR). Jistá úřední publikace československá
z r. 1972 používá podivný výraz “zvláštní práva čerpání” .
6) Jed n o tk a
vací z r.
nynějším
a nikoliv

SDR se rovná dolaru, v jeho hodnotě před deval
1971, kdy unce zlata se rovnala 35 dolarům oproti
38 dolarům . MMF nyní vede své účetnictví v SDR
v dolarech.

7) Scvětská zlatá reserva není známa; je možno si představit
sumu, k terá by se zhruba podobala nyní již značně zmen
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šené reservě am erické (TO m iliard dolarů); i tak je možný
omyl o 50 procent výše neb níže.
8) Složení reserv členských států Fondu je dáno v IMF. In ter
national Financial S tatistics (měsíčník)
Ještě před třem i roky, než se ohromně zvýšily reservy v
dolarech v rukou centrálních bank evropských a Japonska,
zlato tvořilo podstatně větší složku celkových reserv p rů 
myslových států.
9) S tatistiky v této sekci pocházejí z oficielních publikací (vý
ročních zpráv, atd.) jednotlivých institucí. V ztahují se na
stav b u ď k polovině neb ku konci roku 1972.

STALINISTE A STALINŠTINA
OTTO ULČ
Kdosi tvrdil, že stalinismus je věčný, neboť věčná je lidská
zloba a blbost. Nechci sázet, kdo ví co nebude, tolik ale víme,
že dosud stalinismus kvetl a neobyčejně odolával svým odpůr
cům. Kletba, či úchylnost, každopádně máme co dělat se “sub
kultur ou'’, která magnetizuje určitý druh člověčenstva, s po
divným myšlením a taky jazykem.
Byvší člen ÚV KSČ Karel Kosík nám popsal československé
ho brontosaura jako “podivuhodný konglomerát byrokratismu
a byzantinismu, oné zrůdné symbiózy státu a pohanské církve,
pokrytectví a fanatismu, ideologie a víry, byrokratické šedi a
triasové hysterie.”1 Byrokratizace a totální manipulace nám,
podle Kosíka, trošku navrátila feudalismus, totiž středověké
stavy. Zamknout dělníka do fabriky, izolovat selský lid v za
pomenutém JZD a strčit brejlatého inteligenta do knihovny.
Nu, a pak máme atomizaci, tento klasický trik despocií a nad
izolovanými vrstvami se vznáší všemoudrá a zejména všemocná
byrokracie, jakožto inkamace obecného blaha. A pak se sem
tam uspořádají volební trium fy devětadevadesátiprocentní
jednoty, dokazující neexistenci politického a taky národnostní
ho, sociálního a generačního konfliktu.
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Naštěstí instituce v roce 1968 tyto konflikty měřily, poznatky
zveřejnily a některá data nám mohou být k užitku, při pokusu
konkretizovat stalinskou mentalitu a její projevy. Tak na
příklad Ústřední výbor se pustil do výzkumu politické tolerance
mezi členy KSČ a zjistil, že nesnášenlivost roste s věkem a na
víc že bují daleko víc na Slovensku než v Čechách.* Podobné
výsledky přinesl poinvazní výzkum: konservatismus převládá
mezi starší generací, zejména u komunistických veteránů, po
kud možno předválečného ražení, spíš u obyvatelstva s dvoutřídkou než s doktorátem.
Důležitost věkového faktoru je zřejmá z odpovědí na tuto
ošemetnou otázku: “Budeme nadále upevňovat přátelství se
Sovětským svazem?”
Negativní odpovědi (v procentech)s
věkové skupiny
před 21-8.1968
po 21.8.1968

18-30
4-7
38.4

31-40
2.0
28.2

41-50 51-60
1.1 0.6
17.9 11.2

610.6
10.1

V jiném průzkumu veřejného mínění jen 29% věkové skupiny
mezi 26 - 39 roky bylo spokojeno se systémem jednotné kandi
dátky Národní fronty, ve srovnání s 35% souhlasu ve věkové
skupině 40-45, a 41% respondentů nad 55á
Když se přivalily bratrské tanky, 58% národa reprezento
vala mládež, narozená už v socialismu, spolu s těmi, jim ž ještě
nebylo osmnáct v době “Vítězného” února. Stejně pak, 40 až 45
procent dělnické třídy z roku 1948 již bylo na hřbitovech. Ne
celých 30% obyvatelstva pamatuje Mnichov, ale všichni pama
tují srpen 1968. Ergo, většina národa nezažila nic, než břídilství
stranického vladaření.
Důležitý společný jmenovatel pojil stalinské zastánce tohoto
břídilství, totiž strach ze ztráty hodnot, ohrožených poledno
vým vývojem. Šlo o hodnoty všelijaké. Za prvé, těm asi dvěma
stům tisíců permanentních funkcionářů šlo o zachování bydla,
k němuž jim dopomohl zejména třídní původ a politická loaja
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lita a kteří věděli, že žádný jiný režim jim tuto “kvalifikaci”
oceňovat nebude.
Menši, ale přece jenom početná, byla pak skupina soudruhů,
osobně angažovaných v třídním boji let padesátých. Soudce,
prokurátory, estébáky, provokatéry i prasprosté mordýře, z
nichž někteří už pár let žili odsunuti stranou, pojila obava, že
by jim to mohl revizionistický zákon jednoho dne spočítat. To
se ještě nevědělo, že soud neodsoudí bývalého člena parlamentu
Picha-Tůmu, pro něhož účast na vraždách byla stranickou po
vinností a který, jak prohlásil, uznával toliko “zákon třídního
boje".
Staré, pokud možno předválečné členy KSČ, zařadíme do
skupiny třetí. V jejich případě ztotožnění s lidskými tvářemi
by se rovnalo podupání letité víry, znevážení bývalého strádání
a vlastně i negace smyslu života. Tito nostalgičtí harcovníci
se pak dali manipulovat jinými odrůdami stalinistů.
Konečně nesmíme zapomenout na houfy kariéristů, tvorů s
autoritářskými sklony a na univerzální nepovedence, kteří, slo
vy Věry Kunderové, jsou hnáni “závistí a nenávistí vůči všemu,
co je jim nedostupné nebo co je prostě jiné než oni sami- Z
tohoto důvodu se přidali ke komunismu, ne kvůli Marxovu hu
manismu anebo myšlence spravedlnosti. Jsou ovšem zklamáni,
protože stále mají komu závidět.”'*
Stalinismus taky atrahuje opuštěné, zavržené a nevážené
duše. Mysantropům všelijakého ražení se dostává příležitost “si
to vyříkat se světem”. Nebyla to asi náhoda, že mezi funkcioná
ři a jinými podílníky československého stalinismu, bylo tolik
lidí, jejichž původní povolání je vystavovalo občasné potupě,
jíž se tehdy těžko mohli bránit. Vzpomeňte si, kolik bývalých
holičů, kadeřníků, číšníků, prodavačů dámských bot či cesťáků
najednou začalo vysedávat na STB a partajních úřadech . . .
Totalitní systém, ať už v rudém, hnědém, černém nebo fialo
vém balení, dává příležitost věčným studentům, opuštěným
manželům, starým pannám, impotentům, hrbatým, páterům
vyklouzům a jiným vyklouzům, příležitost ke kurýrování nebo
aspoň kompenzování jejich komplexů. Pamatuji na poměry v
padesátých letech na právnické fakultě Karlova učení, a na
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typ funkcionářů a všelijakých aktivistů, kteří nám otravovali
život. Neforemné dívčiny, opatřené uhry, brýlemi, a záští vůči
všemu pohlednému měly pak důvod být stalinismu vděčny.
Pocity méněcennosti často doplňovala nedospělost a náklon
nost k podřizování se autoritám. Tvorové, v jejichž rodinné
anamnéze bylo přísné vychování, nacházeli totalitní kariéru
velice přitažlivou. Rozkazy se nejenom přijímají, ale také vy
dávají. Servilita vůči nadřízeným a arogance vůči podřízeným,
tento národní mrav, naučený za Habsburků, vyžadoval jen
menší úpravu, aby padl na míru “vojákům strany” bažícím po
uniformitě a konformitě. Novotného režim, zejména v posled
ních svých letech, dával přednost tomuto kádrovému ideálu.
Taký soudruh se pak krášlil epithetem věrný, stejně jako vla
stnost čestný se připisovala absolutně neschopným partajníkům.
Od dob prvního našeho dělnického presidenta, povýšení od
lopaty do vládnoucí nové třdy se začasté provádělo metodou
stranického příkazu, který se moc nelišil od vojenského odvodu.
Odvedenec se pak dostal od jedné funkce do druhé a protože
stalinismus nevymyslel mechanismus návratu do normálního
produktivního života jinak, než cestou politického zatracení,
kádry se pevně držely svého vesla, jím ž se nikdy nenaučily
řádně pohybovat. Pokud pak kdy vůbec znali nějaké řemeslo,
už je asi zapomněli. Kolik měl na příklad společného s dělnickou
třídou okresní tajemnník v Nymburku, ročník 1921, funkcionář
po více než dvě dekády, který se ale pořád identifikuje jako
“krejčovský dělník” ? Vzhledem k jeho věku, krejčovině se v
životě věnoval nejvýš tak dva roky• *
Dlouhodobé funkcionářem diskvalifikovalo i ty nepočetné
zájemce o návrat k méně význačnému počínání. Jenže bylo by
asi nesprávné se domnívat, že oběti nedobrovolného návratu se
vždy třásly jen o pohodlí, status, zkrátka, o “žlab.” Pro mnohé
odchod z funkce znamenal ztrátu smyslu života a proto ty agre
se a pseudoracionalizace při obhajobě ohrožených hodnot- Ne
jde pak o hledání pravdy, ale ověřování vlastní víry. S pravdou
se zachází “methodou falešné projekce”7, podobné reakci pas cholete, které, když vrazí do kredence a ono to bolí, kredenci
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“riabacá”. Českoslovenští stalinisté, místo aby zapochybovali o
svém dějinném předurčení, už po léta se rozhlíželi po provini
lém nábytku. V poinvazní éře nejvíc “nabacání” se pak dostalo
spisovatelským a masově sdělovacím “štokrdlatům”.
Stalinisté z přesvědčení, spolu se stalinisty z nutnosti, se
však nesnižují k racionální diskusi s vnějším světem. Proto
mají svoji řeč a metodu zacházení s pojmy. Výsledkem je dia
log m ezi hluchými.
II.
Stalinština vyniká vágností, nekonkrétností, matoucími eufemismy, popíráním principu logického myšlení a totálně vymi
zeným smyslem pro humor. Zalistujte třeba v Dikobrazu, roč
ník 1952, a tam se vtipkuje takto: “Člověk se chybami učí, ale
kapitalista nikoliv.” V stalinském černo-bílém porozumění svě
ta, některá slova jsou ve výlučném držení andělů, zatímco jiné
výrazy náleží pouze zatracencům. Na pražské universitě nás,
prosím, učili, že ďábel (vnitřní či zahraniční yiepřítel) nikdy
nemůže být statečný. Může být pouze klasifikován jako zba
bělý a pokud by snad ve výjimečném případě pohrdl strachem
nebude z něj hrdina, ale cynik. Podobně, v kapitalismu máme
konkurenci, v socialismu soutěžení. Zatímco konkurence ury
chluje rozpad vy kořist’ovatelského systému, soutěžením se do
stáváme ještě o coul blíže k metám komunistické blaženosti.
Hysterie je vždy antikomunistická, antisovětská, nikdy prosovětská. Když se pak mluví o zbrojení nepřátel, vždy jde o akt,
který je horečný. V úkonu nejvyššího kádrového řízení se
oštempluje svět a jeho jevy. Západní koncept demokracie se
anuluje adjektivem falešná, bezbřehá, buržoasní nebo aspoň
jako tak zvaná. Když se kdekoliv stalinským zájmům nevydaří
u voleb, poražení označí vítěze jako “tak zvanou matematickou
většinu”'
Konkretno je definitivní, hrozí odpovědností a dělá zbytečné
potíže dialektikům. Proto máme “stalinštinu”, jak vidno z
těchto příkladů.
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ST A L IN S K Y

ČESKY
zvůle, nespravedlnost
mučení, vraždy
vina, nevina

subjektivismus
nevhodné administrativní metody
podíl na odpovědnosti

Cihla je příliš konkrétní a proto budiž “stavební jednotkou”.
Všeobecná byrokratizace, jak píše Jiří Cveki, “přeměňuje
konkrétní předměty i konkrétní osoby v byrokratické symboly
a hieroglyfy. . . V stalinské argumentaci se pomocí obecného
likviduje jakýkoliv problém ” .8 Nepříjemnosti se rozpustí v ne
konkrétnu a z maďarské revoluce se stanou “události”. Z in
vaze vznikne “vstup vojsk” a později “mezinárodní bratrská
pomoc” jako příklad z dosud nejvyšší fáze stalinské jazykově
dy, o níž ještě bude řeč.
Moc hezký příklad stalinské linguistické orgie je slovo
“tank”, přeloženo jako “pásová technika”. Marně pak lamen
toval čtenář: “Vždyť odjakživa tank je tankem, traktor trakto
rem, auto autem a vidlička vidličkou — nikoliv jídelní techni
kou. Nejsme negramotní hlupáci ani neartikulující batolata,
aby bylo třeba s námi žvatlat utajovaným jazykem generálů”.9
Militantní nátura snadno sklouzne do militaristického patho
su, v němž nesnášenlivost je vyztužena válečnickou terminolo
gií: “úsek protiimperialistického boje” , “oslabit yiápor”, “proti
útok reakce”, “jednotlivé revoluční oddíly”, což jsou všechno
příklady z jediného článku v moskevské Pravdě
Slovům pomáhá všelijaké zacházení s logikou. Alois Indra
hájil nutnost zachování Lidových milic s poukazem, že právě
poněvadž je slyšet hlasy domáhající se zrušení milic, je to prý
dostatečný důkaz a důvod, proč si je musíme zachovat. Starý
studentský bonmot: “Nevíme, zda Homér kdy žil, ale víme
zcela určitě, že byl slepý”, je vlastně taky příklad stalinského
myšlení. (Vizte Husáka a jeho tvrzení, že ačkoliv vůdci kontrarevoluce jsou neznámí, tolik je známo, že byli dirigováni ze
Západu
Handlování s pojmy, vytrhování citátů, žalování bez důkazů,
a navíc ta spousta prázdných slov ( “boj”, “lid”, “vítězství”
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atd.) národ už dávno zavrhl. “Pražské jaro” bylo také rehabi
litací konkrétního.
Pompézní, verbózní stalinština najednou zněla velice staro
módne a přímo urážlivě. Véleakademik F- Konstantinov a jeho
ocenění Vladimírem Blažkem ilustruje rozdíl mysli stalinské
a emancipované: “V celém tom nakupení slov chybí jediný ar
gument, sta ť hadovité dlouhá se skládá z apodiktických tvrzení,
jež nejsou podložena žádným věcným zjištěním . . . A tohoto
akademika jsme u nás před lety vydávali v masových nákla
dech; já sám jsem zkoušíval studenty podle jeho Historického
m aterialism u . . . Lépe být rozdrcen pásy tanků, než muset ještě
jednou papouškovat fráze o absolutní pravdivosti našeho uče
ní” .. ,lž
Tanky na sebe nenechaly dlouho čekat. Než se tak stalo, reformátorští komunisté měli možnost okusit frustrace, velice
dobře známé západním diplomatům, kteří kdy co vyjednávali
s Kremlem. Pravda se přeci nehledá, ale vyhlašuje s cmtoritou
papežských encyklik. Dohoda, nerovnající se kapitulaci proti
vníka je nepřijatelná. Otázka se zodpoví protiotázkou. Motiv
a také osoba tazatele se odrovná s odkazem na hanebný prece
dent. Když v padesátých letech ve Spojených národech si
francouzský delegát troufnul zmínku o sovětských koncentrač
ních táborech, Sověti odvětili, že něco podobného už říkal
Goebbels. Užitečná metoda je také ocejchovat otázku jakožto
“zastírací manévr”. Takže, případ sovětské intervence v Ma
ďarsku se předkládá jen proto, aby se zastřela imperialistická
hanebnost kolem Suezu; stejně tak, zmínka o tancích v Praze
je prý trik, kamuflující americkou agresi ve Vietnamu. Jak
známo, vše souvisí se vším. Pokud odvětíte, že jedno nevylučuje
druhé, a že si lze pamatovat jak Československo, tak Vietnam,
stalinista zdiskredituje váš motiv dotazu jinak, nebo otázku
vůbec “neslyší”.

26

// / .

Československo v těchto letech ranně sedmdesátých se zaslu
huje o rozvoj stalinštiny. Tak se obohacuje slovník dalšími ka
nonizovanými epithety. Gusta Fučíková napsala knížku a tu,
dle Jana Klimenta, nazvala cudně a skromně “Život s Juliem
Fučíkem”.K Máme soudruhy pomýlené, jenže přístup k nim
je vždy citlivý. Principiálně ale budeme postupovat proti ne
přátelům, mezi které patří zdivočelý maloměšťák. Ovšem.
Západ předstírá dojemnou snahu o vývoj v naší zemi.
Když si chce stalinista zaironizovat, poslouží mu slovo do
jemný, -á, -é, a potom uvozovky, do nichž nepřátele nacpe,
zasměšní a zničí. Tak zvanost nám kvete jako nikdy dřív:
zpochybní a vlastně zneguje úkaz a taky zdiskredituje blouda,
který by se jevu dovolával. Namátkou listuji v ročníku 1970
“Socialistické zákonnosti”. V čísle 7-8 m inistr spravedlnosti
Jan Němec píše o t. zv. padesátných letech, t. zv. politických
procesech, tak zvané kabinetní politice. Stranický pracovník
Jaroslav Tomchyna v čísle 9 se zmiňuje o t. zv. pražském jaru
a t. zv. kompromitovaných soudcích. Otakar Baláš, kdysi velice
zkompromitovaný soudce a nyní zpět ve slávě, dokonce u Nejvyššího soudu, má v čísle 5 článek nazvaný “K ukládání trestu
smrti”. Tento nepochybný odborník na dané thema vymazal
minulost s poukazem na t. zv. justiční vraždyStalinsté dokazují, že je není možno dost podceňovat. Tak na
příklad pokroková politická satira je zpět a už jsme zase
vtipní á la malovánky o krvavém psu Titovi. V Rudém právu,
18. dubna 1972 je karikatura pána, který ukazuje na mapu
USA se slovy, “Ze zvířete se vyvinul člověk — a tady se snaží
dokázat, že to půjde zase obráceně. . . ” Jiný umělec pak
nakreslil nacistu v Lederhosen, jak civí do kraje, s textem,
“Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině. . . Nebýt komunistů,
to by se to anšlusovalo.”1*
V Tribuně otiskli fotografii z pražské ulice, zachycující
zachmuřený dav a jeden tank, s textem “Rozumní lidé s klidem
a rozvahou přijali vstup spojeneckých vojsk přes všechnu sna
hu pravice o vyvolání zmatku a dezorientace..”1'3 Hájkova
Tvorba zas píše o “hladině emocí, vzedmutých zejména po
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srpnu”, jež zatím opadla: “nezbylo z ní nic, než mnohdy pocit
vnitřního zahanbení a také poučná zkušenost, že se ještě ne
stalo, aby Sovětský Svaz, sovětští lidé, jakýmkoliv způsobem
narušili svá přátelská pouta s československým lidem.”16 Jinde
v Tribuně máme reportáže, jak dělníci vítají v r. 1971 Brežněva a omlouvají se mu, se slzami v očích, za pomýlení a za něk
dejší projevy nelásky. Leonid uděluje rozhřešení .. ■
Některé argumentace stalinského vidění světa jsou rafino
vanější, například tento dialektický důkaz provinění nevinného
Artura Londona:
Na těchto deformacích se London sám aktivně podílel ve funkci náměstka
ministra zahraničních věcí a osobně napomáhal persekuci nevinných soudruhů.
Ačkoliv potom sám prošel těžkým obdobím, nelze zamlčet, že v průběhu vyšetřo
vání iniciativně obviňoval další lidi, kteří se nitím neprovinili a způsobil jim
těžké újmy. Přesto byl z iniciativy KSC občansky i stranicky rehabilitováni

Ano, London, iniciativně obviňoval nevinné, moc jim ublížil a
vzdor všemu, strana mu odpustila a on je teď málo vděčný.
Stalinština sedmdesátých let je hojně zastoupena v dopisech
čtenářů a to ne čtenářů ledajakých. Lékař Karel Balák, s titu
lem před i za jménem, píše v Rudém právu, 13. ledna 1972
o tom, jak “jsou morbidní a neuvážená slova emigranta dr.
Milanu Nováka, která mi zaslal z Miami na Floridě, zřejmě
proto, aby se zavděčil svým americkým chlebodárcům ■..” —
čili varianta diabolické motivace.
Princip souvislosti všeho se vším kvete zas do krásy argu
mentu, proti němuž není obrany — á la staré “vy si tady sou
ložíte a zatím v Koreji se bojuje”. Tak třeba Jaroslav Horák,
dopisovatel Tribuny, se obořil na členy KSČ, kteří však nejsou
členy SČSP:
Je to opravdu zarážející. V době, kdy desetitisícové davy demonstrují v
Paříži proti propouštění z práce s revoluční dělnickou písní Internacionálou na
rtech, kdy svět je ohromen krvavou nedělí v Londonderry, kdy proletáři v Itálii
demonstrují a stávkují proti nezaměstnanosti, kdy lidé umírají ve Vietnamu a
celý pokrokový svět bojuje o život Angely Davisové, tedy v této době někteří
členové strany nepochopili, jakou ctí je být přítelem Sovětského svazu, jaký smysl
má třídní a internacionální bratrství.18

Rozhorlený dopisovatel se aspoň snažil “zdevastovat” ne28

dobré soudruhy argumentací, byť dialektickou. Ještě důsled
nější varianta stalinštiny je ethicky si nezadat s protivníkem
a zlikvidovat argument bez argumentu. Zesnulý veterán Rudé
ho práva,Vojtěch Dolejší, napsal: “A v Listech (č. 7, roč. 1969)
otiskli “teoretické” zdůvodnění naší domnělé “převahy”:
“Československý Leden znova aktualizuje známou Leninovu
tézi o možnosti ideologické druhořadosti Sovětského svazu v
okamžiku, kdy Marxovy myšlenky o uspořádání společnosti
zvítězí v zemi, jejíž stupeň vyspělosti, v širokém významu toho
slova, je vyšší než stupeň vyspělosti Sovětského svazu”. A to
mu Dolejší zasadil tuto jednovětou smrtelnou ránu: “Pro čes
kého maloměšťáka bylo samozřejmé, že takovou vyspělejší
zemí jsme přece my.”v>
Mezi vymírající stalinskou gardou převládá nostalgie a ar
gumenty zašlého věku. Převládají reference k letům třicátým.
Tentýž Vojtěch Dolejší varuje, že buržoazie, jejíž paničky “si
ráno vyšly do Myšálcovy cukrárny na dortíček a odpoledne do
Slávie na kafíčko,” pracujícímu lidu hned tak neodpustí.Ž1 Tito
varovatelé, s jejich strašidly obézních kapitalistů v cylindrech,
se m íjí se světem aspoň o půl století, a nechápou třeba even
tualitu vykořisťovatele na dietě, poněvadž už vůbec málo sou
časného chápou. Píše jistý Fr. Štván v Ruďasu (7. 2. 1972), že
fašismus “bují ve všech kapitalistických státech”. Tentýž zdroj
poučení (9. 3. 1972) přináší příspěvek Fr. Zejdy z Rosic u
Brna, který oznamuje, že je mu devadesát roků a domáhá se,
aby lidé “bděli”. Je potěšující, jak skleróza stalinisty přímo
cloumá.
Stalinisté se durdí zejména na mládež■Vaculík (ani Ludvík
či Martin, ale Vítězslav) v článku “Lze naučit mladou generaci
komunismu?” si stěžuje: “Jen se podívejte na to, jak naši mladí
lidé v převážné většině podléhají mánii “faktů”. “Faktů” růz
norodých, isolovaných”.. .** Břetislav Dejdar zas vynadal mla
dé generaci v Nové mysli, že “nyní ve své většině je antisocialisticky, nemarxisticky a protisovětsky zaměřená”, a došla až
ke “kosmopolitnímu šovinismu”, “antiruskému rasismu”, tedy
k situaci, kterou Dejdar označuje jako “tragické konce současnosti.”M
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Vágnost, alogismus, sakrální tón stalinštiny, to vše je mla
dým směšné a nechopitelné. Chtějí fakta, a ne pověru, zejména
ne tu stalinskou, která jim připadá až urážlivě abnormální.
Nechť tedy poslední věta tohoto povídání popře větu první, že
ono totiž s tím stalinismem na věčné časy to asi nebude tak
moc třeskuté. . .
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110 ROKOV MATICE SLOVENSKEJ
M. MÚDRY
L ZAKLADANIE SLOVANSKÝCH M ATÍ C
Humanitná filozofia 18. storočia a z nej vychádzajúca politická
idea národného prebudenia a obrodenia m ala svoj veľký vplyv
nielen na veľké národy — ako n a Francúzsko a Nemecko — ale
aj, a snáď ešte viac, n a národy m alé a podm anené, medzi nim i
najmä na slovanské národy v R akúsku a na Balkáne. Rousseau,
Montesquieu, Voltaire zasiahli nielen do m yslenia nemeckého Les
singa, Herdera, Goetheho, K an ta a Schillera, ale aj J á n a Kollára, Jozefa Š afárika, Ľudovíta Š túra, Jungm anna, Š tefana Moysesa,
Karola Kuzmányho a iných našich veľkých hum anistov tej doby,
v ktorej hlásala a ujím ala sa m yšlienka politickej rovnosti a slo
body jednotlivcov a národov — rovnako m alých ako veľkých.
“Právo národů jest skutečné právo přírody; žádný národ na zemi
nemá práva žádati, aby k jeho prospěchu soused jeho sebe sám
obětoval, žádný není povinen, pro dobré souseda svého sám zapříti nebo obětovati” — píše F rantišek Palacký 11. apríla 1848
všenemeckému snem u do F ran k fu rtu . V takom to obrodenom ovz
duší rodili sa u slovanských národov inštitúcie, zvané M atice —
niekde s najširším kultúrnym program om národným , niekde iba
s užším poslaním podporovať literatú ru , prípadne naviac k tom u
ešte výtvarné národné umenie. — Ako prvá z nich vznikla Ma
tica srbská r. 1826, ktorej cieľom bolo “rozširovanie literatú ry a
osvety srbského ľu d u .” (“M acierz polská.” vznikla už r. 1822)
R. 1831 bola založená M atica česká, t. j. “pokladnice n a vydávání
knih českých buď vědeckých nebo krasnořečných nebo vůbec
prospěšných.” M atica h rv atsk á sa utvorila zo spolku “Čitaonica,”
založeného už r. 1838, ale prvý odbor M atice vznikol až r. 1842.
H rvatská M atica sa starala o lacné ľudové čítanie. R. 1847 zalo
žili si v Budyšíne lužickí Srbi svoju lužicko-srbskú M aticu a o
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rok na to povstala Gališsko-ruská M atica vo Lvove. R. 1863 zalo
žili v L jubljane M aticu slovinskú. Vznik Matice slovenskej for
málne spadá na 4. augusta 1863, keď bolo zvolané do Turč. Sv.
M artina jej zakladajúce zhromaždenie.
U. POME RY NA S LOV EN SK U PRED ZALOŽENÍM MATICE
Ak máme pochopiť potrebu založenia a význam M atice sloven
skej. treba vedieť, za akých okolností a podmienok vznikla. Lebo
vari ani u jednoho z národov — až snáď na Lužických Srbov —
nebola jej potreba taká naliehavá, ako u Slovákov. Od 11. či 12.
storočia v cirkvi zavedená latina opanovala v Uhorsku celý verej
ný život — ako nikde inde v Evrope. Reform ácia vyzdvihla ná
rodnú reč, ale len v kostole; v škole a verejnom živote zostala i
naď alej vláda latiny.
Na Slovensku to šlo tak ďaleko, že si vzdelaní ľudia polatinčovali aj m ená (Sutoris. Molitoris, Mensatoris, B raxatoris, Clem entis, etc.) P ri tom je zaujím avé, že v tých časoch vlády latiny
nebolo v Uhorsku medzi rozličnými národnosťam i nijakých ná
rodných a rečových sporov. Ku zmene došlo až po sm rti cisára
Jozefa II. M aďari, tiež oviati duchom národnej renezancie, na
sneme r. 1790 žiadali výsostné postavenie pre m aď arčinu — chce
li. aby nahradila latinu. A je zaujím avé, že to bol Mátyás Ráth,
prvý m aď arský novinár, ktorý ich upozornil, že pre menšinu,
akou sú M aď ari v Uhorsku, je to neodôvodnená, dokonca nebez
pečná požiadavka. M átyás R áth doporučoval za úradnú reč Uhor
ska slovenčinu. 1) Lebo aj slovenčina sa už dvíhala na spisovnú
reč. R. 1790 vyšla Bernolákova “G ram atica slavica” a skoro po
tom Bernolák dohotovil svoj šesť-sväzkový “Slowár slowenskí čessko-latinsko-nem ecko-uherskí.” P rvý sväzok slovníka vydal po
Bernolákovej sm rti ostrihom ský kanonik Palkovič a ďalších päť
sväzkov sám prím as arcibiskup uhorský, kardinál A lexander Rudra y . V tých časoch bolo v Uhorsku mnoho vysokých cirkevných
1) Politish-kirchliches Manch-Hermaeon, 1790. Spis bez m ena pô
vodcovho vydaný. Jed ni považujú za autora Jozefa Hajnóciho, r.
1795 v Budíne aj s M artinovičom popraveného, iní G regora Berzevicyho.
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hodnostárov Slovákov. R. 1793 slovenskí katolíci založili pre svoje
duchovné potreby spolok “Učené Tovarišstvo ’ a neskôr, keď už
bolo treba vydávať diela Ján a Hollého. založili si katolíci v Bu
díne “Spolok milovníkov reči a literatú ry slovenskej,“ ktorého
predsedom stal sa evanjelický kňaz Já n Kollár. Evanjelici vydá
vali už r. 1783 “Prešpúrské Noviny” a r. 1801 v B ratislave zalo
žili “Spolek literatu ry slovenské,” r. 1808 “M alohontskú spoloč
nosť ” a za pár rokov v okolí banských miest “L iterární společ
nost banskú.” Už r. 1803 sa pri “Spolku literatú ry slovenskej” za
ložila na bratislavskom lyceu stolica reči a literatú ry českosloven
skej so samovzdelávacím ústavom. Jej profesorom sa stal Ju r
Palkovič. ktorý vydával užitočné kalendáre a časopisy “Týden
ník” a “T atran k u .” P ri tejto katedre rozvíjal sa potom duch, kto
rý ovplyvnil aj F ran tiška Palackého. Tu v B ratislave učil sa Palacký od r. 1812. O tri roky prišiel sem aj Já n Kollár, starší od
Palackého o p äť rokov. Po návrate z nem eckej univerzity od r.
1817 žil tu po dva roky ako vychovávateľ aj Šafárik. Od takejto
Bratislavy odtrhol sa Palacký až r. 1823, už 25-ročný. Vo svojom
životopise s nadšenim spom ína národné oduševnenie medzi slo
venskými m ladým i vrstovníkm i a priateľm i. (Ľudovít Š túr pri
šiel do Bratislavy až r. 1829).
Teda. národne-kultúrny pohyb bol vtedy na Slovensku
živý. A keď vezmeme do úvahy vtedajšie revolučne-národné sna
ženie všetkých slovanských národov v Uhorsku, a postavíme do
protiváhy m aď arskej menšiny, je viac ako pravdepodobné, že
by M aďari neboli nikdy získali prevahu a nadvládu, keby od
konca 18. a začiatku 19. storočia neboli bývali favorizovaní proti
Slovanom viedenskou politikou, priam o cisárskym dvorom. Vie
denská politika, predstavovaná vtedy M etternichom , začala sa
obávať Ruska —- najm ä po Napoleonovej porážke — a konze
kventne začala oslabovať Slovanov v Rakúsku. M aď ari si boli ve
domí takej výhodnej pozície a náležíte toho využívali. Od r. 1790
do r. 1848 nebolo zasedania snemu, v ktorom by nebolo odhlasova
ných i viacero zákonov v prospech m aď arčiny a na úkor rečí o
statných národností, najm ä slovenskej. M aďarizm us stával sá
trúfalým a voči Slovákom netolerantným . Za tých okolností sa
slovenské zemanstvo, ktoré až doteraz podporovalo slovenskú li
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te ra tú ru a bralo v nej aj aktívnu ú časť; (na pr. “S taré Noviny
v B a n sk ej, Bystrici predplácali väčšinou zem anské rodiny), pri
dávalo sa k m aď arizm u, aby neprišlo o svoje privilégia. Spolok,
čo si bernolákovskí Slováci založili v Budíne (ako sme spomenuli
vyše), nikdy už nedostal úradne povolenie. A ndrej Radlinský už
r. 1859 položil základy “Spolku Sv. Vojtecha“ a 13 rokov viedol
s vrchnosťou zápas o jeho uznanie. R. 1838 pozatvárali na Slo
vensku všetky vzdelávacie spolky slovenskej mládeže. Ale ešte
r. 1842 vyšľahol záblesk slovenského povedom ia z radov sloven
ského zem anstva. Liptovská stolica, spravovaná výlučne zeman
mi, dala ú pravu svojim poslancom na sneme, aby hájili zásadu,
že m aď arsk á reč smie b yť zavádzaná do verejného života iba
vtedy, keď nevznikne z toho nikom u nijaká ujm a. A Turiec, keď
v Budíne a vo Viedni odopierali Štúrovi povolenie n a vydávanie
novín, postavil sa za Š túrovu požiadavku podpismi 617 zemanov.
Ale to boli posledné slovenské zem anské hlasy na obranu slovenči
ny. Potom už za ňou stáli iba slovenskí vzdelanci a ľud. Zem anstvo sa za m ateriálne výhody pom aďarčilo.
No, raz zapálený národný cit horel i naď alej. K eď prívržencov
Bernolákovho činu nepribúdalo. Ľudovít Štúr, Michal Miloslav
Hodža a Jozef Miloslav H urban r. 1843 postavili za spisovnú reč
stred n ú slovenčinu a hneď na to r. 1844 založili spolok “T atrín “
na vydávanie slovenských kníh. Ani tento spolok nedostal úradné
povolenie. R. 1847 sa evanjelickí národní činitelia spolu s katolíc
kym i zišli v Čachticiach na katolíckej fare Jozefa Urbanovského
a spoločne akceptovali strednú slovenčinu za spisovnú reč a sjed
notili sa. Sjednotenie bolo veľkým požehnaním pre ťažké časy,
ktoré Slovákov ešte len čakali.
N apriek tomu, že v revolučných rokoch šli Slováci na obranu
svojich práv so zbraňou v ruke proti Kossuthovi — a teda chtiac —
nechtiac tak aj na pomoc dynastii — hneď po revolúcii za obsolutizm u v päťdesiatych rokoch M aď ari dostali od Viedne nepom erne viac národnej slobody než Slováci.
III. PO R A K Ú S K E ] PORÁŽKE V T ALI ANSKU
R. 1859 utrpelo R akúsko pri Solferine v Taliansku vojenskú po
rážku, ktorá vyvolala vo Viedni doslovne paniku. A ako vždy,
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keď dynastii priháralo, aj teraz cisár Franc-Jozef začal sa usm ie
vať aj na N em aďarov a hovoriť o svojom “milom slovenskom n á
rode.” Aj Slováci hľadeli využiť túto situáciu. Zvolali na 6. a 7.
júna 1861 do M artina veľké zhromaždenie, na ktorom prijali
slávne “M em orandum,” štylizované Štefanom Markom Dapmerom, ktorým žiadali v rámci U horska “Slovenské okolie” so slo
venskou adm inistráciou, slovenským i súdm i a slovenskými ško
lami. Teda, akúsi malú autonóm iu. K eď nepochodili s M emoran
dom na uhorskom sneme, šli do Viedne k cisárovi. Deputáciu vie
dol muž, ktorého treb a v tej dobe považovať za najvyššiu a naj
vážnejšiu slovenskú autoritu, banskobystrický biskup Štefan Moyses. Franc-Jozef sľúbil, že slovenské žaloby a prosby vezme do
úvahy a keď sa biskup Moyses sťažoval, že m aď arské autority
svojvoľne zasahujú do slovenského gym názia v Bystrici, cisár sa
vyjadril, že sa tak stalo proti jeho vôli. V politickej tiesni, v akej
vtedy Slováci žili, aj tieto slová a sľuby m ali svoj význam, dávali
akú-takú nádej.
Na zhromaždení v M artine bolo uznesené, že sa Slováci i n a 
ďalej m ajú usilovať o založenie kultúrneho a literárneho spolku
“Matice slovenskej.” Ale treba tu povedať, že učený muž a veľký
Slovák Pavel Jozef Š afárik v listoch Jánovi Kollárovi horlil za za
loženie Matice už od r. 1826, keď spoluúčinkoval pri zakladaní Ma
tice srbskej v Novom Sade a potom Kollár a Kuzmány, ktorí po
revolúcii (po 1849) ostali vo Viedni, spolu s Lichardom, Záhor
ským a Radlinským robili tiež patričné prípravy pre jej založenie,
hoci za Bachovej vlády bezvýsledné. Aj inde robili Slováci p ríp ra 
vy. Novohradský kňaz N atan P etian už r. 1859 poručil na zákla
dinu M atice vyše sedem ticíc zlatých a na m artinskom zhromažde
ní Ján Cipkay z Brezna zložil v jej prospech tisíc zlatých.
Konečne r. 1862 bola M atica povolená a jej stanovy schválené.
O tváranie Matice sa ustanovilo na 4. augusta 1863 v Turč. Sv.
M artine. V srdciach Slovákov už predom za jej predsedu bol pre
durčený biskup Moyses, ktorém u cestou z jeho sväto-krížskej re 
zidencie do M artina národ pripravil také ovácie, ani čo by to ne
bolo v Uhorsku. Celou cestou ho pozdľž hradskej pozdravovali zá
stupy a v M artine pred slávobránou pozdravil a uvítal ho evan
jelický superintendent Karol Kuzm ány slovami: “Celé tisícročie
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hľadí teraz na Vás a na nás s výšin vrchov týchto. Všetky doliny
svätých T atier až do siného D unaja hľadia na Vás a nás očima
tohoto tu prítom ného dospelého pokolenia a z tvárí týchto detí
hľadí na Vás a nás celá budúcnosť tohto národa. Idete vykonať
skutok rozhraničný pre celú históriu tohto národa: pomník m inu
losti, základ budúcnosti.” Na slávobráne bol nápis: “Štefanovi
Moysesovi, biskupovi, za jeho vernosť k pravde slovenského ná
roda”. Na katolíckej fare sa biskupovi predstavovali deputácie
slovenských národovcov zo všetkých končín Slovenska. Večer po
horách okolo m esta M artina horeli vatry. Biskup Moyses zvolený
bol za predsedu a superintendent Kuzm ány za podpredsedu Ma
tice. Predseda ď ak u jú c za dôveru, dojatý povedal: “Ako nie mi
je nič drahšie nad blaho mojho národa, tak nie mi je nič ani mil
šie a vyššie nad priazeň jeho.”
Ešte pred otvorením zhrom aždenia stalo sa niečo, čo nikto zo slo
venskej stran y neočakával. K eď vo Viedni videli, akou veľkou
národnou autoritou slovenskou sa stáva biskup Štefan Moyses,
považovali za nutné prispôsobiť sa situácii. Do M artina prišla de
peša, ktorou cisár F ranc Jozef oznamoval, že vym enoval bisku
pa Moysesa za skutočného tajného radcu vládneho dvora a že ve
nuje na základinu Matice tisíc zlatých. Iste malo zhromažde
nie dôvod jasať. A v decem bri tohože roku vybral sa novozvolený
predseda Matice, biskup Moyses s deputáciou do Viedne poďa
kovať cisárovi osobne aj v m ene slovenského národa. Vtedy ci
sár deputácii odpovedal: “Teší ma vidieť vás u m ňa opäť a prijať
vď aku i oddanosť literárneho spolku Matice slovenskej . . . Ho
tový budem v ziať i napotom pod svoju ochranu verný sloven
ský národ . . . ” —
Od rakúskej porážky pri Solferine až do začiatku rokov sedem
desiatych sa v m aď arizačnom nástupe proti Slovákom miernili
aj vládne k ruhy v B udapešti. Bolo to zrejm e v dôsledku aspoň
čiastočne zmeneného postoja Viedne. (Tak na pr. 13. júna 1871
čanádsky poslanec uhorského snemu Pavol Szontágh podnikol
zbierku na slovenské evanjelické gymnázium v Turč. Sv. Marti
ne. Prispeli na ňu aj takí chýrni M aď ari, ako bol gróf Pavol Eszterházy (5 zl.), ba dokonca i pozdější hrobár slovenského národa
Koloman Tisza (5 zl.)
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IV. SLOVÁCI A VIEDEŇ
Bolo by sa z čoho radovať, keby bolo bývalo možné Habsburgom
veriť. Ale ani Moyses, ani Kuzm ány, ani D axner im nedôvero
vali. Ani tisíc zlatých pre M aticu, ani tajné radcovstvo pre Moysesa, ani 5 zlatých pre m artinské gym názium nevedeli zakamuflážovať pred opatrným i vodcami skutočnosť a v y trieť m inulosť.
Hneď na otvárajúcom zhromaždení Matice sa národ dozvedel, že
pôvodný návrh m atičných stanov vo Viedni pred schválením pbriadne vykuchali. Tak na pr. vrchnosť nedovolila Matici zakla
dať po Slovensku odbory. Schválili ju len ako jedinú organizáciu,
ktorá ani zhromaždenie nesm ie zvolať na nijaké iné miesto iba do
svojho sídla. Časť svojej základiny chcela M atica nazvať “slo
venskou národnou základinou,” dom svoj v sídle spolku “sloven
ským národným domom” — nepovolili ani jedno ani druhé. A Ma
ticu postavili pod dozor vládneho kom isára. Ako teda mohli Slo
váci r. 1863 v eriť Viedni? A napokon, ešte teraz zneli im v ušiach
slová ich veľkého vodcu Ľudovíta Š túra, ktorý r. 1848 na slovan
skom kongrese v P rah e predniesol ohnivú reč proti Viedni a v
nej medzi iným povedal: “Cíl náš měl by býti zachovat říši ra 
kouskou? Náš cíl je zachovati nás! . . . Dosavad Rakousko stálo a
my hynuli . . . Pádem R akouska nepadám e my. Vyslovme se, že
chceme jako sam ostatné spojené obce slovanské stát pod rakou
skou říší. Neříkejm e, že chceme zachovat Rakousko, ani utvořit
rakouskou slovanskou říši.” A potom po r. 1850 v tra k tá te “Slavianstvo i m ir buduščago” napisal doslovne: “Nie z podopretia
Austrie, ale len z pádu jej a Turecka, týchto dvoch žalárov Slo
vanstva, zkvitne preň lepšia, vrele žiadaná budúcnosť.” 2)
Štefan Moyses, ktorý bol nielen írečitým duchovným pastierom
2) Neúplný je teda Dr. E dvard Beneš, keď vo svojej práci “Úva
hy o slovanství” na str. 54, popisujúc slovanský kongres v P rahe,
píše: “Bakunin (Rus) věren svým ideálům , přímo na adresu Čechů
pronášel kritiku jejich konservativni a dynastické politiky a pro
nesl už tehdy jasně a nekom prom isně jednu velkou pravdu o slo
vanství a o slovanské politice, která své aktuality a význam u nez
tratila už potom nikdy: “Slovanská jednota, slovanská svoboda,
slovanské obrození není možné jin ak nežli zničenim říše rakou
ské”. Nebylo na tom to pam átném sjezdu charakterističtější odpo
vědi českému austroslavism u nežli byla řeč tohoto předchůdce
dnešního Sovětského svazu.” — Toľko Beneš.
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Slovák Ľ u d o v ít Štúr nie je síce “předchůdcem dnešního Sovět
ského svazu,” ale n a adresu českých austro-slavistov — konkrétne
na adresu Havlíčkovu a Palackého — predniesol na kongrese
ostrejšie slová, než Rus B akunin — a to po česky, š tú r tak nad
chnul českú mládež, že ho po dvorane Žofinského ostrova na ru 
kách nosila a krátko predtým m anifestačné na pražskej ulici spá
lila Havlíčkové “Hlasy,” vydané r. 1846 proti slovenčine. (Škultéty, Slovenské pohlady, r. 1929 str. 692)
(Väčšina profesorského zboru na gym náziu bola vtedy česká. To
bolo a zásluhou m inistra školstva grófa Leva T huna za centrali
stickej bachovskej éry. T ak účinkoval tu Václav Zenger, neskor
šie profesor pražskej techniky, klasický filolog Josef Kořínek,
Václav Vlček, otec slovenského literárneho historika Jaroslava
Vlčka, pedagog O ndrej F ranta; po Vlčkovi prišli H ynek Mejsnar,
p rekladateľ Hom éra a iných klasikov, estetik A ntonín M adiera a
iní. Ja n Ev. P u rk y n ě daroval gym náziu mnoho prírodovedec
kých pomôcok a knižnici zas prispela Božena Němcová. Za Vlčkovho účinkovania dostal ústav aj novů budovu, atď . atď .)
Moysesa nesm ierne zronil výnos uhorského kráľovského ná
m estníka zo 6. m ája 1861, ktorý rozkazoval, aby “všetci učbári.
ktorí z U hier nepochádzajú a v m aď arčine dokonale zbehlí nie sú,
a národným vodcom, ale aj vysoko vzdelaným mužom s filozofiekou erudíciou a s diplom atickým talentom , mal príležitosť poznať
H absburgov zblízka. Rodák z Veselia p ri Novom Meste, svoju
skutočnú k ariéru po krátkom kňazskom účinkovaní v Pešti začal
ako profesor na akadém ii v Záhrebe. Zúčastnil sa s Ľudovítom
G ajom horvatského národného pohybu a neskôr ho zágrebská ka
pitula zvolila za poslanca na uhorský snem, ktorý zasadal v Bra
tislave r. 1847. (Zo Slovenska bol tam poslancom Ľudovít Štúr).
Od júla 1849 žil vo Viedni ako najbližší dôverník horvatského bá
n a Jelačiča. To bola pre nebo p atrné najlepšia politická škola —
v tejto úlohe videl priam o do útrob habsburského dvora. Niet te
da divu, že v ňom nebolo ani o m ak viac dôvery voči Viedni, než
u Š túra. — K eď prišiel r. 1851 do svojej bansko-bystrickej die
cézy, za p rv ú povinnosť si považoval postarať sa o školstvo. Do
sem inára povolával na k ated ry najlepších národovcov a na gym
názium — pretože domáce sily nestačili — priberal Čechov za pro
fesorov a študujúcich Slovákov sám vydržiaval n a univerzite. Za
ložil učiteľskú p reparandiu a začal zb ierať kapitál pre dievčen
ský ústav.
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odstránení boli.” A tak biskup Moyses sťažuje si v liste superin
tendentovi Kuzm ánym u: “ . . . všetko, čokoľvek z vládnych ľudí
Uhorska okolo nám estníka Pálffyho alebo nad ním stojí, m aďaromaniou dýcha . . . Tu inšie pom ôcť nemôže, ako jedine vrchná
cisárska vláda s kategorickým rozkazom.” Ale k tom u hneď do
dáva s nedôverou: “A či je schopná vláda táta takého rozkazu?
Ja o tom podľa doterajšej svojej skúsenosti pochybujem . . . Z
toho síce ešte nenasleduje, že už u vlády nem ám e nijakých kro
kov činiť. Iste, treb a sa ohlásiť, ale, jestli tušenie moje opravdo
vé je, už len viac pre našu poctivosť, nežli ohľadom na nejaký
zisk.” A keď mu potom na gym názium posielali samých m ad’arónov, zase v liste K uzm ánym u píše: “Oklamaní sme, zradení
sme . . . Musíme sa tak usporiadať, aby nás nemohli stroviť, ak
nás prehltnú.” (Tu mal na mysli svoju započatú akciu založiť
slovenskú hospodársku organizáciu, čo sa m u však nikdy nepo
darilo). Pliaga m aď arónská šla ta k ďaleko, že m u začala ro b iť v
Bystrici aj osobné príkoria. Bola to tá istá klika, čo K uzm ánym u
povytľkala na dome okná. A v auguste 1865 na m atičnom zhro
maždení vo svojej reči už povedal: “Núdza úbohého národa nášho
je nevýslovná” — rozumel núdzu duchovnú, vychádzajúcu z poli
tických pomerov. Ale neradil opúšťať sa, vždy povzbudzoval k
ďalšej činnosti.
V. SLOVENSKÁ K A T O L Í C K O EVANJELICKÁ JEDNOTA
Treba tu zaznačiť ovzdušie a celkovú náladu, aká opanovala Slo
vensko v prvej polovici šesťdesiatych rokov. M artinské zhromaž
denie z júna 1861, na ktorom Slováci žiadali “Slovenské okolie.”
bolo prelomom z passivity do aktivity. Starších, v m árnej práci
zomdletých a unavených pracovníkov osviežilo a mládež zapálilo.
Rovnako evanjelickú ako katolícku. Pozdější zakladateľ Sloven
ského múzea A ndrej K m eť napísal c sebe, že keď prišiel v jeseň
1861 na teológiu do Ostrihom u, nebol si vôbec vedomý svojho slo
venstva. A tu ho študenti hneď pri príchode oslovili po slovensky:
“Zkadiaľ ste?” Hlúčky študentov sa medzi sebou shovárali iba
po slovensky, začal teda hovoriť po slovensky aj on. A píše:
“ . . . šiel som už spať prvý raz v sem inári ostrihom skom, ako
prebudený a nevýslovne horlivý Slovan.” Teológovia začali si tu
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vym áhať “cirkevno-literárnu školu slovenskú” a si ju aj vymohli;
nazývali sa “H urbanm i” (podľa jednoho z vodcov slovenského
povstania z r. 1848 — evanjelického kňaza Jozefa M. H urbana);
predplatili si všetky slovenské časopisy, na chodbách, n a p re
chádzkach hovorilo sa len slovensky. Písali horlivo do časopisov
“Cyrilla a M ethoda” a “V ojtecha” a všetci členovia cirkevno-literárnej školy slovenskej sa prihlásili za členov M atice slovenskej.
M atica slovenská mala už do augusta 1863 podpísaného a v znač
nej časti i zloženého kapitálu vyše 94 tisíc zlatých. V takom k rá t
kom čase to na chudobné Slovensko nebolo málo. Oduševnenie
vzplanulo a šírilo sa po celom Slovensku. Oživli literárni pracov
níci, zdvihli hlavy aj pospolití slovenskí ľudia. Peniažky na Mati
cu obetovali ľu d ia zo skrom ných prostriedkov ochotne. Zachoval
sa dojemný list chudobného evanjelického farára, básnika Andre
ja Sládkoviča, v ktorom medzi iným píše: “J a som zaplatil svojich
prvých dvanásť zlatých. Tónka (jeho manželka) svoje dva zlat
níčky, deti všetky svoje dvadsiatniky . . . Náš malý Ondrej stáva
na pni pred farou a spieva plným hrdlom, ale pravidelne i nápevi text piesne našej: “Hej, Slováci” — a ja stojím pri ňom a vravím
s Písmom: “ Z nem luvňátek —
Národni vodcovia slovenskí tej doby boli napospol osobnosti vy
soko vzdelané, veľkého politického rozhľadu a dokonalej m rav
nej integrity. Moyses bol požehnaním pre tieto časy. Kuzmány, v
tých časoch vari najväčší slovenský m ajster vyjadrovania my
šlienky a vždy opatrný v oceňovaní literárnych hodnôt, po Moysesovej reči na druhom valnom zhromaždení M atice povedal, že to
bola “reč sv ätá”, na Slovensku nikda neslyšaná.” A Michal Mi
loslav Hodža doložil, že to bolo “slovo našich prosieb, slovo žalmov
a citov našich.” Obdobie prvej polovice šesťdesiatych rokov zaz
načilo jedinečnú a snáď ojedinelú históriu slovenskej jednoty
a katolícko-evanjelickej spolupráce a tolerancie. Kuzm ány a Moy
ses nažívali spolu ako bratia a boli vzorom aj pre ostatných národ
ných dejateľov a spolupracovníkov, ako aj pre celý národ. V p äť
desiatych rokoch sa pri viedenskej politike všeličo bolo pokazilo
z toho, čo sa dosiahlo jedno desaťročie predtým , ale ako sa Moyses
zjavil a bratsky objal s Kuzm ánym na prvom zhromaždení Mati
ce, na Slovensku zas žilo sa v znamení jednoty a bratstva. Keď
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Moyses prichádzal na m atičné prvé zhromaždenie, objal sa s víta
júcim ho Kuzmánym. Obrazne povedané, v tomto objatí ostali
potom po celý svoj život. Pod Moysesovým vplyvom stal sa kult
cyrilometodějský aj evanjelickým , národne-slovenským. Moyses
uplatňoval svoju au to ritu n a ochranu nielen prenasledovaných
katolíckych, ale aj evanjelických kňazov; bránil ev. kňaza A u
gusta Horislava Krčm éryho, ujal sa m ikulášskeho fa rára Michala
Miloslava Hodžu a peštianského ev. fa rára Jozefa Podhradského.
Na bystrické gym názium prijal z prešporského ev. lycea vyho
deného Ján a Mocku a prijal tu aj Štefana Hrušovského a Jána
Beblavého. Jozef Miloslav H urban dal svojho syna Svetozára do
končiť gymnaziálne štúdia a m aturovať na Moysesovom gym ná
ziu v Bystrici. Tu vyštudoval pozdější slovenský a český literárny
historik Jaroslav Vlček i hudobný skladateľ Já n Bella. K ed’ m a.
ď arónska luza robila v B ystrici príkoria Kuzm ánym u, zastal sa ho
medzi národovcam i na prvom m ieste tam ojší vážený člen kapituly
Tomáš červeň. V susednej R advani bol ev. farárom Andrej Sládkovič a katolíckym F ran tišek Šujanský. Ti nažívali spolu ako b ra
tia; vše sa vyviezli spolu n a návštevu raz do G aranseku k ev. fa 
rárovi A. H. K rčm érym u a druhý raz zase ku kat. farárovi Š tefa
novi Záhorském u do H ájnik. Sládkovič oplatil v básniach svoju
lásku aj k Záhorském u aj k červeňovi a, pravda, v jeho básnickej
tvorbe zvečnená je pam iatka aj n a biskupa Moysesa. V básni uctil
si kanonika červ eň a aj Kuzm ány. K eď v Trnovci vyhorela evan
jelická fara aj s kostolom, katolícky kňaz Sabinovský vzal tam oj
šieho evanjelického fa rá ra s celou rodinou n a svoju faru a ev.
bohoslužby sa odbavovali v kat. kostole, kým si evanjelici nepo
stavili nový kostol. Michal Miloslav Hodža, keď bol vo vyhnan
stve, spomínal, že keď m u bolo najhoršie, najviac podpory našiel
v mikulášskom kat. farárovi Bartošovi. Príklady katolíckoevanjelickej spolupráce našli sa aj predtým ; tak na príklad, keď sa evan
jelickí kňazi H urban a Hodža spolu so Štúrom rozhodli pre sloven
činu, vybrali sa na katolícku faru do Maduníc k Jánovi Hollému
akoby pre potvrdenie svojho rozhodnutia. Ale v dobe Moysesa a
Kuzmányho stala sa táto vzájom nosť a spolupráca pravidlom a
životnou nutnosťou.
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VI. ZRUŠENIE MATICE
No, radosť zo založenia Matice netrvala dlho. Je j zakladatelia v
duchu dobre predvídali, keď neskladali nijaké nádeje v sľuby
cisára F ranc Jozefa. R. 1866 prehralo Rakúsko vojnu proti Prusku.
To bola pohroma pre viedenský dvor a koniec všetkých habsbur
ských sľubov pre Slovákov. M aď ari už od čias Friedricha II. po
zerali k P rusku ako ku svojej nádejnej opore. Aj slovenskej de
putácii, ktorá prišla do Viedne r. 1861 barón Eotvos povedal, ž?
sa raz M aď ari spoja s Nemcami. Toho sa H absburgovia nesmierne
báli. A tak po p rehratej vojne Viedeň celkom kapitulovala pred
M aď arm i a vydala im N em aď arov v Uhorsku na pospas. Franc
Jozef vym enoval zodpovedné m inisterstvo pre Uhorsko, kabinet
Andrássyho a v jú n i sa nechal korunovať v Pešti. Na “verný slo
venský národ” zabudol a nikoho z neho k sebe ani viac nepripu
stil.
(Poučný je príklad Hodžov. Uhorské vrchnosti vyniesli rozhodnu
tie, že Michal Miloslav Hodža, jeden z vodcov slovenského povsta
nia proti M aď arom a nepriam o za Habsburgov, nesmie b yť fa
rárom nikde v celom Uhorsku. C isár Franc Jozef zadržal výkon
tohoto nariadenia a držal ochrannú ruku nad Hodžom. Teraz ale,
1867, nechal m aď arské vrchnosti exekvovať ich výrok a Hodža
musel odísť nielen z m ikulášskej fary preč, ale do vyhnanstva v
Tešíne.)
A čo s Maticou? N ajprv do nej začali zabŕdať vládni komisári.
Potom začali proti nej útoky v m aď arských novinách a v stolič
ných výboroch. A po 1871, ešte po väčšom víťazstve P ruska, Ma
ď arom pribudlo sily. Začali odstraňovať všetko, čo mohlo stáť v
ceste ich vyfantazírovaném u jednojazyčném u m aď arském u štátu.
A tak r. 1874 a 1875, s potvrdzujúcim podpisom1 k rá ľa Franc —
Jozefa, toho “m ilovníka slovenského národa,” zrušili najprv slo
venské gym názia a hneď žatým aj M aticu slovenskú.
To bola ťažk á ran a pre Slovákov, lebo zrušením Matice presta
li aj m artinské zhrom aždenia a jediná kolektívna národná sloven
ská aktivita, k to rá sa okolo M atice diala. K tom u naviac bolest
né bolo, že práve vtedy vym ieralo pokolenie, ktorého dielom bola
renezancia slovenského národného života. Podpredseda Matice Ka
rol Kuzm ány um rel 1866. R. 1869 sa pominul Štefan Mayses. Po-
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tom odchádzali za sebou K alinčiak, Palárik, Sládkovič, Viktorín,
Janko K rál, Záborský a iní a skoro po zničení Matice, r. 1877,
odišiel i Viliam Paulíny-Tóth, silný jej stľp v druhej polovici jej
jestvovania.

M atica slovenská ožila až v p revrate r. 1918, po oslobodení n á
roda. V slobodných pomeroch zakladala svoje odbory a získavala
členstvo po celom Slovensku. Na jej jubilejnom zhromaždení r.
1923, ktorého sa zúčastnil aj jej protektor, prezident T. G. Masa
ryk, jej tajom ník podal zprávu o činnosti a v nej konštatoval, že
za 4 roky činnosti v slobode M atica vydala 137 tisíc kníh. K eď
uvážime, že teraz už nebola osamelá na kultúrnom poli, ale že tu
bol už celý rad súťažiacich slovenských kultúrnych inštitúcii,
vrátane univerzity, je to cifra úctyhodná. Bohužiaľ, nem ám po
ruke spoľahlivé cifry o jej činnosti pozdejšej, dá sa však povedať,
že sa stala aj za ČSR hodnou dedičstva svojich otcov, že ostala
najvyššou slovenskou kultúrnou autoritou i naď alej a že aj na
priek denným stranícko-politickým bojom, ktoré okolo nej prehr
meli a ktoré sa jeden čas pokúšali ju infiltro v ať, ostala sväty
ňou čistej slovenskej kultúry.
Túto slovenským srdciam najdrahšiu ustanovizeň sa už potom
neodvážil nikto ru šiť a h a tiť v činnosti. Až kom unistický režim,
ktorý v Košiciach prisahal na slovenskú národnú svojbytnosť, na
“Magnu C hartu slovenského národa,” v rokoch päťdesiatych
nášho veku zastavil jej k u ltú rn u činnosť a urobil z nej iba sloven
skú knižnicu.

PRAMENE:
Štefan Krčm éry: “Tohoročné augustové slávnosti,” SI. pohľady, r.
Í923 č. 9.
B. Klein-Tesnoskalský: “60-ročie narodenia M atice Slovenskej”,
SI. pohľady, r. 1923 č. 9.
Jozef škultéty: M atica Slovenská do r. 1875,” SI. pohľady, r.
1923 č. 9.
Jan Úlehla: “T ri listky bansko-bystrického gym názia,” SI. pohľ.
r. 1930, č. 1.
Jozef Škultéty: “Jaroslav Vlček 70-ročný”, SI. pohľ. r. 1930, č. 1.
Š. Krčméry. Jovan Vučerič, Ljubom ir Marakovič. Ivan Zorec.
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A rnošt M uka — Sbierka článkov o M aticiach slovanských,
SI. pohľ. r. 1923, č. 6-8.
Elena Šoltésová: Rozpomienky na A ndreja K m eťa. SI. pohľ. r.
1927 č. 8.
Jozef Škultéty: Moyses a Kuzm ány, SI. pohľ. r. 1927 č. 8.
Jozef Škultéty: Storočná pam iatka (Príchod L. Š tú ra do Bratisla
vy) SI. pohľady r. 1929 č. 11.
Jozef škultéty: čach tická pam iatka, SI. pohľ r. 1933 č. 9.
Sam. Štefan Osuský: Na okraj Pražákovej knihy “L iterárni Slo
vensko,” SI. pohľ. r. 1933, č. 8.
K. čulen: Štefan M arko D axner a revúcke gym názium , SI. pohľ.
r. 1933 č. 1.
Jozef Škultéty: P red význam ným i slávnosťam i, SI. pohľ. r. 1933
č. 10.
Ja n Pôstényi: Dejiny Spolku sv. Vojtecha, 1930.
Národné Noviny, ročník II. č. 78, 4. VII. 1871.
Edvard Beneš: Úvahy o slovanství, čin , P rah a 1947.

ROZUMÍME JANE AUSTENOVÉ?
B. R. BRADBROOKOVÁ
Synovec velké a tak typicky anglické spisovatelky Jane Austenové, J. E. A usten-Leigh cituje ve své biografii A Memoir of Jane
A usten výrok svého známého, jehož si velmi vážil, že prý posu
zuje schopnosti lidí podle toho, rozumí-li J. Austenové či ne. Ten
to výrok, ač pronesený v žertu, obsahuje i jistou dávku vážnosti
— a my češi, m usíme doufat, že se vztahuje pouze na Angličany
(u nichž se znalost díla J. Austenové přepokládá) neboť jinak by
chom asi dost špatně pochodili nejen my, ale příslušníci jiných
národů. V ždyť i Mme de Stael se zdály rom ány J. Austenové “vulg aire” 1) a M ark Tw ain nemohl pochopit, že J. Austenová vůbec
psala! A špatně by pochodili i četní příslušníci anglické mladé ge
nerace, v níž pozvolna vym írá ono krásné anglické gentlemanství,
jehož je J. Austenová klasickou představitelkou; pro ty už je tak
trochu přežitkem , neboť chválu její velikosti slyšeli ve škole —a oni přece chtějí m ít své vlastní, odlišné, názory! Kampak ve
světě hippies s uhlazeností jejích hrdinů!

44

Jan e Austenová žila v době literárního rom antism u; znala díla
Wordsworthova, Coleridgeova, W. Scotta a Byrona 2) a sotva
ušli její pozornosti Shelley a Keats; a přece vytvořila svůj vlastní,
docela odlišný styl, tak vzdálený rom antickém u horování a cito
vému rozplývání, k teré v ní budily spíše smích než obdiv. Měla
ovšem své vzory, na př. na S. Richardsona, H. Fieldinga, Dr. S.
Johnsona a básníka Cowpera; zůstala však vždy svájedinečná.
Prostředí, v němž vznikalo její dílo, hrálo důležitou roli. Byla
dcerou anglikánského faráře v jihoanglické vesnici Steventonu,
kde se narodila v prosinci 1775. Kromě otce, který vystudoval na
St. John's College v O xfordu a stal se tam pak i profesorem
(“fellow”), najdem e mezi jejím i předky řadu učených osob, na
př. dědeček z m atčiny strany, Rev. Thomas Leigh, byl rovněž
“fellow” v O xfordu (All Souls College) a jeho starší bratr, Dr.
Theophilus Leigh, byl přes 50 let 3) ředitelem (“M aster”) slavné
oxfordské Balliol College. Tento poslední byl znám svou vtipností,
která zřejm ě zůstala v rodině, když ji zdědila spisovatelčina m at
ka a pak i Jan e Austenová sama.
Dětí bylo v rodině faráře A ustena osm, z nichž Jane byla sed
má; čtyři ze šesti b ratrů se vypracovali vysoko, dva jgko theolo
gové po studiích v O xfordu a dva jako adm irálové v nám ořnictvu.
B ratr Edward, adoptovaný bohatým příbuzným , se stal dobrodin
cem ovdovělé m atky a obou svobodných sester, když později po
dědil velké jm ění.
Vzdělání však v době Jan e Austenové patřilo hlavně mužům; v
internátních školách pro dívky se zřejm ě velké učenosti nedosáhlo,
jak vtipně říká sama Jane Austenová ve známém citátu z Emmy:
do takových škol “se dívky mohly poslat, aby doma nepřekážely
a dopařily se trochy vzdělání, aniž by jim hrozilo nebezpečí, že se
vrátí domů jako géniové”. K tom uto závěru došla Jan e Austenová
po dvouletém pobytu ve škole v Readingu, kam vlastně doprová
zela starší sestru Cassandru. Rodinné pouto zde bylo ta k silné,
že sestry vždy trpěly odloučením, i když nikdy netrvalo příliš
dlouho. Školní docházka ovšem tehdy nebyla povinná a George
Austen sám byl daleko lepším učitelem svým dcerám, než k te rá 
koliv škola; vlastně přibíral i soukromé žáky, jak tomu bylo zvy
kem u duchovních, ne příliš dobře placených. I při osmi dětech
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nebyla však u Austenů nouze, i když třeba se nemohli příliš roz
hánět. Postavení duchovních však bylo dosti vysoko na společen
ském žebříku, takže se Austenovi stýkali hlavně s “lepším i” rodi
nami v okolí, pokud to tehdy pomalá doprava dovolovala. Velmi
často si sestry musely stačit samy, takže velká spisovatelka vyrů
stala v pom ěrné odloučenosti, odkázaná kulturně hlavně, na otcovu
knihovnu (a nezapomeňme, že to byla knihovna theologa); nebyla
to však odloučenost tak dokonalá, jako na př. u sester Bronieových, které rovněž byly odkázány na otcovu (rovněž theologovu)
knihovnu, avšak žily uprostřed krásné a divoké přírody na faře
vzdálené od nejbližší vesnice kolik mil; Steventon bylo poměrně
živé městečko.
Ostatně, Jan e A ustenová nezůstala ve Steventonu navždy, i
když za prvých 25 let života jí domov přirostl k srdci tak, že po
zprávě, že se otec rozhodl odstěhovat se na penzi do moderního lá
zeňského m ěsta B athu, J a n e omdlela. Ja k se dovídáme m. j. i z
jejích rom ánů, v B athu se scházela anglická sm etánka, kde zá
možní rodiče hledali vhodné ženichy pro své dcery; jakkoliv Jane
A ustenová přijím ala tradiční řád, že rodiče m ají co m luvit do sňat
ků svých dětí, způsob v B athu a jiných lázeňských městech byl
Jan e Austenové k smíchu a jistě není třeba podezřívat její rodiče
z podobných motivů. Stěhování znamenalo pro Jane Austenovou
vytržení pevných kořenů z m ísta, kde se scházela rozvětvená
blízká, vzdálenější i vzdálená rodina, k terá stačila uspokojit spo
lečenské nároky příští velké spisovatelky.
A byla to vlastně zase rodina, která vylákala Austenovy do
B athu (jediný b ra tr paní Austenové, Leigh P errot, tam trávil p ra
videlně část roku), stejně tak, jak se po sm rti George A ustena r.
1805 rodina odstěhovala do Southam ptonu, aby byli nablízku jed
nomu z bratrů-nám ořníků. Neměla tedy Jan e Austenová velkých
společenských nároků, i když se společnosti nevyhýbala (jako na
př. Emily Bronte); jak píše její synovec, měla živou povahu, byla
dobrou společnicí, rád a se bavila a dobře tancovala. Zábavy s
tancem , podobně jako příležitostný piknik, byly zřejm ě události,
k teré vzrušovaly účastníky p ár týdnů dopředu, neboť se od nich
dalo čekat více než od běžných vybočení z celkem fádního života,
jak é skýtaly dopolední návštěvy, výpravy na nákup nebo nečeka
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ná zastavení znám ých či příbuzných. T ak tom u bylo i v Chawtonu, v jižní Anglii, kam se ředina n a trvalo přestěhovala ze South
amptonu, po otcově sm rti.
A přece tento malý svět Jan e Austenové dal vznik velkým ro
m ánům a m arně by se bránili ti, k teří zastávají názor, že jen lidé
bohatých zkušeností se m ohou s tá t velkým i spisovateli. Je pozo
ruhodné, jak Jan e A ustenová n a tom to uzavřeném světě lpěla, jak
se bránila zásahům zvenčí. Ne že by nebyla inform ovaná, co se
venku děje — vždyť se jí historie vlastně přím o dotýkala tím, že
jeden z b ratrů jen tak -ta k ušel bitvě u T rafalgaru a manžel její
sestřenice, hrabě de Feuillide, zemřel v Paříži guillotinou! Byla
však pevně odhodlaná použít své fantazie jen v prostředí, které
znala. Ani Princ-vladař, nadšený čtenář jejích rom ánů; ji nepři
měl v době, kdy už byla zkušenou spisovatelkou, aby napsala hi
storický román o jeho koburském rodě 4); za žádnou cenu nechtě
la vybočit z okruhu, k terý si určila: “tři nebo čtyři rodiny na ven
kově jsou nejlepším nám ětem .” 5) Čímž ovšem myslela rodiny
patrici k zámožné střední vrstvě, tvořící vlastní společenský okruh
a podléhající nepsaném u řádu zvyků a vkusu této třídy. V tom to
jejím světě není andělů ani démonů, rozeklaných duší nebo duší
zoufalých: ti patří do rom antické a sentim entální literatury, již se
Jane Austenová sm ála 6). J e jí hrdinové a hrdinky, ač nadáni nor
mální dávkou citovosti, se řídí rozumem, k terý chrání člověka
před dram atickým i výkyvy a k terý vede k sebeovládání i v sta
vech nesmírného citového vypětí či utrpení. Tím dosahuje autor
ka jakési uhlazenosti, elegance, kterou mnozí nepochopili, či nedo
cenili, mezi nim i i C harlotte Bronteová, která měla Jan e Austenovou za necitelnou, když jejím rom ánovým postavám vášnivé city
byly neznámy.
K tomuto bodu se však ještě vrátím e, až se podívám e do lite
rární dílny spisovatelky. Začala psát už asi ve čtrnácti letech, a
to čistě pro zábavu svou a své rodiny. Neměla vlastní pracovnu a
psávala ve společném obývacím pokoji; ten měl vrzavé dveře,
takže slyšela příchod nečekaných příchozích či služebného perso
nálu a mohla včas u k rý t malé popsané aršíky pod ssavý papír.
Jane Austenová byla nejen velmi skrom ná, ale též velmi kritická
ke svému dílu; než jednotlivé rom ány spatřily světlo světa, dosta-
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!o se jim četných úp rav a změn a autorka je nejdříve nahlas před
čítala v rodinném kruhu. Drobnější první práce vyšly až dlou
ho po její sm rti a i první rom án vydaný tiskem (Rozum a cit-Sense and Sensibility), ač napsán už r. 1797, vyšel až r. 1811. Mezi
tím už p řipravila další práce, avšak byla to až léta 1811-1818, kdy
vyšly její nejdůležitější rom ány. Kromě výše uvedeného to byly.
Pýcha a předsudek (Pride and Prejudice, 1813), Mansfieldský
park (Mansfield P ark, 1814), Emma (1815), N orthangerské opat
ství (Northanger Abbey, 1818) a Přem luvení (Persuasion, 1818). U
všech místo autorčina jm éna bylo uvedeno: “by a L ady” nebo “bythe A uthor of Sense and Sensibility”, nebo “by the A uthor of
Sense and Sensibility, P ride and Prejudice, etc” . . . I v tomto
bylo kus shrom nosti Jane Austenové, ale hlavní roli zde hrálo
běžné mínění, že ženy nem ají být spisovatelkam i; jednak, že se
tak docela nevěřilo jejich schopnostem, jednak též, že se psaní po
važovalo za výdělečnou činnost, žen nedůstojnou. Ja k vidíme z
rom ánů Jan e Austenové i jiných (na př. Ch. Bronteové), neprovdala-li se slušně vzdělaná žena, byla odkázaná na dědictví po ro
dičích, na pomoc sourozenců, nebo se jí otvírala poslední možnost,
selhaly-li první dvě: že si m usela vydělávat jako vychovatelka. V
takovém případě se na ni ovšem dívali s útrpností.
Jane A ustenová nemyslela na výdělek, když začala psát. Psaní
jí bylo radostí, zábavou a koníčkem. Když dostala první honorář,
byla ovšem potěšena, avšak výdělek se jí nestal pohnutkou k dal
ším pokusům (stejně tak jako pozdější sláva). I když nebyla zá
možná, neměla bídu a vydělávat na své skrom né potřeby nem u
sela.
Ve srovnání se soudobými rom antickým i rom ány, zápletky děl
Jane Austenové jsou m nohem jednodušší a přím ější na první po
hled; povrchnost a neporozum ění zde nadělaly trochu škody po
věsti velké spisovatelky a jako příklad bychom zde mohli citovat
výrok jejího literárního odpůrce H. W. G arroda, jak jej uvádí
znalec díla Jan e Austenové, R. W. Chapm an 7). G arrod vytýká J a 
ne Austenové, že vytvořila pouze jediný nám ět: “V pěti či šesti ro
m ánech máme vesnici či něco podobného: Dashwoodův domeček v
Devonshire 8), M eryton 9), M ansfieldský park, H ighbury 10), Kell y n c h l ] ' V této vesnici bydlí panna na vdávání: M arianne 12),
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Fannyl3), Emma, Anne 14). Do této vesnice přijde pod různým i
záminkami mládenec na ženění: soused Willoughby 15), dočasně se
zdržující Darcy 16), host Craw ford 17), vzdálený příbuzný C hur
chill, 18) W entw orth 19) na dovolené z nám ořní služby. Výjim kou
je Northangerské opatství, kde obě strany jsou zavlečeny z ven
kova do víru B athu.”
Takových “jednotvárností” bychom u Jane Austenové našli
mnohem více; jaké však bohatství variací na dané prosté téma!
Ano, rom ány Jane Austenové končí šťastně, avšak cesty vedoucí
k němu jsou rozličné, neboť jsou podm íněny povahami a společen
skými komplikacemi postav; tyto udávají tón a vývoj vzájem 
ných osobních vztahů — předm ětu to, k terý Jane Austenovou nej
více zajímal.
Jak už bylo uvedeno, její románové postavy jsou běžní, nevyjímeční lidé, jejichž život neskýtá velkých dobrodružství či vzru
šení, a jen zřídkakdy odbočí z vyježděných kolejí. A právě v
tomto světě jsou lidé vzájem ně na sobě závislí více než kde jinde
— a tu nám Jan e Austenová ukazuje, že i v tom to omezeném pro
středí existuje velké bohatství osobních vztahů.
Vzhledem k šťastném u zakončení jejích rom ánů, snad bychom
se nejdříve měli zamyslet, jak Jan e A ustenová užívá tém atu m an
želství. Jde spíše o cesty k něm u vedoucí: v rom áně Rozum a cit
komplikují vývoj událostí nepřející švakrová Fanny, floutek Wil
loughby a m atka jednoho z ženichů, která vydědí “nezdárného” sy
na ve prospěch jeho bratra, aniž tuší, že právě tento šťastlivec se
stane oním nezdárným ; v Pýše a předsudky je to, jak naznačuje
název, hrdinova pýcha, která tolik oddálí jeho poznání, že spole
čensky níže postavená hrdinka není o nic menši dámou než on
gentlemanem. H rdinky N orthangerského opatství a Emmy, Catherine Morland a Emma Woodhouse, se musí vym anit ze světa iluzí
a klamných závěrů, k nimž je zavedla jejich bujná fantazie, aby
si uvědomily správný, skutečný stav okolností; v Mansfieldském
parku a Piem luvení pak hrdinky jako Popelky prožívají m uka
způsobená většinou jejich společenským postavením a konven
cemi, které nepřipouštějí, aby se otevřeně projevily. Zápletky
jsou značně kom plikované ve všech případech a není možné zde
jít do detailů; závěr však, jak dalece autorka považovala lásku a
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hm otné prostředky za důležité ve volbě životního partnera, je ja 
sný. V době, kdy ženy nem ěly svých povolání a byly odkázány na
milost rodičů či bohatého nápadníka, láska m usela často ustou
p it na podřadné místo; přesto však u Jan e Austenové láska ví
tězí, i když třeb a po četných utrpeních. Čímž však nijak cenu
hm otných statk ů nezavrhuje: četná m anželství v jejích rom ánech
jsou uzavřena na jejich základě, n a př. v Pýše a předsudku hrdinčina přítelkyně C harlotte Lucas hájí toto stanovisko, v Mansfieldském park u dobrodinci chudé F anny považují za její povinnost
přijm out nabídku zámožného nápadníka, a několik postav m rav
ně vadných zásad pokládají sňatky pro peníze za samozřejmost.
P ravé stanovisko autorčino snad nejlépe vystihl Lord David Ce
cil svým klasickým výrokem , že podle Jane Austenové “uzavírat
m anželství pro peníze je nesprávné, ale hloupé uzavírat je bez
nich”. 20)
Uzavřením sňatku však rom ány končí; za tuto hranici se autor
ka nepouští, p atrn ě pro nedostatek přím ých zkušeností. Ja n a Au
stenová chtěla vždy m ít půdu pod noham a naprosto pevnou. N aj
dem e ovšem v jejím díle i manželské dvojice, n a př. Š ťastn ý po
m ěr W estonů v Emmě, nebo úsm ěv vyvolávající vztah Eltonů v
témže románě, nebo Bennetů, v Pýše a předsudku; těm i se však
Jan e A ustenová zabývá jen okrajově a všechny tyto páry m ají v
rom áně různé funkce. V prvním případě se setkám e s panem
W estonem či jeho ženou, jak hovoří se známým i, ale sotva kdy jeden
s druhým : Eltonovi, a zvláště paní, představují vetřelce do úzkého
okruhu starousedlé vyšší společenské třídy. Tím, že se považují za
rovnocenné tím, že si dobře stojí, dopouštějí se společenských p ře
stupků, k teré je snižují v očích společnosti a současně dodávají
rom ánu onoho lehkého vtipu a hum oru, jim ž se Jan e Austenová
tolik proslavila.
Pom ěr manželů Bennetových v Pýše a předsudku je groteskní.
I když. je spíš sm utné, že chytrý, vtipný pan B ennet se oženil ve
slabé chvíli s povrchní a neinteligentní kráskou, jeho pozdější
poznámky o své ženě jsou zdrojem pobavení pro čtenáře. Manžel
ská rozmluva na prvních p ár stránkách knihy pak je znam enitým
příkladem charakterizačního um ění Jan e Austenové; jak zname
nitě dovedla uhodit hřebík n a hlavičku v této krátké, čiperné
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rozmluvě! Čtenářova představa o obou postavách, jakož i o jejich
vzájemném poměru, skýtající pohled do celé domácnosti, je čte
náři v okamžiku jasná.
Manželů Bennetových je možno též použiť jako příkladu m oti
vu rodičovství u Jan e Austenové, k terá si plně uvědomovala dů
ležitost rodičovského vlivu na utváření charakteru jejích dětí.
Paní Bennetová představuje v rom áně vulgárnost a pošetilost,
která přichází vhod třem m ladším z pěti Bennetových dcer, jež
jsou samy dost hloupé, a v m atce vidí dobrý příklad, zatímco dvě
starší se drží otce, k terý je poučuje, nabádá ke čtení a netají se,
že pohrdá hloupým chováním mladších dcer. Nedovede však uvést
jejich chybnou výchovu v rovnováhu a stíhá je cynickým i poz
námkami, které se většinou m inou účinkem , takže nejm ladší L ý
dia nakonec uvede rodinu do hanby.
Spisovatelka zde kritizuje chyby ve výchově dětí, avšak je to
též jeden z m ála případů v jejím díle, kdy výchovu m ají na sta
rosti oba rodičové. Jin ý m jsou B ertram ovi v Mansfieldském p ar
ku, avšak tam rodiče žijí delší dobu odděleně, když otec je na ce
stách a líná m atka ponechává “výchovu” svých dětí nerozum né
sestře; vhodnou ilustrací rodičovské neschopnosti je též Mr. Woodhouse v Emmě, předčasně zestárlý hypochondr, jehož bystrá dce
ra značně trp í jeho společností, na niž je odkázána.
Mr. Woodhouse je však vdovec; není zde už tedy protějšek, čímž
autorce odpadl problém zpracování vzájem ného pom ěru m anže
lů 21). O tom, že se tak stalo vědomě, snad svědčí dvě další důležité
postavy vdovců v jejím díle, generál Tilney v N orthangerském
opatství a Sir Elliot v Přem luvení, po případě i vdova v Rozumu a
citu, pani Dashwoodová.
2e se Jane Austenová nerada pouštěla za hranice svých přím ých
zkušeností, je zřejm é i z toho, že bychom v jejím díle m arně hle
dali delšího důležitého rozhovoru dvou mužů. Přes to, že měla
Jane Austenová šest b ratrů, předpokládala, že i oni v dám ské spo
lečnosti (třeba to byla jen sestra) hovoří po případě jiným tónem ,
než kdyby byli sami.
Můžeme se tedy ptát, je-li toto autorčino soustředění pouze na p ří
mé zkušenosti omezením hodnoty jejího díla. Celá řada význač
ných k ritiků hovoří spíše o opaku, neboť autorka tak dosáhla
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vyššího stupně reálnosti, přirozenosti a jasnosti, než kdyby se
pohybovala ve světě vykonstruovaném imaginací. Byla tedy její
básnická představivost omezená? Na tuto otázku snad nejlépe od
povídá její synovec, autor Memoiru: ptal se příbuzných, kteří si
spisovatelku pam atovali za živa, zdali měla pro své rom ánové po
stavy živé vzory, avšak odpověď vyzněla záporně. Dokonce prý
některé povahové rysy známých Jane Austenové přím o sváděly k
vykreslení, avšak Jan e jich nepoužila. Ani jedna rom ánová po
stava není pouhým popisem skutečnosti, všechny jsou výsledkem
její fantazie a kom binační schopnosti.
Jan e Austenová tak zůstala věrna svému předsevzetí, že bude
“tvořit, ne napodobovat”. 22) Ano, najdem e v jejím díle postavy
sobě podobné, na př. vikáři Collins 23) a Elton 24), pyšní a du
ševně omezení nadutci Sir W alter Elliot 25) a Lady de Bourgh 26)
nebo gentlem anský Mr. Knightley 27) a nám ořní kapitán W entw orth 28); jde tu však zase jen o jem né variace hodné Bacha či
Schuberta. Zatímco první dvě dvojice uvádějí do rom ánů prvek
hum orný (autorka se vysm ívá jak omezené inteligenci obou viká
řů, k terá se u každého jeví jinak, tak snobství, nadutosti a aro
ganci obou zmíněných šlechticů), třetí dvojice představuje ideál
lidské dokonalosti, na rozdíl od andělské, neskutečné.
P ři svém střízlivém a tvrdě realistickém nazírání, Jane A uste
nová nevěřila v úplnou lidskou dokonalost. Proto se také vymkla
ze starší literárn í tradice richardsonovské s výchovnou tendencí,
podle níž se postavy dělily na anděly a padouchy a děj se sou
střeď oval na boj dobra se zlem, kde ovšem dobro muselo zvítězit.
Takoví lidé u Jan e Austenové neexistují, neboť neexistují ani ve
skutečnosti, jíž spisovatelka věnovala veškerou svou tvůrčí schop
nost. Nerozplývá se nad lidským dobrem, ale nebičuje zlo; neujdou
jí však vzácné vlastnosti ani slabosti povah, které ta k znamenitě
zpodobila v postavách svých rom ánů. Všude zdůrazňovala svrcho
vanost velkodušnosti nad m alicherností, vznešených zásad nad
nízkými. Ve svém Memoiru to krásně vyjádřil její synovec: “Tyto
práce jsou fotografie, na nichž ani jeden rys není změkčen retuší;
ani jeden ideální výraz zde není uveden, vše je pouze nepřizdobeným odrazem přirozeného předm ětu.” 29)
Ja k se vyjádřila Jane A ustenová v jednom z uchovaných do-
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pisů, 30) vzory dokonalosti ji zlobí a je jí z nich nanic; proto tedy
i její hrdinky m ají své chyby a slabůstky. Anne Elliot, hlavní žen
ská postava posledního rom ánu Přem luvení, je podle názoru au
torky až příliš hodná. A to zde jde o rozumnou, vyrovnanou dce
ru snobského šlechtice W. Elliota, která se ve velmi mladém věku
dopustí chyby, že poslechne rady m atčiny dobré přítelkyně, aby
odmítla nabídku k sňatku nám ořního důstojníka W entw ortha.
který tehdy ještě nestál dost vysoko na společenském žebříčku.
Za tuto chybu nechá autorka svou hrdinku trp ět devět let, dobu.
to, za kterou si Anne získává veškeré sym patie čtenářů. Její do
brota však zdaleka není abstraktní představou dokonalosti. Vždyť
autorka se dovede i zasmát zamilovanosti své milé hrdinky, na př.
ve scéně v Bathu: vzrušení Anne, jejim ž očim nikdy neujde milo
vaný W entworth, autorka zchladí poznatkem , že hrdinčina společ
nice byla zaujata záclonami v okně a ne W entw orthem , který pod
ním kráčel!
Podobni jako Anne, i ostatní hrdinky Jan e Austenové se pro
bojovávají k svému štěstí utrpením . Snad nejlépe je na tom Em
ma ve stejnojm enném románě. Je v ní trochu snobství a má buj
nou fantazii, jíž d áv á volný průchod, neboť jin ak by se ukousala
nudou ve společnosti naříkavého otce. Fantazie ji však svádí na
scestí a Emma se dopouští jedné chyby za druhou. Jsou to však
chyby mládí, jim iž tato bystrá, živá dívčina čtenářům jen příroste
k srdci; jeji utrpěni, a tím i dospívání, začíná teprve, když svým
vtipem urazí chudou, upovídanou Miss Bates. Jane Austen dovede
omluvit m ladisté přestupky, avšak zde už se Emma nezachovala
jako dáma a musí si odpykat své: není snadné tak svévolné pova
ze jít se omluvit osobě, kterou považuje za méněcennou, a bolest
né je vědomí, že ji přísně pokáral vzácný rodinný přítel, Mr.
Knightley. Vědomí, že jí na jeho úsudku tolik záleží, otevře Em 
mě oči, neboť až dosud si neuvědomovala, že ho miluje a že právě
on musí být jejím vyvoleným. Scéna, v níž Emma poníží Miss
Bates, je jednou z nejdram atičtějších v díle Jan e Austenové, kde
jinak vše plyne pom ěrně klidně, bez velkého vzrušeni. K ritický
závěr z této scény snad neplépe vystihl F. W. B radbrook 31). “To,
že si Emma zachová lásku čtenářů i po svém brutálním krutém
projevu, je největším vítězstvím umění Jan e Austenové.”
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Emma je nejživější z rom ánových hrdinek Jan e Austenové. A
jelikož není možné zabývat se zde všemi, podívejm e se na druhý
extrém , F anny Price v M ansfieldském parku, která je hrdinkou
nejpasivnější, i když zrovna není putičkou, s jakým i je možno se
setkat v starší anglické literatuře. Nelíbilo se některým kritikům ,
že m ladičká F anny trpně snáší urážky své tety, paní Norrisové,
přihlíží, ja k její milovaný Edm und se uchází o povrchní bystrou
krásku M ary a jak ji nutí starší “rozum ní” příbuzní k sňatku s
bohatým H enry Crawfordem , jehož F anny nejen nem iluje, ale
ani m u nemůže důvěřovat. Jelikož pochází z chudé rodiny, Fanny
je přirozeně pokorná a je do jisté m íry opravdu hrdinkou, která
podle Tony T annera 32) “vítězí tím , že nedělá vůbec nic.” A přece
svým velkým um ěním i zde autorka dosáhla, že i když Fanny ne.
ní zrovna ženou činu, přece jen čtenář má naprosto jasno, co se
odehrává v duši této i fysicky slabé postavy, ba co více, jednání
ostatních se kolem ní přím o otáčí, takže bez F anny by se celé
schéma rom ánu rozpadlo. Jestiže jsm e zvykli, že hrdinky Jane
Austenové jsou přirozené tím, že chybují, dostávají se na scestí,
nebo se vystavují pro smích jiným , F anny je zde výjim kou v
tom, že vždy jedná správně, neomylně; snad právě tím se stala
méně oblíbenou u čtenářů a kritiků. A utorka sam a však se o ní
v yjadřuje s láskou jako: “m á drahá F anny” — v neposlední řadě
proto, že tato Popelka se vypracuje v dám u daleko větší než její
bohaté setřenice či rozkošná M ary Crawford.
Vznešeností své duše blíží se F anny ideálu hrdinky Jan e Au
stenové. Jak ý však je její ideál m užských protějšků? Je jím zřej
mě bohatý statk ář 33) Mr. K nightley z Emmy, k terý shovívavě
přihlíží, ba baví se m ladistvým i omyly půvabné Emmy, až do té
doby, kdy její svévolnost přesáhne meze. Tu zasáhne rázně a ne
milosrdně přesto, že Em m u m iluje. Jin ak je Mr. K nightley roz
šafný, dobrý společník, i když toho mnoho nenam luví, jem ný, s
porozuměním pro každého; hlavně se však vyznačuje svou pří
mostí, vyrovnaností a m ravní bezúhonností — n a rozdíl od F ran 
ka C hurchilla z téhož rom ánu, k terý je mladší a m á jinak všechny
vlastnosti, k teré se líbí m ladým dívkám ; jeho dvojakost (když
flirtu je s Emmou, ač je tajn ě zasnouben s dívkou, k terá musí
mlčky přihlížet) je m orální závadou v jeho charakteru, takže čte-
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nář skoro lituje, že se m u m á dostat chudé sice, ale krásné, vzdě
lané a elegantní Jan e Fairfaxové.
■
,
F rank Churchill (stejně jako jem u podobný typ, H enry Crawford, v M ansfieldském parku) je postava velmi reálná, s jakou se
často setkávám e v běžném životě; není zdaleka zlým protějškem
vznešeného pana K nightleye. Podle pravidel starších rom ánů by
jim měl být nějaký zvrhlík, ale takových v díle Jan e Austenové
mnoho nenajdem e. W illoughby v Rozumu a citu sice svede mla
dou dívku a W ickham v Pýše a předsudku unese nejm ladší Bennetovu dceru Lydii a váhá se s ní oženit, aby zachránil její čest,
dokud nevyždímá z postižených velkou sumu; jakkoliv autorka
tyto nepoctivce odsuzuje a vystavuje je čtenářovu pohoršení, i
zde jako by říkala, “i takoví lidé jsou mezi námi, i ty je třeba
vzít v úvahu.”
Veřejného skandálu někdy používá Jan e A ustenová k oživeni
či rozuzlení děje, k terý se v jejích rom ánech vyznačuje tak klid
nou plynulostí. Ta je výsledkem zevního klidu a rozvahy rom á
nových postav, u nichž m. j. i Ch. Bron téová postrádala citovost
a vášeň. Snad bychom m ěli zdůraznit, že jde o klid pouze zevní,
že hloubka citů postav Jan e Austenové není o nic mělčí než jiných
autorů — ba spíš naopak. Jan e A ustenová je zde pravou Angli
čankou: je třeba umět ovládat své city/ a ť jsou jakéhokoliv d ru 
hu; dát jim volný průchod pokládá za nedostatek vkusu či taktu.
Jak špatně bychom u ní pochodili se svou slovanskou výbušností,
či přítulností!
A zase se musíme v rá tit k chvále um ění Jane Austenové, že při
všem tom klidu a zdánlivě pomalém spádu děje jejích prací, chá
peme plně, jak é citové dram a se odehrává pod rouškou zdánlivého
klidu. O tom se čtenář dovídá náznakem , jehož Jane Austenová
dovedla tak m istrně používat, jako výrazového prostředku. Stačí
jen vzpomenout Jan e Fairfaxové z Emmy, k terá se musí tajit
svým poměrem k F ranku Churchillovi a pasivně přihlížet, jak
flirtuje s nic netušící Emmou, bez velkých obtíží a zábran, ač —
a to je trochu na jeho omluvu — též aby odvedl pozornost zú
častněných od svého pom ěru k Jane; nebo její rozpoložení, když
se m arně brání v tíravé ochotě vulgární paní Eltonové, která m er
momocí slibuje n ajít Jan e místo vychovatelky, zatímco Jane se

55

nemůže přiznat k své naději na vdavky. A snad ještě silnější a
bolestnější — neboť je zdlouhavé a skoro beznadějné — je citové
rozpoložení Anne Elliot, hrdinky Přem luvení. Č tenář je si plně
vědom, že i přes devítileté odcizení Anne a kapitán W entw orth
se stále milují; když je pak autorka zase svede dohrom ady, vídají
se pouze ve společnosti a krom ě vzájem né nejistoty o stavu citů
po tak dlouhém odloučení, jsou zde i společenské zábrany, které
nedovolí, aby se otevřeně projevili. N apětí pak dosáhne vrcholu,
když už hrdina pochopil z náznaků, že ho Anne stále miluje, avšak
on sám nem á možnost ji rychle u jistit o stavu citů vlastních; lid
ské řeči pak. že Anne si má vzít bohatého bratrance, působí, že
hrdina prožívá m uka Tantalova, ale m usí mlčet, aby vše nepokazil
tím, že by porušil společenské dekorum.
Tak silného účinku ve vytvoření ovzduší plného citového napě
tí. dosahuje Jan e Austenová m istrným užitím detailu; pohledu,
pohybu ruky, otočením nebo prohozením poznámky, k terá ve spo
lečnosti patří osobě stojící opodál spíš než oné, s níž mluvící právě
hovoří. Styl a výraz Jan e Austenové je velmi prostý a jednodu
chý; není zde velkých slov a ani z těch prostých žádné není nad
bytečné. Největší hrdinové jejích rom ánů hovoří jen, co je potře
ba; povídavost, zvláště o m alichernostech, svědčí o prim itivnosti a
neuhlazeném chování. Proto se tak é autorka s útrpností dívá na
vzdělanou Jan e Fairfaxovou v Emmě, která m usí snášet společ.
né bydlení se svou upovídanou tetou, Miss Bates, která je hum or
ným prvkem v rom áně, a kterou jen její čestná chudoba chrání,
že se nestane terčem veřejného posměchu.
Výrazovou stručnost Jan e Austenové velmi dobře ocenila spi
sovatelka Virginia Woolfová ve svém srovnání stylů Jan e Auste
nové a George Eliotové34>. “George Eliotová nechá své hrdinky
m luvit příliš mnoho . ■ . Postrádá neomylný vkus, který vybere
jedinou větu a do té vm ěstná celé jádro scény: “S kým budete
tančit?’’ ptal se pan K nightley na zábavě u Westonů. “S vámi,
pakliže mě pořádáte’’, řekla Emma — a řekla vše. P aní Casaubonová 35) by byla mlu vila hodinu a my bychom se jen koukali z okna.”
Pod dojmem tohoto citátu je též snáze pochopitelné, že milenci
Jan e Austenové se nerozplývají slovy, když si nakonec vyznávají
lásku, ba ani se nelíbají — neboť podle Jane Austenové do tak
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soukromých věcí už čtenář nem á co nahlížet. Jistě by Jane Austenovou rmoutilo, kdyby věděla, že televizní režiséři jejích děl
tento závěrečný polibek někdy považují za nepostradatelný. 36)
Velmi vým luvné právě svou nem luvností je vyznání lásky pana
Knightleye a Emmy, prosté vší banálnosti a sentim entality, a
přece zde není naprosto pochyb o hloubce jejich citu. Mr. K night
ley říká: “Pověz m i tedy, mám-li vůbec nějakou naději na
úspěch?’’ (t. j. v získání její lásky), a autorka odpovídá stručně
a rozhodně za Emmu: “Cože říkala? Samozřejmě jen to, co bylo
třeba, jak se sluší na pravou dám u.” 37)
Termíny “lady” a gentlem an” m ají u Jane Austenové zcela vy
hraněný význam. M orální převaha a vznešenost pana Knightleye
v Emmě působí, že se o něm hovoří jako o Mr. Knightleym ; pouze
drsná paní Eltonová, nově příchozí, a vetřelec do tohoto uzavře
ného světa, si troufá mu řík at pouze “K nightley”. Její fam iliém ost,
výřečnost a vtíravost jí vynáší opovržení společnosti, a přes všech
nu její zámožnost a parádění se, paní Eltonová je považována za
vulgární stvoření. Tato postava je též krásným příkladem cha*
rakterizačního um ění Jane Austenové; jak velice se liší jazykový
projev této “dám y” na př. od způsobu řeči chudé Fanny z Mansfieldského parku! Je též těžko pochopitelné, že i po důkladném
studiu díla Jane Austenové se může m oderní am erická autorka 38)
uchýlit k žargonu paní Eltonové: i pro ni je Mr. K nightley pouze
“Knightley” a Elinor v Rozumu a citu “gets her m an” !
Paní Eltonová patří do galerie směšných figurek Jane Austeno
vé, které tolik oživují rom ány. Je jich celá řada a každá pobaví
jiným způsobem. Jan e A ustenová se velmi dobře vyznala v lidské
povaze a svým jem ným , nevtíravým hum orem a ironií se dovedla
vysmívat vlastnostem, které si to zasloužily, a ť to byla nadutost,
snobství, pokrytectví, hloupost či pošetilost.
Při jejím zájm u o lidské povahy a vztahy mezi nim i, a při tak
prostém, precisním jazykovém výrazu, je nasnadě, že od takové
spisovatelky nelze očekávat rozplývání nad krásou přírody či
jiné lyrické pasáže, skutečnost to, kterou jí zase vytýkala Ch.
Bronteová, Takových v jejím díle nenajdem e, ač by bylo chybné
tvrdit, že Jan e Austenová je k přírodě netečná. Stačí vzpomenout
hrdinky Pýchy a předsudku, procházející se se zatajeným 'dechem
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parkem v Pem berley, nebo F anny z M ansfielského parku v
sousedním Sothertonu; celkem však přírodní poezie hraje jen po
m ěrně malou úlohu v díle této “bezohledně nesentim entálni” 39)
spisovatelky.
Její rom ány jsou čistým obrazem duše velké um ělkyně pera,
kterou její synovec popsal jako “dobře vyváženou n a základě ro
zumnosti, zjemnělou m ěkkým srdcem a řízenou pevným i zásada
m i”. 40) čím se lišila od svých současníků-spisovatelů zvláště
slavného W. Scotta, krásně vystihl on sám: “Přečetl jsem si znovu,
už nejm éň po třetí, velm i krásně psaný rom án P ýcha a předsu
dek od slečny Austenové. Ta m ladá dám a m á takový talent k vy
kreslování zápletek, citů a postav obyčejného života, že je to pro
mě to nejbáječnější, s čím jsem se dosud setkal. Takový velký po
vyk a bafání, to dovedu sám, jako kdokoliv, kdo dnes piše; ale ten
výtečný nádech, k terý dělá z obyčejných drobných věcí a postav
zajím avé tou pravdivostí podání a citového zbarvení, to nedove
du. Ja k á škoda, že tak nadané stvoření zemřelo tak brzy!” 41)
Jan e Austenové bylo jednačtyřicet let, když zemřela.

Poznámky:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A M emoir of Jan e Austen, Penguin ed., str. 368.
Srv. rozhovor A nne a kapitána Benwicka v Přem luvení.
A Memoir of J. A., str. 275.
V dopise J. A. uveřejněném v Memoiru (str. 353) se autorka
skromně om louvá svou nedostatečnou vzdělaností. “I think 1
m ay boast m yself to be, w ith all possible vanity, the m ost unlearned and uninform ed fem ale who ever dared to be an
authoress.”
R. W. Chapm an, Jan e A usten’s L etters, 2. vyd., 1952, str. 401.
Ne nepodobně jako K. čap ek v “Posledním eposu, čili rom ánu
pro služky” v M arsyasu.
Jan e Austen, Facts and Problem s, 1948, str. 189.
Rozum a cit.
Pýcha a předsudek.
Emma.
Přem luvení.
Rozum a cit.
M ansfieldský park.
Přem luvení.
Rozum a cit.
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Přemluvení.
Srv. R. W. Chapm an, Jan e Austen, Facts and Problems, str.
191.
21. Tím m ám na m ysli problem atická manželství, jako na př. v
Middlemarch(i) George Eliotové, k terá se takového úkolu ne
bála zhostit.
22. A Memoir of Jan e Austen, str. 389.
23. Pýcha a předsudek.
24. Emma.
25. Přemluvení.
26. Pýcha a předsudek.
27. Emma.
28 Přemluvení.
29. Str. 373.
30. Chapman, L etters, str. 402.
31. Jane Austen: Emma, Edw ard Arnold, 1961, str. 54.
32. Uvod k vydání M ansfieldského parku v naklad. Peguin, str. 8.
33. “G entlem an-farm er”.
34. The Common Reader, I p. 216.
35. George Eliot, M iddlemarch.
36. Nedávno uvedené provedení Em m y (BBC) bylo autentické,
bez polibku.
37. Emma, Penguin English L ibrary, kapitola 49.
38. Ten Harmsel.
39. F. W. Bradbrook, Ja n e Austen: Emma, str. 43.
40. Memoíý, str. 389.
41. W. Scott, Journal, 14/3/1837.
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FAKTA A DEFORMÁCIE O SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTÁNÍ (SNP)
VÁVRO RYŠAVÝ
SNP vypuklo na Slovensku 29. augusta 1944, aby v ňom Slováci
před celým svetom dokum entovali, že stoja n a stran e Spojencov a
že sú rovnoprávná súčasť s českým národom v československej
republike.
SNP vyrástlo z nespokojenosti k tom u čo sa stalo 6. okt. 1938,
že skupina radikálov v Hlinkovej Sľóvenskej Ľudovej Strane
(HSLS) za pomoci B erlina previedla politický prevrat, nastolila
d ik ta tú ru a 14. m arca 1939 vyhlásila Slovenský štát. Nespokoj
nosť rastla, keď slovenský človek si začal uvedom ovať vydierač
skú politiku Nemcov, že výraz dem okracie — politické sm ery boli
likvidované, že sa zriadili koncentračné tábory, zaviedla sa po
litická a rasová perzekúcia, že 140.000 slovenských robotníkov
muselo h ľad ať svoj chlieb v Nemecku a že sa vo vleku Hitlero
vom dostal národ do vojny proti spojencom.
Odboj a všetky p rípravy na SNP boli inšpirované M asaryko
vým dem okratickým duchom, s túžbou pc politickej, kultúrnej a
hospodárskej slobode a sociálnej spravodlivosti v obnovenej ČSR.
V republike ako v štáte jednotnom a nedeliteľnom (žiadné fede
rácie, dualizmus alebo konfederáciel na čele s prezidentom , spo
ločnou vládou a celoštátným parlam entom , ktorých kontrole by
podliehali národné vládně a legislativně orgány vybavené v ná
rodných vediach medzi rovnoprávným i Čechmi a Slovákmi spo
ločne dohodnutou právomocou. V tom to sm ere pracovalo na Slo
vensku niekoľko skupin, ktoré nazvájom sa doplňovali a vym ie
ňali si inform ácie. Flora, Justicia, Oblastný Ilegálný výbor pre
severozápadné Slovensko, Šrobárová skupina a mnoho iných m en
ších skupin. Čsl. odboj za II. svetovej vojny na domácej pôde bol
zajedno s londýnskou vládou, s rozdelenými úlohami doma e na
zahraničné m edzinárodné úkoly. P ráca bola sústredená hlavne na
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politické a vojenské veci. Udržiavalo sa neustále spojenie s pre
zidentom, a čsl. vládou v Londýne. Celá táto práca spočívala až
do prepadu Sov. Sväzu H itlerom na pleciach dem okratov. Že sa
ušlo niektorým kom unistom príkoria, to ešte neznačilo, že to bola
aktivná práca za dem okratické Československo. Do konca roku
1943 mali kom unisti v hlave len sovietské Slovensko.
Žiadon úsek čsl. dejín nebol ta k zneužitý pre osobné a politické
ciele ako história o SNP. H lavnú zásluhu na tom m ajú kom unisti,
ktorí za každých okolností sa chcú dostať do historie národa ako
najzaslúžilejšia skupina. Čiastočnú vinu nesiú i niektorí vedúci
demokrati, ktorí po skončení vojny mnoho nenam ietali proti opi
sovaniu ilegality, o zahájení a vedení SNP. Ťažko bolo neskôr
vysvětlovat’ a m eniť.
Po skončeni vojny keď sa začali hem žiť články a publikácie o
SNP, podal som zprávu a protest proti m nohým falošným tvrde
niam M inisterstvu Národnej O brany (1VLNO) do P rahy, v ktorom
som sa dovolával svedectva najaktívnejších žijúcich dôstojníkov
zo SNP bratov Veselovcov, Tlacha, Hluchého, Kordu, Dobrovodského, M. Poláka, Cypricha, Noska, Ferjenčíka, Slezáka a veľa
iných, ktorí poznali prípravy, zahájenie, boje a najdôležitejšie u
dalosti súvisiace so SNP. MNO na môj protest odpovedalo: Vaša
zpráva bola p rijatá a pri konečnej úprave bude vzatá do úvahy.
Podpis šef osvetovej služby MNO—gen. Dr. J. Procházka. Svoj
protest som si dovolil podať z titulu, že som bol vojenským re
ferentom a podpredsedom Oblastného ileg. výboru pre severozá
padné Slovensko (SZ) so sídlom v Žiline. Ako prvý odovzdal som
mjr. Dobrovodskému zprávu c nástupe Nemcov a vzhládom k
vojenským inštrukciám od pplk. Goliana (velitela vojenského pod
zemia) sme sa s m jr. Dobrovodským zhodli na oficiálnom zahájení
vojenského povstania dňa 29. augusta 1944 o 7.30 hodine ráno v
Žiline, keď nacistická arm áda prekročila slovenské hranice. Za
toto prekazenie rýchleho prepadu nem eckým i trestným i jednotka
mi bol som 30. augusta 1944 spolu s predsedom Dr. R. Kubišom
R. Viktorínom a m jr. Dobrovodským nacistam i odsúdený a vy
pisana vysoká odmena na naše dopadnutie. To bolo v Žiline pla
gátované, keď Nemci dobili Žilinu. Bol som niekoľkým i, ktorí
boli už behom SNP čsl. A rm ádným rozkazom povýšený.
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N akoľko m oja zpráva sa nehodila do falošnej kom unistickej his
torie, m usela zostať zabudnutá. Vyniesla mi toľko, pri prvej p rí
ležitosti p ri kom unistickom puči v roku 1948 bol som medzi
prvým i, ktorého kom unisti ako predsedu Mladých dem okratov
SZ Slovenska zavreli do trenčianskej väznice. Je zvyklosťou o
SN P p ísať vo všeobecnosti. Aby sa mohli n ap rav iť lži a deform á
cie o SNP je nutné pozrieť sa aké boli možnosti jednotlivcov a
celých skupín. Všade, kde bola dobrá práca ilegálnej skupiny,
výsledok sa ukázal keď nastala akcia.
K om unistická strana na Slovensku po 6. okt. 1938 bola rozpu
stená. Nemala viac ucelenú organizačnú sieť, ale len nepatrné
buňky, ktoré sa nezbiehali do jednej ústredne, lebo nevedeli kto
je ich vodca. Tlačené noviny nem ali, len cyklostylované inform á
cie nepravidelné a to vždy v inej časti Slovenska. Kom unisti čo
boli n a Slovensku známi odišli do zahraničia, ta k že nik z vedenia
nezostal doma. Väčšinou všetky buňky pracovali izolovane. Do
vŕšenie zkázy medzi kom unistam i nastalo, keď Stalin a Hitler
uzavreli pakt. Slovenský vyslanec Fraňo Tiso bol akreditovaný
do Mjoskvy a P u šk in SSSR vyslanec do B ratislavy. Kom unisti
hrom adne vstupují do HSLS a Hlinkovej G ardy, kde sa neskôr
objavujú v rožných funkciách, člen ústredného výboru Kom interny J. V erčík stáva sa dôstojníkom H. G. v Žiline. Jednoduchí čle
novia sa p red stih u jú v udávaní. T ak sa stalo, že po návrate Širo
ký a Ďuriš boli na Slovensku udaní vlastným i ľúď m i. To boli
hlavné dôvody prečo dem okrati sa nesnažili s nim i o spoluprácu —
báli sa udavačov. V tom to čase Husák a Novomeský prežívajú me
dové časy so Šaňom Machom v Slovenskom Klube v Bratislave,
kde sa sústreď ovala gardistická a politická smotánka.
O brat nastáva keď H itler napadol SSSR a keď sa vrátil Šmidke n a konci leta 1943 zo Sov. Sväzu. Šm idke v tom čase konštato
val, že kom unistov na Slovensku nieto! Šm idke doniesol nové in
štrukcie z Moskvy ako zorganizovať kom unistov a ako sa dostať
do politického vedenia odboja a p rip ra v iť pôdu pre kom unistické
ovládnutie arm ády a neskôr partizánov. Našiel si partnerov v
Husákovi a Novomeskom. O tázka bola postavená ako rozšíriť ko
m unistické šíky, keď udalosťm i za Slovenského štátu členstvo z
K om unistickej stran y sa diskreditovalo a je potreba ukázať Mo-
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skvě v príhodnom čase, že tu existuje silné kom unistické hnutie.
Za tým to účelom vyplánovali, že sa slúčia so Soc. Dem okratm i v
jeden socialistický blok, lebo si boli dobre vedomí, že socialni de
m okrati m ajú dobre organizovanú sieť, že sú vo všetkých odbo
jových složkách zapojení a hlavne, že m ajú v arm áde veľa p rív r
žencov. Takto bol pripravený politický očistec pre socialných de
mokratov, aby sa neskôr v slučovacom sjazde už za SNP v Ban.
Bystrici stali pravoverným i kom unistam i a aby potom mohli ko
m unisti kľudne vyhlasovať — m y kom unisti sme sa najviac za
slúžili. D ruhá vyplánovaná podlosť bolo zneužitie nacionálnej po
litiky, ktorá sa neskôr ukázala, že pomohla podlomiť územ nú ce
listvosť ČSR. S takto prem ysleným postupom vrhli sa na odboj
doma i v zahraničí, p ri tom veľm i zjavne naznačovali, že príde
Červená arm áda (ČA) a vybaví si účty s každým, kto sa postaví
proti ich záujmom.
Z týchto politických pohnútok zrodila sa Vianočná dohoda a jej
orgán Slovenská národná rada (SNR) v ilegalite. D em okrati mali
na mysli zvýšiť postavenie slovenskej individuality na rovnopráv
ný stupeň s českým človekom v dem okratickej ČSR. K om unisti čo
i neskôr dokázali, mali vyplánované svojou národnostnou politi
kou pomôcť kom unizm u a Sov. Sväzu. H usák vo svojej knihe
“Svedectvo o SNP” priznáva, že je v plnom rozsahu proti čecho
slovakizmu, Dr. Benešovi a Vávrovi Šrobárovi, ktorý reprezento
val čsl. štátnú a národnú jednotu v ilegalite a v SNP. H usák so
svojimi argum entam i stojí tam ako m aď aroni Tuka, Mach, Tiso,
Ďurčanský a iní. Tento protičeskoslovenský šovinizmus potvrdil
predtým Ďuriš, keď pred súdom prehlásil: “My, kom unisti sme čer
vení ľudáci, na rozdiel od Vás nacistov ťahám e k Moskve. Novomeský, jako delegát SNR za Povstania v Londýne pred Š tát. Radou
18. Okt. 1944 končil svoj p rejav znám ým ľudáckým výrokom: i
za cenu Republiky. Je jasné, že kom unisti idú v šľapajach hlinkovcov a z tohoto slovenského nacionalného radikalizm u najviac
pre seba ťažia. Dr. H usák zabudol, že neb y ť m yšlienky čsl. ná
roda nikdy by sa Slováci ani češi nedostali zo svojho Rakúsko-Uhorského jarm a. D em okratický čechoslovakizmus bol a bude ' sol
v očiach komunistov, lebo kom unisti nikdy nemôžu zabudnut’, že to
bola Am erika, ktorá n a tejto ideyi um ožnila v roku 1918 zrod ČSR.
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Komunisti nikdy nemôžu zabudnúť čsl. legionárom ako ich v Ru
sku na vlastnej pôde vytrepali. Nikdy nemôžu zabudnut’, ako v
roku 1919 bolševici, pod vedením Béla Kúnu, chceli sa zmocniť
Slovenska — vteliť ho sp äť do M aď arska a tým rozšíriť kom uniz
mus do zakarpadskej oblasti a boli to čsl. legionári, Sokoli a čsl.
vlastenci čo ich vyhnali zpäť do M aď arska. A napokon Moskva
nemohla potrebovať aby sa Slováci v SNP oslobodili vlastným i sila
mi, preto nás postihol stejný osud ako Varšavu. Dr. Husák snaží
sa presvedčiť slovenskú verejnosť, jak ťažko sa bil za slovenské
záujm y proti Dr. Benešovi a Dr. Šrobárovi, ktorí nechceli u pustiť
v odboji od svojho čechoslovakizmu. Jestv u jú tuna dokum enty,
keď delegácia SNR Vesel, Ursinyi, Novomeský prišla do Londýna
a nastolila sa národná otázka Dr. Beneš veľm i jasne a písomne
odpovedal: “Odm ítám zejm éna, že by se snad mišjo nařizovat,
vnucovat nebo zákonně předpisovat, že existuje národ českoslo
venský. H ájím stanovisko naprosto lcyální a poctivé tolerance
a vzájem ného respektu. U nás má býti plně a poctivě respekto
ván Slovák (jako národ), Čech (jako národ), Čechoslovák (jako n á
rod), nemá býti sporu, netolerance a rekrim inaci. V Anglii se říká:
English nation, Scottish nation, Welsh nation, ale se stejnou opráv
něností a plnou tolerancí: B ritish nation. Je to prosté výraz vyš
šího stupně vývoje.” To bola odpoveď pres. Dr. Beneša. Faktom
zostane, že čechoslovakizmus splnil svoje historické poslanie. Do
svedčuje to sám Dr. L ettrich vo svojej knihe “Hístory of Modern
Slovakia”, kde hovorí: Slovensko vyrástlo zo zabudnutej, nevyvi
nutej, duchovne a hospodársky utlačenej k rajiny v m oderne vy
soko vyvinutú krajinu. D vacať rokov čsl. republiky sú najväčšími
v slovenských dejinách.
Ustanovením SNR v ilegalite boli zaskočené všetky ilegálne
skupiny, ktoré doposiaľ riadili a organizovali prácu v záujme
SNP. Vznikom SNR v ilegalite vznikol chaos. Obe složky, jak
kom unisti tak agrárnici, chceli strh n ú ť na seba moc, preto si za
čali vy b ierať dôstojníkov podľa osobnej potreby. Tým to sa zby
točne vyvolalo veľa trpkosti v arm áde a prem rhal sa drahocenný
čas, ktorý bol tak potrebný na konsolidáciu a lepšiu organizáciu
bratislavskej a prešovskej oblasti. V ď aka pevném u protikom uni
stickém u postoju dôstojníkov, zostali kom unisti Husák, Novome-
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sky i Šmidke i po tom to m anevre neúspešní. K om unista-dôstojník
bol bielou vranou. Jediný raz keď sa kom unisti vo vážnom hovore
stretli s predstaviteľm i voj. vedenia bolo na schôdzi v Čremošnom v
júli 1944. Kto pracoval v ilegalite, vie posúdiť, čo znam ená raz sa
stretnúť, keď bolo toľko problemov na riešenie. N ebyť vypočíta
vosti alebo zneužitia dôvery prenášateľov zpráv do zahraničia k
odbojovej skupine Flora, nikdy sa nemohli kom unisti dozvedieť,
že Golian bol už prv vybraný a m enovaný za povstaleckého veli
teľa, kým sa páni zo SNR v ilegalite k tom u rozhodli. Husák to
opisuje vo svojej knihe: “Od Fraštackého a S tanka sme dostali
kopie týchto zpráv. Touto cestou sa nám dostal do rú k aj meno
vací dekret pre Goliana, ktorý sme predbežne zadržali. Dr. Husák
si však uvedomil, že odm ietnutím náv rh u na Goliana by znam ena
lo rozdvojiť protifašistický front, nezostalo m u nič iné ako sa tiež
postaviť za jeho menovanie.
Komunisti neustále vytýkali Golianovi, že nepodchytil všetky
posádky do SNP. Kto pracoval v ilegalite vie, že ústredný veliteľ
nemá tak širokú organizačnú možnosť, lebo by vystavil v nebezpečie celú odbojovú organizáciu. Je vecou m iestnych ilegainých
pracovníkov, aby si v každom sm ere svoje prostredie spracovali,
čo by sa ku príkladu v Rusku stalo keby t. zv. politické vedenie
odboja sídlilo v meste, kde je 8000 vojákov posádkou a nikoho
by nezískali pre odboj a do povstaleckej akcie. To sa stalo v B ra
tislave, za odbojára Dr. Husáka. K eď už bola akcia a Nemci pre
kročili slovenskú hranicu, Dr. Husák poslal svojho najbližšieho
spolupracovníka Dr. Rašlu, aby šiel vyslobodiť Širokého a Ďuriša
z nitranskej väznice a aby zapojil nitranskú posádku do povstalec
kej akcie. J a k smiešne to zneje, keď to opisuje Dr. Rašla vo svojej
knihe “Civilista v arm áde”. Mnoho reči o ilegálnej práci a výsledok
žiadny. Tri najväčšie posádky B ratislava, N itra, T rnava boli od
zbrojené. Len niekoľko čiat z trnavskej posádky prešlo na povsta
lecké územie. J a k je možné, aby dve kom pletné rychlé divízie na
Vých. Slovensku boli odzbrojené? Kde boli tí ilegálni pracovníci?
K tomu ešte ku všetkém u, že páni politici zo SNR po čat.lošovom
prejave dňa 29. aug. 1944 sa nepobierali na svoje stanovisko do
Ban. Bystrice, keď že cesty boly volné a vzdialenosť z B ratislavy
do Ban. Bystrice dá sa urobiť s autom za 3 hodiny. Husák, Let-
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trich, Joško přišli až tre ti deň, Novomeský až 13. septem bra, Horv ath vôbec neprišiel, blízký spolupracovník Husákov Dr. Rašla
prišiel až 7. septem bra. Šm idke bol v Rusku. Všetci vyčkávali, jak
sa uchytí SNP. Jediný prišiel 30. augusta 1944 v poludňajších ho
dinách Janko Ursinyi, keď už prvé vyhlásenie k národu bolo vysla
né Ban. B ystrickým rozhlasom z úst pplk. M. Vesela. Keby SNP bolo
závislé na odvahe a rychlosti členov zo SNR v ilegalite, ta k by sa
ťažko uskutočnilo. K niečomu nám bol dobrý proces proti buržoazným nacionalistom , kde sa dobrovolné priznali, aká bola ich účasť
n a ilegálnej práci.
Dr. H usák vypovedá: P riam é spojenie so stranickým človekom
som nemal a nem al som ho ani s Golianom. Neviem povedať p re
sne keby som sa to dozvedel. Bolo to v ten deň, keď zásah Nem
cov bol. Neviem keby to bolo, či predpoludním alebo popoludní.
Novomeský vypovedal: V povstaleckej akcii, ktorá m ala b yť
nám i dirigovaná, ponechali sme úplnú volnost’ predstaviteľom zo
SNR a reakčným vojenským činniteľom ako bol gen. Golian,
Viest, Talský, Vesel a iní.
Dr. H orvath vypovedal: Na schôdzke v Čremošnom sme spolu s
Novomeským dali súhlas k tom u, aby bolo ponechané celé rozho
dovanie o prípravách Povstania i s term ínm i povstania Golianovi
a Ferjenčíkovi a ďalším.
Pplk. Vesel, keď behom SNP bol vyslaný v delegácii legálnej
SNR do Londýna, pred politickým i činitelm i vypovedal: Sloven
ské Národné Povstanie nevzniklo z iniciatívy SNR (v ilegalite).
Je síce pravdou, že boli dohady medzi politickým i a vojenským i
činiteľm i, ale vlastná akcia v Ban. B ystrici bola zahájená vojákmi. Zdôraznil svoju úlohu pri převzati veliteľstva. Vesel sa dozve
del, že sa v blízkosti u krýva Šrobár a rychle sa s ním dohovoril o
prvej proklam ácii. Len potom sa začali schádzať politici a dávali
sa dokopy 1. a 2. septem bra 1944.
K eď sa kom unistom nepodarilo do vypuknutia SNP zm ocniť sa
arm ády, vrhli sa budovať partizánské ústredie, ako protiváhu
v eliteľstva arm ády. Väčšina part. skupín skladala sa na 90% zo
slovenských dedinských chlapcov bez straníckej politickej orien
tácie a ktorí väčšinou neboli vojakm i, alebo, že sa na nich už ne
dostal vo výstrojných posádkach odev, tak sa pridali k partizá-
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nom. Tvrdenia, že partizánské jednotky sa skládali poväčšine z
robotníkov, je nepravdivé lebo vätšina továrni na Slovensku bola
mimo povstalecké územia a tie pracovali kľudne ďalej. Partizánské
skupiny silne vzrástli, keď sa dve rychlé divizie na vých. Slovensku
rozutekali, ale ani potom z polovice to nezodpovedá kom unistic
kému tvrdeniu, že ich bolo 20.000. K eď začiatkom augusta 1944
prišlo na Stredné Slovensko niekoľko desiatok ruských partizá
nov boli prekvapení jak ď aleko pokročilo budovanie jednotiek
“horských chlapcov”. Pomalu prebierali od slovenských veliteľov*
jednotlivých malých skupín velenie a pripravovali sa na zmoc
nenie I. čsl. Štefánikovej partizánskej brigády, ktorej veliteľ bol
zakladateľ partizánského h n u tia n a Slovensku npor. Vilo Žingor,
idealista a skutočný vlastenec. Už z názvu brigády je vid ieť, že
to nemohla b y ť kom unistická jednotka, lebo kto pozná históriu o
našom gen. Štefánikovi, ta k musí vedieť, že jeho výroky v Rusku
a po celom svete boli najostrejšie zam erané proti kom unizm u. P re 
to dnes, keď sa spom ína SNP v Československu a je reč o Štefá
nikovej part. brigáde, ta k sa úm yslné vynecháva Štefánikovo m e
no, a tiež historici velmi skúipo hovoria o Žingorovi. Žingor po
skončení vojny stal sa kom unistom , ale veľm i skoro vytriezvel,
keď na vlastnom tele poznal m etody kom unizm u, odišiel do hôr
aby znovu organizoval odpor proti komunizmu. Bol zajatý a spolu
s veliteľom svojho štábu Laco Nosálom a Bibzom popravený. Osob
ne som veľm i rád, že v jeho knihe “Príspevký k dejinám sloven
ského národného povstania v T urci” v II. časti vydáva svedectvo
o mojej činnosti.
Je spor o tom kde vlastne začala oficiálna vojenská akcia v SNP
My vieme, že p rv než sa odhodlala nem ecká arm áda zjednať na
Slovensku poriadok, že predchádzalo veľa akcií zo strany ruských
partizánských veliteľov, ktorí napriek všetkým žiadosťam o od
loženie akcií na správný čas, riadili sa podľa direktív svojho
hlavného štábu v Kyjeve. Tieto akcie nám mohli pokaziť našu
niekoľko-ročnú prácu, ktorá vyvrcholila s akciou vojákov v SNP.
Vďaka sieti dobre organizovaných ilegalných pracovníkov vedeli
sme v y stihnúť pravý okam žik k vystúpeniu celého podzemia
proti nacistom. Je zásadným omylom tvrdenie politikov a histo
rikov, že vojenská akcia v SNP začala v plnom znení dňa 29. au
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gusta 1944 v Ban. Bystrici. Pokúšali sa o to m nché publikácie či
už boli vytlačené povereníctvom inform ácií v Bratislave, MNO
v P rahe, súkrom ným i alebo štátnym i tlačiarňam i. Je mojou po
vinnosťou v záujm e historickej pravdy verne opísať aký bol sku
točný začiatok a ako sa udalosti behom 29. augusta 1944 zbehli.
Dňa 27. augusta 1944 po predchádzajúcich akciacn partizánov v
M artine, v Ružomberku, v M ikuláši a inde pplk. Golian veliteľ
vojenského podzemia poslal nám do Žiliny (Oblastnému ileg. vý
boru) odkaz, aby sme vydržali čím najdlhšie so započatím vojen
skej akcie. V tú nedelu 27. augusta Francúzi (Legion Fransaise)
pod velením kpt. Georgesa De L annuriena obsadili žilinské letisko
a v kasárňach bol ohlásený poplach. Stotnik Laco N ižnánský v
službe posádkového dôstojníka to vysvetlil jako omyl a Francúzi
po dohode odtiahli. V tejto napnutej situácii sme vydržali do útorka rána, lebo sme nevedeli čo 300 členná nem ecká posádka v Žiline
podnikne. Ďalej v Žiline bola silná nem ecká FS a Hlinková G ar
da. Tieto posledné noci som spal spolu s m jr. Dobrovodským v
jednom textilnom sklade. Je dôležité poznam enať, že určený
povstalecký velitel našej cblasti m jr. Dobrovodský neslúžil v Žili
ne, ale bol veliteľom cigánskeho tábora v Pezinku, kde bol do
časne odvelený a len dochádzal aby dostal inštrukcie a informácie.
V útorok ráno 29. augusta 1944 o 7.30 hod. išli sme oba v civilnom
obleku na raňajky. P red žilinskou reálkou už m ňa čakal náš ilegálný spolupracovník, zástupca policajného riaditeľa v Žiline Vojto
Kováč (omylom v knihe uviedol m jr. Dobrovodský; že to bol do
pravný úradník, ktorý práve skončil nočnú službu a povedal mne,
nakoľko m jr. Dobrovodského nepoznal), že dostal hlásenie, že
Nemci nastu p u jú z troch stran na Žilinu, aby severozápadné Slo
vensko očistili od partizánov a zaistili si dôležitú železnicu smerom
na východ. J a som odišiel k m jr. Dobrovodskému, ktorý na mňa
neďaleko čakal a zdelil som m u túto zprávu. Ako vojenský refe
ren t a činiteľ Ileg. Oblastného Výboru som sa s ním dohodnul, že
ideme do akcie. On pôjde do kasárni, kde prevezm e žilinskú po
sádku. kde bolo už všetko pripravené a dohovorené a ja zatiaľ
donesiem pripravené skryté vojenské operačné plány s pripoje
nými inštrukciam i, zvolám ilegálný Oblastný výbor a mestským
rozhlasom oznámime mobilizáciu. Všetko vyšlo presne podľa plá68

nu. Mjr. Jožko Dobrovodský o tom píše: Sám s kpt. Nižňanským a
npor. Kenižom odobral som sa do kancelárie pplk. Kaliu a oznámil
som mu, že preberám násilne velenie pluku a žilinskej posádky.
Na to pplk. Kallo odpovedal, že nem ám od MNO nijaký rozkaz a
chcel m ňa d ať zatk n ú ť. Vyzval nato kpt. Nižňanského, ktorý sa
mu vysmial do očí a vyhlásil, že přijím á rozkazy iba odo mňa. Po
malej kontraverzii bol pplk. Kallo odzbrojený a zaistený. V meste
nastal ruch — mobilizácia. Nemecká posádka sa zabarikádovala
do dievčenského gym názia a pošty, aby vyčkali neď aleké nem ec
ké jednotky. V poludňajších hodinách povstalecký veliteľ m jr.
Dobrovodský bol schopný použiť dva prápory proti nastupujúcim
nemeckým jednotkám . Behom odpoludnia už došlo k dotyku s
nemeckými jednotkám i, pri čom bol veliteľ roty česla ranený. To
boli prvé oficiálně povstalecké vojenské kroky proti okupačnej
nemeckej armáde. Aby sme mohli behom dňa likvidovať zaba
rikádovaných Nemcov v Žiline, vyslali sme spojku do Turč. Sv.
M artina k práporu útočnej vozby aby nám vypomohli dvoma tan 
kami. Spojka sa v rátila s odkazom: dokiaľ nem ajú rozkaz od Go
liana z Ban. Bystrice, že nám nemôžu vyhovieť. Nakoľko telefo
nicky Golian nemohol by ť dosiahnutý, tak m otocyklista vydal sa
znovu na cestu zo Žiliny do Ban. Bystrice, čo je 100 km. Spojka
R. Pravdík ml., ktorý poznal cestu ku Golianovi z predošlých ciest,
vrátil sa zpäť neúspešný. K u Goliancvi sa nedostal. Neskôr sa
vec vysvetlila, lebo prišli dvaja plukovníci Zverin a K anák, aby
po partizanských akciach zjednali nápravu cestou pozemného ve
liteľstva v Ban. Bystrici. P reto Golian nebol k dosiahnutiu ilegálnými pracovníkmi. K tom u sa ešte popoludní prihodil prípad, že
títo dvaja dôstojníci-plukovníci spoznali styčného dôstojníka škpt.
Krátkého z L ondýna sprevádzaného R. Fraštackým z B ratislavy a
nechali ich zaistiť. V predvečer toho istého dňa 29. augusta 1944
dorazil z B ratislavy pplk. M. Vesel a so strážou niekoľkých voja
kov zaistil týchto dvoch plukovníkov a vyslobodil škpt. J. K rátk é
ho a R. Fraštackého. Tu sme u ď alšej ukázky ako exilová tlač
môže zaviesť historikov. V m arcovom čísle “Naše S nahy” — v
spomienkovom článku na J. U rsinyiho z pera R. Fraštackého sto
jí: “K eď som sa v predvečer 28. aug. 1944 dostal do rú k plukovní
kov Zverina a K anáka a keď gen. M. Vesel kasárne napadol a
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m ňa oslobodil” . . . atď . Pplk. M. Vesel bol ešte 28. augusta v
B ratislave a keď ju opúšťal, zastavil sa pre brata m jr. Milana Ve
sela v Trenčíne a až 29. augusta prišiel do Ban. Bystrice, tak že
nemohol 28. augusta vysj’obodiť R. Fraštackého.
Smyslom tejto mojej prednášky je, aby som poukázal na defor
m ácie o SNP ktorých sa dopustili m nohí “historikovia”. Dávali a
dáv ajú často k red it luďom za činy, ktoré nikdy neurobili a vzali
prácu tým , k torí obetovali pre SNP všetko. H ovoriť pravdu je
najslušnejší záväzok k tým , ktorí v tom to heroickom zápase za
dem okraciu a ČSR zaplatili životmi. Skutočná história neni senti
m entálna a všetkých účastníkov bude m era ť nie podľa časovej
popularity, ale predovšetkým podľa činov a docielených výsled
kov. Zostane pre vždy historickým dokumentom, že zpráva ktorú
som odovzdal m jr. Dobrovodskému o náhlom prekročení sloven
ských hranie nacistickou okupačnou arm ádou, rozhodla po spoloč
nom uvážení, p rik ro čiť k vojenskej akcii v SNP. N ebyť týchto
prvých odvážných a úspěšných krokov ako i zákroku pplk. M.
Vesela v Ban. B ystrici, ťažko by sa bolo SNP rozrástlo do takých
velkých rozmerov, akého sme boli svedkami. Česť a večná pam äť
tým , k torí zostali verní ideálom SNP a nech idea SNP zostane
večným príkladom proti každém u okupantovi.
tZ krácený tex t přednášky proslovené na VI. kongresu SVU v
listopadu r. 1972 ve W ashingtoně.)
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VELKÁ MORAVA VE SVĚTLE ARCHEOWGIE
ZDENKA MŮNZROVÁ
Jižní M orava — dolní povodí ře k M oravy a Dyje — m á v historii
Cechů a Slováků velmi význam né místo. T ento kraj byl osídlen
slovanským lidem již od dob jeho expanze ze zakarpatské vlasti,
který po sobě zanechal žárovná pohřebiště a sídliště s nejstarší
slovanskou keram ikou t. zv. pražského typu. Kolem této oblasti
se již od přelomu 8. a 9. století slučovaly m oravské km eny a knížetství, jejichž jm éna se nám nezachovala — znám e je až pod jm é
nem M oravanů objevujících se v písem ných pram enech od r. 822.
Na tom to starém slovanském území se složitým procesem for
moval v 9. století nejstarší slovanský stát — říše Velkomoravská.
Za knížete M ojm íra — prvního známého panovníka — se rozšířila
směrem východním, na N itransko. Ale jižní M orava zůstala cen
trem tohoto státu i v době největšího rozmachu, za knížat R asti
slava a Svatopluka, kdy sahala do Rakous až po Dunaj, ke dnešní
Vídni, na Slovensku daleko za N itru, za Dunaj do staré Pannonie
(dnešního M aď arska) a p atřily k ní také Cechy a jiné přilehlé
oblasti.
Tato říše sehrála význam nou politickou úlohu v evropských
dějinách — vedle říše franské, byzantské a jiných slovanských
států — bulharského, chorvatského a K yjevské Rusi. Zabránila
svou vojenskou silou rozšíření franské expanze na východ a tím
i germanizaci rozlehlých slovanských územ í( um ožnila rozvinutí
a upevnění feudálních vztahů v našich zemích a zajistila rozšíření
křesťanství. V jejím rám ci byly zásluhou byzantské misie, vedené
Konstantinem -Cyrilem a Metodějem, položeny základy slovanské
ho písemnictví, které mělo dalekosáhlý kulturní význam pro celý
slovanský svět.
Historikové se již od m inulého století zabývali otázkou vzniku
Velké Moravy. P řevážně měli k dispozici jen pram eny písemné,
jednak původu západního, jako Annales regni Francorum , Anna-
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les Fuldenses, spis De conversio Bagoariorum et C arantanorum ,
papežské listy, ale též pram eny staroslověnského okruhu — pře
devším životopisy obou věrozvěstů — Legendu sv. Cyrila a Legen
du sv. Metoděje.
Z těchto pram enů se dovídáme, jak za m oravských knížat Moj
m íra, Rastislava a Svatopluka rostl a m ohutněl velkom oravský
stát v bojí proti franské expanzi na východ. S misiemi, zejm éna
byzantskou, sem pronikalo křesťan stv í a upevňovaloi rodící se feu
dální stát. S byzantskou misií souvisí vznik nej staršího slovanské
ho písma a slovanské literatury. Počátkem 10. století Velkomorav
ská říše náhle zaniká a mizí ve zm ěti vnitřních rozbrojů mezi sy
ny Svatoplukovými, za bojů s F ranky a pod nájezdy M aďarů.
Zdroj poznání plynoucí z písem ných zpráv o říši Velkom orav
ské byl však brzo vyčerpán. Po zániku říše, pram eny se na delší
dobu vůbec odmlčují. H istorik sice může kusá, útržkovitá svědec
tví různě vysvětlovat a historicky hodnotit, avšak nemůže je roz
m nožit o nové poznatky. Tu přichází na pomoc archeologie. Za
posledních dvacet let se podařilo československé archeologii nap
sat četné nové strán k y historie.
Ve světle jejich překvapivých nálezů, se nám říše Velkomorav
ská jeví jako stát mocný a bohatý, hospodářsky a kulturně vy
spělý. Na jeho území vyrůstají nejstarší slovanská opevněná mě
sta. Nezakládají je cizí kolonisté, vznikla jako význam ná střed i
ska politického, kulturního a hospodářského života velkom orav
ského státu. Archeologové v nich objevují kam enné stavby, vyni
kající řemeslnou výrobu, um ělecké výtvory domácích dílen. Mo
ravští řemeslníci a umělci čerpali podněty ze svého okolí, z Podunají, a z Byzance, avšak tvůrčím způsobem tyto impulzy na
dcmácí půdě přetavovali a vytvořili svébytnou velkomoravskou
kulturu.
Dnes víme, že příchod K onstantina a Metoděje r. 863 před sta
vuje novou státní a kulturně-politickou orientaci rychle m ohut
nícího státního útvaru. K řesťanství proniklo na M oravu už dříve
nepochybně na rozhraní 8. a 9. století. Výsledky nejnovějších
výzkum ů jasně naznačují, že už v prvé polovině 9. století se na
M oravě vyvíjela zděná kostelní architektura. Byzantští bratři
přišli do prostředí již značně křesťanského v době, kdy Velkomo
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ravská říše prožívala dobu svého největšího hospodářského a p o 
litického vzestupu. Jejich povolání samo bylo výrazem m ocenské
ho postavení Rastislava, k terý zám ěrně vytvářel předpoklady pro
vlastní m oravskou politiku. Znalost slovanského jazyka, jem už by
domácí lid rozuměl, byla hlavním předpokladem pro povolání no
vé misie.
Velkomoravská politika a hospodářská organizace se opírala
o hrady a o velká, silněji či slaběji opevněná centra. N ěkterá z
nich byla v posledních letech soustavně zkoumána. Do popředí se
tak dostalo S taré Město — V elehrad u Uherského H radiště, Mikul
čice u Hodonína, Pohansko u Břeclavě, Strachotín pod Pavlov
skými Vrchy, Pohansko u N ejdku, n a řece Dyji, H radiště nad
Znojmem, R ajhrad, n a řece Svratce, S taré zám ky u Líšně, N itra
a Děvín.
Zvláště pozoruhodné však byly výzkum y n a třech nalezištích:
Staré Město-Uherské H radiště, Mikulčice u Hodonína a Po
hansko u Břeclavě. Ukázalo se, že tu jde o m ohutná ústředí
velkomoravská se značnou koncentrací obyvatelstva, současně
také o naleziště s dlouhým vývojem , v době již předvelkom oravské.
Základy kostelních staveb, jichž bylo dosud n a M oravě zjištěno
18, poskytly obraz vyspělé církevní architektury v 9. století a
to architektury zděné a rázem zatlačily všechny starší představy,
které připouštěly v tom to slovanském prostředí nejvýše stavby
dřevěné. Jejich půdorysná bohatost od jednoduchých kostelních
staveb k náročným chrám ům basilikálního typu i n ěkteré objevy
zděných rotund s apsidam i i jejich um ístění, to vše prozrazuje, že
tu jde o stavby v sídle světského nebo církevního velmože. Bohaté
inventáře hrobů seskupených kolem kostelů, jsou archeologickým
svědectvím celé vedoucí v rstvy velkom oravské, k terá p atrn ě tvo
řila nejen vládcovu družinu ale často i spolurozhodovala o osu
dech země.
Svým slohem, stavební technikou, vnitřním vybavením a celým
svým účelem byly tyto stavby v našem slovanském prostředí kul
turním im portem . Jejich rozličné typy bývají zjednodušovány,
přetvářeny ve specifické formy, příznačné jen pro naše země.
Ze všech staveb se zpravidla zachovaly pouhé zbytky základů,
u kostelů z lomového kam ene, nej častěji pískovce nebo vápence,
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spojovaného maltou. Pouze ve vzácných případech zbývala část
nadzem ního kam enného zdiva, kam enné dlažby nebo m altové
podlahy, tu a tam se vyskytly úlomky kam enických článků, zbyt
ky střešní k ry tin y z pálené hlíny, kousky použitých m ram orů,
zlomky om ítkové m alty, se stopam i m alované výzdoby, střípky
zdobených skleněných tabulek a pod.
Ve S tarém Městě vykopané zbytky staveb obytných, hospodář
ských, a výrobních svědčí o širokém odlesku života, jenž na h ra 
dišti kdysi panoval. Typickým obydlím zemědělců a jiných pracujích vrstev, byla zemnice se zahloubeným obytným prostorem ,
k terý kryla sedlová střecha, opřená okraji o okolní terén. Plošná
obytná vým ěra byla 4 — 18 m2 . V každé takové chatě bylo roz
m anitým způsobem upraveno ohniště1, ploché, zahloubené nebo
vyvýšené, zpravidla obložené kam eny. Život v domácnosti se sou
střeď oval u ohně. S tavby budované bezprostředně n a úrovni te
rénu, stavěné srubovou technikou nebo technikou proutěné kon
strukce s lepencovými stěnam i, bývají připisovány příslušníkům
vyšších, zámožných vrstev. O bytná plocha — půdorys je většinou
obdélníkový — o rozloze 9 — 20 m? . Všechna tato stavení — bylo
jich prozkoumáno dvanáct ve Starém M ěstě — měly rovné, někdy
dusané hliněné podlahy a jen jeden prostor, s výjim kou dvou
stavení, kde byly nalezeny jakési náznaky malé síně. Střechy
byly asi sedlové. Ohniště byla i zde různě upravená, provázená
často stupínky, k teré měly nejspíše funkci sedátek, iavic, loží ne
bo stolů. N ěkteré obytné domy stály osamoceny, jiné vytvářely
řadu sledovanou chodníčkem.
Obtížnější je určování hospodářských staveb. N ikdy neměly
ohniště, obvykle m ívaly dvojí podlaží, z nichž dolní sloužilo za
skladiště, nebo kom oru, horní za seník, kde se i přespávalo. Úzká,
obdélníková stavení měla asi střechu pultovou, čtvercová stavení
sedlovou.
K poznání k u ltu ry velkom oravského lidu přispívají značnou
m ěrou nalezená pohřebiště. Ve S tarém Městě sam otném bylo proz
koum áno více než 2000 hrobů. Od pohřbívání žehem se přechá
zelo k pohřbům nezpopelněných těl. N ěkteré popelnicové pohřby
byly současné s prvým i kostrovým i pohřby, v kterých se začí
nají objevovat m ilodary, zachycující pestrý odlesk bohaté ma-
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terielní k u ltu ry našich předků. K valita a množství milodarů proz
razuje ovšem ještě nápadněji společenskou příslušnost. V rstva
svobodných Slovanů se odlišovala od nesvobodných právem nosit
atribut moci — zbraně. Tak bývají meče v hrobech připisovány
velmožům, válečné sekery a kopí, ostruhy a pásy členům knížecí
družiny a prosté nože neurozeným členům svobodného rodu.
Zvláště umělecky provedené ostruhy, často pozlacené a zdobené
maskami a skvělá kování pásů snesou srovnání s výrobky nejpřed
nějších dílen tehdejší Evropy. V ženských hrobech bylo objeveno
množství šperků ze zlata, stříb ra a bronzu, zvláště různých druhů
náušnic a prstenů, náhrdelníků a knoflíků (t. zv. gombíky), na
nichž granulační a filigránová techniká byla dovedena na tako
vou výši, že se soudilo, že jde o im porty z oblasti byzantské. Ale
výzkumy postupně odkrývaly i stopy velmi vyvinuté vlastní vý
robní činnosti, když byly vykopány pozůstatky dílen v nejrůzněj
ších úsecích Velkomoravské říše.
Na základě všech těchto nových objevů, se dnes plným právem
mluví o bohatě rozvinuté a velmi specializované velkomoravské
výrobě v jednotlivých odvětvích, v hutnictví^ kovářství,
hrnčířství, ve zpracování kostí a parohů, ale také o m ístní úrovni
uměleckého řemesla; m oravské klenotnictví dosáhlo vysoké, v
pozdější době už neopakované úrovně.
Výzkumy, daleko nedokončené, přinášejí stále nové problém y a
bude úkolem archeologie, historie, historie umění, filologie a li
terární historie je řešit. Náš článek je pouhým náznakem m aterielní kultury velkom oravské, která byla objevena naší generací
archeologů. Jen podrobnější studium může ukázat v celé šíři obraz
kultury a světa, k terý Velkom oravská říše představovala.
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Naše nová poezie

(Z NOVÉ POEZIE FRANTIŠKA
LISTOPADA)
LÉTO
R yby dýchaly letní vodu
Národy v zamžených obrysech
spaly Domy dohrály domino
Šupiny za nehty vracely drobné
Začátek začal před začátkem
když mouchy ovoce vzduchu
přistávaly na dlouhých prknech
ječte nenarýsované krajiny
Pršelo na nenarozená jablka
Hluboká noc dolovala v městě
chudý orsej se vymetal
U kyslíkárny za remízou
metrák posledních stromů
zavřel se za mříž sadu
Vzpomínám na přítomnost
Věru jaký úzký pruh svobody
tkáme vlastníma m rtvým a rukama

SIENA
Holubi splašení v noci jako když koně
v dolíku suchý prostor Nám ěstí praskalo
Mladí zpívají Zítra je slavnost
v Sieně krásné v Sieně pálené
Houby Kaštany Smažená játra
a čas m ůj vznáší se s městem tím smíšený
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ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
Školáci prochází první tmou
na podzim neho v týně
Déšť máčí okraj cigaret
Na špičkách okna s psím vínem
Ryšavé kouty průjezdu
volají do tepla mladý hlad
Nalevo kino kulečník
u vchodu pláčou v prezuvkách
Vrací se hoši z první tm y
Svatý duch pomáhá z jejich plic
pumpovat hřích a z rukou hmat
poznaný mezi nohama
Šupiny ještě lepí se
na údy stínů prošlých tmou
ale už křídlo křídlovka
otvírá bránu mosteckou
tam mostný dávku vybírá
trhá čas dívá se nazpamět
uprostřed mostu sedí pták
a váží každou odpověď

CO MI ŘÍKALI
Strom y v úzkém profilu větru
odhazovaly suché větv<e
Slyšel jsem co mi říkali
Bruslař pokračoval v krasojízdě
pod ledem ryby s břichem nahoru
že zavřeli na klíč minulost
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Beletria

PÄTÁ PROTIPOVÍDKA
ESTER KALES
“Tak už je soudruh Chruščev na pravdě Marx-Engels-Leninské”,
poznamenal Josef Švejk a opatrně zatáhl na své cigaretě zatočené
z m achorky.
“No jó, chudáček to už m á odbytý!” Paní Milerová se autom a
ticky pokřižovala. P ak zrudla a roztřásla se.
“Ale jen si posloužejí . . . To ještě nikom u nic neudělalo. Když
jsem sloužil u mýho feldkuráta, křižoval se před i po. A když se
pořádně nalíz, i uprostřed. A co mu to pomohlo? Chytil něco vod
tý jedný kurvičky, tý černý fešandy a
”
“No jó, vy jste takovej hodnej člověk, pane Švejk. Vy vopravdu člověka uklidníte. Ale voni m ne už č ty řik rá t přeškolovali a
pořád to není nic platné. Ja k se leknu nebo slyším něco sm utnýho nebo veselýho nebo vůbec něco novýho, ta ruka mi uletí a než
se naděju, už sem se pokřižovala. P ořád si říkám : ‘Holka, hlavně
se nek řižu j!” Ale co je to platný! J á se zabijú, jestli mě: pošlou zno
va na školení . . . ” A paní Milerová se zoufale rozvzlykala.
“Ale, ale, soudružko Milerová. Jen si to tak nepřipouštějí. Voni
to ti páni nahoře vopravdu neberou ta k vážně. Jsou stará ženská a
nikom u n a vás nezáleží. Vědí”, pontifikoval blaženě pan Švejk,
“voni na to kašlou, jestli se taková stará baba křižuje nebo se
plazí po kolenách v kostele. Dyž vás pošlou na školení, tak na vás
ušetřejí a ještě z vás vytlučou nějakou tu práci jen za obživu.
Ale zabíjet se, to bych nedělal . .
“No jó, to je pravda. Voni dycky m ají pravdu, pane Švejk. Ce
lej život sem se dřela, tak co bych jim ten důchod teď darovala,
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než se z tohohle ráje dostanu cestou přirozenou . . . Vidějí, ještě
bych se dopustila sm rtelnýho hříchu.”
“Tak jednoduchý to zas není . . . Co děláte se sebou, projde, ale
voni m ají strach, že to vod vás někdo chytne a že třeb a zkazíte tu
mládež. Jako tady ve Vysočanech. Tam byl ten Pepík Kozlovský,
co za války lítal s těm a nějakým a kapitalistickým a spojencam a a
pak byl sestřelenej a zajatej vod nácků. V rátil se plnej m edajlí a
dokonce i báťuškové m u něco přidali, protože tam v tom táboře
přeškolil celou jednu kum pánii a voni coby jeden muž vstoupili
do strany ještě než nabouchli ty svý snoubenky, co je tu šest let
u Prašný B rány čekaly. V šak to i novinách vyšlo. Bylo to moc
dojemný . . . P ak ten Pepík šel do civilu a něco dělal n a ňákým
tom m inisterstvu, ale šťastnej nebyl. Von tam v tom proradným
Albionu pochytil takový divný zvyky. Někdo mi později ře k ’, že
Pepík najednou zmizel, protože ty jeho zvyky vod něho chytil je
ho syn a vod toho kluka všichni jeho kam arádi ve škole a ta k vo
ni museli poslat celou tříd u na školení do Jáchym ova, aby jim ty
zvyky přešly. Von ten Pepik nebyl zlej člověk, ale nedal si pozor
na ty svý zvyky a zařval na to von i jiný lidi . . . J á sem ho
znal jen vobchodně, k vůli tom u buldokovi, co si přivez. Taková
potvora to byla, čubka, a von k ní nem oh’ n a jít sam ečka v celý
Praze. No jó, až sem m u jednoho vopatřil . .
Paní Milerová ani nedýchala a jen pohledem visela n a páně
Švejkových rtech. Najednou vyskočila a zachytila na plechový
talířek žhavé oharky m achorky. “Vědí, pane Švejk, proč rači nekouřejí tu fajfku? Tyhle vaše cigarety mi už propálily všechny
lajntuchy a ty vaše košile . . !” S očima k nebi obráceným a, se
opět pokřižovala.
“No jó, to byste mi to vyvedla, soudružko Milerová. Taková
fajfka je buržoustskej přežitek. Za lulku vás můžou zavřít jako
západnika a za pěnovku jako kulaka. M achorka v Rudým P rávu,
to je správný kouření. To byste mohla vědět.”
“Prominou, pane Š vejk,” blekotala paní Milerová. “Sem jen
stará bába a ty všechny novoty mi jdou jedním uchem dovnitř
a druhým ven. J á bych vás nikdy nechtěla dostat do ňáký šlamaštiky. Věřej mi to, proboha!”
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“P ro tatíčk a L enina”, přísně podotkl Josef Švejk a pak měkče
ji pokračoval:
“Kde jsm e to vlastně zůstali? No jó, vono se řekne buldok!
Škaredý zvíře to je . . . A co práce to dalo tom u vořechovi nam lá
tit čum ák, aby měl ten vrásčitej ksicht . . . Měl jsem kliku, že se
to zvíře narodilo s těm a křivejm a nohama, ale toho žrádla co po
třeboval, aby vypadal tak cizozemsky! A ještě mě na cestě do
Vysočan pokousal. Von mě nem oh’ ani cítit . . . Ani sem se tomu
vlastně nedivil, vono je těžký něco dělat proti tý přirozenosti . . .
Ještě štěstí, že sem m u napsal papíry, že to je buldok z Azerbejdžánu. Jako anglický by neprošel. A pak ta čubka to všechno poka
zila a chcípla. Vona prej potřebovala operaci v ňáký psí nemocni
ci . . . No jó, kapitalistický psi? Ani m ladý to nepřivede na svět
jednoduše . . . ”
“Jó, já sem tak y něco takovýho slyšela”, vmísila se do rozhovo
ru paní Milerová, zatím co Švejk točil další cigaretu. “P rej to tam
m ají psi lepší než ty černoši a jiný chudý lidi. A ve srovnání s nám a
to je vopravdu velkej rozdíl, říkala mi ta moje neteř, co byla Tu
zexová slečna, než se zamilovala do toho esenbáka a přivedla ho
do neštěstí a do> Vídně.”
Švejk byl zahloubaný do strá n k y novin, jejíž část utrhl na ci
garetu.
“Hm, hm, to je vopravdu moc zajím avý. Von ten Číňan si tam
sedí za tou hradbou, vo nikoho se nestará, pěkně si zpívá písničky
a všechny ty velmoci vokolo něho šlapou po špičkách, aby ho neu
razili . . . No jó, kdyby se ten Číňan rozhejbal a přeběh’ ty jiný
země, von by za p ár let dal ty šikm ý voči všem těm vostatním , a
to by takovej Němec nebo Talián nebo Angličan nechtěl. Někde by to
ještě prošlo, ale v jiných zemích by to moc neradi viděli. Vono
takový b ratřen í je někdy moc podivný. Jako ten případ ve Lhotě
za mýho mládí. Von tam byl jeden F ranta, co měl moc sm utnej
život, protože byl hrozně zrzavěj a pihovatěj. Všechny děti ho zlo
bily, von se pral a učitel ho pak mlátil, a m ám a i tá ta ho mlátili
taky. A tá ta m látil m ám u, protože v jeho rodině nikdo zrzavěj ne
byl až do tý doby, co tam k nim do hospody začal chodit ten cesťák, co bral objednávky na nádobí a sklo a jiný drobnosti. Nic
nepomáhalo, že jedna její sestřenice v Novým Městě taky měla
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zrzavý děti, dokonce dvojčata . . . Von si táta vypátral, že ten
cesťák taky mě] No>vý Město na svý m aršrutě . . . A tak ten F ran 
ta byl mlácenej a jen sliboval, že se pomstí. P ak jednou táta dal
mámě takovou facku, že spadla dolů ze schodů a zlomila si na
truc vaz a jeho zabásli a F ran ta se ujal hospody. N apřed se nic
nedělo, ale za pár let najednou všecky nový děcka ve Lhotě zača
ly být zrzavý a nikdo nevěděl proč. P ak ty vokolní vesnice si toho
všimly a začly zpívat písničky vo če rv en ý Lhotě & když se stal
F ranta starostou, tak si to jm éno prosadil skrz toho agrárního po
slance co tam jezdil na prázdniny, protože miloval zrzavý děvčata.
. . . Pak, za okupace, museli jm éno zm ěnit zpět jen na Lhotu, ale
vosvobození se jim moc vydařilo . . . Byl tam na hum nech celej
jeden pluk někde ze Sibiře a taky se jim ty zrzavý ženský líbily.
A nová generace pak vycházela zrzavá a pihovatá a s mongolský
ma vočima. A tak v červ en ý Lhotě by jim ten Číňan už jen moh’
přidat tu žlutou kůži a to by mu nestálo za tu dlouhou :cestu. Voni
tam sou na to b ratřen í zvyklý, ale třeb a tady v Praze by to bylo
divný a lidi by se tom u asi bránili.”
Paní Milerová ani nedutala, jen se autom aticky křižovala a otá
čela oči k nebi. “M ají tam v tý Číně ty draky?”, nesm ěle se zep
tala, zatím co Švejk přiléval horkou vodu do putýnky, ve které si
máčel revm atickou levou nohu a k u ří oko, co ho v poslední době
moc zlobilo.
“Tomu bych nevěřil, soudružko Milerová. To je taková ta pro
paganda, aby postrašili hloupý lidi. A je to trestný! Vědí? Palivce
zabásli za ten blbý p rotistátní vtip, co m luvil vo drakovi a m ed
vědovi a ňákým českým lvovi. Jako by tu běhali lvi po Čechách.
To možná dávno, ale ted ’ sem lva neviděl vod tý doby, co jednoho
potřebovali v K arlínským varieté a já jim ho musel během týdne
udělat z toho cvičenýho pudla . . . A von se blbec při představení
zapomněl, a místo řvaní štěk a zvedl nožičku. Velká vostuda to
byla . . . Vono se řekne, lev, ale tak snadno ho neseženeš v civili
zovaný, moderní zemi. Voni ty divoký zvířata potřebujou bejt
volný a žít podle tý svý přirozenosti, a ť už sou to lvi nebo med
vědi nebo jiný potvory. A když třeb a m áte moc tanků, tak se ty
medvědi polekají a přestanou se rozmožovat . . . Takovej drak
taky potřebuje moc volnýho m ísta vokolo sebe nebo jim to všech
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no tím svým dechem zapálí. A kde by vzali ty princezny, co von
rád žere? To jsou všechno pověry a pohádky . . . J á bych se na
vašem m ístě styděl b át se drak ů nebo jinejch divokejch zvířat, i
když sou jen ženská. Vem te si příklad tady z novin, co tu píšou
vo jedný statečný ženský, co pobila všechny m užský na tý b ri
gádě, protože se vokolo ní večer moc točili a vona se ráno ne
mohla soustředit na ten pracovní výkon přes kvótu. Anebo . . .”
Pudké zabušení na dveře a volání: ‘O tevřete ve jm énu zákona!’,
ho přerušilo. Paní M ilerová vyjekla a sklácela se ve mdlobě, za
tím co Švejk usm ěvavě odpovídal: “Je n ráčejí vejít, pane B retschneidr! Voni nám ještě nepřidělili klíč a nespravili zám ek vod
vaší laskavý poslední návštěvy . . . ”

DUSNÉ ODPOLEDNE
IV A N

S V IT Á K

Neměl jezdit na přehradu, nem á to smysl se vracet; nikdy se ne
m ám e vracet, nem ůžem e se vlastně nikam v rátit. Ale vždycky
někam odjíždí a neví proč. Musí, nevešel by se do pokoje. Tlačit
se v autobusu, nem á smysl. Ví to, ale předstírá sám před sebou,
že ví, co chce, ačkoli ví, že to neví.
Nad jezerem krouží pták — mimo čas. Láska je věčně tatáž ja
ko let ptáka, po tisíciletí tatáž. Nem á začátek ani konec, je to
kruh, jenž nikam nevede, a vede kam koli. Všechno zůstává neod
volatelné, jako vteřina, v níž se děvčátko sm ěje opilci zpívají a
podzimní m ouchy lezou po houskách v bufetu. Vždycky se v ra
címe. Chceme se zalidnit. L áska je totožná ja k 0 let ptáka, po ti
síciletí tatáž . . .
Je horko. Sedí s batohem u stolu a neví, co m á začít, jestli vů
bec m á něco začít. Když otevřel chatu, bylo tam nevětrané dusno,
ale ucítil vůni pryskyřice, tu jem nou p říchuť loňských nocí roz
litou ve vzduchu. Nevním al nic jiného, protože s tou vůní byla
ztotožněna ona. Nemohl se ani pohnout a tupě civěl na batoh, až
ho z té hypnosy vytrhl velký černý m ravenec, k terý lezl pomalu
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po stole. Záviděl m u cílevědomost, s jakou spěchal přes rýhy sto
lu. Vytáhl z batohu plavky a šel se koupat.
Vyhnul se rozcestí, ale nevyhnul se vzpomínce, že se tu jednou
ptal, kudy chce jít a ona odpověděla: “Kamkoli půjdu, všude bu
deš ty ”. Teď m u to znělo v uších a vyvolávalo vzpomínky. Tady
leželi po prvé ráno, v ranní rose, na pokraji louky. Sem chodili
večer, mlčet k řece, tady se milovali tu noc, co se vrátila. Stesk
se na něj lepí jako zpocená košile. Skočil do vody a plaval přes řeku
a zpět, aby se unavil, protože pak nem usí myslet. Plaval by až do
moře, kdyby m u to pomohlo zastavit mozek. Dělal velká, pravi
delná tem pa, potápěl hlavu, nadechoval ústy a dýchal do vody.
Zaujalo ho střídání vdechnutí a krátkého pohledu vpřed, s chrče
ním bublinek a tem nou zelení, jež ho obestřela p ři ponoření. R ytmičnost pohybů, m echanických, sladkých, otupujících. Měl na
chvíli cíl, někam m ířil, odněkud někam. U prostřěd řeky si lehl
naznak a odpočíval. Někdo se v dálce smál. Bylo m u to; nepocho
pitelné. Začal zase zuřivě plavat.
Na zpáteční cestě se zastavil v hotelu, aby se podíval do novin.
“Máte tu výzvu”, oznámil úředník v přijím ací kanceláři. “Poč
kám”, odpověděl a začal číst zprávu o bom bardování Omanu, čas
se táhl. V dusném srpnovém poledni líně vrčel větrák. N ějaká
blondýna kouřila a do všeho se opírala nuda. Snad bude pršet. Je
dusno, k nevydržení, jako pod vývěvou, z níž pořád odsávají
vzduch. Je teprve půl úterka, půl něčeho, a přece ani v d ru h é po
lovině nic nenajde. Mít alespoň m ilosrdného vraha pro toto odpo
ledne . . . “Máte tu výzvu” — opakuje úředník.
Když se vrátil, rozbalil batoh. Zapomněl si holení. Aspoň m á
záminku jít k přístavu a koupit si v boudě štětku, mýdlo a žilet
ky. Ale znovu ho napadlo, že to nem á smysl jít dolů po schodech
a zas se po schodech vracet. Až si koupí ty věci, bude se m usit v
zrcadle dívat sám na sebe. Podíval se do zrcadla n a zmačkané
tweedové sako a na zelenou košili, k terá se k saku nehodila a
která byla špinavá. D íval se na svou neoholenou tv ář a znovu si
uvědomoval, že toho člověka v zrcadle nenávidí, a že by bylo p ří
jemné, kdyby zemřel. Vousy by rostly ještě celý den, ten to k rát
opravdu naposledy.
Sedl si ke stolu a díval se na špinavou m anžetu m ančestráků,
na šedohnědé, odřené rýhování, které bylo dole na m anžetě sko-
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ro černé. Takové m ančestráky si přál m ít jako kluk vrzaly při
chůzi. Dnes je měl a bylo m u nepříjem né, že při chůzi vrzají. A ť
se přání splňují nebo ne, život je stejná m izerie. Když jel na
nádraží, nějaká paní v tram w ayi plakala. Díval se n a ni, ale bylo
m u líto sebe, protože ona někam jela a měla proč plakat. A on ne
může ani plakat, ani neví, proč jede na přehradu.
Stm ívalo se. Stoupl si k oknu a pozoroval ptáky nad zátokou.
Přicházela noc. Zlověstně. Jako my si chtěla na někom vy vzdoro
vat lásku. Sklonil hlavu a díval se na černé kosočtverečky vzor
ku ponožek a to ho trochu potěšilo. Začal vyškrabávat ztvrdlé blá
to z výstupků pryžových podrážek. Jako by m u tam zůstaly kou
sky zabláceného života. Teď se m u vydroloval z ruky špinavý
prach. Totéž, co je on sám. Ten první večer tady seděli podobně.
Těžko říci, kdo se tehdy bál společné první noci víc. Šli z nádraží
lesem, líbali se a když leželi mezi pařezy na stráni, začalo to po
prvé přecházet do poloh, jichž se báli.
Po té noci nějak zvážněl, jakoby přestal být mladý. Tehdy si
po prvé na něj sáhla sm rt. Dívky, které měl předtím , to byla zvě
davost, bezvýznam né vztahy, z nichž zbývaly m rtvoly iluzí, mi
lostné fetiše. Dívky se vynořovaly někde na okraji jeho vývoje
a zapadaly jako líný měsíc, plížící se za obzor. S ní to začalo právě
tak, jen ho divně vzrušoval její hluboký, trochu drsný hlas, slo
žený z naivity, z něhy a síly. Tehdy se také schylovalo k bouřce.
Když se svlékala, začalo blýskat. Prosila, aby se nedíval. Slíbil to,
ale díval se skrz prsty a viděl ji na vteřinu, ozářenou bleskem na
hou. Bála se bouřky, opravdově se bála blesků, jež oslňovaly na
okam žik podkroví s dvěm a dubovým i postelemi. Ja k krásně se
bála bouřky! Ja k krásně se potom bála bouřky . . .
T eď ležel v posteli a četl. Měsíc se schovával do m raků jako
blbeček, k terý si chce hrát. Aby mohl číst, musil m ít rozžatou lam
pičku. Ale pak mu nad hlavou stále lítali kom áři a m ůry. Kniha
byla nudná. Cist se m u nechce, m yslet se mu nechce, jen nebýt by
se m u chtělo. Snad by mohl jít do lesa a válet se v jehličí. Uklid
ňovalo ho to, jako vždycky, když ho přepadl strach před sm rtí
Jel za město a válel se v oranici. Vždycky to pomohlo. Ale teď
to nejde, teď se nebojí sm rti, spíš sebe. Nemá sílu se zvednout,
natáhnout košili, kalhoty a svetr. Kom áři piští a m ůra naráží s
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pitomou pravidelností na žárovku. Odložil knihu, zhasl malé svět
lo a rozsvítil hlavní žárovku. Vzal si časopis a chvíli četl. M ůra se
přestěhovala k hlavní žárovce a kom áři pištěli slaběji. Ale za
divili to začalo znovu. Zhasl hlavní světlo, počkal, až hm yz vyletěl,
potom zavřel okno a chtěl číst. Ale při zavřeném okně bylo dusno.
A jedna m ůra tam zůstala stejně. K dyby aspoň shořela! Ale nem ů
že, je to směšné, nemůže shořet n a elektrickém světle.
Generátor hučel nočním tichem jako loni. Už zas je v tom! Mlu
ví spolu, smějí se n a sebe, vidí její profil, v němž je nostalgie
touha, čistota i vášeň, ale i sm utek p ijáků a dekompozice. Vidí
její černé obočí, připom ínající bandu lupičů. Jeho hlava leží na
jejích ňadrech a ona říká: “Jsem celá tvoje, jsem celá tvoje,
jsem celá tvoje.” O pakuje to neustále. Vesm ír se zastavil a trčí
v jejích slovech.
Nechtěl s ní jen spát, chtěl s ní žít. Ale ani to neví určitě. Teď
už vůbec nic neví určitě. Na konci je vždycky stejně ona. Ona je
Absolutno, daleko víc než Bůh, nebo on sám. Jin a k nic nem á
smysl, ani cesta tam , ani zpátky, ani chodit do kina, ani jíst,
milovat a opíjet se. Nejlepší je nedělat nic, a zem řít, protože pak
už není třeba nic předstírat. Smysl najdem e vždychy jen tam ,
kam ho vložíme. Nakonec mám e všichni jen sebe. Jsou to všechno
jen pózy. Rozsvítil světlo. Pokoj byl týž. Zhasl světlo. V očích mu
zůstaly žluté skvrny světla žárovky. Pom alu rudly, pak přechá
zely do temné m odři a nakonec se ztrácely v černi. Ještě ne, ještě
ne — teď jsou pryč . . .
Začalo pršet. P rudké, veliké kapky se vbíjely do dusného
vzduchu. Déšť česal tm u. Najednou někdo otevřel dveře a ženský
hlas se zeptal: “Můžu se tu schovat?” Rozsvítil a řekl: “Jistě ”.
Byla to blondýna z hotelu. Měla v sobě něco, čím pohrdal. Vždycky
ji ignoroval. Vykouřil s ní cigaretu a když přestalo pršet a chtěla
odejít, stoupl si těsně k ní. Objal ji a začal ji mlčky líbat. Lehla si
napříč postele a trochu přihlouple se usm ívala, když se svlékal.
Tma tekla chatou jako těžký, špinavý olej. Po okenicích stékaly
kapky rozpaků. Na křestní jm éno se ptal, až když byla nahá. Zno
vu tu byla propast někdejší něhy.
Přichází, dívá se mu do> očí a v jejím pohledu jsou m eruňkové
koláče a školní brašna se slabikářem . Přibouchne za sebou dve-
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ře a stojí před ní zabodnut do této situace, jako nůž cirkusového
vrhače, drnčící nad hlavou blondýny, jež se směje. Život je tady,
bezprostřední, štěkající- pes na řetězu. Bojí se jí dotknout, jsou
tu všechny noční horečnaté strachy a cítí jen její prsty, jež jektají
něco nesrozum itelného, nějaké m um lání něžnosti, ještě přišpend
lené na svatební šaty. Vním á její vlasy, m á jich plná ústa, boří se
do té hnědi. Objím á ji, jako by byla zabalena v krabici plné dře
vité vlny, obalující nejcennější, drahocennou prázdnotu. Dotýká
se jí jako přes nějaké pláště z umělé hm oty, které napovídají, že
je to ona, ale zároveň to zamlčují, takže je to pro něho jen něja
kým náznakem skutečnosti.
Mlčí, překvapena, že jí leží u nohou a líbá jí nárt. Stojí tu bosá
a skutečná, jako bůh, na žlutém čtverci sešlapaného koberce, v
pruhované sukni, připom ínající rolety kaváren v Provenci. Vy
klouben z času, poslouchá hrací hodiny jejího dechu, který běží,
zaujat jako dítě motýlem u potoka. Milují se se samozřejností
vraždy, jako se m ilují dva tuláci, válející se mezi úlomky cihel,
někde uprostřed periferie v srpnové noci. Řve tu orchestrión a
tryskové letadlo švihá oblohu — plíží se nějakým bečícím ovčin
cem jako had, skrze nádvoří domu, s renesanční arkádou, kde
jscu v rohu rozházené bedny a k ára se zlomeným kolem. Veliký
klíč k závrati, propadliště k sugestivním , silným nohám bez lýtek.
Bojí se, že ji ztratí; jsou tu mouchy a krajinou obchází kdosi tra 
gický. Pomalé tlení, rozpad chvíle na chemické sloučeniny hmo
ty, času a prostoru. Na tento pokoj, na zbídačený vesm ír, v němž
je jen zubní kartáček a obnošené šaty v kufru. Letí tudy mol.
“Good m orning, good m orning”, křičel ráno hoch v křiklavém
svetru a dupal do kaluží, aby voda stříkala na všechny okolo. P ro
budil se. Oerná zatem ňovací záclona visela podél okna a pruh
slunce dopadal spící na boky. Chvíle voněla její kůží. Tiše vstal,
aby gauč nezavrzal. Poklekl nad ní a tv áří lehounce hladil porost
na klíně. Cítil se šťasten, protože deprese byla za ním. Objal jí
boky a díval se ‘do ranního pokoje. Škvírou v podlaze lezli m ra
venci. Pozoroval je a měl pocit, že je totéž co oni — hmyz. Bylo to
příjem né, jako porost klína n a jeho tv áři . . .
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OČAROVANÝ
VILEM, GRAN EMBUSTERO
(Co jsem slyšel v Portuguésově baru.)
“Zabít člověka nedá práci . . . Počkej, nech ho a ť se přiblíží.
Nehýbej se ještě . . . Pá! V ýstřel zabije člověka. Úder pažbou re
volveru do hlavy zabije člověka. Ale vidět ho um írat, je snazší.
Někdo padne na zem, až to plácne a už se nepohne. Jiném u to dá
práci zemřít. Pláče, naříká, močí, m ezitím co krvácí. Zápasí se
sm rtí,hrabaje zem prsty v neužitečném a slabém úisilí zůstat. Vi
děl jsem ošklivé věci.”
“Nemluv o tom !”
“Ja vím. Tvůj zločin byl horší.”
“Pravím ti, abys o těch věcech nem luvil.”
“Proč tedy nehovoříš sám ?”
“Nemám co bych řekl.”
Ty ruce byly čarodšjnické. Dvě pekelné ruce. Žravé. Stále se opínem? Zabil jsi ho. Nemáš co bys řekl?”
“T enkrát jsem do toho spadl nespravedlivě. Zabil jsem ho, pro
tože on mne pobláznil. Dobrá, nezabil jsem ho. Usekl jsem m u
ruce mačetou a on um řel snětí.
Ty ruce byly čarodějnické. Dvě pekelné ruce. Žravé. Stále se opí
ral lokty o nálevní pult. N atáhl ruku, uchopil láhev, vytáhl zát
ku, láhev naklonil, nažloutlá te k u tin a vytékala do skleniček z
tlustého skla, nápoj působil slabý hluk: klok, klok, pak láhev za
zátkoval, uložil na své místo, znovu se opřel lokty o pult. Z ůstá
val tichý, dávaje obrátky tab ák u ve svých ústech.
Žlutý rum a bílé ruce, studehé, lepkavé, jako rybí břicha, po
seté hnědými skvrnam i pih. S jeho rukou svezly se mé zraky na
skleničky naplněné kořalkou. Něco v nich vířilo ve spirálách,
stále rychleji. Cítil jsem se náhle ohlušený. Horká vlna vystoupila
mi do podkolení, podpaží, do mého hrdla. Ú sta mi naplnila odpor-
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n á vlažnost. Ve spáncích mi bušilo. Viděl jsem v zákrutech skla
číšek prodlužovat se jeho kostnaté prsty a zahnuté ď ábelské drá
py. Jeho ruce se zvedaly ve vzduchu v pokroucených liturgických
gestech. J a k mi byly odporné!
Aha, řekl jsem si, účinkuje rum.
Uchopil jsem sklenici a zvedl ji až k ústům , třaslavým pohybem
vyprázdnil ji do hrdla a viděl jsem toto: Dvě zarudlé oči, jako
oči lišky napadené vzteklinou, upřené n a mne. Byly na dně skle
nice. směšně zkresleny tlustým sklem. A byly to oči Salomonovy.
A byly to ruce Salomonovy.
Potřásl jsem hlavou, usoužený: Lépe, půjdu-li domů. Už je
pozdě.
Hvězdy n a nebi se rozplynuly v hustou a studenou tm u. V blíz
kém corralu štěkal pes. Potom ráno, jsem se pobudil v piniovém
lesíku. Chladno probouzelo mé smysly.
Zaslechl jsem hlasy lidí: Nemůže být daleko.
Ř íkají, že Salomon byl čarodějník, ale jediné co vím je, že
Pedro v noci vstoupil do m ístnosti, kde spal Salomon a mačetou
m u usekl ruce. Teď Salomon um írá a m y m ám e n ajít Pedra.
Zůstal jsem, kde jsem byl.
V poledne se přiblížili jin í lidé. Přicházeli opilí. Smáli se a
hlučeli. Jazyk se mi lepil n a patro, Dostal jsem chuť na rum.
Vystoupil jsem z lesíka, žádaje toho, k terý měl v ruce láhev, aby
mi dal napít. Byl to policejní agente. Podávaje mi láhev, pravil:
Máš tv á ř blázna.
Přikývl jsem, řka: Jsem Pedro. Za hlt rum u ti dám lidské ruce;
a odevzdal jsem m u Salomonovy zakrvácené ruce, hemžící se
m ravenci.

ZE ZEMĚ SLUNCEM OSLNĚNÉ
Baculaté Češky, kožené Němky, hašteřivé Italky, vítězné ob
louky nohou Francouzek, koňské hlavy Španělek, šepot Portuga
lek, p atří minulosti.
Chodil jsem nejistým krokem slepce, nevida, nevním aje tu
gotickou nekam ennou krásu, žijící s vřelo" M ví a bušícím srd-
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cem, vyzývající z odvážných výstřihů a rozparků m íšenek, pc
meči Španělek, po preslici Indias.
Vsadím se a kdo se m nou nesouhlasí, nechť je proklet ode dne
zplození: N ejkrásnější vlasy . . . Kdo že m á nejkrásnější vlasy?
. . . de tu m adre . . . Mestiza!
Vysedlé lícní kosti, oči položené daleko od sebe s víčky pro
dlouženými zelenou barvičkou až k uším a se stínem dlouhých
ras, tvoří horizontálu obrazu. Vše ostatní je řazeno vertikálně:
Štíhlý nos, krk znaky ženství, pas obem knu nedovřenou rukou,
paže, ruce s prsty podobnými drápkům , nohy na vysokých patách
Nejkrásnější vlasy? S rst báječného lesku, žíně m ustanga!
Subtilní dětské paže a lýtka nad neviditelným i kolníky. Kle
nutý život a vysazený zadeček. Ruce opiček se světlým i dlaněmi a
nohy se světlými chodidly. Umělé ornam entální skládání, řasení a
podkasávání látek, zdůrazňující ženství a těžké kusy prim itiv
ních odlitků ryzího zlata.
Když si mestiza vyčeše svůj chvost a zatkne vysoký španělský
hřeben, když navlékne řasenou černou sukni, lnoucí, lepící se k
bokům s bohatými faroleritos na obrubě a dupne podpadkem až
z křemene jiskry srší, zuřivě hledám, m arně hledám a nenachá
zím na této kolmici bod, kde bych ji zlomil, ohnul, nebo přerazil.
Takový bod rozkoše neexistuje — ona celá je rozkoš sama.
Rty a nosní dírky si barví. Velikonoční fialkovou barvu slíznic
ukrývá pod jásavou rum ělkou.
Caramba!
Jsem šťastnější nám ořníka. Očekává mě na molech přístavů
Caribského moře, ale také ve výmolech a srázech Cordiller, v
rovinách travnatých stepí a vyprahlých pouští interioru. Dýchá,
sní a protahuje své hříšné tělo v každém b arriu a nejzapadlejším
pueblu. Hryže mi uši a zaklíná do horoucích pekel, upejpavé se
vymykajíc z mé náruči, m estiza v tisíci osobách a jediné kráse.
Mýlíš se člověče přistěhovalý. V té zemi nejsi hostem, nepobýváš zde dočasně. Z té země se nevrátíš, ta země tě pohltila.
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ZÁPAS
H AN A CIPRISOVÄ
Tribuny mlčí, jako kdyby byly prázdné. Jako kdyby se hrálo,
pod šiřým nebem bez ptáků, u zkoseného pole na louce bez včel,
a dvě mužstva hluchoněmých pro vlastní potěšení honila nevi
ditelný m íč.s
Údery míče, úprk našich nohou a sípavý dech.
Nekonečný zápas. Zápas, který nemůže skončit nerozhodně.
Asi poslední zápas vůbec.
Co bude pak, to se uvidí. Možná už nic, ztratíme-li to.
Nebo něco, co si vůbec nedovedu představit, co si nikdo z nás
nedovede představit, budou-li poraženi ti druzí.
Žádný z nás to nezažil. Každý jsme se narodili a vyrostli ve
světě, kde byli taky ti druzí. Od nepaměti vždycky lidé, a ti
druzíKonaly se tradiční zápasy, a lidé vždycky dostali na frak.
Napadlo mne mnohokrát, že ti druzí nedělají nic jiného, než
trénují hráče pro tato utkání, kdežto lidé se snažili pohřbít své
mrtvé, dát si do pořádku poničená stavení, vyprat krev z obleků
a pot z vlasů. Někdy měli ještě čas nalovit si ryby a upéct chléb.
Ti, co se mezitím narodili a neviděli ještě žádný zápas, pouštěli
lodičky po moři, a snili.
Sehrát se lidé nemohli nikdy. Neměli na to jednak čas, a pak
vždycky na tradiční zápas zapomněli. O tom minulém zpívali
nově narozeným, ale nikdy jim neřekli, že příště budou muset
nastoupit oni. Ne že by před nimi chtěli něco tajit, ale nevzpo
mněli si prostě, když viděli plout maličké bílé plachetnice v
moři.
Pak náhle nastoupili ti druzí na hřiště, a lidé rychle namátko
vě zvolili své hráče.
Obvykle to byli dobrovolníci — pár těch, kterým po minulém
zápase už nikdo nezůstal (ti hráli dobře, chytře, takticky, ale
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byli příliš unavení, a nevydrželi, zvlášť když se zápas začal pro
tahovat), a nově narození, zvyklí hledět do daleka, a těm zase
chvíli trvalo, než začali pozorně sledovat míč u svých nohou,
rozpoznávat soupeře a přihrávat si. Ale to už starým docházel
dech, a tak lidé nikdy neměli vyrovnaný tým.
Přesto nebylo pro ty druhé tak snadné vystřelit (hraje se vždy
jen do výsledku 1 :0, a branky nikdo nehájí, není žádná poslední
naděje, konečná instance, nikdo, kdo by zabránil nejhoršímu,
jakmile se útočník dostane ke střelbě a rána je přesná), pro
tože lidé se jim vrhali pod nohy a křečovitě drželi míč.
Ale ti druzí stejně nakonec vyhráli a vzali si co chtěli.
Minule s sebou odvlekli Davida.
Nevěděl jsem to, dokud byl tady, nevídali jsme se přece každý
den, a někdy jsme proseděli na břehu celé hodiny bez jediného
slova. Nevěděl jsem, dokud tady byl, že bez něho nebude stát
za to stavět dům.
Nelovil jsem ryby, spal v jalovčí, a i když za mnou přišli
(našli cestu podle krve, rána v boku ne a ne se zahojit), poslal
jsem je zpátky. Šli, když jsem řekl, že zůstanu sám.
Jen občas se zpovzdálí vraceli, aby mne pohřbili (snaží se
vždy pohřbít všechny svoje mrtvé), ale já jsem neumíral.
Nebylo čím vymýt ránu, a po mnoha dnech, když jsem byl
schopen pocítit aspoň na okamžik bolest, všiml jsem si, že je
zhnisána.
Seděl jsem na skále, stačilo sesunout se dolů, byl jsem dost
daleko, a příboj na lidském břehu není divoký, nehrozilo nebez
pečí, že má mrtvola dopluje až mezi loďky dětí. Byl bych padl
ke dnu, těžký, mrtvý, a moře by ušetřilo lidem nečistou práci
s mými páchnoucími pozůstatky.
Ale asi jsem byl odolný a silný, protože jsem předtím ztratil
mnoho krve a přesto pořád žil.
A tehdy mne napadlo, že se vrátím, i když nebudu už nikdy
stavět dům, vrátím se a budu si hojit ránu, dlouho, trpělivě,
budu jíst, cvičit, běhat, vytrénuji své nohy, své tělo, svůj mozek
— pro příští zápasLidé mne přivítali, pomohli opravit sítě. Divili se, že nesta
vím a nemám děti, nechápali, proč běhám po mořském břehu,
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divili se a neptali, jako se lidé nikdy neptají, když vidí, že druhý
žije a je po svém šťastný a nikomu neškodí, i když je to blázen.
Pokládali mne totiž za blázna, pokud měli čas o mně přemýšlet,
a já jsem jím asi byl, jak cítím dnes, protože — jsa člověkem
— nemohu se zbavit podstatných lidských vlastností i když
jsem už tenkrát věděl, že je to chyba.
Neodvážím se rušit něčí snění.
Tak na příklad nikdy jsem neřekl chlapcům na břehu, aby
běhali se mnou.
Mohl jsem je docela snadno zlákat. Měl jsem je zlákat, říct
jim, že je čeká zápas. Já jediný jsem to věděl.
Ale nemluvil jsem skoro s nikým, připomínali tolik Davida
a mne předtím, než se to stalo.
Všechno připomínalo Davida, i tváře, jemu nepodobné, i
domy, postavené až po jeho odchodu, protože moře, obloha a
skály nad jalovčím se neměnily, a hlavně já se neměnil, i když
jsem zešedivěl, zestárl a zůstala mi velká jizva v boku.
Ale protože jsem žil trvale na vzduchu a pravidelně trénoval,
byl jsem dobře připraven, když ti druzí dnes nastoupili na
hřiště.
Lidé se, jako vždy, ulekli, vzpomněli na zkušenosti sta před
chozích generací, a náhle pochopili proč jsem žil.
Přišli ke mně a řekli mi: Vyber si své spoluhráče podle vla
stní volby.
Znovu jsem viděl, že jsem dělal chybu, ale bylo už pozdě.
A tak se mnou nastoupili chlapci, které jsem mohl naučit
běhat, kličkovat, nahrávat, jejichž nohy mohly být vytrvalejší
a mozky rafinovanější. Mohli být méně šťastní po dlouhá léta,
kdy oni rostli a já je míjel, a nemuseli být teď většinou mrtví,
jak zápas pokračoval, na hřišti nás stále ubývalo, ale pořád se
nám ještě dařilo zabránit, aby ti druzí vsítili míč.
Na tribunách mlčení, strašné, tísnivé mlčení, jako kdyby
všichni měli tentýž pocit jako já — že dnes se hraje naposled!
Pokud brávali jen majetek, život a štěstí, dalo se to opakovat
po staletí, ale minule odvlékli Davida.
Nebylo možné brát lidem lidi. Člověk nemohl žit mezi těmi
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druhými. Byl to experiment? Co s ním udělali? Chtěli ho pře
tvořit, aby se stal tím druhým?
Až dosud to býval zápas, vždycky jen zápas, ne fair, ale přece
jen zápas na otevřeném hřišti.
Šlo to, pokud zůstával ten nesmazatelný rozdíl mezi lidmi a
těmi druhými- Ale jakmile by nás chtěli předělávat k obrazu
svému, tajně, na svém břehu, museli jsme to vzdát
Anebo vyhrát. Jednou provždy.
Dát se vyvraždit do jednoho, aby už neměl kdo stavět dům
a rodit děti, kterým usedají bílí rackové na ramena, a které
nikdo nenaučil kopnout nepřítele do tváře.
Nebo musíme zvítězit, konečně jednou dát branku — na to
jsem myslel, když jsem spával sám a sám v jalovčí — jednou
taky my vstřelíme branku, vezmeme jim míč a přivezeme domů
Davida.
Na tribunách jako obvykle — sto lidí a sto těch druhých, na
starých, pevných, děsivých tribunách.
Nikdo si nepamatoval, kdy byly postaveny. Stály tu od nepaměti, a v mezidobí mezi zápasy na nich hnízdili ptáci a ony
zarůstaly jalovčím. Nic lidem nepřipomínaly. Byly příliš dale
ko, aby si jich všimli ti, kteří hnětli z hlíny cihly a hloubili nové
studny před svým prahem, a byly příliš blízko, aby o nich pře
mýšleli nově narození, kteří se k nim občas zatoulali, vylezli
po jejich zarostlé konstrukci až nahoru, ale jen proto, aby mohli
dohlédnout k vzdálenějším obzorům.
Smráká se. Bojím se soumraku, je horší než slunce. Slunce
nás unavuje, ale neklame, kdežto za soumraku rozptylují naši
pozornost mlhavé stíny, nemůžeme se soustředit na míč, když
na plochu hřiště se klade jeho márnivý, stále se dloužící stín,
proťatý stíny lidí a těch druhých. Místo dopadu lze odhadnout
se stále menší a menší přesností.
Jsme unaveni. My, zbylí lidé v zápase, i lidé na tribunách.
Máme hlad (nikdo neloví, když je zápas, a napečený chléb je
dávno spotřebován), a nemáme co pít. (Vodu ve studnách potře
bují ranění, vymývají si u nich krev, a mnozí, co naposled z
čisté studny pili. umírají tam a zůstávají s obličejem a rukama
ve vodě).
93

Kdybych se tak mohl dostat k míči! Sám, jako celý život
nesmyslně sám, zatímco jsem měl mít kolem sebe skupinu ka
marádů, dobrých spoluhráčů! Sám, jak jsem na to myslel celá
léta mlčky, zatímco jsem měl mluvit, aspoň ze spaní mluvit,
křičet, protože lidé jdou vždycky za výkřiky úzkosti. Vstali by
z loží v nedostavěných domech, a šli by dlouho a daleko, až by
vyslechli o čem se mi zdává. Vraceli by se zneklidněni, nešťa
stni, a na zpáteční cestě by se možná zastavili před zarůstají
cími tribunami, aby se poradili. Možná . •.
Začíná pršet. Tedy už žádné stíny, zacházející slunce zmizí
nepozorovaně za nízkými mraky.
Jen kaluže na hřišti, nevypočitatelný úhel odrazu míče, těžký
kluzký terén.
Raduji se. Náhle se strašně, hluboce raduji, protože toto je
jediná rovnocenná šance pro lidi i pro ty druhé. Kdo je zvyklý
trénovat od rána do večera, den co den, přivykne soumraku a
naučí se porozumět zákonu vrženého stínu. Odvykne únavě a
nevadí mu vedro ani vítr.
Ale nezmůže nic na uhýbajícím zrádném podkladě.
A skutečně, lidé i ti druzí se míjejí s míčem, nejsou s to
doběhnout, smekají se a padají.
I oni — padají!
Ztěžklé, naprosté ticho na tribunách. Jen kapky deště a náš
dech. Déšť na tvářích, ve vlasech. Horečně svlažujeme vyschlé
rty.
Zatím se držím. Snad proto, že jsem chodil po hladkém okraji
skal, a nikdy se nesvezl dolů (nepokoušel jsem osud, byl jsem
bezpečný i na skalách, musel jsem se naučit přejít všechny
cesty bez úrazu, abych měl naději, že projdu zápasem živý,
vyhledám a poznám Davida — byl jsem už skoro jediný, kdo
si ho dovedl vybavit), snad proto jsem posud neupadl.
Kde je míč? Smím se ohlédnout? (To je nebezpečné!)
Ohlížím se a poznávám, že pro tento kratinký okamžik jsem
na hřišti sám, nádherně sám, snad na pět vteřin, jediná vztyče
ná postava, asi Vzápětí též uklouznu a ostatní se mezitím
zvednou.
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Mám pět, možná čtyři vteřiny, abych našel míč a udržel
rovnováhu.
V cloně deště před brankou těch druhých leží na zemi, pa
sivně, malátně, a na prsou objímá rukama míč . •.
Není nikdo, kdo by odpískal, hraje se bez soudce, neexistuje
nikdo nestranný mezi lidmi a těmi druhými, na nebi, ani pod
nebem není nikdo, než lidé a ti druzí. A proto se hraje bez
přestávky, bez časového limitu a bez pravidel, kromě jediného
— že zápas končí po prvním gólu, výsledkem 1 :0.
Běžím . . . Několik rychlých skoků.
A on pořád pasivní, m alátný. . .
Jsem sám . . . Nebudu ani potřebovat příliš síly, abych mu
vykopl míč, jen přesnost. Soustředit se na míč a minout zrakem
tu tvář, do které asi přitom kopnu.
V cloně deště, upoután na míč, mám možná tři vteřiny, možná
míň.
A vtom se tribuny rozeřvaly, a já, náhle vyburcován po ho
dinách ticha, nezvládl jsem své oči.
Jeho zůstaly zavřeny, jen stále tiskne míč.
Je velmi starý.
Je to David.
Proč?
Stal se jedním z těch druhých, a proto mu tolik důvěřovali,
že ho poslali hrát? Nebo poznali to, čeho si lidé nevšim li: že se
otužuji, připravuji a čekám na tento zápas? Snad ve svých
dalekohledech, obrácených v naši stranu, sami neviditelní, vi
děli dokonce, že se mi zhojila rána v boku? Vídali mne lézt po
skalách a neupadnout? Znali mne, že jsem nezasažitelný, leč
tesknotou? Mluvil jsem přece jen nahlas ze sna o tom, že jim
vezmeme míč a přivedeme zpět mezi lidi Davida?
Věděli — jako já — že toto bude poslední zápas?
Chtěli, abych ztratil své tři vteřiny, své jediné tři vteřiny
šancí ?
Ale nemohli přece předpokládat déšt. A tuto souhru náhodAni že ho okamžitě poznám.
Neotvírá oči. Není omdlelý, ani oslepen, hrál a bude zase hrát.
Jenže má zavřené oči.
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Možná, že je to jen nej dokonalejší, neporušitelný stroj, který
ti druzi mají. Ne tak hbitý, ne tak vytrénovaný, ale neporuši
telný, je-li správně načasován. A teď už možná se zápas protáhl
déle, než předpokládali. Stroj se zastavuje. Domnívali se, že
bude po ruce vždy někdo, kdo jej bude umět dotáhnout?
Stroj ? Nevím, a nedovím se teď co s Davidem udělali. Ne
mám čas mluvit, ozvat se mu. Stejně by neslyšel, tribuny řvou
jako rozzuření býci, obě tribuny shodně skandují: “Kopni ho!”
Lidem jde o všechno, lidé mne povzbuzují, křičí obavami,
obracejí se ke mně o smilování, o záchranu.
I když — proč mne to napadá, proč si všímám takového
nesmyslu? — to není úzkostné volání, právě v této chvíli je to
volání divoké, shodně sladěné s tribunou protější. Úzkost přijde
až za chvíli. Lidem jde přece o všechno.
Ale proč ti druzí? Proč si ječí o porážku?
Znamená to, že vědí, s kým jsem na několik vteřin sám.
A že David nepatří k těm druhým.
Že je to stále člověk.
“Je to člověk,” zakřičel jsem, zavyl, mezi jednotlivými pory
vy rytmického řevu, aby mne lidé slyšeli.
Je to člověk.
Zaslechli mne.
Ztišení, váhání, otázky na tribuněOtázka ve mně.
Jedinečná, poslední příležitost.
Staletí tradičních zápasů, bílých ztroskotaných lodí a otráve
ných studní.
Co záleží na jednom hlupákovi, kterého nezraní nic, kromě
stesku?
Co na jednom osudu, kdy nestálo za to znovu stavět dům, na
tom jediném osudu, který znám, když se po generace v ne
patrných obměnách odehrávaly přede mnou, kolem mne jiné
osudy nenahraditelných ztrát, které jsem nevyslechl, jichž jsem
se nezúčastnil, zcela ponořen do svých vzpomínek a do svých
příprav, vyvázán z přítomnosti. A minulost nebyla, než má.
Když kopnu Davida teď do obličeje a vyrvu mu míč, pocho
váme své mrtvé a odebereme těm druhým míč navždycky.
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Já budu hloubit studny. Nemá už smysl, abych se plavil na
druhý břeh.
Studny, které už nikdo nezakrvácí.. .
Co na mně zálezí. když lidé pak budou mít čas stavět své
domy pomalu, s hlubokými základy, a napéct tolik chleba, aby
nikdy nedošel ?
Co záleží na mně, který jsem žil jako pes, nepočítal léta a
sklouznu tiše, daleko odtud nad jalovčím se skály, až budu
cítit, že se blíží můj čas ?
Co záleží na Davidovi, který už možná nikdy nepromluví, a
sní-li ještě, tedy sen bláznův o malé loďce, kterou kdysi pustil
na moře, a kterou mu po týdnech bílý racek vrátil z širých vod
neporušenou ?
Co záleží na nás v této chvíli? Jediné, na čem přece záleží,
je výsledek zápasu.
Zápasu, ve kterém lidé zvítězí, kopnu-li Davida do obličeje.
Co udělám?
Mám poslední zlomek vteřiny, a řekl jsem rychle: Slavně
zvítězí lidé, když kopnu teď člověka do obličeje.
Nemohl mne poznat podle hlasu, můj hlas se změnil, byl
stařecký a mluvil jsem pro sebe, zvykl jsem si být sám.
A jeho jméno jsem nevyslovil.
Přesto, jakmile jsem to vyslovil, věděl jsem přesně co udě
lám.
Ještě než otevřel oči.
Ještě než se znovu rozběsnily obě tribuny v divoké, naléhavé
výzvě: Kopni ho, kopni ho, kopni ho přece!
Ještě než jsem si uvědomil, že toto byl skutečně poslední
zápas, a že jeho výsledek se podstatně liší od všech předešlých,
všech přípustných výsledků v dějinách zápasů mezi lidmi a těmi
druhými.
Neskončil tentokrát 1 :0. Výsledek byl 200:1.
Definitivní a konečný-
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Rozhovory a polemiky

PROJEV GOLO MANNA
na zakládající schůzi “Společnosti pro podporu československého
hádání” v Mnichově.
Následující text je překlad německého projevu Golo Marna, syna zemřelého
spisovatele Thomase Manna, známého svým vřelým' poměrem v Českosloven
sku, v němž před válkou nalezl politický asyl:

Kdo m iluje české země, jako pisatel těchto řádků, m usí založeni
vaší Společnosti srdečně uvítat. Bylo to, tuším , r. 1947, kdy jeden
z českosovenských politiků prohlásil, že Československo se nyní
odvrací s konečnou platností od politiky Přem yslovců, a volí poli
tik u protilehlou. Ale dějiny tisíciletého sousedství se nedají vy
m azat. Zničeny a nenávratně ztraceny jsou staré formy. Nové
nutno hledat; takové, jež by prospěly národům a celé Evropě. To
je v prvé řadě úkol politiků, ale ti to nem ohou dokázat sami. Po
moci jim musí intelekt — věda.
Jak á věda? Rozumím-li dobře, badání, jež si vaše Společnost
vytkla, jsou interdisciplinární povahy. Nikoli dějiny zde — litera
tura, filosofie, sociologie, ekonom ika jinde — ale vše ve vzájem
ném spojení. To považuji za dobově i věcně přim ěřené. Vítám
také, že se chce p ře jít od staré “bohem istiky” ke státním u
organism u, jaký existoval od r. 1918 a bude existovat i dále. Má
me co činit s klasickým K rálovstvím — a tak é s něčím podstatně
jiným .
Je to vskutku po prvé v našem století, že se zakládá německoslovanská vědecká společnost a zdá se mi správné, že to bude
p rávě Společnost německo-československá. Napříč stoletími, vzta

98

hy mezi Čechy a Němci byly neskonale těsnější, ať v nepřátel
ském či přátelském duchu, než byly vztahy mezi Němci a jiným i
slovanskými národy. Dnes jsou hranice podél Falckého a B avor
ského lesa i podél Šum avy jediné, jež dělí Spolkovou republiku
od slovanského státního útvaru; řekl bych raději, která ji se slo
vanským státním ú tv arem spojuje. A protože to jsou zároveň i ba
vorské hranice, (vždyť do českých osudů původně zasahovaly
nejsilněji Bavory), bylo i sídlo vaší Společnosti dobře zvoleno.
Přitom ovšem nesm ím e zapom ínat, jak odpudivý zvuk jméno
“Mnichov” pro Cechy má. S M nichovem z roku 1938 nem ám e ov
šem ničeho společného. Také oněch tragických osm let (1938-1946)
bude ještě předm ětem dalšího m nohostranného kladní otázek.
Ale to bylo jen osm let, zatím co m y mám e co činit s celým tisí
ciletím vývoje.
Uvážím-li, co všechno je tře b a ve společné práci kriticky pro
zkoumat, pojímá mě ta k řk a závrať. Nemohu vše vylíčit, jen uvést
několik příkladů. Vidím tyto oblasti a okruhy, jež se vzájem ně
propojují: české země, p ak Československo, národností u vnitř
tohoto území, specifické vztahy česko-německé, Cechy a svět,
český obraz A m eriky, Francie, Ruska. Úloha nejprve konfesí, pak
inteligence, posléze ideologií. Role společenských tříd, od šlechty
— m nohovrstevné v sobě samé — až k proletariátu. Nakonec n a 
stolení socialismu ve vyvinuté industrielní společnosti, ve spole
čenství vlastně západo-evropského typu. To vše jsou sm ěry, z
nichž je nutno se učit.
V jakém duchu? Zcela prostě: v duchu pravdy. Ani v duchu
marxismu ani antim arxism u, či jakéhokoli jiného dogmatismu.
Jsou jistě otázky, u nichž možno M arxových heuristických hypo
téz s úspěchem užít. Ale legendy nu tn o vyvrátit, nedorozum ění
vyjasnit. Příliš často se právě v dějinách českoněmeckých vzta
hů přenášely pozdější pojm y do dřívějších dob, do nichž prostě
nepatřily. Je tedy třeb a kritického badání s pozitivním cílem.
Přítomnost je věcí politiků, budoucí vývoj především záleži
tostí publicistů. Přítom nost není obvykle předm ětem celohistorického badání, nebo jím přece jen jest, pokud se nazírá jako pro
dukt dějin. P ak historie zahrnuje i přítom nost, jež se teprve
“chce stát”, m á stát, zahrnuje tedy i budoucnost. V takovém po
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hledu nemůže politika, chce-li postupovat správně, nem ůže právě
politika konstruktivní, usm iřovací, “uvolňovací” uniknout his
torické vědě a kritickém u, svobodnému pátrání pc pravdě a po
hledání pravdy.
P řeji vaší Společnosti úspěšnou práci ve službě pravdy, která
je službou m íru.
GOLO M A N N

POZNÁMKY K SLOVENSKEJ ETNICKEJ
TLAČI V KANADE
M IR O SL A V DOBROVODSKÝ
ÚVODOM
Podľa posledných prístupných štatistických údajov vychádza na
území K anady 116 inojazyčných novín a časopisov v 89 rečiach,
ktoré vydávajú etnické skupiny alebo súkrom ní vydavatelia. N aj
väčší počet titulov vychádza (údaj z r. 1970) v ukrajinskom ja
zyku — 19, po taliansky vychádza 12 a po nem ecky 11 titulov no
vín. Podľa poslednej úradnej štatistiky (1970) po slovensky vy
chádzali tri novinové periodiká. P odľa sčítania ľu d u v Kanade
žilo 42.540 osôb slovenského pôvodu v roku 1961. Výsledku sčí
tan ia kanadského ľu du z roku 1971 zatial v úplnosti nepublikovali.
Tri slovenské novinové periodiká v K anade v tom čase boli:
K anadský Slovák (vydavateľ K anadská slovenská liga), Ludové
zvesti (vydavateľ Ludové zvesti Publishing Co. a nepriam o Slo
venský podporný spolok) a Národné noviny. K anadské vydanie
(vydavateľ N árodný slovenský spolok v USA). Ako m esačník v
tom čase vychádzal Slovenský hlas (vydavateľ K anadský podpor
ný spolok), ktorý štatistika vzhľadom na periodicitu väčšiu ako
dva týždne do zoznamu nepojala. Národné noviny po jeden a pol
ročnej existencii na ja r roku 1971 zanikli. Situácia v roku 1972
ukázala, že v K anade naď alej vychádzajú tri periodiká novino
vého charakteru v slovenskej reči K anadský Slovák, Ludové zve10 0

stí a Slovenský hlas. V poslednom prípade naď alej ide o mesač
ník, ktorý m á však ch arakter novín, a preto sme sa rozhodli pojať
ho do celkového obrazu slovenských novín n a kanadskom území.
FUNKCIE N O VÍN
Skôr ako prídem e k hodnoteliu jednotlivých periodík v sloven
skej reči v Kanade, m ali by sm e si pripom enúť funkciu tlače ako
takej z objektívneho novinovedného hľadiska. Názory n a funkciu
sa do istej m iery rôznili, a po roku 1918 sa prispôsobili politickej
diferenciácii sveta po vzniku Sovietskeho zväzu, československý
novinovedec O. B uttler, ktorý pôsobil v 30. rokoch, vychádza z
masarykovskej filozofie štátu a hovorí o troch funkciách novín: 1.
politická (ako škola dem okracie), 2. k u ltú rn a (ako výchova ľudu),
3. sociálna (ako prostriedok hum anizácie života 1). Tieto funkcie
sa stotožňujú prim o s názorm i anglickej a am erickej novinovedy.
Americká novinová teória iba rozčlenila funkciu kultúrnu n a kul
túrnu a zábavnú. Inú funkciu vidí v tlači veda socialistická resp.
komunistická, čerpajúc z Leninovho názoru: “V Sovietskom zvä
ze sa dodnes vyvodzuje základná a hlavná funkcia zo
známej Leninovej tézy o tom, že noviny . . . sú kolektívnym pro
pagandistom, kolektívnym agitátorom a kolektívnym organizáto
rom.” 2) Leninova teó ria vychádza z teórie a potrieb triedneho
boja.
Dve zásadne odlišné novinárske teórie akceptuje aj am erická
novinová veda. V štúdii “Theories and the Realities of Press
Freedom” v rám ci širšej teoretickej práce “Introduction to Mass
Communications” am erickí autori 3) hovoria o to talitárnej teórii
novinárstva, presnejšie “authoritarian theory”, ktorá m á pôvod
v kontrolovanej spoločnosti renesančnej éry a za ktorej v arian tu
považujú sovietske chápanie tlače, a zároveň hovoria o “libertarian theory” ako výsledku dem okratizačného spoločenského po
hybu.
Vyššie sme spomenuli, že slovenské noviny v K anade sú zá
vislé nielen hospodársky ale aj politicky na vydavateľských organi
záciách a ich záujmoch. V nútropolitická línia týchto novín m á za
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úlohu organizačne u d ržať prípadne u pevniť organizáciu ako takú,
kým prezentovanie politických názorov a postoja sa stotožňuje s
líniou organizácie sm erom navonok, a m á za úlohu u d ržať jej
politicko-spoločenskú prestíž. Z uvedeného vyplýva, že noviny
nie sú dem okratickým pozorovateľom a zaznam enávateľom uda
lostí a nespl’n ajú politickú funkciu ako školy demokracie. “Ka
nadský Slovák” stojí výrazne n a pozíciách a m yšlienkových p rú 
doch obdobia Slovenského štátu 1940-45 a ideológie Ľudovej stra 
ny (samozrejm e s vyčlenením neaktuálneho pro-nem eckého prvku,
k to rý nejestvuje), “Ludové zvesti” reprezentujú bezvýhradne
m arxisticko-leninskú ideológiu, ako sa ona reprodukuje v česko
slovenskej a sovietskej vnútornej a zahraničnej politike v prí
tom nej dobe. T retie slovenské noviny vychádzajúce v Kanade,
“Slovenský hlas”, stoja na pozícii západnej ideológie, v zásade ne
vidia, resp. nezaoberajú sa politickým problémom štátoprávneho
usporiadania slovenských záležitostí (robí tak iba K anadský Slo
vák ako jediné noviny), ale neobchádzajú súčasný politický sy
stém na Slôvensku resp. v Československu, proti ktorém u zaují
m ajú jednoznačne odm ietavé stanovisko.
Smerom dovnútra sa všetky slovenské noviny usilujú o upev
nenie svojich m aterských organizácií, nie však rovnakým die
lom. Ako ukáže neskoršia štatistika, pre ktorú poslúžili ako vzor
ky vydania novín v roku 1972 (vydania běžné a nie slávnostné ani
inak nezvyklé), najväčší záujem o vlastnú spolkovú činnosť pre
jav u jú Slovenský hlas, časopis K anadského podporného spolku;
najm enej sa vnútornej organizácii venujú Ludové zvesti.
Z novinovedného h ľadiska nás však zaujím a do akej m iery sa
novinám darí p rib lížiť najoptim álnejšiem u obrazu novín. V tom
to zmysle sa ustálilo sledovanie istých kategórií novinových ma
teriálov, tzv. druhov používaných m ateriálov. Teoretici zvyčajne
sledujú 1. uplatnenie spravodajstva, 2. uplatnenie stanovísk (po
stoj k udalostiam , kom entovanie), 3. využívanie novinárskych
žánrov (príbeh, reportáž, fejtón, glosa, kurzívka), 4. využitie nenovinových m ateriálov (vedecké, populám o vedecké state, prevzatie
historických statí, m em oárov atd.) a použitie reklam y resp. in
zercie.
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KANADSKÝ SLO V ÁK , Ľ U D O V É ZV E STI A SLO VEN SKÝ
HLAS A KO N O V IN Á R SK Y CELOK
Noviny, ateda novinársky rukopis, ktorý ich vzniku predchádza,
sú výsledkom tvorivého procesu. T erajšie m etódy a form a spraco
vania m ateriálov sa vyvinuli historicky a m ajú objektívnu plat
nosť. V tomto zmysle sme sledovali uplatnenie druhov novinár
skych m ateriálov ako sú vym enované vyššie v slovenských novi
nách vychádzajúcich v K anade. Vzhľadom n a špecifický charak
ter týchto novín ako etnickej tlače kategóriu 1 (spravodajstvo)
sme rozčlenili na spravodajstvo všeobecné a spravodajstvo spol
kové, etnické. Z tohto dôvodu sa v našich štatistických údajoch
ukáže 6 skupín, druhov m ateriálov nam iesto pôvodných 5.
KANADSKÝ SL O V Á K
Štatistický prieskum K anadského Slováka za prvých 9 mesiacov
min. roku ukazuje, že nenovinárske m ateriály (historické články,
veda, literatúra včítane poézie) teda m ateriály nevyžadujúce no
vinársku tvorbu predstavovali v novinách 26.2% novinovej plo
chy, teda ich uverejňovanie je na 1. mieste. Ďalšie druhy novino
vých m ateriálov nasledujú v takom to poradí:
Spolkové spravodajstvo .............................................. 20.9%
Inzercia a reklam a ...................................................... 16.5%
Novinové žánre .............................................................. 15.7%
Všeobecné spravodajstvo .............................................. 12.0%
Stanoviská (komentovanie) ............................................ 8.7%
Kanadský Slovák však nerozlišuje veľm i medzi správou a ko
mentárom, a väčšina spravodajstva je kom entovaná s výrazne po
litickým alebo inak propagačným podtónom , kým stanoviská spo
čívajú viac na spravodajstve ako na kom plexnom spracovaní pro
blému. Z novinovedného hľad isk a sa v y tv ára nečistý druh, poli
tické komentované spravodajstvo, ktoré sa podiela na ploche novín
výrazným číslom 20.7%.
ĽU D O V É ZVESTI
Podobne ako K anadský Slovák aj Ludové zvesti, ľavičiarsky a ko
munisticky orientovaný týždenník kladie z hľadiska plochy n aj
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väčší dôraz n a nenovinové m ateriály — 24.8%. R edakcia Ludo
vých zvestí však viac využíva spravodajstvo. U platnenie druhov
nasleduje v takom to poradí:
Nenovinové m ateriály .................................................. 24.8%
Všeobecné spravodajstvo .........................
21.6%
Stanoviská (komentovanie) ......................................... 18.6%
Novinové žánre ............................................................... 15.0%
Inzercia a reklam a ...................................................... 13.6%
Spolkové sp ra v o d a jstv o .................................................... 6.4%
Ludové zvesti vykazujú tera pororuhodne m alú pozornosť svoj
m u nepriam em u vydavateľovi, Slovenském u podporném u spolku.
Hospodársky sú pravdepodobne n a ňom oveľa m énej závislé ako
ostatné slovenské noviny. V Ludových zvestiach podobne ako v
K anadskom Slováku nachádzam e nečistý d ru h ktorý vznikol spo
jením spravodajstva a kom entárov.
Rovnako, ako p ri prieskum e K anadského Slováka, skutočná
form a spravodajstva a stanovísk (kom entovania) nás núti oba
d ruhy zlúčiť. Týmto zlúčením sa nám v y tv ára opäť politické ko
m entované spravodajstvo s m inim álnym prvkom objektivity, tendečne zam erané. Zaberá tak nevídane v eľkú plochu novín —
41.2%.
SLO V EN SK Ý HLAS
Z h ľadiska novinovej plochy Slovenský hlas kladie najväčší dô
raz na inzerciu a reklam u — v priem ere až 40.1%. Uplatnenie
druhov nasleduje v domto poradí:
Inzercia a reklam a ..........................................................
Spolkové spravodajstvo ..................................................
Stanoviská (komentovanie) .........................................
Nenovinové m ateriály ..................................................
Všeobec. spravodajstvo ..................................................
Novinové žánre ..............................................................

40.1%
29.6%
13.6%
11.4%
4.5%
0.7%

P ri skúm aní Slovenského hlasu je pozoruhodné, do akej m iery
sa redakcia venuje sledovaniu vnútorného etnického života orga
nizácie, a aký zanedbateľný dôraz kladie n a využitie novinových
žánrov. Aj vtedy, keď zlúčime rovnako v prvých dvoch prípadoch
všeobecné spravodajstvo so stanoviskam i, pretože aj v Sloven-

104

skom hlase nemožno vždy hovoriť o čistých druhoch, politické ko
mentované spravodajstvo zaujím a iba tretie miesto a teda 18.1%
plochy novín. V relácii troch skúm aných novín vydávaných v
Kanade po slovensky však možno povedať, že v Slovenskom hla
se možno n ájsť najčistejšie spravodajstvo z hladiska novinovej
teórie. Slovenský hlas ponecháva uzávery z prineseného spra
vodajstva na čitateľa, čo takm er v nijakom prípade nerobia K a
nadský Slovák ani Ludové zvesti.
Slovenská tlač v K anade kladie zjavný dôraz na ideologickú a
politickú aktivitu. V tom to zmysle treb a chápať aj paradox, že
neplní len časť tých funkcií, ktoré novinám prikladá západná teó
ria a veda (s výnim kou politickej funkcie novín ako školy de
mokracie), ale aj funkcií, ktorých plnenie vyždaduje od novín totalitariárna teória.
ZÁVEROM
Slovenské noviny v K anade tvoria iba m alú časť v systém e kanad
ského etnického novinárstva. Š tatistický p rehľad záverom uka
zuje, v akom poradí čitatelia slovenskej tlače v K anade dostávajú
informácie vo vlastnej reči v priem ere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inzercia a reklam a ..................................................
Nenovinové m ateriály .............................................
Spolkové spravodajstvo .......................................
Stanoviská (kom entovanie).....................................
Všeobecné spravodajstvo .........................................
Novinové žánre ..........................................................

23.9%
20.8%
16.0%
13.3%
12.7%
10.1%

Uvedené štatistické údaje neukazujú úplných 100 percent.
Nepresnosť 3.2% pripadá na novinové záhlavie, vydavateľské
poznámky, grafické doplnky a malé neurčiteľné vy užitie plochy
novín. Rovnako ako v prípadoch jednotlivých novín zlúčením
všeobecného spravodajstva a kategórie stanovísk, ktoré vý tv árajú
špecifický druh (nečistý) politického kom entovaného spravodaj
stva vidíme, že slovenská tlač v K anade venuje najväčšiu pozor
nosť — 25.0% plochy novín.
Grafická úprava a využitie fotografie v novinách je pom erne
na veľmi nízkej úrovni s výnim kou Ludových zvestí, rovnako ako
aj využitie druhov písm a atď . V súvislosti s využitím písm a a ti-
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tulkového písm a v novinách však treb a pripom enúť, že americkcanglická škola tieto otázky vedome zjednodušila rovnako ako aj
princípy grafickej úpravy novín, a výrazne sa líši od školy európ
skej.
1) O. B uttler: M asarikovy názory n a žum alizm us, Duch novin
III/1930.
2) M. Hysko: K apitoly z dejín novinárstva, SSN, B ratislava 1966.
3) Em ery, Ault, Agee: Introduction to Mass Communications, New
York-Toronto 1968.

CURRANT VERBA LICET
(Opožděná kapitola k půlstoletí Herouta-Mikulíka.)
MILOŠ M. ŠEBOR
KUS ZAPOMENUTÉ H ISTORIE
Není to dějepisná esej. Přehled vývoje těsnopisu by si vyžádal
encyklopedii. Dá se však krátce definovat historická poučka: těs
nopis je průvodní zjev společenských soustav, v nichž platí vol
nost slova. V dik tatu rách jsou veřejné projevy připravovány pře
dem; b u ď se prostě čtou nebo odříkávají zpam ěti, a tak jejich
přednes nepřináší nic, co by stálo za nám ahu pořizovat doslovný
záznam v průběhu řeči samé.
To potvrzují jak začátky těsnopisu, ta k i jeho m oderní vývoj.
Stenografie či tachygrafie začla ve starém republikánském Římě,
či snad už v řeckých republikách. Ja k školní pram eny dí, Ciceronů v propuštěnec, M arcus Tullius Tiro, v prvém století před K ri
stem, vynalezl zk ratk y pro jednotlivá slova a snad i věty, říkalo
se jim notae Tironianae, jež umožňovaly zachytit sebe rychlejší
řečnický výkon. Svědectví o tom podává starý hexam etr:
Currant verba licet, manus est velocius illis;
nondum lingua suum, dextra peregit opus.
Byl to hexam etr i v češtině, znám ý těsnopiscům: “N echť slova
rychle letí, ru k a je st vždy rychlejší nad ně . . . ”
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Moderní těsnopis se však vyskytuje až v 16. století, v Anglii, v
zemi svobodného slova, jako vynález Johna Willise, autora geome
trické soustavy, v níž se užívalo jako základních prvků čáry a
kružnice, na rozdíl od m oderních soustav, opírajících se o prvky
vzaté z obyčejného písma. Ve střední Evropě byl otcem těsnopisu
nesmrtelný F ran x X aver G abelsberger (1789-1849), bavorský uředník, autor Redezeichenkunst oder Stenographie, grafické sou
stavy z r. 1834. Ta byla po dlouhá léta užívána v něm eckých ze
mích a stala se m ateřštinou i soustav slovanských. U nás ji šířil
poličský rodák H ynek Jakub Heger, G abelsbergerův “rakouský
apoštol”.
Věru že je to kus zapom enuté české kultury. Její počátky jsou
spjaty s konstitučním životem, když v říjn u 1848 císařský dvůr
přesídlil do Olomouce a císař F erdinand svolal do Krom ěříže říš
ský sněm. V listopadu tam přišla i těsnopisná kancelář sněmu,
jejímž ředitelem byl Heger. Stenografie m u byla víc než povolá
ní; vymohl si povolení zavést těsnopisný kurs na krom ěřížském
gymnasiu, kde te n k rá t studoval F ran tišek Gába, pozdější kněz a
první stenograf, k terý se pokusil o českou soustavu. Je třeb a do
dat, že Heger sám převedl G abelsbergera na češtinu a na jiné slo
vanské jazyky; držel se však otrocky německého originálu a v
praxi se proto jeho převody neosvědčovaly.
Je málo známo, že Jin d řich Fiigner byl nejen spoluzakladatel
Sokola, ale i horlivý propagátor těsnopisu. V očekávání konštituč
ní éry, roku 1859, založil první český těsnopisný spolek a dal pod
nět k národní soutěži n a nejlepší převod G abelsbergera. Cena 25
dukátů anonym ně věnovaných Fůgnerem , nebyla udělena žádné
práci; pouze dva “akcesity pětidukátové” se dostaly dvěm a sou
těžitelům, kaplanu Gábovi a posluchači práv F rantišku Tauerovi.
I přes akcesit pětidukátový byl však G ába označen za revolucio
náře. Hlásal totiž m yšlenku tehdy zavrhovanou, že totiž český
těsnopis musí m ít základ v českém jazyku, že tedy m usí m ít abe
cedu vlastní a že každý pokus o převod je řešením zcestným.
V souhlase s oficiální thesí, že Gabelsberger češtině vyhovuje,
byl roku 1862 vypracován jeho nový převod, “těsnopis český” k te 
rý se stal na dlouhá léta základem , ba zákoníkem u nás užívaného
těsnopisu. Byl to zdroj, z něhož čerpaly i ostatní slovanské národy,
dokonce i Rusové.
V dalších desetiletích se však projevovaly víc a víc snahy o Vy.
tvoření vlastní české soustavy. M yšlenka Gábova pronikala. Ko
naly se těsnopisné sjezdy, byl zvolen Vědecký sbor jako stálý or
gán pro studium původní české soustavy; střediskem snah se stala
Kroměříž, jež budovala těsnopisnou tradici už od roku osmačty-

107

řicátého. Vedoucí osobu byl A ntonín Krondl, ředitel tam ního uči
telského ústavu, zakladatel “Těsnopisných besed” a Těsnopisného
spolku “H eger”.
•
Událostí vsk u tk u dějinnou bylo rozhodnutí Vědeckého sboru
těsnopisného z roku 1901, k terým byly uznány tři práce za schop
né, aby sloužily za podklad vlastní české soustavy a odpojení od
Gabelsberga. Z nich vedoucí byl K rondlův “Pokus o původní těs
nopis český” (1890). Tím se vlastně ukončila dlouhá éra, neboť
až do doby československé nedošlo k novým pokusům. Gabelsber
ger zůstal v platnosti.
J e třeb a přiznat, že konštituční Rakousko-Uhersko, či vlastně
již Rakousko kolem roku 1848, vytvořilo příznivé podm ínky pro
rozvoj těsnopisu. Bylo tu prostředí parlam entní a sněmovní, říš
ská rada a zemské sněmy, jichž těsnopisné kanceláře sdružovaly
stenografy nejvyšší úrovně. S rozvojem hospodářským těsnopis
pronikal do oborů obchodních, bankovních a prům yslových. Ste
nografie se uplatňovala i v novinářství, zejm éna ve zpravodajství
politickém , hospodářském a soudním. “Soudničky” měly starou
tradici. Rakouský trestn í řád připouštěl těsnopisce k přím é účasti
na hlavním přelíčení, a ť veřejném či tajném , pokud soud shledal,
že doslovný záznam je v zájm u věci; anebo n a žádost stran, bylali složena záloha. Podobné ustanovení měl civilní řád soudní.
M istrovský výkon byl stenogram o přelíčení s Karlem Havlíč
kem před porotou kutnohorskou dne 12. listopadu 1851. Pořídil
jej redaktor W alter z pražského “Constitutionelles B latt aus Bohm en” s jedinečnou přesností. Svědčí o tom dialog mezi předsedou,
jím ž byl c. k. rad a vrchního zemského soudu F rantišek W ottawa,
s obžalovaným. Je ja k střižený na dnešní poměry. Vyjím ám e z
něj úsek:
Předseda: “Vy jste ale chtěl vládu v nevážnost, uvésti.”
Obžalovaný: “J á to chtěl, poněvadž taková vláda nevážnost za
sluhuje: já to však neučinil ze zlomyslnosti, nýbrž v tom nejlepším
úmyslu, totiž abychom obdrželi lepší vládu, poněvadž považuji
nynější vládu za špatnou.”
Obžaloba proti Havlíčkovi, kterou zastupoval c. k. státn í zástupce
Dr. Čerm ák, byla vznesena pro zločin urážky vlády podle § 57
trestního zákona, spáchaný Havlíčkovými články ve “Slovanu”
Havlíčka hájil jeho přítel, proslulý pražský advokát Dr. Josef
Frič, k terý v závěru své repliky prom luvil do duše k porotcům
takto, slovo za slovem, podle W altera:
“Na výroku Vašem, pánové porotci, také záleží, má-li se svo
boda tisku ještě dále udržeti neb ne. Článkem prvním nehleděl te
d y pan Havlíček žádné různice mezi rozličnými třídam i občanstva
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vzbuditi; článek druhý netýká se v ničem Rakouska, a tedy se
jím nemohl pan Havlíček těch přestoupení dopustili, které proti
němu v žalobě obsaženy jsou.”
Jednomyslný výrok poroty, jak známo, byl “nevinen”. R edak
tor Walter zachytil i vnější rám ec přelíčení. Měl čas si pozna
menat, že předseda porotního soudu W ottawa, či Votava, mluvil
česky se silným polským přízvukem , že vyslovoval slova zdlouha
vě a rozvláčně; “že uplyne dříve deset m inut než začne m luvit”.
Rakouští těsnopisci byli většinou dvoujazyční ne-li vícejazyční.
Nejen ve službě sněmovní, ale i v oborech obchodních musili ská
kat z češtiny do něm činy; a tak redaktor W alter “bral” stejné
rychle češtinu i něm činu. Pro dvojí použití měl Gabelsbergerův
systém nepochybně svoji výhodu, neboť těsnopisec používal téže
soustavy pro oba jazyky.
HEROUT-MIKULÍK
Po osamostatnění politickém přišla sam ostatnost těsnopisná. Hned
po převratu se chopil práce Vědecký sbor těsnopisný, aby rozhodl
o návrzích na novou soustavu. Na ja ře r. 1920 posoudil devět n á
vrhů, z nichž první místo přiznáno H eroutovi a Mikulíkovi; posu
dek měl však povahu polooficiální, protože Sbor nebyl úřední au 
torita. V létě téhož roku zasáhlo proto m inisterstvo školství a n á
rodní osvěty, které rozepsalo celonárodní soutěž. Došlo čtrnáct prací,
z nichž jako vítězná vyšla opět soustava H-M. M inisterstvo dne
23. července 1921 rozhodlo, že dosavadní G abelsbergerův převod
z r. 1863, dosud užívaný na školách, se nahražuje soustavou Heroutovou-Mikulíkovou. Dne 30. říjn a 1921 sjezd českých těsnopisců vzal na vědomí zprávu Vědeckého sboru, že se dosáhlo
úspěšného vyřešení, a to je datum , které se dnes označuje jako
počátek “těisnopisné éry Heroutovy-M ikulíkovy”. Dne 6. prosin
ce téhož roku byl založen S tátní ústav těsnopisný, jeden z věru
málo složek veřejné správy, k terý přežil všechny převraty, M ni
chov, okupaci, únor i léta padesátá a jejich pokračování v srpnu r.
1968. Ani jeho um ístění se nezměnilo; je stále v Praze I, Dušní 7.
Nová československá úp rav a zavedla čtyři skupiny zkoušených
těsnopisců. Nejnižší stupeň je těsnopis kancelářský či obchodní
(rychlost do 70 slov); vyšší stupeň je těsnopis zpravodajský či no
vinářský (do 90 slov); nedostižný cíl m noha těsnopisců je těsno
pis komorní (do 110 slov). Československý rekord, 170 slov za m i
nutu, dosažený roku 1946, je rychlost neuvěřitelná, č tv r tá skupi
na je učitelství těsnopisu, jehož podm ínkou je stálá rychlost do
80 slov a znalost theorie, dějin těsnopisu a pedagogiky.
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SM ĚRY POÚNOROVĚ
P řes kontinuitu soustavy H-M po celé půlstoletí není dnešní těsno
pis v Československu zdaleka tím , čím byl za našeho života před
únorem. Předně, v dnešním pseudo-parlam entním zřízení m á ko
m orní stenografie význam pouze formální, jako je tom u ve všech
diktaturách. Valné použití nem á ani těsnopis soudní, neboť velké
procesy jsou nacvičené frašky. Spory o práva občanská jsou ne
význam né, a správní konflikty se vyřizují politicky za zavřeným i
dveřm i. Nelze ovšem vyloučit, že se těsnopisu užívá v důvěrných
jednáních.
K onají se však těsnopisné soutěže, zdůrazňuje se spojení steno
grafie s daktylografií a vnější úprava písemností. Jsou nové ter
m íny: “stenotypistika” pro vše, co souvisí se stenografií; český
název “obchodní škola” byl nahrazen “školou ekonomickou”, hlav
ně proto, že se to řík á v Rusku; byly zavedeny stovky nových slov,
obratů a názvů, k teré jsou vděčným polem pro spřežky a zk rat
ky. V těsnopisné term inologii, ja k se mnozí z nás upam atují,
spřežky jsou spojeniny dvou i více sam oznaků, anebo slov kráce
ných se slovy vypsaným i. Z kratky se dělí na abreviatury, čili
zkráceniny obvyklé v obyčejném písmu, a na zkratky těsnopisné
v technickém smyslu, tvořené podle pravidel větného krácení.
A ta k těsnopisci v dnešním Československu vykonali kus práce.
Nejdům yslnější zkratky byly vym yšleny pro obraty, které musí
m ít každý v krvi. “Ú střední výkonný výbor Kom unistické strany
československá” je, ja k se zdá, term ín vpravdě ústřední, a byla
pro něj vynalezena obratná zkratka. Cvičený stenograf ji dokáže
n ap sat čtrn á ctk rát za deset vteřin; odčit je plný název, a ne
“ ÚV KSČ”. Jin é důležité obraty nového těsnopisu jsou: pracovní
kázeň, ekonomická kázeň, stranická disciplina, finanční discipli
na, zdražení, absence, absence v pondělí, notorický neplnič, zavilý
reakcionář, nepřátelská rozvědka, budovatelský elán, kladný po
m ěr k lidově dem okratickém u zřízení, konsolidace, normalisace,
upevnění norem , nežádoucí zjevy, vyšší pracovní tempo, nadm ěr
n á rozestavěnost, vyšší zemědělská výroba, m arxism us-lenínismus, vědeckotechnická revoluce, tříd n í antagonism us, atd., atd.
Důležitější je však reform a soustavy H-M p řija tá v létech še
desátých. O zmľínách se mluvilo dlouho, vlastně již v posledních
létech prvé republiky. Poúnorové zm ěny zasáhly však i mnohé, co
jsm e kdysi pokládali za nerozborné pilíře soustavy. Tak byl vypo
vězen boj sam oznakům , i když nebyly dočista zrušeny; změněna
byla sam a těsnopisná abeceda; ta k n a přiklad bylo zrušeno dvojí
“ c” ; dnes je jen jedno, a to se píše jako dřívější “sv” ; užívá se
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větší mírou krácení náslovím a nepřeryvného krácení; slabika s
počátečním “u ” se neponižuje, a mnoho jiných vymožeností. Ale
kdo nezapomněl staré základy a přečte si dvě, tři čísla nových
■‘Těsnopisných rozhledů”, které se blíží své padesátce, si s trochou
mutací rozluští všechny záhady poúnorové reform y sám. Otázkou
je, jak se to osvědčuje a ja k to doma p řijali staří stenografové.
O STENOTYPU, VYNÁLEZU KONKURENČNÍM
Český těsnopisec, k terý se po válce octl ve Francii, musil být
zaujat vynálezem, o něm ž z domova věděl málo nebo nic. Je to
stenotypie čili m echanický těsnopis. Ve F rancii se s tím experi
mentovalo někdy od roku 1830, avšak teprve koncem m inulého
století jakýsi B ivort sestrojil psací stroj se zkratkam i a nazval ho
sténophile. P ak p řed p rv n í světovou válkou se m anželům Marc
Grandjeanovým podařilo sestrojit dům yslnější stroj, ve Francii
dnes známý jako Sténotype G randjean. Na rozdíl od obyčejného
psacího stroje, kde se postupuje od písm ene k písmenu, stenotyp
"bere” jedním úhozem celou slabiku, celé slovo, ba i několik slov
najednou, podobně jako ve h ře n a piano. Psaní na stehotypu neu
navuje. S třídání zapisovatelů po deseti m inutách, obvyklé v p ar
lamentní stenografii, je zbytečné. Rychlost je neuvěřitelná: v roce
1953 se dosáhlo rekordu 300 slov za m inutu, k terá byla zachycena
z běžící magnetonové pásky. “T řístovka” totiž zdaleka přesahuje
rychlost řeči. Stenotypie nezná ani sam oznaky, anj číslice; vše se
vypisuje a m á to výhodu, že vše se dá přečíst po komkoli, i po
létech.
V době, kdy autor tohoto článku a jeho m anželka žili ve F ran 
cii, byl G randjeanův systém již převeden na angličtinu, něm činu,
španělštinu, italštinu, holandštinu; ba i na latinu a arabštinu. To
byla úvaha, k terá tuto českou dvojici přivedla na m yšlenku zpra
covat "G randjeana” n a češtinu a slovenštinu jako n a první jazyky
slovanské. Bylo třeb a absolvovat kursy stenotypie praktické, tech
nické i učitelské, ale snaha byla korunována úspěchem. Radost
této dvojice neznala mezí, když společnost Sténotype G randjean
vyžádavši si posudek jazykovědného ústavu Sorbonny, autorům
sdělila (dopisem generálního ředitele A. S. Jasp ara ze dne 27
října 1953, č. MS 3 (3), že jejich převod na češtinu a slovenštinu
byl p řijat a registrován. Za současných pom ěrů se ovšem nedá
říci, zda a kdy se tohoto převodu bude v Československu nebo
v československém prostředí používat; toho si však autorská d v o 
jice byla vědoma. Je to tedy jakási práce pionýrská, k terá se
snad až později může stát základem oboru ve staré vlasti zatím
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neznám ého, české a slovenské stenotypie. Její název je “Methoda
české a slovenské stenotypie soustavy G randjeancvy” a její origi
nál, 75 stran s illustracem i, je uložen v archivu společnosti Sténo
type G randjean, 8, ru e St. Augustin, P aříž (2'éme).
Pro stenotypii v angličtině jsou dvě cesty. J e tu převod Grandjeanovy soustavy, k terá je velmi dům yslná; a jsou tu pozdější
soustavy am erické, kterým se řík á m odern m achine shorthand,
populární jako court stenotyping. Lze se jim naučit dosti snadno
p ři dobré vůli i v korespondenčních kursech.
CO S TĚSNOPISEM V DOBĚ M AGNETOFONŮ
Zastánci pokroku technického odpoví krátce, “N a sm etiště s tě
snopisem”, a nelze se s nim i hádat, pokud neprokáží, že dovedou
nejen stisknout knoflík diktafonu, ale že m ají i základní průpravu
těsnopisnou. Teprve potom je možno začít s diskusí. Jejím jádrem
jsou pak banální otázky z dnešního života: “Co s železnicí v době
aut; co s auty v době letadel; co s psaním rukou v době psacích
strojů a rotaček; co s biografem v době televise”, a chcete-li, co s
ševcovinou a s dobrým i botam i, když pomalu nikdo nechodí pěšky.
A tak do nekonečna, ale to by k ničemu nevedlo. Podstata věci asi
tk v í v tom, že m agnetofon je stroj, kdežto těsnopisec i stenotypista jsou živé bytosti. M agnetofon nemyslí; registruje zvuk, ať
je to m luvené slovo, hluk, či směsice akustických projevů. Úkol
těsnopisce, na rozdíl od stroje, je však dvojí: předně, záznam mlu
vené řeči, a za druhé odčit záznamu. Zpravidla jde o to, aby se
pořídil ne naprosto věrný akustický obraz toho, co se řeklo (ostat
ně ani ten nejlejší stroj nem usí všechno reprodukovat věrně a
jasně); ale spíše tex t schopný tisku, uspořádaný do vět, odstavců a
statí, s příslušnou interpunkcí. Opakování slov, pokašlávání, čiště
ní hlasu a jin ý řečnický m anerism us se z přepisu vym azává, po
kud se vůbec zachycuje. R eferent by se v devětadevadesáti přípa
dech ze sta poděkoval sekretářce, kdyby m u předložila dopis v
nrubé úpravě doslova tak, ja k to nam luvil na pásku. O statně těsnopiscova tužka a blok jsou spíše všudypřítom né než magneto
fon. P arlam enty všech národů stále proto užívají těsnopisců nebo
stenotypistů, i když m agnetofon m á také své použití.
Rozumný závěr m luví pro pokojné soužití všech tří prostředků
— těsnopisu, stenotypie i m agnetofonu. Dokladem toho jsou školy,
ústavy a organisace těsnopisecké, jakož i energie a čas věnovaná
odborníky n a zdokonalování antického vynálezu.
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Založení a význam pražského episkopátu
ve světle nového historického badaní
LUDVÍK NĚMEC
Spletitost otázky založení pražského biskupství, jehož milénia jsme
letos vzpon ínali, si vynucuje nového pohledu. Mnoho již bylo vy
světleno studiemi některých českých, německých a polských histori
ků. Protože názory profesorů F. Dvornika a Otakara Odložilíka
jsou nejprůzračnější, tato úvaha je do značné m íry jejich odrazem:
Prvý český kronikář Kosmas nám popsal římskou pouť, již vy
konala Mlada, dcera Boleslava I. Protože chtěla přivést Benedik
tinky do Cech, vstoupila do jejich kláštera v Římě a po noviciátě
byla papežem vysvěcena za prvou abatyši budoucího pražského klá
štera. Mlada s sebou přinesla dopis papeže Jana XII., v němž nejen
svolil k založení českého benediktinského kláštera, ale zároveň po
tvrdil založení nového biskupství v P ra z e (l).
Kosmas za to připisuje zásluhu Boleslavu II., což však správné
není. Kosmas neměl zřejmě v lásce Boleslava I., vražedníka b ra tra
Václava, a proto všechny dobré vlastnosti a činy připisoval jeho
synovi, Boleslavu II. Papežský list označuje Mladu jako “F ilia nostra, tua relativ a(2), což znamená, že list byl adresován Boleslavu
II. Mlada byla po návratu z Říma p řijata bratrem , protože otec ze
mřel téhož roku (967). Přesný rok jeho úm rtí však není spolehlivě
znám a někteří historici se domnívají, že Boleslav I. zemřel až r.
972(3).
Podrobnosti o založení pražského biskupství podává Othlon, živo
topisec sv. W olfganga, který napsal toto dílo pravděpodobně v le
tech 1060-63(4) a ovšem i Kosm as(5). Biskup Gebhard, b ra tr čes
kého knížete V ratislava, dostal roku 1085 na římském zasedání v
Mohuči (M ainz), od císaře Jindřicha IV. zvláštní privilej, na jehož
základě moravská diecéze založená r. 1063 byla zrušena a její úze
mí vtěleno do diecéze pražské. Biskup, chtěje podepřít svou žádost,
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předložil doklad (daný sv. Vojtěchovi), a potvrdil nařízení císaře
Otty I. a papeže Benedikta VI. Toto nařízení bylo vlastně původní
zakládací listinou pražského biskupství.
Podle textu listiny, nová diecéze pražská zahrnovala nejen celé
Cechy, ale také Moravu a území od Váhu na Slovensku až po Tatry,
dále Slezsko, území od Krakova a celou oblast na východ, až po řeky
Bug a Š tý r(6 ). Církevní hodnostáři i šlechtici byli nadšeni tím to
dokumentem a císař potvrdil původní nařízení zvláštní zakládají
cí listinou vydanou v ftezně 29. dubna 1086- Kosmas nám zanechal
tuto listinu a jeho popis byl všeobecně pokládán za spolehlivý a tak
i potvrzen nálezem její kopie ze X II. století, v královských archi
vech v Mnichově. Tento doklad je však značně kontroverzní. Někte
ří historikové jej pokládali za nepravý, zatímco jin í hájili jeho spo
lehlivost, i když připouštěli, že některá m ísta v dokladu byla asi
podvržena(7). Nejlepší vydání tohoto dokladu bylo pořízeno univ.
profesorem; G. Friedrichem (8) z P rahy a jeho přičiněním hodno
věrnost dokladu potvrzena.
Všechny nejasnosti však mohou být vysvětleny, jestliže otázka
pražského biskupství je nazírána z historické perspektivy. Je zřej
mé, že vyjednávání o zřízení pražského biskupství bylo započato
Boleslavem I., za pontifikátu Jan a X III., který zemřel r. 972. Za
předpokladu, že Boleslav zemřel r. 967, oddálení schválení pražské
ho biskupství Ottou I. předpokládá, že řezenský biskup Michal
(942-972) odmítl d át souhlas. Podle církevního práva, biskup mohl
odm ítnout souhlas k rozdělení diecéze, jak tomu bylo i v tomto přítpadě(9)- Ani císař nemohl nedbat tohoto biskupova rozhodnutí,
především proto, že sám potřeboval podporu biskupů proti vzrůsta
jícím u vlivu šlechty.
C ísař O tto I. dlel v té době v Itálii, zaměstnán politickými pro
blémy a rozhodl se raději počkat, až řezenský biskup Michal zemře
a nastoupí p atrn ě povolnější nástupce. Od dob Jindřicha I., který
si vynutil poslušnost českého knížete Václava, ftezno si činilo nárok
na duchovní dozor nad Čechami. Podle znění citované zakládací lis
tiny, země Přemyslovců patřily pod pravomoc pražského biskupa.
Hranice biskupství byly v listině přesně stanoveny a zahrnovaly
také Moravu a část Slovenska. Tvrzení, že hranice sahaly až po ře
ky Bug a Stýr, na východní straně pražské diecéze, však není správ
né, protože toto východní území bylo r. 973 již polským majetkem.
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Obě řeky tvořily východní hranici Bílého Charvatska, dříve než to
to území bylo zabráno Svatoplukem a včleněno do jeho říše. Bylo
patrně rozumné, že císař jednal s touto krajinou tak, jakoby p a tři
la Českému státu. Bylo jistě v zájmu Německa, aby Češi se tlačili
co nejdále na východ. Prodloužení českého území na východ bylo ta 
ké rozšířením celé říše na východ (10), neboť čím blíže byla tato
říše Rusku, tím výhodnějším to bylo pro Německo.
Zrození nové církevní organizace nebylo snadné. Ačkoli zakláda
jící listina byla potvrzena již r. 973, P rah a uvítala svého prvého
biskupa až r. 976, v osobě D ětm ara, který byl konsekrován mohučským arcibiskupem Willigisem. Je zajímavé, že listina vydaná kan
celáří arcibiskupa Willigise (z 28. dubna 976) se zm iňuje kromě
o biskupovi pražském také o biskupu .moravském (episcopus Morav o ru m (ll). Pozdější tradice zná biskupa Vracena 12), který snad
může být ztotožňován s tím to druhým biskupem. Klíč k řešení této
záhady dlužno hledat v celkové politické situaci té doby. Je známo,
že císař Otto II. našel soupeře v osobě synovce Jindřicha II., kní
žete bavorského, který r. 974 podnítil povstání, jež však bylo císa
řem potlačeno. Jindřich II. byl ctižádostivý muž a proto zneužil Bo
leslava II. jako svého pomocníka v bavorském povstání. Tak možno
patrně vysvětlit, proč Jindřich II. měl mimořádný zájem na zalo
žení pražského biskupství.
Othlon tvrdí, že bavorský kníže Jindřich II. naléhal na císaře,
aby “užil své moci a uskutečnil, pro lásku boží, to, co bylo započato
pro dobro jeho lidu (13). Je to překvapující již proto, že bavorské
duchovenstvo bylo proti založení pražského biskupství. Císař Otto
II. provedl několik změn na původním plánu. Aby oddělil Čechy od
vlivu Bavorska, přičinil se o to, že nová diecéze pražská byla dána
pod pravomoc Mohuče, třebaže normální institucí by měl být Salzburg(14). Dětmar, (původem S as), mnich z M agdeburgu, který ho
vořil česky, byl vybrán za prvního pražského biskupa, čímž vliv
Bavorska byl opět zmenšen. A aby pražský biskup se nemohl stá t
politicky příliš vlivným, bylo zřízeno biskupství na Moravě, jako
protiváha Prahy. Také toto biskupství bylo podřízeno Mohuči. Cí
sař, zi jehož rukou oba biskupové musili přijm out investituru, měl
tak volnou ruku a mohl uplatňovat svůj vliv podle okolností. Skuteč
nost, že Morava byla již v době Cyrila a Methoděje samostatnou
církevní jednotkou, byla císaři O tto II. patrně vhodnou záminkou.
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i5y] to tedy mezi Saskem a Bavorskem zápas o politickou moc v
Německu, který byl jednou z hlavních příčin oddalování založení
pražského biskupství. Boj se rozrostl do velkých rozměrů za Jin 
dřicha I. i za jeho nástupců, Otty II. a Jindřicha II. Roku 976, za
druhého povstání bavorského knížete, do tohoto boje byli zapojeni
i Poláci, protože Boleslav II. byl přítelem bavorského vládce. Císař
Otto II. se po Jindřichově porážce rozhodl s jeho spojenci o narov
nání. Jeho dva válečné výpady do Cech byly neúspěšné a císař byl
rád, když mu Boleslav II. r. 977 nabídl m ír a uznání za zákonitého
vládce.
Skutečnost, že německý císař tak velmi usiloval o přízeň českého
knížete, svědčí o důležitosti tehdejšího postavení Cech ve střední
Evropě. Založení pražského biskupství bylo dalším významným či
nem, neboť do značné imiry znamenalo mezinárodní uznání českého
národa a jeho m ísta v západní křesťanské civilizaci. Pražský biskup
Jindřich (1182-1193) byl za služby Říši vyznamenán titulem “princkníže” (15). Tento privilej však ztratil brzo na významu, protože
český biskup byl čím dále tím více vázán povinnostmi k českému
k rá li (16) a čím více význam českého království vzrůstal, tím větší
důležitosti nabývalo i postavení pražského b iskupa(17). Za císaře
K arla IV. tento úřad byl (r. 1344) povýšen na arcibiskupství. A
aby jeho neodvislost byla ještě zdůrazněna, pražský arcibiskup se
stal metropolitou Koruny České (18), v protiváze primasovi němec
kému (prim as Germ aniae), v osobě arcibiskupů mohučských, pod
jejichž správu český duchovní život kdysi patřil.
Cím více vzrůstalo české národní uvědomění, tím větší důležitosti
nabývalo i postavení pražského biskupství. Se zřetelem na význam
a zásluhy pražského episkopátu, pražský arcibiskup Jan Očko z Vla
šimě byl papežem jmenován legátem diecézí Regensburg, Bamberg
a Meissen a stal se prvým českým kardinálem. Za císaře Rudolfa II.
arcibiskupovi Berkovi z Dubé byl r. 1603 udělen titu l “kníže” (19).
Za vlády císaře Ferdinanda II., v rámci “Obnoveného Zřízení Zem
ského”, se duchovnímu stavu dostalo prvého m ísta mezi českými
stavy (20) a v důsledku toho, A rnošt kardinál H arrach se roku
1626 stal primasem Českého království. Tyto skutečnosti svědčí o
úzké spojitosti významu pražského episkopátu a jeho sepětí s osudy
národa. Episkopát byl výrazným symbolem moci nejen duchovní,
ale do značné m íry i politické, představitelem národních a kultur-
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nich ideálů, strážcem duchovní svobody. P estrá galerie pražských
biskupů zahrnující světce, reform átory, diplomaty i politiky, kní
žata a církevní preláty, svědčí o úzké spojitosti mezi životem du
chovním a politickým. To jsme si zvláště jasně uvědomovali u pří
ležitosti letošního millenia pražského biskupství. Tato historie je
živým odkazem i příkazem.
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Jeden z omylů 19. století
Když končila doba feudální, bylo třeba lidskou společnost nově us
pořádat. Toto nové uspořádání společnosti muselo být vybudováno
na nějakém pevném právním základu. — Ti, kdož byli v předních
evropských státech pověřeni tím to úkolem, navrhli svým panovní
kům, aby tento pevný právní základ nové organisace lidské společ
nosti byl vybudován podle vzoru zákonodárství kdysi tak mocné
říše římské. A skutečně takovým hlavním pilířem právního řádu se
stal potom za Napoleona ve F rancii Code civil, v Rakousku Občan
ský zákoník z roku 1911 a podobně i další státy upravovaly svá zá
konodárství, při čemž všem těm to novým zákonům sloužilo právo
řím ské za vzor.
Toto právo bylo po stránce form ální “dokonalost sam a” a srdce
všech vynikajících právníků té doby p ři jeho studiu zaplesala ra 
dostí. Není možné něco dokonalejšího vymyslet. A pak život občanů
ve většině civilisovaných zemí se po dlouhá léta řídil, a v mno-
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hých státech řídí dodnes, zákony tak, jak se jim i kdysi řidil život
občanu ve staré řím ské říši. Na universitách se zástupy studentů
s posvátnou úctou po dlouhou dobu učili tom uto zázraku, který pře
žil mnohá staletí, aby zase byl vzkříšen k novému životu, jako je
den z hlavních symbolů pokroku nové doby. Přitom se však na něco
podstatného zapomnělo. Říše řím ská byla po poměrně kratším údo
bí postupně dost rychle vybudována, jako společenské zřízení, jehož
základem bylo otroctví. Jen velmi úzká vrstva obyvatel této říše —
občanů římských — iraěla pak právo platných zákonů se dovolávat
a mohla svůj život plně v rámci tohoto platného právního řádu
uspořádat. Nové zákony z počátku 19- století převzaly podstatné
myšlenky práva římského, jako na příklad práva obligačního, dě
dického avšak zejména také práva vlastnického.
Právo vlastnické připouštělo, aby občan řím ský vlastnil věci mo
vité a nemovité bez omezení a z vlastníka věci udělalo jejího úplné
ho vládce, který měl právo věc jemu patřící i zničit. Tato absolut
ní, dědičná moc vlastníka kpnečně odpovídala tehdejší době otroct
ví, kdy nebylo třeba tuto moc vlastníků nějak omezovat a ť už z
veřejného zájmu nebo snad dokonce v zájirau těch, kdož pro vlastní
ky pracovali většinou ovšem v otrockém poměru.
A nové zákony z počátku 19. století tuto instituci vlastníka, ne
omezeného vládce nad vlastněnou věcí v mnoihých zemích převzaly.
Neomezená moc feudálních pánů k věcem jim náležejícím jen změ
nila právní titul a zcela legálně přešla na občansko-právního vlast
níka. Brzo se však objevily negativní zjevy nového uspořádání spo
lečnosti na podkladě právního řádu majícího svůj vzor v době, kdy
ve světě žila společnost rozdělená na občany a otroky. A místo, aby
nový právní řád nastolený podle zdánlivě tak dokonalého vzoru,
vnesl do lidské společnosti klid a pořádek, přinesl lidstvu jen další
nepřetržitý řetěz bojů, revolucí, povstání, utrpení a strachu. Byl to
jen logický následek toho přehlédnutí nových zákonodárců.
Římské právo pochopitelně nemuselo nikterak omezovat vlastnic
ké právo římských občanů vlastnících zemědělské statky, lomy, do
ly, lodě, domy, dílny atd., protože tam dost brzo s rychlým rozma
chem říše pro ně skoro výhradně pracovali otroci, nanejvýš na zod
povědnějších m ístech propuštěnci, kteří všichni byli jen jakým si
příslušenstvím vlastněné věci — podniku. Nové zákony z počátku
19. století také neomezovaly nikterak moc vlastníků zemědělských
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statků, dola, továren, dílen atd., ačkoliv tam přece nepracovali žád
ní otroci, ale občané, kteří měli být před zákonem na stejné úrovni
jako vlastníci.
Pokud snad některé státy m ísto římského práva se při budování
nového společenského řádu přidržely starých zákonů a obyčejů z
doby feudální, pak výsledek byl celkem stejný, protože mezi staro
věkým otroctvím a feudálním nevolnictvím nebylo valného rozdílu.
I v těchto zemích bylo pak právo vlastnické se všemi důsledky stej
ně neomezené, jako v zemích, které při zavádění nového právního
řádu vyšly z římského práva.
Trvalo to nesm írně dlouho a teprve po neustálých bojích bylo ne
omezené právo vlastníků přece jen postupně omezováno. Vlastník
podniku pak už nesměl na příklad zam ěstnávat děti, nutit ženy k
noční práci, požadovat od svých zaměstnanců, aby pracovali až 16
hodin denně, dávat jim za jejich práci odměnu stačící sotva na bědný život, vyhazovat bezdůvodně lidi z práce a libovolně nájemníky
z bytů. Na sociální pojištění byli vlastníci podniků přinuceni při
spívat podstatnou měrou ze svých prostředků. Na to vše se však
mělo pam atovat od samého počátku a omezení práva vlastnického
přinášející sociální klid a spravedlnost, mělo a mohlo být zakotve
no již v nových zákonech z počátku 19. století. P ři tom hlavní zásady
římského práva mohly být zachovány a toto omezení nemuselo jít
tak daleko, aby hned zaváděli instituci osobního a společenského
vlastnictví tak, jak je tomu ve státech socialistických. Lidstvu by
to však bylo ušetřilo hodně utrpení, zbytečných bojů, revolucí a
hlavně asi zamezilo vzniku nových společenských zřízení založených
zase jen na násilí a teroru. Theorie o poslání dělnické třídy a dik
ta tu ře proletariátu byla totiž jen logickým důsledkem této chyby
zákonodárců z počátku 19. století a následujícího přímo tupého a ne
zodpovědného setrvání bohaté vrstvy vlastníků na privilegiích, jež
jim zaručoval právní řád převzatý ze starověké doby otroctví či
feudálního nevolnictví.
Jestliže dnes je tvrdou skutečností, že asi dvě třetin y lidstva za
vrhly řád založený původně na principu neomezeného vlastnického
práva jedinců a mnohé další země k tomuto řešení pomalu také smě
řu jí, pak příčinu toho jest hledati v počátku 19- století, které mělo
možnost záležitosti tohoto světa uspořádat tak, aby vlna odporu
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širokých mas pracujících nebyla tak mohutná, že by smetla na čet
ných místech stávající společenský řád, při čemž, na neštěstí pro
lidstvo, bylo simeteno i to nejcennější: základní lidská práva.
KAREL WAGNER

Kulturní hrobečky
(aneb soudruha Boh. Říhy domácí úloha o úkolech českého spiso
vatele ).
“Chci prom luvit o spisovatelově odpovědnosti. O jeho odpovědnosti
vůči čtenáři, vůči společnosti, vůči přítom nosti, vůči životu. Je to
téma dnes ve světě hodně diskutované.
Nejdřív bych měl odpovědět na otázku, kdo je spisovatel. Podle mé
ho názoru, to není ani prorok, ani soudce, ani vlastník pravdy. Je
to občan, který m á zvláštní schopnost: umí vytvářet umělecké ob
razy. Než začnu zkoumat, jaké obrazy by to měly být, je třeba si
všimnout, v jaké době žijeme. Je to doba nelehká: prudký rozvoj
vědy a techniky, ale současně otřesení víry v přímočarý usměvavý
pokrok, postupná realizace velkých společenských idejí, ale součas
ně rozšíření účelového myšlení, posilování individuálních jisto t člo
věka, ale na různých místech zeměkoule jejich současné zproblematizování, urychlené vzdělání, ale taky oslabení etických hodnot. Spo
lečenské vědomí zkrátka pokulhává za rozvojem' civilizačním, za
rozvojem společenským. Tahle interference.pozitivního a negativní
ho doléhá i na spisovatele a mohla by vést k pesimismu a skepsi.
Jenomže pesimismu a nevíře v rozvoj lidské společnosti nesmí
spisovatel podlehnout. Měl by se včas přim ět k umíněnému, hlubo
kému, dialektickému pohledu na reálnou skutečnost. Důkazů spole
čenského dobra je příliš mnoho, než aby o nich mohl někdo pochybo
vat. Nutnost pozitivního společenského rozvoje je rovněž očividná.
Musíme přece ze všech sil podpírat naši socialistickou budoucnost
a plnit tak svou společenskou, úlohu . . ” Atd. atd.
(Z diskusního příspěvku “ustavujícího sjezdu Svazu českých
spisovatelů”, konaného v Praze, ve dnech 31. 5 —1. 6■ 1972).
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Kritické marginálie
produkce reality zdravým rozumem'.
Kdokoli má hlubší zájem o poznání
problémů pražského jara, ocení pro
nikavost vidění, jasnost postřehů, ce
listvost teoretického základu a pře
svědčivou logiku polských studentů,
zejména srovná-li tento stručný pam
flet s rozvleklými banalitami, pseudoteoretickým eklekticism'em a nacio
nálni krátkozrakostí, s jakou se ty
též problémy stalinského režimu je
ví na příklad A. Ostrému a jiným
“otevřeným marxistům” . Základní
hlediska polských studentů jsou zhru
ba tato:

O tevřený dopis členům
K om unistické strany,
Jacek Kuron — Karol Modzelewski.
Polsky 1964, anglicky 1968, česky
Berlín: Socialistické informace 1973.
Téměř s desetiletým zdržením' vy
chází v emigračr.ím českém tisku
kniha, která svou teoretickou závaž
ností předčí každý jiný rozbor o ana
lysu východoevropské scény v posled
ních dvaceti letech. Dílo dvou mla
dých studentů, kteří si zatím' už od
pykali tresty, jimiž jejich skvělý vý
kon odměnila byrokratická technokracie, je pokusem o uplatnění hlav
ních Marxových kategorií na společ
nost, která je mocenskou elitou po
važována právě za realizaci Marxo
vých myšlenek. Dva studenti, žijící
pod policejním dohledem a soustav
ně persekvovaní, dokázali nastínit v
nedokončeném a policií zabaveném
díle teoreticky tak pronikavé a prav
divé kontury této společnosti, že je
nesměl minout trest. V kontextu s
československým vývojem můžeme ří
ci, že Kuron a Modzelewski anticipo
vali naprosto přesně dvojakou úlohu
monopolní byrokracie, roli komuni
stické strany, obrovský potenciál děl
nické třídy a její ochoty k revoluční
akci proti byrokratické mašinérii ujařmující národ. Ve srovnání s du
šemi pražského jara, jež tak svědo
mitě šířila právě čs. monopolní by
rokracie a její ideoví mluvčí, jeví se
teorie dvou mladých studentů jako
kritická pravda a jako přesná re

V byrokratickém státě je státní
vlastnictví výrobních prostředků jen
zvláštní formou vlastnictví a nevylu
čuje vykořisťování. Dnešní socialistic
ké země ztotožňují státní a společen
ské vlastnictví, protože to je v zájmu
mocenské elity, vládnoucí monopolní
byrokracie. Politická moc, moc r.ad
výrobou a státem, jsou sjednoceny v
rukou monopolní byrokracie, jejíž
vláda je založena na kontrole státní
ho vlastnictví, na monopolu moci a
atomizaci politických skupin. Veške
rá politická iniciativa je výsadou pc
litického aparátu komunistické stra
ny. Stranická elita je totožná s mo
censkou elitou a totalitní monopol,
čili absolutní kumulace moci, vyluču
je jakoukoli politickou organizaci
mimo komunistickou stranu. Ani děl
níci, ani členové komunistické strany
r.emají účast na vládě. Moc je vý
lučným monopolem byrokracie. V ol
by jsou fikce. Monopolistická byro-
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kracie je totožná s vládnoucí elitou
strany a státu.
Monopolní byrokracie se ve svém
vedomí identifikuje s dělnickou tří
dou a chápe samu sebe jako předsta
vitelku zájmu dělnické třídy. Vláda
monopolní byrokracie vyjadřuje svůj
nárok na moc jako tak zvanou ve
doucí úlohu strany. V byrokratickém
státě se stává štátni vlastnictví výrob
ních prostředků výsadou skupiny
monopolní byrokracie, jež výrobní
prostředky ovládá a které fakticky
stát patří. V těchto podmínkách
byrokratického
státu
nekontroluje
dělník výrobek a je zbaven vlivu r.a
produkt své práce i na jeho rozdělo
vání. Dělnická třída nemá žádný
vliv na výši, rozděleni a správu nadproduktu, neurčuje ani normy, ani
mzdu, nemá žádné možnosti hospo
dářské sebeobrany a její organisovaná spojení jsou nelegální. Monopol
ní byrokracie sleduje dělnické třídě
cizí a nepřátelské cíle zabezpečování
státní moci, armády, policie a
soudnictví, udržuje represivní apa
rát sloužící byrokracii.
Dělník je v byrokratickém státě
dále vykořisťován, protože vyrábí za
existenční minimum', jež odpovídá asi
třetině pracovní doby. Dvě třetiny
jeho nadproduktu si přisvojuje mo
nopolní byrokracie. Základem vlád
noucích společenských poměrů je vy
kořisťování dělnické třídy mocen
skou elitou, která disponuje veškerý
mi prostředky, kupuje pracovni silu
a politicky nutí dělnickou třídu udr
žovat státní moc proti sobě samé.
Stát je zcela v rukou monopolni by
rokracie, a to nejen jako politický
nástroj vlády, ale také jako centralisovaný státní kapitál, to jest jako

úhrn výrobních prostředků. Jediný
prvek, který monopolní byrokracie
neovládá, je lidská pracovní síla. Zde
tkví základní rozpor výrobního cíle
monopolní byrokracie a společnosti
jako celku: cílem není zisk, ale vý
roba pro výrobu, to jest rozmnožová
ní nadproduktu v materiální formě.
Direktivy monopolní byrokracie pro
vádí ve výrobě ťechnokracie, (jež
však sama nemá přímý politický vliv)
a dělníci, kteří usilují o zvýšení konsumu. Výrobní cíle dělníků a technokracie se dostávají do rozporu s
výrobním cílem monopolní byrokra
cie.
Z tohoto konfliktu vyplývá nutnost
zrušit dané výrobní poměry a zavést
dělnickou demokracii. Rozpor mezi
výrobním potenciálem a kor.sumem'
vyvolal krisi roku 1956, ale mono
polní byrokracie krisi přečkala. Po
dařilo se jí konsolidovat vlastní dik
taturu a znemožnit změnu společen
ských poměrů. Tím se však kříse jen
prohloubila a stala se všeobecnou.
V prvním desetiletí poválečného
Polska se zdál úplný mocenský mo
nopol byrokracie ideologicky přija
telný a vláda monopolní byrokracie
měla svou mocenskou základnu. V
šedesátých letech se stala třídní
diktatura monopolní byrokracie zce
la zjevnou — jako mocenský aparát
jedné strany, monopol informaci a
likvidace občanských práv. Mocen
ská elita ztratila společenské základy
své moci, ztratila je rozvojem indu
strializace. Další vývoj industrializa
ce je ještě více podryje. V roce 1956
vyústila kříse v antimonopolní antibyrokratickou revoluci, ve všeobec
nou krisi monopolně byrokratické
diktatury, ve vyostření třídního pro
tikladu mezi dělníky a monopolní by
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rokracií. Systém je od té doby ve
všeobecné krisi, jež zasahuje většinu
obyvatelstva. To bohužel nestačí k
pádu vládnouc! třídy. Jediným ře
šením je svrhnout monopolní byro
kracii a zřídit systém dělnické demo
kracie, svrhnout manažerský socia
lismus monopolní byrokracie.
Monopolní byrokracie se ocitá v
totální krisi perspektiv, je isolována
a nestojí za ní žádná společenská sku
pina. Monopolní byrokracie nem'á
vlastni ideologii; údajně hájí ná
rodní
zájem',
ačkoli
presentuje
jen
vlastní
mystifikovaný
zájem
na
udržení
moci
jako
zájem
celku. Revoluce je nezbytná, protože
není možné překonat krisi monopolní
byrokracie v mezích monopolní by
rokracie a jejího režimu. Revoluce
je nezbytnost společenského vývoje,
ne spiknutí a zločin, je to výraz kříse
ekonomické a politické struktury, akt
spravedlnosti mas proti menšině, zá
konitost společenského pohybu. Za
tímco mezinárodní revoluční hnuití
přestalo být
přirozeným spojencem
socialistických monopolních byrokra
cií, mezinárodní monopolní byrokra
cie se obrací proti revolucím a ne
závislým tendencím. Sovětský režim
je diktaturou monopolní byrokracie
a východoevropské režimy jsou na té
to sovětské byrokracii zcela závislé.
Třídním zájmem dělníků je odstra
nění monopolní byrokracie, odstraně
ní vykořisťování, přímé rozhodování
o nadproduktu. sociálním důchodu
a investicích. Program dělnické de
mokracie zahrnuje právo na politic
kou organizaci, stávku a občanská
práva. Monopolní byrokracie je pro
tisocialistická a nepřátelská dělnické
třídě.
is

Political G rouping
in the Czechoslovak
R eform M ovement
Vladimir V. Kusin. New York: Co
lumbia University 1972> stran 225.
Každý pokus o pochopení naší ná
rodní tragedie v roce 1968 má eo
ipso svou cenu, zejména pochází-li od
účastníků této historické episody,
kteří se nyní mohou volně vyjádřit.
Zároveň nám ukazují tyto necensurované teoretické pokusy základní
slabiny oné doktríny, jež stála v po
zadí 1968. Nyní můžeme formulo
vat problémy otevřeně, bez censury,
a v iširším, evropském kontextu. Kni
hy reformních komunistů překvapují
apriorní sebedůvěrou ve spásně cha
rismatickou hodnotu reformního ko
munismu, neschopností chápat teore
tické a praktické omyly, na nichž
projekt reformy spočíval a neochotou
připustit si klíčové otázky totalitní
diktatury, role monopolní byrokracie
a povahy čs. “socialismu”. V per
spektivě reformních komunistů mizí
ony základní otázky, na nichž závisí
samo chápání minulé kříse, právě
proto, že ideologie socialismu s lid
skou tváří musela záměrně zastřít ony
propasti, které se hrozily objevit te
prve po vítězství reformních komu
nistů.
Kniha Vladimíra Kusina je roz
hodně nejlepší dokumentace k čs. ja
ru 1968 v anglickém jazyce a auto
ru lze jen gratulovat. S'e svědomitou
pečlivostí a zasvěcenou spolehlivostí
odborníka nás autor prov Idí čs. scé
nou kritického období a charakterisuje postoje a názory dělníků, rolní
ků, rolníků, inteligence, mládeže,
studentů, národnostních menšin, po
litických organizací a církví. S akri-

124

bií vzdělaného historika a s presved
čivým statistickým materiálem popi
suje mechanismus sil. jež byly ve hře
v kritických měsících reformy a ani
pečlivá četba neobjeví věcné chyby.
Autor totiž nedělá malé chyby. Dělá
jen velké. Především je nepochopi
telné, proč autor ve svědomitě tříd
ním přístupu popisuje věcně správ
ně postoje dělníků, rolníků a inteli
gence, ale považuje za možné zcela
vynechat mocenskou elitu totalitní
diktatury, to jest aparátr.ickou byro
kracii, čili novou vládnoucí tří
du (vrstvu) čs. společnosti šedesá
tých let. Jak je možné přehlédnout
tohoto velblouda moci, jak je možné
vůbec popisovat měnící se postoje o
statních společenských skupin, vrstev
či tříd, když rozhodující vrstva privile
govaných vůbec zmizí jako samostatný
činitel z popisu společenské reality?

když řekne, že “hnutí za obnovu so
ciální demokracie bude pravděpo
dobně počítáno mezi ony omyly, kte
rým se pražské jaro mohlo vyhnout”
(str. 175). Autor vidí pražské ja
ro z pozic reformistů, kteří se drali k
moci a kteří dávno před okupaci po
važovali za politováníhodné omyl>
všechny kroky, které se vymykaly
předem jimi danému rámci. Jenže
co jiného by byla demokratizace a
“pluralitní systém” nežli obyčejná
past a čistka jedné frakce monopoli
stické byrokracie proti druhé frakci,
jestliže do politické arény neměli být
připuštěni ani sociální demokraté, te
dy pevní zastánci .oněch postojů, k
nimž se ohební réformátoři prokrachovali teprve po dvaceti letech, jako
k zvovuobjevené pravdě, “socialismu
s lidskou tváří?” Politováníhodné o
myly v pražském jaru jistě existovaly,
ale především v roli, kterou hrála
reformně naladěná skupina monopol
ní byrokracie represivního aparátu,
tedy ona vrstva (třída) o níž se z
knihy nedovíme naprosto nic, ačkoli
to byla ona — nikoli sociální de
mokrate — která napřed zpackala
svou vlastni reformu a pak se vzdala
sovětským tankům, jen proto, že na
obzoru se objevil puer robustus sed
malitiosus — národ.

Tatáž zdánlivě nepochopitelná nedů
slednost se objevuje znovu v popisu
politických organizací, kde jsou pře
sně dokumentovány různé krátkoderhé spolky, ale kde rozhodující poli
tické instituci reformního pokusu —
komunistické straně — není věnová
no ani tolik místa jako KANu ne
bo církvím. Proč tomu tak je?
Autor nevidí samostatnou mocen
skou roli monopolistické byrokracie,
protože je sám zajatcem ideologie
socialismu s lidskou tváři a oné dvoj
značnosti reformního komunismu, v
níž rozhodující politický problém —
totiž konfrontace elity a mas, komu
nistů a národa, byrokracie a lidu —
je právě zcela nepřijatelnou varian
tou reformy. Kdykoli autor podává
hodnotící soudy — činí tak jen vel
mi zřídka — pak se tato jeho mez
objeví v plném světle, na příklad

IV A N S V IT Á K

B oris O ttokar IJnbegaun
V prvních březnových dnech nás za
stihla bolestná zpráva, že po několi
kaměsíční nemoci zemřel člen SVU,
učenec světového jména, profesor
Boris Ottokar Unbegaun.
Posledních sedm a půl let své vy
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ho články a recenze se objevují hlav
ně v pařížské Revue des études slo
ves, ale později i v jiných slavistic
kých a obecně jazykovědných perio
dikách, mezi nimi často i českých.
Prvni dvě podstatné práce — jedna
zabývajici se jmenným skloňováním'
v ruštině šestnáctého století (La

nikající vědecké kariéry působil na
katedře slovanských jazyků a litera
tur Newyorské university, kam při
šel v roce 1965, jako Professor Emeritus z Oxfordu. Jeho dřívější čin
nost byla spojena s universitami Bru
selskou a Štrasburskou, na kterých
přednášel od r. 1936 (resp. 1937) do
r. 1953, s dvouletým násilným přeruše
ním (1943-1945), způsobeným jeho
zatčením a vězr.ěnim v koncentrač
ním táboře Buchenvaldě.
Boris O. Unbegaun se narodil v
Moskvě, 23. srpna 1898 — své pětasedmdesátiny by byl oslavil právě
ve dr.ech zasedáni letošního varšav
ského V II. mezinárodního sjezdu
slavistů, kterého se minii zúčastnit.
Jeho předkové byli německého pů
vodu a do Ruska se přistěhovali z
Fobalti. Po studiích na gymnasiu
reformni cirkve v Moskvě, absolvoval
Konstantinskou dělostřeleckou školu
v Petrohradě a od r. 1917 se zúčast
nil jako důstojník carské a později
Bilé armády bojů, za kterých byl
dvakrát zraněn.
Po odchodu z Ruska Unbegaun
pobýval nejdříve v Jugoslávii, kde
na Lublaňské universitě také začal
studovat slovanskou filologii, a pak v
Paříži. V roce 1925 získal na paříž
ské École National des Langues
Orientales Vivantes diplom v oboru
jazyka srbocharvatského a rok nato
v oboru jazyka českého a zároveň na
Sorbonně dosáhl stupně Licencie ěs
Leťtres. Doktorát (Docteur ěs Lettres), rovněž na Sorbonně, byl Unbegaunovi udělen v roce 1935.
Počátky jeho vědecké práce se da
tují od r. 1925, kdy Unbegaun za
čal působit jako knihovník Slovan
ského ústavu Fařižské university. Je

langue russe au X V Ie siécle, (1500
1550), I Flexion des noms) a druhá
počátky spisovné srbštiny (Les débuts de la langue littéraire chez les
Serbes) — vycházejí v Paříži v r.
1935.
Jak dosvědčuje souhrnná biblio
grafie jeho vědeckých prací, příspěv
ky týkající se problémů českého ja
zyka zaujímaj! význačné místo mezi
otázkami, jimiž se Unbegaun (pře
vážně jako recenzent) zabýval. Po
mateřštině a slovinštině, (jazyce jeho
prvního exulantského domova) mu
mezi slovanskými jazyky byla čeština
nejbližší. Její znalost si Unbegaun
zachoval až do konce života, jen tu
a tam si posteskl, že už nemá tolik
příležitostí se v ní zdokonalovat. S"
humorem až šibeničním vzpomínal na
pobyt v Buchenvaldě, kde přítomnost
početné české obce mu toto zdoko
nalováni umožňovala přímo ideálně.
Poslední vydanou prací profesora
Unbegauna je jeho obšírná a bohatě
dokumentovaná studie o příjmeních
v ruštině Russian Surnames (Oxford
University Press. 1972). Načrtnutou
jen v hrubých obrysech zůstala práce,
jež poslední léta zůstávala v popředí
jeho zájmu a které věnoval řadu
článků — dějiny spisovného jazyka
ruského. K této studii, opírající se o
originální hypotézu, že spisovná rušti
na je v jádře jazyk původu jihoslovar.ského, vzniklý postupným vroubováním východoslovanských elementů
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na jazyk církevní, t. j. staroslověnštinu a její pokračovatelku církevní slo
vanštinu, přistupoval Unbegaun ja
ko ke svému opus magnum a spa
třoval v ní svůj hlavní přínos slavistice.
Vedle obsáhlé činnosti publikační
(jeho souhrnná bibliografie obsahu
je přes 400 titulů) byl Unbegaun
velmi úspěšný jako řečnik. Jeho uni
versitní lekce se těšily nesmírné obli
bě a časté mimořádné přednášky, na
které byl zván americkými, kanad
skými a evropskými universitami a
vědeckými institucemi, se setkávaly
s hlubokou odezvou. Jeho encyklo
pedické znalosti a erudice, s níž své
argumenty prezentoval, nepochybně
měly hlavní podíl na světové pověsti,
kterou si Unbegaun jako vědec vydo
byl. Unbegaunova památka zůstane o
to trvalejší tím, že skvělé odborné
znalosti se v jeho osobnosti spojovaly
se vzácnými vlastnostmi lidskými: s
ohleduplnosti, dobrotou a laskavostí
a zejména s mravní ryzostí a ušlech
tilosti duše.
Milan Fryščák
Miloslav Volf: Zdeněk a Polyxena z
Lobkovic za povstání a po něm, ve
světle své korespondence. S předmlu
vou ] . Polisenského vydal Historický
Klub v Praze, 1972.
I krátké, cyklostylované dílko si za
slouží recensi, jé-li obsah významný.
A tato stať patří do nemalé skupiny
práci, které jsou příznivým důsled
kem konfiskace všech rodinných ar
chivů v Čechách. Je totiž nesporné,
že vlastníci někdy své zděděné archi
vy zanedbávali; měli své vlastní sta
rosti, které jim neponechávaly ani čas
ani chuť se zabývat starostmi dáv
ných předků, ani nadbytek peněz na
badatelské a ediční využití. Od roku

1948 je tomu jinak. Novému majiteli
patří všechno národní jmění od Šu
mavy k Tatrám, a on se rád pochlu
bí kulturními ceninami, které “pře
jal” . Nastala tudiž v českých archi
vech chvályhodná činnost inventari
zační, badatelská a publikační.
Tak tedy zde Miloslav Volf z archiv
ní pozůstalosti nejv. kancléře Zdeňka
z Lobkovic — v lobkovickém archivu
v Roudnici, zavlečeném do Žitenic —
vyvozuje postřehy, které mohou pod
statně změnit představu badatelů o
jeho současnících. Dějepis má ve zvy
ku u českých předáků bělohorského
obdobi rozeznávat přibližně tři typy.
Byli kariéristé-ajiarátčíci, jako Jeníšek a Michna, obohacující se za ce
nu naprosté bezcharakternosti; byli
katoličtí vlastenci, jako Vilém Slavata a Zuzana Černíková, hledící za
chovat za absolutní monarchie nejen
jazyk svatováclavský, nýbrž i co nej
více starobylých svobod; a mezi obo
jím typem stáli lidé jako Liechten
stein a Lobkovic, kteří zdržujíce se
ovšem zřejmých neslušností, byli bez
ohlednými, bezvýhradnými orgány
vídeňského dynastického absolutismu.
Je sice nesporné, že ve věci ústavní
ho převratu r. 1627 byl Lobkovic vi
ce absolutistou, Slavata více (abych
tak řekl) státoprávnikem. Ale byloli tak po Bílé Hoře, vidíme z přítom
ného materiálu, že před tím byl po
měr právě opačný. Slavata byl defenestrován jakožto nesmlouvavý, ú
točný katolík, a čekal pak v exilu na
restauraci krále. Lobkovic se snažil
se svými přáteli spiše o smíření stavů
s císařem Matyášem, a po Bílé Hoře
o to, aby se rebelové poddali po do
brém a byli omilostněni. Z těch jed
náni vysvítá především bezzásadovost
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mnohých rebelů, kteří patrně čekali,
že bude zcela prosté se přidat r.a
stranu vítěze — což jim' lidé rázu
Jenílkova zmátli; ale jsou tu dolože

ny i věci tak zajímavé, jako že se
Marradas (vyhlášený tradičně takřka
jako lidojed) za nějaké české lidi
přimlouvá.
Karel Schwarzenberg

Zdánlivá ilegcdistika
“Z otázek, které jste mi položil mimo tento rozhovor, vyrozumívám,
že jste na základě málomluvnosti zdejších lidí očekával něco jako
násilnou vládu, že však na druhé straně postrádáte zjevný odpor.
Ale toto schéma je zastaralé. Jestliže nikdo nestávkuje, pak jsou
zřejmě důvody p r o slabší než důvody p r o t i .
Jak říkáte, byl jste tady před čtyřm i roky. Můžete imi tedy po
tvrdit, že se nemýlím, jestliže se mi zdá, že život prům ěrného obíana je v hmotném ohledu sytější. A což teprve na venkově, jak tam
si každý něco staví! Co však to stojí duševně, to by byla jiná otáz
ka! Komu nechybí svoboda slova v politických věcech, nemá důvod
k podzemní činnosti. Intelektuálové, kterým tato svoboda chybí, ne
m ají k tomu potřebné vlastnosti. Myslím, že při dnešních prostřed
cích kontroly a dozoru, není illegální činnost v klasickém smyslu
možná a že ani není správné ji očekávat. Co u nás je a co se prak
tikuje, to je zdánlivá illegalistika, když totiž z opatrnosti, nebo na
základě špatných zkušeností, lidé tajně dělají něco, co by podle prá
va mohli dělat otevřeně”.
(Z rozhovoru Ludvíka Vaculíka v ČSSR s redaktorem týdení
ku Die Zeit.

PUBLIKACE SVU

(*:zlevněná cena pro člen y SV U )

Objednávky s peněžním poukazem zasílejte na adresu: SVU, Room 1121
381 Park Avenue South, New York, N. Y. 10016, USA.

společnost
pro vědy a umění

