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ZA SVOBODU VĚDY A UMĚNÍ
"B ěda tom u národu, jehož lite ra tu ru p ře ru ší zásah moci; to není
pouhé porušení "svobody tisk u ", to je uvěznění jeho srdce, to je
p ře tn u tí jeho pam ěti. N árod si n ap am atu je sám sebe, národ ztrácí
duchovní jed n o tu a p řes dom něle společný jazy k si příslušníci n á 
roda přestanou navzájem rozum ět."
Tato slova b yla části neproslovené slavnostní řeči A lexandra
Solženicyna, la u re á ta Nobelovy ceny. P opisují vhodným způsobem
situaci převládající n y n í v Československu, k te rá je odrazem po
m ěrů v Sovětském svazu. K dyby te n to dnešní vývoj pokračoval i
nadále, výsledek b y m ohl b ý t jed in ě podle předpovědi Solženicynovy.
Členové Společnosti p ro vědy a um ění, k te ří se sešli v m ěstě
Torontě u příležitosti svého výročního valného shrom áždění, d ů 
razně protestovali p ro ti nové vlně persekucí n am ířených nejen
proti Českým a Slovenským spisovatelům , ale p ro ti všem um ěl
cům , vědcům , vědeckým pracovníkům a in telek tu álů m všeobecně.
Schůze SVU se konala dne 17. listopadu 1973, n a výročí onoho
dne v roce 1939, kdy nacistické ú řa d y uzavřely české university
v Čechách a na M oravě, deportovaly stu d en ty do koncentračních
táborů a popravily jejich činitele.
Podobnost událostí teh d y a dnes nám přip o m íná naléhavost
úkolu, aby všichni lidé dobré vůle učinili vše v jejich moci, aby
umožnili nový svobodný rozkvět vědy a um ění v Československu.

“KAŽDÝ JEN SOBĚ NAHÁNĚJE’’ . .

.

“Místo společné mezi sebou upřímnosti a sprostnosti — vládne
chytrost, lest, faleš a neupřímnost na vše strany . .. Místo spra
vedlnosti — nátiskové, křivdy, krádeže . . . každý jen sobě na
háněje, koho muž, kde můž, šklube" stěžoval si exulant Ko
menský, téměř před půlčtvrtým stoletím, v manifestačním
úvodu své “Didactiky”.
Je v tradici “Proměn” neuveřejňovat jen myšlenky a názory
“líbivé”, ale také kritické a značně nepopulární, jsou-li psány
s dobrým úmyslem. Proto jsem se rozhodl k této úvaze, jíž si
sice mnoho přátel nezískám, ale která jistě tkví — v té či oné
podobě — v myslích nejednoho z n á š . Pod pojmem m y mám
na mysli nejen vyhnance, tedy exulanty politické, ale všechny
ostatní “živé síly exilu”, tedy i imigranty, kteří ani po čtvrt
století života v zahraničí nezapomínají, že svými kořeny tkví
doma, v Československu, a kteří se snaží pro jeho lepší budouc
nost něco pozitivního udělat.
Nerad, velmi nerad rozlišuji mezi příslušníky jednotlivých
emigračních a exulantských vln. A ani ve snu by mě nenapadlo
osvojovat si samozvaně úlohu soudce, (nebo “Icádrováka”) a
udílet známky za dobré či špatné chování v exilu. Téměř za
každým případem odchodu do ciziny je skryto větší či menší
drama. Téměř každý důvod takového rozhodování a jeho usku
tečnění by mohl být námětem románu. “Politickými" uprchlíky
nejsou jen bývalí členové bývalých vlád, zákonodárných sborů,
zastupitelských úřadů nebo představitelé politických stran.
Jak nepřiznat status politických uprchlíků těm, jim ž z politic-

kého nátlaku nebylo doma dovoleno svobodně pracovat v kte
rémkoli úseku života? Neuposlechnutí komunistické vrchnosti
mělo, jak známo, dříve či později za následek politickou perze
kuci a odchod z vlasti z politických důvodů.
Soudcem nejpřísnějším a patrně i nej spravedlivějším je i
zde — ČAS. Jeho sítem propadla za poslední čtvrtstoletí ne
jedna lidská pleva a na jeho vahách nejeden z nás byl shledán
lehkým . . . Mohli bychom se tvářit, že v naší exulantské rodině
( “rozpršené do všech stran’’) je vše v nejlepším pořádku. By
la by to ovšem vědomá přetvářka. I mezi “živým i silami exilu”
jsou kmeny, větve nebo větvičky mrtvé ?iebo usýchající. “Bez
síly k záští, bez síly k lásce, své břímě vlečem. Cesta dlouhá
je”. .. napsal za prvé světové války Viktor Dyk.
Ano, naše cesta je dlouhá.. . Ti, kdož odešli po čtyřicátém
osmém roce z domova s nadějí na “slavný návrat na bílém ko
ni” (po vzoru prvého i druhého exilu), jsou dnes jistě více než
zklamáni. Ale i kdyby jejich exil byl motivován důvody politic
ké prestyže a kariéry, za těch dvacetpět let vyhnanství vyko
nali leracos pozitivního a dobrého.
Založení “Společnosti pro vědy a umění” a jejího čtvrtletní
ku, pozoruhodné uplatnění v hospodářském i osvětovém životě
zemí, kde nalezli nové domovy, rozšíření počtu stolic slavistiky
a spoluúčast v řadě jiných vědeckých disciplin, oživení a zkva
litnění činnosti krajanských organizací, spolupráce v meziná
rodních politických, vědeckých i kulturních institucích — to
vše je dílem naším, po-únorových exulantů.
Bylo nás tehdy asi šedesát tisíc . . .
Ohlížíme se po řadách našich po-srpnových kolegů. Je jich
nejméně tolik jako nás; některé statistiky tvrdí, že mnohem
více. — KDE JSOU? Proč s námi — až na nepatrné výjim ky
—
nespolupracují? Procento intelektuálů mezi posrpnovými
emigranty je značné. Bylo by proto možno očekávat, že pod
statně rozmnoží řady členů SVU, odběratelů Proměn, nebo
Svědectví, že se v exilu ujmou vedení politických či kulturních
organizací, že prostě budou novou mízou a krví českého a slo
venského živlu v zahraničí.
Bohu budiž žalováno — není tomu tak. A náš gen. tajemník,
3

dr. Lexa, mi na otázku jak velké procento představují posrpno
ví mezi členy SVU a odběrateli Proměn, odpověděl: “Radši se
ani neptej.” Ano, jsem si vědom, že po otištění této kurzivky,
počet mých “přátel” rapidně poklesne. Ale několik přátel a
spolupracovníků snad přece jen zůstane. A zas se mi dere na
mysl D yk se svým čtyřverším:
“Ne ten a ten, ne dravý příval slov,
ne pathos, jenž se umí v prsa bít.
Jen lidí pár, již proto kpředu jdou,
protože prostě nutno takto jít.”
Naše existenční začátky v exilu byly neporovnatelně těžší
než většiny posrpnových, ale chopili jsme se práce, protože
jsme to považovali za svou povinnost, za povinnost svobodně
myslit, svobodně pracovat a svobodně jednat, protože náš domov
tak činit nemohl a nemůže. Vyslechli jsme za posledních pět
let spoustu důvodů, proč po-srpnoví zůstávají stranou společné
práce. Prý z odporu proti jakékoli “veřejné činnosti”. (Ale
členství v SVU není “veřejnou činností”.) Úroveň krajanského
tisku prý je nízká. (Ano, úroveň některých novin není vysoká.
Ale kdyby s nimi posrpnoví spolupracovali, patrně by se zvý
šila.) Práce v mnohých našich organizacích prý se rovněž vy
myká představám posrpnových emigrantů. (Ano, i zde máte
asi pravdu, nebo alespoň kousek pravdy.) Ale víte co, přátelé?
ZALO ŽTE S I ORGANIZACE VLASTN Í, s vysokou úrovní
spolkové práce.)
Po více než pěti letech vzájemného soužití se už dost dobře
známe. V y znáte nás a m y známe vás. Věřte, že jsem se dlouho
rozmýšlel nad těmito dvěma “škatulkami”: m y a v y. Jak by
to bylo pěkné, kdyby žádné takové rozdíly a škatulky neexisto
valy! Ale z vlastní zkušenosti (aniž bych chtěl generalizovat)
vím, kdo takové rozdíly zavedl. Prožívali jsme v exilu čsl. jaro
se stejnou dychtivostí i s obavami, jako naši bratři doma. Ale
o masarykovskou “svobodu stále větší a větší”, jsme usilovali
už za nacistické okupace i v krátkém údobí čsl, pseudo-de4

mokrade 1945-48, kdy mnozí z po-srpnových se “zapojili” a
stáli na druhém konci barikády. A celé “pražské jaro” — v
kontextu našich dějin — nebylo konec konců ničím jiným než
značnou obdobou programu na př. české sociální demokrade,
před “téměř jedním stoletím.”
A ž dosud jsme slyšeli od mnohých po-srpnových takřka vý
lučně odsuzující kritiku naší práce. Kéž bychom si v tom No
vém roce — a v mnoha příštích — více věvili a kéž bychom si
uvěřili. . . Na Komenského-exulanta bychom měli m yslit všich
ni častěji. Na jeho neosobní, ušlechtilou práci ve prospěch spolu-exulantů i ve prospěch domova. Obdob a povinností mezi exi
lem Komenského a exilem naším přibývá a bude přibývat, čím
déle bude trvat naše vyhnanství.
Tož, přátelé milí, zapomeňme v tom Novém roce na všechno,
co ještě bolí, co nás rozděluje a pracujme společně za společ
ným dlem: za svobodu, právo a skutečnou demokracii v Čes
koslovensku. Uvažuje o tomto cíli, opět se m i vybavují verše
Viktora Dýka, básníka našeho národního osudu:
Kdo v budoucnost jde, není nikdy chudý,
má vždy svou část.
Včerejší omyly a dneška marné bludy,
nemohou zmást.
A neuštve ho nikdy pochyb smečka,
nezbaví sil.
A zahyne-li, ví, že padlé přečká
veliký c í l ...
VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE, PŘ Á TE LÉ !
J IŘ Í ŠKVOR

Stati a úvahy
NEGACE MARXISMU
IV A N SVITÁK
“Sovětští intelektuálové jsou nerozhodní . . . Musí ko
nečně pochopit, že kom unismus je už sám o sobě chy
bou, již jako myšlenka, . . . že kom unismus je v prin
cipu strašlivý omyl, nic víc než dobré předsevzetí na
dlouhé cestě do pekla, jež je dobrým předsevzetím jen
prodlužována . . . K dyž říkám, že S S S R je fašistický
stát, pak tím chci také vyjádřit, že Sovětský svaz je
právě tak špatný jako Hitlerova diktatura.”
A natolij Kuznecov, 1969

RE VISIONISM Y
1. M arxovou sm rtí se zahajuje vlastní vývoj m arxistické ideolo
gie, transform ace M arxových teorií v masovou ideologii, trvalé
štěpení celé ideologie a její periodické revise k revoluční praxi
dělnického h n u tí a pak socialistických států. M arxův systém byl
neustále v dějinách revidován a to ja k samým dějinným proce
sem, ta k jednotlivci. Dějiny m arxism u jsou sledem konfliktů pro
tikladných revisí původní ideologie, při čemž některé revise jsou
autorisovány následným úspěchem a pak kanonisovány jako orthodoxní vývoj m arxism u, kdežto jiné revise jsou zatraceny jako
úchylky, jsou-li m ocensky poraženy. M yšlenky m arxism u, původ
ně chápané jako vědecky verifikovatelná pravda o kapitalism u
19. století, jsou tak neustálým předm ětem mocenského sporu fra k 
cí, a protože systém nem ůže být recipován v celku žádnou ze sou
peřících stran, je obsahem ideologické transform ace výběr někte
rých hledisek jako centrálních, což není nic jiného než stará hairesis, herese čili kacířství. Politicky úspěšný revisionism us si osvo
jí postoj orthodoxie, zatím co poražený revisionism us je proklet
jako kacířství, ačkoli rozdíl mezi nim i není rozdíl mezi věrností
a zradou vůči principu, ale rozdíl mezi m ocenským úspěchem a
neúspěchem. K riteriem vývoje m arxism u není pravda, ale moc,
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při čemž je paradoxní, že pravdivější, věcnější a vědě bližší zře
tele jsou v m arxism u trvale poráženy m esianism em revoluční utopie.
Zatím co původní M arxova metodologie je z hlediska dnešní vědy
neplodná a nepoužitelná, přežívá z původní doktríny hum anistic
ká etika, apel na sociální spravedlnost, víra v pokrok, protest proci opresivním silám institucí, proti odcizení, tedy etické hodnoty,
nikoli metodologie. M arxova teorie byla však koncipována pod
statně jinak, jako doktrina pro letariátu prům yslových zemí, jenž
byl zbaven občanských práv a jem už nezbývala jin á cesta k osvo
bození než revoluce. Původní m arxism us je m yšlenkovým odrazem
společenských vztahů evropského kapitalism u 19. století; není a
nebyl závaznou cestou pro všechny národy všech kontinentů
Marxovo dílo bylo spjato s východisky a perspektivam i světa m i
nulého století a je stejníě vázáno na svůj čas, čili je stejně histo
ricky přechodné jako kterékoli dílo a kterákoli m yšlenková pro
dukce.
2. Po M arxově sm rti krystalisovaly u v n itř m arxism u dvě proti
kladné nové interpretace M arxova odkazu, z nichž jedna byla
spjata s úsilím revidovat základní otázky revoluce, dialektiky a
ekonomických perspektiv, druhá revidovala základní otázky děl
nického hnutí, tak tik y a strategie proletářské politické strany a
problem atiku revoluce v nevyvinutých zemích. Oba hlavní před
stavitelé těchto tendencí, B ernstein i Lenin, měli však společné to.
že chtěli přizpůsobit M arxe novým podm ínkám nového století.
Revise M arxe byla nezbytná, chtěl-li m arxism us držet krok s dě
jinam i dvacátého století. Obě revise M arxova odkazu se pokouše
ly překlenout rozdíl mezi teorií a praxí, mezi M arxem předvída
nými zmtšnami a reálným historickým pohybem. Sociálně-demokratický revisionism us se objevil ve stejné době, jako revoluční
bolševismus. Historický prim át p atří E duardu B ernsteinovi, ačko
li je také možné považovat díla starého Engelse za první transfor
maci či revisi M arxova odkazu, nebo alespoň její začátek. B ern 
steinova interpretace (revise) M arxe byla založena na vědecky
neotřesitelném svědectví statistiky, že absolutní zbídačování děl
nické třídy, tento úhelný kám en M arxovy ekonomické teorie, od
poruje historickým zkušenostem. B ernstein dále prokázal, že střed
ní vrstvy v kapitalism u trvale rostou, že odporují velkém u podni-
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kání a že význam spojenectví s touto novou třídou je podstatný
pro sociálně-dem okratické strany. B ernstein konečně tvrdil, že v
dějinách neh rají úlohu pouze ekonomické faktory a odtud vyvo
zoval etický postulát dem okracie, v čemž snad byl ovlivněn tradicí
britského socialismu. B ernstein byl za tento historicky první re 
visionism us ostře napaden orthodoxním křídlem v Německu
(K autský, Rosa Luxem burgová, Hilferding) i v R usku (Plechanov, M artov, Lenin). Všichni orthodoxní m arxisté odsoudili o dva
cet let později také Leninovu revisi, protože chápali, jak to přesně
v y jád řila Rosa Luxem burgová, že Leninův lék, totiž potlačení
dem okracie, je horší nežli zlo, které m á revoluce léčit.
3. Během prvních dvou desetiletí dvacátého stoleti se tém ěř
všichni vedoucí představitelé orthodoxního m arxism u smažili
u d ržet nedotčeno původní jádro M arxova učení a zabránit revi
sím zprava i zleva. Zatím co B ernsteinovy m yšlenky nenašly maso
vou odezvu a tep rv e po porážce H itlera bylo zjevné, jak přesné
byly jeho odhady ekonomického rázu, levá revise vzala na sebe
podobu ruského bolševismu a její politický úspěch ve třech ru 
ských revolucích zjednával bolševikům stále více přívrženců.
O rthodoxní m arxisté považovali Lenina před první světovou vál
kou za to, co opravdu byl, za blanquistickou úchylku, za antim arxistu, a odsoudili Leninovu revoluci jako historickou chybu,
při čemž ani oni se nedožili strašlivé pravdy svých tvrzení. Vůd
ce orthodoxních m arxistů, K arel K autský, zformuloval hned po
říjnové revoluci svou k ritik u bolševismu z m arxistických sociálně
dem okratických pozic, ale tento hlas rozumu a původního m arxi
smu stále více zanikal v demagogických hnutích, hnutích, k terá jako
fašism us a Stalinism us zaplavily Evropu třicátých let. K autský po
dvacet let opakoval politicky bezmocnou pravdu, že “základní cíl kom unistů všech zemí není zánik kapitalism u, ale zničení dem okracie
a politických a hospodářských organizací dělniků” (Karl K autský,
Social Democracy versus Communism, N. Y. 1946, s. 101). Kautského odpor k bolševickým m etodám způsobil, že ne už Bernstein,
ale sám K autský se stal terčem k ritik y jako vedoucí revisionista.
Byl prohlášen za nejhoršího kontrarevolucionáře jen proto, že v
rozhodujících otázkách zůstal m arxistou a odmítl leninism us jako
zcela ruský jev, jako protim arxistickou totalitní versi sociálně-
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dem okratické politiky vůči státu, dělnické tříd ě a dik tatu ře pro
letariátu. Plechanov, Rosa Luxem burgová. M artov a další vedou
cí představitelé sociální dem okracie a II. internacionály měli podobná stanoviska, ale to Leninovi nevadilo, aby je nezahrnul mezi
revisionisty a kontrarevolucionáře. T ak se ve dvacátých letech
ujal pojem revisionism us jako ideologická nálepka pro každou
sociálriě-demokratickou stranu, pokud setrvávala n a Marxově
hledisku. Ačkoli je to paradoxní, největší revisionista, Lenin, ob
vinil z revisionismu všechny ostatní. A zatím co orthodoxní m ar
xismus neselhal v teorii, ale v praxi, revidující bolševismus zví
tězil v praxi, i když v teorii — nebo snad právě proto — opustil
půdu m arxism u a stal se jeho totální negací.

LENINISM US JAKO NEGACE M ARXISM U
4. Rozhodující revisi m arxism u provedl Lenin. Tento velký dia
lektik moci zachránil aktuálnost M arxova revolučního učení jen
tím, že zcela opustil vědecké strán k y M arxovy m etody a přeměnil
m arxism us ve specificky ruský jev. Zatímco B ernstein směřoval
od M arxe k etickém u socialismu, L enin pojal socialismus jako au
toritativní ideologii a praxi, v níž lid není tvůrcem dějin, ale ob
jektem m anipulace revoluční elity. Lenin znal jedině Marxe-revolucionáře a vědce, neznal M arxe hum anistu a nem ěl absolutně
žádné pochopení pro západní tradici politické demokracie, kterou
pohrdal a již ignoroval. Leninism us nevznikal jako zám ěrná ne
gace Marxe, ale jako pokus o orthodoxní kontinuitu v podm ín
kách zaostalé země. K ontinuita leninism u s původním m arxism em
je však velice pochybná, nejen proto, že M arx nepovažoval za
možné začít proletárskou revoluci v Rusku, ale hlavně proto, že
centrální piliře M arxova systém u jsou v otevřeném rozporu s
bolševismem. Lenin vytvořil novou ideologii a praxi pro mocen
skou elitu dělnického h n u tí Ruska, totalitní d ik tatu ru učinil zá
kladem společenského zřízení a zavedl monopol politické moci čili
vedoucí úlohu strany, jako páteř ta k represivního systém u, že
carský despotismus se proti tom u jeví jako liberální idyla. Lenin
se pokusil o k v ad ratu ru kruhu, o aplikaci m arxism u na Rusko, o
proletárskou revoluci, kterou shodně považovali neruští sociální
demokraté za nemožnost. Když Lenin svou revoluci provedl, vý-
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sledek byl úm ěrný kv ad ratu ře kruhu, protože původní m arxism us
zmizel ja k z revoluční p ra x e ta k i z myšlení. Bolševická revoluce
byla úspešným blanquistickým převratem , byla a je mezníkem
dějin, znam ená jednu z největších událostí Evropy, ale rozhodně
nebyla a není uvedením M arxova socialismu v život. Ruská revo
luce není aplikací M arxovy teorie, ale naopak je totálním popře
ním původního m arxism u. H istorický význam Říjnové revoluce je
stejně nesporný jako vliv a význam leninism u v m oderních ději
nách. Co je stejně nesporné, je fakt, že leninismus nepředstavuje
kon tin u itu s původním M arxem , ale jeho totální negaci. M áťuška
Rus pohltila M arxe.
5. Leninova negace m arxism u byla tak radikální, že zasáhla
sam y základy M arxova pojetí dějin, společnosti a úlohy dělnické
třídy. Když Lenin přizpůsoboval m arxism us ruským podm ínkám ,
změnil nejm éně ve třech rozhodujících otázkách samy základy,
na nichž stál M arxův systém: změnil 1) pojetí revoluce, 2) pojetí
tříd n íh o boje a d ik tatu ry proletariátu, 3) úlohu strany. Ad 1: Pro
M arxe znam enala proletářská revoluce zm ěnu společenského řádu,
kterou provádí dělnická tříd a za účelem zrušení státu, s cílem
rozšířit lidskou svobodu a dem okratizovat politické a výrobní pro
cesy. Socialistická revoluce měla být vyvrcholením dem okratické
tradice Evropy, výsledkem dějinného procesu a m usela být p ři
p ravena ekonom ickým vývojem , měla-li bý t nejen úspěšná, ale
měla-li m ít socialistický smysl. S tímto, pojetím revoluce m á Le
nin pramálo společného, protože v leninism u m á politika přednost
před ekonomikou. Od prvního svého teoretického spisu až po
sm rtelné lože, L enin věřil nikoli v dělnické hnutí, ale v roli re 
voluční elity jako organizátora mas, p ři čemž hluboce pohrdal p rá 
vě živelností a iniciativou dělníků samých. L enin vždy a bez vý
jim ky chápal socialistickou revoluci jako revoluci shora, podepře
nou branným i silami a vojenským i akcemi, jako revoluční d ik ta
tu ru nad proletariátem , kterou provádí stranická elita ne s cílem
osvobodit dělnickou třídu, ale industrializovat Rusko. L enin je
stejně daleko od M arxe jako je blízko Blanquim u. Ad 2: M arx
rozuměl třídním bojem konflikt protikladných společenských tříd.
jenž se projevuje nejen použitím násilí, ale také dem okratickým i
prostředky, úsilím o všeobecné hlasovací právo, o pracovní záko-
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nodárství a sociální reform y, p ři čemž je to vždy zkušenost a vě
domí samé dělnické třídy, které je vodítkem politické akce. O
diktatuře proletariátu se M arx zmínil krátce dvakrát ve svém
mnohosvazkovém díle a Engels popsal d ik tatu ru proletariátu jako
federativni systém svobodných kom un, na způsob Pařížské ko
muny 1871, tedy jako systém s pluralitou politických stran, s
občanskými svobodami, volbami a všeobecným hlasovacím p rá
vem, nikoli jako d ik tatu ru revolučních intelektuálů nad dělníky
a občany. L enin naopak pochopil tříd n í boj tradičně ruským způ
sobem, jako neomezenou d ik tatu ru vítězné třídy nad poraženým,
jako absolutní a neomezenou moc, zahrnující všechny prostředky
státní represe, teror, likvidaci občanských p rá v a absolutní mo
nopol moci bolševické strany. Ad 3: M arx spoléhal na vývoj děl
nické třídy a jejího společenského vědomí, a nikdy ho nenapadlo,
že by socialismus musel být vnášen do dělnické třídy zvenčí revoluč
ními intelektuály. Socialismus i socialistická revoluce pro něj
byly právě1 výsledky třídního vědomí dělníků, socialismus bylo
samo hnutí dělníků. Nikdo nevyjádři] historické poslání dělnické
třídy přesněji než M arx, k terý byl přesvědčen, že dělníci se m o
hou a musí osvobodit jedině sami a že žádná revoluční elita ne
může dělnickou tříd u tohoto úkolu zbavit a nah rad it vědomí mas
aparátem moci a revoluční byrokracií. Lenin naopak vytvořil
stranu nového typu, corp ď elite profesionálních revolucionářů,
neomylnou stranu, k terá netoleruje žádné jiné politické strany,
ale reklam uje a p rak tik u je úplný monopol moci. Podle Lenina
dělnická tříd a spontánně nikdy nedospěje k politické moci a musí
tedy být vedena profesionály, “předvojem dělnické tříd y ’’, spikle
neckou ilegální organizací param ilitaristického rázu. Lenin těm i
to změnami teorie a p raxe vnesl do dějin m arxism u rozhodující
významový posun základních pojm ů o historické perspektivě a
poslání dělnické třídy v m oderních dějinách. Lenin vytvořil novou
elitistickou organizaci, novou teorii a praxi, mocenský aparát b u 
doucí byrokracie. Leninism us je negace m arxism u, úspěšná to
tální revise M arxova hum anistického sociálně-dem okratického
programu osvobození lidstva. Leninism us je první sovětská nega
ce marxismu, jeho ruská deformace.
6. Lenin m arxism us rusifikoval, čili spojil jeho interpretaci s
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historickým úkolem porážky carism u a na druhé stran ě zdědil
tradiční despotismus ruského státu. L enin zároveň vytvořil trv a 
lou mocenskou základnu ruského m arxism u, sovětský stát jako
g aran ta nové ideologie a jako organizační základ světového kom u
nismu. Evropští m arxisté, sociální dem okraté s Rosou Luxem burgovou v čele, vytýkali opětovně Leninovi a Trockém u, že vytvořili
sověty jako nástroje d ik tatu ry nad dělníky a Sovětský svaz jako
d ik tatu ru h rstk y politiků nad masami. Zatím co v M arxově kon
cepci byla d ik tatu ra p ro letariátu přechodným stavem , avšak stále
vládou většiny nad menšinou, v Leninově pojetí se stala dik tatu ra
p ro letariátu trvalou státní organizací a nevyhnutelnou podm ín
kou vlády elitní m enšiny nad masam i lidu. Ačkoli Lenin těsně
před revolucí sliboval, že proletářský stát začne odum írat ihned
po vítězství proletariátu, protože ve společnosti bez třídních kon
fliktů je stát zbytečný a nemožný (viz “S tát a revoluce”), faktic
ky položil základy obrovského teroristického aparátu neomezené
moci státn í byrokracie. Paralelně s touto institucionální změnou,
kterou L enin nazval socialistickým státem , probíhala změna v
ideologii, jež vyústila v transform aci sovětského m arxism u v ryzí
politickou ideologii, v nástroj ovládání mas. Revoluční změna ne
proběhla tedy v Rusku jako dem okratizace politické stru k tu ry ,
ale jako vým ěna despotických režim ů a opresivních elit, p ři čemž
nová elita a nový režim byl horší než předešlý carismus. Rozho
dující zm ěna m arxism u, k terá se odehrála v Rusku, nebyla však
ani zm ěna základních teoretických pojm ů, ani hrůzná praxe sta
linské byrokracie, ale něco historicky daleko závažnějšího: pře
m ěna M arxovy doktríny v ideologii industrializace zaostalých
zemí. Tato změna staví n a hlavu všechny předpoklady, s nimiž
M arx tvořil své dílo, ale je to právě tento negovaný m arxism us,
leninism us, jenž se stává jako m arxism us-leninism us ideologií
dalších revolucí. Jako ruská revoluce nem ěla charakter proletářské revoluce, ale jen její vypůjčené jméno, tak všechny další re
voluce, jež si vypůjčovaly aureolu proletariátu, nebyly tím , co by
M arx byl považoval za proletárskou revoluci. Ani v Rusku, ani v
Oíně, ani ve Východní Evropě, ani na Kubě nehrála dělnická třída
v revoluci onu úlohu, kterou M arx přiřk l dělnické tříd ě vyvinu
tých zemí. Nejdokonalejší teorie revoluce, M arxova teorie, prostě
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byla a je používána k funkčně zcela novým a odlišným cílům.
Prom ěna M arxovy do k tríny v ideologii industrializace zaostalých
zemí je rozhodující rys transform ace m arxism u v leninism us, ru 
sifikace a asiatisace m arxism u, negace evropského obsahu a sm y
slu původního učení. Po Leninovi přestává M arxism us existovat
jako politické hnutí, jako ideologický sm ěr a jedině v rovině filo
sofie a drobných sekt se udržuje vědomí o původním význam u
M arxova díla. Lenin provedl totální negaci M arxe, aby nová ideo
logie leninismu byla v zápětí vystavena tém už erosivním u proce
su, jemuž asi propadají v konfrontaci s praxí dějin všechny ideo
logie.

STALINISM US JAKO NEGACE LENINISM U
7. Navzdory protikladným rysům Leninova pojetí m arxism u,
jež odráželo podm ínky carského R uska bez legálního dělnického
hnutí, Lenin jako teo retik i jako revoluční vůdce byl a zůstane
velikou postavou ruských dějin, m oderním P etrem Velikým,
který usiloval o evropeisaci asijské země. Teprve Stalin rozvinul
organické vady Leninovy interpretace m arxism u do oné oblud
nosti, v níž Sovětský svaz dodnes trvá, a provedl tak negaci leni
nismu de facto. Stalin nerevidoval slova doktríny ani teorii, ale
vytvořil novou mytologii; nem ěnil pojm y, ale zbavil veškerou
teorii a ideologii samu přijatého smyslu a racionálního charakte
ru. V obrovském podvodu a system atické lži, jakio prostředku
ovládání mas, tk v í jedinečný přínos Stalina, vůdce největší kontrarevoluce v dějinách. V gigantické kontrarevoluci shora Stalin
proměnil d ik tatu ru p ro letariátu v d ik tatu ru strany, v d iktaturu
partajního ap arátu proti m asám dělníků, rolníků a neruských n á
rodů. Teprve Stalin vybudoval obludný opresivní ap arát k abso
lutnímu potlačení základních lidských práv, teprve on zavedl a
upevnil nový orientální despotism us a učinil vládu egyptských
faraónů vzorem “socialistické” velmoci. Leninova bolševická stra
na změnila radikálně svou funkci, protože se stala disciplinovanou
param ilitaristickou organizací, z níž byly rychle vym ýceny po
slední zbytky vnitrostranické dem okracie a nastolen monopol ab
solutní osobní moci. Zatím co L enin věřil v evropskou socialistic-
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kou revoluci, Stalinovou rozhodující strategickou innovací byla
teorie socialismu v jedné zemi, nezdvořile řečeno “ruský nacio
nálni socialismus”. Stalinism us jako politická praxe byl prolongo
vanou sérií teoretických křečí, v nichž leninism us ve své původní
podobě vzal za své a byl nahražen parafašistickou praxí, jež by
byla zděsila i Lenina. Stalinism us není novou ideologií, je za to
přev ratn o u p raxí koncentračních táborů, hladom orů, vražd, m a
sových zločinů, deportací a genocid, státního terorism u, absolut
ní vlády tajn é policie nad životem a sm rtí, masové likvidace re 
volucionářů. Je to režim , jenž zavedl m učení, censuru, spojenec
tví s fašismem, antisem itské pogromy, obludné politické procesy,
vraždění válečných zajatců, tre st sm rti pro 12tileté děti, braní
rukojm í atd. Stalin leninismus institucionalisoval a teoreticky je
problem atické, zda Leninovy principy znásilnil nebo napinil. Em
piricky je naopak nesporné, že jeho režim znam enal úplné potla
čení lidských práv, a trvalé používání tero ru jako prostředku vlá
dy, a že jeho experim ent stál aspoň dvacet m ilionů životů. Nikdy
nikde žádný kontrarevolucionář nevyvraždil více revolucionářů
než Stalin —• ani H itler ne. S talin nezměnil Leninův systém a není
pravda, že d ik tatu ra proletariátu zdegenerovala. Naopak je p ra v 
da, že d ik tatu ra p roletariátu začala fungovat ve shodě s Lenino
vou revisí m arxism u a že Stalin byl v politice věrným lenincem.
Stalin prostě vytvořil n a Leninových teoretických základech orien
tální d ik tatu ru jako absolutní systém tero ru nad bezprávným oby
vatelstvem , jako totalitní diktaturu. Je nezodpověditelnou akade.
mickou otázkou, ja k by byl vypadal sovětský režim , kdyby jej
byl vedl Lenin déle než prvních pět let, ale je vysoce pravděpo
dobné, že by na sebe nebyl vzal onu teroristickou tvářnost, jakou
m u vtiskl Stalin. Stalinism us jako ideologie nem á s m arxismem
už absolutně nic společného, kdežto stalinism us jako politická
praxe je rozsahem kontrarevoluční hrůzy negací Leninovy révoluče. Stalin Lenina zfašisoval. Co je na stalinism u teoreticky nej
příšernější, je účinnost kolosálního podvodu, fakt, že teroristická
vláda používala úspěšně hum anistickou ideologii, aby zakryla
nejhorší antihum anism us. Intelektuálové, hypnotizovaní ideologii,
nebyli a dokonce ani po hrozných osobních zkouškách nejsou
schopni v ním at základní fak ta o SSSR, protože jejich víra v hu-
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m anistické poslání revoluce exkulpuje všechno a ideologie ospra
vedlní všechno — osobní osud, okupace i masové vraždy.
8. Stalinova kontrarevoluce vyústila v novou stranu technokra
tické elity a v nový režim totalitní d ik tatu ry , jenž se liší od fa 
šismu jen tím, že bohužel nebyl vojensky poražen. Stalinism us
nebyl tedy rozvinutím M arxových hledisek v nových podm ínkách
20. století, ačkoli se pod firm ou m arxism u-leninism u za takovou
syntézu vydával, byl naopak vyvrácením M arxovy vise budouc
nosti, byl negací M arxe i Lenina. Stalinism us je další teoretickou
negací m arxism u a novou praktickou negací leninism u — a to
nejm éně ve třech základních otázkách — v pojetí státu, mezi
národního dělnického hnutí a světové revoluce. Stalinova celková
revise je nejpřesněji v yjádřena v pozdních pracích o jazykovědě
a o budoucnosti sovětské ekonomiky. A d 1: S tát je chápán jako
nadstavba společnosti, jako organizace, řídící společnost a navo.
zující “revoluci shora”. Společnost je chápána jako organism us
řízený státem, eo ipso jako m echanism us vedených a vedoucích,
ovládaných a elit. Takové pojetí je neslučitelné s Marxovou tézí o
odumírání státu a představuje etatisticko-elitistickou degeneraci
chápání smyslu socialistické společnosti. M arxovi nikdy nenapad
lo, že by v jeho jm énu mohl být založen a udržován stát, protože
považoval stát za orgán třídního násilí, jenž odumře jakm ile vět
šina obyvatelstva se bude podílet n a vládě. Ad 2: V Marxově po
jetí nebyl rozhodujícím faktorem stru k tu ráln í prom ěny společ
nosti stát, ale m ezinárodní proletariát a dělnické h n u tí vyvinu
tých kapitalistických zemí. Tato koncepce je nahrazena ve stali
nismu novým pojetím , v němž světový kom unismus je dosažitel
ný jen rozšiřováním mocenského vlivu Sovětského svazu. Rozho
dující není vůle a jednání dělnických mas, tedy hnutí proletariá
tu, rozhodující je mocenské postavení SSSR. To je totální revise
smyslu m ezinárodního dělnického hnutí jako výrazu historické
aktivity mas, to je prom ěna cíle revoluce za cíle vojenské okupa
ce im perialistické velmoci. Takto pojatá revoluce shora, revoluce
chápaná jako výsledek aktivity státu a státní byrokracie, vylučuje
ovšem klasické pojetí dělnického hnutí a jeho funkce v tvorbě
nové společnosti. Funkci dělnického h nutí p řebírá sovětský stát a
funkci m ezinárodního dělnického h nutí sovětská arm áda jako ná-
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■stroj avantgardy světového kom unismu. M ezinárodni dělnické
h n u tí přestáv á b ý t považovánoi za nositele revolučního vývoje,
protože tím to nositelem se stávají tankové divise sovětské arm áuy. Ad 3: Sovětská revoluce ztratila ve Stalinově epoše svůj
revoluční smysl, tak jak byl postupně prom ěněn m arxistický in
ternacionalism us v doktrínu národního, velmocenského, sovětské
ho kom unism u s im perialistickým i am bicemi carského Ruska. Ve
Stalinově interp retaci se světová revoluce stala etatisticko-elitisticko-m ilitaristickou doktrínou ruské expanse, to jest byla totál
ní’ popřena. M ocenská elita SSSR nemyslí dnes už v term ínech
světové revoluce, ani v term ínech m arxism u či leninism u, myslí
věcně v m ocenských vztazích velmocí, usiluje o im periálni zisky
a sleduje perspektivu vlády nad světem , nebo aspoň podílu na
této vládě. Stalinism us je teoretickou negací m arxism u a p rak tic
kou negací leninism u a proto b ý t m arxistou znam ená oponovat
stalinism u. Stalinův a B režněvův Sovětský svaz je hlavní oporou
světové kontrarevoluce a hlavní překážkou socialistické budouc
nosti.

TROCKISMUS JAKO NEGACE STALIN ISM U
10. Po m noha desetiletích stalinských falsifikací je běžné, že teo
rie a praxe ruské revoluce je spojena jednoznačně s Leninem. Ne
byl to však Lenin, ale Troeký, kdo jako první teoreticky zform u
loval perspektivy ruské revoluce a kdo m ěl rozhodující význam
na provedení této revoluce, n a její praxi. Všichni orthodoxní m ar
xisté — včetně m ladého Lenina — stáli n a počátku století na sta
novisku dvou revolucí v Rusku. To znam ená, že očekávali buržoasní revoluci, jež svrhne carism us a teprve pak bude možné usku
tečnit revoluci proletárskou, socialistickou. Troeký jako první
zformuloval hledisko, že ruská revoluce nebude m ít ráz buržoasní
revoluce, ale že bude svéráznou kom binaci dvou revolucí, buržoasní
a proletářské. Tuto budoucí ruskou revoluci pojímal Troeký jako
součást internacionální, světové revoluce, p ři čemž zdůrazňoval,
že Rusko může takovou revoluci pouze začít, ale nemůže ji samo
dokončit. Troeký byl dále prvním m arxistou na světě, který for
muloval zásadně nový přístup k otázce siocialisitické revoluce, když
ji chápal jako perm anentní revoluci, zahájenou v relativně zaosta-
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lé zemi. Světová revoluce byla pojata jako internacionální, n ad 
národní, nikoli jako národně lokální jev a byla pochopena jako
revoluce perm anentní, čili jako sled revolucí a reforem , jako sled
sociálně-ekonomických zvratů, jež se odehrávají v globálním, cel
kovém světovém kontextu, nikoli už tedy jako procesy vzniknuvší
z lokálního třídního boje v hranicích jednotlivých států a národů.
Lenin tato hlediska v podstatě přijal, obměnil a učinil je jedním
z pilířů bolševické strategie, při čemž Trockého intelektuální a u 
torství je v SSSR tabuisováno censurou a na Západě tém ěř za
pomenuto. Troeký je však spoluautorem teorie a strategie bolševi
smu a jeho význam v dějinách ruské revoluce i v dějinách m ar
xistické teorie předčí význam Lenina. Ve vývoji ideologie není
podstatná k o n tin u ita pojm ů, ale sam a historická praxe třídy a
jejich mluvčích. Skutečnost, že Troeký plánoval a uskutečňoval
ruskou revoluci jako evropskou, internacionální zkušenost — že
tedy nerevidoval jen pojmy, jako B ernstein a K autský, znam ena.
la novou perspektivu pro klasický m arxism us. Jestliže vůbec exi
stuje kontinuita s původním m arxism em , pak vede dílem, my
šlenkami a praxí Trockého. M etodické vyvražď ování Trockého
přívrženců, ani naprostá censura jeho životního díla nesnížily
význam Trockého pro přítom nost ani budoucnost. Má-li m arxis
mus na západě vůbec nějakou budoucnost, pak jen jako troekismus a rozvinutí troekismu.
11. Trockému n epatří teoretický p rim át jen před ruskou revolu
cí, ale také po ní, protože to byl on, kdo vyjádřil, zformuloval a
teoreticky objasnil tříd n í charakter sovětského státu, roli byro
kracie a osobní moc Stalina. Troeký považoval vždy sovětský stát
za dělnický stát, k terý je třeba bránit, ale zároveň za degenerova
ný stát, s reakční totalitní byrokracií, k terá zradila revoluci a usurpovala politickou moc. Troeký však nepovažoval stalinskou by
rokracií za novou vládnoucí třídu, ale pouze za kastu, vrstvu,
která může být svržena politickou revolucí a nahražena dělnic
kou, socialistickou dem okracií. Totalitní režim této byrokracie vy
lučoval m írnou vývojovou cestu, ale Troeký se domníval, že po
kud tato byrokracie slouží zájm ům dělnické tříd y a pokud trvá
znárodnění prům yslu, nem á sam ostatnou třídní roli. Jin ak řečeno,
podle Trockého znárodnění výrobních prostředků určuje dělnický
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ch arak ter státu. Byrokracie nevytvořila nové form y vlastnictví a
m usila by zavést nové form y vlastnictví, aby se třídou stala. Tě
sně před sm rtí Troeký vyjádřil v prorockém článku (The USSR in
W ar, in: The New International, Nov. 1939, p. 327) daleko rad ik á l
nější m yšlenku, když totiž připustil možnost p ře v ratu SSSR v
novou byrokratickou společnost a prom ěnu byrokratické kasty v
novou tříd u a předvídal tak strašlivou pravdu budoucího vývoje
stalinism u: “H istorická alternativa, důsledně dovedená do konce,
zní takto: b u ď to je Stalinův režim odstrašující zvrat v procesu
prom ěny buržoasní společnosti ve společnost socialistickou, nebo
je Stalinův režim první fází nové vykořisťovatelské společnosti.
Jestliže se d ru h á prognosa prokáže být správnou, pak se byrokra
cie přirozeně stane novou vykořisťující třídou. A ť je druhá p er
spektiva jakkoli obtížná, jestliže by se skutečně světový proleta
riá t ukázal b ý t neschopen splnit poslání, jež m u bylo uloženo sm ě
rem vývoje, pak by nezbývalo nic jiného nežli otevřeně uznat, že
socialistický program , založený n a vnitřních rozporech kapitali
stické společnosti, skončil jako Utopie. Je sam ozřejm é, že by bylo
zapotřebí nového “m inim álního” program u k obraně zájm ů otro
ků to talitní byrokratické společnosti. Troeký tedy považoval za
teoreticky možné, že dělnický stát se zm ění v novou vykořisťovatelskou společnost a byrokracie v novou vládnoucí třídu, tedy změ
n u ch arak teru stá tu a společnosti, sm ěrem k totalitní despocii. To
je přesně to, co se stalo ve čtyřicátých a padesátých letech. Z toho
vyplývá, že pouhá politická revoluce už nemůže zm ěnit charakter
politického! režim u ve smyslu socialistické dem okracie, o čemž
byli č e ši a Slováci velmi drasticky poučeni v roce 1968. Společen
ský systém stalinism u nelze tedy dem okratizovat, protože může
b ý t zm ěněn jen stru k tu ráln í změnou výrobních pom ěrů, změnou
vztahů mezi třídam i, změnou mocenských vztahů mezi třídou
ovládanou a ovládající, mezi m asou a mocenskou elitou. Troeký
hovořil pouze o eventualitách vývoje a nechával možnosti ote
vřené. Další teoretické kroky za Trockého pozice učinil ve čtyři
cátých letech Jam es B urnham pojetím m anegerské revoluce, Mi
lovan Djilas teorií nové třídy, Max Schachtm an a Raya Dunayevskaya teorií byrokratické revoluce. Teoreticky vyjádřili tito posttroekisté stejně děsivý obraz trium fu stalinské byrokracie So-
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větského svazu, jaký ve stejné době lite rárn ě zpodobili George Orwell a A rthur Koestler.
12. Troeký nebyl jediný, kdo si uvědomoval alternativy vývoje
stalinského zřízení. Také B ucharin, jako jeden z prvních m arxi
stů na svítě, pochopil nebezpečí etatizace socialistické společnosti,
to jest takového stavu, v němž by ekonom ická základna byla zce
la podřízena politické nadstavbě státu. B ucharin již v roce 1915
theoreticky připustil, že je možná společnost, jež by nebyla ani ka
pitalistická. ani socialistická, ale jež by byla společností bez trh u
a nevyráběla tedy zboží. Ekonom ická stru k tu ra takové společnosti
by byla zcela nová, byla by to jakási otrokářská ekonomie plánu
jící hospodářství nejen pro výrobu, ale i spotřebu. V takové společ
nosti by nebylo krisí ani revolucí, protože volná h ra ekonomických
sil by byla státem vyloučena; byla by to jakási postkapitalistická
společnost, jež ovšem znam ená kru tější systém vykořisťování,
Bucharin teoreticky předjal pozdější teorie totalitního státu a
m ilitaristického řízeného hospodářství, ovšem zamítl praktickou
možnost takového vývoje v Rusku. B ucharin však teoreticky p ři
pustil společnost, jež není ani kapitalistická, ani socialistická, ale
jež je něčím kvalitativně jiným , čímž také ovšem připustil, že cí
lem dějin není nutně socialismus. B ucharinova a Trockého teore
tická negace stalinism u vyvolala negaci negace —- fysickou likvi
daci negující opozice. Stalin dal oba teoretiky zavraždit, čím jen
nechtěně potvrdil, jak přesně byla zam ěřena jejich kritika. A pro
tože myšlenky zavraždit nelze, pokračovala anti-stalinská opozice
v další vývojové fázi — po druhé světové válce.
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K , B. JIR Ä K UMELEC — ČLOVEK
(K druhému výročí úmrtí, 30. ledna.)
K. B. J irá k byl zvláštní a složitá osobnost. Jeho všestranné zna
losti a m nohotvárná činnost by vystačily k vyplnění několika ži
votů. Od m ládí pedagog, k ritik , skladatel, dirigent, organizátor a
filolog — to se prolínalo celým jeho bohatým životem.
Pokusím se, jaksi v črtách, zachytit jaký byl v každodenním
žití. Myslím, že v tom sm ěru se neví o něm na veřejnosti tém ěř
nic. 24 let nádherného spolužití m ne snad opravňuje k šťastném u
konstatování, že jsem ho znala jako m álokdo a že se m ně dal poz
nat.
O K. B. Jirák o v i bylo vždy psáno jen jako o skladateli a peda
gogu, ale ne jak o o člověku. Pokud se o jeho lidských rysech m lu
vilo, nebyl osobně p řija tý názor právě lichotivý. Jako vědec, vzdě
lavatel či organizátor byl respektován, jako skladatel uznáván,
obdivován i milován; jako člověk nepochopen. A přece za celým
dílem je především člověk. Nepochopený a snad i proto ne kaž
dým m ilovaný, protože se nedal m nohým poznat.
Jeho vnější chování nevyvolávalo družnost. Jeho podání ruky
nepřitahovalo, spíš určilo hranici korektní vzdálenosti. A přece
člověk s citem mohl postihnout, že pod chladným zevnějškem bije
citlivé srdce. Ti, kdo nebyli zatíženi předsudky, nalezli v něm
muže m ála slov, ale ryzího, jehož slovo platilo; přísného, ale las
kavého a nadm íru citlivého.
Lidi obyčejně očekávají u umělce něco podivínského nebo aspoň
bohémského a pak jsou ochotni i leccos prom inout. V tom sm ěru
nebyl prototyp umělce, ja k ho vidí a chce vidět prům ěrný člověk.
Už zjevem byl velmi civilní, i když nápadný svou hlavou, která
prozrazovala nadprům ěrnost. Nebyl výstřední ani v obleku, ani v
chování, naopak řekla bych profesorsky úsporný a přesný, víc
vědec a hlavně rozený a věčný vychovatel.
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Jako právník, věřil v řád a to se projevovalo ve všem. I jeho
styl v řeči a v písmě byl přesný, nemiloval velká slova a cliché,
vyjadřoval se úsporně, ale pádně. Však jako k ritik z mladších
let doma je tak pam atován. Jeho iniciálky K B J se škodolibě p ře
kládaly “krátce, břitce, jedovatě”. Ne, jedovatý nebyl, snad jem 
ně a duchaplně ironický, ale pravda je, že nesm louvavě m ířil
vždycky přímo a často necítil, že zasáhl. Sám odm ítnutí těžko
snášel a dovedl se stáhnout, často nadlouho, někdy navždy.
Nebyl suchý, oceňoval hum or, miloval vše krásné, m alířství,
literaturu a zejm éna básně měl rád. Kdysi jedna naše znám á při
první návštěvě v nadšení řekla, že vypadá jako Beethoven. Snad
stisk úst, ale podm račený nebyl. Dovedl se sm át a smál se rád,
potřeboval k tomu jen slunnou pohodu kolem sebe. Ta m u byla v
dřívějších letech odepřena, proto ji tolik později oceňoval. A ve
svých opravdu posledních letech vychutnával krásu a pohodu na
každém kroku, někdy až bolestně intenzivně. “Ja k je na světě
krásně . .
bývala jeho slova, když vyšel z domu. A třeb a jen
pupeny na keřích vyvolaly jeho obdiv. Strom y byly jeho láska a
nelenil vystoupit někde venku z vozu a podívat se “cože to je za
strom, ten ještě neznám ” .
Miloval život a nebyl jím unaven ani v té osmdesátce. Nebyl
blazeovaný a ač sjezdil celou A m eriku i Evropu přijím al nové
zážitky vzrušeně1a zase jaksi pokorně. Na př. se pam atuji, že jsme
při cestách po Španělsku dorazili navečer do Toleda, kam jsme
putovali za jeho m iláčkem El Grecem. S návrší město leželo před
námi jak stará rytina. Po dlouhém mlčení řekl tiše: “Celý život
jsem si přál se sem podívat.” Podobné se opakovalo v Provenci. V
Bruggách ještě po své 70tce šplhal za vedra do kostelní věže na
náměstí a moje výčitky, že je to nam áhavé, odvál slovy: “Ale ta
vyhlídka přece stála za to, ne?”
•

K ritika doma po celá léta podtrhávala jeho akadem ičnost, vzdě
lání a hudební kultivovanost, ale opomněla vzít na vědomí lyriku
a cit, který v jeho skladbách je a mluví jasně. To se jaksi nehodilo
k danému portrétu KBJ. Jednou byl zařazen a označen provž
dycky, a nikdo se už nenam áhal sledovat jeho lidský vývoj; jako

když herec po léta h raje jeden žánr, aniž je m u dána možnost
u kázat se i s jin é stránky.
Osobní tragedie životní — donutily ho postavit si před sebe
ochrannou stěn u neprístupnosti — ta ho měla chránit., ale n e
uchránila. U vnitř zůstal zraněný a zranitelný.
Nejlejší byl, když mohl m luvit věcně. “Smáli talk ” m u byl cizí,
ve společnosti byl často nesvůj, ostýchavý, ale společnost doma
měl rád.
Říká se, že kdo se chce zavděčit, nemůže m luvit pravdu. Ale
K. B. Jirá k nikdy nestál o to zavděčit se. P ravda m u byla nade
vše, a proto se ta k y často nezavděčil. Za svým názorem stál, i
když byl — a to často — nepopulární. Skoro bych řekla, že si v
tom liboval — prezentovat názory, o nichž napřed věděl, že nebu
dou vítány. Jednou na krajanské schůzi v Chicagu, když se de
batovalo o černošské otázce, začal svůj projev slovy: “Teď sem
asi hodím bom bu!” A bom ba to byla, nikdo s ním1 nesouhlasil. I
jin ak osvícená k rajan k a vehem entně vyžadovala, aby jeho
poznám ka byla v protokolu vynechána. Po letech si svůj názor opravila a byla natolik fair, že to v krajanském tisku napsala a
přiznala.
Dobře si rozuměl se studenty. Ti, co chodili za ním do domu na
soukrom é hodiny kompozice nebo dirigování, profitovali — m y
slím — dvakrát: z profesionální lekce a z hovorů jaksi na okraj,
před a po ní. Již ve dveřích m ládenci sypali otázky s úvodem:
“Tohle jen Dr. J irá k bude vědět” —- a on neúnavně odpovídal,
vysvětloval, radil a to nejen v otázkách m uziky. Zdůrazňoval,
jak je důležité vzdělání, studium a poznání — “to všechno se v
muzice ukáže”, byla jeho slova.
Na příklad po n áv ratu z M exika sděloval studentovi, že jsm e v
Mexico C ity slyšeli Beethovenovu D evátou sym fonii se sloven
ským sólistou Rud. P etrák em á m ístním orchestrem . Student
hned na to: “It was no good, was it?” Málem se rozzlobil, v y sv ět
loval, dokazoval a varoval před předsudky a m ylným i závěry. A tak
formuloval m ladé a vedl je — všichni do jednoho to dnes oceňují.
N ikdy se názoru druhého nesmál a nepodceňoval žádný pokus,
žádnou snahu ani v kum štu, ani v životě. N ikdy nepřestal sám
studovat, ale nevydával se za autoritu neomylnou. Jednou v de-
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batě o výnosnosti zam ěstnání někdo navrhl, že by měl psát muzi
ku pro televizi nebo radio, že je to jistě snadné a výnosnější nežli
profesura. Řek] prostě: “To druhé je jistě pravda, ale když já bych
to nedovedl.” P řátelé m u přezdili “chodící naučný slovník” ; jeho
znalosti byly skutečně všestranné. Přesto si vždycky znovu pocti
vě ověřoval každé datum , i když jeho pam ět byla až do posledních
let fenomenální. Co dal na papír, musilo bý t nesporné. Neměl rád
velká slova, dovedl podat hluboké m yšlénky srozumitelně, ale
nikdy ne laciným stylem.
Nebála jsem se m u jako laik říci svůj úsudek jak na m ne za
působila ta či ona skladba. N ikdy nedesauvoval, spíš se zamyslil a
pak řekl: “To je hlas lidu.” Sám1byl nekonečně zvídavý a nevyhý
bal se ničem u novému. Jen když se probíral seriálem “Perspectives of new m usic”, řekl: “To už se učit nebudu.”
často jsem se dozvěděla to, o čem jin a k nem luvil, z jeho dopisů
přátelům. Musila jsem je číst, nem ěl trpělivost po napsání je
přehlížet, event. opravovat překlepy — psal sám na stroji a dobře.
Jeho korespondence byla enorm ní. S m uzikanty dovedl rozebírat
na pokračování hudební problém y a svěřoval se se svými objevy a
dojmy z nových věcí. Měl-li n a universitě “okénko” mezi lekcemi,
určitě je ztrávil v knihovně. Jednom u příteli napsal: “Člověče, co
já jsem se tady naučil! Ovládám teď dokonale G regoriánský cho
rál.”
S Jaroslavem K řičkou si psali po hanácku, někdy jeden dopis i
v několika řečech. K řička psal vždycky ručně, úhledně, ale ne
čitelně. Říkali jsm e jeho psaním “luštěniny” . Když psal v nemoci,
jak komponuje, KB ho obdivoval, že to dokáže a jak je pilný. On
mu na to odpověděl typicky po svém: “ Chlapče zlaté, já jenom
třísky, ty děláš klády.”
S jiným přítelem ve vlasti měl dlouhé písem né debaty o litera
tuře. Byli skoro stejného věku, ale v názorech byla mezi nim i celá
generace. Zatím co přítel obdivoval stále Vrchlického a Victora
Huga, K B J m u stroze napsal: “Už jsme přece trochu dál” a zastával
moderní směry.
K. B. J irá k přišel do A m eriky v létě 1947, na pozvání Roosevel
tovy University, přednášet na letním sem etru v důvěře, že je to
jen přechodný pobyt. Vinou vývoje událostí doma, ztrávil zde
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skoro č tv rt století. S A m erikou se sžil, ale v srdci zůstal Čechoslo
vákem . Vystupoval vždycky jako český skladatel a n a svém jm é
ně trval až do té čárky na “á” (vždycky Karel, ne Charles; Jirák ,
ne Džajrek).
A m eriku měl rád a přece často na našich cestách si povzdechl:
“Co tad y vlastně děláme, proč nejedem e třeba do Chuchle?” Byl
vášnivý cestovatel. P rvních 11 let zde jsm e věnovali každé prázdniny cestám po Am erice, soustavně, system aticky, 5-6 neděl vo
zem. Když přijela jeho mladší dcera k nám na návštěvu do Chi
caga, hned rozhodl, že m usí vidět předěl A m eriky, Mississippi. —
“P rav á A m erika začíná na západ od Chicaga”, řekl.
Stejně system aticky jsm e plánovali dalších 10 let s Evropou.
Byl všude doma, ovládal dobře několik jazyků a mluvil rád vždy
jazykem té země; od číšníka v restauraci až po průvodce v m u
zeích. Udivil vlastní vnučku, když se v 75ti letech dal do studia
portugalštiny, “aby se tam n eztratil”, když jsm e se tam chystali.
V P aříži ho měli za Francouze — snad k tom u přispěla i stužka
Francouzské Čestné Legie, k terá nám doslova otvírala dveře; jed
no z vyznam enání, které nosil a na k teré byl hrdý. P ři poslední
cestě Provencí, jsm e šli po stopách m ilovaného básníka M istr ala
a návštěva jeho rodného domu v M aillane byla pro nás nezapo
m enutelným zážitkem . Do knihy hostů se zapsal: K B J, compositeu r Tchěque. K ustódka v obdivu řekla: “Hned jsem věděla, že
jste někdo, není divu, že o M istralovi tolik v íte.” Bylo přirozené,
že se pak v Nizze pídil po jeho sbírce “M iréio”, koupil si ji a zby
tek dovolené nadšeně porovnával francouzský překlad s originá
lem v provencalštině. Je to náhoda, či projev staré lásky, že dal
stejný název “Miréo” tanečním u kusu, k terý komponoval v Praze,
pro M asopustní ú terek skladatelů dávná léta před tím ? L ituji
dodnes, že jsem se ho na to nezeptala.
Jeho p rv n í cesta, hned po skončení letního sem estru v r. 1947,
vedla do Spillvillu v Iowě, kde trávíval své prázdniny Antonín
Dvořák. Není to práv ě zajím avá část Am eriky; Dvořák ji
sám nazval “S ah ara” a věru, člověk se až diví, že se ze státu New
York, kde jsou opravdu přírodní krásy, vydal na dovolenou právě
sem. O statně byl to nápad jeho faktora p. Kovaříka, k terý ho
vedl “mezi Čechy” . A Češi tam žili, ba naučili celou ves tenkrát
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česky. I okolní osady byly české, jak o tom svědčí dodnes tabulka
u cesty s nápisem “P rotivín”.
Putovali jsme tam spolu p ři naší první cestě na západ a shleda
li se — již podruhé — s babičkou Bendovou, bývalou hospodyní
Dvořákovy domácnosti. S pýchou nám vyprávěla, že pekla Dvořákovům chleba. Anglicky se nikdy nenaučila, ba zachovala si
výrazy svého kraje á la: “Zim a byla zloděj’’ atd. To se Jirákovi,
jako filologu, líbilo a zapsal si to zvlášť do notesu.
První americké prázdniny r. 1948, když jsm e ještě nebyli po
jízdní, jsme trávili ve Wisconsinu, v osadě Hatfield, kam nás do
poručili krajané z Chicaga. K rajina ne nepodobná naší ve vlasti,
s jehličnatými lesy a s jezerem A rbutus, k teré nám připom ínalo
Dářko z českomoravské Vysočiny. Bývala to osada českých fa r
m ářů, než je chudá půda vyhnala za lepším jinám . A nebyl by
to zase zvídavý duch KBJ, aby si aspoň na dovolené “dal pokoj”
a nepátral po stopách bývalých českých usedlíků.
Seznámili jsme se tam se starým písm ákem p. Adamírou. který
tam trávil svůj odpočinek. S ním jsme podnikali vyjíždky po sto
pách starých farm ářů. Pam atoval si jm éna a m ísta, kde která
farm a stála, i když často bylo těžké n ajít základní obrysy stavení,
namnoze už zarostlé, ale někde ještě s jasným i stopam i starých
letopočtů na základních kam enech. Také český hřbitov “Kom en
ský” nese na svých náhrobcích sam á česká jm éna, i když pravopis
často pokulhává. Z toho všeho vznikla reportáž pro rozhlas, vysí
laná do Československa.
O této drobné práci nikdo nevěděl. K B J také o ní nem luvil; v
tom slávu nehledal, hledal jen české kořeny. Doporučili jsm e do
Wisconsinu mnoho nových českých přistěhovalců, takže se žerto
valo, že Hatfield by se měl přejm enovat na “Jirák o v ” .
Zmínila jsem se z počátku, že lidi očekávají nějaký druh vý
střednosti u slavných mužů. N apadají m ě dvě vzpomínky.
K. B. Jirák nosil po celá léta v kapse vždy tři kapesníky (jako
jeho otec) a na radu svého učitele J. B. Foerstera, v druhé tři
kaštany — na zahánění reum atism u. Rok co rok je obnovoval,
což nebylo vždy jednoduché, protože kaštan je v Americe dost
vzácný strom. V posledních letech tento zvyk opustil, a ejhle, obje-

vily se m u “ aligátoři Očí” na kloubech rukou. Říkával pak ode
vzdaně: “Co dělat, jsou tu léta.”
Když se ho lidi ptali na inspiraci, usm ál se a odpovídal: “Kom 
ponuji, když n ajdu čas, inspirace není všecko.” P ři poslechu
rad ia neustále dirigoval, často i v tichu při jízdě vozem, ale ne
rad viděl, když si toho někdo všiml či toi komentoval. V dobré
chvíli jednou prozradil, že když chodil v Praze ze svého bytu na
Jiříh o nám ěstí Fochovou třídou do Rozhlasu, že vždy uprostřed
cesty — u tržnice — ho napadlo nějaké hudební téma. Pozna
m enal si je n a m anžetu u košile.
Jednou po koncertě v Chicagu jsm e seděli v restauraci u večeře,
když se u našeho stolu objevil černoch. Uklonil se, obřadně se
představil a gratuloval k provedení nějaké kom orní skladby. A
pak se osmělil k otázce: “Dr. Jirák, w hat did you think of when
you w ere w ritin g this beautiful sonata?” Nato KB prom ptně:
“To w rite a good sonata!” Černoch jen zamžikal očima a myslím,
že byl trochu zklamán. Očekával asi nějakou rom antickou story.
Jin d y zase za ním přišel po koncertě, kde se dávala jeho sklad
ba pro sólové housle, jeden z žáků, takto českého původu, a nad
šeně povídá: “Profesore, to byl krásný písek.” Teď zas zamžikal
očima skladatel a trvalo nám oběma chvíli, než jsm e si uvědomili,
že “písek” bylo počeštěné anglické “piece”. Neměl rád m ísit česká
slova s anglickým i a často káral: “Co to je za češtinu!” — ba brzy
po svém příletu do Chicaga, napsal na toto tém a rozm arný fejeton
do Lidovek.
Za svého 2'Otiletého působení na Rooseveltově universitě, vy
choval řa d u skladatelů všech možných ras. Jeho studenti získali
ceny za svoje komposice, v praksi se dobře um ístili a několik z
nich zastává vedoucí m ísta profesorů na universitách. Jeho vliv
jako učitele, změnil životní dráhu několika jedinců. Studenti ho
doslova milovali. Jejich věrnost byla dojímavá. Jejich výroky o
něm byly: “Byl nejen nezapom enutelný učitel, byl naše inspirace,
postavil nás do života, byl to aristokrat mezi profesory . . ”
černoch z jihu, k terý přišel do Chicaga studovat na letní se
m estr, měl jedinou touhu: aby mohl dirigovat “ S tar Spangled
B an n er”. N adání dirigentské neměl, ale K. B. neměl srdce ho o d 
m ítnout, a tak si dal s ním práci. On pak z vděčnosti na konci se-
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m estru přinesl svém u profesoru tři jablka, jako honorář, a loučii
se s ním se slzami v očích.
Za svého 241etého pobytu v Americe, napsal K. B. J irá k 34 no.
vých skladeb, m. j. dvě symfonie. P á tá dostala II. cenu na Mezi
národním festivalu v E dinburgu r. 1951. Byl to úspěch skladatele
malé země, s k terý m se chlubila am erická universita. Umístil se
jako druhý mezi 61 skladateli ze 13 zemí (I. cenu získal Angličan
W adsworth). Soutěž byla anonym ní a příznačné bylo že Jirá k zadal
svou skladbu pod heslem “Procul p a tria ” (od vlasti vzdálen). Je
zajím avá shoda, že i D vořák napsal svou V. symfonii v A m e
rice, s m otivy černošských “spirituals”. V Jirákově symfonii Se
ozývá ve Scherzu rozm arná “Yankee Doodle” .
P rem iéry jeho skladeb měly často smůlu; vzpom íná toho i ve
svých pam ětech. Na prem iéru V. sym fonie ve Skotsku r. 1951 byl
pozván starostou m ěsta Edinburgu. Nemohli jsm e je t pro náš
tehdy nevyřešený status. Za p ár měsíců n a to ji dával R. Kubelík
s chicažským sym fonickým orchestrem a K. Ančerl v Torontě r.
1970. Ani na tuto kanadskou prem iéru nemohl jet; to se prvně
ozvalo nemocné srdce. Slyšel ji znovu v provedení Rozhlasového
orchestru r. 1968 — tedy 17 let po chicažské prem iéře. Provede
ní ve vlasti pokládal za pravou prem iéru a v dopise příteli napsal:
“N ebýt provedení V. nebyl bych dokončil VI. To mi dalo jisk ru !”
Na VI. — poslední —- pracoval s přestávkam i 13 let. Tu už bohu
žel neuslyšel, ani Requiem , které napsal na pam átku své m atky
v r. 1952 — to jsou jeho dvě největší díla psaná zde.
V Americe se h rály nejvíc jeho kom orní skladby a m enší díla.
Smyčcová k v arte ta (a napsal zde čtyři) byla vřele aklam ována na
koncertech M ezinárodní společnosti pro soudobou hudbu, kterou
v Chicagu pomáhal zakládat a byl několik let jejím presidentem .
Poslední léta svého působení na Rooseveltově universitě dirigo
val universitní sym fonický orchestr s velkým úspěchem. Bylo
zase docela sam ozřejm é a pro něho příznačné, že začínal a končil
Smetanou. Nezapomněl ani na D vořáka, ba provedl i skladbu své
ho žáka, do té doby věc neslýchanou. Miloval tuto svou novou
činnost a jen nerad se s ní loučil, když ve svých 77 letech opouštěl
Rooseveltovu universitu. Ale do pense ani potom nešel. Sousední
konservatoř m u nabídla okam žitě profesuru a on učil dál. Když

27

m u přátelé domlouvali, že by se měl šetřit, odm ítal s úsměvem:
“Ale to jen tak, abych nezrezivěl. Moje pense je, že učím víc, za
m íň peněz.” Byl to styk s m ládím, který potřeboval a věrnost
studentů, které nechtěl zklamat.
Odešel v plné práci. P á r dní před odchodem do nemocnice, m i s
radostí hlásil, že dokončil anglickou učebnici hudební theorie. “Je
to potřebí, nic takového tu nem ají.” I to bylo pro něho typické:
vždy rád dělal to, co považoval za dobré a užitečné, s myšlenkou
pro budoucnost.
Na závěr: P řála bych si, aby toho moje malé “svědectví” bylo
p řijato vlídníš, jako h rst vzpom ínek na člověka a umělce. Až jed
nou bude historie zvažovat uměleckou velikost K. B. Jirá k a , snad
ani ona nezapom ene n a jeho lidský profil, k terý býl pozoruhodný.

Blanka Jiráková
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LITERÁRNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
(leden

—

červen 1973)

AN TO N ÍN KRATOCHVIL
K situaci:
První půle roku 1973 jasně dokumentovala, co znamená “znor
malizovaná” literární fronta v českých zemích. Původní lite
rární tvorba, ať již z oblasti krásné literatury či z kategorií
literární vědy, nepřinesla žádné významnější dílo. Do redakcí
jediných dvou vegetuj ících českých literárních časopisů byli
dosazeni známí přestárlí dogmatici padesátých let; jejich vliv
se jasně odrazil na obsahu obou časopisů.
Dvouměsíčník Česká literatura (vydavatel Ústav české a
světové literatury ČSAV) byl na začátku roku svěřen do rukou
Ladislava Štolla (nar. 1902); v padesátých letech byl Štoli mi
nistrem vysokých škol a později ministrem kultury. Po revo
lučním II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, v dubnu
1956, byl Štoli nucen vzdát se vedení ministerstva kultury. V
době pražského jara byl několikrát označen za hlavního před
stavitele dogmatických pozic v české literární kritice. Štoli
vystřídal ve vedení časopisu Česká literatura Josefa Hrabáka,
který je profesorem starší české literatury na brněnské univer
sitě; pod jeho vedením byl list značně zaměřen na českou lite
rární historii — Štoli zaostřil list na otázky současnosti. Pro
gramový článek nové linie časopisu byl zaměřen na vliv sovět
ské literatury na české písemnictví. (1)
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Rovněž jediný literární orgán nového t. zv. Svazu českých
spisovatelů, Literární měsíčník, byl dán do “osvědčených dog
matických rukou” Josefa Rybáka. Rybák (nar. 1904) byl v pa
desátých letech vedoucím kulturním redaktorem Rudého prá
va a zároveň šéfredaktorem tehdy rovněž jediného literárního
měsíčníku Svazu čs. spisovatelů. Nový život. V roce 1956 Nový
život dostal rovněž nové redakční vedení a Rybák přešel na jiné
pracoviště. Josef Rybák vystřídal v Literárním měsíčníku prosaika Rudolfa Kalčíka. Obsah časopisu je rovněž velmi oriento
ván na sovětskou literaturu.
Když v novoročním projevu český ministr kultury Miloslav
Brůžek zdůraznil, že “proces normalizace na kulturní frontě
byl ukončen” (2), neměl v podstatě nepravdu: byl ustaven no
vý Svaz českých spisovatelů, začal vycházet nový Literární mě
síčník a všechna nakladatelství dostala nové, stranicky spoleh
livé vedení — ovšem to nej podstatnější chybělo : skutečný li
terární život a nová umělecká tvorba. Tyto skutečnosti a řada
soudních procesů proti intelektuálům vedly ke známému výro
ku nositele Nobelovy ceny za literaturu, Heinricha Bolia, o
“kulturním hřbitovu v Československu” (3).
I pražští propagandisté, neradi a opatrně, tuto situaci sami
přiznávají. Tak pražský rozhlas ve své relaci Aktualita (4)
přiznává, že literatura je
“prostor, který stále ještě čeká na vyplněni. Kolik jen
chybí např. literárních, dramatických filmových děl, v
nichž by stranicky angažovaně a přitom s uměleckou úrov
ní byly ztvárněny základní procesy, probíhající v naší spo
lečnosti, v nichž by byla zobrazena hlavní úloha vedoucí
síly naší společnosti, dělnické třídy, revoluční přeměny ži
vota naší vesnice. . . Stejně tak thematika současného zá
pasu s přežívajícími měšťáckými pozůstatky v myšlení a
jednání lidí, i dramatické události krizových let čekají na
zpracování a čekají na své autory.”

Y “Aktualitě” se dále zdůrazňuje, že současná a budoucí čin
nost nemůže být hodnocena kriticky minulými hledisky, nýbrž
novými kriteriemi.
Velmi zasvěceně celou tuto komplikovanou situaci na literár30

ní frontě analyzoval dramatik Pavel Kohout v interviewu, kte
rý poskytl italskému týdeníku L’ Esspresso (5). Pavel Kohout
zdůraznil, že 152 předních autorů je na listině proskribova
ných, kterou sestavilo ministerstvo kultury. Kohout v rozhovo
ru s redakcí italského listu zdůraznil, že sám napsal ministru
kultury list, v němž protestoval proti této nenormální situaci
a také sestavil žalobu ve věci proplácení honorářů za literaturu
vydávanou v zahraničí.
Na dotaz redaktora, zda odpovídají skutečnosti obvinění, že
dával přednost publikování v zahraničí před vydáváním knih
doma, Kohout zdůraznil: “Od roku 1969 jsem vždy nabídl první
zveřejnění svých knih i divadelních kusů československým vy
davatelstvím a divadlům. Všechny rukopisy mi byly bez jedi
ného slova vráceny.”
Kohout dále v rozhovoru s redakcí italského listu podotknul,
že v podobné situaci, jako je on, jsou všichni významní čeští
dramatici, což prý má za následek, že po čtyři roky nebyla
uvedena v ČSSR žádná nová soudobá hra. K ilustraci současné
ho stavu literární fronty v českých zemích mohou posloužit tři
charakteristické příklady: vyvrcholení soustavné kampaně pro
ti tzv. kafkovským epigonům v české literatuře u příležitosti 90.
výročí narození Franze Kafky, útoky spojené namnoze s anti
semitskými tendencemi. Druhým příkladem ilustrujícím sou
časnou situaci bylo úmrtí předního českého dramatika a bás
níka Václava Renče, který byl ve známém spisovatelském pro
cese v padesátch letech odsouzen k 25 letům žaláře. V době
obrodného procesu byl Renč plně rehabilitován a česká divadla
uvedla jeho tři nová dramata a byly vydány nové tři Renčovy
básnické sbírky, vedle celé řady překladů. Od roku 1970 zmizel
Václav Renč opět z divadelních scén; když zemřel, 30. dubna
1973, jeho úmrtí bylo v oficiálním tisku úplně ignorováno a
teprve za 14 dnů vyšly tři krátké nekrology v nábožensky
orientovaných časopisech.
Franz Kafka opět na smetišti literatury.
Když se ve dnech 27. a 28. května 1963 konala v Liblicích me
zinárodní konference věnovaná dílu pražského rodáka Franze
Kafky, nezúčastnili se jí sovětští literární theoretici. Liblická

konference se pak stala odrazovým můstkem liberalizačních a
demokratizujících tendencí v české i slovenské literatuře a by
la jedním ze symptomů pozdějšího obrodného procesu.
V SSSR byl Franz Kafka vždy považován za literární zjev
druhořadý, politicky prý nahrávající buržoasním tendencím.
Teprve v roce 1965 tam vyšlo první vydání Kafkova Procesu a
povídek. Současně s touto edicí vyšla také v SSSR první kaf
kovská monografie v ruštině, kniha D. V. Zatonského: Franz
Kafka i problémy modernizma (Moskva 1965). Tato publikace
byla napsána v zajetí starých dogmatických rekvizit. Je cha
rakteristické pro tehdejší situaci v Československu, jak ostře
mohl ústřední orgán Svazu čs. spisovatelů tuto publikaci zes
měšnit:
“Zatonskji své závěry nededukoval ze zkoumání materiálů,
ale předem si je stanovil a musil k nim proto svou analýzu
dovést. Přitom operuje pojmy, jejichž obsah je velmi mlha
vý, emociálně zabarvený, což znehodnocuje jejich vědeckou
hodnotu. . . . Je možné dekretovat nežádoucnost Kafkova
vlivu v současném socialistickém umění, praxe však v
socialistickém Československu dokazuje, že naše soudobé
umění, především literatura a film, děkují Kafkovi za cen
né a plodné podněty. Zatonského kniha je znehodnocena
sovětskými apriorními předsudky, které marxistické kaf
kovské bádání v zásadě už dávno překonalo.” (6)

Úmyslně jsme uvedli tento citát, aby jasně vynikl rozdíl mezi
čs. literární kritikou poloviny šedesátých let a dnešními “kri
tiky” Kafkova díla, kteří jsou zcela závislí na překonaných
tendenčních sovětských vzorech.
Útoky na representanty české kafkologie započaly v roce
1969. Tak např. prof. Jaromír Lang poskytl interview Komsomolskaje Pravdě (7), v níž napadl profesora Eduarda Goldstůckera a ostatní české znalce Kafkova díla. O konferenci v
Liblicích zdůraznil, že jí začala revize lidových tradic českoslo
venské literatury. Místo ideí proletářských básníků a spisova
telů, Wolkra, Neumanna a Fučíka, se vzorem staly Kafkovy
ideje. Mnozí čs. teoretikové prý našli společný jazyk s buržoasními propagátory a renegáty typu Ernsta Fischera (8). Lan
gův rozhovor s redakcí sovětského listu, přetištěný ve výtahu
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řadou českých deníků, se stal základem celé laviny útoků na
Kafku a jeho české i slovenské interprety.
V roce 1972 a především v loňském jubilejním Kafkově roce
vyšla celá řada článků a studií dokazuj ících zhoubný vliv Kaf
kova odkazu na českou literaturu. Např. básník Ivan Skála v
článku “S Franzem Kafkou proti socialismu” (9) dokazuje,
že výsledky Liblické konference posloužily antikomunismu.
Ladislav Chmel v Zrcadle kultury (10) dokazuje, že kafkovská
konference byla prý zahájením útoku elitářů proti socialismu.
Napadá jednotlivé představitele od Goldstůckera, Pavla Reimanna, Věry Macháčkové-Riegrové až po Ivana Svitáka. Kafkiáda prý bylo plížení, které “vyvrcholilo kontrarevolucí”, atd.
Věcně, ovšem vysloveně ze sovětských pozic, rozebral Kafkův
odkaz profesor Vladimír Brett, ředitel ústavu české a světové
literatury, v relaci pražského rozhlasu “Aktuálně z kultury”
(11). V Kafkově díle prý se odráží jeden z typických rysů
života za kapitalismu, pocit odcizení člověka vůči společnosti
založené na vykořisťování pracujících. Kafka prý nedospěl k
poznání příčin tohoto odcizení ani k možnosti a ke způsobu jeho
odstranění cestou svržení vykořisťovatelských tříd a nastole
ním moci pracujících.
Podle Bretta elitářští revizionisté druhu Goldstůckera a Svi
táka, doporučováním Kafky, falšovali podstatu socialistického
řádu a šířili nedůvěru k němu. Z Kafky prý byl utvořen sym
bol revizionistické kampaně. “Tyto snahy, jak v oblasti politic
ké a ideové tak i v oblasti estetické, skončily krachem a jejich
iniciátoři hledali pak východisko v emigraci do kapitalistické
ciziny.” Brett končí svou úvahu zdůrazněním, že dílo Franze
Kafky bude v Československu v budoucnu analyzováno “podle
potřeb dnešní socialistické společnosti v Československu.”
Tobě hrana zvonit nebude
Dramatik Pavel Kohout v rozhovoru s redakcí týdeníku Ľ
Esspresso měl jistě pravdu, když zdůraznil, že za poslední 4
roky nebylo v ČSSR uvedeno žádné nové umělecky výrazné
dramatické dílo ze současnosti. Pokusů bylo sice uděláno něko
lik, od autorů druhého a třetího nálevu, kteří viděli nyní svou
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příležitost. Z těchto pokusů však nikdy nic nevzešlo, s výjim
kou jediné hry Vojtěcha Trapla: Tobě hrana zvonit nebude.
Redaktorka pražského rozhlasu Jitka Pražáková k tomu po
dotkla, že “Traplova hra je jedinou výjimkou; pražským di
vadlům chybí původní hra ze současnosti.” (12) Zde je vidět
jasná paralela s padesátými lety, kdy také chyběla dramata ze
současnosti, kdy druhořadí autoři se bezúspěšně pokoušeli spl
nit příkaz strany o vytvoření “dramatu našich dnů”. Výjimku
tehdy tvořilo nejprve drama Ilji Prachaře: Hádajú sa o rozum
né, které bylo napsáno pro podporu zakládání JZD a oslavu
kolektivizace. Aby hra z Gottwaldova se mohla dostat na hlavní
velké scény, byli povoláni tehdejší přední režiséři (např. Aleš
Podhorský) a dramaturgové, kteří řadou škrtů a režijních a
dramaturgických úprav pomohli hře na nohy. Situace s Traplovou hrou byla prakticky stejná; nejprve byla uvedena v Hradci
Králové a k její realizaci byl povolán hostující režisér — je
vištní rutinér Jaromír Staněk. Lidová demokracie k uvedení
poznamenala: “Hradečtí si nevěděli někdy rady s dosti neote
saným dialogem, těžko zvládli množství proměn, zvláště když
scéna byla zatěžkána zbytečnými naturalistickými rekvizitami
(13). Pražská premiéra (14) mohla budovat na zkušenostech
z Hradce a vzala celé Traplovo drama do důkladné dramaturgicko-režijní práce, takže nakonec vznikla nová verze, která
se od první dosti liší, nejen např. tím, že vinníkem je jiná osoba
než u verze první, ale také stavbou hry a postav. Dramatur
gická úprava jde po vnitřní i vnější logice příběhu a odstraňuje
z textu do značné míry plochá místa.” (15) I zde je paralela
k padesátým letům — jedním z nej známějších divadelních kusů
padesátých let byla dramatizace románu tehdejšího presidenta
republiky Antonína Zápotockého “Vstanou noví bojovníci” ;
rovněž toto drama mělo několik verzí.
Oč jde v Traplově hře “Tobě hrana zvonit nebude” ? Děj hry
je postaven do událostí srpna 1968; v jednom okresním městě
rozvášnění lidé chtějí lynčovat ženu komunisty, “věrného pří
tele SSSR”. Po uplynutí několika měsíců prokurátorka celý
případ před soudem rekonstruje. Trapi sám říká, že jeho dra
ma je hrou o odpovědnosti, “o hledání příčin a hledání původců,
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kteří zavinili pokřivení tolika hodnot lidských i společenských,
kteří tak lehko opustili ideály a přešli do tábora našich třídních
nepřátel.” (16)
Aleš Fuchs v Divadelní recenzi pražského rozhlasu (17)
připomíná, že hra oživuje jeden z příběhů, který se skutečně
stal. “Dav v malém městě napadl ženu inženýra, který si tehdy
udržel své přesvědčení a nepřidal se na stranu hysterie. . . .
Kdo to vše zavinil? Trapi si pro toto zkoumání zvolil formu
soudního přelíčení.” Traplova hra je na pražských jevištích za
tím osamocena — nedostatek aktuálních angažovaných her je
vyrovnáván uváděním sovětských překladů.
Klusákova koncepce
Dne 8. května 1973 byl jmenován docent JUDr. Milan Klusák
novým ministrem kultury ČSSR. Jeho jmenování bylo překva
pením, protože právník a diplomat Klusék byl v kulturních a
uměleckých kruzích osobou téměř neznámou. Na druhé straně
to byla určitá hodnota, neboť pro kritické představitele české
kultury, především spisovatele, je ministr Klusák “nezatížen”.
O jeho postoji v srpnu 1968 napsalo Rudé právo (18) pouze,
že “zůstal věrný zásadám marxismu-leninismu a proletářského
internacionalismu”.
Jeho první větší veřejné vystoupení jako ministra kultury
bylo 23. května 1973, kdy pozval na ministerstvo představitele
všech tvůrčích uměleckých svazů, aby s nimi prodebatoval
aktuální otázky jejich spolupráce s ministerstvem. Klusákův
úvodní projev k představitelům české kultury byl nesen mír
ným tónem a dá se charakterizovat jako “podání ruky” a jako
začátek pozitivnějšího vývoje na české kulturní frontě. Jako
jeden z konkrétních důkazů by se dalo uvést, že Klusák ukončil
téměř pětiletý boj ministerstva kultury proti nej významnější
české osobnosti v oblasti divadla — Otomaru Krejčovi (19).
V rozhovoru s představiteli české kultury Milan Klusák nastí
nil koncepci budoucí práce ministerstva s uměleckými svazy.
Za prvořadý úkol Klusák označil obnovu socialistického cha
rakteru kultury. V budoucí práci uměleckých svazů musí být
rozpracovány závěry z ideologického plénu ÚV KSČ z října
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minulého roku. Pozitivním aspektem Klusákova úvodního pro
jevu k tvůrčím pracovníkům bylo stanovisko, že hlavním kri
teriem umělecké tvorby musí být nové tvůrčí hodnoty, nová dí
la se socialistickým obsahem, vytvořená ovšem s vysokou umě
leckou profesí. Tvůrčí nivo je podle Klusáka závislé na optimál
ních podmínkách pro rozvoj tvůrčí práce. Tyto podmínky chce
ministerstvo kultury umělcům poskytnout (20).
Klusákův projev se dá shrnout do konstatování: citlivější
přístup k jednotlivým tvůrčím umělcům, podání ruky bez všeho
vylučování a diferencování. Řada problémů zůstala ovšem stále
otevřená a je těžko odpovědět, jaké k nim Klusák zaujme sta
novisko. Je to především otázka odbourání drakonických opat
ření proti vyplácení honorářů vědcům (např. profesoru Milanu
Machovcovi) i spisovatelům (Václavu Havlovi, Ludvíku Vacu
líkovi, Pavlu Kohoutovi a dalším) za práce otištěné v zahraničí.
Tyto honoráře byly u většiny z nich jediným příjmem. S celko
vým zhodnocením Milana Klusáka nutno ještě počkat.
Sm rt rehabilitovaného básníka v éře “znormalizované" kultury
V noci z 30. dubna na 1. máje 1973 zemřel v Brně básník, dra
matik, překladatel a literární historik dr. Václav Renč. Reakce
na jeho úmrtí byla charakteristická pro “znormalizovanou” li
terární frontu. Renč byl jedním z literárních representantů ni
koli třídy vládnoucí, nýbrž třídy ovládané: v padesátých le
tech byl ve známém spisovatelském procese odsouzen na 25 let
těžkého žaláře. Propuštěn byl teprve v roce 1962; rehabilitován
byl v době obrodného procesu a od roku 1970 bylo opět jeho
dílo na listině zakázaných knih. Nekrology se neobjevily ani v
denním tisku ani v rozhlase.
Václav Renč se narodil 28. listopadu 1911 ve Vodochodech u
Roudnice. V Praze vystudoval klasické gymnasium a filosofic
kou fakultu university Karlovy; studia dokončil doktorátem
1936. Ve svých prvních literárních pracích Renč byl ovlivněn
básnickým a esejistickým dílem Otakara Březiny. Velký vliv
na další literární vývoj Renčův měli pražští němečtí spisovatelé
R. M. Rilke, Franz Kafka a Franz Werfel, které Renč mistrně
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přetlumočil do češtiny a napsal o nich několik zasvěcených li
terárních analýz.
Březinův a Rilkeho vliv Renč umělecky přetvářel ve svých
prvních básnických sbírkách—Jitření (1933), Studánky (1935),
Sedmihradská zem (1937) a Vinný lis (1938)—v silnou moder
ní spirituální poezii, poněkud zatíženou intelektualismem. Byly
to verše tvarově čisté a formálně i myšlenkově vybroušené.
Svou vynikající básnickou dokonalost a rytmickou lehkost vyu
žil i jako dramatik. Umělecký význam Václava Renče v moderní
české poezii tkví v dramatickém básnictví. Přitom důraz je
položen na slovo dramatické. V moderní české literatuře čtyři
cátých až šedesátých let bylo jen několik autorů, kteří byli
schopni vytvořit dramaticky silná a jevištně působivá dramata
ve verších. Zde dominuje Renč a je velkou ztrátou generace,
která dorostla mezi lety 1948-1968, že neměla možnost vidět
Renčova dramata a studovat je v celistvé jejich umělecké mno
hotvárnosti.
Všechna Renčova dramata měla úspěch u divadelní kritiky
i u obecenstva. Drama Marnotratný syn (1942) se opírá o masopustní středověké výstupy a mělo několik vtipných jinotajů
na nesvobodu a poručnictví. Druhé drama, Císařův mim (1944),
znamenalo umělecké a dramatické vyvrcholení. Byla to také
první Renčova hra uvedená po jeho dlouholetém nuceném
odmlčení, v roce 1967. Je to drama, které novým jevištním způ
sobem řešilo “věčný” problém umění a života. Václav Renč
vtiskl historické hře současnou aktuální ideovou problematiku.
O těchto dramatech Renč v roce 1968 sám napsal: “Má lyrika
za války z velké části neodpovídala censorním možnostem a
kromě toho se ve mně prohlubil pocit, že na dramatické událos
ti, které národ a Evropa prožívaly, lze podstatněji odpovědět
formou dramatickou než lyrickou.” (21)
Hrdinou dramatu Císařův mim je herec na dvoře císaře
Diokleciána, Genesius, který je později jako mučedník prohlá
šen za svátého. Po smrti své milenky Genesius hledá vysvobo
zení v divadle, které ho přivádí ke konverzi, ale také ke konfliktu
s mocí. Další Renčovo drama Barbara Cellská — historická hra
o rozkošnické císařovně, vdově po českém králi Zikmundovi —
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má dvě zcela samostatné variace, přesněji řečeno verze: druhá,
umělecky výraznější, se jmenuje Černý milenec — je tím mí
něn mor. Silná barokní dramatičnost slova i jevištního projevu
otevřela touto Renčovou hrou nové cesty a perspektivy českému
dramatu. Premiéru měla v Brně 1947 a je zajímavé, že když
byl Renč, jako šéf režisér a dramaturg Mahenovy činohry v
Brně, akčním výborem v únoru 1948 vyloučen z divadla, Černý
milenec po několika eensorníeh škrtech a úpravách zůstal pro
velký úspěch u diváků ještě řadu měsíců na scéně Mahenovy
činohry v Brně. Z Renčových dramat pro mládež, z doby před
jeho uvězněním, je nutno uvést Komedii z kornoutu (1944),
Perníkovú chaloupku (1944) a Medvěda Fůňu (1949).
Únorem byla uzavřena Renčova první velká tvůrčí epocha.
Po ní následovalo jedenáct let tvrdého věznění. Václav Renč
byl zatčen v květnu 1951 Státní bezpečností a odsouzen teprve
v procesu ve dnech 23. až 26. dubna 1952 k 25 letům věznění.
V tomto procesu byl prof. dr. Josef Kepka popraven a básník
Josef Kostohryz dostal doživotí. Renč byl odsouzen pro domně
lou “špionáž ve prospěch USA, v rámci Američany organizova
né Zelené Internacionály”.
Odsouzeným bylo také kladeno za vinu, že vypracovali první
spisovatelský manifest (memorandum), určené představitelům
západního světa, o současné situaci v ČSR (22). Jak ukázalo
rehabilitační řízení, celý proces byl provokací Státní bezpečnos
ti a obžalovaní se o Zelené Internacionále poprvé doslechli
teprve u výslechů. (23)
V roce 1960 byla většina uvězněných spisovatelů propuště
na. Václavu Renčovi a jeho rodině bylo rovněž oznámeno, že
bude propuštěn, “ale v poslední chvíli, téměř od brány věznice,
z níž odcházelo tehdy 1200 vězňů, jsem byl odvolán zpět, k
pokračování výkonu trestu” (24). Renč vážně onemocněl a
propuštěn byl až v květnu 1962.
Typická je cesta jeho literární rehabilitace, která řadu let
předcházela soudní rehabilitaci. Po prvé od jeho odsouzení se
Renčovo jméno objevilo na veřejnosti v Liblicích na meziná
rodní kafkovské konferenci, která se konala ve dnech 27. a 28.
května 1963. Ve své přednášce “Franz Kafka und die tsche38

chische Literatur”, uvedl krátce F. Kautman Václava Renče
jako jednoho z autorů, kteří o Kafkovi psali; pak se začíná
Renčovo jméno objevovat jako režiséra v divadle Ol. Ctibora
v Olomouci. V Hudebních rozhledech (25) je recenzována ope
ra Miloše Sokola na námět známého Renčova dramatu Marno
tratný syn, která měla premiéru r. 1963 v Olomouci.
V roce 1965 dosahuje prvního většího literárního ohlasu
svým překladem Sofoklovy Antigony, v antickém hexametru,
a v roce 1966 dosahuje první rehabilitace; Renč je znovu při
jat za člena, ovšem pouze překladatelské sekce, Svazu českoslo
venských spisovatelů. (26)
V roce 1967 má Gottwaldovské divadlo na programu jeho
drama Císařův mim a knižně vychází drama Královské vraždě
ní. V pozůstalosti spisovatele Miloše Rejnuše byla nalezena ne
dokončená rozhlasová hra, spíše skicy nazvané “Urhamlet”.
Renč hru přepracoval a dokončil. Vytvořil z “Urhamleta” velké
jevištní drama “Královské vraždění”. Hra se zabývá událostmi,
jež předcházely děj Shakespearovy tragedie Hamlet. Začíná
vraždou Hamletova otce a jejím hrdinou je kancléř Polonius.
(27)
V roce 1967 měla v brněnském divadle pro děti “Radost”
premiéru nová Renčova hra Ostrov strýce Artura.
Představitelé české literární kritiky a rovněž representanti
Svazu československých spisovatelů v době obrodného procesu
dobře pochopili, kde je Renčovo místo a jaké nenahraditelné
ztráty pro české písemnictví znamenalo jeho nucené odmlčení
a proto i v poměrně krátké době necelých dvou let vyšly nové
Renčovy básnické sbírky “Setkání s Minotaurem”, “Popelka
Nazaretská” a výbor z básnického díla doplněný novými verši
“Skřivánčí věž”. Od poslední Renčovy sbírky “Trojzpěvy”
(1940) do vydání knihy “Setkání s Minotaurem” uplynulo té
měř třicet let — je zde však překvapivá umělecká i ideová kon
tinuita; básnický prožitek násilného umlčení a věznění je pře
taven v silný umělecký výraz, ke kterému se moderní česká
poezie jen v málo případech dopracovala. Kamil Horňák v ana39

lyže “Básníkův návrat” (28) poukazuje na novum v Renčově
poezii:
“ Spolu s bolestí životního prožitku rozšiřuje záběr Renčovy
nové sbirky vertikální řez časem, včleňující člověka do dě
jinného procesu. To je v Renčově poezii novum, stejně jako
pokus o analýzu rozpornosti světa, v němž Renč, mistr vá
zaného verše, sahá k široce založenému volnému verši s
gnómicky kontemplativní patinou, usilující o simultánní
postih kontradikčních tlaků světa na člověka.”

Na jevišti brněnského Divadla bří. Mrštíků mělo 19. října
1969 premiéru “drama obrodného procesu”, Renčova tragedie
“Hoře z návratu” (s podtitulem “Marco se vrací”). Kritik
Jindřich Uher k uvedení “Hoře z návratu” napsal: “Lze říci,
že soudobá česká dramatika dostala v nové Renčově hře přírůs
tek, který svým náročným filosofickým dosahem a precizním
a přitom co nej šíře srozumitelným tvarem, má všechny před
poklady stát se potřebou diváka v tom nejlepším slova smyslu
lidového.” (29)
“Hoře z návratu” je tragedie muže, který po dvacetiletém
odloučení a putování světem se vrací, aby předal své zkušenosti
těm, kteří čekali. Návrat je pro něj tragickým rozčarováním.
Závěrečným výkřikem “pal” se vzdává dobrovolně existence
a naplňuje tak svůj tragický osud. Na závěr hry působila na
Renče tragedie z konce srpna 1968. I když to byla opět hra
historická, každý z diváků cítil její žhavou aktualitu. Knižní
vydání Renčova dramatu se objevilo na listině zakázaných
knih (30).
Renčův literární profil by byl zdaleka neúplný, kdyby neby
lo vzpomenuto jeho vynikajících literárně-historických prací
a kritik o Kafkovi, Rilkem, Juliu Zeyerovi a dalších zjevech
českého i světového písemnictví. Renč uvedl do české filosofie i
dílo velkého Francouze J. Maritaina, z něhož mezi jiným pře
ložil “Umění a scholastika” (Praha 1933). Překladatalské dílo
Renčovo představuje více než dvacet knih — překládal stejně
mistrně moderní literaturu anglickou, francouzskou, italskou,
německou, španělskou, polskou a ruskou, stejně jako klasické
písemnictví. Renč patří k nejlepším českým překladatelům
Goetheho (poezie) a Schillera (dramata). K Renčovým šede40

sátinám vyšel jako soukromý bibliofilský výbor z rukopisné
sbírky “Přesýpací hodiny”, nazván “Zastavení”.
Když Václav Renč zemřel, denní tisk, rozhlas, televize i kulturně-politické týdeníky v ČSSR mlčely. Zprávy o jeho úmrtí
přinesl nejprve zahraniční tisk (31). Jedině tři nekrology se
objevily více jak po dvou týdnech. V evangelických Kostnic
kých jiskrách (32) napsal nekrolog o katolíku Renčovi prof.
Miroslav Heryán. Věnoval pozornost především jeho poezii a
novému básnickému Renčovu přetlumočení Knihy žalmů. Ren
čovo dílo je podle Heryána modelem i pro evangelíky. Druhý
nekrolog byl otištěn v Katolických novinách (33); napsal jej
Renčův přítel, kritik Ladislav Jehlička. V obou nekrolozích —
což je charakteristické pro znormalizovanou literární frontu
roku 1973 — nesmělo být ani slovo o Renčově dlouholetém věz
nění a literárním odmlčení. Jehlička byl s Renčem dlouhá léta
vězněn. Třetí osobně procítěný nekrolog z pera Emila J. Hav
líčka se objevil v evangelické Křesťanské revui. (34)
Fakta se obejdou bez komentáře. Renčův vstup do litera
tury přivítali největší čeští kritici, F. X. Salda a Arne Novák.
Rok 1968, rok Renčova návratu do literatury, je rokem ovací
diváků i rokem uznání literární kritiky. Rok 1973 — rok Ren
čova úmrtí — je rokem oficiálního mlčení i při pohřbu. Zbývá
otázka, zda je to typický osud rehabilitovaného autora; bylo
jich celkem dvacet.
( 1) Ladislav Stolí: “50 let Svazu SSR a naše literární vě
da”, Česká literatura č. 1, březen 1973, str. 1-5.
( 2) Mladá fronta, 3. 1. 1973 a jiné listy.
( 3) Na tiskové konferenci ve Stockholmu u příležitosti
odevzdání Nobelovy ceny za literaturu Bolí zdůraznil,
že v ČSSR se provádí “dokonalý kulturní hřbitov” —
RFE, Stockholm, 8. 12. 1972. Tento Bollův výrok pro
šel celou řadou předních západních listů.
( 4) Radio Praha, 30. 6. 1973.
( 5) Rím, RFE Speciál, 28. 6. 1973; o této listině se 152
jmény mluvil Pavel Kohout vícekrát (Europäische
Ideen č. 1, červen 1973).
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( 6)
( 7)
( 8)
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Literární noviny, 11. 12. 1965, str. 9.
28. září 1969.
Svobodné slovo, 30. září 1969.
Tribuna č. 22, 30. května 1973.
Radio Praha, 10. 8. 1972.
Radio Praha.
Radio Praha, 8. 7. 1973.
Lidová demokracie, 14. března 1973.
Pražská premiéra byla k 25. výročí Února (27. 2.
1973) v Divadle S. K. Neumanna, pod režijním vede
ním a úpravou Karla Pokorného.
Lidová demokracie, 14. března 1973,
Radio Praha, 26. 2. 1973.
Radio Praha, 1. března 1973.
Rudé právo, 9. května 1973.
Milan Klusák, 23. května 1973.
Rádio Praha, 24. 5. 1973.
Lidová demokracie, 28. března 1973, str. 3.
Rudé právo, 24.-27. dubna 1952.
Večerní Praha, 1. a 3. dubna 1969.
Lidová demokracie, 28. března 1968.
Hudební rozhledy č. 13/1963, str. 543; Československý
hudební slovník, díl II., Praha, 1965.
Literární noviny, č. 41, 8. 10. 1966.
Rejnuš-Renč, Královské vraždění, Orbis, Praha, 1967.
Host do domu, č. 19, 15. 12. 1969, str. 37.
Obroda, č. 24, 19. 11. 1969.
Viz Czechoslovak Situation Report 12, Radio Free
Európe Research, 25. března 1971, str. 9.
Např. Die Welt, 17. května 1973.
Kostnické jiskry, č. 18, 16. května 1973.
Katolické noviny, č. 19, 13. května 1973.
Křesťanská revue, č. 6, červen 1973.
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SVĚDECTVÍ PROFÁNNÍCH DĚJIN
(Haškův Švejk a filosofie literárního díla.)

RICHARD DRTINA
“On nezapálil chrám bohyně v Efesu,
Jar. Hašek, 1883-1923

. . . ”

Ve světě literatu ry není příliš časté, co se stalo hrdinovi Haškových
Osudů, aby se literárn í postava a její vlastnosti staly obecně zná
mým pojmem m im oliterárním , aby se staly předm ětem odborných
diskusí, dokonce v souvislosti s národním charakterem , předm ě
tem sporů o smysl díla a pozitivnost či negativnost jeho ústřední
ho hrdiny. O tom všem se nemohli shodnout ani význam ní lite rá r
ní kritici a po svém si navíc vyložil Švejka i řadový čtenář. Je
možné dopátrat se pravdy?
To, co um ožňuje, aby velká um ělecká díla přetrvala čas svého
vzniku a prom louvala i v jiných dobách, je estetická mnohovýznamnost jejich obsahu. Tím dochází i k nejednoznačným in
terpretacím , k nestejném u akcentování různých složek stru k tu ry
díla, k teré nabývají dobově aktualizovaných funkcí. Někdy jsou
do díla tak é vkládány některé rysy zvenčí, m ající posílit určitý
výklad.
Hodnota a objektivita všech dobových konkretizací však spo
čívá v tom, jak respektují objektivně existující dílo. Nelze ovšem
apriorně zam ítat jisté rozdílnosti v interpretacích, k nimž mohou
dospět různé literárn ě vědné m etody a jejich specifické přístupy
(genetické, im anentní, kom parativní aj.). Umělecké dílo vstupu
je do dalších souvislostí. J e proto nam ístě uznat metodologický
pluralismus, k něm už dal podnět strukturalism us.
Je také nutno počítat s tím , že p řes mnohoznačnost velkých
děl a jejich postav, dojde k dlouhotrvajícím u zjednodušení díla
právě' ve spontánní interpretaci. V charakteru hrdiny je akcen
tována pouze jedna vlastnost, třeba um ožňující nadčasové půso-
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bení, přesto však v silně redukované podobě. (Např. pojetí Ham 
leta, dona Q uijota, Máchova M áje atd.)
Také rozborem Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka a
zvláště ch arak teru jejich hrdiny m ůžem e zjistit, že i pojetí Švejka
podlehlo takové zjednodušené redukci a že plně nevystihuje vý
jim ečnost a zvláštnost této postavy, jíž je vlastní veliká dispersnost, k terá z n í činí ta k slavný typ ve světově literatuře.
Švejkova literárn í existence v zobrazené, historicky reálné do
bě, k terá byla dobou války, nesvobody a bezpráví, proti nimž stál
tento neobvyklý typ hrdiny jako úspěšný protihráč, vedly k vy
tvoření švejkovského m ýtu. Švejk se oddělil od svého díla a stal
se pojmem. V širokých čtenářských vrstvách byl Švejk pochopen
jako u rčitý způsob obrany a boje s mocí, způsob nikoli tradičně
hrdinský, ale satiricky výsměšný. P rávě způsoby tohoto boje a
chování se staly předm ětem sporů.
V obecném povědomí se zrodila tzv. švej kovina, stále nově ak 
tualizovaná historickou situací, znam enající m azané chytráctví, ktese navenek staví hloupým, um ění vyzrát nad vrchností směšnou
loajalitou a podvodem, skrytý odpor, který se vyhýbá otevřenosti,
odvážnému postoji, radikálním u jednání a velkém u činu Pcd
tím to úhlem je p ak posuzován Švejk i smysl Haškova díla.
Z hledisek tradiční velké lite ratu ry nemohlo nalézt Haškovo
provokační neliterární gesto příliš pochopení.
A m e Novák přiznal Haškovu Švejkovi světovou pověst, avšak
jako “odm ěnu za svůj všeevropský defaitism us a svou obrovitou
triv ia litu ”. Román je dle jeho soudu “seriálem bez komposice” a
Švejk “na pohled tupý, ale vychytralý domobranec, který sabotuje
vojnu, rozkládá armádu, podrývaje tak monarchii, jako zosobnitel
trpného odporu lidu, ( . . . ) pravdivý b y ť politováníhodný typ ša
ška a zbabělce, idiota a požívačníka, cynika a sprosťáka, jenž docela tvrdošíjně a s úspěchem popírá nejen válku, ale i stát, mužnou
čest, hrdinství a vlastenectví”. A. Novák ovšem také přiznává H aš
kovi “záblesky geniality, k terá k arik a tu ru mění v groteskní vizi,
( . . . ) kde společenský protest nabývá síly dějinné, jako pravé
slovo žalostné periody, stranící Sanchům Pansům , zradivším a
opustivším idealistické Dony Q uijoty.” (1)
Snad ani není n u tn é připom ínat postulát F. X. Šaldy, že není
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opravdové beletrie tam , kde není tvorby básnické, abychom po
chopili, proč tento velký český k ritik posuzoval Haškova Š vejka
velmi negativně. (2)
Dle něho “u Š vejka nem ůže se m luvit o žádném uvědom ění a
žádné zám črnosti, proto není tak básnicky velký a význam ný . . .
Jest spíš dokum ent dobový než veliké básnické dílo . . . Švejk je
příliš neuvědomělý, příliš blátivě beztvarý, aby stačil na reka,
byť pasivního.”
P rvní plně pozitivní hodnocení Haškova Švejka vyjádřil roku
1921 Ivan Olbracht. Upozorňuje, že “Švejk je ve světové literatu 
ře zcela novým typem . Lidské flegm a zachycené z nové stránky.
( . . . ) snad přím o geniální idiot, k terý to svým pitom ým , ale
přitom m azaným dobráctvím všude m usí v y h rát . . . Nebylo by
možno, aby tento nový literárn í typ v nás budil tolik zájm u a tolik
veselosti, kdyby byl vzat odněkud zvenčí, odněkud mimo nás,
kdyby švejkovina nebyla součástkou — větší či menší, to ť lho
stejno —i nás všech . . . ” (3)
K om unistické kritice jin a k dělal Š vejk značné potíže, neboť
byl svým třídním původem pochybným obchodníkem se psy.
K urt K onrád jej prohlásil za dialektický protiklad a historického
předchůdce J a n a Žižky.
Julius Fučík psal o Švejkovi nejdříve jako o nerevolučním , n a 
půl zproletarizovaném m alom ěšťákovi, působícím rozkladně
(1928). Později, v atm osféře roku 1939, přisoudil už Švejkovi úlo
hu aktivního rozbíječe reakční moci, jem už dokonce předurčil —
za hranice jeho dané literárn í existence — schopnost důkladní!
bojovat až půjde do tuhého. (4)
Poúnorová literárn í k ritik a vyřešila Š vejkův případ použitím
problematického term ínu “m luvčí bezejm enných m as”, čímž ro
dokmeny padělající obchodník se psy Josef Švejk obdržel vyhovu
jící kádrové posvěcení. V díle byla zdůrazňována zvláště satira na
imperialismus. Jednou posvěceného vágního ideologického term í
nu se později držel i haškolog Milan Jankovič, k terý provedl za
svěcený stru k tu ráln í rozbor jazyka H aškova díla. (5)
V polovině 60. let vznikla zajím avá diskuse kolem Švejka, na
stránkách českých literárních časopis;!. Prof. Václav Černý vy
slovil tehdy v obavě hořký soud o Švejkovi, jako o ztělesnění níz-
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kosti v české národní povaze. (6) Mladý spisovatel Milan Uhcle
definoval zas Š vejka jako obránce elem entárních hodnot života (7).
Diskusi předcházela sta ť filosofa K arla Kosíka otištěná
r. 1963 v Plam eni, poukazující n a paralelnost díla dvou praž
ských rodáků — Jaroslava H aška a Franze Kafky. (8) Kosík
oddělil švejkovštinu resp. kafkovštinu od děl obou autorů, kteří
reálně a nezávisle existující jevy um ělecky zpodobnili a pojm eno
vali. Kosík definuje kafkovštinu jako svět absurdity lidského m y
šlení a jednání a lidských snů, svět jako hrůzný a nesm yslný la
byrint, svět bezmocnosti člověka v síti byrokratických aparatur.
Švejkovství jako jistý způsob reagování člověka v tomto světě ab
surdní všemocnosti m ašinérie a zvěčněných vztahů. Ve své aktuál
ní stati (stojí za zm ínku, že rok 1963 byl rokem liblické konfe
rence věnované dílu F ranze K afky, a mj. byl i rokem tzv. zprávy
Kolderovy komise o procesech a rehabilitacích i pražský filosof
ukázal na černý hum or a grotesknost, s nimiž Haškovo dílo zobra
zuje m ašinérií moci, popravy a rehabilitace (9) a redukci člověka
na poměry. Kosík zdůraznil, že H aškův Švejk je současně a im pli
citně k ritik o u švejkovštiny, stejně jako K afkovo dílo je kritikou
kafkovštiny. Zatímco K afkův člověk je odsouzen žít ve světě, v
němž jedinou lidskou důstojností je interpretace světa, protože
o chodu a změně světa rozhodují jiné síly —• Hašek svým dílem
dokazuje, že člověk je neredukovatelný na věc, že je víc než sy
stém.
Zcela nezávisle vyslovil svůj názor na Haškova Švejka prof.
Roman Jakobson v rozhovoru s A. M„ Ripellinem, v Římě v lednu
1967. Vzpomínal, jak v českých akadem ických kruzích dvacátých
let se smáli, když prohlásil, že v celém světovém hum oru naší
doby je Švejk jediným hluboce původním a geniálním dílem, a
dodal, že n a tom trv á i nyní. (10)

V m nohých k ritik ách H aškových Osudů postrádám e respekt ke
Švejkovi, jako ke specificky literární postavě, vytvořené v auto
nom ním světě literárního díla, které je výrazem Haškovy geniální
fantazie, m ystifikace i provokace.
N ěkteré soudy jsou poplatný sociologizování, zařazujíce Švejka
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společensky, jiné ho zas posuzují optikou tradičních literárních
hrdinů a ještě jin é n a něm požadují, aby byl nositelem určitých
vlastností, k teré národ v dané situaci potřebuje. V českých histo
rických podm ínkách se stalo už od obrození tradicí, že literatu ra
plnila i funkce m im oliterární — buditelské, výchovné, vlastenec
ké atd. A podle toho byla i posuzována.
“Švejkovina” se stala zjednodušenou interpretací Haškova díla
a ve společenské realitě existuje (v m inulosti i v současnosti) ne
závisle na své literárn í předloze, od níž dostala jen své jméno. Dnes
zůstává opět formou lidového odporu proti brutální moci a skrývá
v sobě i p rv k y negativní (např. vyhýbání se otevřeném u postoji).
Kvůli výjim ečném u českém u smyslu pro vtip a satiru není však
nutno tv rd it, že “Češi jsou Švejkové”. Švejkovina přestala být
v Čechách aktuální vždy kdykoli nastala doba svobodného demo
kratického rozvoje.
Nám však jde o odpověď na otázku, zda konkretizace díla, v
duchu takto pojaté švejkoviny, skutečně odpovídá identitě Haš
kových Osudů. Je možné u rčit ta k jednoznačně charakter p ara
doxního hrdiny Haškova rom ánu? Jak ý m je vlastně1typem?
Sotva lze s úspěchem klást n a Š vejka běžná m ěřítka m orálních
kladů a záporů. Nepřehlédnem e jistě v širokém rozm ěru jeho chaia k té ru mnohé negativní stránky, jako je cynismus, potměšilost,
necitelnost a pod. Typ Š vejkův je však mnohem víc.
L iterárn í postava byla vytvořena v autonom ním světě umělec
kého díla, jehož zákonům podléhá. U znat znakový charakter um ě
leckého díla neznam ená nutnost “kád ro v at” jeho postavy, podle
určitých norem. N epřeceňovat přím é výchovné působení lite rá r
ních děl a um ění vůbec, neznam ená neuznávat jejich potenciální
výchovnou funkci. Na druhé straně však uznat funkční rozm ani
tost a mnohoznačnost um ění, této říše svobody, znam ená uznat i
právo umělce n a vlastní výběr, výraz i zobrazení skutečnosti.
Právě v případě Haškova Š vejka si uvědom ujem e, že literatu ra
autentická je zprostředkovaným svědectvím o možných, ale nerea
lizovaných postojích a prožitcích lidí té které dějinné fáze, že
kultura je nejen nositelem hodnot, ale i dokum entem možných
pohledů a rolí člověka ve skutečnosti.
Haškovy Osudy budí pozornost svou provokační neliterárností.
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negují vžité norm y a jsou v pravém slova smyslu jejich neadekvát
ní aplikací, (11) a to v jazykové stru k tu ře svými vulgarism y, slan
govými prvky, větnou stavbou, chaotickým zřetězováním vět,
častou paratax í, ostrým i předěly mezi pásm y promluv, absencí
přechodových forem, např. vnitřního monologu, absencí static
kých složek, např. popisů atd. Hašek napsal své dílo “neliterárním ”, avšak vysokou m ěrou aktualizovaným jazykem . Např. p á
smo řeči autorské, ostře oddělené od pásm a prom luv jednotli
vých postav, je v ko n trastu k nim tvořeno nebohatým slovníkem,
blízkým protokolárním u stylu. Zám ěrně suché a nevzrušené kon
statování válečných hrůz či mocenské m ašinérie m á ostrý paro
dický ráz a v y tv áří zvláštní napětí.
Př.: “ . . . Vracela se slavná doba historie řím ského panství nad
Jerusalém em . Vězně vyváděli i představovali je před Piláty
roku 1914tého dolů do přízem ku . . . K de mizela po většině
všechna logika a vítězil paragraf, prskal paragraf, blbl
paragraf, šk rtil paragraf, smál se paragraf, vyhrožoval pa
ragraf, zabíjel paragraf a neodpouštěl.” (12)
S tím to parodický stručným popisem děsivé situace ostře kon
trastu je epický svobodný a situaci unikající jazykový projev
hlavního hrdiny, včetně jeho proslavených historek ze života. Tak
je již v jazykové stru k tu ře díla uložena schopnost člověka-Švejka
b rán it se zvěcňujícím poměrům.
H různá grotesknost, absurdita a černý hum or nebyly v díle šir
šími čtenářským i vrstvam i plně uvědomovány, hlavně vlivem ilu
strací Josefa Lady, k terý v nich zachytil jen hum oristickou strán 
ku díla. Zcela jin ý m způsobem ilustroval např. německé vydání
Osudů expresionistický m alíř Georg Grosz, zdůrazňující právě
tyto vlastnosti Haškova rom ánu.
Spádu a epičnosti díla slouží i naprostá absence tradičních po
pisů postav. Ty poznávám e pouze v jejich činnostech a rolích.
Hned v úvodu seznam uje H ašek čtenáře s ústředním hrdinou
tím to způsobem:
“Tak nám zabili F erdinanda,” řekla posluhovačka panu
Švejkovi, k terý opustiv před lety vojenskou službu, když byl
definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba,
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živil se prodejem psů, ošklivých, nečistokrevných
kterým padělal rodokm eny. (13)

oblud,

Z jišťujem e, že podoba Švejkova ani ostatních postav není n i
kde v díle popsána. Vymyslel si je a vytvořil Josef L ada ve svých
ilustracích, k teré se snad až příliš pevně spojily s Haškovým
dílem a vtiskly se do povědomí čtenářů. (14)
Stejné jako styl d íla je neobvyklý i charakter a typ jeho hlav
ního hrdiny. Neobvyklost Švejkova charakteru se projevuje osci
lací přím o protikladných vlastností. Švejk jedná jednou jako chy
trák, podruhé jako blb, je potm ěšilý i prostoduchý, jednou cy
nický, jindy soucitný, je loajální, ale je také provokatér. V této
dispersnosti a mnohoznačnosti je Švejkova výjim ečnost, k terá z
něho v y tv áří jedinečný typ ve světové literatuře. (Stejně výji
mečné, zase svým způsobem, jsou ovšem i jiné slavné svttové li
terárn í postavy.)
Ke vzniku uměleckého ty p u p a tří jednak vnější podm ínka, jíž
je fak to r novosti, princip ozvláštnění a kontrastu. Postava, k terá
je typem , se uvolňuje od svého okolí. Noetické jád ro typizace,
jakožto form y zobecnění, spočívá ve vnitřních podm ínkách typičnosti. L iterá rn í postava, k te rá je typem , m á charakteristické
znaky své skupiny. (15)
Typem však nem ůže být jev prům ěrný, blížící se statistickém u
prům ěru; taková postava by byla zcela všední a nezajím avá. P la
tí zákonitost, že má-li jev (postava) zastupovat co největší skupi
nu jevů, m usí být tím výjim ečnější. To znam ená, že typického je
v životě velice málo. Nejvíce je jevů prům ěrných. Velký typ po
tom zastupuje určité vlastnosti mezi lidm i prům ěrným i, a ť je to
Othello, Hamlet, Don Quijot, Oblomov, Švejk a j. Ř íká se, že v
každém muži je něco z dona Ju an a a v každé ženě něco z n e šť a st
né Emy Bovaryové; po světě chodí mnoho m alých oblomovů i
Švejků. Typické m á zastupovat celou složitost povah, dispersnost,
přechodová pásm a, interference a různé komplikace. Proto nejvýraznější a nejslavnější typy vznikají ve “svobodné říši” um ění,
kde člověk skutečnost nejen reprodukuje, ale i produkuje — tvoří.
Haškovo dílo je satirou a z tohoto hlediska m usím e přistupovat
nejen k jeho morálce, ale vůbec k celému systém u hodnot, jež
Švejk vyznává, ja k se to projevuje v jeho jednání a postojích.
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Jak ý je vlastně hodnotový systém Švejkův? Za základní m ěřít
ko můžeme vzít konvenční evropské hodnoty počátku 20. století,
v jejichž k o n tex tu dílo vzniklo. Podle nich usiluje člověk o ji
stou m íru svobody, prosperity, pospolitosti a prestiže. Ja k zjistí
me z díla, jsou pro Š vejka tyto životní cíle naprosto lhostejné neu
siluje o prosperitu, ani o prestiž. V civilu byl pochybným obchodníč
kem se psy a byl spokojen. Nic nechce a nic nepotřebuje — to je
jeho odpověď na četníkův dotaz při výslechu v Putim i. Švejk
netouží po věcech, penězích ani po kariéře. Zůstává spokojeným
sluhou a přivádí k zoufalství své nadřízené. Neváže se na žádné
ho přítele, nem á rodinu, ani ženu či m ilenku. Ignoruje tedy i po
spolitost. Své vlastenectví projeví v komickém proslovu ke spoluzajatém u Tatařínovi, jem už vykládá o vítězství pana Jaroslava
ze Š tern b erk a nad T atary a také o tom, co se pak na obou stranách
dává do čítanek. Postoj k hodnotám státního systém u habsbur
ského projevuje Švejk paradoxní a zesměšňující loajalitou.
Švejk není člověk věřící a nezajím á se ani o hodnoty kulturní.
Tento h rd in a nem á žádný “vyšší” životní cíl. Nejde m u vůbec o
to, aby realizoval nějakou představu svých hodnot, nikde nepro
sazuje svůj zájem , je zcela bez aspirací. Naprosto svobodné se roz
hoduje, co kdy učiní. Úplně ignoruje řetěz příčin a následků.
Švejk se baví životem a světem i s jeho krutostí a absurditou.
V tom je obsažen parodický účinek jeho neobvyklého charakteru.
Zdá se, jako by vše považoval za příjem nou hru. Ignoruje a pro
vokuje p řed stav itele moci, žije si stále po svém, (např. ignoruje i
skutečnost, že byl prohrán jako věc v kartách a že změní pána).
Není ničím na sviště překvapen (např.: “i ta zlodějna musí bejt . . .
Jestli by to všichni lidi mysleli s druhým i dobře, ta k by se potlou
kli co n ejd řív navzájem . . .”).
Tento zám ěrně nehrdinský typ člověka žije zcela uvolněn od
běžných vazeb a zájm ů “norm álního” světa, v němž se ztrácejí
m ěřítk a pod tlakem a nánosem všech možných hodnot a pseudohodnot a v němž se přitom ponižuje a ničí jedna prazákladní hod
nota, již je prostý a svobodný lidský život.
Švejk zná tento svět a se svou švejkovskou m oudrostí jej výstiž
ně kom entuje nad rozstříleným vagonem Červeného kříže:
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Nejvíce se rozčílil kuchař Ju rajd a: “Copak se smí střílet do
vagonu Červeného kříže?”
“Nesmí, ale m ůže,” řekl Švejk, “ . . . ono je vůbec moc
věcí na světě, k terý se nesm ějí dělat, ale můžou provádět.
Hlavní věc, aby to každej zkusil, jestli se m u to povede, když
to nesmí, aby to moh . . .” (16)
Uvedená věta vystihuje celou tragičnost světa. Bez m íry cyni
sm u nelze takové situace kriticky kom entovat. Cynické poměry
plodí i cynické postoje lidí. Také Švejkův cynism us je podmínkou
jeho dem askujícího pohledu i zdrojem jeho neuchopitelnosti.
Grotesknosti světa Švejk uniká i nastavuje zrcadlo svými drob
ným i příklady a příběhy ze života. Vedle stylu řeči, slouží tyto
historky jako jeden z nej význam nějších charakterizačních pro
středků jeho typu. Dílo je svou kompoziční stavbou řetězovým ro
m ánem se stále novými epizodami, pozorujem e tu spřízněnost s
pikareskním rom ánem 16. a 17. století. H rdina prochází stále no
vým i situacem i, takže vzniká jakási bezcílnost děje. Švejkovy
příběhy ze života m ají funkci retardační, kontrastní a parodickou,
jsou hrou s vyprávěním i se skutečností, zdrojem hum oru, satiry
a provokace. Švejk jim i uniká do svého světa a vytváří ta k svůj
anti-epický klid paradoxně dalším epickým pásmem m inulých zá
žitků. (Je oprávněný názor, že H aškův rom án je parodií obsahu a
současně i stru k tu rn í parodií n a určitý rom ánový žánr i na urči
tou etapu vývoje rom ánu vůbec.)
Švejkovy historky někdy dokonce stupňují absurditu (např.
příběh o nevinně popraveném a později rehabilitovaném cikánu
Janečkovi, vyprávěný jako útěcha spoluvězňům), jindy jsou kontrastním přechodem od tragičnosti ke komičnosti, nejčastšji pů
sobí m om entem hum orným a osvobozujícím.
O riginální jazykový projev i osobitý systém hodnot tvoří ne
dílnou jednotu Švejkova výjim ečného charakteru.
Tato postava není typem tradičního hrdiny, není však ani běž
ným prům ěrným člověkem s konvenčním i životním i cíli. Tomu
všem u se dobrý voják Švejk vym yká a v tom je také jeho ne
postižitelnost v ději díla. Jeho hodnotový systém je zcela neucho
pitelný, je typem člověka, k terý nemůže nikdy prohrát, protože
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o nic neusiluje. Tato bezzájmovost není však znaken. přízemno
sti či zbabělosti.
Š vejk totiž naprosto ignoruje i nebezpečí sm rti, ja k lze doložil
v díle jeho reakcí n a případnou popravu, když je chycen jako do
m nělý uprchlý vězeň. Dialog dvou důstojníků, k teří se rozhodují,
zda jej popraví hned nebo později, kom entuje zcela klidně, beze
strachu, větou “pěšky jako za vozem” a hned dodává jednu hi
storku ze svých nevyčerpatelných zásob. (Díl IV., kap. 1.) Zde se
p rávě ukazuje, jakým zjednodušením Švejkova charakteru bývá
tradiční pojetí švejkoviny jako poťouchlé obrany malého človeka.
P ro Š vejka není hodnotou ani tradiční pojetí svobody — je spoko
jen v blázinci i ve vězení.
Jedinou hodnotou, kterou hrd in a Osudu vyznává, samozřejmé
bez m anifestace, jakoby mimochodem, jako výraz ignorance, pro
vokace a parodie světa, je jedinečné švejkovské pojetí vnitřní
svobody zdánlivě obyčejného nehrdinského člověka, k terý se utk áv á s m echanism y totalitní moci, aby demaskoval její absurdní
nerozum a nelidskost. S vět se dotykem s tím to paradoxním h rd i
nou odhaluje ve své groteskní, tragikom ické podobě. A ntiheroický
ty p Š vejkův je typem specificky literárním , je výrazem i origi
nálním prostředkem Haškovy satiry.
N ení n u tn é, aby Š vejk sloužil jako příklad m orálního hrdiny,
taková k rité ria nesplňuje. Není však ani apologetikou m alosti, v
níž se redukovala proslulá švejkovina.
Výsledkem jednoho z podstatných bytostných střetn u tí člověka
se světem je komično. Toto komično zbavuje moc nim bu nedotk
nutelnosti. Švejk, jako typ, zastupuje možné satirické postoje člo
věka ke světu. Haškovo dílo ta k posunuje pojetí grotesky, v níž
už nejde jen o bezradné střetn u tí individua se světem (W. Kayser), ale o odvážnou h ru s ním . Vzniká ta k osvobodivý m om ent
groteskního, v duchu Vančurovy věty: “Hum or není sm áti se, ale
lépe věděti.”
Haškovy Osudy zobrazují profánní dějiny lidí z netradičního
pohledu. D ějinný patos je zbagatelizován hospodským žvástem,
ironií a sarkasm em . Velké dějiny jsou zparodovány střetnutím
s osudem dobrého vojáka Švejka. Ten h raje v dějinné hře výjimečnou roli. Má odstup ke světu, baví se jím i sám sebou, nehra52

je smluvenou hru. Švejkova individualita, určená největší měrou
právě jeho neobvyklým hodnotovým světem ignorujícím běžné
lidské zájm y a dokonce i nebezpečí sm rti, originální rozměr jeho
charak teru se hluboce liší od tradičního pojetí švejkoviny.
Dobrý voják Švejk je vynikajícím satirickým literárním typem ,
um ožňujícím odkrývat nerozum lidských dějin určitě fáze. V tom
zřejm ě tk v í genialita Haškových Osudů, k teré získaly trvalé m í
sto ve světové literatuře, do níž vstoupily jako jedno z nesm rtel
ných, hluboce původních um ělecky zprostředkovaných svědectví.
Je snad i příznačné, že se toto dílo zrodilo v Čechách.
(1)
(2)
(3)
(4)

D ějiny české literatu ry , Čs. vlastivěda, VII, P ra h a 1933.
Šaldův zápisník VII, Nejnovější krásná próza česká, P., 1934.
Zd. Ančík: O životě J. Haška, P raha, 1953, Čs. spis.
J. Fučík, S tati o literatuře, M ilujeme svůj národ. P rah a 1951,
Svob.
(5) M. Jankovič, Umělecká pravdivost H aškova Švejka, P raha,
1960, ČSAV.
(6) H ost do domu, č. 6, 1965, měsíčník, vyd. čs. spisovatel, Praha,
red. Brno.
(7) Divadlo, č. 8, 1964, měsíčník, vyd. Svaz Čs. divadel, a film.
umělců, P.
(8) Plam en, č. 6, 1963, m ěsíčník, vyd. nakl. Čs. spisovatel, P raha.
(9) Např. Švejkova h istorka o mylné popravě1 a pozdější rehabili
taci a tak é přem ísťování ostatků cikána Janečka. (Osudy, díl
II., kap. 4.)
(10) L iterárn í noviny, č. 7, 18.2.1967, P raha; týdeník Svazu čs.
spisovatelů.
(11) J. M ukařovský, Studie z estetikv, P raha, 1966, str 30.
(12) J. Hašek, Osudy, díl I., kap. 3. '
(13) Osudy, díl I., kap. 1.
(14) Pozoruhodným bude jistě odlišné nojetí ilustrací Jan a B rych
ty v připravovaném vydání Osudů nakladatelstvím 68 PubIishers Toronto. Švejk je tu pojat jako pražský pardál.
(15) Jaroslav Volek, Základy obecné teorie um ění. P raha, SPN,
1968.
(16) Osudy, díl III., kap. 3.
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MAUTHAUSEN 1 9 4 2
MILOŠ VÍTEK
HORRESCO R E F E R E N S . . .
(Vergilius, Aene s II)
(Památce učitelů Masarykovy university, zahynuvších
v mauthausenském koncentračním táboře.)
NAPRED V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH
Když byla za stanného práva 1941 odhalena zpravodajská a
příspěvková akce odbojového hnutí opírajícího se o vysoká učení,
bylo gestapem pozavíráno mnoho brněnských profesorů a akade
miků. Na m ne došlo p řed vánocemi. Byl jsem zatčen a obviněn z
příp rav y velezrady pro účast na zahraničním zpravodajství o
válečném prům yslu. Očekávali jsme, že Berlín nařídí odstrašující
Schauprozess proti české inteligenci. K velkém u překvapení byla
však naše skupina předána gestapu k “zajištění” do konce války.
Jak o většina mých přátel, byl jsem vsazen do jedné ze studoven
v Kounicových kolejích. Ja k surově se s včizni, zvláště za stanného
práv a v kolejích, zacházelo, jak á tam byla hygiena, jakým i m e
todam i vyšetřovalo gestapo, jehož sídlem byla blízká právnická
fakulta, a ja k se tam pod svatováclavským obrazem střílelo a
věšelo, je dostatečně známo. S těm ito drásajícím i skutečnostm i
ostře kontrastovala naše athenea v cele 64b, kde jsem byl zavřen
s universitním i profesory Bečkou, Bayerem , Tvrdým a Vážným,
s básníkem dr. H abřinou, s učitelem Vařílkem , s železničářem
Cihlářem a s úředníkem Vránou. Vraceli jsm e studovnu jejím u
původním u poslání a zapomínali jsm e n a svou bídu. Z okna bylo
vidět K rálovo Pole a Palackého vrch. Pohled ten nás rozteskňoval.
N etrvalo to však dlouho. Správce Duba napěchoval nás přes dva
cet do jedné studovny, aby m ěl celou universitu pohrom adě a

54

mohl ukazovat návštěvám , jak se česká inteligence potí a zalyka.
Když nás začátkem února 1942 z kolejí odváželi, radovali jsme
se, že odcházíme z tohoto prostředí. To jsm e ovšem netušili, co
nás čeká v M authausenu, vězni výstižně nazývaném “M ordhausen” . J a k často si později m nohý z nás povzdychl: Zlaté Kouničky!
Nevěděli jsme, že M authausen byl vyhlazovacím táborem (Vernichtungslager) tře tí kategorie, zám ěrně a system aticky ničící
vězně upracováním k sm rti (totarbeiten), nejhrubším zacházením,
brutálním ubíjením a hladem. Také jsm e nevěděli, že naše spisy
byly gestapem označeny zkratkou R. U. (Růckkehr unerw únscht,
n áv rat nežádoucí).

K. L. M AU TH AU SEN A JA K JSM E B Y L I PŘIVÍTÁNI
K oncentrační tábor M authausen se tyčí jako nestvůrná pevnost
na levém břeh u Dunaje, asi 25 km východně od Lince. Drsné je
podnebí tohoto kam enitého kraje, ledový je v této části Horních
Rakous v ítr a déšť, pronikající jsou ranní a podzimní mlhy, n e
snesitelné jsou denní pekelné výkyvy a letní žár. A ta k již příroda
sama předurčila tento kraj k vybudování koncentračního tábora.
Co nedokonala tv rd á příroda, to domyslil a prováděl v M authau
senu nacistický du ch a běs.
V čele tábora byl Lagerkom m andant, vrah Franz Ziereis. Jeho
zástupcem a pravou rukou byl zapřisáhlý nepřítel Čechů, H auptsturm fůhrer Georg Bachm ayer. Tábor byl hlídán zvlčilými esesmany.
Prvním i vězni v M authausenu byli převážné “zločinci z povo
lání”, BV (B erufsverbrecher) a nerestné “asociální” živly, RAZ
(Reichsarbeitszwang). Byli tam nahnáni z přeplněných rakou
ských věznic, jež byly postupně vyklizovány pro politické vězně,
oběti Anschlussu. Na těchto prvních obyvatelích tábora zaučovala
se SS ve vražedných metodách. Když přišli do M authausenu po
litičtí vězňové, byli zločinci z povolání, přeživší počáteční h rô 
zovládu, odm ěněni za přestálá strádání tím , že jim byla dána
neomezená moc nad životem a sm rtí nejnižší kategorie zločinců,
podle nacistických teorií, to jest vězňů politických. Ze zločinů z
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povolání rekrutovali se suroví kápové, blokáči a štubáci, jimž.
přisluhovali španělští podkápové, ranhojiči a blokfrizéři. Všichni
společně okrádali spoluvězně o jídlo, o oděv, šikanovali je při p rá 
ci, nedopřáli jim oddechu, ani nedělního odpočinku, b a rušili i
jejich noční klid nesm yslným i “zählapely”. Za zlaté zuby, vylá
m ané m rtvolám , za prsteny, šperky a jiné cenné předm ěty, jež
byly vězňům odním ány při příchodu do tábora, obstarávali si
prostřednictvím zkorum povaných esesmanů — kteří mívali na
kořisti rozhodující podíl — alkohol, hodovali, pořádali pitky, či
hráli v k a rty o značné částky nebo o životy politických vězňů, za
tímco n a vedlejších štubách a blocích stovky um írali hladem a na
následky jejich hrubého zacházení. Tito pochopové nejnižších
sklonů vraždili denně politické vězně brutálním způsobem. Jejich
první obětí byli Španělé, po nich přišli na řadu Poláci a od pod
zimu roku 1941 hlavně češi, jejichž u trp en í vrcholí v roce 1942.
Velké bylo u trp en í Rusů. Židé prožívali v M authausenu peklo
po celý čas.
Do této pevnosti se silnými zdmi, připom ínajícím i středověké
hrad b y kastilských m ěst, hnali nás z nádraží jako stádo, povzbu
zovali pažbam i pušek k rychlejší chůzi, tloukli nás v bráně, před
koupelí, v koupelně i po koupeli. Židy ubíjeli většinou na místě,
čtrnáctidenní k aran ténu z nich nepřežil zpravidla žádný. Šli
často dobrovolně do d rátů nabitých proudem nebo byli do nich
házeni blockfůhrery. Nazí a bosí byli vyháněni n a m ráz a pone
cháni tam celý den nebo celou noc až se zhroutili a zmrzli.
Po odnětí svršků, ostříhání, desinfekci a vykoupání pod horký
mi sprcham i, nechali nás polonahé stá t ve sněhu, jen v dřevácích,
mnohé až p ět hodin v patnáctistupňovém m razu. Mnoho jich
omrzlo a dříve či později um íralo n a následky. Bachm ayer tu
“českou univ ersitn í bandu” osobně vítal a důkladně potýral. Býkovcem zbičoval nám několika do krv av a tváře, pak vyvolal bý
valé důstojníky, podrezíroval je nesm yslným i povely a pustil na
ně své psy. Sm ečka lidských psů v uniform ách SS a kápů vrhla
se na nás ostatní. To se roztekla k re v našich lidí, jež denně ne
přestávala téci. B achm ayer nás ujistil, že ještě nikdo nevyšel z
M authausenu živ, že jediná cesta odtud jde komínem, a že udělá
m e nejlépe, půjdem e-li do drátů hned. Tato “útěšná” slova opako-
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vali nám později všichni blockfůhreři a jejich zdrcující pravdi
vost potvrzovala nám většina starších vězňů. Jin ak p rý ještě něco
zažijeme, nežli všichni pojdem e (“ih r w erdet noch was erleben,
bevor ih r k rep iert!”), neboť v tom to táboře jsou češi postaveni
na roveň židům! Potom hned jednom u z nich, železničním u úřed
níkovi z Nového M ěsta n a Moravě, k terý přijel s nám i, rozkopali
esesmani přirození, jiným znetvořili obličeje tak, že jsm e je po
“k řtu ” nepoznávali. Zpřeráželi jim žebra a kopali jako zběsilí do
jejich zkrvavených těl. To byly prv n í nečekané dojm y. Sundal
jsem brýle, neboť každého, kdo je měl, počítali k inteligenci, a tu
ničili v M authausenu přednostně a všemi prostředky.
Systém byl rafinovaný a gestapo dobře vědělo, kam: nás posílá.
Zločinci z povolání (říkali jsm e jim “zelení”, podle zelených tro j
úhelníků na vězeňské uniform ě) a nízké cikánské elem enty
(těm jsm e říkali “černí”, poněvadž nosili černé trojúhelníky), v
jejichž rukou byla táborová sam ospráva, nás nejen nelidsky tý 
rali, nýbrž také okrádali o skrovné příděly jídla, ba i o těch ně
kolik cigaret pokud jsm e v kantýně vůbec něco dostali. Upsal
jsem na k an tý n u dosti peněz. Vše, co jsem však za svého pobytu v
M authausenu dostal, bylo ze m ne vytlučeno v lomu nebo sebráno
při “filcování”, k teré se provádělo hned po přidělení kantýny.
Jednou jsm e dostali každý deset sáčků se zubním práškem ! Z
hladu jsm e jej jedli, aspoň to zastavovalo průjm y. Jako političtí
vězňové, byli jsm e označeni červeným i trojúhelníky s iniciálkou
národnosti T (Tschechen). Plechová vězeňská čísla nosili jsm e na
šňůrce kolem krku. Když vzrostla úm rtnost, byla čísla vpisována
inkoustovou tužkou n a prsa.
V táboře žila vždy jedna národnost v nemilosti, jako spodina. V
době, o níž píši, jsm e to byli my, Češi. Byli jsm e vyloučeni ze všech
úlev a často jsm e m ěli i m enší porce. V ybavuje se m i vzpomínka
z kamenolomu, kdy nás svolali n a přídavek polévky “Nachsehlag” .
Když jsm e se seřadili, rozehnali nás kápové klacky a nam ísto nás
nastoupili ke kotlům Němci.
Byli jsm e většinou isolováni n a bloku 13, kde um írali vězňové
denně po dvacítkách. Předchozí české osazenstvo tohoto bloku,
političtí vězňové z Terezína, byli odpravení hanebným způsobem.
Provádělo se to plynem , injekcem i, ubíjelo se na kom andech, zvlá-
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šté v lomu, na Strassenbau 2, a mořilo se hladem.
Z hladu se v revíru, t. j. v táborové nemocnici, “pěstovaly
m rtvoly”. Zem řel-li vězeň na těžko přístupných horních pryč
nách, tajili sousedé jeho ú m rtí a fasovali za něho jídlo. S m rtvo
lou spali pak třeb a i celou noc. Můj soused n a 20. bloku “pěstoval
si m rtvolu” po dva dni. I na to ovšem přišli, a aby se tom u za
bránilo, m usel se každý pacient p ři rozdělování jídla posadit a
ukázat hlavu (Kopf zeigen!).
Vzpomínám si, jak z ja ra 1942 vyhnali do práce na staveniště
russenlágru či jak jsm e říkali “na p lanýrku” (Erdbewegung-Kommando) ruské válečné zajatce, podvyživené přes zimu desetinou
bochníku chleba. Celé skupiny padaly slabostí. Ještě položiví byli
házeni na vozy, sváženi na W aschraum a odtud do krem atoria. V
k rá tk é době zbylo z dvou tisícovek pouhých p ár desítek. Něcc
podobného zažili jsm e sami n a bloku 16 v červenci 1942, kdy se
nás zbavovali jako vysílených invalidů stejným způsobem.
Kdykoli se vybíralo na “lehčí” práce, nebo se na ně měli dobro,
volně hlásit starší, slabí, nemocní nebo invalidé, neznamenalo to
nic dobrého. Tak se jich jednou mnoho přihlásilo a m usili do úpa
du nosit těžké kam eny se štráfkom panií z lomu. Jindy byli posláni
do plynu nebo na injekce.

TRAGEDIE BRNĚNSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH
UČITELŮ
Zima roku 1942 byla velmi tuhá. K am arádi nedostatečně odění,
často jen v dřevácích, bez rukavic a s nepokrytou hlavou, m usili pra
covat v sněhových vánicích, v ledovém v ětru a v m razech až 25
stupňových. Většinou omrzli a um írali bez pomoci v hrom adách
na blocích, poněvadž tehdy Češi byli vyloučeni z přeplněného re
víru. S největším i obavami vzhlíželi jsm e k bleděmodré únorové
obloze, zda se nepokryje m raky, jež by zm írnily vražedné mrazy.
V ždyť ještě několik dní, a pak vyženou z karantény na práce
tak é nás a stanem e se rovněž obětí hrozné sm rti, jež kosila k ra ja 
ny z vedlejšího bloku před našim i zraky! V ždyť jsm e byli ještě
nedostatečněji oblečeni nežli ti nešťastníci venku, mnozí z nás
byli i bosí, neboť nebylo dosti dřeváků.
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Docent meteorologie H rudička se netajil obavami. 18. února
jsme šli do práce na planýrku, jejíž obětí se stala většina brněn
ských vysokoškolských profesorů a mnoho brněnské inteligence.
Zmořeni těžkou celodenní prací lopatou a krum páčem bez m inuty
oddechu, pod náklady písku a balvanů, střílením , bitím a ubíjením
k sm rti hynou po krátkém pobytu v táboře naši nejlepší lidé na
omrzliny, furunkulosy, flegmony, oedemické otoky z hladu a z
podvýživy, na úplavici či jakýsi d ru h epidem ických průjm ů, na
následky hrubého zacházení a vyčerpáním nadlidskou námahou.
Jeden přítel um írá po druhém .
Profesor Rosický byl první obětí. U m írají profesoři Bayer a
Bečka, podléhají profesoři Vážný, K řivý, Vacek, oba bratranci
Sahánkové, docent H rudička, dr. Tomčík dr. Skalák, Vrána, Vařílek, Cihlář, Obořil, Klíma.
Profesora Tvrdého, letitého pána, hodili na planýrce jednoho
rána za m razu do vody. Byl velmi statečný, ale zánět plic a p rů j
my ho brzy udolaly. Nemohu se rozepisovat o utrpení všech těch
to mučedníků. Slovem se nedá vystihnouti galejní prostředí a
strašné okolnosti, za nichž um írali. Stejně tak nelze ani vypsat
jejich statečnost.
Z dřívějších obětí M authausenu chci připom enout písničkáře
a herce Karla H ašlera (22. 12. 1941) a zemského přísedícího Drob
ného z Brna.
Z našeho únorového transportu udrželi se tehdy jen univ. pro
fesoři Bušek, Podlaha a Tomášek, pak dr. H abřina, dr. Havlík a
dr. Šilhán; (podlehl infekci po osvobození tábora bergenbelsenského). O statní pomřeli.
Část přátel, oddělená od naší skupiny jako “parašutistická
akce”, v den příchodu do tábora, byla dána do bunkru, t. j. do tá 
borové věznice (na př. red ak to r Ju štík a M ěrka, oba z O stravy) a
byla, tuším 7. května, popravena s řadou brněnských kulturních
pracovníků, sokolů a universitních profesorů.

V LOMECH A N A TŘINÁCTCE
Práce tém ěř ve všech kom andech byla zničující. V ýjim ku tvořily
jen dílny a tak zvaná kom anda lágrová. P ři špatné strav ě — tém ěř
po celý čas jsme jedli kvaky, t. j. tuřín — v k rá tk é době vyčerpávala,
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a kdo nemohl pracovat, byl ztracen: zastřelen nebo ubit. Většina
slábla táborovým i p růjm y a následkem hladových oedemů, t. j.
otoků nohou, jež se tvořily z podvýživy, z nedostatku vitam inů a
byly podporovány srdeční slabostí. Říkalo se tom u voda, Wasser,
nebo dicke Fusse. Čím kdo byl silnější, tím více se na něho naklá 
dalo, (strojvůdce M ikoláš z Ostravy!).
Mým kom andem byl kamenolom, W iener Graben, nebo jak
jsm e říkali mezi sebou, “ štajnbruch” . V něm a na jeho zlopověstných 186 schodech sm rti, prokletých ve všech evropských jazy
cích, zahynuly desetitisíce vězňů. Bylo to komando, k teré zničilo
za k rátk o u dobu i nej silnějšího. Za mnoho vděčím sportu a so
kolování, od svých ranných let. N ejdůležitější bylo “pracovat oči
m a” a v nestřežených chvílích si vydechnout. To však bylo pro
m ne zlé, neboť bez brýlí jsem dobře neviděl, a nasadit si je zna
menalo d át se ubít. Když jsem si jednoho dne byl jist, že pro vodu
v neohebných nohou nezdolám strm é schody z lomu, n a nichž byli
odstřelováni kdo již nem ohli nahoru, hodil jsem si n a nohu k á
men, a bohudík dosti šťastně. T ak se m i podařilo dostat se na
operaci do revíru, m álem bych však byl vykrvácel. N apřed mi
hrozili zastřelením a bunkrem , pro sabotáž práce. Nedotečeného
m ne p ak po 14 dnech z rev íru vykázali. Po n áv ratu na pracovní
blok jsem se zhrozil změny. Mnoho kam arádů m ezitím umřelo,
mnozí k nepoznání zhubeněli.
Náš blok číslo 13 byl blokem opravdu prokletým . Zelený lotr
Ackerl, snad největší surovec v táboře, m látil, kopal, a necitelně
dupal po svých obětech. Když otevřel dveře do schlafraum u, všich
ni se třásli. Byl jedním z těch sadistů, k teří usm rcovali vězně
proudem vody z hadice, již vrazili ubožákovi do úst. Sotva jsm e
usnuli, zapískal k “zählapelu” a tloukl hlava nehlava ty, k teří okam žitě neseskočili s pryčen. U prostřed noci, a někdy až k ránu,
vyburcovali nás často ze spánku opilí blockfůhreři vracející se z
pitek v Linci, jednou i sám B achm ayer se svou kohortou; pouštěli
na nás psy a skákali po nás ležících na zemi v těžkých okova
ných botách, jako pom inutí, za doprovodu nejhrubších nadávek,
(tschechische Drecksäcke, Sautschechen atp.,) a s blokovým
personálem tloukli do nás gum ovým i obušky, násadam i a býkovci.
Následky byly hrozné a všude bývalo plno krve.
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S furunkulosou n a krku, k terá se nehojila, sestupoval jsem
znovu do pekelného lomu. Takový den v kam enolom u se dá stezi
vylíčit. T řináctka chodívala poslední. N a schodech počali blockítihreři do posledních p ětek bušit. Tyto pětky, unikajíce ranám ,
srazily nižší předchozí řady a celá stovka se p ak sula n a dno lomu
do hromady těl, do niž kápové řezali klacky. Poněvadž se chodíva
lo do lomu v dřevácích, poztráceli jsm e je p ři tom obyčejně a m u
seli pak po celý den pracovat bosí.
My, Češi, a p ak židé, jsm e byli zařazováni ponejvíce k nejhor
ším pracím do “sonderkom anda” u m lýna, v němž se drtil kám en,
ke kápovi Naglovi. Ale ani u R ittra , Williho, Steina či B ertla n e
bylo lépe. Byl to ustavičný boj o uhájení života, kdy člověk trpel
hladem, slábl a klesal vyčerpáním , m usil však pracovat, jinak
by byl ubit, V létě jsm e bývali n a nohou až 16 hodin; pracovali
jsme 10 až 12 hodin denně, zbytek jsm e prostáli na apelech. Často
se večer “execírovalo”. Jako polám aní jsme uléhali. Dlouho do
noci zněla hlasitá hudba z am pliónů zam ontovaných na blocích,
drtivě kontrastující s hrůzou táborového života.
Odporný nasládlý pach po spalovaných m rtvolách a plam eny
krematoria, zvyšovaly účinnost m authausenského dram atu. Doj
my slábnoucích p ři pohledu n a jejich rudou záplavu byly zdrcu
jící. A tak jsme se bránili zuby — nehty. Silná vůle a pud sebezácho
vy byly účinným i zbraněm i ve vyčerpávajícím boji o prodloužení
naší bídy. Vzpomínky n a domov a n a naše drahé vyvolávali v
nás silné citové reakce a křísily v nás touhu po životě a po n áv ra
tu domů.
Ráno probouzel nás ještě za tm y zvonec — jehož pronikavý
zvuk dodnes m ne děsí — volající nás znovu do vražedné skuteč
nosti. Hodiny práce bývaly nekonečné. Šlo-li o velmi těžkou práci,
měřili jsme čas m inutam i. D élku svých životů počítali jsm e na
týdny, někdy jen n a dny.
Nezapomenu nikdy n a vykopávání pařezů v potoku, na naklá
dání velkých balvanů a padesátek s cem entem na kam iony na
celodenní “L aufschritt” u lor, (vozíků), a n a vynášení ubitých
vězňů a židů svržených se skalního srázu, zvaného stěnou p ara
šutistů.
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PO HEYDRICHOVI
P říšerné dni, kdy bylo ubito v lomu mnoho Čechů, nastaly po
aten tátu n a Heydricha. Bylo to jednou v pátek, kdy oberkápo Zarem ba, po k rátk é rozmluvě s kom andofúhrerem Spatzem, zařval:
“Säm tliche Tscheehen and Juden raus!” Nastala persekuce trv a
jící několik dní, k tero u jen málo z nás přežilo. Tehdy se také na
bloku do noci cvičívalo.
Náš blok tém ěř vym řel a byl doplňován silnými Španěly. Z
Čechů jsm e zbyli a pracovali dále v kamenolomu dr. Havlík a já.
Jistě ani on nikdy nezapomene, jak jsm e vynášeli do schodů velké
kádě vrchovatě naplněné výkaly. Vyli jsm e při tom bolestí, ale
drželi jsm e se! Když pak dr. H avlík dostal flegmonu, podařilo se
m u dostat se na revír. Z trativ m ravní oporu v kam arádovi, sestu
poval jsem po schodech do lomu jako do hrobu, neboť jsem byl
přesvědčen, že odtud už nevyjdu. Slábl jsem ten den bolestí, a
nem oha již státi na rozedraných a oteklých nohou, klečel jsem v
nesnesitelném žáru ve stráni, poraněným a rukam a vyvaloval ka
m eny a čekal n a vysvobození. P ři pohledu n a zářící slunce a na
rozkvetlou vonící stráň nade mnou, přem ohly m ne vzpom ínky na
vzdálený domov. P ředstava civilisace mi však pomalu unikala a
propadala se do nekonečna . . . P ak jsem už neslyšel tu jednotvár
ně odpornou pracovní pobídku kápů: “Bewegung, Bewegung!” Z
m rákot mne probudily rány násadou, že už se píská. Kam arádi,
již ani nevím k teré národnosti, pomohli mi do stovky a pak i do
schodů, přes bránu, a zanesli m ne před revír, kde jsem opět po
zbyl vědomí. Po operování flegmony na nohou, jsem byl poslán na
rekonvalescentní blok, n a šestnáctku.

ŠESTNÁCTKA
Několik dní po m ém příchodu, udělali z bloku rekonvalescentního
blok persekuční. Říkali m u později blok sm rti. Šlo o vyhubení čes
kých invalidů, kteří sem byli zám ěrně soustřeď ováni z revíru a
z pracovních bloků. Tato akce byla stále ještě v souvislosti s Heyarichem a byla jednou z nej hroznějších, jež se snad v M authau
senu udála. Jako jeden z m ála, k terý ji přežil, pokusím se ji struč
ně vypsat.
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Bez obvazů — a tém ěř každý z nás měl otevřené rány a vodu
— oblékli nás v pátek 10. července do ruských stejnokrojů a vy
háněli po 14 dnů na těžké práce na planýrku. I ti nejtěžší “flegmonáři” museli se vláčet s sebou, nebo museli b ý t vyneseni, po
kud se sami nemohli udržet na nohou, aby byli p ři práci ubiti
nebo odstřeleni. S trav a byla poloviční než pro ostatní vězně.
Téměř po celé dva týdny nepřetržitě pršelo a dul studený vítr.
Denně jsm e usínali zkřehlí a promočení. P rvní dni se střílelo. Ja k
se kdo kápům a esesmanům nam anul, byl hnán holemi k drátům .
Pak třeskly rány z pušky (Pavel, Danihelka). Denně nám bylo
vyhrožováno “m odrým plynem ”. Jednou za poledne bylo ohlášeno,
že kdo nemůže na nohy, nem usí pochodovat do tábora na oběd, že
se naobědvá na pracovišti. Mnoho jich zůstalo, nedostali však n a 
jíst vůbec. Ráno odevzdával blokáč nebo písař kápovi Žoržovi ce
dulku s čísly vězňů, k teří se v poledne nem ají v rá tit z práce. J e 
jich hodiny byly sečteny.
Po dvakrát nás mordovali ledovými sprcham i. Personál “bádu”
a kápové nutili nás vydržet až do zhroucení pod sm rtícím i prou
dy vody, pomocí železných tyčí a stoliček. Teprve nelidské vytí a
skřeky, otřásající lázní, přim ěly je k zastavení sprch. Mnoho
mrtvých zůstalo na dlážkách koupelny.
A pak znovu do práce od rozbřesknutí, bez zastávky, až do sou
mraku. Těla těch, kteří se při práci zhroutili, sm áčená bahnem a
ještě1 živoucí, byla sbírána, bez ladu a skladu házena n a káry a
odvážena do tábora. S vozu se m usela stahovat za nohy tak, aby
narazila hlavou na kam ennou dlažbu. Pod vozem bývaly louže
krve. Mezi n ešťastn ík y měli jsm e kam arády, k teří před malou
chvílí s nám i pracovali a hovořili. Vzpomínám na tebe, jednooký
valašský hrdino, zedníku Mikundo! O bětavě ses vždy staral o
druhé. Několik m inut před skončením persekucí jsi však sám vy
čerpáním klesl a byl naložen n a vůz.
Vzpomínám n a slábnoucí krajany, jim ž pojednou zeskleněly oči,
z nichž jakoby rázem zmizely stopy duševního života, a kteří s
jakoby nepřítom ným pohledem, upřeným k vozu, resignovaně a
úpěnlivě prosili, abychom je k něm u dovedli, že již nevydrží stát
a pracovat, že nechtějí b ý t ubiti, že se chtějí v rá tit do tábora, že
se chtějí vézti, že by tam pěšky nedošli!
G3

Těla byla odvážena do um ývárny. Tam byla na jejich hrom aau
p uštěna voda. Kdo se po sprchách ještě hýbal, byl doražen klac
kem.
Na “schlafraum u” bývalo večer třídění na kandidáty sm rti.
Slábnoucí byli odepsáni z raportu, nedostali již večeři a v noci
přišli do um ývárny. Mnozí se m ezitím probrali z mdlob, a když si
uvědom ili, že jsou mezi odsouzenými, pokoušeli se dostat k “ži
vým ”. Na to již číhal surový blokáč a dokopal je zase zpět. Za
tre st prováděl zám ěnu za ty, kdož nešťastníkům pom áhali přejiti
na stran u živých, nebo jim dali ze svého něco sníst.
Naše postavení bylo zoufalé, denně řídly naše pětky a při odcho
du do práce, jako bychom se ptali jeden druhého, kdo se z ní ještě
vrátí, a jako bychom se loučili. N ěkteří radili j í t k Bachm ayerovi
a požádat ho o milost. Jin í se obávali, že by to mělo za následek
sprchy či jin é radikální opatření a zrazovali z toho. Jeden z ka
m arádů šel raději “do d rá tů ”. N apětí vrcholilo. Uvědomiv si naši
zoufalou situaci a náš beznadějný tělesný stav, chtěl jsem se
ujm out slova, abychom požádali B achm ayera o zastřelení. Byl jsem
však blokáčem sražen k zemi a umlčen.
J a k jsm e záviděli těm , které ze šestnáctky vybrali do bunkrů,
aby n a nich pěstovali k u ltu ru vší! A ja k jsm e pak záviděli těm
několika málo, k terý m jako zdravějším pomohli jejich kam arádi
ven ze šestnáctého bloku a um ístili je n a baukom andu! K těm
šťastn ý m p atřil tehdy n a příklad Žáček z Hodonína (zemřel pozdě
ji v Dachau).
Z 230 invalidů zbyla nás za dva týdny m alá h rstk a a ještě několik
jich zemřelo později n a následky útrap.
J á jsem se poslední den trv án í šestnáctky, v pátek 24. červen
ce odpoledne, několikrát p ři práci zhroutil. Vše jsem začal vidět
dvojmo. K dyby byl zahlédl kápo Žorž, že již nem ohu pracovat,
byl by m ne dorazil. Opřel jsem se o pískovcovou stěnu a před
stíral jsem pohyb lopatou. “Došlo n a V ítka”, slyším za sebou, “ta 
ky už mele z posledního”. Konečně se ozvala vysvobozující p íšťal
ka. Na silnici stoupající k táboru, jsem se skácel nazad a pozbyl
jsem vědomí. Byl jsem jakoby otráven hnisající ranou na patě a
vodu jsem m ěl až po břicho. K am arádi, sam i s posledním vypětím
sil, m ne i ten to k rát zachránili před naložením na vůz a pro64

vlékli mne branou. Místo aby m ne dali na “w aschraum ”, ukryli
mne pomocí Španěla P edra za slamníky. O tom mi později vyprá
věli. Stejně tak jsem nevěděl nic o tom, že jsem našel na planýrce,
před odchodem z práce, shnilou bram boru a bojoval o ni s něja
kým Rusem, oháněje se po něm lopatou. P ud sebezáchovy sahal
až za hranici vědomí.
Když jsem se v noci probral, dali mi kam arádi najíst. Trápila
mne myšlenka, co bude ráno, až m ne uvidí blockschreiber, který
mne odepsal z hlášení. Byl jsem přesvědčen, že mne dobije, aby
“stav souhlasil”; nestane-li se tak, že se stejně nedožiji večera,
poněvadž se již neudržím na nohou. Ani jsem nevěřil svém u slu
chu, když kolem jedné hodiny v noci n a 25. července slyším jak
blockfiihrer nařizuje blokáči: “Block 16 ist sofort flir die Russen
freizumachen, der Invalidenrest soli dem A rzt vorgefuhrt werden!” Jak cynická byla ráno otázka překvapeného písaře: “Wieso
denn, Vítek, dass du noch lebst?”
To byla záchrana po dram atickém dni a noci, to byl zázrak,
jehož se většina kam arádů nedočkala.
Mnoho jich zemřelo n a šestnáctém bloku sm rtí mučednickou:
učitel Hebroň, dr. Růžička, prof. Mrkos; těžká byla sm rt Vědrová
a Brettscheiderova; zde zemřel též dr. Teichm an, dr. Schneider, dr.
Podlašecký, harm onikár Hlaváček, Kalaš, Perešit, Čihák Hanz
lík, Richter, Adamík a jiní. N a útrapy zemřeli později dr. Černohlávek, oblíbený učitel Kovář, p ak v Dachau Reček, Česal, Knot,
Joudal, dr. Derka.
Mnoho jsme zkusili ještě později na devatenáctém bloku, jehož
různorodé osazenstvo, převážně však Češi, určené pro “invalidní
transport”, bylo z poloviny zám ěrně vybito drezúrou a hrubým
zacházením blokáče B ena a jeho pomocníků. Spali jsm e zpočátku
po čtyřech v jedné posteli. Nakonec jen po dvou. Vyháněli nás v
prádle a bosé do podzimních ranních mlh a do deště1 a často ne
chali nás stát v zadrátovaném prostranství před blokem, po celý
den bez obvazů a bez ošetření nemocných. Líto mi bylo zvláště
min. rady dr. Kopeckého, k terý tam zemřel.
Přátelé z pracovních bloků nás varovali přes dráty: “Z tran s
portního bloku pryč!” Ale jak? N ejistota co se s nám i stane uvá
děla nás v zoufalství, zvláště když bylo provedeno rozdělení na
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skupinu A, v níž byli silnější, a na skupinu B, kde byli slabší,
jejichž osud byl pokládán za zpečetěný, a když pak k nám p řiřa 
dili Židy a další invalidy a těžce nemocné z jiných bloků, zatím
co několika “prom inentům ” pomohli jejich přátelé ven, aby je
ukryli n a revíru. Mezi nim i byl dr. Jebavý z B rna, k terý miel vel
kou flegmonu na paži, dlouho vzdoroval, nakonec však podlehl.
J a k jsm e se později dozvěděli, byli jsm e určeni do plynu a k in 
jekcím . Tomuto způsobu usm rcení neušla část těch, k teří s bezna
dějným i flegm onami přežili persekuce na šestnáctém bloku (na
př. Hen a Czepe), a ti kdož ve dvou skupinách byli vyvoláni podle
abecedy a odvlečeni. Tehdy vzali také slábnoucího univ. profesora
Říkovského, k terý se m nou pracoval od počátku v lomu a se sar
kom em v lopatkové krajině tak dlouho statečně se držel! Celkem
bylo takto odstraněno asi 30 kam arádů. Byl jsem též na listině
nevyléčitelných pro opakující s oedemy. N aštěstí tuto akci za
stavili a brzy nato přišla komise SS, jež nás převzala pro tran s
p ort do Dachau.

N A IN V A LID N Í TRANSPORT
Když jsm e vycházeli 8. listopadu 1942 z m authausenské brány, s
opovržením pohleděl jsem do očí Bachm ayeorovi, jenž mi kdysi
slíbil sm rt v kamenolomu. Byl to silný zážitek, byla to n ejšťa st
nější chvíle v m ém životě1.
Podobných invalidních transportů bylo posíláno do D achau z
jiných táb o rů m noho a bývaly ta k jako náš ve zbědovaném stavu.
Z nejbídnějších byl tran sp o rt ze S tutthofu, se spoustou zemře
lých na ú trap y dlouhé cesty a s několika případy kanibalstvi z
hladu, a tran sp o rt Francouzů z Compiěgne, kdy stovky rozkládají
cích se m rtvol byly pod ochranou plynových m asek lopatam i vy
kládány z vagonů. (Le train de la m ortj. V zimě bývaly vagony
plny zmrzlých.
M authausenské vězeňské číslo 1182 bylo mi v Dachau zaměně
no za číslo 38906. I s vodou, kterou jsem měl v nohách, vážil jsem
jen 48 kg, ač moje norm ální váha bývala kolem 75 kg. Váha vět
šiny kolísala mezi čtyřicítkou a padesátkou; bylo však i dosti pří
padů pod 40 kg.
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Na některé z nás přišla začátkem roku 1943 ještě úplavice a tyfus.
Mnoho se nás vykřesalo z beznadějného zdravotního stavu pomo
cí balíčků, jež od konce roku 1942 byly povoleny. Naše m atky,
ženy a sourozenci nám je s bezpříkladnou obětavostí posílali, od
trhujíce si sami často od úst. I celkově byly pom ěry v Dachau
tehdy mnohem lepší nežli v M authausenu, a tak jsm e se poma
lu zrestaurovali a 29. dubna 1945 dožili jsm e se osvobození.

ZÁVĚREM
Těch několik kam arádů, k teří se m nou přežili šestnáctku a přišli
se mnou jako invalidé do Dachau, mi snad vytknou, že moje líčení
nedostihuje přestálá strádání a hrůzy M authausenu. Kdo spočte
stržené rány, kdo zváží zimu, hlad a sm rtelnou vyčerpanost, kdy
otupělé smysly přestávaly vním at bolest? Kdo vypíše přestálá du
ševní muka? Lze vůbec vystihnout to vražedné ovzduší a ony sub
jektivní stavy beznaděje a zoufalství, kdy člověk slábne a nevidí
záchranu? Či dá se zm ěřit síla vůle, pudu sebezáchovy a touhy po
žití, jež nás udržovala p ři životě a vítězila nad sm rtí? Snad ano.
Nikoli však neum ným perem a tím m éně stručnou formou těchto
mých povšechných řádků, jejichž posláním je uctíti pam átku k a 
marádů z třináctky a ze šestnáctky a vzdáti hold kam arádství v
boji na život a n a sm rt, n a planýrce, v lomech a na persekučním
bloku.
Budiž toto svědectví také m em entem , že každý systém bez lid
skosti zničí sám sebe. Budiž připom ínkou M asarykova hum anitní
ho odkazu!
Galeje m authausenské roku devatenáctistého čtyřicátého d ru 
hého, předstihly jste představy, jež jsm e kdy měli o surovostech
barbarů a o tem ném středověku!
Krví mnoha národů je promočena tvoje půda a psána tvoje
historie, pevnosti m authausenská! Po staletí zůstaneš symbolem
českého utrpení, jež bylo tvrdší tvých žulových hradeb.
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VZPOMÍNÁM N A VÁS BRNĚNŠTÍ UČITELÉ 1 V Y
OSTATNÍ MUČEDNÍCI MAUTHAUSENŠTÍ
N ejčastěji vzpom ínám na tebe, profesore Vážný, protože jsi mi byl
nejbližší. Bolestně jsi mi pokynul, když n a Silvestra jedenačtyřicátého roku setkaly se naše pohledy p ři fotografování a sním ání
otisků na gestapu, v m ístnosti právnické fakulty, v níž jsi před
dvěm a lety úřadoval jako děkan. Tvoje tahy byly ztrhané. Otřásla
m nou tvoje pohublost a celá ta náhlá změna, jež se s tebou za
pouhý tý den stala.
Vážný, Bečka, B ayer, Tvrdý; H abřina, Vařílek, Cihlář a V rá
na — jurista, zvěrolékař, botanik, filosof; básník, učitel, železni
čář a úředník. To bylo osazenstvo cely 64b v Kounicových kole
jích, kde jsm e se v kolegiích vraceli k vědě a k lidství a zápornínali n a stanné právo, se všemi tvrdostm i výslechů a pobytu v Kouničkách.
Profesore Bečko, když p ři větrání otevřeli okno, hledíval jsi s
rozteskněním n a zasněžené budovy Zvěrolékařské školy. Nerušili
jsm e tě. Věděli jsme, že tvé m yšlenky jsou u rodiny. Tvůj opti
mismus, tv á trpělivost a shovívavost k jiným nás posilovaly. Ty
jsi p ři rozdílení chleba sahával po nejm enším krajíci. To bylo víc
než kam arádství.
Profesore B ayere, podm aňovala si nás tvoje skrom nost a
věcnost!
Profesore Tvrdý, tvůj stoický klid a tvoje statečnost oslňovaly
nás stejně jako tvoje vědomosti a skvělá pam ěť, když jsi nám
přednášel za třesk u popravčích salv o dějinách anglické filosofie,
na nichž jsi p řed zatčením pracoval!
Tehdy jste věřili, že se v rátíte k svým rodinám . A když nás 3.
února 1942 odváželi z B rna do M authausenu, netušili jste, že se
stanete obětm i nezměrného utrpení.
Profesore Vážný, já vím že pravda o tvém utrpení bude bolest
ná pro všechny, k te ří tě měli rádi, ale já ji m usím říci! Ty zrůdné
bestie tě tloukly, honily tě s těžkým nákladem písku do kopce, a
když jsi vyčerpáním klesl, zkopaly tě jako psa . . . Bili tě na planýrce, bili tě na “strassenbau”. M arně jsm e se tě snažili schovat
v naší skupině u vozíků. Flegm ona a otrava krve ti byly milosrd68

né. Tvoje tělo m ořené zimou podlehlo. Bylo to n a 20. bloku na
oddělení B, hned za dveřm i vlevo.
Profesore Tvrdý, ty z nejtvrdších m authausenských m učední
ků, zmáchaný za m razu v ledové vodě, bělovlasý náš seniore! A
profesore Bečko, ty jem už po ztlučení zuřivcem Ackerlem v ka
ranténě zanítila se noha —■a nemoci na nohy znamenalo v M aut
hausenu smrt! J a k hrozné to bylo pro nás, když právě vy, n ejv ět
ší optimisté a naši těšitelé příkladem i sloveny byli jste mezi
prvními obětmi m authausenské tragedie.
I tebe, profesore Bayere, vyrvala neúprosná sm rt záhy našemu
duchovnímu společenství!
Jen básník H abřina a já zbyli jsm e z cely 64b. N eboť i Váš po
pel, přátelé, V ařílku ze Svinošic, Vráno ze Sokolnic a Cihláři ze
Znojma, zkypřil půdu kolem tábora! P řáli jste si, aby ten, kdo
odtud vyvázne, řekl dom a za jakých okolností um írali naši hoši v
prokletém M authausenu. Z vaší vůle píši ty to řádky a se sevře
ným srdcem plním svůj slib.
Profesore K řivý, k terý jsi dotrpěl na holých pryčnách na od
dělení úplavic na 20. bloku; profesore zvěrolékaři Vacku, tvůj ži
vot měl pro B achm ayera m enší cenu nežli jeho přejetý pes; pro
fesore Říkovský k terý jsi prošel se sarkom em lomy, aby se tě ze
sláblého hanebně zbavili injekcí; profesoři bratran ci Sahánkové,
profesore Rosický, docente Hrudičko, h rd á M asarykova univer
sito, honěná po plánýrce a štvaná v lomech, nejvíce ponížená ze
všech, ať svět slyší tu zdrcující zprávu o tv ém utrpení, jež nemá
obdoby!
Neuvádím jm éna všech vědců z brněnských vysokých škol, kul
turních pracovníků i prostých hochů, za nimiž zapadla 4. února
navždy m authausenské vrata. Mnoho jich bylo po příchodu do
tábora isolováno a dáno do bunkrů, takže neznám jejich jména.
Slyšel jsem však za dvacátým blokem salvy, jež je posílaly na
onen svět; (univ. profesoři Hora, Koláček, Šimek, Florián; docent
Němec, ředitel Sirotek).
Doktoři Růžičko, Derko, Tomčíku, Jebavý a Skaláku; profeso
re Mrkosi; učitelé Klímo, K ováři a Hebroni; ostravští železničáři
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Mikoláši, R ichtře, Janečko a Veselý; B rettschneidře, Tománku,
Vedro, Obořile a jin í — vy nejm enovaní z třináctky, šestnáctky,
devatenáctky a dvacítky, z lomů, ze “strassenbau” a z planýrky,
vy všichni, k teří jste roznítili plam en našeho národního odboje,
stovky viděl jsem vás u m írat a byl svědkem Vaší statečnosti! Zů
stanete solí naší země. Nezapomeneme.

(Copyright 1973 by Dr. Miloš Vítek, Montreal
AU r<ghts reserved.)

DIALOG PŘES BARIKÁDU
H ED A M A R G O L IO V Á /E R A Z IM K O H Á K
“Nakladatelství ‘68” Toronto vydalo knihu Hedy Margoliové a Era
zima Koháka, Dialog přes barikádu. Vdova po Rudolfu Margoliovi,
popraveném v roce 1952 s Rudolfem Slánským , a český sociální filosof ze strany poražených “Února”, společné probírají události a po
stoje našich nedávných dějin od Mnichova po Jaro a v dialogu na
hrazují vzájemnou negaci vítězů a poražených pozitivním překoná
ním.
Kniha vyšla anglicky, v překladu a přepracování pro americké
čtenáře pod titulem The Victors and the Vanquished nakladatelství
Horizon v N ew Yorku.
O tiskujem e ukázky z dialogu:
(Hovoří Erazim Kohák . . . )
T řicet kritických let skončilo pro vítílze Února exilem, stejně
jako pro poražené před dvaceti lety. T entokrát je to celonárodní
exil: pod vojenskou okupací se i naše národy doma ocitají v exilu
ve vlastní zemi. Už není vítězů: k poraženým p atří i ti, kdo naši
zemi dnes spravují. Na rozdíl od poúnorového nebo pobělohorské
ho údobí, jsm e dnes jednotný národ, sjednocený společnou nadějí,
kterou probudilo “československé jaro”, i společnou porážkou.
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Tato jednota je naše největší a snad i jediná síla, a proto je
dobře si všim nout, že m á i své slabiny. “Ja ro ” a okupace nás sice
sjednotily, ale nestačily vym azat dědictví dvaceti let pololží a po
lopravd, ve kterých se odráží rozpolcenost poválečných a poúno
rových let. Ty prosákly až do lidového podvědomí. Vítězové Úno
ra, včetně těch, které poúnorový vývoj odsunul rychle a bez okol
ků na stranu poražených, i těch, k teří si svoji porážku uvědomili
teprve v srpnu 1968, m ají svou verzi našeho vývoje od Mnicho
va po “jaro 1968”.
Podle této verze, povstal národ v roce 1938 jako jeden muž, ale
byl zrazen m ezinárodním kapitálem , kterém u byl milejší antisovětský H itler než Československo ubráněné s pomocí Sovětského
svazu. Buržoazie údajně svou zradu opakovala za P rotektorátu:
bud’ přímo kolaborovala, nebo opatrnicky využívala situace a še
třila síly na poválečné údobí. Podle této verze přežila jisk ra vzdo
ru prý jen v kom unistech, a ta k přirozeně poctiví lidé, bez ohledu
na politické přesvědčení, pokračovali v boji proti fašism u, pod
vedením kom unistů. Po válce “buržoazie” údajně opakovala svou
zradu potřetí. C hráněna dem okratickým zřízením a velkorysostí
dělnické třídy, zmobilizovala všechny síly k uchování svých vý
sad. Lidé, k teří celou válku ustrašeně přežívali nebo kolaborovali,
využívali te ď obětavosti antifašistických bojovníků a znovu si
osvojovali nárok na vedoucí úlohu ve státě. V takové situaci se
národ zase obracel ke kom unistům , jako ke straně antifašistických
bojovníků, a čestných, pokrokových lidí. V kritickém okam žiku,
bez ohledu na politické názory, ji podpořil v zákroku, zamezil defi
nitivnímu nastolení reakce.
Vítězové Února, dnes také poražení, k této verzi často jen do
dávají doušku: tito poctiví lidé, straníci i nestraníci, k teří se te h 
dy z odporu k buržoazii a ze záoalu pro ideál obrátili ke kom u
nistům, si neuvědomovali, že s čestným i kom unisty se dostává k
moci i korum povaný stranický aparát, zaprodaný Moskvě, který
pošpiní čestné ideály kom unism u stalinským dogmatismem. Ale
základní téže, dokládaná historkam i o šm elinářích a kolaboran
tech a podepřená autentickým i zážitky a city, zůstává ve svých
hlavních obrysech stejná i dnes, po okupaci: k Únoru nás nutně1a
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jaksi přece jen správně zavedlo zhnusení nad zradou a morálním
zhroucením buržoazie.
P roti této “oficiální” verzi se vytvořila v exilu, vnějším i vni
třním , nem éně zjednodušená antiverze. Podle té zase povstal n á 
rod v roce 1938 jako jeden muž, byl zrazen “zaslepenými západ
ním i politiky”, ale jako jeden muž (s dočasnou výjim kou komu
nistů, k teří podle moskevského návodu považovali válku až do
útoku na Sovětský svaz za “kapitalistickou”) volil jedinou mož
nou form u odporu, podzemní odboj, kterým dokazoval věrnost
Československé republice a presidentu Benešovi. Svou věrnost do
kazoval národ (zase s výjim kou kom unistů) dál i po válce úsilím
o obnovení M asarykovy republiky, ale ruce mu svázal sovětský
nátlak, realizovaný prostřednictvím
československo-sovětské
smlouvy, Košického vládního program u a agresivním vystupová
ním kom unistického aparátu, podporovaného Sovětským svazem.
V nerovném boji podlehl M asarykův národ m ocenskému náporu
souseda z východu a jeho agentům , aparátu KSČ a zaprodancům
z jiných stran.
Dva potichůdné výklady nemohou být pravdivé, i když se oba
zakládají na autentických zážitcích. Zdá se mi daleko pravdi po
dobnější, že pravdivý není ani jeden, ani druhý. Ani jeden ani
d ruhý totiž nepřipouští možnost, že za války a po válce došlo k
hlubokém u rozpolcení národa, a to nejen mezi spravedlivým i a
lotry, věrným i a zrádci, ale k rozpolcení samotné podstaty naše
ho národního vědomí. N epřipouští možnost, že po válce stály proti
sobě dvě části národa se stejným procentem idealistů í vypočíta
vých, věřících i ošálených, se stejnou proporcí dobré vůle i po
stranních úmyslů, a dokonce i se stejnou směsí pokrokovosti a
reakčních sklonů. Ani jeden ani druhý výklad nepřipouští mož
nost, že došlo ke krizi nejen v našich dějinách, ale v našem národ"
samém.
V obou verzích se vyskytuje společný prvek: podle obou před
stavuje Únor střetn u tí zdravého národního celku s chorobnou, v
základě vylučitelnou, ostře vyhraněnou složkou. Proto je ale
podle obou verzí Únor nepochopitelný. Jestli totiž opravdu šlo v
Únoru, jak to vykládá stranická verze, o celonárodní povstání
p roti skupince kolaborantů a vykořisťovatelů, k čemu byl zapo72

třebí násilný puč, dalekosáhlé čistky, rozsáhlý bezpečnostní apa
rát, léta “bdělosti” za ostnatým drátem kolem hranic i u v n itř stá
tu? Přece zdravý národ, i v m ezích dem okratického zřízeni, by
dokázal vlastní silou vyvrhnout ze svého středu i poměrně počet
nou skupinku kolaborantů, vykořisťovatelů a vůbec “odrozenců”,
aniž by se potřeboval léta podrobovat tuhé diktatuře! A naopak,
kdyby v Únoru šlo opravdu o uchvácení moci skupinkou kom u
nistických konspirátorů a zaprodanců, ja k by byl vůbec možný
Únor a léta, k terá následovala? Československo nebylo okupova
nou zemí; konkrétní dosah m ezinárodního nátlaku m á své meze. Po
únorový vývoj, k terý zasahoval až po kořeny národního života, byl
možný jen s širokou lidovou podporou, za spolupráce velikého p ro 
centa lidí ochotných “donášet”, vyvíjet iniciativu na pracovištích,
v klubech, po domech, lidí ochotných zastávat iniciativně funkce
od desítkářů až po vyšetřovatele státní bezpečnosti. Zaběhnutá
diktatura se zahraniční podporou se snad obejde bez aktivní pod
pory “lidu”, ale d ik tatu ra, k te rá se teprve tvoří, nezbytně potře
buje širokou lidovou podporu. V obou verzích jsou zrnka pravdy,
ale kdyby byla v zásadě pravdivá opoziční antiverze našich dě
jin, nebyl by Únor a poúnorový vývoj možný. A naopak; kdyby
byla v zásadě1p ravdivá stranická verze, nebyl by Únor a poúno
rový vývoj nutný.

(Hovoří Heda Margoliová, o údobí mezi válkou a únorem . . .)
Největší starost všech, k teří se vrátili, jsou byty. A ta k p a rty 
záni z lesů. vdovy po popravených, které léta spaly někde na pod
laze, na kusu m atrace, a nemocní koncentráčníci stojí na bolavých
nohou v nekonečných frontách před bytovým i úřady, zatímco zad
ním vchodem, rovnou do kanceláře, přicházejí řezníci a hokynáři.
Ti všichni sice m ají dobré byty, ale te ď zbohatli a chtějí lepší a
pěkně zařízené; vždyť jich tu zůstalo po Němcích spousty, a oni
přece zásobovali celou válku pány z radnice m asem a moukou,
tak si teď snad zaslouží trochu uznání, ne? A v čekárně úředník
křičí na plačící ženské, jak si to představujete, tolik se vás v rá ti
lo, kde mám e ty byty brát?
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A lidi odcházejí a začínají zatínat pěsti.
Často jsem si myslela, že hodně našich lidí se obrátilo ke kom u
nism u ani ne ta k z odporu k tehdejším u společenskému zřízení,
jako spíš ze zoufalství nad lidskou povahou, k terá se pochopitel
ně po válce projevila v nejhorším světle. A protože člověku je
těžko lám at hůl nad člověkem, radši zatracuje uspořádání světa.
Nakonec jsem přece dostala byt a to dokonce dřív než pan Bou
ček, m ajitel drůbežárny, kterého jsem často vídala konferovat s
úředníky b y ťá k u Ale ten ovšem žádal něco přepychového, kdežto
já chtěla jen střechu nad hlavou. Jednou k večeru, těsně před
skončením úředních hodin, jsem vpochodovala s velikou taškou,
ve k teré jsem měla uložen veškerý svůj pozemský m ajetek, ve
směs darovaný od přátel, rovnou do kanceláře předsedy bytového
úřadu a prohlásila, že budu přespávat v úřadě tak dlouho, do
kud mi nepřidělí byt, protože nem ám kam na noc jít. Byla to
pravda. Poslední noci jsem strávila v různých improvizovaných
noclehárnách. P řed tím už jsem vystřídala všechny známé, kteří
byli ochotni mi poskytnout přístřeší, a usoudila jsem , že už dál je
jich trpělivosti zneužívat nemůžu, a vůbec, že už je načase, abych
se zas po tolika létech vyspala ve vlastní posteli. Předseda spustil
veliký pokřik, ale já si ho nevšímala. Pomalu jsem si vybalila z
tašky krab ičk u s mýdlem a kartáček na zuby a sklenici, vedle toho
jsem si pěkně p rostřela čistý bílý ubrousek, položila na něj kus
chleba se sýrem a láhev s m lékem a přes úřední židli jsem si pře
hodila ručník a noční košili. P ak jsem se posadila do předsedova
křesla, nalila si mléko do sklenice a zakousla se do chleba. P ředse
da pořád ještě křičel. Dojedla jsem a začala si pomalu zouvat stře
více. Rozepjala jsem si první knoflík u blůzy a to už jsem se mod
lila, aby se něco stalo. Rozepjala jsem si druhý knoflík. Předseda
zrudl, utřel si zpocený zátylek a vyrazil z kanceláře. Opřela jsem
si nohy o druhou židli, zapálila si darovanou cigaretu a čekala. Za
chvíli se ozvalo zaklepání a na mé vlídné vyzvání se pootevřely
dveře a do nich opatrně1 vklouzla předsedova pleš. Když viděl, že
mé p řípravy na noc nepokročily, oddechl si, pokynul za sebe a
vešel dovnitř a za ním jeho podřízený, k terý mi předtím nesčíslně
k rá t vyložil že chápe mou situaci a ze srdce rád by mi pomohl,
ale že mi byt dát nemůže, protože žádný nem á Teď držel v ruce
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kus papíru a řekl: “Když vám teď dám e dekret, abyste se mohla
zítra nastěhovat, půjdete hned pryč?”
Podepsala jsem dekret, dopila sklenici a zeptala se, jestli by
nechtěli taky trochu mléka. Zdvořile, ale nervózně odm ítli a
předseda mi vlastnoručně poskládal věci a vložil mi je do tašky.
Vzala jsem dekret a tašku a šla se podívat na dům , kde budu byd
let.
Mám dojem, že ten celý b y ťá k po čase pozavírali za braní úplat
ků, ale nevím to jistě.
•

(Hovoří Erazim Kohák . . . )
Surrealistický nádech našich tří poválečných let zachycuje nej
přesněji začátek film u Všichni dobří rodáci. Za doprovodu kostel
ních varhan tu vesnický ochotnický soubor pěje “Za Beneše, za
Stalina!”. V takovém ovzduší nebylo nic vyloučené ani vylučitelné.
Přece ale i v letech mezi koncem války a Únorem, zvaným “Ví
tězný”, vystupují dva dom inantní sm ěry charakteristické pro
druhé stadium revolučního cyklu. V tom to stadiu stojí na jedné
straně ti, kdo, jako tehdy u nás kom unisté, tvrdí, že válka sice
skončila, ale nevrátil se m ír: trv á m im ořádná situace, pokračuje
boj, a proto pokrokové síly nesm í váhat ve využití m im ořádných
bojových prostředků. Na druhé straně stojí ti, kdo trv ají na tom,
že mimořádné bojové p rostředky naprosto ztratily oprávnění, pro
tože s koncem války končí i m im ořádná situace, a odm ítají ja k ý 
koliv odklon od norm ality.
Viněta Hedy Margoliové z bytového úřadu, dokládá vlast
ně oba argum enty, člověk, k terý stěží přežil čtyři roky h rů 
zy, jež se naprosto vym yká lidským představám , tu konfrontuje
úředníka, k terý pracuje, jako by se nic, nic nestalo, a dál vidí
svět jen z perspektivy čekacích Jistin a čísel jednacích. Tato histor
ka, jako mnoho jiných, dokazuje, že n a konci války situace u
nás nebyla zdaleka norm ální. Z aběhnutý pořádek v čekacích listi
nách ztrácí platnost; vystupuje tu docela m im ořádný kategorický
imperativ pomoci těm , kdo nejvíc utrpěli. V takové situaci je
trvání na zdání norm ality zločinné. Dobře chápu reakci lidí, kteří
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ze střetn u tí s norm alitou na bytovém úřadě1odcházeli se zaťatým i
pěstm i a případně cedili skrz zuby něco jako: “Revoluci n a vás,
buržousti!”
Ale vzpom ínka Hedy Margoliové dokládá nejen nenorm alitu
situace a potřebu m im ořádných prostředků, ale také zhoubnost
právě těch bojových prostředků, k teré revoluční m entalita pře
nášela do podm ínek m íru. S tarý by ro k rat na bytovém úřadě sice
naprosto nechápal realitu navrátilce z koncentráku, ale dal se vy
šinout ze zaběhnutých kolejí a rozhoupat k činu hrozbou, že se
m u mladé děvče svlékne v kanceláři a ustele si n a erárn i pohovce.
Revolucionáři, k teří ho nahradili po Únoru, byli otrlejší, jak do
kládá Heda M argoliová o několik strán ek později — nevadilo jim,
že vyklizením bytu vraždí ženu a dítě. S tarý byrokrat mohl být
odvolán pro neschopnost nebo braní úplatků; proti revolučním
funkcionářům už nebylo odvolání.
Heda Margoliová m á jistě pravdu, když ukazuje, že neschop
nost společenského systém u pochopit m im ořádnost situace, dohá
něla lidi k revoluci. Ale není to celá pravda. P rav d a je tak é to, že
revoluční násilí, i když je sebepochopitelnější, poskytuje jen ven
til pro nahrom aděné emoce, neposkytuje však prostředky k ná
pravě. V tom je právě dynam ika druhého stadia revolučního cy
klu. D em okratická společnost se tu snaží vypořádat s mimořád
ným i úkoly norm álním i prostředky. Je jí zástupci se dostávají
n u tně do zdánlivě konzervativní úlohy — zachovat základy de
m okracie a lidských práv, zdůvodněné dlouhodobou potřebou spo
lečnosti, p ro ti okam žitým , naléhavým a spravedlivým požadav
kům m im ořádné situace a prostředkům legitim izovaným návyky
předešlého stadia. Revoluční h n u tí naproti tom u zastupuje okam
žité nároky těch, kdo pociťují největší m im ořádné potřeby a
nejvíc trp í nedostatky norm álních prostředků. Vykonává progre
sivní roli nátlakové skupiny, k te rá n u tí společenský systém k mi
m ořádným výkonům. Když ale společnost nedokáže včas vyřešit
nejpalčivější problém y m im ořádného údobí, dochází k výbuchu,
k terý nahrazuje řešení “vítězstvím ” — revoluční hnutí, progre
sivní v opozici, se stává reakčním u moci. Revoluci um ožňuje ne
jen síla revolučního hnutí, ale také selhání dem okratických sil.
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Podle tohoto vzorce, a ne podle teorií o “reakční klice” nebo
“komunistickém spiknutí” proti “národu”, chápu náš vývoj mezí
koncem války a Únorem.
•

(Hovoří H eda Margoliová, o údobí po popravě
Rudolfa M argolia . . . )
V lednu začala tahanice o m ůj byt. M inisterstvo ke m ně vyslalo
sympatického mladého soudruha, jehož jm éno jsem zapomněla, a
tlustou neprovdanou soudružku středních let, jm énem Vokurková
Soudružka Vokurková prohlédla zběžně byt, hlavní pozornost
však věnovala mně. Usoudila, že do m ne m usí vlít trochu tvrdé
bolševické bojovnosti a revolučního ducha, a zdravý duch že pak
pomůže ozdravět i to m é zubožené tělo. Postavila se doprostřed
kuchyně ve vší své m ohutnosti a pronesla plam ennou řeč:
“To jediný, co vás může u držet při životě, je nenávist. Váš muž
byl zrádce a lum p a jako takovýho ho taky m usíte nenávidět.
Říkejte si pořád: “N enávidím ho, nenávidím ho, nenávidím ho,
a uvidíte, jakou vám to dodá sílu. Ženský si m yslejí, že láska hejbe světem, ale p am atu jte si, nenávist je m nohem silnější!”
Začala jsem se zase celá klepat a ten m ládenec mě vzal v pod
paží a odvedl do zadního pokoje. “P roboha,” řekl, “neposlouchej
te tu potvoru, je to zakyslá stará panna, vždycky jste jí byla
trnem v oku, i když s vám i nikdy ani neprom luvila. N evěřte jí ani
slovo. My na m inisterstvu jsm e všichni přesvědčeni, že váš muž
byl nevinný. Vím, že sekční šéf H rubíš byl kvůli něm u vyslýchán
a moc statečně svědčil v jeho prospěch.”
Při této příležitosti jsem se také dozvěděla, že vyšší orgány se
rozhodly vystěhovat m ě z P rah y do nedaleké vesničky, kde dosta
nu k obývání “celý dom ek”.
Paní Machová, tak y ještě zesláblá po nemoci, se nabídla, že se
tam se mnou pojede podívat. Když jsme v m razu a ve sněhu ko
nečně dorazily na místo, zjistily jsm e, že inform ace byla nepřesná.
Domek nebyl “celý”. B yla to polorozpadlá chatrč dávno určená k
zbourání, bez elektřiny, zdi bez om ítky až ke stropu prosáklé vlh
kostí, vodovod žádný. Voda by se m usela nosit — “jestli vám to
sousedi dovolej”, jak poznamenal bodrý děda, tajem ník Místního
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národního výboru, — z dálky asi tří set m etrů a do strm ého kop
ce. V m ístě nebyla vůbec žádná příležitost dostat zaměstnání. By
lo jasné, že v takovém obydlí bychom s dítětem nepřežili ani dva
měsíce. V raždit se dá různě.
Ve vlaku cestou domů našla paní Machová řešení: “Můžeš se z
toho dostat, jen když ti N árodní výbor dá potvrzení, že ta chalu
pa je podle plánu určená k zbourání; plán je svätej, do toho nesmí
nikdo zasahovat. Víš co, napiš tajem níkovi MNV, že to s ním
chceš projednat, ale že jsi nemocná, aby za tebou přijel do Prahy.
To potvrzení si předem napíšeš a koupíš flašku kořalky. Budeš ho
nap ájet tak dlouho, až ti to podepíše, a pak to sam a pošleš n a m i
nisterstvo. To není žádnej podvod, jenom čistá pravda, a jak jsem
si všimla, oni o tebe v tý obci stejně nestojej.”
A tak se stalo. T ajem ník MNV přijel, popil, podepsal. Myslím,
že byl ze srdce rád, když se mlš1 zbavil. M inisterstvo kysele pro
hlásilo, že mi tedy najde jiné ubytování.
P ak se dostavili soudruzi referen ti z NV a oznámili mi, že p ř i
jdou odvézt zkonfiskované zařízení bytu. Poradili mi, abych si po
dala žádost o uvolnění nejnutnějších věcí pro sebe. Žádosti bylo
vyhověno a tak mi zůstala postel, stůl a židle, jídelní náčiní
pro dvě osoby a nějaké hrnce a pánve z kuchyně. Odvoz věcí probí
hal podle plánu, až na jednu m aličkost, D ítěti jsem řekla, že se m usí
me přestěhovat do malého bytu, a proto že prodávám všechno, co
nepotřebujem e. Uznal to, ale prosil, abych “neprodávala” nové
radio, které jsem koupila k našim posledním společným vánocům.
Ivánek si je náram ně zamiloval a celé hodiny si hrál se všemi těmi
knoflíky, k teré se na něm1daly m ačkat a otáčet.
Začala jsem tedy s referenty vyjednávat. Radio jsem koupila
osobně, za vlastní peníze a m ohu to dokázat. N eprotestujú proti
bezprávném u zabavení jiných svých věcí, ale chci, aby mi nechali
to rádio. R eferent podum al a pak řekl, že není povolán, aby o tom
rozhodoval. Zavolal tedy prokurátora, osobu nade všechny povo
lanou. P rokurátor prohlásil: “No, to se ví, podle zákona na to p rá
vo má, ale jestli je chce uplatňovat, a ť nás žaluje! A ť to zkusí, a
uvidí, ja k s ní zatočíme!”
Když mi referen t tuto odpověď činitele, který byl strážcem zá
konnosti v naší zemi, tlumočil, zarděl se až do krve.
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Konečně se m inisterstvu podařilo n ajít pro mne ubytování. M u
seli hledat usilovně, protože takových brlohů v Praze mnoho být
nemohlo. Byla to jediná m ístnost, v jejím ž koutě stála stařičká
cihlová kuchyňská kam na. P rk n a z podlahy byla vylám ána a okna
i dveře tak rozviklané, že když venku zavanul vítr, lítaly po svět.
nici papíry a všechny lehčí předm ěty i při zavřených oknech.
Dům byl nejm éně sto let starý a jediná vymoženost m oderní doby
bylo elektrické osvětlení a rozlám aný vodovodní kohoutek na
chodbě, kterého používalo několik rodin. Jin á hygienická opatřeni
do této budovy nepronikla.
Do jednoho koutu m ístnosti jsem postavila bednu s uhlím, do
druhého velkou krabici s bram boram i a jiným i potravinam i, přes
strop jsem natáhla šňůry na prádlo, které jsem prala v dětské
vaničce. Ta byla zárovaň i naší koupelnou. Pavel Kovaly se zase
objevil s maličkým bubínkem , k terý kdesi ukradl zároveň se
spoustou rour, a ty rozvedl po celé místnosti tak, aby se využilo
každého závanu tepla. Ale bubínek hřál, jen když byl plný žhavé
ho uhlí. Sotva dohořelo, pokoj se prom ěnil v lednici. Po nepřed
stavitelně zanedbaném schodišti jsm e s Ivánkem vždycky utíkali
co nejrychleji a s přim houřeným a očima, abychom se nemuseli dí
vat na šváby, velké skoro jako myši, k teří lezli po zdech.
Než jsem se nastěhovala, zašla jsem za m ajitelem domu podepsat nájem ní smlouvu. Byl to p rastarý dědeček, invalida v koleč
kové židli, k terý dlouho brejlil na m ou přihlášku.
“Vy se jm enujete M argoliová?” zeptal se. “N ejste náhodou pří
buzná toho popraveného?”
V duchu jsem zoufale zaprosila, odpusť mi to, Rudolfe, ale já
už víc nesnesu, a nahlas jsem řekla: “Ne!”
“No, to jste šťastn á ,” řekl pan domácí a pokývl bílou hlavou.
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SESTUP
IV A N JE L ÍN E K
Podzim tam. Tma je k mlhám, k tmám.
Ke zrození slunovratu do návratu světla
pravé cesty scestí.
*

*

*

Tam všechno do nádob,
věj čitých náhod; do tobolky;
ve vršky a v důlky; a až k bříšku
urny střadatelky pylů, výtrusů;
k virusům , fazolím a do pochvy čočoviček.
Pravila js i: K nim mám klíček spánku
v sto altánků pozamykaný. N a sedm zámků
u bran pronicotnutí,
co procitnutí připravuje z nic.
A z všeho nic v tvých rukou, paní, vším je.
A též víc.
*

*

*

Kde chřadne naháč ocún.
Tam jista ostychem je osyka.
V í země lůno. Vědí poloslunno, plnotma
země bříšku,
K terý z klíčků semen
slovo odmyká.
*

*

Tam se nesmí.
Tam se zamyká,
kde se nesmí, věz!
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*

Zamyká se tam
svetlo tmám
na propast a věž.
Tam se proniká
co s prosbou na dotaz.
Ten o tobě, věz!
*

*

*

Kde se kvasí.
Odkud raší nejprv ruce tmám
od šťá v plodů tam u schodů podsvětí.
Tam se odvětí na slova
o dalekém břehu.
Tam středu zpěv je, zádušní
než rozletí se jásot.
Tam skován zvonů něm ý klid.
Známý průvod náhod se tam brodí.
Tam se chodí blahořečit, modlit, klít.
Tam prázdnem pouzder,
málem mázder, slupek
shoda slunovratu obnaží až jádra!
Kam si sáhla tma.
Odkud prchá stín
v spanilý panin klín.
*

*

*

Tam se nesm í leč na lásky heslo
v je jí křeslo vladařky.
Vzad za hlínu sochařčinu.
Za nářky, za zlaté plačící masky
obličejů z masa — avšak bez slzí.
Tam krása štěstí žalů tolik ví
A zná. A smí.
Rozskočená ve slunečná skal.
Tam se sm í jen vleže!
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N a nohou .spěže
tam se sm í po voru krve.
A však prve řekou Běda-Ach
zapomínající ve skalách,
co zamlžuje srdce sklo!
Věz, na ně dechla moje vřelá ústa.
$

^

$

Podle vratiprstu soudců je tam končina
smrtného kraje.
Tam kolmina je tvého ráje!
•Tam veršují se modlitby a zpěv m i daný
na rány, jizvy podsvětí.
Závětí tam sm í však. Zamyká se tam.
Tam se zaříká. Tam se ti posvětí
krásné souvětí, Lazare, vstaň!
A z nás to odvětí, Ano, zde jsem, Pane!
Tam se nesmí
leč pro toto dávno známé.
A tam blýskají se paty útěků před bouří kvasu.
Kvas kvap zm rtvýchvstání je;
tím ožije ten, kterýž sm rt svou žije
a tomu sm rt co životí je.
A život sm rtnost. Škraboška nesmrtelnosti.
N eštěstí štěstí již tam sm í i nesmí.
Tam se dotýká
blažené scestí.
Tam se odmyká
scestí pravé cesty.
(Z rukopisu nové sbírky Posel.)
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Báseň o láske a lete k planétam
JOZEF MILUČKÝ
N ajprv nám slnko budú znášať čajky,
v zobákoch a na krídlach, koľko len budú vládať,
zelené ako dátelina v m áji,
studené ako Severka,
budú sa skláňať štýlom vŕbového prútia nad tvoje ústa,
trasľavo dotknú sa ti prs
Zrazu zem zahučí jak rozladený klavír,
vzduch bude p r a šťa ť ako blany bubna
roztrhnutého silným nárazom,
vyšľahne biely oheň nad vinice
My dvaja nebudeme nič počuť,
iba bubon,
nebudeme tiež vid ieť oceľovú čajku,
krásne sa vrhajúcu do príboja Vesm íru,
až zostane z nej žltá bodka na zelenej tabuli
— jak v experimentálnej škole v Prievoze,
kde žiačik urobí ťa h handrou a bodka je preč —
S tou bodkou zmizneme svojim príbuzným,
ktorých sme dolu nechali s trpkosťou v ústach
a prakticky aj v obyčajnom ohni
(bude to hrozné zistenie, že tamtá rozžhavená
platňa v tmá,ch,
ako keď v zime zhasíme lampu
a v sporáku to detonuje vď aka uhoľnej náloži, —
že to je Zem)
zaplačeš soľou:
H O RÍ C E L Ý S V E T
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A Slnko bude stále ohnivejšie,
s jazvam i ako singapurský pirát,
narastajúce,
páliace až do špiku
V esm ír sa zmení na obrovský cirkus,
exhibujúci žeravé platne,
nože komét
a horiace lode,
revúce svorky leopardov v džungli
TOTO J E TE D A N A Š A G A L A X IA ,
D IVO KO K R Á S N A , K R Á SN A N AO ZAJ,
prevravíš nadšene jak o sm rekovej hore,
plnej srniek s plachými očami,
kd>e iba kukučka je naozajstnou macochou
DEŤOM P R IN E S IE M ŠT IE P O K D Ú H Y V TERM O SK E
S E B E N Á H R D E L N ÍK Z C HVOSTU K O M É TY,
A L E B O N Á R A M O K ZO SA T U R N A
Suvenírom však bude min/ihviezda,
čo prichytí sa okna na kabíne
a podobať sa bude m arhuli
V kozmických dažďoch zdravo vykúpaná,
ligotavá
a smelá raketová čajka
sa naraz prisaje k ústam drsnej planéty,
celkom tak isto, ako ty sa
cestou prisávať budeš ku mne
ústam i chladu, vzrušenia a lásky
N áš návrat domov bude o to bližší
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Olše v zimě
A U R E L IE JE N ÍK O V A
Mé listy opadaly:
moja dřívější touhy a přání
stopy nedávných polibků slunce
zelené plošky jim iž ssála jsem štěstí a jas
s nim iž jsem se usmívala
S to jím holá a smutná
a jako bez života v narko&e únavy
a prokřehlá že necítím ani bolest
V tichu trčícím a stojatém
v děsném tichu
které ani ptačí zavolání neprořízne
(N e v m ěkkém tichu které jsem znala
a které hovořilo sladce k duši odevšad)
Mé větve jsou orvány dohola větrnou sm rští
a skropeny m nohým i slzami deště
však držím svou korunu zpříma
nastavuji vstříc nebi tykadla nejcitlivější
a ve pni neviditelně a neslyšně proudí míza
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Beletria
DEN ZELENINY
JARO SLAV VE JV ODA
“Přesekni se podél, nulo.
A ť si i my narovnáme páteř’
Vasko Popai
Doktor Zítek p řeb írá fotografie, které rozložil vějířovitě před se
be, lehce ťu k n e prstem do jedné z nich, — klasická krása, říká
m ěkce a zasněně' vyhlíží přes silná skla. Prší. — Ano, podotýká
P etr, — nevíš, prosím tě, co je to vlastně v tom Texlenu? — Ně
jaké letáky, klukovina, odpoví Zítek a po chvíli tázavě zvedá hla
vu. P e tr rudne, rychle m u nahlíží přes rameno. Žena na fotografii
je opravdu hezká. Je m rtva.
(P am atuje si ještě, co říkával n a fakultě tlustý krim inalistický
expert, kterém u neustále padaly z kapes zabavené pornografické
fotografie: — K rim inalista může m ít podezření, ale musí m ít fak
ta. P řitom ví. že od této chvíle postačí drobný, sám o sobě ne
význam ný dotek okolního světa-ztrnulý úsměv, cinkot padajících
klíčů, hlasitěji pronesená věta — a přes všechny logické úvahy,
ho vždy znovu a znovu zaplaví kalný a nezadržitelný oceán n e ji
stoty. Bojí se.)
Strom y se krčí v přívalech vody jako karavany neforem ných vel
bloudů s tísnivým nákladem zatažené oblohy na hřbetech; listy
jsou lepkavé mlhou a jako prach z husté velbloudí srsti stoupá z
korun pára. O tevírá ventilaci, ve vrstvě prachu na okenním rá 
m u zůstávájí jam ky po jeho prstech, do kterých okam žitě zatéká
voda. Jako nastrelené terče klesají k zemi květiny doktora Za
pletala v zahrádce A dvokátní poradny (“Za harm onický vývoj
lidské osobnosti v epoše socialismu, soudruzi,.”); zato pozdní ked
lubny promovaného právníka Koníčka sílí — je to vydatný, bio
logicky výhodný déšť a je válka. Je válka člověka s přírodou, bo
jujem e o každý gram , jak hlásají transparenty. Ozývají se i vý
buchy. U v rat protější soudní budovy startu je auto (s ch arak te
ristickou korbou), kterém u se kdysi říkávalo “Zelený A nton.”
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Neví, jak se m u řík á dnes a neví, jak m u řík ají lidé, kteří v n ím
jezdí. Snaží se rozeznat tváře, ale na tu dálku jsou všichni bez
výrazní — jsou to však sami muži. N astupují, jeden se zastavil,
oběma rukam a si stírá kapky s čela, mezi zápěstími se m u leskne
stříbrný hádek pout. Odvrací se.
Zapisovatelka odsunula stroj a shýbá se k podvazku, aniž by
brala P etra n a vědomí. V lastně pro ni m usí bý t něčím stejně všed
ním jako stůl, jako černé desky Sbírky zákonů a nařízení či Ději
ny lásky tajn ě vsunuté mezi úřední tisk. (Když ten k rá t volali
doktoru Zítkovi z okresu: “ Soudruhu, m áte státníci?’’, odpověděl
automaticky: “Jistěže m ám státnici, m ám doktorát.” “Tak je do
bře.” Po třetím dotazu na další členy Poradny, vznikla nejistota
— co se zase chystá? Proto čtvrtý odpověděl podle domluvy s ko
legy: “Nemám!” “Dobrý, tak já tady eště nějaký zarám ovaný
mám, tak je tam pošlu.”
“Pište!” Přem ílá okraj sukně růžovým i prsty. “Pište, slečno.”
Udeří do kláves s tichou, zavilou nenávistí.
•

Chodba soudu voní Rem arquovým m lékem vojáka, které si
vrátný obvykle donáší z R estaurací a jídelen, provozovna 02,
(dříve Na Růžku), v plechovém hrnečku. H rneček hlídá partyzán
s umně provedenou záplatou n a plášti. (Na botu mu kdysi někdo
připsal: “Dej si bacha, jdou po tobě!” Nápis vyškrabali pilníkem
a partyzána obložili až pc kolena květinam i.)
— Naložil sem se do lihu, doktore, sem jako pru t, m ám ji pěk
nou, hlásí přátelsky a vítězoslavně vrátn ý — jenom abyste to neřek’ starým u, ten by mě1 zjel! — I dyž, dodává škodolibě, teď už
tak nevyskakuje, jako v třiapadesátým . — Nebojte se, pane Do
lejší
— Na každým soudě m usí b ejt aspoň jeden na chlapečky a ňákej ten alkoholik, objasňuje Dolejš, — to už dělá to naše povolá
ní. A já sem ten alkoholik. P etr odchází dřív, než může být vyzra
zeno, kdo je ten předchozí.
(Ostatně, co zde vlastně v tuto chvíli hledal? Nějakou intervenci?
Směšné, a když, tak ne tady, u kováříčka. Za koho by vlastně
mohl intervenovat čerstvě prom ovaný advokátní koncipient s pla
87

tem zednického přidavače a se společenským postavením o něko
lik stupínků nižším? Potencionálně podezřelý intelektuál?
A ví. že jsou to všechno vým luvy, že všechno m á svůj smysl v
řád u dějů a věcí, nic není ztraceno, jenom že on si prostě nechce
pálit p rsty — proč zrovna já, proč ne jiní? Jenom že on chce žít
stejně tiše, nenápadně, pohodlně, neuspěchaně jako ostatní. A
proč ne?
A proč ano?)
Z avírá dveře a na tv áří m u přistanou lízavé jazýčky kapek. V
prů h led u mezi strom y vlhnou rezavé a hnědé akvarely polí. Mo
k rá panychída. Stesk a sm utek.
•

Jd e m okrým m ěstem , vyzdobeným prapory, a je tu cizí, stejně
jako “K něžna M ary” n a protějším chodníku s povadlou tváří a s
nejhezčím a noham a na okrese, stejně jako Bordu, cikánský bube
ník v jediném m ístním nočním podniku. Jenom že Bordu přišel
z výkonu trestu , “K něžna” měla zakázanou P rah u ( . . . ke mně
chodili takoví páni, že je nem ůžu ani křestním a jm énam a jm eno
v at . . . ) a P e tr přišel na um ístěnku. Dlažba nám ěstí je strap a tá
okurkovým i slupkam i, na nárožích stojí obrovské papírové m rkve,
ohlašující V itam inový den. Pobledlí pracovníci Národního výboru
se m arně snaží stabilisovat atrap y v prudkém větru, rty m ají
sem knuté vědomím zodpovědnosti — touto akcí se chce okres
“probojovat” na čelné místo v krajském žebříčku. (Po vítězství
budem e předávat zkušenosti ve stavbě papírových m rkví.) Ve
dveřích G randu stojí nehnuté frajeři s palci zapřeným i do opasků,
ironicky p řiv írají víčka při každém pádu deštěm napité m rkve.
Tvoří ostatně jediné publikum . Doba masových bezplatných akci
nezadržitelně minula, nastoupil čas masového prodeje pod pultem ,
bačkor, televise. Přes nám ěstí kráčí výkonný soudní podúředník,
soudruh K ašpar, s obrovským (skutečným ) melounem pod paží.
P e tr si představuje co by se dělo, kdyby m u meloun upadl — n ej
spíše by pokračoval v chůzi, s paží ve stejné poloze. Nemohl by
prostě reagovat na něco tak absurdního. Ještě nikdy nic neztratil.
Ještě nikdy nepromluvil bez oslovení. Ještě nikdy se nekomprom itoval, ačkoliv sloužil pěti režimům. Podobně jako většina bu
dov a hygienických zařízení v místě.
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Vlastně je m u už jasné všechno. Alenu z toho nedostane. Něco
zkoušet by ani nemělo smyslu a nebylo účelné — podle výrazu
doktora Zítka, k terý teprve nedávno přišel ze stavebnictví zpět
do advokatury, šlo opravdu o nějakou klukovinu — snad jen
o prostořekou k ritik u ředitele — jiném případě by se Zítek tv á 
řil jinak. Alena je také vyšetřována n a svobodě.
A zároveň se stydí — to m ravenčení v dlaních a lepkavý pot na
zádech, to není kvůli tom u, že by se o ni bál. Do jaké m íry se to
týká jeho?
Takový průšvih a nota bene v téhle díře, kde se všechno přemílá
mnoho měsíců, kde jeden druhém u vidí do talíře . . .
Teprve teď cítí, ja k silný je pocit strachu — silnější než láska,
svědomí, čest, silnější než cokoliv jiného. Ten pocit je tím větší,
čím menší a m alichernější je nebezpečí, k teré hrozí. Za určitých
okolností je člověk spíše ochoten riskovat život, než riskovat p ři
stižení v cizí ložnici, uvažuje. P ravdou je, že určitý lidský typ
není ochoten riskovat nikdy, b y ť tím , že se risika zdržuje, pod
stupuje vlastně to největší.
Převleká se do košile s poněkud méně odřeným i manžetam i,
nechce být sám, chce vědět, co se vlastně děje. Zvoní telefon,
zvedá sluchátko a najednou slyší Alenu, usm ívá se stejně jako
včera, stejně jako před týdnem , ale to je jen chvíle, pomalu odklá
ní sluchátko od tváře, potichounku zavěšuje, ještě slyší nejisté a
znepokojené: Haló, haló . . .
Tak to bude lepší! (Jakm ile jsem se to dozvěděl, přerušil jsem
s ní veškeré styky, soudruzi.) Nezlob se, Aleno, nem ohu ti pomoci.
Konec konců, je to ta tvoje lehkomyslnost . . .

Otevírá mu Dita a líbá ho na tvář; zavedla takový zvyk, jakoby
z velkých metropolí a není nepříjem ný, rty m á teplé a suché, p ři
padá mu, jakoby si třel tv á ř klubičkem zahřáté vlny. Výborný
nápad, ty D itiny narozeniny! Vidí hned z předsíně1 Jard u , který
má z prokuratury spíš přehled, snad se m u ho podaří nějak vyzpo
vídat — jestliže bude ovšem ochoten něco říci — každý se bojí o
svou kůži — na tom nic nezm ění fakt, že se změnila doba a s ní
i míra risika. Hovoří se o pop-arts, to znam ená, že přišel ještě
příliš brzo, tady se vždy hovoří zpočátku o um ění, aby se potom
přešlo na pikantní historky ze života umělců. Tučná redaktorka
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okresních novin s koleny necudné, ale pohodlně rozhozenými, k ři
čí: Savle hore! — Snad se v ní ozývá m inulost m odrých košil a
falešně hrajících m oravských cym balistů z Prahy. O statně — křičí
to při každé další láhvi, k terá přijde na stůl.
— Ano, navazuje někdo rozhovor, — to musilo být strašné ty
berijovské tábory . . . (Vždycky jen “berijovské” tábory!) — To
je nápad, teď ko s tím hle začínat! Hlas um lká v záplavě silnějších.
(Jako vždy.)
P e tr odchází hledat toiletu.
Byt je přeplněn křehkým i kousky starého nábytku, vkusným i
reprodukcem i a nevkusným i m anželkam i okresních činitelů. Dita
přece jen něco znamená, i když její pracovní funkce na Národním
výboru je nepříliš význam ná. Podle počtu a složení společnosti,
lze usuzovat, že její nejnovější známost bude krajského formátu.
P e tr si prohlíží knihovnu, p řebírá se ve svazcích Čapka a P ro
cházky. Nachází i G araudyho, k terý vyhlíží zcela zánovně a n a
hrazuje zřejm ě stařičkého M arxe. (Marx už se nenosí a vtipy na
M arxe jsou ve snesitelné m íře přípustné i ve vyšší společnosti,
než je okresní.)
Vním á útržky rozhovorů:
— J á m ám nejradši M astljányho nebo jak se to . . . M astr . .
von je takovej nenucenej!
— Cíňani sou dogm atici, to se nedá nic dělat . . .
— To sme jednou přišli už nakulený do Srdíčka a Pepa povídá . . .
— N orm ativně je to přece zcela přesně vymezeno!
— Děkuji, Lípy nekouřím !
Najednou ho D ita osloví: — Proč nepiješ?
N adechnout se a zbavit se toho jednou provždy! Té nejistoty,
bázně a lítosti. Toto sm utku, toho vzteku! Lítosti nad tím . že si
všechno představoval jinak, že chtěl být rozum ný, dobrý, spra
vedlivý. a zatím se handrkuje s lidmi o nejsoukrom ější věci,
do kterých m u vlastně nic není a jeho odhodlání nastřádané v
době studií, jeho odhodlání tolik dychtivé vydat plody, se zatím
potichu rozplývá v jedovatých im pertinencích kolegů, v histor
kách ta k malých a hluchých, v poznání zbytečnosti veškerého sna
žení, protože on přece neodstraní ekonomické kořeny rozvodů, on
přece nevychová v lidech pojem cti a pojem dobra, on, k terý ho
sám ztrácí, uštvaný a trpící stihomamem, on zatrpklý a nevědoucí,
m arně bušící na stěny začarovaného zám ku a zoufale k sm rti ne90

návidící toto město, tento kraj, tyto lidi, ke kterým ho poutá je
nom čtvereček papíru s úřední hlavičkou a věčný strach z disciplinárek.
Sladkokysele se usmívá: — N echutná mi to. -— Tak pij baccardi.
— Co je to?
— Zkus!
Jak jsou horké její rty! Bez otázek. Bez problémů . . . Bez jakéko
liv příchuti.

Za dvacet m inut později m u Jarom ír klepe na rameno: — Do
brý, tý se drž, ta tě dovede daleko. — Jardo, co je s Alenou?
— Nic hroznýbo, v podstatě pomluva nebo snad i urážka veřejnýho činitele, ale dostane m axim álni něco podmíněně.
— Není ve vazbě? — Kdepak! — Mám s ní m luvit? — To je tvo
je věc, ale, krčí ram eny, — to víš, malý město, už je z toho stejně
plno řečí . . .
— Pamatuješ, jak jsme si na fakultě říkali . . .
— Má to smysl?
Asi ne. Jistě ne! Jsi pašák, Jarom íre, a dovedeš se ohánět. Jsm e
oba pašáci, jsme všichni pašáci. Je možné, že někdy nechtěl být “p a 
šákem”? Je to možně?
•

Poslední host mizí ve dveřích, když předtím podnikl slalom
mezi lahvemi.
— Jsi neoholený, šeptá Dita, voní krém em na pleť a trochu m a
jonézou z chlebíčků, ale je to příjem né, a co je ještě příjem ných
věcí!
— Dito, říká, — měla jsi někdy někoho ráda?
Kývá hlavou, v očích má hladové plam énky.
— A byla bys pro něj schopna hodně udělat? Opět kývá, hovoří
šeptem:
— Počkej, jdu zamknout.
Toto rekviem za Alenu se m u tedy nevydařilo! Ale ptá se už
spíše z povinnosti.
Vlastně za to ani nestála.
Obloha fialoví, z kasáren naproti se ozývají první vzteklé po91

vely, nováčci pobíhají v mlze, zm ateně a nesmyslně, jako zástupy
utopenců v khaki.
M echanicky si rozvazuje kravatu.
P ět hodin.
Za tři hodiny zastupuje neužívání bytu, je to jasné, vyhraje.
Bude z něj dobrý advokát.
Začíná opět k rápat, vitam inové tran sp aren ty se pohupují ve
v ětru , m á ch u ť deklam ovat, ale vzpomíná si pouze na jakousi
dutou slavnostní poučku: Skutečnost, z níž se usuzuje na existen
ci skutečnosti jiné, k terá je nám neznám a, a k terá m á b ý t zjiště
na, se nazývá důkazem, neboli důkazní skutečností, Zaboha si
nemůže vzpom enout na nějakou báseň . . .

Lidičky, to je peklo . .

.

M ÍLA PACHNEROVA
U m řela jsem, V rubrice “příčina sm rti” uvedli: utonutí. Co tam
ale neuvedli, bylo, že jsem se utopila v šálku černé kávy, kterou
střídavě vařím e soudruhu vedoucímu.
T entokráte byla řada n a mně. Osud! Ale řeknu Vám, že vařící
káva je vřelá jen než si n a to zvyknete. Ale zase: než si zvyknete,
je stejniě1 po vás! Protože to tedy byl vlastně úraz pracovní, vzal
si m ůj pohřeb na starost podnik. To znam ená, že M ajka ze sekre
ta riá tu chodila se soupisovým archem v y b írat n a věnec a lidi n a
dávali, protože to bylo týden před “braním ”, a ke všem u M ajka
na tom ještě prodělala, protože dala ve spěchu omylem jednu
dvacku do vlastní tobolky, když se rozkřiklo, že řezník naproti
bude možná m ít telecí řízky. A on je měl a fronta byla ani ne na
dvacet m inut, takže je za polední přestávky hladce koupila a ještě
mozeček pro nemocnou tetičku ze Žižkova. No, a najednou jí ta
dvacka na m ůj věnec scházela a musela doplácet ze svého a to
byly pořád ještě čtyři dny do “b raní”.
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Ale já nějak tušila, že zrovna tohle se zbrklé M ajce přihodí,
jen jsem jí to nějak nedokázala včas říct. To víte, ve snu se děje
ledacos trošku divně, ale zato je tam spousta věcí možných, nějak
jinak a nádherně jednoduše!
Smuteční projev měl soudruh vedoucí. To jsem ostatně očeká
vala: jednak řeční opravdu rád, a pak také to přece bylo jeho
kafe, takže pronese-li řeč on, bude to — u srovnání s horšími
možnostmi — docela jiný kafe!
Řekl, že tu stojím e v opravdovém zárm utku před rakví naší
milé soudružky Jepice (nevím, proč m i říkal Jepice, ale možná, že
jsem se tak za živa opravdu jm enovala a právě proto mi bylo
souzeno spadnout do té horké bryndy). Ta věta byla dobrá, odmyslíme-li si slovo “m ilá”. — Vůbec nikdy jsem m u m ilá nebyla,
ale i po sm rti jsem vychutnávala jem ný odstín: Kdybych bývala
byla v partaji, určitě řekl “d rah á” nebo alespoň “vážená” . . .
“Vážená” zní taky pěkně — a k ničem u to nezavazuje. Ale jak se
věci měly, soudruh vedoucí m i nikdy d v ak rát nevěřil, a to
byl jeden z jeho — výjim ečně správných — úsudků. Ačkoliv kdož
ví? Nehledě k tomu, že n a takové věci jsou tzv. zvláštní fondy,
dal na můj věnec celou desetikorunu ta k řk a z vlastní kapsy!
Řekl dále, že jste ji všichni znali (ani nejzarytější reakcionář
v podniku by se to nebyl odvážil popřít) a že proto není třeba n ě
jak dále se šířit. Skutečnost byla, že se dále šířit ani nechtěl,
ačkoliv zpravidla se šíříval ta k rád, že s. M ařatková někdy musila
špitnout: “Soudruhu . . ! Jaroušku: k věci!” Ježto ale teď “věc”
ležela před ním v dubové truhle s věncem podniku v místech, kde
stejně netlouklo srdce p ro naši věc, nem usil m u to nikdo připom í
nat a on pokračoval v šíření se. Šlo totiž o to, aby řeč nad mou
rakví nestála, tj. nebyla zase n ějak nápadně k rátk á, protože reak
ce v podniku by p ak m ěla fů ru řečí, — teda ne, že by na tom ně
jak záleželo, co reakce a vůbec, že ano . . ? Tož: šířit se nějak
zvlášť o tom, jaký Jepice byla Přičinlivý, Poctivý, P řátelský a
Pilný tvor; zkrátka, zmohl se v potu tv áře n a pouhá čtyři “P ”, a
ne a ne sehnat to páté, které tvoří přísloví.
Řekl, že přes svůj buržoazni původ (v tu chvíli na něho ředitel
podniku ostře koukl a s. vedoucí n a svou om luvu rychle upřesnil,
že otec soudružky Jepice byl lékař — ale tón jeho řeči naznačil,
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že toto provinění bylo soudružce Jepici odpuštěno již při posled
ním kádrování), že tedy, ač nevzešla z dělnické třídy, tato naše
spolupracovnice projevovala za celých těch patnáct let . . . Vy
početl svědomitě, co vše jsem projevovala (ale těch let bylo ná
hodou osmnáct!) a se vzácným taktem pomlčel o tom, co nikoli;
a toho náhodou nebylo zrovna málo! Můj kádrový m ateriál byl
nejzajím avější a nejrozsáhlejší četba v archivech podniku.
Neřekl že mi ještě předevčírem málem hodil na hlavu dvacetistránkový opis anglického znění katalogu dětských šidítek, ehrastítek, sacích lahví a prvních botiček, protože v něm na str. 6, 3.
řádek shora, a na str. 14 hned v první větě (!) nalezl po jednom
překlepu.
Řekl, cítě náhle těsný límeček a pichlavé pohledy ředitelovy, že
každý kdo znal ji musil m ít rád, čím m ne jen utvrdil v dávném po
dezření, že on sám m ne nikdy dobře neznal.
Neřekl, že p ři poslední poradě navrhl snížení mého platu, pro
tože n a nedávné schůzi Revolučního odborového hnutí jsem
pod lavicí tajn ě pletla svetr (jak ho Blažena upozornila) a na tu
p říští jsem nepřišla vůbec, předstírajíc bolesti zubů, ačkoli jsem
prokazatelně šla ke kadeřníkovi, a jin ak je obecně známo, že zuby
m ne bolet nemohou, protože m ám už ty třetí. Poukázal dále pak i
na mou snahu, sedět při schůzích vždycky někde poblíž východu
a odejít nepozorovaně před koncem. Nepozorováno to ovšem ne
bylo, neboť stran a bdí . . . To všechno jsem věděla právě od Bia
ženy, k terá se ta k chtěla pojistit proti m ém u podezření, že mu
pověděla o tom svetru . . .
Řekl, že snad není nem ístné, vzpomene-li tady s opravdovým
dojetím (ten buržoazni původ jsem možná dost dobře nezamázl!)
typické příhody, k terá ilustruje její smysl pro kázeň a správný
pom ěr k představeném u, takže m u utkvěla v pam ěti. Následova
lo něco o setkání u “píchaček”, kdy m u Jepice dala přednost v po
slední vteřin ě — zpozdil se jen v důsledku dopravní kalam ity za
čerstvě napadlého sněhu — a soudružka Jepice projevila napro
sté pochopení, ačkoli m usila vědět, že jí sam otné se na píchací
k artě objeví už červený záznam, že přišla o 6 v teřin pozdě.
Neřekl, že u těch “píchaček” mě doslova odstrčil, vecpal se pře
de m ne a ani mi nepopřál dobrého jitra , ačkoli tam zrovna nebyl
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nikdo, kdo by ta k přehnanou zdvořilost byl mohl zaslechnout.
Potom řekl, že také její pracovní m orálka a zaujetí zasluhuje
zmínky, a tu, že zase může uvést, zejm éna vám mladším, jak tato
bezpartijní soudružka ráno první přicházela (hned po něm —• což
byla pravda jen částečná) a poslední odcházela, často až na výzvu
soudružky uklízečky, k terá přišla v y b írat kam na a větrat.
Posléze se dal ta k dalece unést (co to ten ředitel dnes má, že
pořád po něm kouká?), že zvolal: “A ť žije soudružka Jepice!”,
což vzhledem k situaci bylo — m írně řečeno -—■poněkud přehnané
a svědčí o tom, že ani toto poslední nemohl m yslit vážně. Ale k u 
podivu i všichni ostatní souhlasili, abych žila. Takže to bylo v
pořádku, nakonec skoro citovka, a se svíček začaly kanout vosko
vé slzy . . .
•

Protože jsem za živa m ívala ráda tak trochu legrace, nepomohlo
nic, že mne soudruh vedoucí vlastně1 vynášel tak řk a do nebe:
dostala jsem se, pochopitelně, do pekla.
Pekelný osobář byl obtloustlý starší čert s cínkem na oku a
zřejmě stále v dobré míře. Podal mi svazek form ulářů, vysoký
tak na čtyři prsty, abych je vyplnila, pokud možno hůlkovým
písmem, ale neovládám-li je, p ak třebas i švabachem, protože to
stejně, jak řek], nikdo číst nebude. Evidenční oddělení žádá deset
kopií a sedm originálů, nikoli snad naopak, a m ám jim to poslat
expres, řádně pojištěné. Doporučil mi, abych všecky rubriky
vyplnila pečlivě a v rozporu s pravdou, a jako příklad uvedl, že
ač rodu ženského, jsem povinna uvést veškeré skutečnosti o své
vojenské službě a jejím trvání, a to počínaje 1. svět. válkou. P ak
mi přistrčil jedno z pekelných křesílek a podal pekelnou tužku —
to jsou ty tak zvané “věčné” co vydrží sotva do večera, a n áh rad 
ní náplň nevede ani pekelný Tuzex. Sám se, se zřejm ým od
porem, chopil nejnovějšího sam izdatu: “Bylo před Husákem a bu
de po něm ” — možná, že to nebylo velké “H” nýbrž “R”, ale on
to stejně držel vzhůru nohama. Dala jsem se do prác-e. S počátku
to šlo snadno: m atka, otec, byli, nebyli, domnělí, skuteční, vlastní,
nevlastní, živí, m rtv í . . . Rodiště: stan, chata, domek, dům, bu
dova, palác . . . Zahrada, ohrada, náhrada, výhrada, přehrada . . .
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Teprve u 35. otázky jsem se zastavila: jestliže jste byl (a) očkován
(a), proč jste byl (a) očkován (a)? Jestliže jste očkován (a) nebyl
(a), proč jste očkován (a) nebyl (a)? proti černém u kašli, záškrtu,
m oru, slintavce a kulhavce (posléze uvedené dvě choroby specifi
k u jte každou zvlášť a uveď te podrobně příčiny, pokud jste byl (a)
— nebyl (a) očkován jen proti jedné z nich. Pozn.: tato specifikace
m usí být potvrzena příslušným oddělením MNV. Dotazník po
kračoval: ............. střídavé, žluté, bahenní zimnice, včetně neštovic
všech barev (černé a bílé u v eď te na zvi. archu), a obyčejné i n e
obyčejné rým y. Nezapom eňte u každé odpovědi uvést (proloženě)
d ru h očkovací látky, zvířecího či jiného sera, tekutiny, emulze,
tablety, jakož i kolika m astm i jste byl m azaný, dále způsob podá
ní, zda do žíly či vedle žíly, pod — či nadkožně, do svalu či vedle
svalu. U ruky, nohy a hýždí, v případě, že m áte posud obě či
alespoň n ěkteré z právě vyjm enovaných, u veď te a podrobně roz
veď te, zda výkon byl proveden vpravo či — přednostně — do
leva. (Důležité zejm éna běží-li o osoby m ladistvé a přestárlé.)
Dvě hvězdičky upozorňovaly na pozn., že v zemích tábora m íru
není třeb a vyplňovat ru b rik u “případné nepříznivé reakce”, že
však naopak je třeb a podrobně rozvést okolnosti, týkající se očko
vacích látek, dovážených z kapitalistické ciziny (odum ření očko
vaného údu, jednoho či několika, ev. všech), sm rti očkovance, (a
to jak dočasné, ta k trvalé). N esprávné údaje budou stihány a pa
cient za tre st přeočkován látkam i domácí výroby; a to i v případě,
že již zemřel. Trochu jsem se zapotila než jsem dospěla k otázce:
jste nositelem kýlního pasu, důchodového zabezpečení, Řádu p rá
ce (a jakých dalších?), podpůrných punčoch (vyplňte podrobně
zda z vlny, bavlny, gumy, dřeva neb kapitalistického latexu -—
(případně kožní choroby v důsledku posledně uvedeného m ateriá
lu). O tázka “m áte vyhovující b y t” m usí být zodpovězena kladně
i v případě, že poslední takový by t m ěli rodiče nebo prarodiče.
O tázka 72z-b zněla: kolik m áte uší a od kdy? U veď te, zda jste
měl někdy — v dětství nebo v dospělosti — uší méně, popřípadě
více a o kolik (důležité!!!), dále co proti tom u (kým?) bylo pod
niknuto (uveď te výsledek).
V tom okam žiku vypadla osobářovi knížka z ruky, čímž se rá 
zem probudil: “A jéje, vy jste to vyplňovala? To jste nem usila . ..
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My tím tady topíme pod kotly.” O pravdu se chechtal: “Kolik tisíc
let vám je, že jste takovou základní věc nevěděla?” P ak mávl hůl
kou, formuláře vzal nějaký ď as, soudruh čert znova mávl hůlkou
a na stole se objevil nádherně obložený plastikový biftek s “vol
ským okem” z pravého rosenthálského porculánu. Bylo jako ži
vé . . . Z rozhlasu po drátě se pak ozval tak sladký zpěv, že jsem si
vzhledem ke své cukrovce honem zacpala uši a zděšeně vykřikla“To je peklo!” — “Přesně ta k ”, potvrdil osobář, “nemohla byste
to lépe vystihnout, ani kdybyste se nam áhala dalších dvacettisíc
let.” Čímž mi jem ně naznačil, že vyplňování form ulářů na topení
opravdu těch prvních dvacettisíc let tady trvalo. A že tudíž v tom
pekle asi už nějaký čásek jsem. I podivila jsem se, že za tu dobu
dotazníky nevyšly ještě z módy. “To byste se divila, těch jich m ají
nahoře ještě mnohem víc”, řekl soudruh čert. Letmo plácl čertí
ka, který si nedaleko hrál s pekelným kam ínkem , do zadečku a
přikázal mu, aby donesl pekelný stroj, že bude tady soudružce
diktovat upom ínku o ty dotazníky, sic pod kotlem nakonec ještě
vyhasne . . . Stroj opravdu byl pekelný, protože to byla stará k an 
celářská Remingtonka, ta co jí scházela klapka pro písmeno “a ”
a ta druhá pro “véčko” fungovala jen občas, takže když jsem při
rychlém diktátu nestačila n ah rad it slovo' jiným , kde se “a” ani
“vé” nevyskytovalo, vycházela — vinou těch m ezer — tu a tam
slova neslušná, což potom bylo na mne. Jedině divné na tom to
stroji bylo, že měl dva válce, a tím m i nějak připom ínal . . . co
jenom? Aha, už vím: elektrický žehlicí m andl ze Služeb občanům
v naší ulici . . . K tom u to vlhké a horké dusno, prostě peklo, do
něhož se v tom ozval hlas soudružky Júlínky z té naší žehlírny:
“No, to jste si ale pěkně schrupla, paní Rybáčková . . . A zatím už
tady máte všecko složené fixum fertik; a jedenáct šedesát dosta
nu . . . Drobné m áte? To je ale peklo!” Tak jsem jí nechala ce
lých patnáct — čtyři dny před “braním ” ! — ona to také tak m y
slila a očekávala — zato ale zase mi otevřela dveře, abych se s
tím těžkým rancem m ohla vym otat na ulici. Na štěstí mi zrovna
jela “trojka”, jeden pán m i pomohl s tím rancem do zadního vozu,
ale pak koukám, “tro jk a” zahýbá na nábřeží místo přes most.
“Paní průvodčí, prosím vás, kudy to jedete?” zvolala jsem zděše
ně. “Prosím vás paní”, odsekla, “m ne se neptejte, možná že vám
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to inspektor na p říští stanici poví, ale zatím m ůžete být ráda, že
vůbec jedete, byli jsm e teď celé tři hodiny bez proudu, koukněte
se na těch “tro jek ” za nám i!” — A opravdu tam byly, moc jich
bylo, a ten starý pán, co mi pomáhal s tím rancem prádla, řekl:
“To je ale na mou duši pekle!” — Ale řekl to tiše. A hned potom
se ulekaně rozhlédl po ostatních. Nikdo mu nedal za pravdu. Mlče
li jako zařezaní.
A tak jsem si raději začala v mysli rovnat, co teď nejdřív doma
popadnu, nádobí od večera je ještě ve dřezu, sousedka už asi
přivedla vnuka Vojtíška ze školky a teď jí tam asi překáží. Jen 
dovi jsem k večeři slíbila škvarkové placičky a zatím je syrové
sádlo ještě ve spíži a Ivance jsem chtěla v y p rat honem ještě ha
lenku na zítřejší školní besídku. A ja k jsem tak v m yšlenkách s
tím rancem vystupovala u nás na stanici, kam jsm e nakonec zá
zrakem přeci jen dojeli, jen ta k ta k jsem uskočila před splašenou
“šestsettrojkou”. Někdo z ní stačil houknout: “Hergot, neum íte
dávat pozor, ženská?!” — A m ně vám tak najednou přišlo líto, že
jsem se teda radši neutopila v tom hrnku kafe, abych mohla zů
stat u toho hodného soudruha čerta v pekle!
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M ESTSKÝ ČLOVĚK
JIŘÍ SÝKORA
Do nedávna jsem si říkal, že jsem jenom člověk. Dnes vím, že
jsem m ěstský člověk. Jako takový trpím tolika nervózam i, že jsem
musel navštívit lékaře. Od něho právě vím, že jsem m ěstský člo
věk. Řekl mi, že jsem postižen urbofobií, to je st strachem z m ěst —
jako ostatně většina obyvatel, k teří se shlukují v počtu větším
než je dvacet tisíc.
Městský člověk, řekl lékař, je vystaven nepřetržitém u hluku,
návštěvám, akcím, telefonům, reklam ám , rozhlasu, tlačenicím,
průvodům, není tedy divu . . . A to už jsem zakýval hlavou, neb
jsem pochopil, co je asi původcem mé nespavosti.
Příteli, řekl mi lékař, zkusil jste již samozřejmě' prášky, které
vám doporučili známí, že?
Ano, pane doktore, zkusil.
Pojídal jste různé byliny a popíjel všelijaké letkvary, jak vám
poradili přátelé, viď te?
Ano, pane doktore, přesně tak, přiznal jsem.
A nepomohlo ani první ani druhé, pravda?
Ano, pane doktore, bohužel, přisvědčil jsem trpce.
Lékař se shovívavě usmál:
Pochopitelně. N ebudu vám vyčítat, že jste měl nejprve zajít k
lékaři a ne se uchylovat o pomoc k m astičkářům a pověrčivým
bábám. Řeknu vám jen tolik, že kdybyste býval sám trochu p ře
mýšlel, tak byste přišel věci na kloub.
Pomozte mi tedy, pane doktore, jsem zoufalý! Už čtrnáct dní
jsem nezamhouřil oka. Chci spát nebo se zblázním!
Klid, příteli, klid, řekl lékař a spiklenecky zívl. H leďte, m áte
jistě představivost, že ano? Máte, nepochybuji o tom, že máte. A
v tem vidím pro vás záchranu. Podívejte se, dnes večer ulehnete
na lůžko, zavřete oči a budete si představovat: zelenou louku, ze99

lený les, uprostřed louky zurčící potůček a na louce — třeba ovce.
Sto. Tisíc. Milión ovcí . . .
Pardon, pane doktore, ale nevím přesně, jak ovce vypadá. V
m ěstě . . . Ach ano, m álem jsem zapomněl! Tak dávejte pozor:
jsou bílé jako ten pes . . . foxteriér, hlavu m ají . . . asi jako . . .
pes, oči jako pes, nohy m ají čtyři-jako pes, ano, m ají uši . . .
P ane doktore, nebylo by lepší, abych si tedy rovnou představo
val psa, když stejně vypadá jako ovce?
Cože? A ták! Dobře. P ředstavujte si tedy psy. Sto. Tisíc. Milión
psů. Pinčly, foxy, vlčáky, boxery, buldoky . . .
Vidíte, pane doktore, a buldoka se já právě bojím. A co teprve
doga! J a k vidím dogu, tak pádím cestou necestou.
Hm, váš případ je kom plikovanější než jsem se zpočátku do
mníval. Dosadíme si tedy jiné zvíře. Ja k by se vám líbil třeba
takový . . . S dovolením, pane doktore, nem ohla by to být žirafa?
T u znám ze zoo. Nemohla! Počkejte, už to mám! Prase! Znáte pře
ce prase? Roch. Rroch? Ovar! No? Rroch!
Znám, pane doktore. P rase znám.
Výborně. T ak tedy ještě jednou. Večer ulehnete, zavřete oči a
p ředstavujete si: zelená louka, zelený les, zelen . . . zurčící potů.
ček, a na té zelné louce prasata. Sto. Tisíc. Milión prasat. Kam
pohlédnete, prase. A přes ten zurčící putůček vede lávka. Úzká,
cheche, chápete? V dáli zní klekání a p rasata jdou ke svým do
movům. Přes lávku. Jd e první, druhé, přechází třetí, čtvrté, páté,
desáté . . . Rozumíte?
Chápu, pane doktore, odpověděl jsem zalykaje se štěstím.
No vidíte. Hlavu vzhůru a dobrou noc!
D ěkuju, pane doktore, poroučím se, nashledanou!
Je n se zešeřilo, už jsem byl v posteli. Pln očekávání a víry. Za
vřel jsem oči. B áječný lékař! Vše šlo podle receptu. Má předsta
vivost mi vyčarovala zelený les, zelenou louku, zurčící potůček a
n a zelené louce prasata. Sto. Tisíc. Milión prasat. Kam jsem po
hlédl, prase! A přes zurčící potůček lávka. Úzká, cheche, chápete?
V dáli zní klekání a p rasata jdou ke svým domovům. Jde první,
druhé, třetí, přechází čtvrté, páté, šesté, bože ta slast, osmé,
deváté, ach, začínám být ospalý, jedenácté, patnácté, dvacáté,
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dvacáté . . . No co je? D vacátéprvní prase nechce lávku přejít.
Huš! Potvoro! Šup na lávku! Ty prase! Notak, že tě!
Je po spánku! D vacátéprvní prase si postavilo hlavu, a že prý
nepůjde. Volám, prosím, vyhrcžuju, žebrám , zapřísahám . Nic n a
plat, prase nepůjde a ne a ne a ne!
A proč ne, ty ošklivé zlé prase? žehrám vyčítavě.
Mám strach, rochtá prase.
Z čeho?
Že to praskne. Bum bác — a je po mně, argum entuje prase a ne
hýbe se z místa.
Veškerá moje vým luvnost nedokázala zvíře přesvědčit, že po
dobné obavy jsou zbytečné.
Lávka je slábá, m udruje prase. Udělej a dej sem novou, silnější,
pak přejdu klidně. Celej den se tady pasu, to člověk něco přibere,
ne? Už ráno se pode mnou lávka třásla. Nejsem blázen!
Dostal jsem vztek. Skočil jsem rovným a noham a do kalhot a
hurá za doktorem. Když jsem m u vše po pravdě vypověděl, zvlášt
ním způsobem se na m ne podíval, rychle něco načm áral n a rece
pis, koukl skrze mne a řekl: S tím jsm e nepočítali. Ovšem pomoci
vám nemohu. Jsem lékař — nejsem tesař! a vyhodil m ne z ordinace.
To mne dopálilo. Žádný doktor více!
Doma jsem vyrobil jakousi trojúhelníkovou podpěru, aby lávka
držela. Už ani nevím, odkud jsem vyhrabal kladívko, hřebík a
prkýnko, ale vím, že m látit dvě hodiny kladivem , obnáší pro
městského člověka mého zam ěstnání zhruba čtyři puchýře, h ře
bíkem protknutý ukazováček a jeden štuc potu.
Ať, ale objevil jsem báječný lék na svoji nervozitu.
Tu noc jsem spal jako dub.
(Ze sbírky “Osudy povídek”,
vydané nakladatelstvím CCC Books.)
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(O té “ linii” P ro m ěn )
Hodně se n a torontském výročním kongresu SVU hovořilo o n a
šem čtvrtletníku. Živou, velmi užitečnou rozpravu vyvolala má
písem ná zpráva. Protože mě zápal plic složil do postele, nemohl
jsem n a návrhy, kom entáře, chválu i hanu odpovědět na místě, a
proto ta k činím zde, jsa přesvědčen, že Prom ěny leží na srdcí n e
jen pom ěrně m além u počtu členů správních orgánů SVU, ale pře
devším jejich čtenářům , k teré prosím o spolupráci.
Z ústních referátů mých přátel a ze zvukového záznamu jsem
se přesvědčil, že tém ěř všechny návrhy, poznámky a k ritik y byly
věcné, objektivní, inspirovány snahou přispět k dalšímu zlepšení
obsahu a k větším u rozšíření našeho časopisu. V debatě se však
vyskytl také názor, že Prom ěny “nem ají linii” . Rozumím-lí tomu
dobře, autor tohoto výroku chtěl patrně říci, že redakce neví, jaký
cíl m ají sledovat. Toto prohlášení považuji za nespravedlivé.
Nejsem oprávněn hovořit za prvých sedm ročníků naší revue,
kterou založil a redigoval dr. Ladislav Radim ský (Petr Den), po
jehož úm rtí (9. září 1970) jsem se ujal redakce. P etr Den by!
právem nazýván “živým svědomím exilu”. Prom ěnám vtiskl ja
snou pečet své osobnosti a tohoto svědomí. V jeho úsilí se snažíme
pokračovat. Ve 4. čísle 8. roč. Prom ěn (u příležitosti prvého výročí
úm rtí jejich zakladatele) jsem napsal m. j. “Ve svých pouče
ných esejích, především v Rubu a líci našeho národního program u
v atom ickém věku, P etr Den nám neodkázal nic menšího a potřeb
nějšího než jasný, střízlivý program . Vyzýval v něm k m ravní
obrodě, k plodnému zamyšlení se nad naší tradicí národní, jíž
musíme zůstat věrni i v cizině. Nabádal ke sjednocení tvůrčích sil,
nikoli na základě pomyslných politických stran, ale na podkladě
tvůrčí práce. Bojoval proti pohodlném u názoru, že se nedá nic
dělat”.
Tento program Prom ěny kom entují a snaží se uskutečňovat.
Činí tak nikoli bom bastickým i úvodníky a frázemi, ale věcnými
analýzam i kulturně-politické situace doma i v zahraničí. Listuji
ve dvanácti číslech posledních tří ročníků Prom ěn a myslím, že
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se ani já ani ostatní členové redakční rady za svou práci nemusí
červenat. Již samy názvy základních statí mluví za obsah a
jasnou “linii” : Československo ve východní Evropě, Pražské jaro,
Havlíček a Rusko, M asaryk a Dostojevský, Z ahraniční politika
Československa, Západo-něm ecké představy o Evropě, Nová Ev
ropa nebo druhý vestfálský mír?, Normalizace, Ost-politik — její
smysl a nebezpečí, atd. atd. — Mezi autory takových základních
statí čteme (v nedokonalém a neúplném abecedním pořadí) na př.:
Andic, Bradbrooková, Bušek, Bouček, Bruegel, Chalupa, Kusák,
Kusin, Liehm, M údry, Mtiller, Němec, Pfaff, Povolný, Selucký,
Spinka, Sviták, Velinský, Vejvoda atd.)
V uměleckém a obecně-osvětovém obsahu Prom ěn věnujem e
soustavnou pozornost zvláště analýzám kulturní fronty v ČSSR,
(viz především pravidelné studie A. Kratochvíla,) v hospodářské
části jsme referovali na př. o stalinském modelu v čsl. hospodář
ství (Ivo Moravčík), o důsledcích hospodářské izolace českoslo
venská (Milič Kybal), o problémech energetiky (prof. Korda) a j.
Beletristická část Prom ěn, (pro niž, bohužel, nezbývá tolik
místa kolik by si právem zaloužila), seznam ujem e čtenáře s no
vými pracemi českých a slovenských autorů v zahraničí. (Beneš,
Brousek, Ciprisová, Fanderlik, Goepfertová, Hostovský, Javor,
Jedlička, Jeníkova, Jelínek, Klobouk, Kratochvil, Listopad, Pachnerová, Sýkora, Salivarová, Škvorecký, Štorch, Toman, Ulč, Va
dim a j. V beletristické části Prom ěny poskytují příležitost k uve
řejnění příspěvků autorů nových, především z nejm ladší gene
race.
Oblíbené “Rozhovory a polem iky” reagují na nejrůznější aktua
lity velmi pestré mozaiky československého i zahraničního života
a v “Kritických m argináliích” referujem e o význam ných novin
kách umělecké tvorby.
Domnívám se, že celkovou “linii” vytvářejí přím o příspěvky,
obsah listu, a že ji není třeb a opakovat v ideových článcích. K dy
by se však někdo přece dožadoval “m anifestačního vyhlášení cel
kové linie” našeho čtvrtletníků a SVU, k terá jej vydává, odkazuji
na př. na úvodník předsedy F rantiška Schwarzenberga (viz č.
2,10. roč.) v němž napsal m. j.: “Sdružili jsm e se hlavně proto,
abychom ve světě vydávali svědectví. Chceme vydávat svědectví
o svérázném odstínu svého křesťanského hum anism u a o m ravní
úrovni lidu, z něhož jsm e vzešli. Cchceme svědčit o svobodě.” A v
úvodníku, zahajujícím druhou dekádu vydávání Prom ěn, jsem
uvedl: “Jedním z hlavních úkolů SVU a jeho tiskového orgánu je
pokračovat v tradici svobodné české a slovenské kultury, sezna
movat s ní okolní svět a v plodné soutěži různých k ultur národ103

nich rozvíjet naši duchovní tradici a podílet se tak na budování
šťastnějšího a důstojnějšího zítřku naší vlasti i světa mnohem
širšího.” — Doufám tedy, že “linie” Prom ěn je srozum itelná kaž
dému.
Značně různorodý a pestrý obsah Prom ěn zavrhuje návrh, aby
tento list byl nap říště vydáván ve form ě m onotém atických sbor
níků. U skutečnění návrhu by znamenalo změnu této živé tribu
ny autorů i čtenářů v periodiku ty p u “archivářského nebo m u
zeálního’^ s čímž by sotva souhlasila většina čtenářů i členů SVU.
N ěkteří účastníci torontského sněm ování byli překvapeni sdě
lením o pom ěrně nízkém nákladu Proměn. Bývá zvykem, že tisko
vé orgány podobných Společností, jakou je i SVU, jsou zasílány
autom aticky všem jejím členům a že cena takových periodik se
započítává do členského příspěvku. K dyby P. odbiral každý člen
SVU “povinně”, jejich náklad by se tím zdvojnásobil a jednotná
cena by mohla být p atrn ě o něco nižší. Podstatným zvýšením n á
kladu by se P. staly “přitažlivějším i” nejen pro čtenáře, ale také
pro nové autory. Myslím, že by se to dalo uskutečnit jednoduchým
způsobem, k terý zde — na počátku nového ročníku — předklá
dám čtenářské obci.: Milý čtenáři, jistě máš alespoň jednoho jedi
ného přítele. P ůjč svém u příteli Prom ěny a přim luv se, aby si je
předplatil. Kdyby každý čtenář získal jediného nového předpla
titele (já jsem jich v jediném městě získal třicet!), byla by rázem
vyřešena řad a problém ů, včetně technických a finančních
Úmyslně se nezm iňuji o všech potížích a překážkách, s nimiž
se v cizině setkává každý redaktor a vydavatel českého n e to slo
venského tisku. K jejich zdolání je, věřte, třeb a značné v y trv a
losti a osobních, včetně finančních obětí. (Neinformovaným bych
rád připom něl, že zajistit pro každé číslo Prom ěn nehonorované
příspěvky slušné akadem ické úrovně, není často snadný úkol!)
“Prom ěny” za nás jednou vydají svědectví, že jsm e v exilu du
chovně žili, a že jsm e nežili nadarm o . . .

JIŘÍ ŠKVOR
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JAN CEP: 70+1
Vážený Mistře,
odpusťte m i tohle trochu — nemoderní — oslovení. Domnívám se
však, že tím naznačím aspoň jedno: že nejste literát, nýbrž básník,
což je rozdíl podstatný. L iterát je schopen rok co rok oblažovat
svět čerstvě vyrobeným spiskem plným osvíceného vtipu a šokují
cích experimentů, navzdory bědám a utrpení, do nichž upadlo (ne
bo brzy upadne) jeho okolí, uhranut tím , co lze nazvat dialektikou
světové lži. Básníkovi — a ť doma (kde je však ještě jaké doma?)
nebo v exilu — zbývá už jen mlčení, a to i tenkrát, když úzkostně
vyslovuje své zkrvavené slovo.
Pro mě a mé přátele doma za těch dvacet poúnorových let, kdy
byl český národ postupně svlékán (mluveno» s m ystikem Johannem
Georgem Hamannem) z jarmarečního hávu svých bludů a m ýtů,
aby nakonec stanul před zraky světa ve své holé, bědné lidskosti, a
právě proto nikým — kromě básníků, světců a Boha — neviděn,
za těch dvacet poúnorových let jste nám vyrostl v symbol českého
básníka v exilu.
Nebylo dosud na světě lidské kultury a civilizace, která by tra
gickým způsobem. nepodmiňovala — aspoň v možnosti — exil. Bez
možnosti exilu je pouze ráj a — peklo. K ulturu, která uznává mož
nost exilu, lze klasifikovat jako humánní. Tak to platilo a tak
tomu i bylo ještě v minulém století a až do první světové války.
Emigrant Heinrich Heine například vydával v Paříži krále Lud
víka Filipa svědectví proti Prusku a proti Metternichovi, ale zda
leka ne tak absolutní a radikální jako je za druhé světové války
vydávali proti nacistickému totalitarism u A lfred Doblin nebo Her
mann Broch nebo Franz W erfel, a jako je od katastrofického roku
1948 vydáváte Vy proti bolševickému totalitarismu. U Heinricha
Heina se lze ještě ptát, byl-li vždy v právu, neboť proti něm u se
dá uvést celá škála humánních a kulturních hodnot státu, z ně
hož emigroval, proti něm už brojil. A proč to neříct: neméně disku105

tabilní z hlediska konfrontace náboženských, politických a stát
ních forem a systém ů je i český exil za třicetileté války.
E xilu dnes však už nejde v prvé řadě o radikální politickou nebo
kulturní polemiku, jde m u už jen — jen? — o zachování sm yslu člo
věka a jeho dějin. Což lze vyjádřit obrazně i takto; Váš exil, Mistře,
a s Vám i i náš exil, má ideální podobu následování útěku do Egypta.
Nebo přesněji: měl by m ít tuto ideální podobu. A jen pokud by ji
měl, ovšem právě v aproximaci následováni, im itationis, jsm e v
právu, jež by však bylo právem lásky, která se distancovala jen
proto, že nemohla dost milovat, dost účinně milovat. To nezname
ná však, že bychom mohli — napodobujíce třeba emigranta Tho
mase Manna — kategoricky prohlásit, že tam , kde jsm e my, je čes
ká kultura, jsou pravé Cechy. — Když už jsm e u té analogie
s německým exilem: kolik em igrantů uteklo před nacistickým totalitarism em jen proto, aby připravilo půdu neméně strašnému
totalitarism u bolševickému, z něhož emigrovalo nepoměrně víc
n ešťa stn íků než před H itlerem . Jaký podivný circulus, z něhož
jediné východisko skýtá právě jen ten “útěk do E gypta”,
I Vy, Jene Cepe, jste tento kruh nelidskosti, znelidštění rozra
zil. Má-li m ít dnes exil smysl, m usí být útěkem za smysluplnou
lidskostí. Co, nebo lépe: kdo vtiskuje člověku jeho smysluplnou
lidskou tvář? Myslím že Vy, M istře, znáte přesnou odpověď, což
u suzuji z Vašeho díla počínaje Zeměžlučí přes Děravý p lášť až po
eseje O lidský svět; v neposlední řadě pak z Vašeho velikého mlče
ní, jím ž se teprve plně vyslovuje hlubinný přesah Vašich morav
ských krajin, určuje cíl teskného poutnictví Vašich hrdinů a fo r
muje ovšem i vědomí nepochopitelného m ystéria všudypřítomného,
vše provázejícího zla. M ystérium iniquitatis, s ním ž tvrdě zápa
síte ve svém díle, dostalo svou nejvýraznější netvář v totalitarismu.
M y exulanti jsm e se exilem odsoudili k tomu, ustavičně zírat
do této gorgonske netváře, to je st; z vyvýšeného, hořce privilego
vaného golgotského m ísta přihlížet tomu, jak se tam doma system aticky a plánovitě likviduje národ. V éře totalitarism u okřídlené
“opustíš-li mě, zahyneš” nabývá významu: hyneme, protože hyne
národ. Likvidace postoupila už tak daleko, že poruštěnec literát
Taufer hrdě vepsal do štítu své vlastní “obce slovesných pracov
níků” znamení hanby a studu za to, že se český vzdělanec a český
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básník a český lid opovážili vzdorovat svým zotročitelům. L ikvi
dace tu nabyla ‘'dialektické” podoby sebelihvidace. Jako uvědomělý
literátský prostitut používá Jiří Taufer ovšem i tu líčidla, vzývá
Marxe a prsním tónem vrká o “stoudnosti” . . .
Tváří v tvář tomuhle nepopsatelnému ideologickému a literátskému hnojiští je třeba si uvědom it aspoň toto; nejen českou poli
tiku — pokud to jaká za těch dvacet a víc let byla — ale i českou
literární historii a kritiku — jako že jsm e za těch dvacet a víc
let skoro žádnou neměli — očekává nezbytně sebezáchovné přehod
nocení všech hodnotZápad si ještě žije v závěrečném stadiu rozpadu hodnot, m y
jsme však m ezitím z gorgonske tváře totalitarism u vyčetli, že ten
hle absolutizovaný, hloupě s'ebejistý relativismus hodnot vede lo
gicky k zániku národní •existence. Vaše dílo tuhle úzkost z takřka
starozákonní hrozby vyjadřovalo v letech, kdy se po českých luzích
ještě trestuhodně věřilo barevným fangličkám a licoměrné usměvaným bůžkům.
Vaše mlčení dnes, básníku Jene Čepe, obnažuje však ještě hlou
běji situaci našeho exilu. Ocitli jsm e se ve světě, v němž pozvolna
a neúprosně mizí poslední možnosti exilu. A není to věru situace,
již by bylo možno přirovnat třeba k osobní tragedii básníka Oví
dia, vypuzeného na okraj univerzální řím ské civilizace. Em igrova
li jsme ze sféry stále globálnějšího a anonymnějšího totalitarismu
do světa, který stále víc zraje pro tenhle globální totalitarismus.
Jako by se naším exilem (což je míněno symbolicky) spotřebovaly
poslední možnosti úniku před totálním sebepohlcením světa. Stali
jsme se Jonáši, jichž se asi už brzy zeptají; “Pověz nám, proč nás
stihla tato nehoda? . . . Která je tvá země a z kterého jsi lidu? . . .
Co s tebou máme udělati, aby se nám moře uvokojilo?”
V hluboké úctě
R IO P R E IS N E R
Po uzávěrce tohoto čísla došla z Paříže zpráva o úm rtí našeho
významného spisovatele a člena SV U , Jana Čepa.
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ŘEHOŘ JAN MENDEL
( K 90. v ý ro č í je h o ú m r tí)

O TAKAR J. POLLAK
Počet slavných umělců a vědců českého nebo slovenského původu
je — v pom ěru k m além u terito riu jejich vlasti — úctyhodný. N á
rodní původ m nohých z nich je zastřen poněmčením nebo alespoň
překladem jejich jm en do cizích jazyků. Do této skupiny p atří na
př. Ja n Amos Komenský, ve světě známý jako Comenius, nebo
Řehoř Ja n Mendel, zakladatel genetiky, známý pod jm énem G re
gor Mendel.
Velikáni Mendelova význam u došli často m ezinárodního uzná
ní, ale doma nejsou někdy známi nebo náležitě oceňováni. Men
del, jehož zákony dědičnosti se sovětům' příliš nelíbily, byl kdysi
přím o zavrhován a proklínán. Roku 1958 jehc nauka byla zaká
zána v celém kom unistickém světě. Jeho hlavním kritikem byl
Trofin Lysenko, všemocný sovětský genetik, vášnivý přívrženec
Lam arckovy teorie přenášení získaných vlastností z pokolení na
pokolení. Náhlé “obraty” ve vědě zemí totalitních ideologií nejsou, jak známo, vzácné. V srpnu r. 1965 čs. Akadem ie Věd uspo
řádala “Mendelovo pam ětní sym pózium ” v Praze a v Brně1. Men
delova socha, k terá ještě před r. 1948 stála na brněnském Mendelově nám ěstí, se pak objevila na nádvoří augustinského kláštera
sv. Tomáše, kde bylo zřízeno Mendelovo muzeum.
Založení Mendelova m uzea v jm enovaném klášteře, si lze vy
světlit tím , že tento učenec byl kdysi augustinským mnichem,
k terý prováděl v klášteře své prvé pokusy. Většina literatu ry o
Mendelovi a jeho díle je psána v něm čině nebo v angličtině. Jm é
na osob a m íst jsou uváděna obvykle v němčině. Řehoř Ja n Men
del se narodil r. 1822 v Hinčicích, malé vesnici na K ravařsku, v
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severo-východním koutě Moravy. Ještě v 17. století se tam m lu
vilo česky, ale v době Mendelova dětství převládala něm čina. V
protestantské m atrice let 1611 — 1627 příslušníci jeho rodiny
jsou zapsáni jako: Mendel, Mendele, M endtke, nebo Mendula.
Poslední jméno zní česky. Je možné, ba pravděpodobné, že Men
del měl slovanské předky, ale jeho rodina byla orientována ně
mecky. H absburská germ anizace vedla k jazykovém u a k u ltu r
nímu odcizení.
Mendelův otec měl malou zemědělskou usedlost, na níž p ra
coval jako nevolník. Když m u učitel doporučil, aby mladého Jana
poslal do střední školy, rodiče váhali. Báli se hmotného břemene
i možnosti, že by se jim synek už nikdy do hospodářství nevrátil.
Nakonec však přece svolili a desetiletý Ja n vstoupil do třetí třídy
nižší střední školy v L ipníku, asi 20 km. od domova. Dva roky
později se odebral na vyšší střední školu do Olomouce. S výjim 
kou jediného předm ětu — náboženství — jeho prospěch byl vý
borný a Jan Mendel m aturoval r. 1840 jako prim us.
Od svých šestnácti let se Ja n živil jako instruktor slabších spo
lužáků. Jeho školení bylo několikrát přerušeno nemocemi a nedo
statkem finančních prostředků. Přesto, že jeho mladší sestra se
vzdala dědického podílu, aby m u umožnila další studia, Ja n a pro
vázel nedostatek a strádání po dva další roky, kdy byl zapsán na
Filosofickém ústavě v Olomouci. Tam studoval povinné předm ěty:
filosofii, náboženství, m atem atiku, lite ratu ru a latinu, ale neměl
už finanční prostředky na zaplacení školného nepovinných před
mětů.
Když mu bylo dvacet let, Mendel nevěděl, co počít. Radil se s
jedním ze svých učitelů, dr. Michalem Frantzem , který m u navrhl
kněžství, jako bezpečnou kariéru, bez hm otných starostí. Opat
starobrněnského kláštera požádal dr. F rantze, aby m u opatři]
vhodné kandidáty pro A ugustinský řád. Mendel musil slíbit, že
se zdokonalí v češtině, aby se mohl vžít do dvoj-jazyčného klášter
ního života a byl pro p řijetí doporučen. Byl p řija t 9. říjn a 1843 a
zvolil si řádové jméno Řehoř. V příštích čtyřech letech Mendel
studoval eklesiastické zákony, dějiny a archeologii, dogm atiku,
teologii, katechismus, hebrejštinu a základy výchovy. Byl tak
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vzorným studentem , že již rok před promocí opat doporučil tam 
ním u biskupovi, aby Řehoř Ja n Mendel byl vysvěcen na kněze.
A ugustinský klášter sv. Tomáše měl starou, ušlechtilou tradici
a stal se jedním z hlavních spirituálních středisek země. Byla tam
dobrá knihovna, sbírka m inerálů a velká botanická zahrada. Dík
četným horlivým badatelům , tam byl i čilý intelektuální život.
Zároveň s novicem Řehořem tam žili n a př. prelát Cyril Franz
Napp, známý orientalista; Pavel K řížkovský, uznávaný hudeb
ník, autor četných chorálů a sběratel lidových písní; Aurelius
(“A urel”) Thaler, odborník v botanice; M atheus Klácel, hegeliánský filosof, český vlastenec a žurnalista; Tomáš B ratránek, příro
dovědec, znalec Goetheova díla a života; a četní další odborníci.
Následující období Mendelova života lze nazvat přechodem z
kazatelny za katedru. Mendel si sice zvolil kněžství ze sociálních
důvodů, ale jakm ile se pro ně jednou rozhodl, žil přísně podle
požadavků řádu. V červenci 1848 byl jm enován adjunktem inkum bence kolejního chrám u na S tarém Brně. Musil kázat němec
ky i česky. Byl to rok politických bouří v m nohých evropských
městech, kdy se i Češi počali dom áhat politických svobod a zruše
ní roboty. Mendel, pod vlivem1 českých přátel, sym patizoval s tě
m ito pokrokovým i proudy. Kněžský život se mu příliš nezam lou
val svou pasivitou; vzněcovala ho bída a nemoce spolubližních. To
neušlo jeho nadřízeným , k teří m u doporučili, aby přešel z prostře
dí eklesiastického do sekulárního. A tak se Řehoř Jan Mendel stal
výpomocným učitelem základní m atem atiky a řečtiny, na střední
škole ve Znojmě.
Mendelovo učitelování bylo přerušeno r. 1850, kdy na nátlak ře 
ditele znojemského gym nasia, se s těžkým srdcem podrobil zkou
škám pro učitele přírodopisu v rakouském m inisterstvu výchovy
ve Vídni. Postrádal universitního vzdělání a u zkoušek neobstál.
Jeden z členů zkušební komise, baron von B aum gartner, si však
Mendela oblíbil a doporučil m u, aby studoval na universitě ve
Vídni. C írkev to schválila a Mendel studoval v letech 1851 — 53
ve Vídni fyziku, chemii, m atem atiku, botaniku, zoologii a paleon
tologii. Stal se in struktorem fyziky, ale mnohem důležitější pro
další jeho k ariéru bylo jeho zvolení za člena vídeňské Zoologické
a botanické společnosti, kde r. 1853 přednášel na tém a “Vyhubení
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zahradní řetkve motýlem Botys m argeritalis”. Jeho učitel bota
niky, Kollar, přečetl M endelův spis o “Pilousovi hrachu zvaném
Bruchus pisi”.
Ve věku 31 let, Mendel se v rá til do B rna a učil jako suplent na
různých školách. Téhož roku (1853) byla založena nová střední
škola v Brně. Její ředitel vybíral členy pro fakultu a obrátil se
na profesora botaniky, Makowského, který m u doporučil Mendela.
Ten pak rád přijal místo prozatím ního učitele přírodopisu. Vyučo
vacím jazykem byla němčina. Českých středních škol tehdy ne
bylo. Profesoři byli německého, českého a polského původu. Men
del byl oblíben u všech členů fakulty a milován žáky, k teří ho
navštěvovali každou sobotu odpoledne, aby se seznámili s jeho
pokusy.
Mendelova léta učitelování (1853 — 1868) a léta vědeckého b a 
dání (1856 — 1871) byla velmi plodná. V klášteře si Mendel zřídil
malou zoologickou zahradu, v zahradě vysázel ovocné strom y,
okrasné květiny a založil včelín. Pokusy s křížením včel byly vel
mi známé. Podrobné záznamy obsahovaly data o rojení včel, o
jejich “svatebních letech” i o vraždění trubců. Mendel provedl
štěpování asi šestiset ovocných strom ů, za což mu m oravská Hor
tikulturni společnost udělila čestný diplom. (Jedna z fuchsií —
s bleděmodrými květy — nese dodnes Mendelovo jméno.)
Hlavní M endelův zájem se soustředil na hybridizaci hrachu
(Pisum sativum). Po osm let konal tisíce zdlouhavých pokusů,
podrobně zaznamenával pozorování a zhodnocoval výsledky. P ře
cházel od květiny ke květině, jem nou pincetou otvíral květy, od
straňoval nejspodnější p látk y koruny, odstřihoval tyčinky, aby
zabránil sebe-oplození, odlučoval prašnik a štětinkou přenášel pyl
na blizny jiných květin; nakonec obaloval květinu sáčkem, který
květinu chránil před hmyzem. Několikaleté křížení květin p ři
vedlo Mendela k jeho “zákonům dědičnosti”. Vysvětlil m atem a
ticky počet viditelných zjevných znaků — genotypů, počet a pro
porce skrytých vnitřních znaků — genotypů — hybridních rostlin.
Po celou řadu let pokračoval v pokusech s několika generacemi
kultur hrachu, až vysvětlil princip nezávislého výběru, na základě
separace genů.
V únoru a v březnu r. 1865 Mendel sdělil výsledky svých po
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kusů brněnské Přírodovědecké společnosti. Jeho vývody byly
příliš “učené” pro Nägeliho, tehdejšího nejslavnějšího botanika,
s nímž si Mendel sedm let dopisoval. Nägeli ho dokonce svedl na
zcestí tím, že m u navrhl křížení hieracea. Mendel vysvětlil r. 1867
proč se tato rostlina k hybridizaci nehodí: její em bryo je vytvá
řeno partenogenezí, t. j. bez oplození.
Mendeíovy přednášky o křížení hrachu byly uveřejněny r. 1866,
pod názvem “Pokusy s hybridizaci rostlin”, ve sborníku brněn
ského spolku (Verhandlungen des N aturfcrschungsvereins, B růnn,
43 — 47, 1866). Mendel obdržel čtyřicet separátů své studie a
stodvacet výtisků bylo rozesláno různým knihovnám . Vědecký
svět si však povšiml Mendelových epochálních objevů až r. 1900.
Odborníci si dodnes lámou hlavu otázkou, proč Mendelovo dílo
bylo tak dlouho opomíjeno. V letech 1820 — 25 se narodila celá
řada mužů, kteří se proslavili v některých vědeckých disciplinách:
Spencer, Virchow, Fabre, Leidy, Pringsheim , Wallace, Hofmeíster.
Huxley a jiní. Plody badání těchto vědců uzrávaly souběžně. Ob
jevy P asteura, D arw inův “Původ d ru h ů ”, a “Prom ěna zvířat a
rostlin za zdom ácnění”, Lyndellova “A n tik v ita člověka”, a Galtonova “D ědičná geniálnosť’ byly vesměs uveřejněny mezi léty
1859 — 69.
Z důvodů, jež nem ěly co činit s obsahem Mendelova díla, jeho
práce byla zastíněna díly jiných vědců. Oproti Darwinové teorii o
nekonečné variaci druhů, Mendel se držel teorie stálosti ne-li d ru 
hů, p ak alespoň jejich charakteristik — dědičných činitelů. M en
delův spis nebyl buď dostatečně znám, nebo jeho teoriím tehdy
ještě nikdo nerozuměl. Skutečností je, že nevyvolal vědeckou di
skusi. Osobně se dom nívám , že hlavní příčinou, proč Mendelovo
dílo bylo tak dlouho ignorováno, byla jeho publikace ve sborníku
bezvýznamného m ístního přírodovědeckého spolku. Mendelova
vědecká vášeň ho vedla k výzkum ům i v jiných oblastech. Zvláště
ho zajím ala meteorologie. Mapoval slunečné skvrny, jež pozoroval
teleskopem. Měřil ozón atm osféry. M endelův popis silné vichřice,
jež zasáhla 13. říjn a 1870 Brno, sdílel však stejný osud jako mnohé
jeho publikace — zapom enutí nebo ignorování. Mendel se stal čle
nem vídeňského Meteorologického spolku a pravidelně zasílal p ří
slušném u ústavu výsledky svých pozorování a vědecká data. Tři112

krát denné m ěřil m inim ální i m axim ální teploty, barom etrický
tlak a vodní srážky v klášterní brněnské zahradě, a to i za prušácké okupace, roku 1866, až do konce svého života.
Roku 1866, když Mendelovi bylo 46 let, byl zvolen opatem a
prelátem. Musil se vzdát učitelování a i jeho badatelská činnost
byla, v důsledku jeho nových úředních povinností, podstatně ome
zena. Mezi jeho povinnosti p atřil dozor nad klášterem a jeho stat
ky, inspekce zemědělských škol, redigování odborných knih, čet
né konzultace atd. Byl zvolen předsedou Moravsko-slezské země
dělské společnosti, členem Okresního výboru pro zemědělské re
formy, členem výboru Muzea, patronem brněnské Hudební spo
lečnosti a j. Jako význam ný člen liberální konštituční strany,
Mendel byl zvolen členem Zemského výboru pro reform u dani a
stal se ředitelem m oravské Hypoteční banky.
Četné veřejné funkce a závazky, jakož i spory s rakouským i
úřady, zvláště po zdanění církevního m ajetku, se Mendelovi staly
značným břemenem. V létě r. 1882 Mendel onemocněl a po dlou
hé nemoci zemřel dne 6. ledna 1884. Z ástupy věřících oplakávaly
milovaného kněze a učitele, ale neuvědomovaly si, že pochovaly
velkého učence — biologa.
Před více než třem isty lety H olanď ané poskytli útočiště Jan u
Amosi Komenskému. Šestnáct let po Mendelově sm rti, Holanďané
vzkřísili jeho dílo. Profesor B eyerink z D elftu získal kopii M en
delova spisu o křížení hrachu. Studie ho velmi zaujala a poslal ji
do Amsterodamu znám ém u profesorovi Hugo de Vriesovi, k te
rý — spolu s třem i dalším i badateli — došel nezávisle ke stejným
výsledkům v badání o hybridizaci, k nimž došel Řehoř Ja n Mendel
o 35 let dříve. Teprve potom se m u dostalo uznání.
Mendelovo dílo mělo nesm írný vliv na nauku o dědičnosti. Ge
netika je dnes “praktickou” vědou. Není omezena jen n a labora
torní studie o chromozomech a tkáňových kulturách. Mendelovy
“zákony dědičnosti” byly podkladem hybridizace ovocných stro
mů, obilí, křížení dobytka, koní atd. Tyto “zákony” jsou uplat
ňovány v mikrobiologii, v cytogenetice, v m olekulární genetice,
ve výzkumu coenzymů, krevních barviv, chorob vým ěny látek, v
soudním vyšetřování krevních skupin, v hodnocení tkání před
transplantací orgánů a j. Mendelovy “zákony” jsou základem
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genetického řádění a je tak řk a nemožno vypočítat všechna teo
retick á i p rak tick á užití Mendelovy nauky. Těžko si lze rovněž
p řed stav it význam a rozsah vědeckých poznatků tohoto svérázné
ho m oravského kněze, kdyby byl měl příležitost a možnost praco
vat v m oderních laboratořích, místo v pom ěrně malé klášterní za
hradě; kdyby výsledky jeho studia byly publikovány v odbor
ných časopisech m ezinárodní úrovně, místo- v pouhých sbornících
různých m oravských spolků a institucí. Řehoř Ja n Mendel přispěl
k m ezinárodní vědě za nesm írně obtížných okolností a poměrů.
Byl to vpravdě vědecký pracovník světového význam u, na něhož
jeho k rajan é jsou právem hrdi.
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Co dělat: O dpověď Erazimu Kohákovi
V dubnovém čísle Prom ěn (1973) byl otištěn dopis Erazim a Koháka s návrhem zahraniční akce. Zdůrazňujíc nepolitičnost č tv rt
letníku, redakce jej předložila čtenářům k úvaze. Ačkoliv nepo
litičnost SVU byla už několikráte diskutována, je třeba zdůraznit,
že fráze “non-political organization” používána ve Spojených stá
tech, znamená pouze, že dotyčná organizace či spolek nejm enuje
kandidáty na veřejné politické funkce a že soustavně nepodporu
je kandidáty politické strany ve volbách. Nepolitické organizace
— včetně církví, profesionálních a odborových organizací —často zaujím ají stanovisko k otázkám politickým , aniž by tím
ztratily svoji nepolitičnost před zákonem. Rovněž neškodí připo
menout, že postoj vůči kom unism u není nezbytně jenom věcí po
litickou, ale je především otázkou m ravní. Politický systém , kte
rý zavraždil a uvěznil desítky m ilionů nevinných lidí, je nem rav
ný a kdo nad tím zavírá oči anebo chce být ve věci “neutrálním ”,
schovává se pouze za starý politický m axim vyslovený už K ai
nem: “Což jsem strážcem b ra tra svého?”
A nyní k dopisu, v němž K ohák nejprve rozebírá “tři zásady
o americké politice”. Píše, že je to především politika, “k terá na
rozdíl od naší”, je “přím o a silně ovlivňována veřejným m íně
ním”. K tomu je třeb a podotknout, že veřejné m ínění ovlivňuje
politiku každého liberálně-politického systém u, na rozdíl od oné
“naší” politiky kom unistického (kabinetního) elitismu, se kterou
se většina čtenářů Prom ěn nepochybně nikdy neztotožňovala. Na
rozdíl od politiky v n itřní, ve formulování zahraniční politiky,
veřejné mínění h raje jen omezenou roli, poněvadž i v am erickém
politickém systému se velmi málo lidí o zahraniční politiku za
jímá a ještě méně lidí jí rozumí. Pouze když pan Novák je odve115

den k vojsku a je poslán bojovat za hranice státu, pak začne m ít
o tento úsek zahraniční politiky zájem nejen on, ale i jeho p řáte
lé a známí. Politikové, právě tak jako specialisté studující problé
m y veřejného m ínění ve Spojených státech, velmi dobře vědí, že
o otázky zahraniční politiky je velmi malý zájem v době m íru a
že tudíž h ra jí podružnou roli ve volbách. Mohl bych to dokázat
citováním desítek příkladů z vysokoškolských učebnic používa
ných v kursech o politických stranách, politice, veřejném m ínění
a propagandě ve Spojených státech. (Mimochodem, měl jsem je pří
ležitost učit.)
D ruhá “zásada” se vztahuje k ovlivňování veřejného mínění;
a K ohák zjednodušuje tento problém v otázku jasného program u
a n av rh u je následující: “Československo je okupovaná země, s
okupací m usím e skoncovat . . . a to je v am erickém zájm u.” Toto
heslo by sice mohlo apelovat na národní cítění několika desítek
tisíc A m eričanů českého a slovenského původu, ale prům ěrný
A m eričan by si toho ani nepovšim nul. Kohák uvádí jako příklad
M asaryka v Americe, (který se však k naší situaci nevztahuje), a
opakuje starou legendu, k terá už je dávno zdiskreditována v od
borných kruzích, (Je už nejvyšší čas, aby i laikové se dověděli
pravdu. Bude-li m ít redakce o věc zájem , napsal bych o případu
M asaryka sam ostatné pojednání.)
Každý student veřejného m ínění ví, že program (message) je
jenom jedním z několika činitelů v propagandě. Dalšími jsou,
krom ě jiných, osoby propagující onen program (the communicators), ti, na něž je propaganda zam ěřena (the recipients of the
message) a použité kom unikační prostředky. (V přítom né době
nejefektivnějším kom unikačním prostředkem je televize.) Kohák
píše, že jsm e pro A m eričany “jedním ze sta trochu exotických
národů, k terý si běžně1 pletou s Jugoslávií”. Poněvadž jsem oso
bou neexotickou, nikdy jsem dosud za příslušníka exotického n á
roda považován nebyl. Kohák však m á naprostou pravdu, když
poukazuje n a neznalost zeměpisu i u vzdělaných Am eričanů. Polovzdělaní a nevzdělaní A m eričané ani nevědí, že Československo
existuje, a tudíž K ohákův program by jim neříkal naprosto nic.
Není možno realisticky věřit, že am erické m asy neznalé základ
ních skutečností v m ezinárodní politice a neznalé zeměpisu, by si
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Kohákova hesla povšimly. P rům ěrný A m eričan ani neví, jak se
Československo píše. Profesoři historie a politických věd na ame
rických vysokých školách vědí, ja k nedostatečné znalosti země
pisu m ají am eričtí studenti a není žádnou raritou, když student
hledá Československo na m apě někde v čin ě či Habeši. Jaký
div, že před lety napsal Jam es Reston v New York Times, že
znal tři státní tajem níky (Secretary of State), kteří nedovedli
jmenovat státy v oblasti černého moře. Ja k by bylo možno p ře 
svědčit americké veřejné m ínění, že okupace Československa není
v zájmu A m eriky, když velká většina A m eričanů ani neví, kde
Československo je?
Kohák píše dále, že propaganda proti válce ve V ietnam u učí
Američany rovnici “m ír — stažení všech okupačních arm ád”. N avr
huje tudíž, aby k rajan é v Am erice používali nárazníkové tra n s
parenty s hesly “B ring peace — end occupation” a zdůrazňuje, že
tento požadavek je nutno napojit na tužby am erické “m ír — konec
okupace”. Nehledě k tom u, že stažení am erických vojenských
jednotek z V ietnam u nezaručuje m ír v Jihovýchodní Asii, stále
se tam ještě válčí, realistický rozbor Kohákova nárazníková n á
vrhu mne vede k závěru, že jeho uskutečnění by mohlo m ít p rá
vě opačný účinek, než jak by si většina svobodomilovných Čechů
a Slováků přála. Mnoho lidí ve Spojených státech se ještě pam a
tuje na “mírové kam paně” inspirované kom unisty v letech pade
sátých a na plán Rapackého. Nebylo by tudíž obtížné spojit ná
razníkové heslo Kohákovo s kom unistickou propagandou a vy
světlit je jakožto požadavek stažení am erických vojenských jed 
notek z Quantanam o Bay na Kubě, kanálové zóny v Panam ě, z
Formosy či Západní Evropy. (Většina lidí věří tomu, čemu v ěřit
chce; a předsudky proti cizincům jsou politickou realitou i ve Spo
jených státech.) Vlastníci aut s oněmi hesly by snadno mohli být
označeni za kom unistické agenty a mohli by rovněž být vystaveni
obvinění, že jsou anti-Sem ity: Židé by v tom mohli vidět propagan
du proti israelské okupaci arabských útzemí na Středním Východě.
Adaptace Kohákova návrhu, nam ísto aby pomohla národům
utlačovaným kom unistickým i režim y, spíše by mohla vést k ob
vinění exilu, že je propagátorem kom unistických hesel a že tím
117

prosazuje kom unistické zájm y. Z takové situace by mohli těžit
jen kom unisté a jejich agenti v našem 1 středu.
K om unističtí agenti jsou a byli mezi námi. Mnozí z čtenářů se
pam atu jí n a navrátilce ze “Svobodné Evropy” a snad i vědí o
knížce, k te rá p řed několika lety byla vydána v Praze, pod názvem
“ Sedm náct let československým agentem na Západě”, pojednáva
jící o agentovi k te rý byl m ístopředsedou jedné exilové truc-organizace vytvořené, vědomě či nevědomě1, za účelem “neutralizo
vání” tehdy už existující protikom unistické organizace podobné
ho jm éna, k terá m ěla realistický a proveditelný plán osvobození
Československa a získala pro něj podporu některých vlivných lidí
v p rv n í Eisenhowerově adm inistraci. V oné době Rada Svobodné
ho československá propagovala požadavek svobodných voleb, ja
ko kdyby bylo realistickým očekávat, že totalitní režim by dovo
lil, aby jej voliči zbavili moci ve státě pomocí hlasovacího lístku.
Mnozí z nás se ještě pam atují na propagaci titovštiny “Svobod
nou Evropou”, pod heslem, že boj má být veden ne proti komunismu, ale jenom proti ruském u im perialism u. Tehdy Sovětský
svaz neměl svoje vojenské posádky v Československu.
Je třeb a zdůraznit, že exilové organizace jsou především svazky
m ravním i a m ají tudíž zaujím at k otázkám m ravním jasné stano
visko. “Realisté” d ruhu Kohákova nevidí stru k tu ru reality. I re 
dakce Prom ěn prohlásila, že se nevzdává protestu proti kom uni
stické ideologii a m ašinérii. Je-li Nixonova cesta do kom unistické
č in y oslavována, pak je si třeb a připom enout, že cesta Chamberlainova do M nichova byla rovněž velebena. Když se vrátil z Mni
chova, mnozí z L abouristických oposičních poslanců plakali rado
stí, že K onservativec Cham berlain “zachránil m ír v naší době” .
Jako cesta Cham berlaina do B erchtesgadenu jenom urychlila
spád věcí, tak i Nixonova cesta do kom unistické Cíny vývoj udá
lostí uspíší. A co se otázky prodeje am erického obilí Sovětském u
svazu týče, Nixon je pro jeho následky kritizován i “reakcionáři”
jako jsou D em okratičtí senátoři Jackson a McGovern, nem luvě o
A ndreji Sacharovi, který za svoje výroky bude miožná poslán do
blázince.
Na rozdíl od Koháka, m ně m arx-leninská “dem okracie Dubčekova” nikdy neim ponovala. Nebyla ani rybou ani rakem . Když
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generál Václav P rchlík v červenci r. 1968 napověděl na tiskové
konferenci, o níž se v tisku nereferovalo, že Sověti chtějí m ít v
ČSSR svoje posádky, D ubček ho zato, na přání Moskvy, vyhodil z
posice kontrolující tehdy čsl. arm ádu. Věděl-li autor těchto řádek o
sovětské invasi deset dní předtím , než se uskutečnila, musil i
Dubček o ní vědět. M arx-leninský “socialismus s lidskou tv á ří” je
neproveditelným, poněvadž kom unism us (m arx-leninský socia
lismus) je nelidským a tudíž lidskou tv á ř nem ůže m ít. (Pochopitel
ně, jsou ještě jiné socialismy — m arxistické i nem arxistické.)
Abych předešel výtce, že vidím pouze nedostatky v Kohákově
nárazníkové akci, a že nem ám žádný pozitivní program , jsem
ochoten odpovědět na otázku “co dělat”, kterou si položili Pisarev, Lenin, Kohák, k rajanské spolky a mnoho jiných lidí, v sa
mostatném článku za předpokladu, že mi redakce poskytne alespoň
tolik místa v Prom ěnách, jako dala Kohákovi.

Josef Kalvoda
Pozn. redakce:
Redakce Prom ěn, sledujíc svobodnou vým ěnu názorů, vítá a uve
řejňuje každou věcnou, osobně nezam ěřenou (“neurážející”) pole
miku, třebaže se s uveřejněným i názory nem usí vždy ztotožňovat.

J.
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Jsou tak zvané primitivní národy opravdu
primitivové?
JOSEF KRATOCHVÍL
Nemám rád, když si určitý vědecký sm ěr předem vytkne linie a
cíle, kterých se chce dopracovat a pak sleduje jednostranně tyto
směrnice. Tím to sm ěrem se ubírá na př “hum anethologie”, vě
decké bádání o fylogenesi lidských biologickách projevů. Veškeré
projevy člověka lze vývojově odůvodnit a n ajít jejich příbuznost
v projevech n a př. lidoopů. K tom uto cíli vede na př. i bádání o
biologických projevech tak zvaných prim itivních národů. Typic
kým příkladem je práce univ. profesora Irenaea Eibl-Eibelsfelda,
ředitele M ax-Plankova ústavu pro hum anethologii v Západním
Německu. Tento nadaný m ladý vědec si získal velké finanční
prostředky, aby mohl procestovat tak řk a celý svět a zkoumat
m etodam i, k teré vyvinuli profesoři K onrad Lorenz a Niko Tinbergen p ři pozorování biologických projevů zvěře. Niko T inbeigen odm ítá veškerou psychologii, jako nevědeckou.
V roce 1972 vyšla knížka Irenaea Eibl-Eibelsfelda: Bonding
B ehaviour and Aggression Control in the Ko Busmen. Mám p ří
ležitost pozorovat život K řováků již po několik let a pokouším se
zkoum at psychologické projevy a sociologii ta k zvaných prim itiv
ních národů, zvláště K řováků, H ottentotů a Laponců. N eupírám ,
že i knížky Eibl-Eibelsfelda jsou mi značnou pomocí. Ale ptám
se, zda je správné zkoum at a hledat fylogenesi v zevních projevech
těchto národů, či zda to “v n itřn í” není m nohem složitější než je
nom reakce n a dávný, třeb a již neexistující zevní popud? Zkou
m ání života ta k zvaných prim itivních národů se stalo poslední
dobou skoro jakousi “m ódou” a lite ratu ra je tu početná. Od hledá
ní záběrů pro senzační televizní vysílání až po suché registrace na
př. pohybu svalů p ři sm íchu, od chladného m atem aticko-fysikálního zam ěřování zkoumaného až po teplo pochopení života pri120

mitiva a p ři tom s plnou vědeckou zodpovědností, jak to najdem e
v díle Elizabeth M arshall Thomas: The Harm less People (New
York 1959), hem ží se vědecká i populární lite ra tu ra takovým i
pracemi, že je opravdu těžko se v nich vyznat.
Dovolte mi, abych se jen krátce dotkl problem u tak zvaných
primitivních km enů. Jejich způsob života v dnešním technickém
světě je odsuzuje k vym ření — či lépe, náš technický (ne “k u ltu r
ní”, jak si snažíme nam luvit) člověk, lidstvo technického věku
nejen otravuje své vlastní prostředí, ale hubí lidi, k teří se tech
nice nechtějí nebo nemohou přizpůsobit. K olikrát jsem se ptal sám
sebe, zda Křováci nem ohou nebo nechtějí žít životem člověka
technického věku. Že by nemohli? Poznal jsem řa d u Křováků,
kteří pracovali jako autom echanici, tedy v technickém prostředí
a patřili k obratným odborníkům — a přeci občas “zmizeli” v
poušti a přerušili svou práci. Poznal jsem řadu Laponců, kteří
studovali n a universitě a pěstovali “vědu” a přeci je přitahovala
pustá severská step — fjeli. O statně i Norové, k teří jsou rozhodně
kulturním technickým národem , nesm írně touží po fjellech a j e 
jich samotě a občas zmizí, aby se vym anili vlivu technizace.
často jsem srovnával podstatu pojm u “věda, vědění a mou
drost” . . . filosofie. Dříve byla filosofie povinným předm ětem na
universitách. Dnes — pokud není sofisticko-m arxistická nebo
materialistická, mizí z university, která ztrácí právo na pojem
“universita” a stává se spíše “školou specializace” . Filosofie —
dovolte mi připom enout — je “láska, záliba v m oudrosti” (fiJoobliba, sophia-moudrost). P táte-li se, zda ta k zvané prim itivní ná
rody mají vědu, m usím odpovědět: vlastně ne; ptáte-li se však,
mají-li a pěstují-li m oudrost, m usím říci s důrazem : ano! A přece
nejsem ten, k terý by chtěl ta k zvané prim itivní km eny idealizo
vat. Jen chci m íti nestranný otevřený pohled. K tom u je třeba
srovnání. Srovnání mezi rozličnými prim itivním i km eny a národy.
Jako student jsem poslouchal několikráte přednášku našeho m i
sionáře Pavla Šebesty, jednoho z nejlepších znalců Pygm ejů. A
stejně s obdivem jsem naslouchal Prof. Dr. Aloisi Musilovi, beduinskému šejkovi. Ba měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl m no
ho rozprávět. O Pygm ejích podobně jako o Beduínech lze říci
dnes, to co vyjádřil kdysi s takovým zanícením náš profesor
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Ulehla: “Mizející svět” . . . Pro něho ovšem to byly naše národní
kroje a staré zvyky. Bylo třeb a mnoho nám ahy, péče a potu, aby
byly udrženy. Minohem snadnější je nosit konfekční obleky a
brzy je odhodit . . . B ýti a žiti jako ta k zvané prim itivní národy,
značí mnoho nám ahy a potu, tv rd ý — m nohdy velmi tvrdý život
a to dnešní technické době a dnešním u technickém u člověku ne
lahodí.
i
P řál bych vám zažít, jak nam áhavým je sledování putujících
stád sobů na dalekém severu. Ale stejniě bych vám přál pocit sebe
vědomí a v n itřn í spokojenosti, k terá je s tím to životem spojena.
P řál bych vám plížit se za zvěří v poušti K alahri, jak to činí nom ádští Křováci. V ypůjčte si někde v knihovně knížku Elizabeth
Marshallové! A začtěte se! Musil bych popsat desítky stránek,
abych vám vysvětlil “psychologii” ne “ethologii” těchto národů.
P rim itiv n í národy nejsou prim itivové, ale žijí většinou hlubo
kou přírodní m oudrostí, chcete-li vlastní filosofií. Rakouský ba
datel profesor H einrich H arrer uvádí, že zásahem m aršála C. M.
Rondona a obětavostí b ra tří Villas Boas je uchován život Indiánů
v “P arque Nacionál do XINGU” v Brazílii. Je uzavřen obchodní
kům i m isionářům a život těchto Indiánů je podle H arrera “rá 
jem ”, kde žádná “k u ltu ra a technika” neohrožuje jejich prim itiv
ní existenci. Dílo “HUKÁ HUKÁ” (u Xingu Indiánů na Amazonce) vydané něm ecky r. 1968 v Ullsteinově nakladatelství, je
podobným svědectvím jako kniha Elizabeth Marschallové. A p ře
ce bych pochyboval, že jde o trv a lé dílo. P rim itivní národy po
třeb u jí ochranu, ale i určité objasnění takovým i m isionáři, jako
byl na př. Pavel Šebesta nebo A lbert Schweizer. V ždyť mnozí z
nich holdují kanibalism u a ten rozhodně nelze přehlížet.
SVU ve S tu ttg artě zorganizovala s U krajinskou svobodnou un i
versitou a s universitam i ve S tu ttg artě. Túbingenu, ErlangenN úrnbergu a dalšími přednáškový cyklus o “O rientaci organism ů
v čase a v prostoru”. Ř ada vědců všech oborů poukázala na m o
derní badatelské výsledky zkoum ání orientace rostlin, živočichů
na př. pavouků nebo těch, kdož jsou nám dosud záhadou — taž
ných p táků a holubů až po výše organizované — stádní zvířata,
obratlovce, opice a pak i člověka.
Zabýval jsem se orientací zvířat, ale i orientací t. zv. prim itiv122

nich národů a volil jsem jako hlavní m ěřítko třídim ensionální po
jetí orientace ve světě; tedy přírodovědecké. Kde je vním ání,
smysl, tam musí být i orgán. Je-li tu vním ání času, m usí tu býti i
orgán pro čas; pro vním ání sm ěru, orgán pro směr a p. Profesor Dr
Wolodymyr Janiw , rektor U krajinské svobodné university m luvil
o člověku ve zvláštní situaci. Ve vězení a na řadě klasických p ří
padů z literatury a psychologických průzkum ů dosvědčil, že čas i
prostor hrají v životě člověka subjektivní roli. Podobně prof.
Alexander von Kouchytsky, ordinarius psychologie, vysvětloval
lidské vnímání a zážitky času mimo tři dimenze, které dává člo
věku jeho okolí a organické schopnosti těla, tedy fysiologie. Kde
je ta “čtvrtá dim enze”? ptal se doc. Dr. Císař a hledal ji v p a ra 
psychologii. Jakou roli h raje parapsychologie u t. zv. prim itivních
národů?
Nebudu zde analyzovat problém y přednáškového cyklu, jen
bych rád podotkl, že tu byla všeobecná shoda, že u zvířat i člově
ka hraje m im ořádnou roli m ozek se svými centry pro smyslové
vnímání. Ostatně, nejm odernější biologie a fysiologie i vývojové
teorie potvrzují, že to byl mozek, k terý dosáhl u člověka nejvyššího stupně vývoje a m im ořádný vývoj mozku umožnil člověku je 
ho vysoký výstup, takže člověk stojí na nejvyšším stupni vývoje
— daleko nad zvířaty. Podstatou činnosti centrálního mozkového
systému je schopnost myšlení. P rim itivní člověk m á býti podle vý
vojové teorie na nejnižším stupni ve vývoji myšlení; zůstal poza
du, proto je “p rim itiv n í” . . . A však každý badatel, k terý se za
bývá průzkumem života a schopnosti t. zv. prim itivních lidí, p ři
znává, že tito lidé m ají m im ořádnou schopnost rychlého logického
myšlení a že dovedou m yslit i nad logiku, řekl bych — parapsy
chologie jim není cizí; m ají ne instinktivní, ale in tu itivní schop
nosti proniknout mnohé záhady života. Rád bych se tu zmínil o
pracích na př. Andresse Lommela, H elm uta P etri, Christophora
Lukase, Kaj B irlet Sm itha, P etra Fuchse, H erm anna Trim borna,
Horst Nachtigalla, M artina Gusinde, E rnest H aafa a mnoho ji
ných. Prim itivní, někdy také “přírodní” národy a km eny m ají
hluboké myslitele. Jejich prim itivní, přírodní život je nečiní zda
leka “prim itivy”. Naopak, mnohdy žasnu nad bezduchostí, maso
vostí a neschopností myšlení u lidí, k teří se nazývají “k ultur-
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nim i”. Jejich vědomosti a myšlení je často jednostranné, neschop
né takového rozhledu, jaký jsem viděl a zažil u t. zv. prim itivních
lidí.
Vloni jsem vydal n a pam ět 90. výročí úm rtí m oravského filoso
fa Dr. Josefa K ratochvíla vý ň atek z jeho “Meditací věků”. Chy
stám právě k vydání další část tohoto velkého díla, které se ne
snaží o nějaký sam ostatný filosofický systém, ale které m íří do
dálky času lidského života a podává přehled myšlení lidí všech
národů, ras a věků. M luvíme někdy o středověkém “tem nu” . Jak
chybné je takové označení! Středověk dovedl m yslit, vyvinoval
mozek, cvičil jej a dával m u rů st na plodných kořenech filosofie a
m etafysiky. Co je dnes s lidským mozkem? Zaměřil se jedním
směrem, sm ěrem techniky. Rád bych věděl, jestli lidé středověku vi
děli dále i bez dalekohledu a ra k e t a astronautů do prostoru Věč
nosti, než dnešní techničtí lidé! N evykládejte si to jako odpor k
dnešní technice a jejím u rozvoji. Ten je vítán, ale nesmí potlačit
lidské myšlení; myšlení, které vidí dále než do kabiny astronautů.
Divoch, prim itivní člověk klesá na kolena před hvězdným ne
bem a žasna, tiše pozoruje a uvědom uje si svou malost. Technický
člověk se chlubí svou cestou do m eziplanetárních prostorů, vlast
ně jen na začátek, do prostoru mezi Zemí a jejím satelitem a po
číná si, jako by m u p atřil celý kosmos. Kde je “p rim itiv ita”?
N ikdy neum íralo tolik lidí hlady, jako v dnešní době; nikdy
neum íralo tolik lidí v koncentračních táborech a věznicích, jako
v dnešní době; nikdy neum íralo tolik lidí na ulicích, jako v dnešní
době. Není třeb a se nad tím zamyslit? Proč nepomůže technika,
když m ám e tisíce plánů? Proč nepomůže technika těm milionům
rabů a otroků, k teří patřili kdysi mezi nej kulturnější národy svě
ta? Jsou ti rabi a otroci “prim itivnější” než lidé, k teří žijí v přeb 7/tlcu a užívají největších technických vymožeností?
Těch otázek se h rne na tisíce a není jich konce. A přece se nu t
no nad nim i zamyslit, zam yslit se formou m editace — meditace,
které jsou schopny právě “prim itiv n í” národové.
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Kritické marginálie
Ju liu s F i r t : K n i h y a o s u d y ,
vydal I N D E X

v

K o lín e

n.

( díl I .,)
Rýnem

,

1972.
Čtenáři, kteří nejsou ochotni přiznat
memoárové literatuře vlastnosti t. zv.
“literatury krásné”, budou ve Firtově připadě zřejmě rozpačití. H lá
sím s nesmírnou radostí hned na za
čátku této poznámky, že autorovi se
podařilo skloubit nesčíslné množství
střízlivých fakt s vlastním' komentá
řem podávaným formou tak zábav
nou a svěží, že osobitá forma brzo
opanuje jeviště. (Typickou je kapi
tola nazvaná “Kulatý stůl čili táflrunda”. Ta přiblíží čtenáři řadu osob tak bezprostředně, jakoby sedě
ly u jeho stolu a rozmlouvaly s ním.)
Ti, kdož dobře znají nevšední ži
vot všedního, nenápadného Julia
Firta, vědí, že byl přímým účastní
kem nebo očitým' svědkem nekoneč
né řady událostí, příběhů a jednání,
jež vtiskly celkovému ovzduší “bu
dování státu”, jeho rozkvětu i pádu,
znamení tr v a lé . Julius Firt “byl pro
stě přitom”. A dovede o tom o všem
podat svědectví nesmírně zajímavé,
věrné i poutavé. Přímá jeho spolu
účast na scéně tak rušné i vzrušující,
by ho mohla svádět k m'onologúm
studené “šedé Eminence”. Ničeho ta
kového se však autor naštěstí nedopu
stil. Třebaže hrál ve dvacátých a tři
cátých letech na československé scé
ně roli často více než významnou, se
vzácnou kázní na sebe “dovede za
pomenout” a svou úlohu komentu

je často pouze nějakou vtipnou po
známkou, kratičkým pohledem do
zrcadla, ironií na vlastní účet.
Nevím, kolik “pramenů” si Julius
Firt mohl přivést do svého mnichov
ského exilu. Soudě podle formy a
celkového ducha toho vyprávění bych
řekl, že spoléhal především na svou
vlastní pamět. A ta je vskutku obdi
vuhodná! Celé stovky osobnosti, osob,
osobiček a příběhů poutajících se k
naším nejmladším politickým a kul
turním dějinám Firt dovedl začlenit
do pásma plynoucího jako nej napí
navější román. A tak nelze než auto
rovi i vydavateli poděkovat za tak
báječnou, živou knížku a s nedočka
vou radostí se těšit na druhý díl.
]IR I

Jiří K o v tu n :
(V ydal

CCC

Pražská
Books

ŠKVOR

ekloga.
v

M n ich o vě,

1973.)
Nad touto nevšední, vynalézavou
skladbou si čtenář “neodpočine.”
Autor konfrontuje neustále vzrušený
děj revolučních událostí pražského
května 1945 s několika etapami dě
jin světových (na př. s obdobím fran
couzské revoluce, s napoleonskými
válkami, s bitvou u Waterloo atd,) s
několika politickými ideologiemi i
mýthy. Přiznám se, že při prvém' čte
ní Kovtunovy naprosto exkluzivní
skladby (již váhám' nazvat “romá
nem'” v běžném slova smyslu,) jsem
nejedné souvislosti prostě nerozuměl a
že jsem se k ní musil několikrát vrá
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tit. Po několikerém čtení a ověřování
skutečností jsem se přesvědčil, jak
dokonale autor zná celé složité po
zadí, jež čtenáři nejen připomíná, ale
o němž vydává vlastni osobité svědect
ví a výklad.
Děj “Pražské eklogy” se odehrává
v několika časových rovinách a pro
storových pásmech. Obé se prolíná,
(na nejednom místě až k nesledovatelnosti,) čas i prostor se rozdvojuje,
pak opět splývá nebo běží souběžně s
pražskou scénou našich dnů, na níž
vystupuji tři ústřední postavy, mladí
hoši Artur, Ludvík a Kamil (Bed
nář?). Podobně jako hlavní postava
Škvoreckého
“Zbabělců”, i tito
osmnáctiletí chlapci jsou trochu cynič
tí, trochu naivní, trochu velikášští a
trochu otrlí, ale vždy upřímně účastni
osudů a dějů, chyb a omylů, jež ne
zavinili, a které nedovedou odvrátit
ani zvládnout.
Kovtunova básnická vize transpo
nuje dávné děje do ovzduší a pro
středí pražského května. (Boj o jed
nu z pražských škol je obdobou boje
o francouzskou Bastillu, Napálka je
vlastně Napoleonem, Jellinek je Wellingtonem z bitvy u Waterloo, Nahý
bal je Hannibalem atd.). Autorovo
umění skladebné je nevšední a celko
vá koncepce oprávňuje k porovnání
nejen s několika nejpřednějšími au
tory t. zv. “nové vlny” české a sloven
ské literatury, ale i s předními jmény
současné prózy světové (podobného
retrospektivního pohledu).
PA V EL JA V O R

V. V. Kusin (Edit.): The Czecho
slovak Reform Movement 1968. Proceedings of the Seminar held at the
University of Reading on 12-17 July
1971 (International Research Documents 1973, London.)
Od konference pořádané na Univer
sity of Reading uplynuly dva a půl
roku, ale nejeden problém, který tam
tehdy čeští a slovenští intelektuálové
nadhodili, je i dnes základnou mno
hých úvah politologů, národohospo
dářů a jiných odborníků zabývajících
se nejmladší historií Československa.
Účastníci konference byli většinou očití svědci “pražského jara” a údobí
“tání” , jež mu předcházelo. (Sviták,
Kusin, Liehm, Seluoký, Loebl, Jezdinský a j.) Jejich výpovědi byly
konfrontovány jednak s názory těch
exulantů, kteří se nesmířili s pseudodemokracií již v prvých letech po
válečného československá (na př. Pa
vel Tigrid,) jednak byly porovnává
ny se stanovisky příslušníků jiných
národností, kteří byli jednání účastni.
Účast této skupiny (zastoupené na
př. “mladým” H. Seton-Watsonem.
profesorem Ericksonem', A. H. Brownem, W. Shawcrossem a j.) byla mi
mořádně významnou, neboť tito za
hraniční intelektuálové nebyli účast
ni “pražského jara” fyzicky, a proto
jejich názory byly dobrým regulati
vem některých snad až příliš osobně
nebo až příliš emocionálně prožíva
ných osudů a svědectví.
Vladimír V. Kusin, profesor Glasgowské university, (autor pronikavé
analýzy “The Intellectual Origins of
the Prague Spring”, Cambridge Uni
versity Press, 1971) který redigoval a
vydal protokoly readingského seminá
ře, ve své redakční poznámce správně
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upozornil, že “účelem semináře ne
bylo poskytnout další příležitost la
mentování nad osudem českosloven
ská, ale spíše umožnit provedení stří
zlivé analýzy událostí” . Nejmladší
historie Československa je zde zasa
zena do širšího rámce poválečné střed
ní a východní Evropy a proto — na
zírána z tohoto hlediska — nebyla
záležitostí lokálně om'ezenou a příčin
ně nahodilou. Bezprostřední nepři
pravená reakce na přednesené, (větši
nou výborně připravené) referáty,
nese charakteristický znak pohoto
vých replik diktovaných v nejednom
případě autorovým “temperamen
tem”, (což však bylo spíše předností
než nedostatkem takových dialogů).
“Protokol” readingské konference je
četbou po mnoha stránkách zajíma
vou a dlužno litovat, že “for copy
right reasons this edition is not for
sále in the USA or Canada” .

Jan

S c h n e id e r :

JIŘÍ

ŠKVO R

P ř e s u n u té

h o d in y

m y th o lo g ie .
( N a k la d .

CCC

B o o ks, M n ic h o v , 8 6 ,

P o s tfa c h 8 6 0 2 0 7 . B ř e z e n

1 9 7 3 .)

Sbirka deseti povídek mladého auto
ra zachycuje proces lidského i poli
tického dozrávání, pod egidou “všespasitelné Strany” . Třebaže každá z
těch povídek má osobitý námět, všech
ny tvoří pásm'o souvislého svědectví,
všechny mají společného jmenovate
le: protest (typicky studentský!) pro
ti mrzačení a ohlupování mladé duše
jednostrannou politickou doktrínou.
Jan Schneider v sobě nezapře pře
mýšlivého jihočecha, potomka celé
galerie sedláckých předků, který do
vede bystře pozorovat, spravedlivě

hodnotit a pronášet jednoznačný úsudek. Ať už líčí typické studentské
recese, nebo protestuje proti inkvizitorskému systému zkomunizovaného
školství, (“kolektiv ve dvou” ), ať líčí
nadiktované rádoby — spontánní stav
by mládeže, nebo politické pranýřo
vání venkovského kulaka, proviniv
šího se neohlášeným majetkem “tří
kusů slaniny a několika pytlíků mou
ky” , vždy to je pohled pronikavý,
soustředěný a úsudek i závěr vtipný.
Jižní Čechy jsou ve Schneiderovi
a se Schneiderem neustále přítomny.
Vzal si je s sebou do exilu a sotva
se jich kdy zřekne. Tradice jihočeské
pětilisté růže, tradice Rožmberků,
Schwarzenbergů, Kubátů a Cim'burů, ale také autorova tradice rodová,
poznamenala tuhle knížku osobitým
kouzlem. Schneiderova řeč je živá,
skoro bychom chtěli říci “lidová”, a
přece náhony vzdálená vulgárnosti
výrazových prostředků některých p ří
slušníků “nové vlny” české a sloven
ské literatury. I v tomto směru je
Schneiderovo svědectví vítaným od
dechem a redakci CCC Books dlužno
blahopřát k výběru rukopisů tohoto
druhu.
P AVEL J A V O R
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S T A T E M E N T O F O W N E R S H IP , MANAGEMENT AND C IR C U L A T IO N
T itle of p u b lic a tio n : P ro m ony
D á te o f filingr: S e p t. 23, 19 ‘ J
F re q u e n e y of is s u e : Q u a rr.e r-a n a u a l.
L o c a tio n o f k n o w n o řfic e o í p u b lic a tio n : B o o m 1121, 381 P& rk A v e n u e S o u th ,
N ew Y ork, N. Y. 10016.
L o c a tio n o f t h e h e a d q u a r te r e o r g e n e r á l b u s in e s s o ffic e s o f th e p u b lis h e r s :
sa m e .
N a m e s a n d a d d r e s s e s o f p u b lís h c r, e d ito r, a n d m a n a g in g e d ito r:
P u b lis h e r : C z e c h o slo v a k S o c ie ty of A r ts a n d S c ie n c e s in A m e ric a , In c.
R o o m 1121, 381 P a r k A v e n u e S o u th , N ew Y o rk , N. Y. 10016.
E d ito r : D r. J . Š k v o r, 3523 O x fo rd A v e n u e , M o n tre a l 260, P .Q ., C a n a d a a n d
e d ito ria l B o a rd .
O w n e r: (If o w n e d b y a C o rp o ratio n , i ts n a m e a n d a d d r e s s m u s t b e s t a t e d
a n d a ls o im m e d ia te ly t h e r e u n d e r t h e n a m e s a n d a d d r e s s e s o f s to c k h o ld e rs
o w n in g o r h o ld in g 1 p e r c e n t o r m o re of to ta l a m o u n t of sto c k . I f n o t o w n ed
b y a C o rp o ratio n , th e n a m e s a n d a d d r e s s e s of th e in d iv id u a l o w n e rs m u s t b e
g iv e n . I f o w n e d b y a p a r tn e r s h ip o r o th e r u n in c o r p o ra te d f irm , i t s n a m e
a n d a d d re s s , a s w ell a s t h a t of e a c h in d iv id u a l m u s t be g iv e n .)
C z e c h o slo v a k S o c ie ty o f A r ts a n d S cie n c e s m A m e ric a , In c. R o o m 1121, 381
P a r k A v e. S o u th , N. Y. 10016. A lite r a r y , s c ie n tif ic & e d u c a tio jia l s o c ie ty
in c o r p o ra te d u n d e r t h e la w s o f t h e S t a t e o f N e w Y o rk ( N o t - f o r - P r o íl t
C o rp o ra tio n ). I t h a s n o sto c k h o ld e rs .
K n o w n b o n d h o ld e rs, m o r ta g e e s , a n d o th e r s e c u r ity h o ld e rs o w n in g o ř h o ld 
in g 1 p e r c e n t o r m o re o f to ta l a m o u n t of b o n d s, m o r tg a g e s o r o t h e r
s e c u ritie s .
N one.
F o r o p tio n a l c o m p le tio n b y p u b lis h e rs m a ilin g a t t h e r e g u la r r a t e s (S e c tio n 132.121, P o s ta l S e rv ic e M a n u a l). 39 U . S. C . p ro v id e s in p e r tin e n t
p a r t : " N o p e rs o n w h o w o u ld h á v e b e e n e n title d to m a il m a t t e r u n d e r
f o r m e r s e c tio n 4359 o f th is t i t l e s h a ll m a il s u c h m a t t e r a t th e r a t e s p r o v id e d u n d e r th i s s u b s e c tio n u n le s s h e file s a n n u a lly w ith th e P o s t á l S e rv ic e
a w r i t te n r e q u e s t fo r p e rm jss io n to m a il m a t t e r a t s u c h r a t e s ."
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e p ro v isio n s o f th is s t a t u t e , I h e r e b y r e q u e s t p e r m is s io n t o m a il t h e p u b lic a tio n n a m e d in ite m 1 a t t h e r e d u c e d p o s ta g e
r a t e s p r e s e n tly a u th o r iz e d b y 39 U. S. C. 3626.
( S ig n a tu r e of e d ito r, p u b lish e r, b u s in e s s m a n a g e r , o r o w n e r)
J O H N (J. B E X A , S e c 'y . G e n e ra l
F o r c o m p le tio n b y n o n p r o fit o rg a n iz a tio n s a u th o r iz e d to m a il a t sp e c iá l
r a t e s . T h e p u rp o se , fu n c tio n , a.nd n o n p ro fit s t a t u s of th is o r g a n iz a tio n a n d
th e e x e m p t s t a t u s fo r F e d e r a l in c o m e t a x p u rp o se s h á v e n o t c h a n g e d d u r in g p re c e d in g 12 m o th s.
E x t e n t a n d Ň a tu r e o f C ir c u la tio n
A v e ra g e no. copleo S in g le is s u e
e a c h iss u e d u r ln g
n e a r e s t to
p re c e d in g 12 m o n th s filin g d&te
T o ta l N o. C o p ies p r in tc d ( N e t P r e s s R u n )
F a l d C ir c u la tio n
1. S a le s t h r o u g h d e a le r s a n d c a r r íe r s ,
S tre et v e n d o rs a n d c o u n ter
S a le s
2. M ail s u b s c r ib e rs
T o ta l p a id c irc u la tio n
F r e e D is tr ib u tio n (ín c lu d in g sa m p le s)
b y m a il, c a r r ie r o r o th e r m e a n s
1. S a m p le s, c o m p iim e n ta ry , a n d o th e r f r e e
c o p ie s
2. C o p ies d is tr ib u te d t o n e w s a g e n ts , b u t
n o t so ld
T o ta l d is tr ib u tio n (S u m o f C a n d D )
O ffice u s e , le f t-o v e r , u n a c c o u n te d , sp o ile d
a f t e r p r in tin g
T o ta l (S u m of E & F —
s h o u ld e q u a l n e t p r e s s r u n sh o w n in A )
I c e r t i í y th & t th e s ta te m e n ts m a d e b y m e a b o v e a r e c o r r e c t a n d complete.
( S ig n a tu r e of e d ito r, p u b lis h e r, b u sin e ss m a n a g e r , o r o w n e r)
C Z E C H O S L O V A K S O C IE T Y O F A R T S & S C IE N C E S
íN A M E R IC A . IN C .
by John G. Lexa, S e c r e ta r y G enenal
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