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PO ŠESTI LETECH
“The Soviet revisionist clique is like a notorious prostitute
who insists on having a monument erected to her chastity” .
(R ádio Peking, 1969)

Před několika lety, první tajem ník KSČ byl národním hrdinou.
Dnes je nenáviděným kolaborantem číslo jedna. Čas ■
— nejdémonič
tější živel v politice — proměnil společenskou scénu Československa
v posledních šesti letech tak dokonale, že i nej skeptičtější pesim isté
byli předstiženi v odhadech, jak hluboko může upadnout aparát ko
m unistické strany a jakých podlostí je schopna mocenská elita to
talitní diktatury. Nepředstavitelné se stalo skutečností: sovětská
okupace byla legalizována a “šchválena’\
Sovětská intervence přinesla řadu významných zm ěn v politickém
životě, ve společenské struktuře a ve vědomí lidí. Všechny tyto změ
ny vyplývají ve skutečnosti z organické slabosti okupačního režim u
a jeho představitelů a svědčí o tom, že okupace nezadržela růst
odporu proti totalitní diktatuře, ale naopak učinila tento skrytý
odpor masovým. Okupace nezastavila tendenci sm ěřující ke struk
turálním reform ám východo-evropských režim ů, zatarasila jen ce
stu reform ám a učinila společenské poměry daleko výbušnějším i
než byly v roce 1968. Dnes je mocenské elitě i prostému lidu jasné,
že kom unistický systém m usí prohnít až do základů, a že se t. zv.
“reform am i” zachránit nedá. Mocenská elita totalitní diktatury or
ganizuje svů j zánik. N ěkdejší silná KSČ s tém ěř dvoumilionovou
členskou základnou, končí v úplné izolaci vedení, které může spolé
hat jedině na okupační tanky.
KSČ je v hluboké krizi, z níž není východiska, protože snaha o
“normalizaci” zbavuje vedení strany důvěry i v očích vlastního člen-

štva. Žádné lži a ideologické kam ufláže nemohou za krýt represiv
ní, m ilitaristicko-fašistický ráz režimu. N ejvyšším stadiem stalin
ského kom unismu je — fašism us.
S jakousi ďábelsky zlomyslnou dialektikou, krach mocenské eli
ty kom unistické strany vytváří příznivé podm ínky pro demokratic
kou zm ěnu na půdě socialismu, pro perspektivu porážky této mo
censké elity v eventuální příští krizi. Bezvýchodná situace, do níž
se kom unistická mocenská elita odsoudila legalizací okupace, vyvolá
vá v život nové politické tendence mezi kom unistickým členstvem a
m ezi nestraníky. K onzervativní mocenské elity, korumpované mocí
a lží, připravovaly vždy revoluční řešení tím , že svou neschopností
radikalizovaly masy. Před sovětskou okupací Československa byla
radikální především inteligence. Dnes radikálizace dělnické třídy
vytváří daleko explozivnější situaci, třebaže na povrchu je zdán
livý klid.
Zhoršující se životní úroveň je přitom jen druhořadý jev oproti
chronické a neodstranitelné vadě samých výrobních vztahů monopolně-byrokratického socialismu. Všude ve východní Evropě se stag
nující konzum dostává do neřešitelného rozporu s rozvojem vý
roby. Ve společenských poměrech samých — nikoli jen ve vědomí
lidí — se vytváří znovu přednevoluční situace neřešitelná neostalinskou dialektikou nagajky a čabajky.
Okupací Československa bylo zahájeno období všeobecné krize
monopolního socialismu ve východní Evropě, z něhož není vý
chodiska právě proto, že cesta účinných reforem byla Moskvou za
m ítnuta. Mocenská elita KSČ musí tedy chtě-nechtě vlézt do pasti
základního rozporu systém u, jím ž je rozpor m ezi rostoucími ná
roky na konzum a stagnací výroby. Militaristicko-imperiálisti.cké
zaměření výroby stále více podvazuje existující úroveň spotřeby.
Zničující rozpor monopolního socialismu m usí vést k represivní po
litice vůči většině obyvatelstva, prostě proto, že mocenská elita m u
sí manipulovat pracovní sílu, podobně jako všechny ostatní výrob
ní zdroje, m usí za jistit ovladatelnost pracovní síly policejní repre
sí.
Naprostá většina Čechů a Slováků dnes ví, že poslední čtvrtsto
letí násilí nepřineslo ve skutečnosti žádné výhody, že komunismus
vrhl oba národy notný kus zpět a přivedl totální krach. Jestliže před

sovětskou okupací Československa bylo ještě možno věřit>že omezení
osobních svobod je vykoupeno dalším hospodářským rozmachem,
dnes je zřejmé, že ztráta občanských svobod byla, je a bude kro.
kem zpět. Kdykoli jsou podlomena základní lidská práva, pak spo
lečnost ve skutečnosti ztrácí, a ť už se gra fy národního důchodu do
časně pohybují nahoru nebo dolu. Každý politický režim m usí dege
nerovat, postrádá-li občan základních lidských a občanských práv.
Český a slovenský lid rozřešil v roce 1968 jednu z nejnesnadněj
ších hádanek moderních dějin: jak vnitřním i silami rozložit tota
litní diktatury silou zájmového společenství dělníků a inteligence,
skutečnou jednotou národa proti mocenské elitě. Český a slovenský
lid zná Achillovu patu policejně-byrokratické diktatury; zároveň
však ví, že k potlačení “dvoutisíc slov” musilo přijet šest tisíc so
větských tanků.
Vítězné revoluce začínají tam, kde skončily poražené vzpoury a tak
se uzavírá dějinný cyklus stále obnovovaným bojem za širší svo
bodu člověka. Demokratizace skončila ve dnech okupace heslem
neutrálního Československa, heslem, jež bylo a je reálnou alternati
vou proti jeho proměně v ruskou gubernii sovětského meo-koloniál
ního impéria. N eutrální ČSSR s dem okratickým politickým zříze
ním, neutrální, suverénní a nezávislý stát s mimoblokovou zahra
niční politikou, se dnes zdá být realistickým “husodarům” toutéž chi
mérou, jakou se jim zdála b ýt demokratizace za stalinismu. V době
letů na Měsíc se však chiméry realizují.
Češi a Slováci dali jasně najevo, že už m ají dost dialektiky nagajky a čabajky, že jsou dávno zralí pro neutralitu a demokracii. Vědí
však stejně dobře, že jejich vlastní problémy jsou částí velké hry
evropské a světové politiky. N ení hanbou ustoupit — hanbou je
vzdát se. Malý mungo obvykle vítězí nad mnohem silnějším i hady
tím , že stále ustupuje, a zaútočí až v okamžiku, který je pro silněj
šího hada osudným. Má-li mungo před sebou dva hady, — hada to
talitní diktatury a hada okupační armády — pak m usí ustupovat
až do doby, dokud nemůže napadnout nepřátele postupně — jednoho
po druhém. A to jistě učiní — ledaže by se hadi sami navzájem za
hubili, v bratrovražedném boji za “čistotu kom unism u”.
IV A N S V IT Á K
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Stejně tak jako osobnost, jako různé společenské třídy a myšlenky dále žijí v
komunistickém systému, žijí i národy, a dále zápasí proti despotismu. Jejich
charakteristické rysy zůstávají neporušeny. Jejich vědomí a duševní život jsou
snad utlumeny, ale nejsou zlomeny. Ačkoliv jsou ujařmeny, přece se ještě ne
poddaly. Síla. jež je dnes pohání, je něco víc než nacionalismus starého typu,
nebo dokonce “buržoasní nacionalismus”. Je to nezdolatelná touha být svými
vlastními pány a dopracovat se vlastním svobodným vývojem stále plnějšího
bratrského soužití s ostatním lidstvem' v jeho věčné existenci.
(Milován Džilas, Nová tfída)

MÁ ČESKÁ POLITIKA PROGRAM?
ADOLF M ÜLLER
Má-li česká politická argum entace (jak v exilu, ta k doma) něčeho
skutečně habaděj, p ak jsou to nejrůznější zobecňování historie,
povrchní téže, iluze, legendy, jednou prefabrikované m asově pro
pagandistickým aparátem , podruhé spíchávané podomácku v e x i
lu. Slovy se obvykle nešetří a n a jejich přesnost a obsah se n e
hledí. S term inologií (všeho druhu) je žonglováno tak, že pokusíme-li se přeložit úryvek z českého tisku do některého ze světo
vých jazyků ve státech, v nichž m á politická praxe i teorie více
m éně přesně zavedený jazyk a logiku, shledáváme tém ěř ne
možnost podobného snažení.
Není to zřejm ě náhoda. Slovo v politickém boji, stále častěji
zastupuje jiné prostředky, zvláště tam , kde síly jsou vyrovnány
a jin ý než poiitieko-ideologický konflikt je neúnosný. Slovům
však nepřibývá n a síle či pravdivosti pouhým zvyšováním jejich
počtu.
Často v češtině čteme či slýcháváme na příklad tu to základní
tézi: tragedie československého problém u p rý spočívá v tom, že
ve chvílích pro osud československá klíčových nebyl (jak Čecho
slováky, ta k druhým i) o iebc budoucnost “sveden boj”. T ak prý
se lecos propáslo a zanechalo to negativní stopy n a charakteru
národa (Svědectví, 46, 47). Jako každá z takto obecných tezí, má
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i tato jistě něco do sebe. V zásadě však, protože se týká ien boje
ozbrojeného, tedy jen jedné a zvláště dnes nikoliv převažující
formy politického střetávaní, je tézí nepřesnou, k terá zavádí od
konkrétní politické program atiky k planém u psychologizování.
O Československo se totiž už dlouho (dokonce ještě před jeho
vznikem) boj sváděl, svádí a dlouho ještě asi svádět bude. V
každém případě nepom ěrně více, než o existenci a osudy mnoha
jiných zemí. N ejde o boj, při něm ž teče krev a sčítají se ztráty na
m rtvých. Jde však o to urputnější boj o zájm y, názory a výklad
věcí. Raněných je d říve i nvní spousta. Nejsou na první pohled
vidět. N eztratili ru k u či nohu u žádného českého T obruku či Staiingradu nýbrž doznávají újm y na přesnosti a účelnosti svého politic.
kého myšlení. V ýrazy jako “ideologický boj” (viz slovník východní)
či “infiltrace” (viz slovník západní) zdomácněly sice se světě až po
druhé světové válce, v době velkomooenského patu kdy spíše
myšlenky, než do absurdní dokonalosti dovedené zbraně masové
ho ničení se staly instrum entem politiky. V případě Českosloven
ska však, kde vzhledem* k jeho geografické poloze a kulturně-politické pozici se mocenské tahy a p aty objevují častěji než jinde,
byla slova tedy konkrétní program y, ale i ideologie polopravdy
a legendy nástrojem politiky již podstatně dříve.
Ostatně: samo založení československého státu nebylo jen for
málním aktem , m odifikovaným opakováním minulého ani pou
hým přesunem hraničních kam enů uprostřed Evropy, nýbrž vý
sledkem rozložení mocenských sil, součástí politicko-mravního
konfliktu tehdejšího světa (Masaryk), etapou dlouhodobého boje
o evropské uspořádání (Beneš). A clo značné m íry tím zůstává.
R elativně k rá tk á existence sam ostatného československého státu,
chápána nám i jako samozřejmost, se ovšem může n a dlouho u k á
zat jen historickou výjim kou v době m im ořádného oslabení latentních evropských hegemonů (Sviták). Z hlediska těchto úvah
;'e třeba chápat i d ata pozdější, rok 1945, 1943, 1968. Data, jim ž
se žádný politicky argum entující Čech obvykle s gustem nevyhne,
a s nimiž — s nem enším gustem — obvykle spojuje svůj sub
jektivní výklad historie.
A tak výkladů m inulosti, dřívější i pozdější a z ideologicky
podmíněných vizí o budoucnu (obvykle bohužel jen z toho) se

5

stává báze současné české politiky. A znovu nutno zdůraznit: do
m a i v exilu, jen s odlišným předznam enáním . Je lehké se o tom
přesvědčit, podíváme-li se n a to, co všechno psala a píší česká
pera v Československu i v zahraničí. Nemá sm yslu přitom porov
návat s národy žijícími ve zcela odlišných podm ínkách. Porovnáme-li však alespoň s bezprostředním i sousedy (Němci, n a obou
stranách Labe, Poláky, M aďary, domorodými i exilovými) zjistí,
me značnou československou nadprodukci interpretací a legend
0 sobě sam ých i o druhých. B uď m e spravedliví: ne vždy jde o
vědomé lži. Spíše o příliš dlouho opakované polopravdy, o ideolo
gicky přistřiženou skutečnost a hlavně o em otivní výklady přesáhující pouhý rám ec účelové propagandy a pubťcistikv a stáva
jí se součástí politiky. Současně s tím zjistím e dnes také absenci
věcných rozborů československé situace a absenci konkrétních
politických program ů. (Program ů, nikoliv vizí; program ů politic
kých, t. j. program ů s dostatečnou m írou realizovatelnosti. Poliiika, k terá si klade nesplnitelné cíle, nem á právo se tak nazývat).
Konzumenti těchto produktů, tedy výsledků současného čes
kého politického m yšlení, a ť doma či v zahraničí a a ť profesioná
lové podílející se na jejich reprodukci či zvídaví am atéři, nezů
stávají následků ušetřeni. S trach před bolavou složitostí pravdy
je vede k novému zjednodušování a bezmocnost zm ěnit svou
vlasní silou svůj či národní osud je tlačí mnohdy od střízlivého
rozumu k novým a novým emocím a iluzím.
P ár příkladů: pro mnohé nekom unisty bylo a je předválečné
Československo oázou politické harm onie, pro mnohé kom unisty
(bývalé či dnešní) součástí tehdejší celosvětové sociální nespra
vedlnosti, pro příslušníky národnostních m enšin jen příkladem
chyb národnostní politiky, b a “útlaku”. Že by mohlo být tím
1 oním, v žádné z těchto krajních poloh, se mnohým stále nezají
dá, je to příliš relativistické a člověk přece “ potřebuje jasné
pravdy” (Stalin). Samo to, čím jsem začal (nedostatek ozbrojené
ho boje v našich m oderních národních dějinách) může být ovšem
příkladem . Kom unisté (viz Rudé Právo dříve i dnes) jsou ne
spokojeni s tím. že se nebojovalo v letech 1938 a 1939, kdy si
prý “lid přál a SSSR čekal n a zavolání” Část nekom unistů k r i
tizuje. proč se nebojovalo v roce 1948, kdy “většina přece dik
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tatu ru nechtěla”. Mnozí, ze všech táborů, se v k ritice téhož sho
dují, jde-li o rok 1963. V ina se hledá u těch či oněch, podle mo
m entální potřeby. Složité pravdě stojí obvykle v cestě jednak
zaujatý pohled jednotlivců n a skutečné vnitropolitické souvislosti
dané doby, jednak nestřízlivý pohled na mocenské zájmy západ
ních mocností i SSSR (vlastně: touha shledat alespoň tu část
světa, o niž chci opírat své nové iluze, v pořádku) a konečně fa 
lešný pohled na seibe sam a (jak bych asi odpověděl na otázku “bo
jovat”, tak krásně se hodící k dlouhým pivním besedám, kdyby
od odpovědi skutečně záviselo, zda-již v příští vteřině ■
— zem řít
či nikoliv. Všeobecnou touhu po dem okratickém socialismu (či
po sociální spravedlnosti) rodící se z válečných hrůz a navazující
na nejistoty a zklam ání z m inulosti, si připisují, co by pouze svůj
vlastní požadavek, jedni a odm ítají jej přiznat i druhým . A nebo
naopak. O dm ítají se dnes k tomuto svém u někdejším u veřejně
přiznat jen proto, že se jim nepodařilo jej realizovat.
O historických osobnostech jsou vyráběny legendy (oslavné či
zatracující), přičemž dříve či později je z nich zavržena tém ěř
každá (obvykle s nem ístným cynismem, k terý m á k rý t vlastní
bezradnost oi sen tim ent nad nezdarem vlastních politických
ambicí či plánů). Dovolme si na tomto m ístě konkretisaei: Dr. E.
Beneš. Benešova oprávněná snaha navázat co nej přátelštější kon
takty s Moskvou, v jejíž sféře vlivu mělo poválečné Českosloven
sko, bohužel, tak jako tak, ležet (což předpokládal Beneš dříve,
než ti, co se o to podstatněji spoluzasloužáli), jeho cil dem okratizovat poválečné Československo také sociálně, odrážející tehdejší
přání z leva i z p rav a a jeho “iluze” zabránit roztržce mez) Zápa
dem a Východem (což ztroskotalo spíše n a výsledku atomové fy
ziky, k terý padl n a Hirošim u, než n a čemkoliv jiném ; ostatně
“iluze”, k terá nebyla v očích rozhodujících velmocí iluzí před tím
a není jí nyní), to vše m á nadělat po bitvě z fra jtrů generály. P ří
kladů by bylo ostatně do nekonečna: bývalí radikálové “objevu
jí” morální problem atičnost odsunu Němců, kterou málokdo,
mimo nich, přehlížel a horkou jehlou hned spíchávají výroky o
“zásadní chybností” onoho tehdejšího kroku a spojence proti
Moskvě jsou ochotni hledat i u bývalých sudetoněm eckých na
cistů.

Společným faktorem všech těchto příkladů je zjednodušování
ve jm énu m om entálních pseudopolitických potřeb, neváhající ani
před tím , “p řip ra v it si historii.” Tato h ra na historii a s historii (ve
chvíli, kdy schází přesvědčivé politické východisko) by byla spi
se komická, než tragická, kdyby nebyla tak všezahrnující. Pod
léhá jí kdekdo, dokonce i um ění. S tarší literáti doma si vykupu
jí právo n a to, být vydáváni připravováním “buižoasní minuilo.
í li”, mladší v zahraničí usilují o masovou populárnost černým
hum orem , playboyovským výkladem společensko-historických
procesů a egocentrickým podáním hodnotových kategorii, podle
nichž jsou vlastně všichni (mimo nich samých), kteří kdy o něco
aktivně usilovali, troubové, šaškové a podvodníci. Na skutečně
hluboké a nešablonovité literárn í zpracování nedávných klíčo
vých událostí, jako byl např. rok 1968, zatím čekáme.
P řevládá sm utek v hodnocení dosavadního, z něhož přechází
do term inologie a z ní zpět do výhledů o budoucnu. Odreagováváli si např. autor z domova svou vlastní omezenost či špatné svě
domí oboří se na im perialism us a vejde se m u pod tento pojem
všechno a kdekdo od Skandinávie po Ohňovou zemi, Hodlá-li a rti
kulovat své politické názory m nohý autor z exilu, stačí m u obvy
kle shrnout všechny břichy světa n a socialismus všech provenien
cí, dosaď te si podle libosti, obvykle se podstatné rozdíly přehlí
žejí a to časově i geograficky, bez rozdílu, vlastně podle metody
antiim perialistického spoluhráče z domova. V tom bohulibém úsi
lí se m nohdy oba logicky sejdou v kritice všech těch, k teří chtějí vi
dět svět barevněji, než jen černě a bíle a jejichž dlouhodobým
cílem není ani jedno ani druhé. Schází nezbytná m íra objektivity,
pokusy o reálná (byť třeba ideologicky odlišná) hodnocení národně-sl átních potřeb a zájm ů, scházejí konkrétní politické pro
gram y a je reprezentující výrazné politické osobnosti. Schází,
doma i venku, cílevědomá národní politika a do značné m íry i
skutečná politická věda. Vše je překryto (více než u jiných v
podobných situacích) m im ořádnou intenzitou vášně, nenávisti a
povrchní subjektivity. Široké vrstvy doma, i jejich část v emi.
graci začínají b ý t tím unaveny a uchylují se tam , kde je vlastně
všechny etablované systém y chtějí m ít, k apolitičnosti, konzumu,
k partikularism u povrchních zájmů.
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N em aluji tento obraz z nem ístného pesim ismu. Snad se mýlím,
ale snažím se věci vidět jak jsou. Pokouším se vidět národní si
tuaci v jejím celku, bez rozlišování na domov a exil a snažím se
hledět za sekundární projevy politického života k věcem p rim ár
ním. (M ilitantní antikom unisté a ortodoxní kom unisté si totiž
přes různost názorů mohou bý t velice podobni v metodologickém
přístupu k politice: a zaujatosti a neschopnosti nabízet kvalita
tivně nová řešení. Obávám se této podobnosti pokud jde o poli
tickou reprezentaci pražského režim u a reprezentaci exilu). Ne
domnívám se také, že je to výsledkem toho, že o Českosloven
sko “není sváděn boj” . Spíše naopak. P rem isy tohoto boje však
nejsou už dlouho dávány nám i, nýbrž silami, jim ž — n a obou
stranách — nejde o skutečné československé zájm v, nýbrž pro
něž íe náš spor o československý problém jen součástí jejich glo
bální mocenské rovnováhy. U niknout z tohoto začarovaného kruhu m usím e sami. Nejspíše tím , že budem e neúprosně realisticky
analyzovat situaci i možnosti Československa, nem éně realisticky
shrnovat skutečné zájm y českého a slovenského národa (ne jen
ty, jež se nám hodí) a že se pokusíme vym anit se ze způsobu a te r
minologie propagandy a dopracovat se konkrétních politických
program ů, k teré budou dostatečně přitažlivé pro čechv a Slováky,
aby se mohly stát m otivem politického dění.
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Stati a úvahy
LEVÉ NAPADY ZÁPADU
OTTO ULČ
Choi se rozepsat o tém atu, nad kterým um ím zejm éna nevesele
k ro u tit hlavou: totiž o druhu uvažování v západních zemích, jež
se m á za levicové a dokonce za nově levicové. Nebudu se ale hádat
o klasiky a m etat citáty. Nikdy jsem si život a názory neorganizo
val podle předpisů nesnášenlivých věrozvěstů devatenáctého sto
letí, nikdy jsem tak y k jejich fousaté církvi nepatřil. Rovněž bych
pokládal za nerozum nou ú tra p u stá t se badatelem současnějších
návodů n a globální přestavby. Je n málo se třeba um ím p řin u tit k
četbě barokního, hegeliánského, um rtvujícího H erberta Marcuseho
a než si p o tit vlastní analýzy tohoto P rušáka M arxisty, raději si
je jinde přečtu. Moje poznám ky m ne napadly zejm éna v am eric
kém akadem ickém prostředí v něm ž uvízl nejeden náš krajan,
a jem u, t. j. spíš k rajan u než prostředí, jsou taky adresovány.
I.
V létě 1973 jsem byl vybrán spolu s tuctem am erických vyučovatelů k dvoum ěsíčním u pozorování indického pokroku. Potkali
jsm e se tam s řadou potentátů, od Indiry Gandhiové po zbývající
m aharáži V K alkutě jsem byl na dýchánku u re k to ra tam ější
university, vzdělávající čtv rt m ilionu mládeže, v prostorách s
čerstvým i stopam i revolučního pohmoždění. Můj hostitel byl před
dvěm a týdny unesen a celou noc musel velice nahlas předčítat
Maovy citáty. S recitací sebraných banalit příkoří bylo odzvoněno,
na rozdíl od osudu rektora jiné bengálské university, který, týden
před penzí, byl tak y unesen. Revolucionáři oběť ujistili, že osob
ně proti něm u nic nem ají, že byl vždycky fairový chlap, a ť se na
ně nezlobí, není to nic osobního ale nedá se nic dělat, je symbo
lem buržoazního vzdělá.vání, a ta k tento symbol týden před pen
zí popravili.
V hrůze Indie, jejích socioekonomických disproporcí a disloka
cí, lze akt tém ěř pochopit. Já bych v K alkutě byl aspoň Maoista.
ale poněvadž by k u latý předseda s odpovědí nevystačil, řešeni by
asi muselo b ý t nukleární. Vybouchnout K alkutu do luftu, a —
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jak mi moc zdůraznil jeden Angličan u ginu — vystavět ji pak
jinde. Nebo rad ěji vůbec nevystavět.
Tedy Indie, chápu. Snad i chápu studentské rebelie na univer
sitách dnešní Německé spolkové re p u b lik y .1 V německé m inulosti
se víc než jednou historické kyvadlo hnulo do extrém ních poloh:
vedle W eím aru je pak Buchenw ald, 7 R echtstaatu je Fůhrergesetz, a nyní po poslušných poválečných dekádách m ám e student
ské nesouhlasy, k jejichž občasné surovosti jsm e se ani v Americe
ještě nedopracovali.
Jestliže indický extrem ism us vysvětluje bída, a něm ecký zas
dějiny, jaký je klíč k am erické — a nejenom am erické — odpově
d i’ Důvodů je jistě mnoho; prom inentně mezi nim i studentíkům
oznamuji jejich handdkap, zaviněný nedostatkem tragické příle
žitosti a zk u še n o sti----“ lack of tragic experience” . Hloupost m a 
zánka v inkubátoru.
II.
S jedním vysvětlením stejně jako s jedním symptomem’ nevy
stačíme. Pseudorevolucionář je nejen naivka, ale i nesnášenlivec,
zakyslý a bez hum oru. N ehrnu si rukávy na diagnózu PROČ a
spíš se spokojím s m éně náročným pozorováním symptomů JAK;
a proč že lidé s naším druhem anam nézy nejsou obdivovateli
těchto architektů zářných zítřků.
Nesnášenlivost, svaté m esiášské zanícení, sebejistota s defini
tiv n í odpovědí n a cokoliv, totální neschopnost n eb rat se aspoň na
mom ent vážně, jsou vlastnosti absolventů československého po
únorového budování značně neatraktivní. “Protože žijem e ve ''větě
Franze Kafky, m usím e ze všeho nejdřív pěstovat hum or a něhu.
Nedostatek lásky je sm rtelný,” — tolik poinvazní L isty .2
Středostavovský m azánek revolucionář, k terý neviděl bídu ani
z rychlíku, poněvadž vlakem nejezdí, se zdá přisuzovat m ateriál
ním u nedostatku kvality žádoucí, očistné, socialistické, aniž by
postřehl, že nejlépe se zatracuje a zavrhuje konzum ní společnost
až teprve po jejím dosažení. Je stejně nerealistické a arogantně
hloupé vyžadovat od našince s totalitní minulostí, aby pohrdal
“buržoazním i” občanskými svobodami, jejichž nedostatek ho ze
země zrození vypudil. Když pak apoštolové jako Rudi Dutschke
přijeli v roce 1968 poučovat pražskou mládež, dopadli směšně.
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"N adšení a také autostylizace západních studentů do pózy re
volucionářů, výzdoba m ístností plakáty Majakovského > vousy
a odznáčky proti válce ve Vietnam u vzbuzovaly u našich stu
dentů spíše shovívavý úsměv předčasně dospělých než nadše
ní . . . Proklamované násilí, čímkoliv zdůvodňované je pro ně
naprosto tabu. H erbert Marcuse by před nim i neobstál se
svým i názory ani před 21. srpnem.” 3
A tím m éně po datu b ratrsk é vizitace. Tito apoštolově — “s dik
cí profesionálních řečníků, a arogancí sebeposvěcujících aparátník ů ’’ 4 - - nemohou bý t československému člověku slibem budouc
nosti ale jen politickým ozvukem let padesátých, strašidlem p ře
konaným a tedy i reačním .
Ještě otevřeněji se trefil v 1969 do svých západních protinožců
náš student v časopise Disseínt 5, když je označil za “zkažené hýč
kané dětičky, jim ž všechno projde v této jejich společnosti hojno
sti, k teré vzteky dupají, neboť tatín ek jim poskytl toliko vzdělá
ní, zajištění a svobodu — nikoliv ale utopii,” a pokračoval:
“Velice nelibě nesou že společnost s nim i nezachází jako s
opěrným bodem ve vesmíru, ačkoliv podle toho co m i řekli,
jejich rodiny si je právě tak zbožnily . . . N ejvíc mne překva
puje, ne že se oni berou tak vážně, ale že starší generacě je
berou vážně.”
Z ávěr je pak vynikající: “Vy jste prostě ještě nedorostli k po
znatku, že nelze budovat utopii bez teroru a že v nepříliš dlou
hém čase vše co vám zbude, bude právě teror.”
m.

V jedné z francouzských filmových kom edií řekl napadený, že
od hloupého facka neplatí. Nicm éně to byla facka a neboť cesty
do velikých neštěstí jsou často dlážděny nejlepším i úm ysly, m o
tiv neomlouvá čin, jako zub, vyražený z jakékoliv motivace, již
znovu nevyroste.
Západ se do análů globální nechvtrosti zapsal znam enitě. Vizme
třeb a dosud čilou am erickou spisovatelku M ary M acCarthy, vel
kou to kdysi obdivovatelku správnosti a nepředpojatosti m oskev
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ských procesů z třicátých let. Tytéž procesy navštěvoval a jejich
spravedlnost si pochvaloval hloupý m ilionář a am erický velvy
slanec v Moskvě Joseph Davies. Pro Romain Rollanda Stalinova
Kus byla kolébkou křišťálového hum anism u. To jsou příklady tři.
Mohlo by jich b ý t tisíck rát tolik.
Běh času dokazuje člověčí nepoučítelnost. Hory m rtvol a doku
m entů nepřesvědčí, nebo aspoň jsou n a překážku kritikovi vlast
ní západní společnosti, jíž se snaží nasadit p rim át satanské zvůle
a sobě zas aureolu u trpení prv n í jakosti. Posloužím přikladeni
z méhc školního prostředí. Zařídil jsem tu pohostinné vystoupení
jedné významné lidské tváři, již p ak děkan pozval na večeři
Když došla řeč k m ilionům Stalinem zaviněných nebožtíků, paní
děkanová m áchla rukou se slovy: “Přesně jako lady u nás. Jen
se podívejte, ten proces v Chicagu.” Proces v Chicagu se sedmi
super-novými levým i skončil — a ja k také jin ak — osvobozujícím
rozsudkem. Nicméně Stalin — Nixon, rozdíl nižádný.
I šampióni českého údělu jsou mnohdy k neunesení, což zas ilu
struji takto: U nited States Inform ation Agency vyrobila krátký
dokum entární film o sovětské invazi československá. Film se ob
jevil na am erické televizi a velice pobouřil am erické liberály, n e 
boť předvádění vládou financovaného výrobku znam ená přece
zánik občanských svobod, s plynovým i kom oram i hned za rohem.
Jeden takový protest byl otištěn v New York Times (23. duben
1972). Autor, princetonský profesor, oznamoval, že je velkým Če.
chomilcem, že zažil invázi v Praze, že s ní nesouhlasí, ale zejm é
na nesouhlasí s předváděním takového film u. T ak jsem profeso
rovi do Princetonu poslal toto psaní:
“Pane:
Tohle bude k rá tk á poznám ka k Vašemu dopisu v dnešních
New York Times. Narodil jsem se v Československu, ztrávúl
jsem tam podstatnou část života a zažil p ři tom různá oku
pování a osvobozování. Jsem proto příjem ně překvapen se
dočíst o kolegovi, který se veřejně prohlašuje za velkého
Čechofila a k terý ostře zatracuje sovětskou invazi. Ale m ně
se zdá, že ještě ostřeji zatracujete USIA film, který se zabý
vá tím, co v kom unistickém vyjadřování je známo jako “m e
zinárodní b ratrsk á pomoc”. P rotestuje proti tom u, aby
USIA se případem zabývala; že není v její pravomoci “vy
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světlovat” (to explain) Československo. Vzhledem k tomu.
že žijem e ve světě, kde převládá selektivní rozhořčení a
k rá tk á pam ět, kdo, pro K rista Pána, by měl být podle Vás
oprávněn nebo schopen se o případu zmínit? Znorinalizevaní
Čechoslováci? Sovětští spasitelé? Prozatím jediní, kdo si za
chovali špetku slušnosti nepohřbít československou otázku,
jsou reprezentanti Maovy Číny ve Spojených Národech. Vy,
jakožto čechofil, byste snad měl taky poslat protestní do
pis Číňanům. (Upřímně, podpis.” )
Profesor mi odpověděl dopisem aspoň třik rá t tak dlouhým. Za
se jsem se dozvěděl, že nás m iluje, že invaze je špatná, ale USIA film
o invázi je ještě větší svinstvo. U píří stín fašism u se blíží z Wa
shingtonu a do W ashingtonu,
IV.
Jako není n ad roli policajta v diktatuře, úděl revolucionáře v
pluralitní dem okracii je k závidění. Rovněž Západ bohatě vy
hoví paranoikům . V ykřikovat o fašism u a pronásledování, aniž
by pohnuli vládní mocí vykřikující pronásledovat. “V téhle zemi
a n a této škole není žádná svoboda projevu,” oznámila na veřejné
schůzi b ru n átn á studentka, aby se tím to projevením popřela. Zmí
nil jsem se jí o následcích takového diskusního příspěvku ve vý
chodní zemi a obdržel jsem prázdné nepochopení.
Nevyčítám vykřikovatelce, ročník třeb a 1950, že v třicátých
'etech nestála ve fro ntě nezam ěstnaných, že nezažila H itlera, S ta
lina a další. Rovněž ale nepospíchám s vysvětlovačkam i a omlu
vami, že čisté m otivy ji ženou k poněkud zjednodušeným závě
rům , a aby tak y ne, chudáci atomového věku.
Zhýčkanci atomového věku. Neboť m ají tucet příležitostí hlu
pák y nebýti, neprom íjím jejích hlupáctví, když třeb a čtu v našem
studentském časopise P ipe D ream (25. září 1973) sdělení, že chilští důstojníci zavinili sm rt a tedy i rakovinu Pablo Nerudy, že v
USA dochází k obnově otrokářského řádu, že. Solženitsyn si ne
zaslouží zbla sym patie a sám nesahá ke kotníkům hrdinné sou
družky m učednice Angely Davisové. Mohou číst, cestovat, vědět.
Dají přednost arogantním u m oralizujícím u prim itivism u.
Středostavovský privilegovaný teenager, k terý v životě rodičovskou facku neslízl, se snadno vžije do role nedotknutelného
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revolucionáře. P řepadne se rektorát, ukradnou spisy, vykouří ci
gára, propálí fotely, zasviní a zpřevrátí celá poschodí, načež buržoázní povstalci se vytasí se svými ultim aty a mezi těm ito “nonnegotiable dem ands” určitě bude “ am nesty” — am nestie, bez
trestnost, prom inutí, im unita.
Naše State U niversity of New York a t B ingham ton tohoto iniantiiism u u šetřena nebyla. V divokém období 1969-1970 si zba
bělé vedení ta k y nechalo diktovat nejnesm yslnější požadavky,
včetně amnestie. Nejsem hrdina, neboť jsem Čech a naprosto
nevyčítám předkům , že od Bílé Hory se vždycky včas vzdali. Tohle
americké panoptikum už mi ale bylo přece jen příliš a třídě s
dvěma stovkam i přítom ných jsem nahulákal asi toto:
“Revolucionáři všech věků se m usí v hrobě obracet, neboť
vaše je první revoluce,, která je bez rizika. Domáháte se a
vym ůžete si diplomatická privilegiat jste nedotknutelní a tím
i ochuzení o prapodstatu revoluční akce, totiž o je jí nebezpeč
nost. R iskujete nic. Rozdíl mezi revolucí a vaší revolucí je
rozdíl mezi souloží a onanií
Toto sdělení, překladem notně ochuzené, posloužilo důkazem mého
kontrarevolučního ledví stejně jako protest, k terý jsem způsobii o
promoci v 1970. K pódiu a k m ikrofonu se totiž dostavil řečník
graduant, značně nehygienický vlasatec, a začal nám spílat. Hod
nostáři, profesorský sbor se v hanbě scvrkávali a ač jsem zbabě
lec, víc jsem se na židli udržet nemohl. Narazil jsem si akadem ic
kou čepici a ostentativně vypochodoval. Kolem všude surová ne
návist davu. Naposled jsem ji viděl o únorových dnech v Plzni,
před lety více než dvaceti.
Manzánkové si h ra jí se sirkam i a pokud se revoluční požár po
vede, utlučou nás se vší surovostí arogantního m ládí. Když sirka
zhasne, mazánkovi se dostane prom inutí od rodiče, jehož se —
tentokrát — nepodařilo odpravit.
Moc jsem v tisku o tomto aspektu nově levého h nutí nenašel.
Mám tu ale před sebou v New York Times otištěný dopis oteelékaře synovi, při jeho vstupu n a u n iv e rsitu 6: Milý synu. pravi
otec, mládež dneska protestuje a dá se tom u řík at revoluce. A y
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docela samozřejmé, že do lidí se v revolucích střílí. Vláda proza
tím byla neuvěřitelně trpělivá, a to právě se studenty.
“Pokud si usm yslíš vyzvat k souboji americkou vládu, je to
tvoje věc. Jestliže přitom budeš zabit, to je taky tvoje věc.
Jestliže dáváš přednost změně cestou revoluční, inu očekávej,
že do tebe bude vystřeleno. M aminka a já budeme velice
sm u tn í, nicméně pozveme na večeři vojáka (National Guardsm an), který tě zastřelil.’1
Výborně; něco za něco! Jenže buržoázní spratci chtějí všechno
za nic, a žel, dost jim nem ravné nároky procházejí.

V.
Jo h n S tu a rt Míli údajně definoval svobodu jako právo m ách
nout pěstí, kteréžto právo končí před nosem v cestě pěsti. Když
si pitom eček halekuje, že současná A m erika m nohonásobně před
čí koncentráky a plynové kom ory T řetí Říše, je to jeho záležitost.
Jestliže ve jm énu tohoto přesvědčení mi zakazuje v ejít v učebnu,
ta k to už si, soudruzi, hudem e naprosto jinou, jd e p ak do tuhého
a třebia dojde i n a nože.
Nutno se asi v rá tit k prušáčkém u profesorovi. Tvůrčí m arxista
H erbert M arcuse je elitář. N a příklad velice nenáviděl M aďary
v r. 1956, lůzu jednu povstalou. M arcuse je revolucionář slovem,
nikojiv činem. P ro tohoto poživatele profesorských výhod ve slun
né Kalifornii, akt p řed p latit si Peking Review byl m axim em jeho
životního hrdinství. 7 Inu, není nad roli revolucionáře v Americe.
M arcuse ve své eseji o osvobození8 si velice zoufá a příčinou
jsou m u reform y stávajících společenských řádů. P roletáře totiž
zkorumpoval blahobyt. Proletáři, jakkoliv tedy spojení, nám re 
volučně neposlouží, lc čertu tedy s dělňaseni; historickou jeho roli
zastane m oderní Savonarola. M ilitantní asketik, elitář, který ví,
co je třeb a většině, i když to v ětšina neví a dokonce se vzpírá.
Nevadí, knutou tento většinový dobytek naženem e do nám i p ře
depsaného ráje. Občanské svobody jsou k posměchu, neboť taky,
p řed stav te si’ ty závěry, kdyby tu p ý lid směl přetrum fnout neom arxistické mnichy. Navíc se tady ještě jednou dozvíme, že
rovné právo hlasovací je nejen nesmysl ale i chim éra, dokazující
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obzvláště zapeklitě fak t nepráva. V Osvěčimi se krémovalo a
každý věděl, n a čem je a že půjde komínem. Současná A m erika je
daleko horší, neboť občanská p rá v a (hlasovat, stěhovat., emigro
vat atd.) jsou m atoucí pseudopráva; tím , že člověk m á práva, tím
je nem á - - tolik M arcuse, uprchlík před nacism em, n a kaliforn
ském břehu.
Není-li právo právem , nem ůže se ho nikdo dovolávat. Tudíž zce
la po práv u mohu ukřičet, um látit, znemožnit druhého, jehož já
nerad. Zničím hc ve jm énu svobody dle mé interpretace; konečně,
i dc Osvěčimi vedl nápis o svobodě----A rbeit m acht frei. Ve jm é
nu akadem ické svobody Marcusovci a další znemožnili a znemož
ňuj: akadem ickou existenci m noha vědcům, jako je třeba děkan
newyorské m edicíny Iv an L, B ennett nebo profesor v Berkeley
A rthur L. J e n se n .9 S tejně je ukřičen nositel Nobelovy ceny
Shockley ze Stanfordu.
Dobrý příklad této m entality poskytl jistý Roger Williams,
americký desertér, bytem v K anadě, v dopise New York Times
(8. březen 1P70), reagujícím na článek polského exulanta Leopol
da Tyrm anda. T yrm and porovnával západní a východoevropské
revolucionáře 10, a desertér m u za toto opovážení vynadal. V yna
dal též USA jako zemi nej opresi vnější a jejím u lidu, fašistickém u
a blbému. Dovolte výňatek z Tyrm andovy odpovědi:
“Dopis p ana W illiamse je příkladem dojem né naivity na
úrovni básniček babičky Moses. Uvažme, že tento dopis desertéra je řádně doručen federální poštou a otištěn v novi
nách, k teré on pokládá za důležitý nástroj státní násilné m a
šinérie. Něco takového je pro pana Williamse naprosto sa
mozřejmé, kdežto našinci se to jeví jako zázrak snášenli
vosti, trpělivosti a rozumu. Tuto tém ěř pastorální idyiu on
klasifikuje jako “národní šílenství,” kdežto fak t dvaceti
m ilionů v Sovětském svazu zabitých, vyřídil poznámkou o
nesprávně uplatněné doktríně. Jed n a věta pana Williamse si
zaslouží odpověď; totiž ta, v níž přiznává, že am erický
revolucionář nebojuje zejm éna proti Systém u, proti Viádě,
proti Establiishmentu, ale proti mase, k terá podle jeho slov
je fašistická a bez rozumu. Touto masou je většina am eric
kého lidu, neztotožňujícího se s revolučními ideami. Inu,
chtěl bych p ak m elancholicky poznam enat, že m y ve staré
utahané Evropě jsm e práv ě takovém u pokusu v n u tit vůli
pram alé m enšiny veliké většině říkali fašism us.”

17

VI.
Kdo probůh může m ít náladu n a revoluční pochody, dovolávat
se velikého M aa a opakovat nesm ysly od protinožců k ztupnutí?
Takhle ;sm e se tázali při příjezdu do zdejší hem isíéry. Předsedo
vy citáty nám odpověď neposkytnou. Musíme k jeho nositelům,
téže generaci, k terá nikdy nezaslechla rodičovské NIKOLIV, vy
rostla v antidisciplinárnim vzduchoprázdnu, a proto asi teď , té
m ěř již v dospělosti, se m ascchisticky zapřahá do totalitního po
vozu pouček, sloganů, diktátorských šlehů. P rodukt vychování,
bez unce autority, ta k třeb a skončí v roli robota a službě té nejautor itati vněj ší.
V JS A teď chodí do vyšších učilišť 42% mládeže. P řitom ne
víc než 25% m á kýžených 110 I. Q. a tedy předpokládané schop
nosti školní nároky uspokojit. n F rustrace tisíců jsou p ak nasna
dě, a nedostatečně talentovaná mládež buší, plivá, po případě i
močí n a IBM samočinný počítač posledního typu.
Rovněž se s touže generací uchytilo zkratkové uvažování. Říkám
tom u “voodco complex” . Pokud snad nevíte, n a H aiti a vlastně i
jinde, existuje všelijaká magie. N a příklad jehlou se propíchne
panáček, a v dálce nepřítel upadne m rtev. Voodoo, styl politického
myšlení, se velice zakořenil n a našich učilištích. Jedno protestní
rally a V ietnam , deset tisíc m il daleko, se změní. Svolám šestnáct
negram otů, oni se hlasitě rozčilí a n a opačném konci zeměkoule
proto vypukne mír.
Sovětský svaz ale není jejich vzor. Ja k lze taky vzývat úřední
ky. Na rozdíl od stranického oficiála Leonida, p řitah u je kulatý
předseda Mao a tak y Che G aevara, k terý z plakátů shlíží dosta
tečně nehygienicky revolučně, b y ť jeho přístup k revolučnímu
úkolu v Bolivii nedodal důkaz přílišného chytráctví. Pokud snad ne
víte, K ubánci projevili až směšnou neschopnost, nemluvíce ani
řečí indiánských sedláčků, k jejichž osvobozování se přitrm áceli
z takové dálky.
Vzývají se nejen násilníci, vzývá se i násilí — ve jm énu m íru,
samozřejmě. A bbie Hoffman, tento klaun levého hnutí, vykřikuje
“B um ” a jeho vzdělaní obdivovatelé odpovídají “bum -bum ”. Bo
h atá dívenka B ernadine Dohrn, toho času na FBI listině nejvíce
hledaných zločinců, zas poskytla interview o nadšení její skupiny
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ultralevých W eatherm en s počínáním C harlie Mansona. Charlie a
jeho gang tehdy vyvraždil v K alifornii pár luxusních domů: “Te
da, napřed je odpravili, ty p rasata (t. j. nevinné oběti), pak jim
snědli večeři v téže m ístnosti a p ak jim nabodali vidličky do bři
chu. To ted a žeru.” 12 Vidličky do břicha zavražděných, nechť žije
očistná revoluce.
M orbidita, negativism us, nihilism us. Znám nemálo židovských
studentů, k teří organizují odběr krve pro arabské teroristy a
dom áhají se zničení Izraele. P řikázání “Miluj bližního svého jako
sebe samého,” těžko m ůže p latit u jedinců, k teří se sam i velice
nenávidí. J a k jinak, než rozsévat nelásku.
Nutno se v y stříh at fanatiků a světců. Nejnebezpečnéjší je fa
natik, k terý se m á za světce. Takový nem á problém m ěřit dvojím
loktem a přem ěřit hodnoty dosavadního civilizačního úsilí. Takže,
země se zastaví k pam átce náhodně zastřelených na tráv n ík u
Keni university. Nic se naprosto nezastaví, jediná akadem ická
hlava se neskloní a jediná studentská dem onstrace nezorganizuje
nad zabitím na U niversity of Wisconsin v Madisonu, kde nikoliv
náhodně, ale zcela velice plánovitě plešatý fan atik uložil bombu,
kteiá zabila k an d id áta doktorátu, m anžela a otce nezletilců. Jako
by bomba byla víc prostředkem propagace víry než násilí. Nicm é
ně anarcho-autoxitářští rebelanti si je nepřestali vyrábět.
VII.
Revoluční m um raje zažily Kolum bijská universita, Cornell,
Brandeis, H arvard, m nohá a další učiliště. Seenario se moc neli.
šilo, >3 jako se nelišila ta k tik a bojovníků a zbabělost a pštrosí po
stoje akadem ických hodnostářů.
Fáze I: Vymyslet příčinu, pokud možno příbuznou Svatém u
Tématu — Vietnam., rasová otázka, bující fašismus federální vlád
ní - a formulovat nárok. N árok m usí být m axim alistický, škole ne
přijatelný — na př. požadavek zbourat děkanství ve jm énu ekologie, nebo děkanství předělat na vývařovnu bezplatné polévky
pro černoušky, ve jm énu rasové rovnoprávnosti. N árok t?e předne
se dram aticky, s protesty a dem onstracem i. Dav se poučuje a ak 
tivizuje. A to už nám dozrává.
Fáze II, kdy příčina (malá stipendia, velké učebny, učební n á 
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roky, a tak mnoho dál) se zobecní a místo nároku n a děkanství
v roli vývařovny polévek, přijde v potaz role university jako
takové. U niversita jako instituce, instituce jako součást státu,
stát válku ve V ietnam u vedoucí, ergo universita je válečný štváč
a vrah, vše se váže se vším. voodoo politika, ja k již o ní padla
zmínka. K zobecnění přispějí masové sdělovací prostředky, zejm é
n a televize. P říkladem televize, událost víc tvořící než oznam ují
cí, poslouží Daniel Cohn-Bendit, nádherně zrzavý a pihatý, k ne
překonání na barevné obrazovce, jehož si právě pro tyto předno
sti rep o rtéři vybrali ve studentském davu a proto byl prohlášen
za vůdce pařížské revolty v r. 1968. Skuteční vůdci, Jaques Sauvageot a Alain Geism ar, nevyzněli fotogenicky a proto jim sdělo
vací moc upřela m ísto v historii.
V universitních prostorách nabývá n a síle nálada ta k dobrá na
lynčování. K antor, který by v nesouhlasu pípnul, je “fašistický”,
vykřikující holomek, k terý nezná gram atiku ani své rodné řeči,
je “tvůrčí”, výchova m usí být “relev an tn í”, kdežto disciplina je
vždy “a rb itrá rn í”. 14 U nás byla svolána schůze profesorského
sboru do haly, kde kantory čekala a všech pět set židlí obsadila
nepříliš p řív ětiv á mládež. Choulili jsm e se různě po chodbách a
po koutech, načež se re k to r přeci jen překráčel přes položená tě 
la k m ikrofonu a dal hlasovat o tom, zda “studenti, jako dodateč
ně pozvaní hosté,” m ohou zů stat v m ístnosti. V zájm u vlastního
zdraví naše doporučení bylo jednom yslné.
Jinde ale násilí propukne, školní moc se rozsype a třeb a dojde
k povolání policie. M ám e tedy Fázi III, charakterizovanou velkou
dávkou euforie. Konečné se děje něco zajím avého, školní psycho
logové a psychiatři oznam ují nevídaný úbytek v počtu pacientů,
k an to ři se polarizují, t. j. m alá m enšina jde se studenty a ukřičí
velkou většinu, studenti přeform ulují své požadavky: zrušit kapi
talism us; před ělat (to restructure) universitu; vyhodit rektora,
děkana a další; udělit všeobecnou am nestii. Vyhazovu a amnestii
se vyhoví. Pokrok tedy zvítězil a m ůže se zas začít hezky od
začátku.
N yní si z teorie odskočíme do revoluční prakse na Kolum bij
skou universitu v New Yorku. 15 V dubnu 1968 povstalí členové
organizace s falešným titulem “S tudenti pro dem okratickou spo
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lečnost” (Studeníš for Demooratic Society) a obsadili pět budov s
heslem “Lenin zvítězil. Castro zvítězil, m y tak y zvítězíme”. Nece
lých 200 studentů — z celkového poctu 17,800 — zajalo děkana a
předložilo požadavky. Jednak, zákaz profesorské spolupráce s
In stitu te for Defense Analyses, neboť spolupráce znamená válku;
jednak zákaz výstavby tělocvičny, neboť tělocvična zas znam ená
rasový útlak. K rebelům se přidali všelijací nestudenti, a rovněž
nebílá mládež, jež pak SDS k ád ry z okupovaných budov vykopla
a bílí revolucionáři schlíple vyklidili pozice. Žel, k tvrdosti nesá
hla školní správa, ač víc se nepotřebovalo, než p řeru šit elektrický
proud do budov a povstání, slovy sam otných povstalců, by byl
konec. R ektor ale čekal šest dnů, než povolal policajty. N astala
vyšší fáze a další požadavky: sam ozřejm ě že totální am nesfie, jako
předpodm ínka jakéhokoliv vyjednávám . a pak požadavky známé
jako “student pow er” : Veto, nikoliv studentské ale SDSské, ve v ě
cech profesorských kádrových — přijím ání, povyšování a zavedení
čistky — , učebních, finančních, všech.
Výsledkem byla am nestie pro únosce, násilníky a ničitele m a
jetku, rezignace rektorská a další příklad, jak se nem á naleíě+
extremistům.

vnr
O pokrytectví a m ěření dvojím loktem jsm e se již zmínili. Jeho
zastánoi rovněž m ávají obviněním ze “společné viny” (collective
guilt). D oktrína kolektivní viny, k terá slovy Sidney Hooka 16 se
zasloužila o nejhnusnější divošské kapitoly v lidské historii, je
drahá nové levici, jako drahá byla ideologům NSDAP či NKVD.
Vnucuje názor, že vina může bý t a je nepřím á, nevědomá, náhod
ná, nezaviněná — tedy popření aspoň dvou tisíci let civilizační
ho úsilí vysvětlit a specifikovat rozdíl mezi úmvslem a činem,
činem a následkem. Takže, neboť nem řu hladem, jsem odpovědný
za mor v Indii. N eboť p atřím k bílé většině, dopouštím se raso
vého útlaku a jsem odpovědný za otrokářství a vůbec mi nepom ů
že obhajoba, že všichni otroci a otrokáři jsou m rtvi, že nepotkal
jsem toho či onoho, a že když kolektivní vina, tak to aby padla i
na hlavy Afričanů, k teří prodali své b ratry , a též na hlavy arab
ské. které monopolizovaly tyto transakce.
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P ři pohledu na am erickou společnost, Freud a “ guilt kom plexy”
jsou k nepřehlédnutí. V ina se pociťuje ve všech směrech, od čer
nošských po eskym ácké. U vedu příklad: Na naší škole je franštinář, odněkud z jihu, kde u nich n a farm ě mívali černé čeledíny;
syn tehdy nezabraňcval vykořisťování, teď se vinou trýzní a vi
nu kom penzuje nenávistí bílé rasy, tedy i své rasy vlastní. Asi z
tohoto důvodu byl ustanoven předsedou universitní komise na
mezirasové vztahy (Com m ittee on Black-W hite Relations). Ne
překvapilo, že si ve funkci počínal všelijak. P ři vyšetřování stíž
nosti ve věc,1 pokusu o znásilnění, už už sahal po telefonu a poli
cajtech, ale zrovna padlo slovo o útočníkově pigm entaci. Předseda
případ vcuku uzavřel, stěžovatelku obvinil z rasism u a vyhodil. V
říjn u 1970 si pár černochů zašlo do studentského biografu a stu
dent biletář, dom áhaje se vstupného, obdržel mnoho ran a musel
být převezen dc nemocnice. Tento incident byl poznamenán ve
školních novinách: biletář, přem odelovaná tvář, dva tucty chi
rurgem zašitých ra n — bez kom entáře. Ale i to bylo na předsedu
rasové harm onie příliš a do příštího čísla novin napsal celostrán
kovou omluvu všem lidem tm avé tv á ře s prosbou za prom inutí a
se sdělením, že “Každý bílý muž a žena naší společnosti je r a 
sistou, tyjící z rasism u.” 17
Převelice jsem se rozezlel a vyrobil dopis, adresovaný tom uto
Jižanovi, a sto kopií jsem rozdistribuoval na učilišti, od rektora
dolů. Z dopisu vyjímám"
“Jako dítě pro H itlera jsem byl m éněcenné stvoření, neboť
jsem se narodil jako Slovan a nikoliv jako Teuton. Po válce mne
pro nedostatek proletářského původu započítal mezi m éněcenné
Stalin. I tedy opustil jsem starý kontinent v očekávání, — které
teď se zdá být bláhovější a bláhovější — že totiž dorazím, do ze
mě, kde si to neodskáču za něco, co jsem nezavinil.
Bylo to už dost pozdě v m ém životě, když jsem potkal lidi ji
ných ras. A pak jsem se oženil s osobou nezcela bílou. Nesdílím
m asochismus am erického bílého kajícníka. Nejsem posedlý poci
tem viny a odm ítám se omlouvat za barvu své kůže, jako jsem se
d řív neomlouval za slovanství a neproletářství. Pokládám Vaše
obvinění za urážlivé a narážku na kolektivní vinu za b arb arst
ví.” ,7a
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Zajím avá nebyla reakce adresáta, ale řad y těch kolegů, kterým
jsem poslal kopii. Šoulali se za mnou a špitali gratulace, jak že
jsem to krásně napsal.
“Ja k to, že krásně napsal, ani pořádně anglicky neum ím . Ty
seš přece profesor anglické literatury, ty bys to um ěl daleko lip.”
“To se m ýlíš' Podívej se n a ty své argum enty. Já je přece
nem ám .”
A právě z tohoto druhu uvažování čiší sm utek. Nedostatek ob
čanské odvahy n a kvadrát. V ětšina sd netroufne zastat se samo
zřejmosti. K zastání potřebuje přivandrovalee s poločínskou že
nou a totalitní m inulostí v hnědém a rudém .
IX.
Snad je ale přece důvod k závěru nikoliv zcela pesim istickém u.
Revolucionáři se dost zdiskreditovali, protestní výbuchy v letech
sedmdesátých vadnou a také se už ozval nejeden hlas nazvat stav
věci pravým jm énem . Intoieranci v akadem ickém prostředí se
začalo řík at Mc C arthvism z leva, a privilegiím pro černé studentty v kompenzaci za p říkoří jejich předkům , zas privilegia, která
způsobí daleko víc škody než u ž itk u .18 K antoři se také organi
zuji a s organizacemi jako U niversity Centers for R ational A lter
nativě či Committee on Academie Nondiscrim ination and In teg ri
ty si nemíní nechat levý M cCarthyism us nvoc líbit.
Do nové levice se pěkně napálili i jedinci s velice levým
štítem. Na příklad Saul D. Alinsky, znám jako “židovský Robin
Hood,” který už třicet let rozdává chudým, definoval New Left
jako velice nemocný kult, jem už h rají do noty masochističtí libérálové, šarlatáni a neurotici. 19 Jako ještě nepříjem nější k ritik se
ukázal historik Eugene D. Genovese, takto m arxista-kom unista.
Nová levičákv in terp re tu je jako “pseudore volu ční středostavovské totalitární nuéisty a podvodníky”. 2C
A ač situace v mnohém připom íná, 21 sm utnou dobu W eim aru,
k SDS Hitlerovi zřejm ě nedojde.
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ZKRES LOVÁNÍ ČS. DĚJIN ZÁPADNÍMI
HISTORIKY
M IL ÍČ Č A P E K

(pokračování z minulého čísla)
II.
Jakc představitele druhé skupiny jsem vybral am erického spiso
vatele, jenž je více známý jako filosof, než jako historik. J e to
Will Durant, autor četných filosofických spisů a tak é m onum en
tálních desítidílných Dějin civilizace (Story of Givilization;. Du
rant není odborným historikem v přesném slova smyslu; ale ne
byle by správné ani spravedlivé, pokládat jeho historický spis
za pouhou popularizaci. K niha byla p řija ta pom ěrně příznivě přes
to, či právě proto, že se obrací k širší čtenářské obci spíše, než k
malému počtu odborných historiků. Četné poznámky za každou
kapitolou ukazují rozsáhlou dokum entaci, již nenacházím e n po
pulárních knih, její jasný nepedantický styl přispěl ke značné
mu ohlasu jež měla. Myslím, že se nemýlím, řeknu-li, že její
vliv zvláště v širší čtenářské obci bude trv a t po určitou dobu.
Podívejme se tedy, v jakém světle se v této knize jeví naše dějiny.
Na rozdíl od Bainvillea a Havese, Will D urant nem á žádnou
nechuť ani k nám , ani k naší historii; naopak, jeho sym patie
jsou zřejmé. Ale právě proto pociťujem e určité zklamání,
vidíme-M v knize nepřesnosti, neúplnosti, nebo dokonce i ob.
časná zkreslení. A litujem e toho tím spíše, protože autor — opa
kujeme — má k nám upřím nou sym patii. (Někdo by mohl říci, že
taková sym patie je přirozená, protože kniha byla psána po druhé
světové válce, kde dvojí tragedie Československa — r. 1938 a
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1948 — nám získala sym patie celého svobodného světa. Ale tak
všeobecné to tak é nebylo — Havesova slova o “umělém státu ” to
jasně dokazují!) N a rozdíl od historiků první skupinv příslušná
neporozum ění pocházejí z jednostranné a nekritické závislosti na
druhotných, zvláště něm eckých pram enech.
N ejdříve si všim něm e určitých nepřesností, týkajících se dat a
jm en jež b y byly nepřipustítelné. kdyby se vyskytly ve středo,
školských československých učebnicích, ale k teré se vyjím ají m é
ně tragicky v perspektivě dějin lidstva, o niž hlavně autorovi jde.
Tak na př. sm rt sv. V áclava je m ylně položena do r. 935 m ísto do
r. 929. (vol. IV. The Age of Faith. p. 660). Přem yslovci p rý vym řeň Václavem II. — na jednoroční vládu Václava III. (1305-6) autor
zřejm ě zapomněl (tam též, p. 661) I9) Význam M ethodějovy m issie
-e správně, i když velmi stručně oceněn (p. 535). V následujícím
rá té m díle Renaisance, Čechy nejsou zm íněny vůbec. Zato šestý
díl, Reform ation. m á čtyři kapitoly o západních Slovanech (West
ern Slavs), z nichž tři věnované Čechám a husitství. (,0> P rvní
kapitola podává stručný přehled českých děiin od vym ření Přemvslovců do sm rti V áclava IV., nezapomíná ani na Jan a Lucem 
burského u K reščaku (Crecy) a jeho sVva (Toho bohdá nebude,
aby český král . . .” atd.), jak to známe z čítanek; oceňuje správně
význam založení pražské universitv tak. že m u odpustíme další
přepsání, když klade založení un iv ersity do r. 1347 místo 1348.
Spíše nám chybí zdůraznění, že to bvla první universita na západ
od R ýna a n a sever od Alp. D ruhá, pom ěrně obsáhlá kapitola jed
ná o působení Husově a jeho sm rti; souvislost s Wyclifem je
správně zdůrazněna, stejně jako fakt, že Hus plně anticipoval zá
kladní id eje Lutherovy. V tom to smyslu se kniha prospěšně odlišuje od velkého počtu historických knih a zvláště učebnic, jež kla
dou nočátek reform ace do šestnáctého století. Autor píše se zřejm ým
respektem o m ravní nekom prom isnosti Husově: ba i mučednické
sm rti Jeroným ově věnuje tém ěř ceíou stránku. Uvážíme-li jak
autor v rám ci světových děiin měl málo m ísta p ro osudy jednotli
vých národů, zvláště malých, pak uznáme, že naši historii v tom 
to úseku dějin opravdu nezanedbal.
A přece ve svém dalším líčení dějin patnáctého století nám
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autor připravil několik trapných zklamání. Celá závěrečná pasáž
o Žižkovi je trap n ě nehistorická. Slyšme jen, co o něm píše: “U na
ven zápasem, přijal přím ěří a stáhl se do východních Čech, kde
založil “Orebské b ra trstv o ”, jehož účelem byla obrana “čtyř a r ti
kulí” a pobíjení Němců. Než zemřel, (1424) odkázal svou kůži,
aby z ní byl vyroben válečný buben, (") (!) Nebylo by snadné do
pustit se více historických omylů v tak krátkém odstavci! Ne
pravdivé je tvrzení o Žižkově únavě a přím ěří, (Žižka zemřel
během válečného tažení při obležení Přibyslavi), nepravdou ie
tvrzení o pozdním založení Orebu (Oreb byl zaležen současně s
Táborem, a nikoliv Žižkou) a zcela nesm yslný je m yth o bubnu
potaženém Žižkovou kůží!
Již před více než sto lety Thomas Carlyle nebral vážně tuto
bajku, d2j jež p atrn ě vznikla v pověrčivé době protireform ační a
byla součástí zesměšňovací protihusitské propagandy. A utor zřej
mě obětoval historickou kritičnost potřebě podržet barvitý a exo
tický detail — vlastnost již vidím e často u am erických žurnalistů
ale jež je nehodná seriosního historika.
Další hrubý historický omyl nacházím e v odstavci zabývajícím
se dobou pobělohorskou. D u ran t píše, že M atyáš K orvín “vpadl do
Cech a byl korunován za podpory katolických šlechticů za krále. (,3>
Čtenář tak nabude m ylného dojm u, že korunovace M atyáše byla
v Praze, z níž J iří byl vítězným i M aď ary vypuzen. Ve skutečnosti
k žádhé korunovaci nedošlo; po své porážce u Vilémova, M atyáš
se odebral do Olomouce, kde část šlechty, nepřátelské králi J iř í
mu, zvolila ho za krále. O porážkách M atyášových a jeho perfidnosti autor mlčí. Je to tím politováníhodnější, protože o Jiřím
mluví velmi příznivě a neopom íná zm ínit se o jeho plánu založit
mezinárodní organisaci evropských států, jež b y řešila m eziná
rodní spory mírovou cestou. Zřejm ě u autora nešlo o zlou vůli n e
bo zaujatost, pouze o neinform ovanost. Podíváme-li se n a pram e
ny, jež autor cituje, p ak to pochopíme; ani jedno ze tří klasických
děl Demsových není mezi nimi. pouze Lůtzova kniha Bohemia;
za to se p ětk ráte dovolává kn ih y K arla Koutského, Communism
in C entral Europe at th e Tim e of Reformafion! N icm éně musíme
uznat, že autor byl natolik kritický, že nepřijal naivně jednostran
ný m arxistický výklad husitství výlučně hospodářským i příčina
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mi. jenž je v dnešním Československu částí oficiální doktríny. P a
trn ě Četba Líitzova a Husova spisu De ecclesia (jejž D u ran t cituje) m u ukázala nesm yslnost m arxistické m ythologie, před níž
M asaryk tak důrazně varoval ve své Sociální otázce. Ale proč
ai vůbec vybral m arxistické autory jako autority o českých ději
nách? Nad tím opravdu kroutím e hlavou. Vedle K autského totiž
také cituje socialistického britského autora Ernesta B elforta
Baxe, od něhož přebral směšnou bajku o bubnu z Žižkovv kůže.
J a k jsem již podotkly i Slovanům nevalně nakloněný Carlyle byl
natolik kritický, že tom u nevěřil, l’4) Je to tím m éně omluvitelné,
že u ostatních Boxových spisů se D urant mohl snadno přesvěd
čit o jeho kritickém a demagogickém zkreslování dějin N e
budem e daleko od pravdy, řekneme-Ii, že u D uranda nacházíme
určitý n ek ritick ý snobism, příznačný pro intelektuály po druhé
světové válce: i když m arxism nepřijím ají, aspoň vyšperkují své
knihy citáty z m arxistických autorů, dom nívajíce se, že tak kn i
ha získá na zajím avosti. Jiného vysvětlení není.
D urantcva práce ukazuje, že dobrá vůle a sym patie vůči naší
historii nestačí. Ale jinak by bylo nespravedlivé neuznat iejí kla
dy. Vedle pozitivního ocenění Jiřího z Poděbrad, nacházím e v
tém že díle stejně pozitivní ocenění Jednoty B ratrské (str. 170) a
v následujícím (sedmém) díle stejn ě vřelé, i když stručné, oce
nění Komenského. Ale význam ztrá ty České sam ostatnosti roku
1620-22. a. zvláště dalekosáhlé evropské účinky toho, zhodnotil
lépe Bainville než D urant; francouzský historik vidí evropské
souvislosti lépe než americký.
V následujících dvou dílech (The Age of Louis XIV The Age
of Voltaire) jsou Čechy stěží zm íněny; což je pochopitelné proto
že se tehdy nic u. nás nedělo a národ živořil kultu rn ě a hm otně.
T eprve v posledním desátém díle (The Age of Rousseau) pobě
lohorské období a přerušování národní tradice je stručně zmí
něno (str. 341-42); také selské povstání r. 1775 a dokonce i povstá
ní m oravských evangelíků na Valašsku r. 1777; autor dokonce ví.
že toto druhé povstání přim ělo Josefa II. k vyhlášení tolerančního
ediktu (str. 353.). Ale nesm írný význam, jaký mělo obnovení n á
boženské tolerance a zrušení nevolnictví na národní obrození čes
koslovenské, není zm íněn vůbec; co je horší, fakt národního o
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brození našeho, jehož počátky právě spadají do doby josefínské,
není zmíněn ani slovem 1 A přece poslední díl končí rokem 1789
a je celý věnován revolučním u m yšlenkovém u kvasu, jehož souíástí bylo obrození naše d ostatních slovanských národů! Je oprav
du sm utné si uvědomit, ja k západnicky provinciálním m ůže být
jinak osvícený a nám dost nakloněný autor. (16>
III.
Do třetí skupiny p a tří historikové, k teří vidí naše dějiny — a
dějiny v ů b e c ----filosofickými brýlem i. Neběží mi e hrubé zkres
lován^ jež nacházím e u pangerm ánských nebo m arxistických h i
storiků. protože ani m arxism ani pangerm anism nejsou filosofií
v pravém slova smyslu; obě jsou spíše ideologiemi, jejichž politic
ká motivace a závislost n a emocionálním faktoru nenávisti — ať
je to již nenávist tříd n í nebo národnostní — je příliš zřejm á. Bě
ží mi o vliv určitých opravdu filosofických idejí, které m ohou
způsobit, že i m yšlenkově poctivý a seriosní h istorik nevidí nebe
přehlíží určité dějinné skutečnosti, jež s těm ito idejem i nesou
hlasí.
Jako představitele této skupiny vybírám myslitele, jehož jm é
no je nám jin a k d r a h é ---- E rnesta Denise.
Není třeb a p řipom ínat Denisovu upřím nou lásku k našem u n á
rodu a jeho pozitivní a hluboký zájem o naše dějiny. Hodnota je
ho tří děl — Huss et la guerre hussite, L a fin de l’indépendance
tcheque a L a Boheme depuis la M ontagne Blanche je trvalá a
překlady dvou posledních knih jsou známé prům ěrném u českému
vzdělanci. V jednotlivostech jsou a budou Denisovy názory podro
beny revizi, ale to je osudem každého historického díla. A přesto
je možno — a podle mého názoru i nutno — nesouhlasit s Denisem v určitých věcech — nikoliv s Denisem — historikem , nýbrž
s Denisem-filosofem a hodnotitelem. Ač fak ta mohou býti histo
ricky nesporná, jejich výsledný účinek je v podstatě různý, podle
celkového rám ce, do něhož jsou zasazena. A tento rám ec je právě
poskytován celkovým pojetím světa a dějin - - jiným slovem fi
losofií historikovou. Podívejm e se tedy, jak á byla Dercisova filo
sofie dějin,
Denis byl huguenotského původu a vyrostl v myšlenkovém
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ovzduší F rancie devatenáctého století; tyto dva na pohled nesourodě vlivy utvářely jeho m yšlenkový prolil. Z rodinného pro
testantského ovzduší podržel si m ravní smysl, zvláště schopnost
m ravního pobouření nad nespravedivostm i a útiskem . Stačí po
hlédnout n a závěr jeho knihy Konec sam ostatnosti české, aby
chom si to uvědomili. A v předm luvě k téže knize přiznává, že
“nepsal ani bez lásky, ani bez hněvu” . V tomto smyslu se Denis
odlišuje od současných historiků francouzských, k teří v pozitivi
stickém duchu aplikovali m ethody přírodních věd na dějiny. Hi
storik a ť konstatuje a nehodnotí; a byl to práv ě starší současník
D e n is ů v ---- Hypolite Taine, který prohlásil v předm luvě k D ě
jin ám lite ratu ry anglické, že ' “nepravost a ctnost jsou produkty
jako vitriol a cu k r” , jež nutno popisovat, analyzovat a vysvětlit,
ale nikoliv hodnotit. Podobný postoj shledávám e u E rnesta Renana, u D urkheim a , jehož život se zhruba kryl s životem Denisovým, vedl k založení “ objektivní”, t. j. popisné a nehodnotící
sociologie. V tom to sm ěru Denis zůstal neovlivněn svými součas
níky: jeho knihy jsou nejen popisem, ale i m ravním soudem. A
přece v jednom velmi důležitém bodu Denis pozitivistickém u
vlivu podlehl: v přesvědčení, že historické dění - - jako dění
v ů b e c ----je přísně determ inováno a že každé historické období v
celé své složitosti je nevyhnutelným výsledkem období předchozí
ho a nevyhnutelně předurčuje období následující.
Zdá se na p rv n í pohled paradoxní, že náboženská tradice, v
níž Denis vyrostl, tom uto vlivu neodporovala, naopak jej zesílila.
H uguenotství totiž bylo kalvínské a kalvinism je stejně determ i
nistický jako determ inism filosofický — pouze místo “historické
nutnosti’’ věří na stejně neúchylné božské předurčení. Není zde
m ísta pro k ritik u determ inism u filosofického i theologického;
řekněm e jen, že ani v přírodě determ inism naprostý není již více
dogm atem a že jeho revize je nej význačnější intelektuální událostí
součastnosti. Vizme jen. ja k historický determ inism zbarvil ně
které Deniscvy závěry a ja k těžko bylo je sloučit s jeho m ravně
hodnotícím postojem.
Cleme-li Denisovo líčení událostí, jež vedly k Bílé Hoře, máme
depresivní dojem, jakoby tragický výsledek byl nevyhnutelně a
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íatálné předurčen. Všecko směřovalo k něm u: nezodpovědnost
šlechty, desorganizace, m alá účast lidu sociálně vykořisťovaného,
vojenská a politická izolace- Cechů., způsobená zradou Anglie a
německých lutheránů. Závěrečný sm utek Denisův pram ení nejen
z jeho bolestné účasti s naším národem , ale i z přesvědčení o nevy
hnutelnosti naší porážky. Je n tak porozumíme, proč napsai: “Když
boj rozhodný počal nedaleko P rahy, na pláni bělohorské Í8. listo
padu 1620,', byl již předem ztracen”,ú ň Byl opravdu předem- ztra
cen? Podrobnější historie této bitvy ukazuje, že její průběh nebyl
lak jednoznačný a že n a počátku boje bylo vítězství hodné na
vážkách; a totéž platí o celém průběhu předchozí dvoinete války,
když Vídeň byla dvakráte vážně ohrožena českými vojsky. Denis,
jako ostatní historikové, zdůrazňuje ú tisk selského lidu v Čechách
a jeho vzpoury proti šlechtě; ale bídný stav sedláků byl tehdy
všeobecným evropským zjevem a císař F erdinand měl co činit s
daleko vážnějším a organizovanějším odbojem v H orních Rakousíeh. Rovněž události, jež následovaly, ukázaly, že porážka bělo
horská byla daleko m éně rozhodující událostí, než Denis a jiní
historikové soudili. Je pravdou sice, že P ra h a ostudně kapitulo
vala hned druhého dne po zbabělém útěku králově; ale odboj
mimo P rah u trv al až do r. 1622 — v Třeboni, n a Zvíkově a K lad
sku — fakt, jejž Denis sotva zm iňuje.
Nejen to, východní M orava byla dvakráte osvobozena — 1621
a 1626-27; a odboj m oravských Valachů nebyl definitivně potla
čen před koncem třicetileté války. J e pravda, že o některých těch
to skutečnostech Denis nemohl vědět, ježto byly objeveny a stu 
dovány teprve novějším i historiky, jako Odložilíkem a Fr. H ru
bým; ale je také jisté, že o některých věděl, ale nepřikládal jim
významu: v sugesci své determ inistické koncepce viděl jen do
mnělou nevyhnutelnost konečného výsledku. D eterm ínism je
často právem charakterizován jako “věštba z výsledku” (vaticinatio ex eventu) a totéž p latí o determ inism u Denisově a j^ho po
jetí bělohorské tragedie. Ř íká se, že B ism arck ztrávil jednu celou
noc přemýšlením , jak á by byla evropská historie, kdyby bělohor
ská bitva dopadla jin ak; je jisté, že i v jeho cynicky realistickém
duchu možnost jiného historického výsledku nebyla chim érou a
neplodnou spekulací!
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Nikoliv, tragedie roku 1620 nebyla “historickou nutností”,
ani nevyhnutelným vyvrcholením dom nělého kulturního a m rav
ního úpadku (pojetí, jež Denis ostatně převzal z Tomka a jež bylo
po zásluze odm ítnuto Kam ilem K roítou, v jeho poslední knize
Nesm rtelný národ — ba ani nebyla neodčinilelnou. Denis ostatně
to c í t i l , ---- jeho sm utek a jeho až někdy p řík ré m ravní souay
jsou neslučitelné s jeho determ inism em : důsledný determ inista
jen konstatuje a vysvětluje, ale nesoudí, ani netruchlí. P ředstava
nevyhnutelného úpadku, stejně jako představa nevyhnutelného
poktoku p atří k m yšlenkovým přežitkům m inulého století, iež
ovšem úplně nevym izely ani dnes .
IV.
Do čtvrté skupiny náležejí ta zkreslování naší historie, jež jsme
si zavinili sami, svými vlastním i neúplným i nebo nedostatečně
zdůrazněným i pojetím i svých vlastních dějin. Není divu, že h i
storikové nám naklonění, byli tím ovlivněni. Ale to by vyžadova
lo sam ostatné rozsáhlé studie, jež přesahuje rámec tohoto článku,
jehož obsahem by] právě rozbor cizích soudů o naší historii. O
tom tře b a později.

Poznámky:
7) Carlton C. Hayes, C ontem porary Europe since 1870 (MacMillan, 1953), p. 294.
8) Volkischer Beobachter, 17. září 1938 s příslušným titulem :
“Diese geographische K a rrik atu r muss verschw inden!’’
9) Že běží jen o pouhé opomenutí je zřejm é z faktu, že v šestém
díle je Václav III. zm íněn dvakráte, poprvé jako poslední
Přemyslovec, podruhé v souvislosti s polskou historií. (Vol.
VI. Reřorm ation, pp. 161, 172
10) Vol. VI. (Reform ation), pp. 161-174.
11) Tamtéž, p. 169.
12) T. Carlyle, History of Frederic II of Prussia, Book X III, Ch. 8.
Domnělý Žižkův buben ukořistil pruský král F riedrich II. při
dobytí K ladska a chlubil se tím v dopise Voltairovi.
13) Tamtéž, p. 171.
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14) Ernest Belfort Bax mluví o “Žižkově bubnu” jako “historic
kém fa k tu ” ve své knize Ger m an Society at the Close of
Middle Ages, jež vyšla r. 1894, t. j. tém ěř třicet let potom,
co Carlyle ji prohlásil za úplně smyšlenou (altogether m ythical).
15) Viz r.a př. Baxovu knihu, trapně oslavující násilnického d e 
magoga francouzské revoluce, J. L. M arata.
16) Zcela náhodou jsem přišel v m ístní knihovně n a další zkresle
ní naší historie — a opět u autora nám zřejm ě nakloněného.
Je to kniha The C ounter Reform ation (H arcourt, Brace and
World, 1969), jejím ž autorem je A. G. Dic-knes. Zatímco au 
tor píše s účastí o naší tragedii po r. 1620 a správně pozna
m enává že F erdinand II. málem zničil národní kontinuitu (p.
154), jeho sym patie k reform aci vede ho k nemožnému tvrzení,
že husitství “bylo u kolébky národa” (“m idw ife to th e b irth
oí a nation”)! Jakoby češi a Slováci neexistovali aspoň šest
století před Husem! (p. 30).
17) C ituji podle českého překladu Vančurova, str. 736.
18) Na př. o Gindelyho studii z r. 1869 D ějiny národního povstá
ní, jež působí na čtenáře daleko m éně fatalistickým dojmem
než kniha Denisova!
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UKVAPENÝ POSUDEK
V L A D IS L A V K LU M PAR
Dr. Klumpar, jeden z tehdejších tří vedoucích ředitelů Ústřední
sociální pojišťo vn y, byl 1. prosince 1938 presidentem Háchou jm e
nován, jako odborník, m inistrem sociální a zdravotní správy ve
vládě Československé republikyt jejím ž předsedou byl předseda stra
ny Národní jednoty, Rudolf Beran. Stalo se tak v dohodě s předse.
dou S trany práce Antonínem Hamplem, který byl také předsedou
ÚSP. Ve shodě s uvedeným i politickým i činiteli Klumpar přešel
jako většina tehdejších m inistrů do vlády protektorátní) jejím ž
předsedou byl jmenován generál Alois Eliáš, a setrval v ní do její
rekonstrukce, provedené zastupujícím říšským protektorem Heydrichem na předělu let 1941 a 1942.
V následující sta ti Dr. Klumpar polemizuje s některým i údaji stu
die prof. Vojtěcha Mastného:
V roce 1971 vydalo nakladatelství Columbia U niversity Press v
New Y orku knihu Thel Czechs under Nazi Rule, The Failure of
N ational Resistance 1939-1942. Autorem knihy je Vojtech Mast
ný, profesor (Assistant Professor) dějin a úřadující ředitel Ú stavu
pro východní a střední Evropu n a uvedené universitě. K niha
vzbudila m ůj nem alý zájem, nebot jsem se m nohých událostí tam
popisovaných přím o zúčastnil, nebo jsem m ěl alespoň příležitost
sledovat je z největší blízkosti. Obsah Mastného knihy přinesl mi
však určité zklam ání, neboť jsem tam našel různé nepřesnosti,
ba i vyslovené omyly, nehledě ani na některé autorovy úsudky,
k teré nejsou dostatečně podloženy. Tato okolnost mne vedla k
tomu, že jsem napsal ten to článek. Mám po ruce záznamy, které
jsem psal v době, kdy jsem měl události v živé pam ěti, a měl
jsem k dispozici i různé doklady. Nemusím se tedy obávat, že by
doba, k terá uplynula od těchto dějů zkreslila moje stanoviska.
Vším ám si hlavně věcí všeobecných a těch, které spadaly d.o mého
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resortu (sociální péče, zdravotnictví). Neměl jsem v úm yslu n a
psat historickou úvahu, nýbrž v y d at svědectví o událostech z
velmi těžké doby, neboť očitých a inform ovaných svědků z té
doby je dnes naživu jen velmi m álo V případech, kdy jsem to
považoval za účelné, připojil jsem podrobnosti, které doplňují lí
čení autorovo.
O Dru Emilu Háchovi, presidentu D ruhé republiky, a po odtrže.
ní Slovenska a německé okupaci českých zemí hlavním represen
tantu českého národa n a domácí půdě, píše M astný přirozeně na
mnohých m ístech své knihy. P ři prvé zmínce o něm podává jeho
charakteristiku, ale p říliš stručně (str. 22, 23). Chtěl bych ji do
plnit alespoň částečně: H ácha byl společným kandidátem n a presidentský úřad dvou politických stran, do kterých se seskupovaly
strany české, a Slováků. Nebyl ještě n a odpočinku, neboť vysocí
soudcové sloužili většinou do 70 let, aby bylo využito jejich zku
šeností. Jeho zdravotní stav byl tehdy zcela uspokojivý.
Nově zvolený president republiky si ve své vysoké funkci po
čínal velmi dobře. Zejm éna cesta n a Slovensko o vánocích 1938 a
rozhovory se slovenskými politiky za účasti několika českých
m inistrů zdály se ukazovat na uklidnění, alespoň v politice vn i
třní. Ale po Novém roce se situace začala rapidně horšit. R ad i
kální slovenští separatisté zvyšovali nehorázným způsobem svoji agitaci a udržovali tajně styky s nacistickým i předáky. M astný
píše o tom i o návštěvě Chvalkovského u Hitleíra, k terý m u velmi
ostře vytýkal protiněm ecký kurs pražské vlády; zm iňuje se i o
obavách če^ké vlády z důvěrné spolupráce slovenských separa
tistů s nacisty, ale vynechává zm ínku o pokuse proti tom u včas
zakročit (str. 31 — 33).
Není mi vůbec známo, že by (nejm enovaní) čeští politikové n a
léhali na vládu, “ aby zahájila důraznou akci proti slovenským
nacionalistům” (str. 33), ale vím z vlastní zkušenosti, že se 12.
února 1939 z iniciativy generála Eliáše, tehdy m inistra dopravy,
a D ra Havelky sešlo několik českých členů vlády na procházce v
lánských lesích u Nouzová k důvěrné poradě; (vedle obou zmí
něných, Feierabend, K lum par, Šádek, jakcž i M asařík, přednosta
kabinetu m inistra zahraničí). Doprovázely nás m anželky, které
se procházely opodál. Jednali jsm e o politické situaci na Sloven
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sku, k terá nám dělala vážnou starost. Dospěli jsm e k přesvědčení,
že nezbývá nic jiného, než zakročit mocí proti slovenským separa
tistům , k teří za pomoci Němců pracovali k rozvrácení republiky.
Rozhodnutí bylo ovšem v rukou m inisterského předsedy Berana,
k terý svolal za tím účelem ihned důvěrnou poradu všech českých
m inistrů. Tam se m in istr zahraničí Chvalkovský vyslovil proti
návrhům (předneseným Havelkou a Eliášem), které předpoklá
daly také, že p resident republiky provede osobní zm ěny ve sloven
ské vládě a odstraní ty, k te ří opustili ústavní základnu, nedávno
dohodnutou mezi Čechy a Slováky a společně uzákoněnou. Ani
m in istr národní obrany Syrový nedoporučoval branný zákrok.
Po uvedených projevech bylo Beranovi snadno poukázat na obtíže
a nebezpečí vojenské a policejní akce. Ačkoliv i několik m inistrů;
kteří nebyli na p rv ní schůzce, se klonilo k našem u názoru, rozhodl
se m inisterský předseda proti, ale uložil m inistrům v n itra a ná
rodní obrany, aby provedli všechny přípravy, potřebné pro zá
sah. B eran a Chvalkovský se rozhodli pro provedení branného
zákroku až 9. března. Zatím se politická situace změnila k horší
mu. Také se zmenšila vojenská síla československá — v únoru
byla pod prapory ještě poslední část záložníků^ povolaných do
zbraně na podzim r. 1938; ti však byli koncem února propuštěni.
M astný píše: “Během noci 9. března president rozpustil slo
venskou autonom ní vládu. Vyslal vojsko n a Slovensko . . . Ale
mimo tuto dem onstraci síly se nic nestalo . . . P ražská vláda zřej
mě nem ěla určitý plán, ja k postupovat dále” . . . (str. 34). To
nevystihuje správně skutečnost. Jenom slovenští m inistři, kteří
jednali proti ústavě a zákonům, byli odvoláni. Současně byli po
zváni do P rah y zástupci slovenského sněmu, aby s nimi bylo pro
jednáno obsazení takto uprázdněných m inisterských křesel, jak
odpovídalo ústavním předpisům . Hned 11. března byla vláda do
plněna, ale než se tato opatření m ohla projevit, byl Tiso pozván k
Hitlerovi, k terý n a něho naléhal, aby se Slovensko bezodkladně
prohlásilo sam ostatným (str. 36). Německý historik Ronnefarth
charakterisoval setkání fů h rera s Tisou takto: “Nebyl to žádný
rozhovor, jak to (německý) záznam nazývá, nýbrž rozkaz (Befehlsem pfang)”. (')
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Jak nedošlo, a nakonec přece došlo, k branném u zákroku na
Slovensku, je velmi podrobně popsáno v knize L. K. Feierabenda
“Ve vládách druhé republiky,” k terá vyšla roku 1961, (sír. 137-41)
Právě na tyto stránky se odvolává M astný v poznámce pod čarou
na str. 33 svého spisu, nevytě.žuje však ze zajím avé problem atiky
nic, nenaznačuje, koho myslí českými politiky a nezm iňuje se vů
bec o tom, že někteří čeští m inistři hledali cestu, jak ztížit Něm
cům jejich postup v době, kdy to snad ještě mohlo m ít význam.
Autor čerpá z F eierabenda vůbec velmi málo, ačkoliv na přiklad
německý profesor Gctthold Rhode ve své předm luvě k něm ecké
mu překladu prvých čtyř knížek Feierabendových píše: “A tak je
(Feierabend) p ráv ě ten očitý svědek, jakého <?i historik přeje: po
drobné inform ován a n a některých rozhodnutích bezprostředně
zúčastněn, ale ne nucen, aby svá rozhodnutí a řešení obhajoval a
za ně odpovídal, poněvadž sám má odpovědnost jen za věcně v y 
mezený resort.” <2)
K obtížím na Slovensku přibyly ještě dem onstrace Němců na
Jihlavsku a Olomoucku. v Brně, b a i Praze. Vyvrcholily v neděli
12. března a byly organisovány nacistickým i Němci z říše. Na
Jihlavsku se dem onstranti zmocnili násilím četnické stanice, a
když se dostavil silnější oddíl četnictva, aby udělal pořádek p ři
nesly německé noviny zprávu, že četníci se vrhli bezdůvodně na
mírumilovné obyvatele.
V těchto těžkých dnech scházeli se čeští m inistři denně v bu
dově m inisterské rady. Tam je inform oval m inistr národní obra
ny o tem, že Němci shrom ažď ují n a našich hranicích vojsko. Mi
nistr Chvalkovský tom u nechtěl v ěřit a vyslovil názor, že zpravo
daj šlí důstojníci přehánějí, jako prý tom u bylo před částečnou
mobilizací na ja ře 1938. Syrový trv al n a svém a ukazoval m apu,
na níž byly zakresleny něm ecké vojenské formace. N ěkteří z p ří
tomných se domnívali, že jde snad o nástroj nátlaku, neboť H it
ler dosahoval svých úspěchů blufy nebo výhrůžkam i — počínajíc
obsazením P oruří a končíc obalamu cením Cham berlaina; proč by
tedy sahal fc násilí, když od Československa dostal více, než mohl
rozumně očekávat?!3) Nové hranice vydaly Čechy na m ilost a ne.
milost nacistického Německa. Všichni přítom ní však souhlasili s
tím, že je třeba se proti tom u ohradit.
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Chvalkovský se obrátil nejprve (vyslanec nebyl jíž delší dobu
v Praze) na něm eckého ehargé ď affaires (Hencke), k terý ho u ji
sti], že se nic zvláštního neděje. Proto m inistr zahraničních věcí
uložil našem u vyslanci v B erlíně, aby ihned intervenoval u roz
hodujících činitelů říšských, ale D ru M astném u se nepodařilo ve
jít ve styk se zahraničním m inistrem ani se státním sekretářem ,
jeho zástupcem. Bylo zřejmo, že se oba úm yslně setkání v y h ý 
bají. Za těchto okolností se president republiky rozhodl, že se
obrátí osobně na H itlera. N ávrh na cestu vyšel podle m ých infor
mací od Chvalkovského, ale Havelka, přednosta jeho kanceláře, se
k návrhu připojil. M inistři byli o cestě inform ování, ale rada o
ní nejednala ani se neusnášela, Cílem bylo navázat styk s Němci,
paralysovat vliv návštěvy Tisový a snaha odvrátit rozdvojení re 
publiky. Lze stěží říci, že k cestě Háchově došlo z jeho iniciativy
v pravém slova smyslu. Kolem presidenta a všech diplomatických
činitelů Němci vytvořili jakýsi. “ vzduchoprázdný prostor” , z ně
hož bylo jediné východisko. Vzhledem k vývoji na Slovensku a
cestě Tisově, byle velmi těžko o tuto cestu se nepokusit. Dne 14.
března odpoledne odejel Hácha. v doprovodu své dcery a C hval
kovského. zvláštním vlakem do Berlína.
Pozdě v ncci, vlastně již v prvých hodinách ranních 15. března,
byli jsme narychlo svoláni ke schůzi m inisterské rady. Tam jsme
se dověděli, že v šest hodin ráno něm ecká arm áda překročí h ra
nice a obsadí Čechy a Moravu. G enerálu Syrovém u dal presi
dent telefonicky rozkaz, aby se naše arm áda podrobila podmín
kám, které byly Háchovi v B erlíně nadiktovány: československé
vojsko se nemá stavět na odpor, nýbrž zdržovat se v kasárnách a
žádné letadlo nem á vzlétnout. N ikdy nezapomenu na to, jak jsem
viděl Syrového, sedícího u telefonu v salonku před zasedací síní a
slyšel, jak dává rozkaz k provedení něm eckých podm ínek kapitu
lace . . .
Když jsme se všichni sešli, došlo k vzrušené debatě. Mezitím
byl přinesen tex t známého prohlášení, které bylo předloženo Há
chovi k podpisu a v němž byla obsažena slova “se souhlasem vlády’'. I o tom bylo ihned debatováno, ale debata nevedla k žádné
m u konci. Nevěděli jsme nic o průběhu jednání, ani o tom, byla-li
dána presidentovi nějaká lhůta. Byly vysloveny pochybnosti, je-li
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vůbec možno jednat tím to způsobem o věci takového dosahu. P a
m atuji se, že nikdo se nevyslovil pro schválení a že debata vůbec
nedospěla tak daleko, aby bylo možno hlasovat. Po nějakém čase
přišla telefonická zpráva z Berlína, že prohlášení bylo podepsáno
a zmínka o vládě vypuštěna. O prohlášení se potom již nemluvilo
a schválili jsme některé věci, které 1 yly považovány za naléhavé.
Odcházel jsem z této schůze s pocitem nesm írného bezpráví a n a
prosté bezmocnosti .. . .
Na večer 15. března byla svolána m inisterská rada a to n a H rad,
aby nám Hácha podal zprávu o své cestě do B erlína. Na H radě i
v jeho okolí byle plno něm eckých vojenských aut a jen s obtížemi
jsme projeli na třetí nádvoří. Shrom áždili jsm e se v knihovně, při
léhající k soukromému bytu presidentovu v druhém patře. Čekali
jsme dlouho, neboť vlak se značně zpozdil, p rý pro sněhové váni
ce. Fo určité debě přišel úředník presidentovy kanceláře Dr. čihař se zprávou, že na H rad přijel Hitler. H radní správa byla již
během dne požádána, aby dala k disposici hostinské pokoje, ale
myslelo se. že půjde o ubytování velícího generála.
Konečně vstoupil H ácha a začal klidně svůj výklad. Byl na n á 
draží v Berlíně p řija t s obvyklým i poctami pro hlavu státu a ubytován se svým průvodem v hotelu Adlon. Již n a nádraží se do
věděl od vyslance Mastného, že Němci obsadili Ostravu. Ve 12 ho
din v noci navštívil H áchu v hotelu m inistr zahraničních věcí von
Ribbentrop, a když dostal hlášení, že H itler je očekává, doprovo
dil presidenta a Chvalkovského k němu. F ů h rer je p řijal v k ruhu
význačných hodnostářů říše, mezi nimiž byl Goring, generál Keitel a Dr. Meissner. Hácha se ujal slova — zřejm ě proto, že formál
ně dal podnět k této návštěvě — a po úvodu o své osobě, hovořil o
poměru mezi Cechy a Slováky, poněvadž považoval tuto otázku
za hlavní důvod své cesty. Na to m u H itler oznámil, že o šesté ho
dině ranní překročí něm ecká arm áda české a m oravské hranice a
obsadí obě tyto země. Dodal, že jeho rozhodnutí je nezměnitelné.
Dr. Hácha na to odpověděl, že pak leží osud českého národa “ ve
vašich rukou”, že však n a to hledí s důvěrou, poněvadž je mu
známo porozumění kancléřovo pro národnost (Volkstum). K an
cléř potom ujistil presidenta, že jeho úm yslem skutečně je, aby
český národ nerušeně žil, a že m u nejde o žádné odnárodněni. Po
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tom byly Háchovi předloženy vojenské podm ínky, o nichž byla
výše řeč. Když president vyslovil pochybnosti, zda v době tak krátké
bude m ít možnost, aby jako nejvyšší velitel zajistil, že vojsko se
nebude stavět na odpor, byla porada přerušena a českým zástup
cům dáno ve vedlejších m ístnostech k disposici telefonní spojení
s Prahou.
P řed zahájením opětného jednání se udály některé důležité
události. P ředně to byl rozhovor s Gbringem, který prohlásil - dle
sdělení Háčková - asi toto: "Mám velmi těžký úkol. Bylo by mi
velmi líto, kdybych m usel vaše krásné m ěsto (Prahu) zničit, ale
musel bych to provést, aby Angličané a Francouzi viděli, že Luftw affe dovede udělat stoprocentní práci. Stále tomu nechtějí věřit
a já bych jim to rád dokázal” . Háchovi bylo tak é předloženo zná
mé prohlášení, že president “s důvěrou a se souhlasem vlády vlo
žil osud Cechů do rukou fů h rera”. Hácha nam ítal, že podle ústavy
není oprávněn m luvit také jm énem vlády. Nato bylo prohlášení
telefonováno do P rahy. V průběhu jednání se projevily na Hácho
vi následky něm eckého nátlaku do takové m íry, že Němci považo
vali za nutné zavolat lékaře. Dr. Morel nabídl presidentovi injek
ci, ten ji však nejprve odmítl, ale později se lékařské radě po
drobil. Když odpověď z P rah y dlouho nepřicházela byla se sou
hlasem H itlerovým zm ínka o vládě vypuštěna a prohlášení pode.
psáno. D ruhého dne nadiktoval Hácha, s přesností zkušeného
soudce, zprávu o své cestě. Tuto zprávu jsem měl k disposici kdvž
jsem si pořizoval záznam pro sebe a jeho obsah jsem — až na ob
šírnější začátek — přenesl na předchozí stránky.
Je velmi zajím avé, že v Německu se psalo o rozhodnutí fůhrerově obsadit Čechy a Moravu. U nás se form ulace z prohlášení opakovala do omrzení. Ale při druhém výročí zřízení protektorátu,
Hácha řekl ve veřejném projevu: ‘‘Když jsem dne 15. března 1939
prohlásil vůdci a říšském u kancléři, že osud českého národa je
v jeho rukou . . .” Není m yslitelné že by roku 1941, v době per
sekuce, Hácha použil těchto slov, kdyby nebyla pravdivá.
Háchův popis setkání s H itlerem v Berlíně učinil na m ne nejlepši dojem pravdivého líčení člověka, k terý se již uklidni] po útrapách m inulé noci a má pocit, že se m u přece podařilo trochu
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ulehčit osud národa všemi opuštěného. Jsem přesvědčen o prav 
divosti Háchova líčení: ne “že vložil osud českého národa do ru 
kou fiihrerových” , nýbrž, že prostě konstatoval skutečnost. Jejím
základem bylo p řijetí mnichovského rozhodnutí Československem
a nedostatek dobré vůle uskutečnit slíbenou garancii nových h ra
nic velmocemi. Zbývá otázka, proč president podepsal předem
připravené prohlášení ve znění, které neodpovídalo skutečnému
průběhu “jednání” . P atrn ě neměl Hácha dosti sil k dalšímu jed
nání, které skončilo až v časných hodinách ranních (3.55). Jin á je
otázka, neměl-li se československý m inistr zahraničních věcí ale
spoň pokusit jednat se svým protějškem , Ribbentropem , aby pro
hlášení odpovídalo intencím Háchovým. Snad by to nebylo zcela
beznadějné, neboť H itlerovi záleželo zřejm ě v první řadě na tom,
aby nedošlo k bojům a ztrátám také na něm eckých životech. To
mu bylo vyhověno. Německém u m inistru se jednalo patrně o to,
aby ulehčil stylisaci zprávy o návštěvě Háchově pro zahraniční
veřejnost.
Hovořil jsem s Háchou o jeho návštěvě v Berlině. Říkal, že byl
rád. že nedošlo ke schválení jeho prohlášení vládou, neboť pak by
se jeho projev mohl považovat za platný právní akt. Zmocňovací
zákon totiž dával presidentovi, za jednomyslného souhlasu vlády,
neomezenou moc zákonodárnou a vládní, čítajíc v to i změnu ústavy. Proto je také tvrzení H erm anna Raschhafera, vedoucího
nacistického experta ústavního práva, že Háchovým aktem p rá v 
ní moc stanovit rám ec pro politickou organisaci českého národa
byla plně přenesena na fúhrera, bez jakéhokoliv právního podkla
du. Bvlc to pouhopouhé násilí. Poněkud překvapuje, že autor ci
toval názor Rasehhoferův bez poznámky (str 51).
President Beneš a vedoucí političtí činitelé republiky byli po
dohodě velmocí v M nichově postaveni před velm i těžké rozhod
nutí — podrobit se nebo bojovat za velmi nepříznivých okolností.
Hácha před takové rozhodnutí postaven nebyl. Po vyklizeni po
hraničních pevností, když Němci obsadili význam nou část území
Cech a Moravy, když něm ecká vojska stála před Plzní, Mélnikem,
Brnem a Ostravou, hlavní železniční spojení mezi Čechami a
Moravou bylo přerušeno Němci obsazeným výběžkem a pod pra-
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póry byl jen malý zlomek brannvch sil československých zbývaly
jen dvě m ožnosti: vyčkávat nebo se v poslední chvíli pokusit vy
jednávat. Hácha zvolil altern ativ u druhou Nemohl zabránit od
tržení Slovenska, ale zabránil možnému krveprolití a přinesl své
m u národu slib autonomie. Český národ Háchovi jeho krok oezazlíval. Když bylo vytvořeno N árodní souručenství s presidentem
v čele. přihlásilo se k něm u 98% mužského obyvatelstva, jak
správně uvádí profesor M astný. Byl to jediný způsob, jak mohl v
dané situace národ projevit své smýšlení a vyslovit Háchovi dů
věru. Jeho těžká úloha se stávala válkou a zvyšujícím se útlakem
ještě těžší a nevděčnější a jeho popularita se přirozeně zmenšova
la.
Důvod Háchovv cesty do B erlína vyjadřuje autor výstižně slo
vy, že jeho návštěva “měla zřejm ě za účel vrhnout světlo na fůhTerovy úmysly, spíše než předložit mu určité československé n á 
v rh y ” (str. 381. Proč se však M astný na další stránce dovolává
článku K. Megerle? Tento článek (4> uvádí, že Hácha a vláda před
presidentovým odjezdem uvažovala o řešení, které se blížilo tomu,
k čemu v noci ze dne 14. n a 15. března fíihrer a Hácha dospěli. To
je naprostá nepravda. Uvedl jsem již výše, že vláda o Háchově ce
stě vůbec nejednala a v noční schůzi, k terá se konala v uvedené do
bě k žádném u usnesení nedospěla. Megerle netvrdí sice. že Hácha
“vložil” osud českého národa do rukou Hitlerových, jak m u to
bvlo dáno k podpisu, ale jin ak je jeho článek hrubou a lživou na
cistickou propagandou, k terá se m arně pokouší dokazovat, že Há
cha nebyl podroben nátlaku. Německý historik H elm uth K. G.
B n n refarth píše o setkáni československého presidenta s něm ec
kým kancléřem ;
“Žádné jednání se nekonalo. Byl to brutální
diktát. To dosvědču j: i zprávy očitých svědků.”
M astný uvádí dva velmi nenříznivé úsudky o Háchovi (str. 41.
42). P rv ý pochází od A.J.P. Taylora. k terý věnuje presidentovi
jen několik řádek, končících slovy, že sloužil jako podřízený Něm
ců až do konce války. N evysvětluje vůbec, jak došlo k jeho cestě
dc Berlína, a snad ani neví, jak se v poslední době okupace jeho
zdravotní stav zhoršil a že byl prakticky v zajetí Němců. Daleko
podrobnější je vylíčení Háchcva setkání s H itlerem , jak je podá
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vá známý žurnalista a spisovatel W illiam L. S hirer ve své knize
o Třetí říši. <5) Podkladem jeho líčení jsou “tajn é protokoly” , které
byly spolu s jiným i diplom atickým i dokum enty vydány po válce
knižně. Německý oficiální protokol je zcela jednostranný, neboť
nebyl ani parafován ani druhé straně předložen. Ale i z něho je
vidět, že president by l vystaven náporu výčitek, nejtěžších vý
hrůžek a projevů nedůvěry, které byly jen m ísty proloženy vlíd
nějšími slovy a planým i sliby. F ů h rer konstatoval, že svět nehne
ani prstem ve prospěch Čechů a uváděl, že v Německu jsou dva
směry, z nichž jeden si žádá krvavého potlačení Čechů. H itler je prý
pro smírné řešení v rám ci říše a proto pozval Háchu. aby k něm u
přijel (!). Snad jeho návštěva zabrání nejherším u. S hirer připo
jil ve své knize n ěkteré podrobnosti, ale tak é svůj posudek, ne
spravedlivě opovržlivý. M astný jej cituje, ale neztožňuje se s
nim, jak vyplývá z jeho slov: “Taková m ínění (Taylerovo a Shi.
rerr.vo) neberou zřetel n a těžké okolnosti, v nichž se ocitl starý a
slabý člověk, k terý nebyl dostatečně obeznámen s politikou a
tím méně s politickým gangsterstvím ”. Sám S hirer — snad podvě
domě — cítil k rutost svých slov, neboť je seslabuje poznámkou,
že je to bez zřetele na Háchovy pohnutky. Uvážíme-li, že Hácha
nebyl politik a p řijal svou vysokou funkci v nejtěžší době svého
národa na naléhání politiků, nebyla to postava ubohá, jak j,i líčí
Shirer. nýbrž osobnost tragická.
Nikdy jsem neslyšel od H áchy nějaký výrok, z něhož by bylo
lze soudit, že se m u něco zamlouvá na nacistickém re ž m u , ačko
liv tehdy rostoucí síla Německa musela na něho působit. P ři sou
kromých rozhovorech s m inistry mluvil o Němcích stejně kriticky
jako všichni Češi. Jednou srovnával při takové návštěvě český
národ s člověkem, k terý padá do propasti a jen ta k tak se zachytí
na výčnělku skalní stěny, kde si m usí počínat neobyčejně o p atr
ně, aby se nezřílil. Jin d y m u připadal náš národ jako člověk, k te
rý je zamčen v pokoji s ozbrojeným bláznem Musí m u přikyvovat
a dávat za pravdu, aby se blázen nerozzuřil a nevrhl se na něho.
Jak jsem uvedl n a začátku, těšil se Hácha při nastoupení presidentského úřad u dobrém u zdraví. Události posledních dnů re 
publiky však zhoršily jeho zdravotní stav, což vyvrcholilo při
návštěvě u Hitlera. Začínal postupně chřadnout a selhávala mu
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pam ět. Tíže chodil a při rozhovoru dělal někdy dojem, že je m y
šlenkami jinde. Ač věřící katolík, mluvil i o sebevraždě a pam a
tu ji se, že se m ne jednou se steskem ptal: “Ja k dlouho budu m u
set ještě tohle dělat?” Oporou m u byl m inistr a přednosta prezi
dentské kanceláře Dr. J iří Havelka. Když ho v dubnu 1941 Němci
odstranili, věnoval se Háchovi tím více Eliáš, k terý s nim často
trávil w eekendy v Lánech. A tak zůstal Hácha důležitou složkou
při obraně českých zájmů, dokud byl říšským protektorem Neurath.
*

*
*

Nejvýznačnější osobností českého odboje byl nesporně generál
Alois Eliáš. Vzal n a sebe nejobtížnější a nejnebezpečnější úkol. Těž.
ko je si jen představit, jakou duševní tilu to vyžaduje b ý t před
sedou p retektorátní vlády, pečlivě hlídané gestapem i úředníky
protektora, a současně význam ným činitelem českého podzemního
hnutí. Eliáš nikdy zbytečně nemluvil, ale vím z několika důvěr
ných rozhovorů, že počítal s tím , že i při sebevětší opatrnosti ne
zůstane jeho činnost trv ale utajena. Věděl, co ho může čekat a
nemýlil se. P ři své práci m ěl obětavého pomocníka ve; své choti.
Správně ho M astný charakterisuje jako hrdinu (str. 191).
Eliáš zavedl p ři jednání v m inisterské radě a vůbec ve styku s
m inistry daleko volnější způsob, než jaký vládl za B erana a jaký
byl p atrn ě dříve obvyklý. Všichni jsme si navzájem tykali a ani
ve svých názorech jsme se příliš nelišili. Snad to bylo dáno obtíž
nou situací, v níž jsm e se všichni ocitli. Ovšem žádná situace není
trvalá. Když počátkem roku 1940 F rankem ovládaný časopis
Bohmen und M ahren přinesl prudký útok na legionáře a uvažo
valo se o dem isi, dověděl jsem se od m inisterského předsedy, že
Krejčí a Ježek pozbyli jeho důvěry a počátkem léta jsem se o tom
sám přesvědčil. Nevyšlo to nikdy plně na veřejnost.
M astný charakterisuje postoj Eliášův výstižným i slovy: “Předsedá vlády . . . usiloval především o to, aby Češi přečkali tuto
dobu s obětmi co nejm enším i” (str. 60). A utor však připojuje větu:
“Ani on, ani členové jeho vlády nem ěli dost viry ve svoji schop
nost odolávat něm eckém u nátlaku.” O co opírá M astný toto tv r
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zení? A co si představuje pod pojm em “odolávat”? President i
vláda protestovala proti všem případům porušování autonomie,
ale co dále? A utor sám uvádí, že ještě v létě 1939 byla pravo
moc protektorova podstatně rozšířena po stránce věcné i formální (str. 91, 92), ale nevyvozuje z toho hlavní důsledek. Těžiště
obrany českých zájm ů se přeneslo do jednání s úřadem piotektorovým. Za doby N eurathovy se dalo přesvědčováním protektoro
vých referentů dosáhnout více než odporem a protesty. Uvedu
příklad: Česká vláda m usela vydat, podle německého příkazu,
nařízení o přikazování zam ěstnanců do práce, projevil-li se v
některém oboru nedostatek sil. Došlo k delším u jednání s referen
ty říšského protektora. Němci žádali, aby nařízení umožňovalo
také přikazování n a práce do Německa. Namítali jsme, že protektorátní ú řad nemůže n aříd it někom u, aby vykonával práce v
Německu, jelikož n a území říše se jeho pravomoc nevztahuje. Po
delším jednání Němci uznali naši nám itku a přistoupili také
na tc, aby akce byla omezena n a osoby svobodné a dána možnost
odvolání k m inisterstvu. Za úřadování Heydrichova se Němci k
věci vrátili a prosadili možnost posílání Čechů na práce do N ě
mecka, ale omezení n a osoby svobodné a možnost odvolání byly
zachovány. Poněvadž zm ěna nařízení vyšla v lednu 1942 ve S bír
ce zákonů, je možno konstatovat, že za vlády Eliášovy a v mezidobí dc vlády Krejčího, žádný Čech nemusel proti své vůlí odejít na práci do Německa. Ve vládě Krejčího připadla tato otázka
do kompetence německého m inistra, dosazeného do české vlády,
který již v březnu téhož reku vydal nové nařízení, vyhovující
plně německým požadavkům .
V rámci dozorčí pravomoci musely být protektorovi p ře d k lá
dány protokciy české m inisterské rady a žádné vládní nařízení
nesmělo být vyhlášeno, dokud je neschválil. P rotektor si také v y 
hradil schvalovat všechna jm enování státních úředníků a jiných
činitelů, k teří byli ustanovováni nebo schvalováni vládou. P rotek
tor se neomezoval jen na dozor, nýbrž uplatňoval i vlastní in icia
tivu. často z popudu říšských m inisterstev. Vydá] také výnos, v
němž se postavil n a stanovisko, že každý projev jeho vůle. ať je
formulován jakkoli, a ť se tam píše, že protektor “prosí”, “n av r
huje' , “dává v ú v ah u ”, je to tře b a považovat za příkaz.
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"M inistři často uvažovali o resignaci jako protestu proti porušo
vání autonomie, ale nedostávalo se jim odhodlání jed n at rozhod
n ě ”, píše autor (str. 64). Na čem zakládá svůj úsudek? P ram en ne
ní uveden. Ve skutečnosti se nejednalo o nedostatek rozhodnosti,
nýbrž bylo pokládáno za nesprávné, aby jednotliví členové vlády
postupovali sam ostatně. O demisí vlády jako celku bylo několikrá
te uvažováno, ale převládal názor že dlužno tak učinit za vhod
né situace politické, až také stále se zm enšující výhody autonomie
pozbudou svého významu. Počátkem léta 1941 řekl nm é Eliáš
že tato doba se blíží a že budem e záhy zbaveni svého, čím dále
tím těžšího břem ene. N abyl jsem dojmu, že k dem isi by bývalo
došlo n a podzim, i kdyby nebyl za protektora dosazen Heydrich.
Je přirozené, že těžká porážka F rancie v létě r. 1940 působila
velmi nepříznivě n a náladu českého národa, čítajíc v to i vládu.
M astný tc form uluje s pochopením takto: "V době, kdy nacistické
arm ády se hnaly Evropou a B ritanie bojovala o svou existenci,
nebylo možno se divit, že odvaha pražských vedoucích činitelů
poklesla’’, (str. 161). Ale prcč autor píše, že protektorátiní vláda
‘‘podlehla vyslovené panice” a že "m inistři se překonávali v
ujišťo v án í o své loajalitě”? Jako pram en uvádí pod čarou zprávu
Sicherheitsdienstu, což není pram en právě věrohodný (str. 157).
Byl jsem svědom itým účastníkem m inisterských porad, ale neza.
žil jsem nic, co by se dalo označit jako "panika” , ani jsem o tom
neslyšel. Vím z vlastní zkušenosti, že v Eliášově vládě, po celou
lobu jeji existence převážná většina stála vždy pevně za svým
předsedou. A Eliáš si via factd ponechal také rozhodování o politic
kých projevech jméneim vlády, neboť m ěl k tom u potřebnou au
toritu.
V této těžké době zabývala se vláda v jedné své poradě také
otázkou, nebylo-li by vhodné nabídnout Němcům iniciativně ně
jaké opatření, k teré by bylo gestem účasti nebo zájm u, které by
však národ nepoškozovalo, nýbrž vyhovovalo i nám . V ětšina m i
nistrů se postavila proti jakékoliv iniciativě a ta k nakonec byl
p řija t jediný návrh: nabídnout Němcům sanitní vlak, poněvadž
pohnutka byla čistě hum ánní a v dřívějších válkách daly k dispo
zici mobilní nemocnice i státy neutrální.
M astný se zm iňuje n a několika m ístech o m inistru Havelkovi
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a uvádí, že jako poradce H áchův a B eranův se zabýval otázkou,
jaká by byla nejúčelnější tak tik a p ři jednání s Němoi. Soudil,
že — aby se vláda vyhnula sporům — bylo by lepší, aby iniciativ
ně prováděla nezbytná opatření v m írnější formě. N ěkteří češi
prý nesouhlasili s oportunistickým postupem a označili ho za
■‘šplhouna”, (str. 59). P am atuji se dobře n a tyto debaty. Havelka
měl na mysli jen někdy ukázat iniciativu, aby se styk s Němci ne
jevil jen v protestech a nám itkách, ale ani to nenalézalo u jeho
kolegů souhlas. Uvedená k ritik a Havelky je nespravedlivá, ne
boť doveal-li někdo m luvit s Němci otevřeně a nebyl oportunista,
byl to právě on. Jeho činnost jako Háchova důvěrníka, jeho boj
proti českým fašistům a jiné akce způsobily, že ho musel F rank
považovat za zloducha (evil spirit) Čechů (str. 165). V tak těžkých
poměrech se přirozeně projevily někdy rozpory v názorech, ale
zpravidla jen v taktice. Zásluhy Havelkovy jsou nesporné a zprošťující rozsudek Národního soudu byl spravedlivý.
Kromě Havelky, zm iňuje se M astný z Eliášovy vlády jen o
Ježkovi (str. 199, 200, 225). Jd e o příhodu, k terá se udála v polo
vici ledna 1942, p ři sestavování nové vlády. N a rozdíl od Neuratha se H eydrich nespokojil schvalováním členů vlády, nýbrž
před tím s každým jednotlivcem sám mluvil. Jako m inistra vni
tra chtěl ponechat Ježka. Ten projevil “neočekávanou odvahu”
lim, že odepřel složit zvláštní slib věrnosti říši a pronejsl urážli
vou poznámku o Frankovi. Z toho vyvozuje M astný, že jednotli
vec mohl odolat něm eckém u nátlaku, aniž byl potrestán. Považuji
za příliš odvážné u tv o řit si takový úsudeK n a podklade jediného
případu a bez srovnání s m inistry, k teří museli být odvoláni na
příkaz Němců již dříve. Uvedl jsem již, že Eliáš měl vážné po
chybnosti o Ježkově postupu. Když byl Eliáš ve vězení, vzkázal
mně po své choti, že Ježek zrazuje. Existuje také moták, psaný
Eliášem, v němž to opakuje, pozdravuje několik svých přátel a
spolupracovníků a píše, že jeho projev po rozsudku byl podvržen.
Moták byl předložen N árodním u soudu p ři procesu s Ježkem a po
přelíčeni uveřejněn v tisku !61 Považuji za nemožné, že by Eliáš,
který před soudem m noha lidem svým mlčením zachránil život,
před někým varoval, kdyby nem ěl velmi vážné důvody. Dle mého
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m ínění si m ěl M astný opatřit podrobnější informace o Ježkovi
dříve, než to napsal — bylo to i v Am erice možné.
P řipojím ještě několik připom ínek k různým otázkám, kterým i
se Dr. M astný ve své knize zabývá.
A utor používá často název “S udetenland” a na začátku knihy
(str. 9; užívá tohoto term ínu dokonce v souvislosti s německou
kolonizací v Čechách a n a M oravě ve 12. a 13. století. Tvrdí, že
“hranice mezi Sudetenlandem a zbytkem Čech byJa vždy neurči
tá ’'. To může u čtenáře, k terý nestudoval české dějiny, vzoudit
představu, že jde o označení územ ního útvaru, jako na př. Ireland Ve skutečnosti K rálovství české nebylo nikdy žádnou hráni,
cí rozděleno, až do roku 1939, kdy byly, pod nátlakem velmocí,
severní a západní okresy Cech a Moravy odstoupeny Německu a
Německo vytvořilo novou župu (Gau) Sudetenland. H ranice mezi
touto župou a okleštěnými Čechami a Moravou byly pod nátla
kem Německa stanoveny po Mnichově velvyslaneckou komisi pro
český živel velm i nespravedlivě. Název Sudetenland není staro
bylý a nevyskytuje se ani v lite ratu ře dříve než po polovině 19.
století; v dnešním slova smyslu se ujal až kolem roku 1938. V)
Když se objevuje v M astného knize poprvé jm éno Edvard Be
neš (str. 20), připojuje k něm u autor přívlastek “strůjce nešťast
ných spojenectví Československa”. Domnívám se, že není vhodné
ve vědeckém spise dávat kom ukoliv jen tak k ritický přívlastek.
K ritik a by vyžadovala důkladnou studii se zřetelem na zeměpis
nou polohu Československa a politické pom ěry v Evropě po první
světové válce.
Správně píše autor (str. 21) “že češi uvítali zavedení systému
d v o j politických stran ”, ale v příštím odstavci je sloučení odbo
rových organisací uvedeno jako jeden z příkladů “přechodu od
demokracie k au to ritativním u režim u”. To je omyl. V dřívějších
dobách byly u nás zam ěstnanecké organisace rozděleny dle politic
kých stran. To pozbylo významu. Zástupci dělníků projevili přá
ní, aby p ro každý obor byla zřízena jedna organisace s jednot
ným ústředím . Bylo to v duchu doby; snaha po zjednodušení úřadů
a organisací byla dána v prvé řadě snahou o úspory, neboť po
zmenšení a federalisaci státu, se práce těchto institucí přirozeně
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musela také zmenšit. Jednotné odborové organizace neznam enají
nutně nedem okratický režim , ja k ukazují mnohé dem okratické
země. Dosavadní roztříštěnost ukazovala spíše na nevyzrále po
měry a sjednocení znamenalo krok kupředu.
Mastný píše, že pražská vláda poskytla Němcům ještě před ob
sazením určité výhody, aby nem ěli důvodu si stěžovat (str. 2i).
Situace Beranovy vlády byla velmi obtížná, neboť se museia sna
žit dosáhnout garancie státních hranic, v Mnichově slíbené. Ale
vyslanci velké B ritanie a F rancie zdůrazňovali Chvalkovskému,
že ke gaianoii může d o jít jen se souhlasem Německa, a naznačo
vali mu, že by bylo nejlepší, kdybychom se dohodli s ním sami.
Autor uvádí dva případy, v nichž prý bylo naší vládou vyhověno.
První z nich bylo povolení, aby se Němci v republice směli organisovat v nacistické straně. Ačkoliv H itler na to kladl důraz, vláda
nechtěla tom uto požadavku vyhovět; nedošlo k tomu, ale okupace
učimla česke zdráhání bezpředm ětným .
Druhá důležitá výhoda, kterou pražská vláda poskytla — podle
autora — Němcům, byl “důkladně vybudovaný systém německého
školství od elem entárního až po universitní stupeň”. Copak pro
fesor Mastný neví, že v Československu byly od počátku jeho exi
stence veřejné školy všech stupňů, i universitního, s vyučovacím
jazykem českým, slovenským a něm eckým , a pro děti národností
zastoupených v m enším počtu, veřejné školy obecné a střední
Chigh sciiools)'? A že tato úp rav a školství byla oceňována odborní
ky cizích zemí jako vzorná a dem okratická?
Mastný se zabývá sociálními a mzdovými otázkam i jen stručně,
takže může u čtenáře vzniknout nesprávná představa. Na přiklad
píše: '‘Máchova vláda zakázala stávky po mzdových sporech na
jihovýchodní Moravě v červnu 1939” (str. 76). To nevystihuje
správně skutečnost, neboť čtenář by se mohl právem dom nívat,
že iniciativa vyšla od české vlády, ale ta k tom u nebylo. Byl to
říšský protektor, k terý vyzval vládu, aby vydala zákon zakazující
stávkv a výluky, če sk á vláda považovala ze zásadních důvodů ta
kové zákonné opatření za nevhodné a omezila se na to, že dala
zemským úřadům pokyn, aby n a základě zmocnění zákona o orga
nizaci správy z r. 1927 vyslovila zákaz stávek a výluk P rotektor
se tím spokojil. Věc se přesunula z oboru trestního práva
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na správní úřady a z trestního činu se stal pořádkový přestu
pek, které se trestají pokutou nebo vězením v nej vyšší vým ěře
14 dní. K dyby takový zákon vydávali Němci, zej m ěna v té době,
když se již chystali tajn ě na válku, byla by trestní sazba jistě
podstatně vyšší.
M astný píše (str. 77): ‘‘V květnu 1940 N em atli, bez ohledu na
všeobecné zm razení mezd, stanovené vládou Eliášovou, nařídil
obecné zvýšení mezd, k teré prospělo dělníkům s nejnižšíind p říj
my". To vyvolává dojem- že Němci byli sociálnější než Češi, ale
tak tom u ve skutečnosti nebylo. Ještě v době přechodné vojenské
vlády, po okupaci, Němci vydali zákaz zvyšování mezd (Lohnstop) a vyhradili si schvalování případných výjim ek. V Českoslo
vensku byly mzdy v prům yslu a některých jiných oborech stano
veny kolektivním i smlouvami dohodnutým i mezi organizacemi
zam ěstnanců a zam ěstnavatelů, jak tom u bylo a je dosud v zemích
se soukrom ým hospodářstvím , V sjednávání kolektivních smluv
se pokračovalo i po okupaci; smlouvy vzhledem k výše zm íněné
m u zákazu, musely být předkládány protektoru ke konečnému
schválení. Němci se však nepostarali včas o dostatečný počet sil pro
tu to práci v ú řadě protektora a schvalování se protahovalo, přes
urgence s české strany. Poněvadž nové kolektivní smlouvy přináše
ly vesměs zvýšení mezd, se zřetelem n a postupné zvyšování cen,
p rů tah y vzbudily nespokojenost u dělnictva. A tu říšský protektor,
aby svalil ze sebe vinu za průtahy, zneužil pravomoci mu dané a zvý.
šil generelně m zdu za jednu pracovní hodinu o 50 haléřů, které
byly později započteny do základních mezd. Byl to neodůvodně
ný zásah do české autonom ie k něm eckým propagačním účelům.
Zakročili jsme, ale podařilo se nám pouze upravit poněkud vý
klad, doprovázející něm ecké rozhodnutí.
Dne 27. září 1941 ujal se úřadu říšského protektora R einhard
H eydrich a ještě téhož dne byl zatčen generál Eliáš. Na příští den
dopoledne svolal jeho nám ěstek Dr. K rejčí n a H rad m inisterskou
radu, k terá se radila o Háchově abdikaci. Skončila rovností hla
sů, takže nem ohla m ít vliv na presidentovo rozhodnuti. V téže
době byl p resident na návštěvě u Heydricha. Měl připravený ab
dikační dopis ale když se vrátil k nám, prohlásil, že považuje za
nemožné, aby za dané situace resignoval. Na odpoledne téhož dne
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pozval zastupující protektor H eydrieh členy vlády k sobě. Shro
máždili jsme se v přední části H radu. Heydrieh vstoupil do m ís t
nosti, přečetl připravený výhrůžný projev, odm ěřeně pozdravil a
odešel. M astný píše o slibu poslušnosti, ale to neodpovídá sku
tečnosti (str. 189).
Domníval jsem se, že nyní události budou rychle postupovat,
ale tu se nestalo. Toto mezidobí se protáhlo až do polovice iedna
1942, kdy nastoupila nová vláda K rejčího a druhého dne přinesly
všechny pražské deníky Němci inspirované a jednotně zaměřené
články, které přísně kritisovaly Eliášovu vládu. Nevychovávala
národ ke spolupráci s Němci a trpěla poslouchání londýnského
rozhlasu, židovskou šeptandu, atd. H eydrieh zdůraznil, že “nejde
o obvyklou vým ěnu osob, nýbrž . . . o dějinně význam nou zm ěnu
sm ěru” ! O K rejčího vládě se psalo, že ta teprve vychová český
národ k upřím né spolupráci s říší.
*

*
*

V závěrečné části této úvahy, kterou přinesem e v přištím čísle,
odůvodníme i její název).
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EXISTENCI ÁLNÍ PO JETÍ ČLOVĚKA
IVAN SVITÁK
“Člověk je zbytečná vášeň.”
J. P Sartre
Základní otázka, před kterou stojí dnešní lidé stejně jako lidé m i
nulých společenských formací, není otázka priority hm oty nebo
vědomí. Člověk, k terý rozhoduje o smyslu svého života, o tom,
ja k se m á orientovat, klade otázku v konkrétní rovině. Proč žít,
co dělat, jak ý je sm ysl života? Lidi nezajím á problém, zda je
prvotní hm ota nebo duch. ale velmi je zajím á, jak m ají žít, ja 
kým hodnotám m ají stran it, ja k se m ají ve svétě orientovat. V
nejstarší literárn í pam átce, v babylonském m ýtu o Gilgamešovi,
starém asi p ě t tisíc let, si tu to otázku klade hrdina m ýtu, baby.
loňský H erakles. Vykoná sérii hrdinských činů, zvládne všechny
zkoušky, p řed k teré je postaven, ale pak najednou pochopí, že je
sm rtelný, že všechny heroické akty, které ve svém životě vyko
nal, ho nezbaví odpovědnosti před sm rtí. Klade zoufalou otázku:
“Což m usím zem řít i já, hrdina?” Otázka “proč žít” je dochová
n a tak též v n ejstarších literárních pam átkách celého světa a v
různých form ách nám ji kladou myslitelé bible, Job, starověcí
proroci, řečtí myslitelé i celý vývoj m oderní filosofie.
V určité opozici k tomuto způsobu myšlení o člověku, zdůraz
ňovala m oderní věda spíše jin é otázky nežli m orální, eticko-filosofické problém y. Proto vzniká ve 20. století spontánní opozi
ce proti filosofii věcí, proti filosofii techniky, vzniká zájem o
filosofii, k terá znovu exponuje základní otázku člověka, proč žít,
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Člověk jakoby se zapomněl ve dvacátém století p tá t n a velkou
otázku svého smyslu, n a onu otázku, k terá je obsažena ve všech
náboženských tém atech. A však člověk m usí hledat svůj smysl,
protože to je jeden z podstatných lidských znaků. Člověk se liší
od rostliny nebo kam ene, které nechápou svou existenci, právě
tím, že klade otázku svého vlastního smyslu. Paul G auguin na
jednom že svých obrazů nam aloval skupinu tahitských domo
rodců a do podtextu obrazu napsal tři otázky: Odkud jsme p ři
šli’ Kdo jsm e’ Kam jdeme? Tyto tři otázky ve své n aiv itě a jedno
duchosti obsahují základní problém y, před kterým i stojí v ě 
decká antropologie, filosofie člověka i náboženské systém y všech
dob. Otázky jsou položeny zjednodušeně, ale slavný m alíř ve své
umělecké intuici vystihl velmi dobře to, co je společné situaci
člověka různých názorů i dob. Pokusm e se nyní n astín it odpo
věd’ současného existeneialism u na m orální otázky. Co je existen
ciální filosofie?
Existenciální filosofie není systém, ale m etoda filosofování, ve
které jednotlivec ručí tím , co je, za to, co říká. Nemá žádnou in
stituci, která by za ním stála, m á za sebou jen svůj vlastní stín
a ručí svou vlastní existencí za to, co tvrdí. Filosofie existence
je metoda uvažování o světě, nikoli systém. Jak m ile začneme
brát existencialismus jako filosofický systém , mýlíme se. Vě
decká filosofie si zakládá na tom, že m á určitou soustavu pojmů,
které respektuje, k teré m usí bý t přesné, musí být ujasněny.
Nic takového není v existeneialism u — vědecká metodologie
a vědecká exaktnost se nechává stranou. Existencialisté ne
mají vůbec zájem n a vědeckosti, neusilují o ni, aby vytvořili
vědeckou filosofii, chtějí vyjadřovat svou vlastní život
ní zkušenost. Filosofie člověka si klade do centra sokra
tovské “poznej sebe sam a”, exponuje význam lidské existence.
Dá se říci, že existenciální filosofie je dialektikou konkrétního
bytí, jakousi dialektikou jednotlivce, ne však dialektikou p ří
rody ani dialektikou historického procesu S artre sám říká, že
jen parazituje na problémech, které nechává m arxism us ote
vřené, které neřeší.
Existencialismus je filosofií lidských konfliktů. Analýza lid
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ského postavení ve světě konfliktních situací to je vlastní te 
rén, ve kterém se pohybuje existenciální myšlení. Není to tedy
objektivní dialektika jakou hledají filosofové přírodních věd. je
to dialektika osobní lidské zkušenosti. Existencialista vyjadřuje
jen sefce, netvrdí, že vynalezl ni ie l života, podle kterého bv
měli žít ostatní. Nenabízí m orálku, nabízí jen svou vlastní žitou
zkušenost a výsledek úvah o této žité zkušenosti. Edstencialismus je dále filosofií životního pocitu. Zhodnocuje daleho spíše
emoce, city člověka, to. co vědecky, exaktně a racionálně často
ani nemůžem e v y jád řit Dá se popsat racionálně lidský cit. třeba
láska9 Do jisté m íry ano. Ale žitá zkušenost nebo cit. vyjádřený
prostřednictvím uměleckého díla, je působivější. Srovnáme-li
um ělecké dílo, třeba soubor m ilostných veršů s analýzou lásky,
která bude přesně popsána lékařem Kinseyem, zjistíme, že verš
tlumočí emoci přesněji Povahu emoce věda může vnějškově po
psat, ale um ění v y jadřuje city daleko lépe, protože zde přichází
do h ry něco, co není racionální povahy. Láska, k terá je racionál
ní, není láska, to je jen logické cvičení. Filosofie existence se
pokouší v y jádřit nejen pocit lásky, i když ten tam hraje také
velkou roli, ale celkový životní pocit m oderního člověka, včetně
strachu, hnusu a pocitu zbytečnosti.
Existencialism us je filosofií životního pocitu západního inte
lektuála a nese s sebou rad u specifických rysů. Myšlenky frus
trace, Dromarnění snah, absurdita mezních situací, zoufalství,
úzkost jsou specifické pro člověka, k terý je vyčleněn z pravidel
nosti denního životního procesu. Společenský původ vt'.skuje
existeneialism u některé stránky, které jsou typické pro pro
středí um ělecké inteligence, ale nelze tvrdit, že už proto je exi
stenciální filosofie falešná P rav d a je, že nem ůže b ý t masovou
ideologií, ale proč by nem ehla vyjadřovat společenské nazírání
a životní pocit určité vrstvy? Životní pocity vznikají zc způso
bu života lidí a pokud lidé nem ají obdobné životní podmínky,
jejich životní problem atika se liší
Existencialism us má v prostředí inteligence širokou ozvučnou
desku proto, že tato filosofie životního procesu je vyjadřována
uměleckou formou. Není to vědecká filosofie a nepretenduje na
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vědeckost, neusiluje o to, afcy zaujala vědecký postoj k životu.
Je spíše světovým názorem umělce Camusovy rom ány i Sartreovy hry jsou dokonale ja k po své technické stránce, tak i po své
stránce ideové Jsou společensky platné, propagují hluboké filo
sofické myšlenky: zatímco jejich filosofické tra k tá ty jsou tém ěř
neznámé, umělecká díla, k te rá propagují exísteneialistické m y
šlenky, zná tém ěř celý svět. Filosofie existence je uplatněna v
souboru uměleckých děl vyjadřujících vlastní prožívání autorů.
Exisiteneialista je totiž subjekthvista, zdůrazňuje individuální
vidění světa. L idské prožívání je v centru jeho světa, nikoli v ě 
da a poznání. Rozhodující je úvaha n ad osobním prožíváním,
realita vlastního já. K podstatě subjektivism u p atří vždy to, že
existenciální zážitky se dějí v tzv. m ezních (limitních) situacích
jedince. L im itní situace jsou dram atické, konfliktní situace v
živote člověka. V tahují člověka do takových dějů, v nichž se
musí projevit, ukázat, co je zač, ukázat, ja k stojí za svými hod
notami, musí ru čit svým životem, m usí volit buď to hum ánní
nebo nehum ánní akt. Když nechce člověk obětovat své vlastní
životní principy, m usí riskovat situaci, že půjde dolů. A když
ví proč volí svůj vlastní sestup, pak je jeho jednání signifikantní.
Jsou věcné hodnoty, pro které jdem e nahoru, a jsou lidské hod
noty, které získáváme, když jdem e dolů.
Existeneialismus je konečně filosofií autonom ní morálky. He
teronomní m orálka se opírá vždy o kodifikovaný systém no
rem. Ten může b ý t náboženský, slátní, může to být kodex cír
kevní, sociální právně m orální, ale vždycky je to soubor norem,
který stojí před naším jednáním . Když zastávám e heteronom ní
morálku, za kterou neručím e my sami, nejsm e plně odpovědni.
Můžeme žít podle kodexu bible nebo kodexu m orálky socialistic
kého člověka, ale přitom můžeme jednat podle. Desatero nebo
kodex zaručuje jen minimum lidského jednání; konkrétní si
tuace záleží n a okolnostech, v nichž Člověk volí sám, sám zod
povídá, sám ručí. Člověk, který mučil vězně, mohl žít podle světskóho kodexu a odpovědnost za to když mučil lidi — přesunul
výše. Je zbaven odpovědnosti za svůj čin? Lidsky nikdy ne. V
oblasti autonomní m orálky ručím e m y sami. Musíme volit, ne
můžeme uniknout osobní volbě. Jsou situace, za kterých h rd in 
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ství je prosté, kdy člověk m usí být hrdinou, nemá-li zničit svou
osobnost. Existencialism us je tedy filosofií autonom ní m orálky
Zdůrazňuje vlastní garanci vlastních m orálních norem, čini z
člověka autonomního zákonodárce. Ale zároveň zdůrazňuje zod
povědnost člověka. P ráv ě proto, že člověk je svobodný, je zod
povědný. V této situaci autonom ní m orálky se valorizuje jak
svoboda tak zodpovědnost. Člověk ručí za své jednání, je zod
povědný. A v tom je progresivní a kladný rys existencialism u.

KDO JE ČLOVĚK?
Existenciální filosofie zdůrazňuje, že člověk je hledačem život
ního smyslu. Filosofie m usí člověku otvírat oči. mi.sí mu umož
ňovat, aby žil vědomě svůj vlastni osud, své životní poslání,
člověk h'ed á svůj smysl tím, že volí že se rozhodu i e. Hledání
smyslu je ak t volby V e všech existeneiálnúh svsténvech -lom'
nuie kategorie volby nebo rozhodování mezi dvěma možnostmi
rozhodování pro určitou možnost nebo soustavu možnost; To
je velice důležitý faktor. Tíím, že člověk volí z více možností jed
nu. volí sám sebe určuje se. Nevolí jen tu čí onu možnost, volí v ní
také sebe. Abv mohl zvolit, m usí znát hodnotu toho. co volí. Roz
hoduje se pro určitou situaci podle toho. jak sám chápe sebe.
Jsme-li před jakoukoli sebejednodušší otázkou nebo před dů
ležitým životním rozhodnutím , je jisté, že to, co si sami zvolíme,
zpětně form uluje nás samé. člověk je tedy v existenciálním po
jetí bytostí, k terá volí sebe, k terá v ytváří sebe, vytváří svůj
osud. V kterékoli starověké tragedii jsou antičtí lide třeba
Oidipus, podrobeni úradku bohů, ze kterého nemohou uniknout.
Osud je dán. Oidipus dělá všechno, aby unikl věštbě, podle níž
se dopustí krvesm ilstva, jednoho z nej hroznějších přečinů staro
věké společnosti. Dělá všechno možné, aby unikl osudové věštbě
ale tím , že domněle uniká věštbě, naplňuje svůj osud. Mvšler.ka
fata se opakuje ve všech starověkých systémech. N aproti tomu v
m oderním pojetí, je člověk tvůrcem svého životního smyslu;
svého osudu.
V existencialism u je člověk vždy živý problém, je bytostí,
k terá je sam a sobě otázkou. Volíme-li, musíme se p tát sebe, kdo
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isme. Tím že volíme, řeším e otázku, kdo jsme. Člověk je bytost
která se p tá sama sebe na to, co je. Člověk je bytost, k terá se
poznává jako problém, jakc svobodná bytost Ale svoboda, to
není jen volba mezi dvěm a možnostmi, svoboda je podstatné u r
čení člověka, je to sám základ existence, je to základní forma
existence lidí. Zvíře není svobodné, je předem určeno stru k tu r^ svých biologických orgánů a jeho vývoj je “predestinován”.
stejně jako vývoj lidí v antické báji. Svoboda, máme-li to říci
trochu odborněji, je jedním z podstatných znaků člověka, je anthropinon člověka. Podstatným znakem lidí je nejen to, že cho
dí vzpřím eně a že m ají určitou ku b atu ru mozkovny, řeč a mvšlení, ale že jsou svobodni.
Třetí základní rys existenciální odpovědi na otázku “kdo je
člověk”, se dá určit tézí, že člověk je sm rtelný. To znamená, že
člověk je konečný, že žije v čase, že končí, že se m ění v čase že
je jiný v různých vývojových fázích svého života a že je podro
ben sm rti. M yšlenka sm rti je k rajn ě důležitá ve všech filoso
fických systémech vůbec a v existencialism u zvláště. Můžeme
souhlasit s iedním filosofem, k terý říká. že' filosofický systém
v němž otázka sm rti neotřásá systémem v základech, je školní
cvičení ale ne filosofie. Jakm ile si jednou uvědomíme, že člověk
je konečný, a že sm rt hlodá nepřetržitě na samých základech lid
ského bytí, že člověk stojí tv áří v tvář svém u konci, pak m usí
me opravdu uvažovat daleko odpovědněji a závažněji než lidé,
kteří si to bud’ neuvědomovali nebo chápali sm rt jako cestu k
jiném u a dalším u životu.
Existenciální ateism us má některé tragické rysy. Tím, že
zbavuje člověka iluzí, staví ho sice do reálné situace — ale také
do situace, k terá je v některých aspektech tragičtější než nábo
ženský způsob řešení. Sm rt je základní riziko člověka, je to ko
nečný krach. Jakm ile začneme uvažovat sub specie m ortis a
víme že sm rt p řipravuje konec každém u lidském u jednání, pak
vidíme, že naše jednání a úvahy o lidské existenci nabývají tra 
gického smyslu. Je to něco negativního, dekadentního? Proč by
chom měli m yšlenku sm rti, která provází dějiny filosofie asi po
pětadvacet století považovat za vyřešenou? V ateistické propa
gaci se objevuje často myšlenka, že kdo dobře žil, tom u rozlou-
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cení se životem není tragické. Není pravda, že dnešní člověk je
vyrovnán s otázkou sm rti; sm rt zůstává tragickou situací člově
ka. Analýza toho vědomí nebo expozice této látky je stejně
málo dekadentní jako expozice jiných tragických stránek života.
Dočasnost, konečnost, zaujetí motivem sm rti, které často necházíme v existenciální filosofii, spíše zdůrazňuje určité hum a
nistické aspekty než je zatlačuje. Sm rt je katalyzátorem lidských
hodnot, protože v okamžiku rozhodnutí, zda m áte obětovat život
nebo ne, rozhodujeme zároveň o smyslu svého života. Náš ži
vot stoií přesně za to, zač stojí naše sm rt a naopak, znát důvo
dy k životu a znát důvody, zač by se dalo zem řít, je totéž. Znát
hodnoty, za k teré člověk ručí až k hranici svého vlastního existo
vání, to znamená znát své centrální hodnoty. Týnu se otevírají
propasti, které obklopují lidskou existenci vždy a všude.
N ěkteré v aria n ty německého existencialism u zdůrazňují po
vahu člověka jako šifry. Co se tím míní, že člověk je šifra? Š i
fra je znak transcendence. A transeendence je starý term ín pro
Boha a nadpřirozený svět. Š ifra “nadpřirozeného světa” , čili toho,
co je nad člověkem a co nechápeme, se projevuje jako záhada.
Ani z hlediska dialektického m aterialism u, k terý je přísně gno
zeologicky optim istickou doktrínou nemůžeme vyloučit, že v
oblasti lidského života je řada aspektů, které můžeme shrnout
pod pojem neznámého, záhady, “osudu”, náhody. Zdrojem zá
hady může b ý t předně naše vlastní nevědomost. Člověk, který
jedná zkratkovitým způsobem, subjektivně necliáje příčinu své
ho jednání. Ovšem ani věda nezná vše, :o v ytváří lidský osud.
Záhada je objektivní Není to jen sféra individuálně nepoznané
ho, ale také sféra toho, co lidstvo nezná a co nás ovládá- Člověk
v existenciálním pojetí je člověk před tv áří záhady, člověk ja
ko neznám á šifra, zápasící se záhadným předivem společenské
ho procesu.
K A M JD E Č L O V Ě K ?
Podle ateism u existenciálního ražení, se člověk vyvíjí k své
vlastní svobodě Svoboda je; způsob existence člověka. Svoboda
není jen poznání nutnosti — je to specifický modus lidského bytí,
proces boje za rozšiřování svobody. Svoboda je boj za rů st svo
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body. Zároveň je svoboda praktická činnost lidí, není ideou,
která jen nahrazuje jiné ideje, Boha nebo hodnoty. Svoboda je
jednání a prak tick á činnost lidí. Podle biologických a jiných
aspektů m oderní vědy, je svoboda stru k tu ráln í základ celku lid
ské existence Toto pojetí je ve shodě se základními pravdam i o
lidském životě a jeho smyslu
Dialektičtí m aterialisté vidí ve svobodě boj s odcizením člo
věka. Svoboda je chápána jako prostředek překonáni odcizení.
Pojem odcizení existuje ve filosofii dva tisíce let. Původně měl
teologický obsah; později Rousseau dokázal, že člověk je odcizován sám sobě soukromým vlastnictvím . Po něm Hegel dává tom u
to pojmu nový význam — odcizení ideje. Neodcizuje se člověk
sám sobě, ale absolutní idea sam a sobě. K ritikové Hegela, Feuer
bach. K ierkegaard, M arx kritizovali toto pojetí a dali pojm u od
cizení obsah. V m arxistickém chápání odcizení znamená z h ru 
ba to, že soustava společenských vztahů kapitalism u odcizuje
člověka jeho vlastním u poslání, jeho podstatě, jeho cíli být člově
kem; že ho mrzačí, že z něj dělá autom at, příslušenství stroje, že
osamostatňuje a fetišizuje produkty člověka, stavějíc je proti ně
mu samému.
Existuje odcizení také v podm ínkách socialismu? N ěkteří filo
sofové a priori odm ítají otázku odcizení a tvrdí, že v socialismu
není možné. A však odcizení u M arxe, jak se 'dá prokázat, nebylo
pouze otázkou jednoho společenského řád u kapitalism u. U rčité
rysy, které odcizují člověka jeho vlastní podstatě, jsou dány také
v podmínkách socialismu. Co je způsobuje? N ěkteré specifické
vlastnosti, které vyplývají jednak z techniky — proto se hovoří o
technickém odcizení — jednak z výrobního procesu v dané histo
rické etapě vývoje. L idé m ají osmihodinovou pracovní dobu.
Stojí u pásu a vyrábějí, protože je to ekonomická a technologická
nezbytnost. Současná organizace výroby není v našem století je
ště tak vyvinutá, aby autom atizace vystřídala pracovní sílu a
umožňovala m nohostranější vývoj. U rčité rysy odcizení — zpro
nevěry člověka svém u lidském u poslání — vznikají i v součas
ných podmínkách, Západu i Východu.
Moderní člověk 20. století se vyznačuje základním i rysy tohoto
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století, protože sdílí problém y své doby, protože je jim i vytvořen.
Základní otázka 20. století je nesporně otázka techniky. N ikdy v
předchozích dobách neměl člověk k dispozici tak obrovské těch
nické možnosti jako m á dnes. N ikdy v m inulosti nebylo technicky
možné, aby člověk beze zbytku zahubil lidský rod. N ikdy v minulOsti nebyly možné stratosférické, kosmické lety a různé sym
boly vnější vlády člověka nad přírodou. Proto autoři studií o 20.
století říkají, že technika je m oderní Eros, cosi, čím je m oderní
člověk přím o m agicky přitahován a co má hluboký vliv na celý
jeho život. Technika opravdu vtiskuje charakter naší epoše, cha
ra k te r velmi am bivalentní, dvojznačný. Technika může znam enat
iak záhubu lidského rodu, tak pokrok. Technika sama o sobě není
ani dobrá ani zlá, závisí n a jejím použití. Technika může bý t jak
démonem, tak osvoboditelem; klade člověku do rukou jak nástroj
osvobození a prom ěny Člověka, ta k nástroj úplného zničení lid 
stva. Tuto am bivalentní povahu techniky je dobře si uvědom ovat
protože pak neupadám e do dílčích jednostranností a nesnažíme
se vidět pouze stinné stránky nebo pouze kladné stránky techni
ky. Z abraňuje nám to jak v přem íře optim ism u t.ak v přem íře pe
simismu. V znikají ovšem některé speciální otázky, zda technika
použitá ve vojenství přispívá k blahu člověka nebo ne, zda vo
jenský výzkum je pokrokový činitel nebo ne. Nemůžeme popřít,
že války a ekonomické zájm y značně podněcují vývoj techniky a
že se ve dvacátém století nejprogresivnější technika vyvíjí pro
vojenské cíle. Rozvoj, k terý sebou nese vojenská technika, je asi
pozitivní
Technika spoluurčuje charakter doby jako činitel číslo jedna.
Ideálem M arxe není člověk techniky, kosm onaut, šofér, ani člověk, k terý používá mnoho spotřebičů, člověk zcela technizovaný.
Pro M arxe nebyl ukazatelem vývoje nebo centrální hodnotou
technický rozvoj společnosti, (to je teprve ideál technokratů 20.
rtoletí), ale všestranný rozvoj člověka. To je jedna z myšlenek,
s níž můžeme čelit záplavě technicistního myšlení, k teré se mo
derního člověka snaží přesvědčit, že jde o rozvoj techniky a ni
koli o ukájení základních lidských potřeb prostřednictvím techni
ky. Ideálem M arxe byl všestranně rozvinutý člověk, nikoli kosmo
n au t Výkony kosm onautů obou velmocí jsou výborné sportovní
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výkony, které v sobě obsahují i značná rizika, ale riziko zkušeb
ního pilota není o nic menší. Samozřejmě, že jm éna kosm onautů
která jsou symboly technické dokonalosti člověka, m ají svůj vý
znam v dějinách techniky, ale anonym ní jm éna lidí, kteří tuto
techniku vyvíjeli, a kteří jsou skutečným i hrdiny vědeckého po
znání, často ani neznáme. Anonymové v pozadí odpovídají tomu,
co bychom m ěli respektovat a ctít. Masový symbol — kosmonaut,
to je reklam ní symbol dokonalosti vyspělé společnosti, ale pod
stata věci je jinde. M arxovi nešlo o kosmonauty, šlo m u o to, aby
se jednotlivec co nej všestranněji a nejbohatěji rozvíjel.
Člověk se stává p ráv ě díky spásné technice nebo jako důsledek
prokletí této techniky, nástrojem výroby, je stále více podrobo
ván m ašinériím byrokracie, které jsou n utně spjaty s vývojem
průmyslové společnosti. Tato skutečnost není něčím, co bychom
mohli odstranit gesty nebo propagačním tažením proti byrokracii,
to jsou rysy, k teré tk v ějí v každé současné prům yslové společnosti.
Na celém světě dochází k čemusi, co lze nazvat pasivizací člověka
byrokratickou a technokratickou m ašinérií. Jednodušeji řečeno,
člověk se stává objektem m anipulace aparátů, institucí, je odcizcván sám sobě, je odcizován onomu původním u smyslu hum anis
mu, všestranném u rozvoji lidí, onomu cíli, který socialismus sdí
lí s humanismem m inulých století. Člověk se dále stává víc a více
spotřebitelem, V nejvyspělejších kapitalistických zemích hovoří
někteří teoretici o tom, že člověk se stává jakýsi “homo consumens”, kdežto dříve byl “homo faber” (výrobce), který především
vyráběl.
Typický představitel člověka 20. století je homo consumens,
člověk konzumující, člověk, k terý využívá (konzumuje) prostřed
ky, jimiž je zaplavován masový trh . Pasivizace člověka a jehc
proměna v konzum enta a v m anipulovatelnou bytost, není něčím,
co by vznikalo proto, že určitý stát m á takovou vládu a jiný ona
kou, to je objektivní vývojová tendence, k terá je spjata se s tru k 
turou průmyslové společnosti. Je velmi důležité, abychom si uvě
domovali, že tomuto objektivním u trendu je schopna čelit v ě 
domá aktivita lidí, tedy to, čem u se řík á odborně subjektivní fa k 
tor — vědomí lidí Rozvíjením tohoto subjektivního faktoru, uvě
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domění lidí. můžeme čelit určitým nebezpečím, k terá nevznikají
jen ze společenských antagonism ů a nesouvisejí jen s m ezinárod
ní politikou bloků, ale k terá vznikají s pronikáním techniky do
m oderního způsobu života. Význam subjektivního faktoru roste
úm ěrně s rostoucí technikou.
Cizí k u ltu ry a země, které m ají různá společenská zřízení, a ť
již je to kapitalistická společnost nebo společnosti rozvojových ze
mí, m ají mnoho odlišných rysů. Ale i v protikladu k těm to spo
lečnostem m á Východ se západním světem, chceme-li to ta k nazý
vat, aspoň jednu společnou věc: přesvědčení o hodnotě člověka,
zkušební kám en hum anism u. Jsou ideologie, h n u tí a celé kultury,
k terý m je cizí tato anticko-hum anistická tradice a kde hodnota
člověka není na vrcholku žebříku hodnot, jako v Evropě. Pojítko,,
k teré nyní vzniká mezi rozm anitým i kulturam i, hum anistické po
jítk o evropské tradice, se ukazuje bý t důležitým ideovým fakto
rem , dokonce i faktorem politickým .
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1974 ROKEM ČESKÉ HUDBY
ČÁST TŘETÍ STUDIE MILOŠE VÍTKA
(pokračování)

Několik pokynů pro ctitele hudby, obzvláště
tvorby operní
Katalogy Schwann jsou kom erčním seznamem běžných reproduk
ci. Nejsou katalogem děl uvedených skladatelů. N ajdete tam však
jejich hlavní díla a také data narození, případně úm rtí. V někte
rých skladeb je uveden rok jejich vzniku, jako n a př. u Janáčka a
u M artinů. Tomu je u většiny autorů současných a u některých
stěžejních děl klasických. Lze však vidět značnou nedůslednost.
Skladby Bachovy jsou identifikovány číselným indexem Schmiederovým, Mozartovy Kdchelovým a Schubertovy Deutschovým.
Katalogy jsou sm ěrodatné pro dnešní popularitu skladeb a jejich
autorů množstvím uvedených nahrávek, neboť vydávání desek
není samoúčelem. V posledních letech konstatujem e třeb a rene
sanci Vivaldiho. Telemanna, a rostoucí oblíbenost M artinů, anebo
mezi dirigenty Kubelíkovu.
Jinou lacinou inform ativní publikací je paperback, A New
Dictionary of Music, by A rth u r Jacobs, v sérii Penguin Reference
Books. N enajdete v ní však in terp rety a muzikology. Collie Books
vydali G reat Ccmposers Series s biografiem i 18 skladatelů, které
původně vyšly u J. M. D ent & Sons, England, jako M aster Musicians Series. Tyto paperbaek.s jsou však dnes sotva k dostání; po
dobně jako jiné rozebrané knihy, je třeb a hledat je v knihovnách.
Z obsáhlejších děl je v knihovnách páté vydání Grove’s Dictio
nary of Music and Musicians z r. 1954 o devíti objemných svaz
cích, které jsou značné zastaralé vzdor desátém u svazku doplňků
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z r. 1961 (Macmillan. London, N.Y.). P řip rav u je se vydání šesté.
D<j té doby m á p rý být páté vydání zaktualizováno jako paperbacks. P ak najd ete The International Cyclopedia oí Music and
M usicians v jednom tlustém svazku, by Oscar Thompson. Je to
rtv n ěž práce staršího data, k terá byla však často revidována a
/.novu tištěna. Většinou se setkáte s vydáním z r. 1964. O komorní
hudbě poučí druhé vydání C obbetťs Cyelopedic Survey of Chamber Music z r. 1963. Oxford U niversity Press je znovu tiskla, pověišině čtete ročník 1965. Tato práce m á být brzy osvěžena a vy
dána ve třech svazcích. V knize The G reat Conductors, sestavené
hudebním k ritikem N. Y. Times, Haroldem C. Schonbergem v r.
1967, jsou v rejstříku Ančerl, B alatka, N ápravník. Talich.
Dílo WERM, t. j. The W orlďs Encyclopedia of Recorded Music,
by London Records, z konce let 40 a ze začátku let 50 není k do
st átní. Stalo se ra rito u sběratelů starých desek.
P ro operní repertoár je nejlacinější Dolphin paperback, 100
G reat Operas and Their Stories, by H enry W. Simon. N ákladněj
ší je ilustrovaný The Opera Guide, by A rth u r Jacob and Stanley
Sadie, Ham ish Hamilton, London. Vyšel však také v P an Books
jako The P an Book of Opera. N ajdete tam The B artered Bride —
pram enem je Miloslav Malý: Sm etana, Orbis 56: K atya Kabanova,
včetně fotografie scény ze Sadler’s Wells — pramenem je Hans
Hollánder: Leoš Janáček; his life and works, Calder 63, a většinu
oper, které tvoří běžný program M etropolitan, také na př. Troja
ny a Salome z poslední produkce, nebo opery, z nichž možná ně
kterou uslyšíme v jedné z p říštích sezón, jako Hanseí and Gretel,
Wozzeck, P eter Grimes. Jsou tam také ukázky vedoucích motivů.
Hodně přes 200 oper najd ete v Kobbe’s Comptete Opera Book, by
The E arl of Harewood, G. P. P u tn am ’s Sons, N.Y. 65. Jde podle
mého o výbornou příručku, v níž najdete Prodanou nevěstu, Da
libora i Hubičku, Je jí pastorkyni, K á ťu K abancvu a Švandu du
dáka. Z letošní produkce Met rovněž I Vespri Siciliani a Simon
Boccanegra. Znam enitou publikací, spíše však pro znalce opery a
operní zpěváky, js CrowelFs Handbook of World Opera, Encyclopedic Guide for Singers and Listeners, cempiled by F. L.
Moore, Crowell Reference Books, N.Y. Měl jsem v rukou vydání
z r. 1961. Abecedně jm enuje 500 oper, a u znám ějších uvádí jejich
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děj, a 1500 zpěváků, skladatelů, dirigentů a jiných operních pro
fesionálů s jejich daty, hlavním i rolem i a díly. Jin é části jsou The
Characters in th e Opera, Chronological Index, Glossary, Themes
of the m ost famous m usic num bers, Index of Singers acc. to voices
and Names of famous arias.
.Dějiny opery a curriculum jednotlivých oper n a velkých scénach, nikoli však jejich obsah, najdete v knize The World of Ope
ra, by Wallace Brockw ay and H erbert Weinstock, Pantheon
Books, a Division of Random House, 1962. P rvní část seznamuje
se vznikem opery ve Florencii zač. 17. století a s jejím vývojem v
rukou význam ných skladatelů po čtyři století, celkem v 24 kapi
tolách, s nichž poslední jsou A m erican O pera a M odern Galaxy
(Berg, B ritten, Korngold, K lenek, Orrf). Kapitola, A Digression
on Folk Opera, obsahuje statě o Sm etanových a o Janáčkových
operách. Je zm íněna D vořákova Rusalka, W einbergrův Švanda
dudák a tvorba Fibichova. Zajím avé je tem atické srovnání R u
salky s Russalkou od Dargomyžského, s Giselle, s L abutím jeze
rem a s operou Le Vlili od Pucciniho. Annals of Perform ance tvo
ří druhou část knihy. Jsou to data, týkající se dvěstěpadesátí abe
cedně seřazených oper: jejich prvních provedení, jejich prem iér
a významných repríz na světových scénách, jejich provedení
na festivalech, kým byly dirigovány a k teří zpěváci vynikli v
jednotlivých rolích. Na m noha stránkách najdete B uriana, Destinovou, Jeritzu , Slezáka, L u d ik ara a Novotnou v M etropolitan, v
Covent G arden a ve Scale. V knize je P rodaná nevěsta, Dalibor,
Jenufa, K á ťa K ahanová a Švanda dudák. Dozvíte se o prvním
představení P rodané nevěsty v D rury L ané Theatre 1895 v Lon
dýně, o dalších představeních 1907/30/39, a zvi. 1955 v Covent
Garden s Kubehkem . Jen u fu uvedl KubeJík v Covent G arden v
sezóně 1956/57, kdy byla h rán a osm krát. Zpívala Amy Shuard.
Chicago Lyric Opera provedla Jenufu v r. 1959. Dirigoval ji von
Matacic a hlavní roli zpívala G ré B rouwenstijn. č te te jm éna těch,
kteří zpívali v brněnské prem iéře 1904. P opularitu Její pastorky
ně dokum entuje statistik a 42 oper, které dosáhly více než 100
provedení. Z těch bylo jen 5, k teré byly napsány či po prvé pro
vedeny v 20. století: Jenufa, B utterfly, Turandot, Rosenkavalier,
Ariadně auf Naxos, Ze stati o Kahanové se dozvíte, že Frant. N eu
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m ann řídil brněnské první provedení, O takar Ostrčil její praž
skou prem iéru, Otto K lem perer její něm eckou prem iéru v Kolíně
nad Rýnem, a že Charles M ackerras ji uvedl v Sadler’s Wells v r.
1951 v irámoi Festival of B ritain. Hlavní úlohu zpívala Amy Shuard.
K ubelik řídil tu to operu v r 1954 a později v Covent Garden,
když se stal jejím hudebním ředitelem . V New Yorku byla pro
vedena r. 1960 v anglickém překladu n a Em pire State Music Fes
tival. Amy S huard zpívala K á ť u a Rudolf P e trá k Borise. P řed
tím ji uvedli s klavírním doprovodem studenti v Clevelandu.
Švanda dudák přisel do Covent G arden sedm let po pražské pre
m iéře, t. j. v r. 1934 a byl dáván po dvě sezóny. Dorotu zpívala
Elisabeth Rethberg. S Kubelíkovým jm énem se setkáte také v
zajím avých análech Trojanů, jejichž obě části uvedl r. 1957 v Co
vent G arden v anglickém překladu. A utoři díla zřejm ě nebyli
■informováni, že K ubelik provedl druhou část opery Les Troyens,
totiž T rojany v' K artágu, v B rně krátce po vypuknutí války. J i 
nak by se při své důkladnosti o této události jistě byli zmínili,
tím spíše, že šlo o dirigenta šestadvacetiletého a o provedení díla,
k teré p atří k nejnáročnějším . V roce 1958 K ubelik uvedl v Co
v en t G arden Les dialogues des C arm eiites, P eter Grimes a Bo
rise Godunova, zpívaného v ruštině. M im ořádný úspěch měl jako
d irigent Othella v r. 1955.
K nihy The M etropolitan Opera, by Irw ing Kolodin, A. A.
Knopf, N.Y. 66 a The M iracle oí Met, by Q uaintance Eaton, Mered ith Press, N.Y., 67, popisují jednotlivé sezóny, případně je te
m aticky shrnují, od 1883 do přestěhování do Lincoln C enter 1966.
Q. Eaton připojila události v r, 1967. Dozvíte se, že P rodaná ne
věsta m ěla od r. 1909 do r. 1941 v Met 41 představeni v 12 sezónách,
a že osm krát byla ještě provedena v C ity C enter r. 1946; že k
prem iéře M ahler pozval z P rah y šest tanečních párů; že koncert
ní prestiž Předehry byla důvodem , že ji h ráli v M etropolitan jako
úvod. k 2. jednání, aby nebyla rušena opozdilci. Píše se tam o
prvním představení v angličtině jako B artered B ride v jarn í se
zóně 15. května 1936 a o repríze n a Hod boží vánoční 1936. O Je 
jí pastorkyni, k terá m ěla prem iéru 6. prosince 1924 s Jeritzou v
německém překladu M axe Broda, a k te rá byla v sez. 24/25 pět
k rá t hrána. (Brod seznám il se s Janáčkem p ři pražském prove-
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dění P astorkyně v Praze 1916, dopisoval si s ním a napsal jeho
první monografii). P ak o provedení Švandy dudáka 7. listopadu
1931, k terý byl dáván v sez. 31/32 také pětkrát. Do němčiny ho
přeložil rovněž Max Brod jako Schw anda der Dudelsackpfeifer
(Bagpiper). Obě opery dirigoval A rtu r Bodanzky, který po Mahlerovi kdysi také převzal řízení P rodané nevěsty. Čtete o uvedení
Její pastorkyně H am burskou operou 1967, když z m ontrealské
Expo zajela do New Yorku, a o koncertním provedení této .Tanáčkovy opery Thomasem Scherm anem ve Philharm onie Halí. V obou
knihách čtete jm éna Em m y D estinn, Carl B urrian, Leo Slezák,
Maria Jeritza, Pavel L udikar, Jarm ila Novotná. Také jm éna k rá t
kodobých pěvců, kteréžto kategorii se říkalo m eteerites, jako byla
olomoučanka H erm a Žárská, k terá studovala v Americe zpěv, a
byla v r. 1915 angažována jako Elsa v Lohengrinu. V roce 1955
zpívala Eva L iková v Rigolettu. V sez. 66/67 byla reangažována
reprpnistka Ludm ila Dvořáková pro Fidelia. Její dram atický so
prán uplatňuje se doma většinou ve Wagnerovi na př. deska Su
praphonu W agner Recitál, V r. 59/60 zpíval v Met K im Borg,
hlavně ve Figarově svatbě. Jn.enuji ho vzdor jeho finském u pů
vodu, poněvadž zdomácněl později v Praze a m ůžete ho slyšet na
mnoha deskách Supraphon a DG. Jeho bass-bariton m ezinárodní
úrovně uplatnil se hlavně ve Dvořákových skladbách Requiem
a Stabat Mater.
Jedinečné záznamy oper ze scény M etropolitan, jichž brzy bude
na 700, jsou každosezónně vysílány rozhlasovými stanicem i už po
35 let. Doporučuji nahrávání n a pásku, neboť jejich reprodukční
kvalita je znam enitá, zvi. n a stanicích FM. N ěkteré vysílačky FM
reprodukují krom ě toho opery vynikajících ensemblů z desek či
z pásek. V hudebních sekcích větších knihoven najdete k nim
klavírní a vokální vý tahy (opera scores), obyčejně v původním
jazyku, jak jsou zvi. v Met prováděny, i v překladech. V někte
rých jsou vyznačeny i nástroje orchestru. U starých oper setkáte
se zpravidla s výtahy staršího data. Nebuďte proto překvapeni
četnými změnami a škrty. K nedávném u vysílání Lazebníka sevilského jsem měl v ruce výtah, vydaný u Schirm er-a, N.Y., 1900.
Zteřelý p ap ír se trh al při obracení listů. Podle výtahu vidíte, že
šlo o operu o dvou jednáních a že v dnešním provádění tříakto-
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vém je značně zkrácena. Mnoho změn je v recitativech. Rosina je
označena jako soprán, ač Rossinim byla role určena pro mezzoso
prán. P ři sledování vokálních p artů jste překvapeni zjednodušo
váním obtížných pasáži, i vynikajícím i pěvci. Snad právem se
dnes často píše o úpadku pěvecké techniky bel canta.
Rozum ět hudbě a slovům náročnějších oper bez výtahů není
snadné. O tom m ne znovu nedávno přesvědčily T ristan a Iscnda,
Salome a Růžový kavalír, jejichž lib reta jsou sam a o sobě cenná. K
p iv n í opeře je napsal W agner sám, k druhé je překladem h ry Oscara
Wilda a k tře tí opeře je napsal básník Hugo von Hofm annsthal.
Všechna tři jsou v úzké spojitosti s hudbou. Je n vzpomeňme ly
rické krásy libreta Jaroslava K vapila k Rusalce! Je výhodou, že
si m ůžete výtahy ponechati po delší dobu a studovat je. Rovněž
umožní přibližné časování aktů, abyste si mohli n a h rá t operu bez
přerušení á rií či souvislých dějových částí. Zajím avé je srovná
vání týchž oper, nahraných v různých letech, pokud jde o různá
pojetí děl dirigenty i zpěváky a o hodnocení jejich výkonů.

Pěvci z Čech a z Moravy, kteří se proslavili
v Metropolitní opeře
Em a DESTINOVÁ, rozená K ittlová, začala svou závratnou k a 
riéru v roce 1898 jako Santuzza v Berlíně, kde zpívala nejm éně
v 50 rolích, z nichž bylo 12 berlínských prem iér. V těch byla ne
júspěšnější její Salome 1905. Jako Senta hostovala v B ayreuthu
a jako Salome s B urianem v Paříži. V Covent G arden zpívala v
150 představeních. V análech c londýnském představení Madama
B utterfjy r. 1905 čtete: The Covent G araen prem iére assembled
one of the classic casts of operatic history: Emmy D estinn, Enrico Caruso and Antonio Scotti. D estinn was a peerless Cio-CioSan, and the v erbal tradition is th at none of her successors truly
equaled her” .
V M etropolitní opeře debutovala se senzačním úspěchem jako
Aida p ři zahájení operní sezóny 16. listopadu 1908. R. Aldrich
napsal o ní v Times: “ G reat power, body and v ib ran t quality.”
C aruso byl Radames, Scotti Am onasro a operu řídil A rturo Toscanini, jenž tehdy Aidou zahájil svou dráhu jako dirigent. Metro
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politní opery. V téže sezóně Destinová zpívala Santuzzu s Carusem a s Pasqualem Amatem: řídil Toscanini, O dva roky později
byla trojice Caruso, Destinová a Amato středem ovací společně s
dvojicí Toscanini a Giacomo Puccini při světové prem iéře La
Fanoiulla del West. Destinová zpívala první M innii. T rium f Aidy
byl opakován v r. 1910 v Paříži, kdy poprvé M etropolitní opera se
vydala na evropské turné. O Destinová bylo napsáno: “Her appetite for w ork was insatiable”. Nebylo pěvkyně s bohatším reper
toárem, k terý tvořilo 80 rolí. Amelia, Cío-Cio-San, Donna Anna,
Elisabeth, Elsa, Eva, Gioconda (s Carusem a s Amato), Leonora,
Lisa v Pikové dámě, Louise, M ařenka, M arta v Nížině (zpívala v
její americké prem iéře), Mrs. Ford, Nedda, (s Carusem a se Scottim), Pam ina, V alentine v Hugenotech s Carusem, Wally, byly z
rolí, které ji proslavily. A pak Tosca, kterou zpívala s M artinellim a s De Lucou začátkem r. 1916 před n ávratem do Čech, kde
byla za války internována na zám ku Stráž nad Nežárkou pro své
vlastenectví, jehož symbolem sc stala její Libuše. Po náv ratu do
New Yorku zpívala v sez. 19/20 hlavně Aidu a Santuzzu, a v sez.
20/21 Toscu s Giglim. Lrvedení Prodané nevěsty n a scéně M etro
politní opery bylo společnou zásluhou Destinová a českého balet
ního m istra v Met, O takara B artíka. Q. Eaton zhodnocuje její k a
riéru: “D estinn glorified the M etropolitan w ith one of the finest
voices in a hum an th ro a t”
Karel BURIAN, k terý zahájí' svou dráhu v B rně jako Jen ík a
Dalibor, a jenž získal později světovou pověst jako Parsifal v Bayreuthu 1898 a v Covent Garden. zpíval jako hrdinný tenor v
Met od 1906 do 1913. Uvedl se Tannháuserem . Proslavili ho Tristan a Siegfried. Byl prvním Herodem nejen v M et, nýbrž již
předtím ve světově prem iéře Salome v D rážď anech 1905. Karel
Burian byl b ratrem baritonisty Em ila B uriana, k terý byl otcem
E. F. Buriana.
Leo SLEZÁK začínal Lohengrinem v B rně 1896. Zpíval v Met
1909/14 a vynikal jako OteJIo, v něm ž debutoval pod Toscaninim,
:ako Radames. M anrico a Lohengrin; nejen svým jedinečným te
norem. nýbrž i svým im pozantním zjevem. Zpíval také W althera
v Mistřích pěvcích norim berských, kterým i Toscanini zahájil se
zónu 1909/10 Julien-a v Louise a H erm anna v Pikové dám ě s
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Destinovou. Byl znám smyslem pro scénický hum or. Když se jed
nou stalo, že odsunuli lab u ť z jeviště bez něho. otázal se chóristky,
kdy odjíždí příští labuť. Byl otcem W altera Slezaka, jem už byla
svěřena v M etropolitan r. 1959 úloha v C ikánském baronu. Sle
zák se narodil v Šum perku a učil se zpívat u brněnského učitele
A. Auspitzera, podobně jako později brněnská rodačka.
M aria JERITZA. Začala v Olomouci jako Elsa v Lohengrinu
1910. Úžasný talen t dcery bývalé domovnice, Jedlitzkové, uváděl
v nadšení posluchače M et dram atickým sopránem od 1921 do 1932.
Její zásluhou byla uvedena v Met 6. prosince 1924 Janáčkova Jenufa, kterou zpívala předtím s úspěchem ve Vídni v r. 1918, a
pak opera čtyřiadvacetiletého E. W. Korngolda, Die tote Stadt
(Korngcld se narodil shodou okolností v Brně). Touto operou, v
níž zpívala M ariettu, zahájila Jeritza svou k arié ru v Met v listo
padu 1921. Je jí repertoár byl bohatý: Carm en, Elisabeth, Elsa, Fe.
dora, M arkétka, Minnie, Santuzza, Sieglinde, Thais, Tosco, Turandot; a zvláště R ichard Strauss: Salome, Die ágyptische Helena. Octavian. Byla v N.Y. první Ariadnou a první Ariadnou ve
světové prem iéře A riadny na N axu ve Vídni 1918. Byla oblíbe
nou Maliellou v I Gioielli della Madonna, kterou zpívala s Giovannšm M artinellim . P ři jednom představení byli dvacetkrát vyvo
láni. V New Y orku vyšel v roce 1931 její vlastní životopis, Sun
light and Song.
Pavel LUDIKAR — Vyskočil začal v N árodním divadle v P ra 
ze 1904 Debutoval 1926 jako Tim ur v Turar dct. Zpíval tehdy
s Jeritzou, De Lucou a s Lauri-Volpim. Jeho velkou rolí býval Leporello. V ynikající A rchibaldo v L ’Am ore dei tre ré, W urm v
Luisa M iller a Gessler ve Vilém u Tellovi. By] členem M etropoli
tan do r. 1932. Udivovala jeho znalost jazyků. Zpíval proto také
často vedoucí úlohy v ruských operách. Úspěšný B aron Ochs ve
Reále.
Jarm ila NOVOTNÁ začala u Národního divadla v Praze r. 1925,
zdokonalovala se v Itálii a zpívala pak v B erlíně a ve Vídni. Ho
stovala často v Londýně a v Paříži. V Americe debutovala jako
Cio-Cio-San v San Franciscu v říjn u 1939. Operní anály o ní píší:
"Jarm ila Novotná was then to grace the M etropolitan for some
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seventeen seasons” . V první sezóně se uvedla n a scéně M etropoli,
tan začátkem ledna 1940 jako Mimi v Bohémě a zpívala v téže sezóně Euridici, V iolettu a C herubína, v kteréžto roli m ůžete ji sly
šet na deskách, k teré letos vydala M etropolitní opera pro své příz
nivce za min. d ar $100 jako album M ozartovy Figarovy svatby, a
sice tak. ja k byla provedena v M et a vysílána rozhlasem 7. pro
since 1940. Zpívá s Licií Albanese, s Elizabeth Rethbergovou, jež
v sez. 32/33 zpívala také M ařenku, a s Eziem Pinzou, k terý byl
úspěšným Kecalem v sez. 40/41. Hlas a půvab předurčily Novot
nou k pozdějším u O etavianu v Růžovém kavalírovi, pro Guiliettu i Antonii v Hofm annových povídkách. Byla vynikající Cio CioSan, Elvira, Manon, P am ina a Orlofský v Netopýru. Když po čty ř
letém intervalu uvedla Met 28. února 1941 Prodanou nevěstu,
Novotná zpívala M ařenku v sezónách 1940/41/42. Na jiných svě
tových scénách bývala úspěšnou jako Alice Ford, Gilda, Taťána,
Violetta. Sklízela též ovace v melodické tvorbě vídeňské.
(Dokončení v příštím čísle).
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k výro čí jo s e f a su k a

JOŽA KARAS
Česká hudba vzpom íná letošního roku několika význam ných vý
ročí. P řed sto padesáti lety se narodil B edřich Sm etana a před
devadesáti zemřel: dvě stě let uplynulo od narození skladatele
Václava Ja n a Tomáška, a už je tom u sto roků, co se narodili Josef
Suk a Oskar Nedbal. K nim se pak druží jubilea A ntonína Dvořá
ka, Leoše Janáčka, Josefa Bohuslava Foerstra, Vítězslava Nováka,
Bohuslava M artinů a dalších. Není tedy divu, že rok 1974 byl vy
hlášen “Rokem české hudby” : při té příležitosti jsou v Českosloven
sku pořádány festivaly, slavnostní koncerty, zvláštní rozhlasové a
televisní pořady, výstavy a podobné podniky.
Zamysleme se nyní nad pozoruhodnou osobností Josefa Suka,
jeho postavením v dějinách české hudby a jeho významem na
světovém hudebním fóru.
Josef Suk se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích, kde jeho otec
Josef by! typickým českým kantorem , ředitelem kůru a vedoucím
proslulé křečovické kapely. Josef starší si záhy povšiml nevšed
ního talen tu synka a od útlého m ládí jej počal vyučovat hře na
housle a klavír. Jako jedenáctiletý chlapec se dostal Suk na p ra ž 
skou konservatoř do houslové tříd y Antonína Benew itze, zatím
co komposici studoval s K arlem Steckerem a později s Antonínem
Dvořákem. A hned od m ládí počala Suková podvojná činnost ja
ko sekundisty v slavném Českém kv artetu a jako vynikajícího
skladatele.
D vořák měl na mladého Suka nesm írný vliv. Nebyl mezi nim i
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jen poměr učitele k žákovi, nýbrž pom ěr přítele, rádce, podpo
rovatele a posléze též pom ěr rodinný, když se Suk oženil s D vořá
kovou dcerou Otilií.
Pod vedením optim istické osobnosti Dvořákovy, Suk napsal
své p ivní úspěšné skladby, včetně oblíbené Sereráčly pro smyčce
a Písně lásky. Životní pohoda je vyzpívána v Radúzovi a Mahulenč, legendě Pod jabloní, smyčcovém k v artetu a klavírních cy
klech, potom následovaly obsáhlejší orchestrální skladby jako
Symfonie E dur, F antastické scherzo, sym fonická báseň P raga a
velkolepá Fantasie pro housle a orchestr.
Utěšené životní podm ínky však netrvaly dlouho. 1. května 1904
umírá Antonín D vořák a v červnu 1905 Suková manželka. Z tráta
dvou nejvíce milovaných osob otřásla Sukem-skladatelem. Tragic
ká rána osudu je v yjádřena v m onum entální symfonii Asrael, ale
už v Pohádce léta lze cítit blahodárný vliv krásné přírody na
tvorbu skladatele a ve Z rání se vypořádává s životními problé
my. M ohutná tetralogie ie uzavřena Epilogem. Suk si uvědomoval
závažnost celého projektu; n a této skladbě pracoval dvanáct let.
Ovšem mezi tím vznikla jiná díla, jako Meditace na svatováclavský
chorál, Legenda o m rtvých vítězích, smyčcový kvartet, pochod V
nový život, několik klavírních cyklů a pod.
t ■

Suková činnost v českém k v artetu trvala až do roku 1933, ale
už o jedenáct let dříve byl povolán jako profesor skladby na praž
skou konservatoř a d v ak rát byl jm enován rektorem ústavu. Jeho
plodný život skončil 29. května 1935 v Benešově, ale tělesné pozůsLatky byly uloženy k věčnému spánku v jeho rodišti.
Josef Suk p atří beze sporu k nej důležitějším reprezentantům
české hudební tvorby v první části dvacátého století jakožto pokra
čovatel slavné dvořákovské tradice a zároveň vychovatel nové
skladatelské generace. Těžko bychom si dnes představili čes
koslovenský hudební vývoj bez tohoto velikána. Jeho význam je
po právu stále oceňován a jeho skladby se těší velké oblibě nejen
v Československu, nýbrž i po celé Evropě. Ja k je Suk znám jinde
ve světě a především n a am erickém kontinentě?
Tady je bilance velmi neutěšená. Suková stěžejní symfonická

díla jsou absolutně neznám a, pouze jeho Serenáda pro smyčce se
těšila do nedávná značné oblibě, ale v poslední době i tato sklad
ba upadá v zapomenutí. Z celé jeho tvorby se v Americe udržuje
na program ech pouze brilan tn í B urleska pro housle a klavír, je-,
den z drobných Č tyř kusů.
Je těžko srovnávat a není to ani populární. Ale proč je Čajkovského smyčcová serenáda víc oblíbena než Suková? A přitom Su
ková skladba je stavebně daleko více vyvážena. Nebo proč eklek.
tické symfonie M ahlerovy jsou hrány dnes a denně po všech kou
tech A m eriky, a Suka si nikdo ani nevšim ne’ A přece se Suk ve
svých vrcholných sym fonických skladbách jistě Mahlerovi vyrov
ná, nebo jej snad i předčí.
Nedá se dost dobře předpokládat, že by si některý z předních
am erických dirigentů vzal za úkol soustavně předkládat Suková
díla veřejnosti. Logicky by se však dalo očekávat, že českosloven
ské orchestry by m ěly p ři častých uměleckých zájezdech propn.
govat díla ja k Suková, ta k i jiných zde málo známých českých a
slovenských skladatelů. Bohužel skutečnost je jiná.
Poněkud snazší by bylo uplatnění v rozhlase. Zde však opět na
rážím e na dvě překážky. V první řadě je to nedostatek gramofon
nových desek. Tak ku př. Epilog vůbec neexistuje, Zrání a Asrael
byly kdysi k disposici v historických nahrávkách Talichových a
nyní očekávají nové vydání. Potom je potřeba aby se někdo
soustavně staral o provozování československé hudby, podával in
formace, zapůjčoval m ateriál a pod.
To by si měla vytknout za úkol Společnost pro vědy a um ění
právě letos — v Roce České hudby!
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Naše nová poezie

Z CYKLU POPISY Z D Ě JI N
RIO P R E IS N E R
I.

K dyž se vracíme k počátkům
je lépe se zastavit cestou u oráče
pro chvíli planého oddechu,
který si přisuzujem e právem
pozorovatele skřivanů
a studničáře na lemu Ulijí,
neboť nejen na samém konci,
ale už na okraji zelené meze
se rozvírá m okrající rána bolesti,
z níž zvolna vytéká míza dějin.
Každá mez znamená totiž
nejen tvrdošíjnou při,
ale i soud plný naděje —
té, co je pohřbena m ezi skrčenci
na dně rašelinišť.
Pokud bychom však stavěli oblouky
z dějinných cyklů
jako uhrančivé m osty z pvedpjatého betonu,
aby se klenuly nad hříchem a trestem,
tím víc by se nám ztrácelo z podstaty dění
a střízlivec rolník, zarostlý staletím,
by moudře překročil posvátný práh
a zmizel nám v příšeří jizby,
střízlivec lovec by už zdálky
před zrádnou výpravou
varoval hvizdem a bubny.
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Co tedy počít s km eny Žulu a Čukčů,
kteří řvou na úpatí dějin
s kyčlemi bojovně vysunutým i?
(Už tam válečná čára rozděluje pokřik
na proud ztraceného pláče
a pramen vražedné medoviny.)
P atří k počátkům číselné řady
jako ti, co nemohli odejít
— a pokud šli, zůstali navždy uvězněni —
nebo chodíme kvůli nim na mši,
totiž: abychom dokázali, ž>e naše duše
už přerostla vyrvaná srdce
a kohoutí zpěv, ty krůpěje
v kamenném žlabu zaschlé na důkaz
vyhlášeného zákona a smíru.
Je-li vlastnictví posvátné,
pák kom unismus se spikl
pod stříbrným rodinným svícnem;
tahle moudrost by stačila tak
chorému rozumu poddaných královny Viktorie,
vynálezcům prezervativu
a světových výstav.
Ale i důkaz Boha
promluví jen k čistému rozumu,
jako se rozhovořila Johanka
až po druhém odvolání.
Ze dvou poznání je pravé jen to,
které se vzdá sebe sama
v objetí nevybírán ostí,
s náručí přibitou k vratům.
Proto ani pithecantropus nesežral všechnu moudrost
a má se věru ještě kam obracet,
ten Orfeus s chlupatým čelem zapomnění
a něžné nevyslovenosti —
má se věru kam obracet
za předky Heroda, za praotci Valdštýna,
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do hybných m raků andělských smilstev
k ztepilým dcerám nerozhodnosti.
Jaké prostory dění
se tu vynořují v savanách,
když stačil už pouhý pohyb palce
pro sm rt gladiátora!
Ale již pouhé oko hada,
k něm už se milostně váže králík a m yš,
předjímá vesmírnou pastvu
pro zrak člověka
a popírá náhodu.
Už vidění foxteriéra se vym yká
představám kronikáře,
proto i básníci m usí
nazývat skry tý m to,
co tlí v hlubinách duchovních šachet,
a sn ít o proměně prosné kaše
v novou, vznešenou službu.
Jaké očekávání ve zlatě kuřátka!
Příroda má přece víc vlastností,
než srostitá horda žen z VOGUE,
všelijaké vlastnosti,
a když je potřebí,
pomůže i parnímu stroji,
aby také lokomotiva
byla jen stydlivým přiznáním
neuchopitelného.
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K dyž říkáme “pozvolna, krok za krokem”,
když říkáme “vývoj”,
šálíme sami sebe,
protože i čekající milenec
každým lusknutím prstů
vstupuje do nového způsobu bytí,
aniž je schopen se k tomu přiznat
v milostné noci —
ačkoliv ho omlouvá,
že ani ve chvíli slasti
nikdo nepoznal tajem ství
proměny zvuku ve znak.
Proto nejen dvouhubé zvíře
těch nedočkavců
je třeba m ít v jisté úctě,
ale i jesetera sibiřských řek,
abychom pochopili aspoň s íť lidskosti . . .

M ôj h ra d
JO Z E F M ILU Č K Ý
M ój hrad je z dlaní vystávaný.
Hniezdia v ňom sm utky ako vraný,
bolest’ sa skryla do uzlíka tm y.
A nádej,
žitá, vyprahnutá pusta,
keď m úry horia, ku chalúpkam pú šťa
chladnu a čistu pveseň o studni.
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Raz bývá radost’ na tom hrade.
Bašty sú samy sypký smiech.
Luna nám leje medovinu
z ryšavěj m isy, pitvej pieh.
A sú tu chleby, ako vápno biele,
jablká,
hroznot
pravá sol’.
Nádvorie slúži ako stůl.
Obetný oltář,
sviece pre nedele.
Roztváram dlaň,
hniezdo s pastovým holubom.
P eruťou střelí,
zažiari.
Tam , v diaVke křiky náhrdelník vijú
z tých našich dobrých šípok na úbočiach.
červených ako prsten v poihári.
A staré duté m rtvé hodiny
na mojom hrade slúžia iba sovám.
Monogram ryjú do nich nechtam i
vážení hostin.
A ja ich tam schovám.
Už odišli, už tm dovina chýba.
N a prašnej ceste portréty ich piat.
Pod hradom rieka, mastná ako had.
A dlaně opat’ studené s ť a ryba.
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Půlnoční mezihra
Př e m e k k o c iá n
Do štítu noci
Do růžku Měsíce
Spinkej Hvězdo nocí
Čas měří
jen zlatý vlásek
po půlnoci
Spinkej
Slzo horoucí
Zrcadlo beznaděje
Což chápající chápe
co se děje
Zvedám svoje ruce
k temenům černých
dálek
K nebi na uzly
vzdálenému
Pokorně klečím
u kulatých tváří
macešek
Z nichž voní
hrouda hrobu
Lopata o kámen
nezazvoní
A slza září
do horoucího poníž/ení
Prosí o smilování
Prosí o Lásku
Prosí o všední den
Pravdy
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II.
Chaluho v moři
V žd y ť už ti neuvěří
A n i petrklíč
A n i sasanka
A ni Slzy Panny Marie
je n prače jazyku
písečné zm ije
Černé z Balkánu
Přehozem sm utku
zastírá jed
kapající
z Duše nečisté
U kryté na Faustovně

III.
Čas řádí v bouři
Blesky sedlají oblohu
Nemluvme o Bohu
Satan jde na hrátky
U vrátek zahrádky
bere za kliku
Venku je potopa
Mravenec do Archy
zatíná klepeta
K dyž Satan vstupuje
Jako vždy Gentleman
U dveří vyzouvá
leštěná kopyta
N abízí pojistku
Života N a úvěr
Za Princip
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NEKROFILIE A JE JÍ ODRAZ V UMĚNÍ
JIŘÍ O. KŘÍŽEK
(Delší práce o nekrofilii
ska vychází v angličtině
z níž následující řádky
že them a nebylo nikdy v

z lékařského a anthropologického hledi
Odraz v um ění tvoří jen jednu kapitolu,
jsou stručným výtahem , hlavně proto,
češtině publikováno.)

Sex a jeho různé projevy pronikaly cd nepam ěti do jednotlivých
odvětví ja k um ění, ta k náboženství, a vzájem ně se ovlivňovaly.
Vzpomeňme jen k u ltu a soch falických bohů v antice i později.
Priapos a Fhallus u Řeků a Ř ím anů, P ripegala u Slovanů. Exi
stuje řada m onografií n a them a erotika a um ění. V středoevrop
ské oblasti je znám zejm éna “Bilderlexikon der E rotik”, dále pak
četné práce E duarda Fuchse z doby kol r. 1900.
Krom ě sexu t. zv. norm álního nacházejí svůj ohlas v um ění i
sexuální aberace či deviace, t. j. úchylky v projevech sexuálního
pudu, nejednou nazvané po svých propagátorech a hlasatelích.
Nejznám ějším i se stali m arkýz de Sade (sadismusj, jin ak jediný
a poslední vězeň v Bastille, když tato padla 14. 7. 1789, dále pak
Leopold von Sacher-Masoch (masocbismus), Oba jednak scestně
pohlavně žili, jednak napsali řa d u rom ánů eroticky deviantního
obsahu.
V našem sdělení se budeme zabývat um ěleckým dopadem či
odrazem té nejvzácnější a snad nejhrůznější aberace sexuální,
t. zv. nekrofilie. Term ínu použil poprvé v polovině XIX. století
belgický psychiatr Guislain. Je to složený tv a r řecké provenience
a znam ená lásku k sm rti. V úzce lékařském a psychiatrickém
smyslu p ak jd e o pohlavní styk s lidskou mrtvolou. S tarší autoři
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používali pro tento phenom en různých, dnes již archaických
označení, z nichž budou m ít radost čtenáři latiníci a právníci.
Jsou to na.př. “necrostuprum ”, “coitus cum defunctis’', “stupratio eadaveris”, “necrom ania”, “necrosadism us”, “sodomia defunctorum” a pod. Někdy se užívalo nesprávného označení “vampdrismus”, i když toto platí spíše pro případy pohlavně motivovaného
ssání a pití lidské krve.
Nekrofilie je stará jako lidstvo samo. Ja k uvádí Herodot, vy
skytovala se již u egyptských balsam átorů mrtvo! a vynutila si í
zákonná opatření. Těla m ladých žen nesm ěla b ý t balsamováno
dříve než po uplynutí několika dní, kdy přítom ný rozklad měi
již zamezit případném u zneužití. P rávníci si vzpomenou, že až do
i. 1950 existoval i v ČSR zákon z dob rakouských, trestající prznění mrtvol.
O tom, íak silná a energeticky podložená je taro deviace, svěd
čí nám aha a obtíže, jaké nekrofilové leckdy podstupují, aby
si opatřili m rtvoly. Dlouhé hodiny v noci vykopávají hrob, ne
odradí je ani m ráz, v noci se skrývají u hřbitova, v zimě plavou
přes řeku, daleko odvlékají uloupená těla, nevšim nou si, že se
při této horečnaté nám aze nejednou i zraní.
Jde často o osoby duševně pod vy vinuté až vyloženě slabom y
slné. Tvrdí se, že příležitost, vyplývající z povolání, je často
usnadňujícím m om entem (hrobníci, zřízenci patologicko-anatomických ústavů, balsam átoři, zam ěstnanci pohřebních ústavů,
kněží a vůbec osoby, m ající přístup k m rtvolám či um írajícím ).
Zůstává vždy otázka, zda volba těchto povolání se někdy již ne
dála pod vlivem existující úchylky sexu. Je zajím avé, že nekro
filie se vyskytovala jako ritu ál u prim itivního aírického kmene
Kikamba.
V české soudně lékařské a psychiatrické literatu ře je dodnes
jen několik málo citací a pozorování (Reinsberg, K uffner. Maschka, Czumpelik, Křížek). Z ostatních sexuálních deviací stojí nejblíže
nekrofilii t. zv. fetišism us, kde objektem erotické touhy se stan ;
původně bezvýznam ný či m éně významný předm ět či část celku
(vlasy, střevíce, podvazky, oděv a pod. či okolnost nebo místo, jež
k sobě cestou asociace či podm íněného reflexu připoutá erotickou
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hodnotu. Dále pak t. zv. statuofilie neboli pygm alicnism us, ero'ic k á touha po nehybných, pasivních a studených sochách. Řec
k á báje líčí, ja k se Kleisophos zamiloval do sochy v chrám ě na
ostrově Samos. Uzavřel se v chrám ě a pokusil se o styk se sochou
Jelikož studený m ram or tom u byl naobtíž, položil kus syrového
m asa na genitál sochy, aby mohl ak t dokončit.
Krom ě nekroíilie v užším slova smyslu také existuje t. zv.
sym bolická nekroíilie. Takto úchylný nekroril obyčejně vyža
duje na nevěstce, aby jej očekávala n a im provizovaném kataíaiku, v rubáši a poloze m rtvoly, mezi hořícím i svíčkam i. Byly i v
tom sm yslu specializované nevěstince (pověstná “ stříbrná kaple”).
T. zv. ideální nekroíilie se vyskytuje u osob, které mají
oblibu m eškat na hřbitovech, v kostnicích a podobných místech,
zúčastňovat se pohřbů neznám ých lidí atd., a jejich sex přitom
není zaangažován. T. zv. platonická nekroíilie spočívá v tom, že
zbylý p artn er neuznává sm rt zemřelého druha či družky, a chová
se k mrtvole, jakoby stále žiia. U krývá a přenáší tělo, není ochoten je vydat k pohřbení.
N ekioíilní m otivy se vyskytují snad ve všech íorm ách umění,
hlavně v beletrii, také ale v sochařství a m alířství. Nedávná
new yorská výstava sculptur z předkolum bovske ery peruvianskýeh Indiánů m. j. obsahovala sošku znázorňující erotické styky
dívky a muže, jenž však měl imísto hlavy lebku. V kostnicích ča
sto vidíme z lidských kostí sestavené obrazy a ornam enty, svícny
a j. V Sedlci u K utné H ory v Čechách je v tam ní kostnici se
staven z kostí i schwarzenberský erb, havran sedící na (turecké)
hlavě-lebce. Je to dílo nesporné um ělecké hodnoty.
Obrazy s nekrofilním i nám ěty nebývají příliš časté. Jsou to např.
k arik a tu ry a perokresby m ající vztah k znám ém u nekrofilovi m i
nulého století sergeantu B ertrandovi, jenž vstoupil ja k do lékař
ské literatu ry tak nelékařské literatury. Tento úchylný Francouz
zneužil desítky mrtvol, které různě ukradl z m árnic či vykopal z
hrobů. Alberto M artini vytvořil r. 1909 obraz nazvaný “F ůr E. A.
Poe”. Zobrazuje nahé ženské m rtvoly n a hřbitově za měsíčního
svitu, což vše však m á být pouze fantazie zadumaného muže v
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pozadí. Rzechowski zanechal uhel nazvaný “Nekrofilie”. znázor
ňující ženu líbající m užskou m rtvolu v rakvi. M ědirytina z r.
1772 od Romašna de Hooghe nese název “Die geliebte Lelche” a
zachycuje muže vlekoucího ženskou m rtvolu z rakve. H. Avelot
zanechal satirickou kresbu nazvanou “Anleitung F iir die Herren
Leichenzerstúckler’' Th. Th. Heine je autorem satirické ilustrace
k “Gedichte eines Gefuhllosen” od Jakoba Schnellpfeffra, nazvané”
“Frťih iibt sieh” . Vypodobňuje malého klučinu, jak tajně leze do
rakve k ženské m rtvole, zatím co vedle pláče řada pozůstalých.
Celkový počet těchto kreseb a maleb jistě nepřekročil několik
desítek.
Neobvyklost a hrůznost them atu však našla široké uplatnění
v beletrii. U nás např. v rom áně L K lím y “U trpení knížete Sternenhocha.” U H Heineho v novelle “Florentinische N-.ichte”. Ne-krofilní tendence pak nacházím e v díle B audeiaira např. ve
“Fleurs du m al” , “Une charogne” , “Un m a rty r” , “La fontaine du
sange”, “Hymne a la beauté” i jinde. I náš K J. E rben v básnické
sbírce “Kytice” , zejména ve “Svatebních košilích” a v “Záhořově
loži” rozpracovává toto them a. Reaguje tím na nekrofilní m otivy
vyskytující se v lidových pověstech, m ythech, povídkách, po
hádkách a písních germ ánských i slovanských. Totéž zpracoval
Biirger ve své Lenoře, jakož i Žukovskij. Ve svém “ Seznamu čes
kých pohádek” Tille uvádí celkem 26 podobných verzí, v některých
z nich si lehá dívka k m rtvém u m ilenci do hrobu. J. W. von Gdthe
naráží na nekrofilní m otiv v “B raut von K orinth”. Báseň Heine
ho “Beschworung” zpracovává podobnou variantu, jakož i W. Můller v cyklu “Die schnne M úllerin”. Jsou tc i povídky z “Tisíce a
jedné noci”, související s them atem vam pirism u. Kleistova “Pentiv magického oživení zemřelého láskou živého je vlastně podvědo
mě, v pozadí nekrofilie jako takové, a setkávám e se s ním v
mythu o Orpheovi, v Hoffm ansthalově “F rau ohne Schatten” , u
E. A. Poe a pod.
Je zajím avé, že např. první vůbec otištěná báseň Jan a N erudy
se jmenuje “Oběšenec”. Ve svém “H řbitovním k vítí” pak N eru
da stále koketuje se sm rtí. P rávě ta k činí ve svých dílech naši
dekandenti K arel Hlaváček a Jiří K arásek ze Lvovic.
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I historické rom ány leckdy obsahují nekrofilní projevy význam
ných osob. Např. K arel V. španělský, několik dní před svou
sm rtí, kázal nacvičovat své nastávající pohřební průvody a obřa
dy. Spisovatelka M. Colombier m luví o “ známé herečce ze zlomu
století”, k te rá byla jen tehdy p řístu p n a erotice, když se odbývala
v rakvi. Johanna K astilská, znám á co “Johanna Šílená” , vešla do
dějin m. j. tím že ssebou stále vozila rak ev s ostatky svého m an
žela Filipa Sličného, spala vedle této rakve a stále ji otvírala.
Znám á je též historie ženy jm énem lneš de Castro. Alfons IV.
portugalský dal z politických důvodů zavraždit Tneš, milenku
svého syna Pedra. Po šesti letech, když P edro převzal otcův trůn,
nakázal provésti exhum anci, dal ostatky lneš posadit na trů n a
korunovat, a všichni dvořané byli přinuceni n a důkaz úcty líbat
lem jejího roucha.
N a závěr lze říci toto: jistě by se našlo ještě daleko více do
kladů v nejrůznějších sférách lidské um ělecké tvořivosti. I
tento malý výčet však jistě v rh á zajím avé světlo na lidskou psý
ché, zejm éna v oblasti, kde je plynulý přechod mezi zdravím a
nemocí.
Poděkování: děkuji primáři Dr. m'ed. Helge C. Lindingerovi z Rakouska,
který se mnou spolupracoval na thematu a jsem inu zavázán za
řadu literárních odkazů zejména z německé jazykové oblasti.
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TOUHA SPECIFICKÁ MODERNÍMU ČLOVĚKU
nebezpečí vševědoucnosti

S. VELINSKÝ
Lidstvo vstoupilo do m oderního věku p řijetím m oderní m etody
poznání objektivní dokum entací, která pokládá experim ent za
nezbytný nástroj bádání. Ačkoliv vynikající jedinci postupovali
touto cestou již ve starověkém Řecku, teprve Galileo Galilei pro
pagoval experim ent jako soustavný nástroj vědeckého poznání,
Kopernik objektivním pozorováním došel k heliocentrické revo
luci, Bačo s nadšením uvítal novou m etodu spisem: “Novum Or
ganum’’ a Descartes soustavným pochybováním o všem, vedl lid
skou poznávací dychtivost k soustavné kritičnosti. Na těchto zá
kladech století racionalism u objevovalo nové a nové obzory' lid
skému poznání a ukázalo cestu do závratných výšin až k vševě
doucnosti. Za 300 let učinilo lidské poznání nesrovnatelně větší
pokrok než člověk učinil za deset m ilionů let svého vývoje, až po
17. století.
Zdálo by se tedy protim yslné m luvit o “nebezpečí vševědouc
nosti”, když přece již Komenský, znající uvedené pionýry vědec
kého poznání, sám o mnohost vědění usiloval a po celý život m lá
dež vybízel, aby se snažila rozmnožit své vědomosti co nejvíce.
Již také u něho se vedle snah pansofických vyskytla snaha člo
věka po vševědoucnosti, vedle vševědoucnosti Boží, neboť podle ně
ho, nabýváním vědomostí se člověk blíží obrazu Božímu. Jemu však
nešlo o zpupné heslo: “Budete jako B ůh,” jím ž ďábel lákal Evu
ani o kompenzaci méněcennosti dandyovských umělců: “člověk
chce být bohem ” , jak je kritizuje Camus v “L ’Homme Revoltě”
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(Gallimard, P aris 1951, str. 72). Ovšem takovéto výkřiky jsou hy
stericky zabarvená sebeuspokojení, které prakticky lidstvu neda
ly nic.
Komenského však pohled do nových obzorů nesm írně vzrušil,
neboť m u dal vizi cesty k plnosti lidství. Kom enský vytušil v
běhu věcí. řekli bychom m oderní dikcí: v kosmickém Řádu, ten
denci “spění nahoru’’, (kterou nazývám e kosmickým principem
ascendence), jehož výrazem je lidská snaha poznat více a vnikat
za kulisy vnějšího zdání, k podstatě věcí. Z nát co nejvíce bylo mu
cestou k lepšímu životu, k lepšímu užití etiky, k lepším vztahům
mezi lidmi.
Vážné, úpřim ně m íněné povzbuzování k snaze po větším vědě
ní, Kom enský nam ířil proti tradici středověké církve, která ome
zovala lidskou zvídavost jen na Bibli a Aristotelovu Fysiku. Měl
pro to důvody teologické i p rak tick y etické. Snahu po vědění po
kládal za dar Boží: “ Můžeme věřit, že tento ú těk člověka z prázd
noty lidského ducha a neutuchající přání ji vyplnit, může být bož
skou příležitostí zaruěiti a pro nás hledati a nalézati ještě vzne
šenější um ění a, je-li tomu tak, proč bychom nemohli rozšířit'
svá přání tak daleko, až k jakési vševědoucnosti”. (Via Lucis, VI,
12). Tato snaha však neprýštila z nafoukanosti či m arnivosti lid
ských tvorů, k teří se chtějí vyrovnat Bohu. Komenskému jde o
boj s tm ářstvím předsudků, pověr a lidské chudoby mysli, která
tak snadno, i bona fide, vede k hloupostem i krutostem z nevědo
mosti, jakým i bylo na př. pronásledování čarodějnic. B ojuje tedy
proti nelidskosti rozšiřováním obzorů lidské mysli, což nazývá
světlem: “m entální světlo jasně ozařuje cestu lidském u rozumu,
uschopňuje jej vše viděti jasně, lidské vůli voliti dobro a lidské
síle jednati správně.’’ (Janua Rerum , Leydenské vycl. XI. 1.).
Podle toho, jak m noho důrazu kladl n a kritičnost rozumu, je ja
sno, že měl na mysli skutečnou mnohost vědění a nikoliv jen ho
ledbání se vševědoucností, jež se tak snadno vyskýtá u lidí ome
zeného nadání.
V 17 století se Kom enském u zdálo, že člověk, iako jedinec,
může zvládnouti veškero vědění. Dnes však víme, že polyhistorism je spíše snem, než možnou skutečností, neboť si uvědomujeme
meze svých schopností. Proto se vyvinula spolupráce specialistů.
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jichž mnohost se stále rozrůstá. Tato skutečnost nabádá vědecky
orientovaného člověka ke kognitivní skromnosti, jak ji vyjádřil
již Sokrates.
Přes to, že jsme dnes ve věku s nebývalým vědeckým rozm a
chem, setkávám e se s tendencem i k vševědoucnosti opět a opět v
teoretickém i praktickém vidu života, i přes to, že se její důsledky
ukázaly škodlivými a praktické následky vedly k otřesným nelid
skostem povahy přím o zrůdné. Setkávám e se s ní ve dvou oborech
lidských zájm ů a problémů patřících k nej komplexnější sféře
lidského poznání. Jsou to náboženství a politika.

VŠEVĚDOUCNOST V MYTHOLOGII
Tak, jak se náboženské doktríny vyvinuly, jako význam ná část
společenského života, všecky tíhnou k prohlášení své vlastní neom yl
nosti a tím i vševědoucnosti, neboť si troufají zodpovědět všecky
lidské otázky o m inulém , přítom ném a budoucím bytí plně a beze
zbytku. Poněvadž dokazatelnost těchto tvrzení je vyloučena spa
dají jen do sféry v ěr a lidské imaginace a p atří tedy do říše m y
thologických představ. Tento druh m entální činnosti byl běžný
člověku prehistorickém u i starověkém u a dosud je v platnosti
všude tam , kde ie domovem “sancta sim plicitas” . Carl Jung zval
1ento druh vědomé činnosti archetypem a nalézal jej všude tam ,
kde vládla důvěra v magično. Můžeme jej sledovat li všech p ra 
starých věr, až k člověku Cro-Magnonskému, o jehož spirituálnu
nám podávají doklady jeskyně v Lascaux i desítky nálezů v zá
padní Evropě, až po naše Věstonice.
Ač není dokladů o idei vševědoucnosti z té doby, neomylnost,
mythologických ceremonií tam vládla a přetrvala 40-50 tisíc let,
až do indiánských bisonních tanců, k teré pokračovaly bez p ře ru 
šení tak dlouho až se bizon zase objevil. Nemohlo tedy jejich kou
zlo zklamat. Toužebné myšlení, které tam hrálo prim, jej hraje
dosud u všech, kdo věří v nadpřirozenou moc ceremonielu jakého
koliv.
V současných náboženských systémech je mnoho těchto mytho
logických p rvků rozmnožených o pom ěrně novější ideu vševědoucnosti, k terá s neomylností a nadpřirozenou magičností moci
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těsně souvisí. Od doby, kdy vstoupil n a evropské k ulturní jeviště
k ritick ý postoj filosofů, m ám e záznam o výtce theologům, že si
sami připisují také neom ylnost a vševědoucnost, což odvozují z
toho, že se sami stále zabývají božstvy a pokládají se za prostřed
níky mezi nim i a lidem. Tento postoj je jasně p atrn ý z faktu, že
kněží všech soustav si troufají vykládat vůli boží, užívajíce zpra
vidla formulace: “B ůh chtěl to a to . . . B ůh tím m ínil to a to” . . .
Funkcionáři všech posvátných m íst se tváří, jakoby znali plně a
jistě nevyzpytatelné “úradky boží” i jakoby znali vše, co je. co
bylo a co bude v mysli boží.
Tomu, kdo se zabývá lidským m yšlením a jeho mezemi, při.
padá akt prohlášení sebe, nebo jakékoliv osoby za neomylnou a
tím za vševědoucí, jako sym ptom pathologické m aniakálnosti, ne
bo demagogické, nekritické troufalosti, hodné pubescentů S hlediska kosm ické nekonečnosti, je to blasfem ie nehorázná a odporná
svou nafoukaností a ignorancí hlubin problem atiky celé kognitiv
ní potencialitv lidské. I když chápeme adm inistrativní motivaci
po autoritě, k te rá by rozhodla spory o předm ětech, jež se vym ykají
lidské zkušenosti, jak tom u je u církví, snažících se o udržení své
soudržnosti, nem ůžem e s lehkým srdcem pohlížet na tyto snahy
bez kritiky. Jde tu nejen o lokální partikularism y církví, ale i o
praktické důsledky církevních autorit ze zevšeobecnění vlastní
vševědoucnosti, k něm už spěje každá denominace, prohlašující
vlastní učení za jedině pravé a zavrhující všecky jinověrné nau
ky. To vede dále k nesnášenlivosti a nepřátelstvím , která naplňu
jí dějiny i v době dnešní, nejen v Irsku, ale všude tam . kde učení
bezmezné lásky slouží praktickým m nohoobročníkům k ziskům
všeho druhu, k nim ž dovedou se d rát i přes m rtvoly odpůrců. S
hled'ska hum anitního, není tedy učení o neomylnosti a vševědouc
nosti cennou hodnotou, ale je spíše zábranou toleranci a přátelské
m u soužití i běžné praksi Lidských P ráv.
Menší sklon v tom to sm ěru vykazuje buddhism us svým agnostickým postojem. Leč i tam praktické aplikace závisí n a in ter
pretaci, k terá je v rukou mnichů, kteří, jako muži z lidu, podléha
jí p rastaré tradici prim itivních km enů symbolisovat identitu
km ene a národa náboženskými představam i, jak to bylo zvykem
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u totem istických km enů. Za pobytu v Siam u s m isí UNESCO,
nalezl jsem u K horatu prastarý thaiský chrám , kolem něhož byly
čtyři sochy B uddhy a mnoho rozbitých soch, také Buddhových.
Dostalo se m i výkladu, že za války s Kambodií, vojsko dobylo
města a hned rozbilo všecky sochy B uddhy thaiského a m ísto nich
postavilo sochy B uddhy kambodžského, p atrně toho “pravého”,
podle vševědoucnosti m nichů. Nevraživosti jsou jedním druhem
nebezpečí vševědoucnosti.
Jiném u d ruhu ohroženosti se nemůže vyhnout žádné, ani mo
derní učení, dovolávající se jakékoliv závislosti n a jakém koliv
druhu vševědoucnosti, neboť tím odvádí své stoupence od k ritič
nosti a zdravého rozumu. Dětem se předkládá učení o andělu strá 
žci, k terý našeptává, co m á jednotlivec dělat a jak se rozhodovat
ns rozcestích života. Ale totéž učení m luví také o ďáblu, který
je také žádosti v našeptávat člověku, jak jednat.
(Podle dětské m odlitby: “Anděle boží, strážce m ůj, mne vždyc
ky řiď a o p atru j; tělo, svět, ď ábla přemáhám, na tvá vnuknutí
pozor dávám ” . . .) J a k m á jednotlivec, jm enovitě dítě, rozpoznat
hlas anděla od hlasu ď ábla? K de je osobní odpovědnost za činy?
Podobné učení přejal do své soustavy F ran k B uchinan a nazval
ji “Mora] R earm am ent”. R adí svým stoupencům , aby se oddali
každého rána rozjím ání, kdy k nim bude promlouvat hlas Boží,
a aby si tyto prom luvy zaznam enávali a podle těchto rad jednali.
Jak m á prostý člověk, zvláště v ranném věku, rozpoznat hlas Boží
od subjektivních nápadů, o nichž každý psycholog ví, že jsou vel
mi vtíravé a přijatelné, zvláště, jsou-li libé? Kdo m á nésti od
povědnost za činy podle těchto rad provedené?
Do jakých rozporů přivedou takováto učení, odhaluje případ
amerického veterána z druhé války, k terý mi svěřil, že p atří k
presbiterské církvi, jež učí, že lidské jednání je předurčeno Bo
hem. neboť ani vlas nespadne s naší hlavy bez vůle Boží. Tázal
se: “Nač ie desatero přikázání když B ůh svoluje k jejích pfekro
čování?” Dotazem: zdali je možno tre sta t zločince, když jeho čin
by] předurčen, byl ta k zm aten, že se rozplakal a prosil, abychom
ustali v diskusi, že b y ztratil svou víru.
Myslícího člověka uvádí v pochyby konflikt mezi vševědouc
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ností Boží, k terá doměle řídí všecko dění světa, a tolikerým zlem
v přírodě i v lidské společnosti. Tyto pochyby se samovolně v n u 
cují zvláště k ru tým i následky pohrom přírodních i sociálních i
jinošské mysli, jak ve svých vzpom ínkách uvádí sám Goethe. Tato
nebezpečí jsou skutečná a nejsou ojedinělá.
Nejde nám o theologické aspekty problém u vševědoucnosti,
ale o jeho důsledky pro m entální zdraví, tak důležité pro kon
stru k tiv n í chod sociálního dění, jehož složitost přesahuje mnoho
násobně jednoduchost strojové m echaniky, svádějící tak mnohé
k uspěchaným závěrům

VŠEVĚDOUCNOST V POLITICE
U niversity budují vědecké základy politiky. Mohl by tedy vzni
knout dojem, že je propastný rozdíl mezi politikou a mythologií.
Setkávám e se však s vševědoucností i v politické praksi současné
doby. Mezi praksi náboženského proselity a politického aparátčíka je více podobností než se n a prvý pohled zdá. Také političtí
činovníci spějí k autoritářství. s nímž vykládají vše m inulé i
budoucí s naprostou určitostí své sam ospasitelné doktoriny. Také
oni jsou nepřátelští ke každé pochybnosti a dovedou se krůtě m stít
každém u úchvlkáři. Snad žádné století nevidě ’ 0 tolik krutostí
páchaných na politických disidentech, jako století 20., počínaje
rokem 1917.
K onkrétní ukázkou je tento celkem m írný případ reakce poli
tické strany na kritickou nám itku: Je to případ trak to risty ru 
ského kolehozu. k terý uprchl do Německa, koncem druhé války,
a v IRO táborech nám jej vyprávěl. Do kolchozní obce přijel
stranický aparátčík, k terý na večerním aktivu dokazoval osa
zenstvu velké zásluhy režim u o zvýšení mezd, ve srovnání s nízkými mzdami doby carské. Po skončení výkladu otevřel debatu.
Nikdo se nehlásil o slovo. Posléze vyprávěč sám se odvážil k po.
známce: “Soudruh řečník nám zapomněl říci. co se za to málo do
stalo tehdy a co se dostane dnes.” Řečník byl zprvu zaražen, ale
pak měj mnoho slov o přednostech současného režim u — ale do
tazu se nedotkl Týž den o půlnoci byl vyprávěč vyburcován ze
spánku a odveden policií k výslechu. Tázán byl nesčíslným i otáz
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kami o nicotnostech m inulého života. Teprve ve 4 hod. ráno byl
propuštěn. Nastoupil do práce nevyspalý. Takový výslech se opa
koval den ja k den. Nemohl to vydržet a proto prostě musil utéci.
Po poslední zajíždce s autem , je prostě opustil a “ztratil se v
lidu”; koncem války se dostal n a Západ. Podobných případů měly
IRO tábory přes 2 miliony.
V totalitních režim ech straničtí pohlaváři “znají všecko” , m y
slí za všecky a rozhodují také za všecky. Ačkoliv sklony k caesaropapismu jsou v každé straně, v totalitní politice dosahují
vrcholu neomylnosti a vševědoucnosti. Totalitní učení se přijím á
jako nejdokonalejší konečná forma, jedině vhodná pro organiza
ci celého lidstva. Aparátčíci, často lidé podprům ěrní, ulpívají na
liteře učení, k teré je jim nedotknutelným evangeliem dogm at, jež
vykládat si rezervují jen pro ap a rá t strany. T ak se stávají politi
kové’’ neomylní a vševědoucí”. Jejich názory se vnucují ostat
ním lidem a úchylky se trestají s inkvisiění krutostí. Příznačnou
pro vševědoucnost těchto politiků je jejich troufalost, s niž tvrdí,
že vědí s jistotou, co je dobré pro dalekou budoucnost veškerého
lidstva. Mnoho zkušeností bylo vypsáno těm i, kdo přežili hrůzovlády totalitních režim ů.
Mnohý čtenář nam ítne, že toto se týkalo praxe stalinism u z
doby “kultu osobnosti’’. Leč máme bohužel doklady i z dnešní
doby. “East-W est D igest” (No. 20, říjen 1973), vydávaný konzer
vativním anglickým politikem , cituje prof. F. Ryzhenko. podle
oficiální “Soviet News”, z 11. září 1973: “Výsledek titanské
bitvy o lidskou mysl, k te rá dnes zuří světem, bude bez pochyby
přízniv socialismu, dokazuje jeho bezespornou superioritu ve
všech aspektech sociálního života.
Podobnou charak teristiku současného sovětského systém u líčí
prof Dr. Sacharov a vyvozuje odtud jeho nebezpečí: Mluví o
rozdílu mezi socialismem a kapitalism em : “Rozdíl je v tom, že
naše společnost představuje extrém ní případ s m axim em n e 
svobody, m axim em ideologické neohebnosti a (jem u specifickým
rozdílem) m axim em prohlašování, že je to u nejlepší společností,
(jíž ovšem není, podle jakéhokoliv m ěřítk a a způsobu) “ . . . Mo
nopol strany na státn í kontrolu dosáhl takových rozměrů, že sami
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kontroloři došli k závěru, že není k ničemu, že činí skutečnou
adm inistrativu neúčinnou” . . . “noviny jsou dnes ta k uniform ní,
že tém ěř ztra tily svou inform ační funkci.” . . . “pokud jde o in
telektuální život; ten prostě neexistuje” , . . “V proti intelektuál
ním ovzduší . . . šíří se životní dvoj jakost mezi domovem a p ra 
cí. Lidé se naučili na každém m ístě m yslet jin ak a tato rozpolcenost myšlení vede k přetvářce a k m orálním u i tvořivém u úp ad k u ” . . . “p olitika užívá ta k m nohých tvrdých, k ru tý ch a
ničivých sil, že dnes cítíme sm utné následky: vyčerpanost, lho
stejnost a cyničnost” . . . “J e nám třeba likvidace fanatického
indoktrinování společnosti”. (Encounter. Sept. 197.5. 59-63).
Ač vědec Saeharov plně odsuzuje sovětskou verzi socialismu,
u n ý vědec n a opačné polokouli, R. S. Skirmer, harvardský psy
cholog behavioristiekého ražení, líčí svůj recept na ideální spo
lečnost (Walden Two), kde myšlení, rozhodování a hodnocení je
rezervováno jen skupině “m anagerů” a lidu zbývá jen soustava
autom atických reakcí, zacvičených metodou dresury Pavlových
psů.
S touto neomaleností te ď Skinner jezdí po světe a loni se za
stavil v Londýně s touto “ vědecky řízenou” společností. Ač hned
po druhé válce tuto degradaci lidství přibil n a p ran ý ř Orwell
(“ 1984” ) a náš K arel Čapek m nohem dříve (“RUR”). někteří “pokrokovci” m u hned začali přitakávat. V ětšině západních lidí
však přec jen není vábným pokles n a úroveň pouhých robotů.
A utoritativnost, svádějící k vševědoucnosti, u politiků, proti
níž ani něk teří vědci nejsou im unní, je skutečným nebezpečím
pro vývoj lidstva.

NAZÍRÁNÍ SOCIÁLNÍ BUDOUCNOSTI
Vývoj společnosti, jako vývoj organism ů, měl svoje výkyvy n a
horu i dolů, podle “náhodných” příležitostí. S postupem vědecké
ho poznání člověk se snaží zanést víc zám ěrnost; do tohoto dění.
chce o své budoucnosti spolurozhodovat. O to se pokoušejí sociál
ní reform átoři cestou autoritativní od dob Mojžíšových, nebo
cestou poradní od dob Platonových. J e s podivem, ja k mnoho
převahy nabyla cesta autoritativní právě ve 20. století. Pro oba
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druhy reform átorů je nazírání budoucnosti stejně významné.
V technice provádění se oba sm ěry liší.
A utoritáři vycházejí z doktrín, jež považují za nejdokonalej
ší vymoženost do všech podrobností pro budoucnost všeho lidstva
a proto ji chrání p řed jakoukoliv změnou, i sebe lépe míněnou.
Jsou absolutně jistí, že jen tou cestou může se vývoj společnosti
dále u b írat. Pochybnosti nepřipouští. Jeho následky jsm e sledováli výše.
Poradní sm ěr se dívá n a
domněnky, dobře m íněné i
vyzkoušet a podle zkušeností
Kritické srovnávání s jiným i

své ideje jako n a hypothesy, na
odůvodněné. Jejich platnost třeba
praxe jejich form ulaci i pozměnit.
názory se nevylučuje.

Tento sm ěr odpovídá více duchu vědeckého pokroku a v jeho
smyslu pokládá za účelné provádět se sociálním i novotam i i po
kusy. Z řít do budoucna, zdali sociální novota bude úspěšná, není
závislé n a osobním přesvědčení iniciátora. Mnoho m om entů dluž
no vžiti v úvahu, neboť sociální dění p a tří k nejsložitějším d ě 
ním v celém vesm íru. P roto sociální předvídání není aktem jed
noduchým, neboť nikdo n a světě nebyl, není a nebude vševě
doucím. V sociálním dění platí: Více očí více vidi! Proto spolu
práce a kritičnost je tu vítána. Bez nich i nejnovější reform y au
toritativně vedené, se nakonec neosvědčují a podlam ují důvěru
v sociální pokrok.
N eautoritativní vědecký postup hledí n a jít ke každém u problé
mu sociálnímu co nejvíce pravděpodobných řešení — hypothez,
které p ak podrobuje experim entální zkoušce a zjišťuje, které ře 
šení vyhovuje lidské povaze, které se osvědčuje v praxi. O
tom rozhoduje kritické, nezávislé pozorování řa a y pozorovatelů,
kteří v pokusu nem ají včleněny své osobní zájm y, ale jsou v
každém sm ěru zcela svobodni a bez obavy z následků svého hod
nocení.
Jako ve vědách přírodních se svěřují odpovědné experim enty
odborně školeným osobám, ta k i pro sociální pokusy bude n u t
no vychovat specialisty, školené v technikách přim ěřených slo
žitosti úkolů na ně kladených. N a rozdíl cd přírodních věd, nejde
v sociálním oboru jen o zjištění stavu přítom ného, to jest běž
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ných souvislostí a závislostí pravidelné povahy (t. zv. zákonů),
ale jde tu navíc o odhad budoucí platnosti a osvědčenosti sociá'ní novoty. P io tu to odpovědnou činnost je i specialistům třeba
pom ůcky v hodnocení sociální prospěšnosti, je třeba k rite ria hod
noty sociálního dobra, které by nebylo povahy subjektivní, které
by bylo nezávislé n a jednotlivcích a tím nabylo povahy absolutní,
tc jest obecně platné nejen pro dnešek, ale i pro budocno.
I u nejde ani o mythologické ani o transcendentní absolutno
m etafyziků. Jd e o konkrétní platnost s hlediska pokroku
společenského vývoje n a této zemi a v tom to životě. Cesta k
něm u může b ý t jen cestou vědeckého poznání. Ukázali jsme v
m inulé úvaze o etice a politice:, že věda je schopna takové krite
rium poskytnout a tím zajistit možnost plánovat pokrok spole
čenských změn bezpečně, ekonomicky a efektivně, bez poškozo
váni lidstva ve sféře hodnot, zvláště kulturních.
O dm ítnutí vševědoucnosti m ythologické i politické může se
zdát nepříjem nou ztrátou dětských snů. Provedení této operace
byle by však ušetřilo lidstvo utrpení, o nichž píše Sacharov a
jež se tý k ala a dosud tý k ají m ilionů lidí. Toužebné myšlení
(w ishful thinking) není nejlepším rádcem i přes svou příjem nost,
ta k běžnou v mythologické sféře. Cesta kritického myšlení (i když
“myslet bolí”, ja k říkával M asaryk) je jedinou zárukou lidského
pokroku a lepší budoucnosti lidstva.
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J AK V ID ĚL ŘÍM GO E T H E
Dostavníkem zcela sám, jen s tlumokem a rancem , se vydal
Goethe na svou italskou cestu roku 1786.
I když byla tato cesta klikatá, přece byl jejím hlavním cílem Řím.
“Veronu, Vioenzu, Padovu a Benátky jsem viděl dobře — Ferraru,
Cento, Bolognu zběžně a Florencii skoro vůbec ne. Touha dorazit
do Říma byla tak Veliká a rostla každým okamžikem do té m íry, že
jsem neměl stání a že jsem se zdržel ve Florencii jen tři hodiny.
Teď jsem tady, kliden, a jak se zdá, na celý život uklidněn. N eboť
mohu říci: nový život počíná, když vidíme na vlastní oči vše, co
skoro známe vně i u vn itř . . . Všechny sny svého mládí vidím teď
oživlé: první m ědirytiny, na které se pam atuji — m ůj otec měl po
hledy na Řím pověšeny v předsíni — vidím nyní ve skutečnosti a
vše, co jsem již dlouho znal z obrazů a kreseb, z m ědirytin a dře
vorytů, ze sádry a korku, stojí nyní hromadně přede mnou; kamko
liv jdu, vidím něco známého v novém světě; vše je, jak jsem si to
představoval, a vše je nové. Totéž mohu říci o svých pozorováních,
o svých ideálech. Neměl jsem žádné zcela nové m yšlenky, neshledal
jsem nic zcela cizím, avšak staré m yšlenky se staly tak určitým i,
tak živým i, tak souvislými, že mohou platit za nové.” (Italská
cesta, I. d.)
Je těžko chápat se péra po Goethovi. Jisté však je, že po něm zaži
lo shledání s Římem, tím to slavným pilířem všeho evropského vzdělanstva, mnoho a mnoho lidí rozm anité duchovní úrovně a stupně
kultury, k teří prožívali podobné pocity jako autor “Ifigenie”, i
když je snad vždy nevyjádřili se stejnou pregnantností.
často se představy o antických i středověkých pam átkách Říma
rozvíjejí tak, že si člověk vybavuje všechny hlavní monumenty —
Fórum Romanům, Colosseum, Diokleciánovy lázně, Chrám sváté
ho Petra, T rajanův sloup i Kapitol spolu se všemi ostatním i pamě
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tihodnostm i seskupenými na. jednom m ístě, jakoby n a hromadě,
ja k řík á sám básník, v jakési pomyslné archeologické zóně, která
je eldorádem tu ristů a vědců celého světa. V této představě, na
vezené dnes už m odernějším i a mnohem bohatším i prostředky fo
tografie, diapositivu, film u a televize a nejen tedy pouhých rytin,
ja k tom u bylo v básníkově době, jsm e neviděli domů, které ob
klopují hlavní pam átky, ani distancí. “Idea Říma —- to byly mo
num enty bez všedního okolí.
P řesto však mohl básník napsat dále toto: “Jinde je nutno vy
hledávat významné — zde jsm e tím ubíjeni. A ť jdeš kamkoliv, všude
se střídá nejrozm anitější obraz krajiny, paláce a zříceniny, zahra
dy a divočina, dálky a úžiny, domky, stáje, trium fální oblouky a
sloupy, často všechno tak blízko pohromadě, že by to mohlo být
vtěsnáno na jeden list. Musilo by se psáti tisíci pisadly, co se tady
má vypsat jedním perem. A pak jsi večer unaven a vyčerpán dívá
ním a divením.”
Co by bylo třeba n a této půvabné rytině, skizzované Goethem
před stoosmdesáti lety, retušovat z věcného hlediska, vzhledem k
dnešním u stavu? Mnoho, přemnoho! Bohužel! A ntická pásm a byla
od Goethovvch dob rozšířena dalšími system atickým i vykopávkami a byla velkoryse regulována jakož i zkomereializována (i na Fó
rum se po šest dnů v týdnu platí vstup), že bychom se dnes m arně
ohlíželi u prostřed ru in po stájích a skutečné divočině. Tu bychom
nenašli ani n a nejzasšíími konci m ěsta, řekněme u Ponte Milvio.
P řitom platí dosud celá řada básníkových pozorování, týkajících
se vlivu Říma n a duševní život těch, kdo sem přicházejí a vnímají
dychtivě jeho krásy, v plné m íře dosud. Proto čteme se zaujetím jeho
slova: “K dyž se pak obrátím sám do sebe, jak se přece při každé
příležitosti rádo dělá, p řistihuji se při pocitu, který mě nesmírně
těší, a jejž si dokonce troufám vyslovit. Kdo se tu vážně rozhlédne
a má oči k vidění, m usí se stát solidním, m usí získat pojem o solid
nosti, tak živý, jako nikdy předtím . Duch dostane ražení zdatnosti,
dospěje k vážnosti bez pedanterie, k usedlé, ale radostné povaze.
Mně aspoň je, jako bych nebyl věci tohoto světa nikdy tak správně
oceňoval jako zde. Těším se z požehnaných důsledků pro celý svůj
život . . . N ejsem tu, abych užíval po svém: chci se obírati velkými
věcmi, učiti se, vypracovati se, dřív než m i bude čtyřicet let.
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. . . Zbytky velkého vodovodu jsou nadmíru úctyhodné. Jaký to krá
sný, velký účel, napájet i lid tak ohromným zařízením !”
Kdo žije v Římě dnes a sleduje také černou kroniku deníků a
večerníků všech politických tendencí, k terá nešetří n a m ístě v
nevinách ve vypisování nej ohavnějších vražd a loupeží, řekne si,
že od 18. staletí neučinilo toto lidstvo přílišné pokroky, neboť
Goethe podotýká dále: “Co je všem cizincům nápadné a co dnes
zase poskytuje celému m ěstu látky k řečem, jsou obvyklé vraždy.
Již čtyři lidé byli zavražděni v našem okrese za ty tři neděle. Dnes
byl přepaden zdatný m alíř Schwendemann, Švýcar, medailleur,
poslední žák Hetlingerův . . . Vrah, se kterým s>e rval, bodl ho asi
dvacetkrát, a když přišla stráž, probodl se zločinec sám. To se tu
jindy nedělá. Vrah uteče do kostela a je dobře.”
Řada malých postřehů p a tří ovšem už nenávratné minulosti: tak
např. Goethova zm ínka, že se pom erančů “za nepatrné zpropitné
najíte kolik chcete”. Dnes sice není možno přinést si domů hlavu
Junony, jak to udělal jednoho krásného dne Goethe, ale velký po
čet hlav starých soch je rozkrádán system aticky a zašantročován
do ciziny. N a jiném m ístě vypráví Goethe, že za jeho doby žil v
Colosseu poustevník a že tam pod propadajícím i se klenbami nocova
li žebráci. Dnes je tu režim přísnější. P ak mluví básník v okouzle
ní o ohníčku z poustevny, který ozařoval celé Colosseum a dodává,
že tak by m ěl b ý t osvětlen také Pantheon a Kapitol. Jeho touhu
splnila m oderní osvětlovací technika, která nešetří rafinovaným i
světelnými efekty, aby přilákala turisty. Ale snivý půvab poustev
níkova ohníčku je tentam .
Citlivému poutníkovi je v dnešním Římě až úzko nad stavebním
rozmachem m ěsta, zvaného věčným. Spekulace, cham tivost a ko
rupce dnešních K v iritů nezná mezí. Přirozený rozmach města
směrem k moři, kde vznikla na půdorysu Mussoiinim plánované
a neuskutečněné výstavy E-42 nová čtv rť EUR, se dá schvalovat.
Nedá se však schvalovat útok Řím a na úbočí a pahorky A lbán
ských hor, kde ustupují vinice, olivové sady, zelené háje a louky vi
lám dnešních Kroesů. A není snesitelné vidět moderní, byť krásné
paláce z betonu a skla, jak se přímo lepí n a sta ré m ěstské hradby,
jak se stavba m etra zavrtává urp u tn ě do podzemí metropole, plné
ho neodkrytých pam átek, které často padají za oběť ničivé bezo
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hlednosti, jako jí padají za oběť staleté pinie ve Villa Borghese,
ustupující gigantickém u podzemnímu parkovišti.
Řím dneška, zalykající se v překrveném automobilovém provo.
zu, by jeho ctitel z konce XVIII. století — Johann Wolfgang Goethe
— sotva poznal. A také by se sem nechtěl — i kdyby mohl — vrá
tit. BáiSník byl postaven do svého století; proto by nemohl dnes
chodit po betonové dlažbě m oderního Říma, aniž by se projevoval
týmž způsobem. Každá doba m á své syny. Svět se mění a proto by
básníkův duch, žijící ve světle své doby, nenalézal prostředí, vhodné
ke svém u dílu.
Rozhodně však — přes všechny snesené výhrady — platí do
sud o m ěstě, jež druhdy Goethovi tolik dalo, jeho věta:
‘ Řím — to je svět, a člověk potřebuje, celá léta, aby se v něm
vzpamatoval.”
SV A T O P L U K JE Ž E K (Ř ÍM )
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ŽIVOT JE JINDE
MILAN KUNDERA
(Román potlačený v češtině, vyznam enán přední francouzskou
cenou.)
Svůj p rv n í rom án (Žert, P rah a 1967) K undera vybudoval na
popisu obludných důsledků studentsky nevinného žertíku H rdi
na jej nedbale utrousil v době a prostředí, jim ž nebylo nic vzdá
lenější než smysl pro hum or. Ž ert dětsky hravý se prom ěnil ve
zvířeeky dravý. Původce ještě po dvaceti letech žije v jeho stínu
a Žert zasahuje i do života lidí kolem něho.
Také nový K underův rom án zachycuje zhruba okolí dvaceti let.
těc-h, jež předcházela “ Ž ertu” . V “Život je jinde’’ se nežertu
je Tady je to vym yšlená vým luva, kterou nevěrná m ilenka usmi
řuje svého chlapce. Opozdila se, protože bratrovi rozmlouvala je
ho úmysl utéci z Československa, D ruhý der. milenec udá b ra tra
své dívky. Učiní tak nikoli pod vlivem doznívající žárlivosti, n ý 
brž z vědomí společenské povinnosti. A tento hoch je student, a
především básník.
Jaká je to doba, v níž básníci, místo psaní veršů udávají? Jaké
lidi si vybírá a jak je opracovává? O tom jedná K underův román.
Avšak nikoli pouze o tom. H rdina je básník a proto je to román
o poezii. Popisuje se v něm sled neopakovatelných událostí vnitřního boje jedince. To mu dodává rázu prózy obvykle označova
né za “psychologickou”. Doba děje z něho činí rom án politický.
Jarornil v y rů stá v zámožném pražském prostředí. Otec je zpr
vu nepřítom en psychologicky, později se vytratí i fyzicky. Zbývá
matka, m ilující vlastnicky obdivnou láskou a hýčkající prarodiče.
Zvláštní pozornost vzbuzují rým ové projevy Jarom ila. V ním a
vý hošík také záhy pozná rozdíl mezi domovem a kritickým —
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pro něho nepřátelským — vnějším světem. Dospívání m u před
vede m agickou moc poezie. P řetvoří-li svůj zážitek, v němž
se plachý chlapec necítí příliš slavně, do tv aru básně, dostává se
nad něj, vítězí nad svou neohrabaností a nad drobným i tra p 
nostmi, k teré se chlapcům přiházívají v jejich přibližování se
dívkám . Kapitolka o Jarom ilově první uvědomělé básni vzešlé z
pubertálního okouzlení nad obnaženým tělem koupající se dívky,
je sam a o sobě m istrovským dílkem.
Nad vším bdí m atka se svou láskou, pro niž, krom ě Jarcm ila
není uplatnění. K rátce se zdá. že m atka našla své vlastní citové
naplnění ve vztahu k avantgardním u malíři, Jarom ilovu soukro
m ém u učiteli kreslení. Avšak tahle láska ji m ate a zneklidňuje
M atka se jí záhy vzdá — a pro Jarom ila není úniku.
Až potud ny to m ohl být rom án dětství a mládí kteréhokoliv
básníka. A utor to ví, když říká: “V domech, v nichž se narodili
lyrici, vládnou ženy.” Svým scénářem a zakotvením do vztahu
m atka — syn připom íná “Život je jinde” spíš rom án francouzský
než český.
Jenže i lyrici (nebo snad právě oni) chtějí být muži; imponuje
jim síla a nezávislost. I pro tohle uvádí K undera příklady. Za
války by se snad hrdina stal vojákem . Jenže se píše rok 1948 a
jem u u čaruje nabídka “revoluční” ideologie.
A pak už jen pohyb po nakloněné rovině. Dřív než udá bratra
své dívky, zrad? i své verše. P řestanou m u být cílem samy v sobě
Stanou se nástrojem , jímž se podílí na lžisíle své osoby Básník
řík á o svých dřívějších nerevolučních verších: “Ano, vím. že tyto
básně jsou pro revoluci zcela nepotřebné. Je ml to líto, protože je
mám rád. Ale m á lítost není bohužel žádný argum ent proti jejich
nepotřebnosti.”
Básník u m ře mlád. Jeho sm rt však nem á pathos sm rti' Puškinovy, Rimbaudovy, Ler mento vy či Wolkerovy; (Všechno jm éna z
K underova románu). U m ře n a zápal plic z nachlazení. Po hádce,
k níž dojde na večírku, jej protivník doslova vynese do zimní
noci n a balkon. Tam, jen lehce oblečen, Jarom il setrvá a v jeho
um íněnosti je dětský vzdor: Když m ě nechcete, já vám ukáži!
V poslední době se stalo zvykem z postav hrdinů namnoze na
hodile vybraných rom ánů, činit závěry o politicko-filosofickém,
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mravním a psychologickém profilu jedné generace české inteli
gence. Nikom u nelze zabránit, aby stejně nepoužil postavy Jaromila. Nemělo by se však přitom zapom ínat na jeho protihráče.
Je jím avantgardní m alíř, profesor kreslení a m am inčin krátko,
dobý milenec. O jeho osudu se Jarom il dovídá práv ě n a večírku,
z něhož byl tak potupně vyhoštěn. M alířovy obrazy byly ozna
čeny za buržoasní zvrhlost. Nesmí vystavovat; vyhodili ho ze
školy a protože nem íní odvolat to, v co věří, pracuje jako náde
ník na stavbě a m aluje jen po večerech, za umělého světla. “Ale
maluje přesto krásné obrazy, kdežto ty píšeš odporné sračkv” ,
dodává Jarom ilův protivník, na večírku pořádaném mladou filmařkcu, jež si vyspravuje “kádrový profil” vedením filmového
kroužku SNB.
Kunderův výraz je úsporný, až ke zkratkovitosti. Jeho jazyk
je poetický, s lehkou ironií sm utku. Každá věta m á svou přesně
vymezenou funkci, kterou čtenář poznává třebas až z pozdějšího
textu. Román tak připom íná hudební skladbu postupně se pro
plétajících a rozvíjejících m otivů. Čistota stylu vybavuje před
stavu antické stavby. Žádné kudrlinky rádo-by-hum oru a takyduchaplnosti.
Ještě v Ž ertu, když spisovatel chtěl naznačit, že hrdinova pů
vabná přítelkyně neoslňuje právě bystrostí, (velmi častá charakteristika Kunderovýeh krasavic viz Směsné lásky), použil
zdlouhavého příběhu o šum avských trpaslících. Studenti se před
ckvkou předstihují ve vym ýšlení podrobností o těchto supersexuákiích skřetech a dívka nahlas uvažuje, jak využít nového
poznatku pro politickou propagandu. Je to b u jaré intermezzo.
Zejména pro čtenáře, k terý pochopil, kdo je ten profesor, jenž
tu posloužil jako nříklad šum avského trpaslíka. Podobná in te r
mezza však porušují vyváženost skladby.
V “Život je jin d e” charakterizuje K undera své postavy třebas
jen jednou větou. “ Strýc považoval V cltaira za fyzika, co objevil
Volty.” Nebo ch arak teristika básníkovy m am inky: “Básníkova
matka však vůbec nepřipustila možnost, že básník byl počat ve
vypůjčeném bytě; (byl pln starom ládeneckého nepořádku a m at
ko se štítila rozesílané postele, v níž na prostěradle leželo zmuch
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lané cizí pyžamo;) a stejně zam ítla i možnost, že by1 počat na la
vičce v parku, kde se dala přim ět k m ilování jen nerada a proti
svém u vkusu, neboť se jí hnusilo, že se právě na takových lavič
kách m ilují v parku nevěstky. Bylo jí tedy zcela jasné, že básník
mohl být počat jedině za slunného letního odpoledne, za stěnou
vysokého balvanu pateticky čnějícího s jiným i balvany v údolí,
do něhož vycházejí.
K takovým ch arakteristikám není co dodat.
Krom ě básníkova, rom án neuvádí ň n á jm éna. Postavy jsou
označovány svým vztahem k hrdinovi, svou činností nebo něja
kým nápadným znakem: m atka, babička, m alíř, školník, (ale i)
syn školníka, zrzavá dívka. Tato drobná úprava dodává rom ánu
důrazu obecnosti. Přes jedinečně neopakovatelný sled dějů, mo.
hlo se v nepodstatných obm ěnách vše udát m nohokrát a nemuselo
přitom jít o básníky.
K underův rom án byl přeložen do francouzštiny a vydán paříž
ským nakladatelstvím Gallimard. Získal “P rix Módicis E tranger”
V interview u Reuterovu dopisovatel', v prosinci m inulého ro
ku, o tom řekl G ustav Husák: “K undera, pokud se nemýlím, píše
už patnáct až dvacet let. L iterárn í cenu však získal teprve po
tom, když se dostal do politického konfliktu s naším společen
ským systém em .”
I tak lze kom entovat literární dílo a jeho ohlas.
— m. b. —
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DUSHAN BRESK Y :
THE ART OF ANATOLE FRANCE
Tento autor, člen SVU. profesor rom ánských literatu r n a U niver
sity of Calgary, v K anadě, je jedním ' m ála literárních odborní
ků, kteří se rozhodli rehabilitovat um ění jednoho z někdejších
nositelů Nobelovy ceny za literaturu, jež je od jeho úm rtí nespravedlivě přehlíženo. Obšírnou studii “The A rt of Anatole
France” , (vydal Mouton v Haague 1969, str. 268) napsal Eřeský
na základě své někdejší doktorské prá^e a vedle vlastní skvělé
analýzy, v této studii cituje řad u poznatků světových odborníků.
Budiž konstatováno, že tento Břeského esej p atří k nejzevrubněj
ším a nejpoctivějším studiím , jež byly o díle Anatola France do
sud napsány, (o čemž svědčí m. j. i jm éno nakladatelství, jež B ře
ského studii vydalo ve své sérii Studies in French L iteratuře.
K om parativní m etodou B řeský v y tv áří spolehlivé m ěřítko este
tických hodnot, nezapom ínaje n a tradiční techniky lite rárn í ana
lýzy. Obzvláště zajím avý je celkový autorův přístup k umění.
Nezdůrazňuje žádný z charakteristických znaků Franceovy prózy,
ale porovnává její typické znaky a objektivně hodnotí jim i v y tv á
řené dojmy.
Na rozdíl od mnoha dnešních literárních kritiků, B řeský vy
užívá i těch nejsubtilnějších odstínů mezi stylem a nám ětem
Mimořádně pozoruhodné jsou tak é Břeského poznámky o vlivu
hudby a o im presionistické technice Anatola France. Břeského
studie je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je zam ěřena
na specifický aspekt Franceova um ění. P rv á část studie nás za
svěcuje do životních, filosofických a estetických zdrojů cesty a
umění A natola France. B řeský hodnotí vliv osobitého autorova
životního stylu na um ění a správně vyvozuje, že opravdové um ě
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ní v y rů stá současně a souběžně s um ělcovou životní dráhou. Roz
por um ění s životem m ůže přispět podstatně k odhalení estetických
slabin autorova um ění, zatímco harm onická celistvost života a
um ění posiluje celkový estetický účinek autorova díla.
V následujících kapitolách se B řeský zabývá jednotlivým i slož
kam i a aspekty Franceovy prózy: celkovým uměleckým výrazem,
hum orem paradoxem , polemikou, konflikty atd. Od několika dru
hů “rozporů” , au tor přistupuje k rozboru vysoce poetické tech
n iky Franceovy prózy. (Čtenáři většiny Franceových literárních
prací si p atrn ě povšimli, že nejeden prozaický te x t zní jako poe
zie.) V další části své studie, B řeský polemizuje s názory četných
literárních znalců a zdůrazňuje výjim ečné stylistické m istrovství
A. France. Od význam u ly rik y v jeho díle. B řeský přechází k di
skusi o erotice a zdůrazňuje, jak význam nou roli hrály láska a
erotika v díle tohoto klasika. V této souvislosti B řeský užívá
výrazu “gauloiserie”, jejž vysvětluje jako erotiku spojenou s hu
morem. Kom ická složka slouží často k zamaskováni lehkomyslno
sti nebo “ neslušnosti” nám ětu. T ak se stává, že tex t proložený
názory “m oralisty”, nebo literárního historika nezní konvenčně
nebo banálně, ale podněcuje čtenářovu obrazotvornost. CBřeský
staví v tom to sm ěru F rance do jedné řady s Epikurem , Lukretiem .
Condillakem a s Voltairem a nazývá ho “apoštolem smyslnosti”
str. 78.) B řeský v této souvislosti zdůrazňuje, že Franceovo “ero
tické pohanství” není vzpourou vzdělaného naturalistv zkušené
ho v m oderní psychoanalýze, ale stanoviskem svobodného člově
ka.
M im ořádně zajím avou část Břeského studie představuje kapi
tola o nadpřirozených a utopických elementech v díle Anatola
France. Odvěkou lidskou touhu proniknout doneznámých sfér.
France. Odvěkou lidskou touhu proniknout do neznámých ^fér.
nů a jiných nadpřirozených bytostí. B řeský konstatuje, že tento
pomyslný svět je “tvůrcom krásy, jež nás inspiruje a rozmnožuje
život c novou krásu” .
Jako další charakteristický prvek Frar.ceova um ění, B řeský
zdůrazňuje význam historických a exotických bizarností stylizo
vaných skvělou im presionistickou technikou. B řeský vyvozuje,
že i drobná bizarnost ve Franceovo próze obsahuje často několik
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nových elem entů (na př. erotiku, exotiku, tragiku, kom iku a j.)
Tato bizarnost, podobně jako poetický styl, m oudrost a vtip
představuje charakteristickou složku um ění Anatola France.
V poslední kapitole se Dušan B řeský zabývá otázkou literární
imitace. Připom íná, že im itace je jednou z hlavních starověkých
literárních technik, jež F rance obdivoval. Zdrojem Franceovy
inspirace byla nejen starověká a středověká tradice, ale také do
ba Voltairova a celé osm nácté století. Jestliže France někdy svou
technikou připom íná Voltaira, není to výsledek “napodobování”,
(imitace) ale podobného či příbuzného světového názoru a osob
ního tem peram entu. V ždyť mezi ty, kdož v tom to sm ěru Francea ovlivnili, p atří na př. Racine, Rabelais, M arot, Ronsard, Montaigne, Moliěre, La Fontaine, Diderot, Verlaine a j. B arvitost a
rozmanitost žánrů Franceovy tvorby rozmnožují i národní písně,
epitafy nebo bizarní epigrafv. P lagiát — im itace nepředstavují
v jeho tvorbě “napodobování” v pravém slova smyslu; im itace je
zde zdrojem nových autorových nám ětů.
Hlavní význam Břeského studie spočívá v jeho rozboru Franceova slohu, jeho réto riky a poetické techniky. B řeský správně
poukazuje n a Franceovo um ění slučovat básnický sloh s vypra
věčským um ěním romanopiscovým. R ytm ické kadence jeho pró
zy evokují nejen lyrism us Racinův nebo Verlainův, ale i řeč Vergilia, nebo Ovidia nebo Homéra.
Břeský odm ítá nedoložené vý tk y některých kritiků předcho
zí generace (na př. Ilaakona Chevaliera, B arrvho Cerfa, Roberta
Blancka a V ictora Girauda) nebo p řík ré útoky literátů ž okruhu
André B retona vytýkající Franceovi “ epigonství”. Břeského stu 
die je také syntézou Franceova světového názoru a jeho “m oder
ního” n áv ratu k řeckým bohům. B řeský si zároveň vyřešil svou
subjektivní i obecnou otázku: co je vlastně umění, zejm éna um ě
ní literární.

Ivana Demkowyczo vá
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ČESKÉ VYDÁNÍ “ POSLEDNÍCH DNŮ
LID STVA"
(P řísp ěv ek k s té m u v ý ro č í n a ro ze n í K a rla K r a u s e )
J. W. BRÜGEL
Sté výročí narození německého satirika a básníka K arla Krause
(2a. dubna 1974) se slavilo v něm ecky m luvících zemích, a p ře
devším ve Vídni (Kraus se sice narodil v Jičíně, ale ztrávil vět
šinu svého živeta, od útlého dětství, ve Vídni) způsobem, který
byl nem yslitelný po dobu života tohoto nepohodlného kritika.
K nihy K arla K rause, které vyšly skoro bez výjim ky znovu po
válce v nákladných vydáních, byly te ď vydány také v laciném
desetisvazkevém brožovaném vydání. Krom ě toho se chystá dvousvazkové vydání dopisů, které K arl K raus napsai v letech 19131916 Sidonii N ádherné, která žila v jižních Cechách, na zám ku v
Janovicích.
J e tedy snad na m ístě připom enout zapomenutou skutečnost,
že jediná K rausova kniha byla přeložena do jiného jazyka, že
šlo o jeho hlavní dílo, veliké iprotiválečné dram a “Poslední
dnové lidstva" a že tato kniha existuje ve skvělém českém překladu Jan a Miinzra, k terý zemřel v r. 1950 v New Yorku. “Posled
ní dnové lidstva” byly vydány česky v květnu 1933 v Družstevní
práci, nákladem 4300 výtisků jako šestnáctý svazek serie “ne
sm rtelných” . kterou redigoval B. M. Klika. Poněvadž Družstevní
práce byla spolkem m ilovníků knih, lze předpokládat, že celý n á
klad byl rozprodán. A utor se již nepam atuje, zda-li tehdy vů
bec vyšly nějaké recenze v českém tisku a případně jaké, jaký
ohlas tato publikace tehdy vyvolala. Jednak bylo české vydání
knihy, k terá bezvýhradně odsuzovala válečnou politiku střed-
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nich mocností, ve chvili, kdy se H itler zmocnil vlády, jistě n a
nejvýše aktuální, jed n ak však byla K rausova hlavní obžaloba na
m ířena proti H absburkům a jejich politice a k tom u chyběla v
roce 1933 přece jen paralela, k terá by bývala mohla zaručit české
mu vydání zasloužený ohlas.
Je zajím avé, že tehdy vedoucí český germ anista O takar F i
scher, vynikající znalec díla K arla K rause, otiskl dne 16. března
1930 v pražském deníku “P rager P resse” článek, který referoval
o úmyslu vydat v českém překladu “nebojácnou a nekom prom isní
kritiku evropského masového vraždění, k terá vyšla přím o z váleč
ných let”. Fischerovy vývody byly varováním před podnikem tak
obtížným. Napsal, že považoval za nemožné nahradit lidovou řeč
vídeňského předm ěstí O ttakringu nářečím vršovickým ”.
Ale právě to, co Fischer považoval za beznadějné podnikání, po
dařilo se Můnzrovi zcela výjim ečně. Ovládal stejně dokonale žargon,
kterým se mluvilo v O ttakringu, jako vršovickou češtinu; přeložil
výstižně četné židovské výrazy, které K raus vložil do úst svým
postavám, takže jen výjim ečně bylo třeb a vysvětlivek v dodatku.
Kromě toho vystihl skvěle pathos žalujícího škarohJída, jehož
hlasem K raus mluví sám ve svém díle, a našel dokonce i vhodné
české verše pro K rausův kuplet F rantiška Josefa I. s opakujícím
se refrénem “M ír bleibt nichts ersp art” (Mně nic nezůstane uše
třeno).
Nejtěžší úlohou pro překladatele byly snad slovní hříčky za
kořeněné v něm ecké řeči, které bylo třeba vhodně přeložit. To se
mu podařilo skoro ve všech případech. P ro hesla rakouské váleč
né propagandy, jako “Serbien muss sterben,” M ůnzer našel vý
stižnou českou větu “Jsi-li Srb, n astav h rb !” Celkový počet jeho
úspěšných překladů tohoto druhu je podivuhodný. Rakouský vo
ják ukazuje svém u něm eckém u válečnému kam arádovi na vídeň
ské “R ingstrasse” obchod se slovy “Das ist eine unserer gróssten
Niederlagen” a Němec je zděšen, protože chápe slovo “Niederlage” ve smyslu vojenské porážky a nikoli tak, jak to mluvčí m y
slel totiž ve smyslu německého slova “N iederlage” jako filiálky
obchodního podniku. M ůnzer si věděl rady, protože i český výraz
“poiážka” m á dvojí smysi a ta k v českém překladu rakouský vo
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ják povídá obdobně- “To je jedna z našich největších porážek”,
což opět něm ecký voják vykládá jako porážku ve vojenském
smyslu.
Obtížnější byl překlad rozhovoru optim isty se škarohlídem ,
kde optim ista říká: “Es handelt sich in diesem K rieg . . . ” (jed
ná se v této válce o. . .) a škarohiíd m u padá do řeči: “Jaw ohl, es
handelt sich in diesem K rieg.” (“Ano, obchoduje se v této válce).
Mtinzer se obratně vyvlékl z toho problém u tím , že v jeho překla
du optim ista povídá “Chceme obrat v této válce”, a škarohiíd na
to: “Ano, chceme větší obrat v této válce”. Mtinzer našel i rovno,
cennou n áhradu za něm eckou slovní hříčku: “Die Deutschen
sind nicht das Volk der D ichter und Denker, soudem ďas der Rich
te r und H enker” . (“Němci nejsou národem básníků a m yslite
lů, ale národem soudců a k a tů ” ) takto: “Nikoli národ učitelů a
věštců, ale národ m učitelů a věšců” .
Jeho překlad je tém ěř stoprocentním přebásněním originálu v
docela jin é řeči. N evyhnutelné šk rty byly omezeny n a čtyři strany
z celkového počtu 790 stran. Jako příklad jak K rausovy satiry tak
i M únzrovy schopnosti přeložit ji do češtiny, citujem e scénu, k te
rá se cdehrává v roce 1914 po pádu haličské pevnosti Przemysl.
Lži, k teré se tehdy předkládaly obyvatelstvu a které zde Kraus
pranýřuje, jsou geniální předzvěstí metod, jim iž napřed Goebbcls
a p ak jehc následovníci v ústředních výborech vládnoucích ko
m unistických stran obelhávali a obelhávají lidstvo:
Důstojník generálního štábu (vstoupí a jde k telefonu): — Servus, tak máš
tu zprávu o Přemyslu hotovou? — Este ne? Ach, seš nevyspalej — Di, hleď
si toho, jinak přijdeš zas pozdě k mulačáku. Tak slyšíš — Co, zase si všechno
zapomněl? — Vy ste — Poslouchej, povím ti to eště jednou — Hlavní hle
diska: Předně, pevnost stejně nestála za nic. To je to nej důležitější — Jak?
že nemůžeme — Co? že nemůžeme lidi nechat zapomenout, že pevnost byla od
jakživa pýchou — Všechno se může nechat zapomenout, milej příteli! Tak po
slyš, pevnost stejně nestála za nic, starý haraburdí — Jak? Nejmodernější děla?
Povídám ti, samý starý haraburdí, rozumíš? No tak, dobře. Za druhé, dej po
zor: Ne převahou nepřátel, nýbrž hladem! Rozumíš? Při tom nezdů;?movat
příliš silně moment nedostatečnýho zásobování, víš, lajdáctví, fririol atd. podle
možnosti zatušovat. Tyhle momenty se vtírají, ale to už nějak uděláš. Hlad
je hlavní věc. Jsme hrdý na hlad, rozumíš! Ne hladem, nýbrž převahou, ach
co to povídám, ne převahou, nýbrž hladem'! No tak, dobrý je to — Cože, to
nejde? Protože se pak vidí, že proviant — jak? — a protože se pak namítá, proč
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nebylo dost proviantu? Tak dobře, chytneš se toho a řekneš: Není možný na
hromadit tolik proviantu, kolik je třeba, protože to stejně dostane nepří
tel, když se zmocní pevnosti — Jak by se jí pak zmocnil? Hladem? Ne, pak
samozřejmě převahou, neptej se tolik! Copak nerozumíš, když se teda zmoc
ni pevnosti převahou a my máme proviant, pak se zmocní i proviantu. Proto
nesmíme mít proviant, pak se nezmocní proviantu, nýbrž dobude pevnosti hla
dem', ale ne převahou. No, nějak to už uděláš, Servus, já musím do kantiny,
já se nenechám vyhladovět — šlvs!

České vydání “Posledních dnů lid stv a’' je dnes ta k řk a nedo
stižnou bibliofilskou vzácností. Byl to však veliký a jedinečný
výkon, k terý je n proto nevzbudil pozornost m ezinárodní čtenář
ské obce, protože jen pom ěrně m álo lidí mimo Československo do
vede ocenit m im ořádnou hodnotu překladu do češtiny. U příleži
tosti stého výročí narození K arla K rause je však záhodno na tom 
to m ístě připom enout s obdivem M ůnzrův vynikající výkon.
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VÁŽENÝ PANE ŠKVORE
v lednovém čísle Proměn vyšel Váš článek “Každý jen sobě naháně
je” . . .Paradoxní věc - souhlasím s Vaším postojem zásadně a chápu
Vás i Vaše pocity ale zbývá vysvětlit Vám něco, co možná nebylo do
posud dost zdůrazněno) nebo snad vůbec objeveno. Lhostejnost po
srpnových em igrantů vůči národní věci. má hluboké kořeny. Hostovský přesně řekl, že rozdíl mezi emigracemi (posrpnovou, poúnoro
vou, pomnichovskou), spočívá v různém postoji vůči domovu.
M y jsm e přišli z docela jiného prostředí než vy. Vaše exulantská
literatura je plná stesku. Vy jste opustili něco dobrého, něco stálého,
krásného. V y jste byli vytrženi z kořenů. Jste jako děti, kterým
umřela maminka. Stále vzpomínáte na je jí lásku, na je jí pochopení,
na klid a teplo je jí blízkosti. Zažili jste doma dobro (v zásadě, a
hlavně na počátku, když jste se utvářeli) , doma byl domov. Vlast
zůstala sladká, nenahraditelná, a vy jste museli jít.
M y ne. My, co jsm e začali chodit do školy v Protektoráte a rozum
brali v letech padesátých, jsm e generace z inkubátorů. N em luvím
pochopitelně o rodinných poměrech, o milých, které každý doma za
nechal, m luvím o matce — Vlasti. N ám neumřela, m y jsm e j i neměli.
Utajování, ostražitost, pocit nebezpečí odjakživa. Pozor na slova —
a je ti šest, strýce popravili, bojíš se zaklepání na dveře. Pak jaké
si jaro prožité ve sklepě, schovávají tě, protože js i děvče — i když
tepm e před pubertou — a osvoboditel by tě mohl znásilnit. Stabili
zace života je pomalá, loudavá, něco je ve vzduchu, mračna, která
nechápeš. Pak někdo zabil Jana Masaryka, a zas už se jen šeptá, zdá
se ti, že je to jed in ý možný lidský projev — šepot, nebo mlčení.
N evíš kde jsi. Historie, vyučovaná ve škole, je krátká a odlišná
od toho, co říká mam inka i co psal Palacký. O literatuře se dovídáš
torza. Jen když zbude čas, paní profesorka šeptem vypráví — že byl
i N eum ann před R udým i zpěvy, a jin ý Biebl, a nějaký H ostovský, a
Čep, ale z toho se nezkouší — pět m inut měsíčně, libri prohibiti. V
knihovně je nenacházíš. Jediná knihovna je doma, ale rodiče tě ne
povzbuzují k ničemu. S jakousi hrůzou s<e jejich život sváží s kopce
do bezdna. N a rekreaci se zpívají písně, že soudruh Stalin mladý jest
— obsah je směšný, form a debilní. V tram vaji čteš nápisy, co
všechno — sovětské — je náš vzor. Je ti čtrnáct a máš podepsat vý
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zvu, že zrádci m usí být popraveni. Už víš dobře, že žiješ v blázinci.
Drobné kam énky šílenství se denně vrství. N ezpívají se koledy. Pře
mýšlíš, na jakou školu se můžeš dostat, vzhledem k tom u, že
otec . . . že dědeček . , . přemýšlíš, kde budeš bydlet, kde najdeš
byt. Krajina je pořád líbezná. Jdeš na kopečky a díváš se na jih a
na západ, kam nesmíš. Přim yslete si malé obměny, ale v podstatě to
bylo takto.
Moderní psychologie učinila poznatek, že zvířata, vychovaná bez
matky, nemají m ateřský instinkt. K dyž porodí vlastní mládě, kou
šou je, nechtějí dotek, neznají jej.
A to se stalo nám. Vím, že z naší emigrace vyšlo a vyjde plno
skvělých a nadaných lidí, ale osobně, citově jsm e nezažili Vlast, jak
tomu rozumíte Vy.
Jistě se Vám mnoho posrpnových přiznalo, že m ívají sny, ve kte
rých se ocitají znovu doma. Je to společný em igrantský sen — noč
ní můra. Vy jste je j třeba m ěli taky a zdálo se vám, že po vás jde
policie. N ám se zdá, že jsm e v pasti a prosíme — proboha, p u sťte
nás domů — do Kanady, A m eriky, Švýcarska, Švédská.
Samozřejmě, nelze paušalizovat, přišlo nás mnoho, různých a s
různými m otivy. Víte, že m nozí přišli, aby pracovali s vámi, ale pro
zradím Vám, že je to pocit povinnosti a úcta k tomu, co ti nejlepší
z vás udělali a dělají, co přivádí nás, nové, m ezi vás. N ení to nutká
ní dělat něco pro vlast, ani naděje, že by to mělo smysl.
Mnohým se stýská, ale kolik nás skutečně touží zp ě t? N estýská se
po něčem, spíš po někom.
To je naše generace. N e děti, kterým umřela maminka, ale odlo
žené děti ze sirotčince, které se naučily fíglům a praktice, že nej
líp přežil jen kdo “sám sobě naháněl”. Proto to rychlé odnárodňování mezi naší generací. To není póza, to je úplná lhostejnost. Pro
to ta laxnost ke společné práci. Máme zkušenost, dvacetiletou, třicelitou, že nikdy nic k ničemu nevedlo.
Chtěla jsem Vám napsat toto vysvětlení, abyste nás lépe pochopil.
Těžko je apelovat na hodnoty, které neznáme. N ás nevytrhli z ko
řenů, m y jsm e n ikdy žádné neměli. Proto nehledáme žádné společen
ství. Jen někteří z nás hledají společenství lidské, které jde napříč
věky a národy.
My málo teskníme, není po čem. Snad jen toužíme po tom, co
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jsm e nikdy nepoznali. D ítě ze sirotčince, zvíře z inkubátoru, je uše
třeno stesku, ale o to víc vystaveno strachům, protože nemá zá
kladnu.
Píšete, že slyšíte spoustu k ritiky na to, co bylo, respektive nebylo
uděláno, ale nikdo z kritizujících se nechopí díla. Naše generace je
kritická a po všech zkušenostech jasnozřivá, možná ve svých špič
kách mimořádně inteligentní. Pro nás už je teď po všem, a co se
neudělalo a mělo udělat, jen předmětem objektivní analýzy. Téma
na dizertaci, ale žádný zájem o participaci. Každý vyděděnec je
kverulant.
S tím co píši, nebude asi souhlasit skupina těch z nás, kdo jsou o
10 let mladší a dospívali v šedesátých letech. T i totiž zažili jakési
svítání a neodcházeli klidně. Měli pocit, že jejich m ísto bylo doma,
že m ěli zůstat a dělat něco TAM .
Neprožili plně padesátá léta, narodili se po válce. A první zlá zku
šenost vždy ještě zanechá střípek naděje v duši. Teprve když se kolo
otočí po druhé, po třetí, do téže absurdní polohy, přes všechen nápor
zastavit je, uvědomí si člověk, že je v m ístě, pro jehož obyvatele
platí — Vy, kdož sem vstupujete, zanechte veškeré naděje.
Bylo mnoho slov o “nás” a o “vás”, o nepochopení, bylo mnoho
vzájemného obviňování a nevraživostí. Ale nebyla podána žádná analýza, proč jsou věci jak jsou, a že rozdíly m ezi nám i nejsou jen
generační. Toto je m ů j soukromý příspěvek na toto téma, adresova
n ý Vám, protože V y jste jeden z těch, kdo nás přijal nepředpojatě,
vždy ochoten pomoci, poradit, a Vaše činnost pro národní věc musí
vzbuzovat úctu i u Vašich nepřátel, pokud nějaké m áte. Snad máte
pocit, že jste m ezi námi našel spřízněné duše. Sym patie, úcta, spo
lupráce, to všechno můžete očekávat. Ale i ti Vám nejbližší vyrostli
z jiného podhoubí. N ení to otázka vůle, dobré ani zlé, je to osudové
poznamenání. P řijm ěte, prosím, toto vysvětlení ne jako obhajobu —
není čeho! — ale jako analýzu — pár kapek proti trpkosti.
Jsme-li zbaveni všeho, bez domova, bez kořenů, zbývá cynismus,
lhostejnost, anebo upnutí se k jediné hodnotě — humanismu, a tam,
kde je j nalezneme, stejně jako lidi sm ýšlením nám blízké, tam je
asi pro nás — ztracence — domov.
Srdečně zdraví
H A N A C IP R 1S0V Á
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Kritické marginalie
“D É T E N T E ” A

EVROPA

Napětí stalinské éry v Evropě poně
kud polevilo. Duch sblížení se dnes
projevuje v postoji a politice jak Vý
chodu, tak Západu. Je blížení v Ev
ropě skutečné? Je trvalé? Nebo je
osudem slova “ d é t e n t e ” , aby se při
pojilo k jiným opotřebovaným frá
zím? Tyto otázky analyzuje a na ně
odpovídá nová kniha nakladatelství
Frinceton University Press v New
Jersey. Jmenuje se “D é t e n t e in E u rope: R e á l o r I m a g i n e r y ? ” (Sblížení
v Evropě: Skutečné nebo iluzorní ?).
Napsal ji profesor mezinárodních
vztahů na Denverské universitě v
Koloradu, dr. Josef Korbel.
Životní dílo prof. Korbela zahrnu
je jak vědeckou či pedagogickou, tak
i diplomatickou a politickou činnost.
Výsledkem je několik knih, z nichž
jedna významně hodnotí kritický lí
sek moderních čs. dějin. Jeho nejno
vější kniha . . . nabízí čtenáři studii
vztahů mezi Východem a Západem,
po skončení druhé světové války. Au
tor píše podrobně o změnách politic
kého ovzduší, zahraniční politiky a
všeobecné praxe mezinárodních sty
ků, ke kterým od té doby došlo a
dochází. Popisuje západoněmeckou
“Ostpolitiku”, její strategii sblížení
od Adenauera až po Brandta a celou
jednu kapitolu věnuje následkům

sovětské inváze Československa z ro
ku 1968. Průvodní zjevy vztahů me
zi východní a západní Evropou za
posledních 15 let podle něho nazna
čují, že sblížení je skutečné, že však
je omezené a to nejen svou náplní,
ale i rozsahem. Jeho trvanlivost je při
nejrnenším nejistá a při nejhonším
iluzorní. Historie nás názorně pou
čila, poznamenává autor, že události,
které se dnes zdají naznačovat úspěch, se mohou zítra změnit v ne
úspěch. Korbel připouští, že to, čeho
se nyní dosáhlo, nelze podceňovat.
Politický obraz Evropy v první po
lovině sedmdesátých let je nade vší
pochybnost materiálně odlišný od si
tuace, jaká byla v padesátých letech.
Rozdělení Evropy není už tak strnu
lé. Obchod mezi jejími oběma část
mi se stále zvyšuje a kulturní kon
takty se rozšiřují. Avšak zkušenost
jasně naznačuje, že ekonomická a
kulturní d é t e n t e má své meze: ob
chodní a kulturní kontakty nepřeko
naly základní problémy, které jsou
důsledkem rozdílů mezi oběma eko
nomickými a společenskými systémy.
Avšak v politice — ne-li v ideolo
gii — k zásadním změnám došlo.
Konfrontace se postupně nahrazuje
vyjednáváním a důležitější sporné otázky, o které se přičinila válka a
poválečné rozdělení Evropy, jsou na
cestě k vyřešení . . .
Duch sblížení vytvořil v Evropě
novou situaci, avšak Korbel varuje,
že “v budoucnosti nás čeká klikatá,
kamenitá cesta, která může vést bud’
k vyšší úrovni konsolidace a spolu
práce nebo k srázu zostřených kon
fliktů. Nebezpečí, že tato cesta pove
de k propasti, se zvýší, jestliže Zá
pad předem neprozkoumá pečlivě kaž
dý svůj plánovaný krok.”
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Hlavní překážkou politiky, která
by následovala na dalším stupni ny
nějšího sblížení, je podle profesora
Korbela trvající nedůvěra na obou
stranách. Západ není jednotný a so
větskou politiku sblížení hodnotí růz
ným' způsobem. Každý stát má jiný
názor. V této souvislosti autor připo
míná, že v západní Evropě je tenden
ce věřit, že krize už pominula. Tato
tendence někdy hraničí se sebespokojením, a je velkým' nebezpečím,
které může zničit především détente
samu. Ze sovětského hlediska je pro
to logické, varuje Korbel, aby Mo
skva zkoušela každou cestu, jež by
mohla oslabit Západ.
Je to opravdu začarovaný kruh.
píše dále Korbel: slabá západní Ev
ropa dává Moskvě příležitost, aby
využila sblížení ve svůj prospěch. Sil
ná západní Evropa, jak se zdá, pro
ces sblížení zpomalí nebo dokonce za
staví a prohloubí problémy rozděle
ného evropského kontinentu. Sblíže
ní nemůže postoupit s nynější své úrovně, na kterou se dostalo po vzá
jemném uznání nynějších pozic obou
stran, k novým vztahům, k zajištěné
mu míru, dokud se neodstraní hlavní
přehrada mezi Západem a Východem.
A touto překážkou je vzájemná ne
důvěra. Dokud Východ zůstane ta j
nůstkářským systémem, dokud bude
posuzovat Západ na základě svých
strnulých doktrín a neměnné ideolo
gie, a dokud Západ bude musit plá
novat každý svůj krok s vědomím
této skutečnosti, dotud nedůvěra zů
stane hlavní překážkou vztahů mezi
Východem' a Západem. Jestliže tento
předpoklad platí, pak podle Korbela
jen liberalizace komunistického tábo
ra může změnit ozbrojenou détente
v politiku mírové, konstruktivní spo

lupráce. Toto se ovšem nedosáhne
přes noc. Bude to dlouhý, kyvadlový
proces.
Je tu však naděje, dodává autor,
že vzhledem k tomu, že Východ po
kračuje ve svých pokusech provést
reformy a že potřebuje západní tech
nické znalosti, a vzhledem k tomu,
že dochází k užším konkrétním sty
kům se západní společností, komuni
stický tábor si nakonec uvědomí, že
moderní, komplikovaná společnost
nemůže prosperovat, aniž vyhověla
lidské touze po osobní důstojnosti.
Dokud proces liberalizace nepřinese
základní svobody a s nimi vzájem
nou důvěru a dobrou vůli, détente v
Evropě bude jen, a bychom citovali
Korbela “prozatímní, a to v pojmech
času i skutečnosti” .
Na základě svých zkušeností s tím
jistě souhlasíme.
V. N . DUBEN

R udolf Urban, Die tschechoslowakische Hussitische Kirche.
J. G. H erder Institut, M arburg an
der Lahn. 327 str., 1973.

Církev československá byla založena
8. ledna 1920. Dne 14. září 1920 se
jí dostalo státního uznání. 24 října
1971 přijal koncil čsl. církve nové
pojmenování: Církev československá
husitská (většinou 68.73% ).
Čtenář se nemůže zdržet obdivu
nad bohatstvím Urbanem zpracova
ného materiálu. Předností Urbanovy
práce je, že zasazuje svou studii do
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širokého rámce vývoje náboženskopolitického před založením českoslo
venské církve, v souvislosti s reform
ním hnutím' katolického ducho
venstva a spolehlivě líčí boje uvnitř
československé církve po jejím zalo
ženi o pravoslavnou nebo samostatnou
orientaci. Urban sleduje vývoj česko
slovenské husitské církve až do roku
1972.

na 1920, 140 kněží katolických od
hlasovalo odtržení od katolické círk
ve. Jenom sedm nabídlo své služby
nové církvi; během roku 1920 se
přihlásilo do služeb nové církve 53,
z nich pak 13 ji zase opustilo. V roce
1930 podle svědectví patriarchy Ko
váře byla celková situace českoslo
venské církve velmi neutěšená: “V
naší církvi je poměrně málo zbožných
lidí. Charakter bezbožných časů se u
nás zračí nejvíce. Jsme církví malých
lidí, a to nejen sociálně, nýbrž také
intelektuálně, charakterově a bohu
žel také morálně malých lidí” (str.
212 a sl., 284). Urban a Erika K ad
lecová mluví o církvi československé
jako o církvi dělníků a nižšího střed
ního stavu. V sociálním rozboru pří
slušníků československé církve po
strádám přihlédnutí k příslušníkům
obce legionářské, kteří podle mého
názoru přispěli k počtu příslušníků
československé církve v letech 19201924 a přispěli k rozmnožení jejích
řad v letech 1921 resp. 1930 z
525.346 na 793.385 (str. 179). Kva
litativně koncem let šedesátých ně
které církve začaly pochybovat o je
jím křesťanském charakteru. Její pří
slušníci většinou stáli na hranici bezvěrectví. Od roku 1958, kdy biskup
Trtík vypracoval “základní pravidla
víry” církve československé, se tato
církev přiblížila základně církví re
formačních a na koncilu 1971 přijala
jméno “Československá husitská cír
kev” .

O vznik československé církve se
nejvíce zasloužil její první patriar
cha dr. Karel Farský. Vznik česko
slovenské církve nebyl motivován dů
vody theologickými, nýbrž politic
kými, národnostními a stavovskými
požadavky duchovenstva, které se k
ni přihlásilo. K ideovým zmatkům
při zakládání československé církve v
nemalé míře přispěla i neujasněnost
státni církevní politiky při založení
Československé republiky. Fodle svě
dectví bývalého čsl. vyslance Vladi
míra Vaňka dr. Beneš plánoval v
pařížské emigraci založení českoslo
venské církve v novém Českosloven
sku (str. 23, pozn. 65) a president
T. G. Masaryk razil heslo, že Řím
musí být souzen a odsouzen. Tako
véto projevy nesporně byly příznivé
vzniku československé církve. Byly to
však projevy negativního rázu, které
nestačily k ideovému fundování no
vé církve, proti níž se vyslovily hlasy
velmi významné, historiků Šusty a
Pekaře (str. 40. sl.) a dokonce T. G.
Masaryk (str. 27', pozn. 72) se už
v r. 1920 vyjádřil, že “církve vzni
Rudolf Urban se neodvažuje před
kají z mučednictví a nikoli proto, že
několik katolických farářů se chce vídat další vývoj, avšak uznává, že
oženit se svými kuchařkami.”
tato církev se pokusila o řešení po
dobných problémů jako kněžského ce
Nikoli bez pohnutí čteme dnes
libátu a užívání liturgie v národním
vzpomínku dr. Farského na založení
československé církve. Tehdy 9. led jazyku dříve než to dnes činí na př.
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reformní hnutí v církvi katolické, tak
jako Hus svou reformou předcházel
reformu protestantskou (str. 284).
V R A T IS L A V B U ŠE K

N E R O Z D Ě L U JM E E X IL !

Má kurzivková poznámka v 1. čísle
letošního roč. Proměn vyvolala po
zoruhodnou odezvu,' o níž svědčí ně
kolik tuctů dopisů, doslova “z celého
světa” . Konstatuji, že naprostá vět
šina pisatelů (včetně po-srpnových,)
s obsahem mé poznámky souhlasila.
Těm několika, kteří nesouhlasili, pro
tože patrně neporozuměli, bych rád
vzkázal, že jsem neměl sebemenší úmysl kádrovat nebo umravňovat, ale
probudit větší zájem o práci SVU a
o Proměny. A pozvat ke společné prá
ci.
O tom, jak málo si ještě rozumim'e,
(protože se pořádně neznáme!) svěd
ci na př. diskusni příspěvek uveřejně
ný v 11. čísle letošního roč. “Infor
mačních materiálů” — časopisu čsl.
revolučních socialistů, vycházejícího
v záp. Berlíně. Autor příspěvku, K.
M., charakterizuje tři hlavní čsl. emigračni vlny, (z r. 1939, po únoru
1948 a po srpnu 68) a o po-únorové
emigraci píše m. j.: “I když některým'
je jim zástupcům — např. Pavlu Tigridovi — nelze upřit poměrnou po
pularitu a zásluhu o rozšiřováni in
formací do Československa, nejde pře
jit mlčenim, že tato snaha byla vede
na emocionálně antikomunistickým
myšlením a závislostí na americkém
dolaru” .

Myslím, že tisk, jehož vydavatelé
(označující se za “revoluční sociali
sty” ) si osobují kvality intelektuální
elity, by měl být opatrnější a spra
vedlivější v udíleni známek za do
bré chováni v exilu. Od intelektuál
ní elity bychom také čekali poněkud
původnější výraz než na př. “závi
slost na americkém dolaru” , o níž už
čtvrt století čteme v pražském R u
dém právu. U po-únorové emigrace
se, myslím, nejednalo jen o “emocio
nální antikomunistické myšlení”, ale
o jasné politické a mravní rozhodnu
tí nekolaborovat s komunistickým re
žimem a odejít — už r. 1948, nikoli
až o dvacet let později! — za hrani
ce.
Pokud jde o tvrzení, že po-únorová emigrace “nehrála žádnou důleži
tou úlohu doma”, — to je, myslím,
spíše jeji zásluhou a ctí než nedostat
kem’. (Někteří, ti nejhlasitější, po
srpnoví intelektuálové totiž po celých
dvacet let doma “důležitou úlohu”
hráli. Někdy i dost smutnou . . .) Úlo
ha poúnorové emigrace v zahraničí
nebyla, pravda, příliš “důležitá” . Ni
koli pro neschopnost jejich mluvčích,
ale spíše pro neochotu západního
světa přispět ke skutečné restituci
svobody a demokracie v Českosloven
sku.
Autor diskusního příspěvku Infor
mačních materiálů pak prohlašuje, že
“posrpnová emigrace je nejen po
četně daleko nejsilnější, ale i nesrov
natelně kvalitnější” . (Podtrhuje au
tor této poznámky.) No, s takovým'
úsudkem by bylo snad rozumnější je
ště chvili počkat. Podobně jako s
dalším tvrzením, že “ve své převážné
většině tato inteligence, (rozuměj:
posrpnová,) neodešla za “lepšim byd
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lem”, ale z přesvědčení, že ze zahra
ničí je možno dosáhnout pro Česko
slovensko více, než by mohl člověk
dělat doma”. S' tím' lze jistě jen sou
hlasit a dodat, že toto vědomí vedlo
do zahraničí i většinu po-únorových
emigrantů. — Obávám se, že rozdě
lování českého a slovenského živlu v
zahraničí, a hlavně udílení známek
za dobré či špatné chování, není me
todou, jež může celý exil spojit ke
společné práci.

Myslbekovi; připomíná, že nedoslý
chavostí trpěla na př. i Alexandra,
manželka krále Edwarda V II. nebo
turecký president Inonu. Pavel Les
přináší v druhé části knihy stručné
životopisy více než dvaceti význam
ných jedinců, stižených slepotou. Pí
še m. j. vynálezci písma pro nevi
domé, Louis Braille-ovi, o předním
českém hudebním' pedagogovi J. Prokshovi, (učiteli B. Smetany,) o znal
ci aztécké kultury W. H. Prescottovi,
o sopránistce a klavíristce Marii Theressi von Paradis, o jednom z před
ních současných bulharských kompo
nistů, Pětko Stajnovovi a j.

J IŘ Í ŠK V O R

Škoda, že se autoři nezdrželi ale
spoň u některých z těchto osobnosti
déle. Život a dílo mnohých z nich
by si zasloužily samostatné monogra
fie. Ale to zřejmě nebylo úmyslem
autorů. Jejich knížka si nečiní nárok
ani na úplnost ani na systematický,
profesionální research prairienů; chtě
la zřejmě jen upozornit na řadu sta
tečných a odhodlaných jedinců,
kteří překonali “ohlušující moře ti
cha nebo ubíjející moře temnoty” . A
to se jí do určité míry podařilo.
— or

Karel Lípa and Pavel Les: W e Háve
Overcome. (Printed in Czechoslovakia by Tisk, Brno, 1971. Library of
Congress Cat. C. N . 78-161530,
pp. 155)

Oba autoři (členové SVU) si v této
vzorně vypravené a vlastním nákla
dem vydané knížce vytkli úkol znač
ně náročný: soustředit životopisy vý
znamných jedinců, nejrůznějších ná
rodností, postižených ztrátou sluchu,
řeči nebo zraku. Společným jmeno
vatelem úsilí téměř třiceti takových
jedinců je jejich silná vůle překonat
“moře ticha nebo temnoty”, jež je
obklopovala; společnou vlastností obou autorů byla dobrá vůle pořídit ja
kýsi seznam' takových jedinců. Ne
dostatek materiálu i profesionálního
přístupu k danému úkolu, do značné
míry způsobily, že profily vybraných
jedinců jsou značně neúplné, skečovité.
Karel Lipa píše m. j. o Beethove
novi, Edisonovi, Smetanovi, o José de
Goyovi, o von Síemensovi nebo o

Z A M Y Š L E N Í N A D K N IH O U
SO U K R O M Ý Ž IV O T
JO SEFA S T A L IN A

Knihu “Soukromý život Josefa Sta
lina” vydalo mnichovské nakladatel
ství CCC Books pro členy Klubu čte
nářů. Jejími autory jsou J. Fishman
a J. B. Hutton. Stalinova biografie
je v ní zachycena formou vzpomínek
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na jednotlivé úseky života sovětského
diktátora a skýtá* zejména mladším
čtenářům, kteří prošli mlýny socia
listické výchovy, zajímavá nahlédnutí
do zákulisí kremelských kuloárů a
Stalinova soukromí. Odhalí nám'
mnoho nového o muži, kterého jsme
znali spíše jako “strýčka Stalina” ,
který nadevše miluje děti, bdí do
noci nad dobrem svých národů, pobafávaje přitom z machorky a občas
se rozteskní při písni “Kde jsi Suliko” .
Propaganda Stalinovy osobnosti
byla tak účinná, že jsem jí jednou,
ve věku asi pěti let, využil i já a stal
jsem' se její pomocí velikým vůdcem
Rudé Armády, která neustále drtila
imaginární Němce, v nové mateřské
školce, kam mě přeložili. O velitel
skou funkci, kterou držel největší
rváč ústavu, jsem se raději neucházel, protože jsem si nebyl jist, není-li
náš velitel silnější než já, a spokojit
se s podvelitelskou funkcí bylo pod
mou čest. Přišel jsem' tedy tehdy na
to, na co přišli ostřílení bolševici po
dlouholetých zkušenostech s vojáky.
Že totiž naši krasnoarmějci potřebují
nejen velitele, ale i někoho, kdo by
formálně dbal o jejich politické pře
svědčení, ale ve skutečnosti porou
čel — komisaře, politruka. A proto
že jsem měl v úmyslu zastínit a oslnit
všechny “vojáky” i s velitelem opravdu účinně, navrhl jsem za jedné
přestávky mezi válčením, že se sta
nu nikým jiným než Stalinem naší
“odbočky” Rudé Armády. K mému
překvapení souhlasili všichni, dokon
ce i velitel-rváč. Ne snad proto, že
pocházel z vrstev nefalšovaného míst
ního lumpen-proletariátu a ozvalo se
v něm instinktivně třídní uvědomě
ní, ale spíše proto, že nevěděl pořád

ně o co jde a “Stalin” bylo něco tak
velkého, proti čemuž se nesmělo pro
testovat. Podrobil se tedy mé autori
tě.
Léta utíkala a ze strýčka Stalina
se najednou stal kult osobnosti. Co
to znamenalo, snad ani většinu národa
a hlavně nás, mladé, nezajímalo. Těm
starším zřejmě stačilo, že byl od Sta
lina pokoj a my mladí jsme se tedy
spíše starali o to, jak sehnat žvýkačku
a kde koupit nebo si dát ušít džínytexasky.
Ve víru dalších událostí, v době
“dobrodružné” politiky Nikity Chruščova, poprask kolem Stalinova kultu
osobnosti opadal. Jeho obrazy, busty
a sochy se odstěhovaly m'ezi staré ha
rampádí, pokud je nebylo třeba vy
hodit dynamitem do povětří a s nimi
jsme zapomněli i na příčinu celého
toho nimraje, našeho “strýčka”. Pří
ležitost poznat jej jinak než nám bylo
vštěpováno do hlav, se před námi
otevírá nyní, ve formě knížky “Sou
kromý život Josefa Stalina” . Sezna
muje nás s pravou tváří tohoto “dobroděje” jedné šestiny světa. Ukazuje
nám jej jako gruzínského samce s
neukojitelným sexuálním apetitem,
jako pasáka holek z Tbilisi a Baku,
jako strůjce hromadných vražd, ja
ko intrikána bez jakýchkoli mravních
zásad, neváhajícího vraždit nejen mi
liony poddaných, ale i členů vlastní
rodiny a nejbližších spolupracovníků.
Jeden z obou autorů, J.B. Hutton,
byl v době Stalinových čistek politic
kým redaktorem jednoho z moskev
ských časopisů, znal se se Stalinovou
manželkou a s nejvyššími představiteli
bolševické smetánky, jak čteme v do
slovu té knížky. Třebaže mnohé z je
jích údajů nelze naprosto přesně o
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věřit, z celkového Stalinova charak
teru a z jeho zjevných činů možno
vyvodit, že autoři patrně nejsou pří
liš vzdáleni absolutní pravdy. V kaž
dém případě stojí zato tento Stali
nův životopis číst.

J. K.

Jaroslav Vejvoda: Plující andělé-letící ryby. (68 Publishers, Toronto,
1974, str. 285. Členská cena $3.95,
pro nečleny $4.95)

Těchto šestnáct Vejvodových vyprá
vění o českých exulantech je, myslím,
jedno z nejosobitějších a nejpoctivěj
ších svědectví o myšlenkové a citové
atmosféře mladých lidí z údobí “praž
ského jara” , jež si s sebou přinesli do
ciziny. Vejvoda je autor mladý a
mnoho toho o něm' zatím nevíme. Ale
touto knížkou o sobě mnoho zajíma
vého prozradil, a ještě více napově
děl. Každý ten jeho příběh možno
označit za “letopis lásky” . Lásky k
českému domovu i českých lásek v
cizině, lásek poztrácených a v novém
exulantském prostředí dosud nena
lezených, nebo jen nesměle klíčících.
(Viz na př. švýcarskou Karin a jed
noho z nových českých uprchlíků, kte
rý se jí snaží porozumět — a vice
versa.)

O jejich potlučeném dětství doma, v
Československu, o jejich snech, prvých
zkušenostech a zklamáních v cizině,
byť i přátelské a celkem přívětivé.
Jaroslavu Vejvodovi jsm'e za mno
hé vděčni; m. j. také za to, že se mu
protiví každé politicko-exulantské na
parování, každá programovost, exu
lantské mesiášství i bolestínství. Au
torova nostalgie, smutek, touha i zkla
mání, to vše je naproto poctivé a upřímné. Jeho psychologická analýza
je pozoruhodná. Pocit osamoceností
a nezakotvenosti prožívaný takřka
všemi jeho jednajícími osobami, při
pomíná svět kafkovských postav. Za
jímavá retrospektiva prolínající ně
kolika vrstvami času a děje, povyšu
je Vejvodovo vyprávění do poloh
m'nohem vyšších než na jaké jsme
byli dosud zvyklí v exilové próze. Po
chvaly si zaslouží i Vejvodová literár
ní mluva. Je živá a tvárná, plná neo
třelých, nových výrazů, básnických
metafor a překvapivých konkrétností.
Posláním této poznámky bylo na Vejvodovu knížku upozornit. Josef Škvorecký měl opět šťastnou ruku při vý
běru Vej vodová rukopisu pro Klub
“68 Publishers” . O Jaroslavu Vej
vodovi určitě uslyšíme mnoho do
brého.

Ať už Vejvoda píše v prvé nebo
ve třetí osobě, ať dává slovo některé
mu ze svých přátel, (v jednom' pří
padě děcku,) vždy to je ovšem auto
rova osobní zpověď. Upřímná a spon
tánní. Vycházeje ze svých nejsubjek
tivnějších pocitů, autor ani nemohl
psát o jiných lidech než o mladých.

121

—

or.

P Ř ÍB Ě H Y H O R K É A

PRCHAVÉ

(V ilém Špalek (Gran Em bustero):
T am Portugués znova a znova nalévá
svůj jed. Edice Hlas-Voice, 87 — 11>
168 Str., Jamaica N ew York, N . Y.,
11432.)

Toto Špalkovo vyprávění je třetí je
ho sbírkou povídek a črt z Venezue
ly; vyprávění drsného a překotného,
jež jakoby na nejednom místě vyráže
lo z jícnu caracaského vulkánu.
Všechno je v té krajině horké a
prchavé: lidské osudy, přátelství, lá
ska i nenávist. Špalkův svět je za
bydlen lidmi prostými, ale zajímavý
mi, osudem přiskřípnutými, společen
sky vykořeněnými. Jejich život se točí
kolem Portuguésova baru, kolem ma
lých rančů, drobných příhod, pitek,
krádeží a lásek. Je to jakýsi neorgani
zovaný kolektiv chudobného života i
mírné (mulatské) zlomyslnosti a ško
dolibosti. Je to také svět bájných “hechicer” (čarodějnic), svět démonů,
do něhož si autor na svém fantastic
kém oři vyjel a z něhož vytěžil řadu
příběhů, jež čtenáře zaujmou.
Autor se dovede vžít také do světa
dětství, plného poetického kouzla.
(Viz na př. příběhy “Mr. Barrabáse
jun., Súsanity a Julie,) nebo do svě
ta vybájeného kouzelnou píšťalou,
jež mu odpovídá na jeho vzrušené otázky.
Jsou v té Špálkově knížce také pří
běhy vysoce dramatické, pro jejichž
sdělení autor volil strohou, útržko
vitou, ale značně sugestivní mluvu
(na př. příběh Isabelity, jež se roz
hodla obětovat sebe i očekávané dí
tě “žlutým' lvům” , neboť je přesvěd
čena, že svým osudem patří zemřelé
maceše, jež ji netrpělivě čeká.)

Šerosvit pověr, načrtnutých osudů,
řada pořekadel a přísloví, ( “Lžeš
rychleji než běží myš” . . . — “Člo
věk, který odešel daleko, zemřel” . . .
“Sestřička umřela na červy” atd atd.)
doplňuje rámec zajímavého vyprávě
ní, působícího (včetně několika gra
matických “prohřešků” !)
dojmem
jakéhosi “literárního primitivismu” ,
jemuž nelze upřít značnou dávku originality a kouzla.
Na nejednom místě se potkáte i s
poezií: (“Byla noc plné luny. K la
mná noc, kdy hvězdy se zdají větší
než jindy a také vzdálenější. Noc bí
lých stínů, nehybných tajemných
jezdců, kteří náhle zmizí, jakmile se
tam někdo zadívá. Noc přeludná, kdy
i zvířata spí neklidně” .)
P AV E L JA V O R

Amedeo M olnar: J A N H U S , testimone della veritá. Editrice Claudiana, Torino 1973, 256 stran, 3200 lir.

Půvabná knížka, vydaná péčí italské
ho nakladatelství reformačních círk
ví Claudiana ve sličné polotuhé vaz
bě, obohatila západoevropský knižní
trh. Kniha je dalším výborným pří
spěvkem k poznání odkazu husitské
reformace. Jejím autorem je profe
sor, v současné době děkan Komen
ského fakulty v Praze, A. Molnár.
Základ knihy vytvořil autorův
římský cyklus přednášek o Husově ži
votě, díle a o myšlenkovém odkazu
husitství pro evropskou reformaci. V
knize nalezneme ukázky spisovatel
ského a kazatelského díla M. Jana
Husa i italské přebásnění jedné z nej
rozšířenějších písní husitských, Jezu
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Kriste, ščedrý kněze, jakož i dokladaci k původním překladům středově
kých Husových textů do jazyka V al
denských. Pozoruhodný je také otisk
a soudobý italský překlad listů hu
manisty Poggia Braccioliniho, jenž
byl očitým svědkem' posledních proje
vů a smrti M. Jeronýma Pražského.
Braccioliniho listy byly nalezeny te
prve před několika lety v jedné zru
šené římské klášterní knihovně. Val
denští byli první mezi hnutími evrop
ské reformace, kteří se seznámili s
Táborskou konfesi (pravděpodobně
již v Basileji, v roce 1433) a statečně
ji šířili ve všech románských kraji
nách.
Kniha o M. Janu Husovi je štědře
vyzdobena soudobými ilustracemi a
prováži ji drobnější studie o vývoji H u
sova výtvarného zpodobňování. Fun
dovaný přehled monografických pra
menů a obecné literatury velice usnad
ňuje čtenáři orientaci, neboť je za
měřen na dila západoevropskému čte
náři jazykově i bibliotekárně dostup
ná. Do italštiny přeložil knížku ko
lektiv pracovníků Valdenské theolo
gické fakulty v Římě. Je třeba vzdát
chválu vydavatelství Claudiana, s ja 
kým úsilim se snaží zpřístupnit odkaz
české reformace západoevropskému
čtenáři.
P ÍC H A

Dokument o osudoch
účastníkov
Slovenského národného povstania

V čase, keď dokonca aj na Slovensku
sa ozývajú hlasy po objektívnom hodnotení události okolo povstania z
augusta 1944, najma osudov účastní
kov Slovenského národného povstania
a ích rodin, dostává sa čitatePom', do

konca aj širokej americkej a kanadskej veřejnosti kniha Petra Vlčka, In
the Shadow oj Tyrany, (History in
Novel Form, nákladom Vantage Press
v New Yorku, 1973, 860 stráň, cena
8.95 dol). Hoci neide o literárne-umelecké dielo, keďže autor sa zaoberá krásnou literatúrou iba povedPa
svojho zamestnania, keďže pracuje
vo výzkumnom oddělení Ford Motor
Company, predsa třeba považovat’
knihu In the Shadow of Tyrany za
významný dokument tragických a zá
roveň aj víťazných dejov nielen z
doby povstania, ale aj události proti
úkladom totalizmu nacistického, nacisticko-slovenského a nacistickéhokomunistického vladárenia. Všetky tieto totalizmi boli a zostávajú neřudské
a zaznávajú občanom základné l’udské práva. O tom autor Vičko prináša nepřeberné množstvo dokladov,
ktoré podává pútavou formou.
Ako sme uviedli podtitul knihy je
“History in Novel Form”, pretože
autor píše o Petrovi Hronskom', ktorý
sa narodil v roku 1912 v slovenskéj
obci Zběhy, okres Nová Baňa, takže
chodil do škol v slobodnej Českoslo
venskéj republike. Po gymnáziu v
Leviciach a vojenskej akademii v
Hraniciach a v Bratislavě, mal mož
nost’ študovat’ na vysokej škole vo
jenského generálneho štábu minister
stva národnej obrany v Prahe. Mal
teda možnost’ nielen preniknúť do
najvyšších vojenských orgánov, t. j.
dostat’ sa k rozhodujúcim vládnym
činitePom Československej republiky,
ale aj slovenského štátu, ba aj do
služieb medzi-spojeneckých úradov. Z
podporučíka Hronského sa stal ka
pitán a podplukovník. Jedným z jeho
koníčkov je literatura, čo je vidno z
bezvadného překladu do angličtiny.
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Čitatel’ získá z knihy pocity
a) pravdivosti, pretože popisuje udá
lostí z prvej ruky spósobom, ako
sme o tom doteraz nem'ali mož
nost’ čítat’.
b) spoluúčasti na kritických osudoch
rodiny, keďže jeho manželka je
židovského vierovyznania a musel
nielen ju, ale aj jej rodičov ukrý
vat’ v podzemí a dokonca aj v Bul
harsku, za okolností, ktoré sa čitatePa hlboko dotknu. Únik z nebezpečenstva sa javí takmer nepretržite, takže je ťažko povedať
či vrcholí deportáciami do táborov smrti, alebo hrozbami sovietov
a hrozbami komunistických špehov, najma narýchlo přesedlaných
bývalých gardistov, ktorí sa pod
komunistickým plášťom predháňajú v udavačstve.
c) prežívanie hrůz zo zklamania sovietských velitďov, ktori v svo
je j byrokratické j zaslepenosti a
mrhaniu 1’udských životov predháňajú najfantastickejšie surovo
sti a ktorí každého účastníka povstania považovali za komunistu,
alebo za zrádců.
Hoci kniha mohla byť kratšieho
rozsahu a mohla odhliadnuť od istých
historických faktov (recepcie na pražskom hrade, účast’ pri vyznamenaniaeh
generála Eisenhowera a iné, inak vý
znamné, události z čs. života) a hoci
by z knihy mohli byť vypuštěné cudzie výrazy (pre nezasváteného ame
rického a kanadského čitatePa) či v
slovenčině, ruštině, němčině, atď.,
ide o důležitý 1’udský dokument, ktorý právě v tridsiatom' výročí sloven
ského povstania, ale aj v budúcich
prácach, bude jednym z prameňov,
akých věru potřebujeme o vePa viac.
VEA

Egon Hostovský. Vzpom ínky,
a dokum enty o jeho díle a
(Uspořádal R udolf Šturm .
nakladatelství Publishers 68,
to, Kanada, graficky upravil
láš Kravjanský. Str. 211, cena

studie
osudu.
Vydalo
T oron
M iku 
$3.00)

Hostovský byl spisovatel světového
jména. Třiatřicet jeho knih vyšlo v
překladech. šturmův sborník poví
vše, co je možno říci o Hostovském'spisovateli, ledacos také o Hostovském-člověku. Neměl rád Eduarda
Beneše a Huberta Ripku (str. 177)
a to již od svého válečného pobytu
v Londýně. A Hostovský neměl rád
ani komunisty. Bylo o něm řečeno, že
se “nedovede zařadit a že má svůj
vlastní odboj” (str. 166).
Ze sborníku o Hostovském jsem
se snažil vyhmátnout a pochopit je
ho lidský osud. Dozvěděl jsem se, že
jeho životní trauma bylo jeho židov
ství. Jistě i v tom možno hledat pra
men jeho citlivosti projevující se již
od studentských let. Jednou mi vy
právěl příhodu z Hronova: “Židi
nám zabili Krista Pána” — volali prý
na Egona, a ten se bránil: Já ne, to
Khonovic.”
Šturm zařadil do sborníku úvodní
frivolní vzpomínku Jana Beneše:
“Jest to krásnej muskej, aneb Svět
moh bejt jinej — tralala— Kdyby se
byla bývala prababička Nejedlýmu
oddala.” Časem jsem si už zvykl na
značnou vulgárnost některých “mo
derních” českých a slovenských spi
sovatelů a vím, že se tak dnes i do
ma mluví. Kvůli tomuto příspěvku
patrně sborník nevyšel nákladem'
SVU, jejímž členem byl Hostovský
téměř do své smrti. Rudolf Šturm a
Josef Škvorecký v tomto sborníku,
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vydaném po Hostovského smrti, vzda
li čest pozoruhodnému autorovi a je
na čtenáři, aby posoudil, zda příspě
vek Jana Beneše mohl nebo nemohl
být považován za kontroverzní. Dočte
me se tam, že Jiří Voskovec prohlásil:
“Všichni jsme dali cosi světu. Něm
ci Hitlera, Rusové Stalina a češi holt
Jiráska (str. 21). N a jiném' místě
sborníku se dočteme, že Jiří Vosko
vec je “genius českého osudu dvacá
tého století” .
O Jiráskovi možno mít (ho lt) růz
né nározy, a nikdo nemůže také ni
komu zabránit, aby neprohlásil Vo
skovce za “genia českého osudu dva
cátého století”. I to je věc názoru.
Nikdy mi nenapadlo, že jednou po
jedu Hostovskému na pohřeb do Milfordu. Z New Yorku tam není dale
ko. Byl jsem' jen tak trochu překva
pen, že tam nebyl nikdo z velikánů
naší literatury, ani “genius českého
osudu dvacátého století”. Jiráska ani
Hostovského ze Slavína české litera
tury nikdo nevymaže a světovost H o
stovskému nikdo nevezme. O geniali
tě tak lacino přisouzené někomu, kdo
se dělil o mladistvou slávu na
prknech Osvobozeného divadla s Ja
nem Werichem, a s Ježkem, mohou
být pochybnosti.
O životních osudech Hostovského
se ze Šturmova sborníku mnoho ne
dovíme. Ledacos je tu jen naznačeno.
Hostovského životopis musí být te
prve napsán. Bude v něm patrně ře
čena i plná pravda o československém
odboji za druhé světové války, o níž
Hostovský prohlásil, že “byla až do
sud psána jen politiky a zaměstnan
ci druhého odboje” , (str. 167) Ho
stovský přiznává, že se “bál bolševi
ků”. (“I kdybych nakrásně třeba i

vstoupil do strany, půjde mi pořád
o krk . . . Nejsem člověk pro boj za
nesmysl . . . považoval jsem za ne
mravnost sloužit vládě, které jsem se
bál.” )
Komu patřilo srdce člověka-Hostovského, se dozvíte v doslovu toho
sborníku. Je to vyznání lásky rodné
zemi, jemuž se jednou české děti bu
dou učit ve škole nazpaměť: “Má je
diná . . . Tobě a jenom Tobě jsem
věrný”. Sborník o Egonu Hostovském vřele doporučuji čtenářům.
V R A T IS L A V B U ŠE K

Z A Č Á T K Y ZP RA V O D A JSK É
SLU ŽBY
Francis D vornik: Origins of Intelligence Services. (Rutgers Univ. Pressi
N ew Brunswick, N .J., pp. X V I +

334, $15.00)
Profesor František Dvornik, jehož osmdesátin jsme vzpomněli loni vydá
ním zvláštního čísla Proměn, vytvo
řil opět pozoruhodné dílo jednající o
začátcích soustavné zpravodajské služ
by. Je to prvé dílo tohoto druhu psa
né v angličtině, v mnoha směrech
ojedinělé. Autor, přední byzantolog,
se zde projevuje jako velký znalec
politických, sociálních i ekonomic
kých věd.
Tato časově poslední publikovaná
Dvorníkova práce vznikla jako “ve
dlejší produkt” jeho vědeckého badá
ní a víceméně “náhodou”. Americký
generál William J. Donovan, (‘Wild
Bili’,) ředitel “Strategie Services” z
doby druhé světové války, navštívil r.
1948 washingtonský Dumbarton Oaks
a zdůraznil význam zpravodajské služ
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by pro obranu každého národa. W. J.
Donovan pátral po vědci, který by
dějiny takové služby napsal a ředitel
J. S. Thacher mu doporučil profesora
Dvornika, kterého plán velmi zaujal
a již v příštím roce napsal kapitolu o
počátcích zpravodajské služby na Blíz
kém východě a v někdejším' Římském
impériu. R. 1959 generál Donovan
zemřel a zdálo se, že plán nebude
dokončen. Dík Dvorníkově přísloveč
né vytrvalosti, dílo však bylo dokon
čeno, letos vydáno a věnováno pa
mátce generála W. J. Donovana.
Dvorníkova historie počátků zpra
vodajské služby je rozdělena do šesti
kapitol. (Intelligence in the Ancient
Near East, Int. in the Roman Em
pire, Byzantine Int. Service, Int. in
the Arab-Muslim Empires, Int. in
the Mongol Empire a Int. in the
Muscovite State.) Z Dvorníkova díla
vyplývá, že to byly především' totalit
ní režimy, jež musily spoléhat na
zpravodajskou službu, včetně na služ
bu tajné policie. Tato služba slouží
ochraně a bezpečnosti státu, ale její
zneužití je od samých jejích počátků
hrozbou individuelní svobodě a de
mokracii. Jako každé Dvorníkovo
vědecké dílo, i toto citované obsahuje
mnoho ilustrací, map, diagramů a
podrobný index sloužící přesné orien
taci čtenáře. Vřele je doporučujeme.
L U D V ÍK N Ě M E C
CLO SELY
W ATCHED
F IL M S .
(T h e Czechoslovak Experience). N a
psal A . J. Liehm vydal IA S P W hite
Plains, N . Y . 1974, 486 stran, $15.00.

Úspěšný filmový kritik let padesátých,
později vedoucí redaktor Literárních
Listů, A. J. Liehm, vydal rozsáhlou
publikaci, v podstatě komentovanou

kompilaci interviewů s českými fil
movými režiséry “nové vlny” čsl. fil
mu.
Jde o soubor rozhovorů, z nichž
mnohé byly otištěny na přelomu let
1967 — 1968 v literárních novinách,
později v Listech a ve Filmových a
televizních novinách v Praze. Práce
si nečiní nárok na objektivní a vy
čerpávající průřez nedávnou historií
čsl. kinematografie; sám autor o ní
říká, že mu jde o pohled se sub
jektivním odstíněním do dílny, my
šlení a estetiky některých příslušní
ků obrodné kulturní vlny. V tomto
směru plní publikace svůj úkol.
Je škoda, že autor již nemohl zve
řejnit pohledy i na ostatní, začasté vý
znamnější příslušníky české a sloven
ské film'ové režisérské školy. Jde pře
devším o ty, kteří stále pracují v Čes
koslovensku (mnozí buhužel již ni
koli ve film u). Sluší uvést jen n a
mátkově jména I. Novák, Z. Podskal
ský, I. Balada, J. Sequens, O. Lip
ský. Slačila by jen zmínka o těchto
a dalších představitelích. Pak by by
lo možno právem cele odmítnout po
dezření, že se autor dopouštěl příliš
subjektivizovaného odstiňování režisérských škol v čs. kinematografii.
Považuji za cenný přínos publikace,
že postačila, i když nekompletně, od
halit pohled do myšlenkových tlaků
a rozporů mezi politickou skutečností
let 1969 — 7'0 a doznívajícími na
dějemi, přežívajícími v myslích účastníků kulturní a umělecké obrody
této doby.
Tisk publikace, provedený ofseto
vou reprodukcí ze strojopisu, je rych
lý a laciný a v takto omezeném rám
ci ofsetu je poměrně kvalitní. Láce
tisku byla pravděpodobně základním
požadavkem nakladatelovým. My*
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šlím ale. že došlo k jistému stupni
degradace této, jinak hodnotné, pu
blikace. Kdyby se byl nakladatel a
autor vyvarovali přílišného spěchu s
jejím uveřejněním, mohlo se předejít
řadě drobných formálních a technic
kých chyb. I tak je Liehmova publi
kace cenným příspěvkem k poznání
problematiky avantgardní české a
slovenské kultury let šedesátých a je
jí úspěšnou propagací v západním'
světě.
PÍC H A

Trpaslík

na

houpačce

(A. Lidin).

Index, Společnost pro českosloven
skou literaturu v zahraničí 19 ”'3 5
Koln 41, Postfach 410511, Západní
Německo.
Je to kniha vystihující psychózu —
jakýsi komplex persekuce, nedůvěry,
podezírání a nejistoty, tak příznačný
pro mnohé exulanty, spojený s ja
kousi osamělostí, nedostatkem “za
členění” do okolí a prostředí. Každá
stránka přináší nové překvapení a
nové napětí.
Hrdina děje je bývalý zpravodaj
ský důstojník, který uprchl na Západ
a navázal spojení se švýcarskou protišpionážní službou. Od první strán
ky visí nad tím stín nebezpečí a
strach, že je sledován, že někomu na
tom' záleží, aby ho “oddělal”. Toto

napětí udržuje autor až do poslední
kapitoly.
Řešení tohoto problému je ovšem
spíše methoda “krváků” nežli kla
sických detektivek, kde šílená jízda
autem po alpských serpentýnách, ve
světle reflektorů nebo bez nich, střel
ba samopaly a revolvery všude pro
kazuje, že hrdina i jeho něžná man
želka jsou “sekáči” a stačí i na pro
fesionální najaté vrahy.
Šťastný konec je draze zaplacen
a na posledních stránkách prolíná
tón fatalismu: Kdo se dá na tu drá
hu, propadne prokletí, nikde na svě
tě nenajde klidu ani vlasti (Legio
patria nostra). Reportážní styl líčí
velice dobře prudký spád událostí a
charakter postav vysvítá spíše z jejich
slov a jednání nežli popisu. Pro čte
náře, který žije již delší dobu v cizi
ně, jsou zvláště zajímavé dialogy psa
né v dnešní lidové mluvě naší vlasti
vyšperkované emigrantskými výrazy a
tu a tam švýcarským slangem. Líčení
tím získává na přesvědčivosti bez
prostřednosti a je velice barvité.
Autor neopomenul ukázat, jak je
bezmocná policie — jejíž ruce jsou
spoutány konvenčními právními zá
sadami a snahou jednat v rukavič
kách proti gangsterským methodám
východu. A ti trpaslíci — uprchlíci
se houpou mezi dvěma póly, ustra
šení, naivní, lidé kteří ztratili oporu
a ochranu svého prostředí, ale niko
liv skoro romantickou snahu zasaho
vat do kol osudu. Motivem je strach,
prokletí, láska i nenávist. I když ně
které ty “cowboyštiny” jsou spíše
“filmové” nežli realistické a závěry
spíše fantastické nežli logické, dobře
se to čte.
V . F.
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Petr Den
V. N. Duben

1963
1.00
1963 720 *3.90
1964 19.75 *12.25
1965 2.50 *2.00

73
98
114

1970
3.00
1970
2.00
1970 2.00 *1.75

186

1971

412

1971 7.50 *4.00

134

1972

372 1973
brož.

Czech Poetry, A Bilingual
Anthology

V. Bušck. cd.

184

Comenius

Časopisy:
SVU

SVU

125

118
Kniha povídek
Czechoslovakia Past and Present
1889 :1969 115.00 *80.60
2 vols. (Second Congress, 1964)
57.50 *40.60
jednotí, svazek I nebo U
Povídky Exulantovy
1968
2.00
83
Czech and Slovák Periodicals outside
Czechoslovakia as of Sept., 1966
28
1968
2.00
Československá legie v Itálii
31
1970 2.00 *1.75
O kocourovi bez bolt
47
1970
125
České a Slovenské noviny a
časopisy v zahraničí, září 1970
28 197!)
2.00

J. A. Comenius
(M. C. MJtrtetetadt) Diogenes the Cynic
SVU
Abstradts - Fifth Congress 1970
Ivan Jelínek
Sochy (poesie)
SVU
Transkript 1. evropské konference
(L. Králová)
SVU. Horgen 26.-28.6,1970
Roman Jakobson
Studies im Verbal Art (Slovesné
umění a umělecké slovo) - čedky
Eva Rechcígl
a M. Rechcígl, Jr: Biographical Directory
Alfred French, ed.

1962

Zprávy SVU (lOkrát ročně)
Proměny (Čtvrtletník)

1973

3.00

8.00 *4.00
6.00
5.00

*5.00
*4.00

7.00

*4.00

8-16
1959 ročně 3.00
pro členy SVU: zdarma

72-108

1964

ročnelO .Ó C

jednotlivé číslo

*8.0G
$3.GG

(Vzlevněná cena pro cleny SÁTU)
Objednávky s peněžním poukazem zasílejte na adresu: SVU, Room 1121
381 Park Avenue South, New York. N. Y. 10016, USA.

společnost
pro vědy a umění

