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Stati a úvahy

MASARYK A DĚJINY
(Na okraj 125. výročí narození)
IV A N P F A F F
Ve chvílích ještě prosycených loučením vystupovala nám jistě
Masarykova postava mnohem živěji a bezprostředněji než dnes,
kdy nás od ní už dělí mnohovrstevný nános světových proudů,
zvratů, otřesů, jak jej přinesla víc než jedna třetina století, ale
kdy časový odstup naopak oprostil naše přístupy od nahodilostí
individuálních prožitků a emociálních měřítek. Jistě i Masarykův
obraz se bude během dějin měnit a jistě příští generace jej bude
vidět jinak než my, kteří jsme ještě příliš zatíženi dotykem jeho
osobnosti. Jedna věc zůstane ale, tuším, trvale základním rysem
jeho velikosti: způsob, jímž Masaryk zasáhl do dějin našich i svě
tových, jímž proměnil jeho obraz teoretickou myšlenkou i aktiv
ním činem, jímž je přetvořil a sám do nich vstoupil.
Jakmile Masaryk, zakotvený v primitivním prostředí zeměděl
ského proletariátu, nedotčeném dotud žádnými tradicemi politic
kými ani kulturními, pronikl do vyšších vrstev sociálních a jejich
životního prostředí, probudil se v něm silný pocit osamělosti v
českém ovzduší duchovním i sociálním, pocit diskontinuity s
tradicemi současné buržoazní společnosti, která utvářela styl ži
vota ve Vídni i v Praze. Pod tlakem svého sociálního původu a
přechodu z jedné sociální třídy a jejich životních forem do ovzdu
ší sociální třídy druhé, uvolnil se v něm prudký proud romantis
mu, typický pro sociálně determinované krize osamělosti a diskon
tinuity. I když jeho protestantský racionalismus ve zřetelném
dramatickém sváru korigoval nebo aspoň modifikoval onen ro-

mantismus a pomáhal mu překonávat v podstatě romantický po
cit společenské diskontinuity, přece jen ona osamělost, cizorodnost, izolace v novém sociálním prostředí uváděla Masaryka od
samého počátku do prudké konfrontace se soudobou společností,
zejména když i jeho osobité názory politické a rozchod s předsta
viteli soudobého politického liberalismu jej zatlačovaly do izolace
ještě výraznější. A by podepřel sám sebe v takové vnitřní izolaci,
vytvářel si Masaryk od let osmdesátých — nejen a ne až v sérii
prací, počínaje “ českou otázkou” a “ Naší nynější krizí” , ale už ve
svých nábězích časopiseckých, ve své korespondenci i v dosud
nezveřejněných rukopisech od r. 1883-1886 — vlastní filozofii
českých dějin. V ní se pokoušel prokázat, že národní obrození
svými vůdčími duchy vědomě pokračuje v ideovém vývoji české
reformace, zejména že politická, demokratická humanita obrozenská přímo vyrůstá z náboženské humanity bratrské; v ní smysl
českých dějin hledal v nábožensky podložené ideji humanity, ja
ká představuje i historický raison ďétre národní ve světovém
vývoji.
Ovšem souvislost národního obrození s reformační tradicí, přervanou nejpozději od roku 1648 nejen násilnou rekatolizací, ale i
prudkým zlomem v politické a společenské struktuře, se dá při
pustit jen u některých rozložitých osobností, jaké do obrození vy
slal moravsko-slovenský evangelický východ, jako Kollár, Šafařík,
Palacký a konec konců i Masaryk sám — jimi se ale duchový
obsah hnutí zdaleka nevyčerpává. Ale hledat příbuznost nebo do
konce příčinnou souvislost mezi novodobou demokratickou hu
manitou a náboženským ideálem reformačním, zůstane patrně
spíše aprioristickou potřebou mimořádné individuality, unesené
přes všechen protestantský racionalismus (a vědecký realismus)
jistým náboženským mysticismem, v jehož rodokmenu se nedá
nerozpoznat onen romantický vklad a reflex jeho počátků. Nikoli
náhodou volil Masaryk k vytyčení své téže typologickou metodu,
personalizaci vývoje na několika sice hodnototvorných osobno
stech, vytržených ale z kontextu ostatního duchovního úsilí i z
širších aspektů dějinného procesu vůbec, zvlášť sociálních a ho
spodářských. Když Pekař Masarykovi vytýkal, že měl svou “ Čes
kou otázku” nazvat spíš “ Moji příbuzní v českých dějinách” ,

mel jistě do značné míry pravda; Masarykovy vlastní formulace
“ Já si vyberu Chelčického” nebo “ Žít s Husem” , takovou klasifi
kaci jen potvrzovaly nadto každého konvenčního historika, pro
tože ten si přece nemůže a nesmí z dějin nic a nikoho “ vybírat” ,
nechce-li a priori diskvalifikovat sama sebe. Masaryk takový do
jem nesporně ještě zvyšoval svým odporem proti pseudovědeckému verbalismu a pojmoslovným konstrukcím; ten, spolu s jeho
reakcí, telegrafickou vyjadřovací formou, vedl k tomu, že mu
vskutku často chyběly adekvátní pojmy pro jeho problémy, které
byly nesporně mnohem hlubší než jeho kategorie. A posléze jeho
koncepce znemožňuje absolutizaci jedné hodnoty, jedné myšlen
ky, jedné linie postihnout v historii i jiné nosné síly a vzdává se
syntézy všech duchovních a sociálních proudů, určujících minu
lost a její smysl.
Zase nový “Antimasaryk” ? Ale kdepak, jen bez vymezení proti
kladů se nedá o Masarykovi a dějinách vůbec uvažovat. Jeho po
jetí je dnes do značné míry překonáno dlouhým, příkrým pole
mickým zápasem, který se od Vančurovy a Herbenovy kontrover
ze s Pekařem, před první válkou, táhl do posledních let Masary
kova života a není jednoznačně rozřešen dodnes — a rozřešen by
nebyl, ani kdyby nebylo vulgárního stalinistického náporu proti
“masarykismu” . Tady ale vůbec nejde o to, že většina české histo
riografie, nemarxistické (!) Masarykovu koncepci odmítla, ale o
úkaz hlubšího záběru: teprve od Masaryka je problém smyslu dě
jin živou otázkou českého života; jeho pojetí zvítězilo v tom, že
dovedlo po prvé a trvale vnést spor o smysl českých dějin do úvah
a postupů celých generací. Nejde vůbec o to, zda Masarykova
“ česká filosofie” byla či nebyla překonána, stejně jako řada ji
ných myšlenek — už proto ne, že filosofie nebyla Masarykovi
nikdy jen nástrojem myšlení a poznání, ale především nástrojem
života. Jde daleko spíše o to, že Masaryk dovedl novostí, odvahou,
vyzývavostí své myšlenky rozvířit ustrnulou hladinu českého ži
vota na přelomu století a jeho “ zapšklý” vzduch, povýšit svůj
problém zdánlivě odbornicky a chtěně provokativní, ve žhavou
otázku dne, v jeden z před ním nepostižených a neuchopených
ústředních uzlů společenské reality a národního hledání. Zveřej
něním celé otázky, její “popularizací” posunul Masaryk problém

3

do docela nových, náročnějších poloh, donutil jím českou vědu a
českou inteligenci vůbec opustit vlastní mytologizované a legendizované představy, jejichž zúžený prostor konzervoval a sterili
zoval vývojové perspektivy společnosti.
Nadto filosofická konstrukce a ideová linie Masarykova výkla
du českých dějin vykazovala nesporně hlubší smysl, který uzpů
soboval Masaryka k aktivnímu zásahu do přetváření společnosti
a tím eo ipso do utváření národní historie. Svým pokusem za
měřit celé národní dějiny k jedinému cíli, jediné myšlence, jedi
né kategorii, vytvářel Masaryk duchovou formuli, která dodá
vala národnímu společenství dynamiku, jakou česká společnost —
přes několik dynamických vzestupů jako byl státoprávní zápas
šedesátých let — dosud zcela postrádala a jaká ji prorážela cestu
k překonání její krize. Nejedlého výměr Masaryka jako “ filosofa
a politika krize” zachovává si přes pochybenost jeho přístupů k
Masarykově osobnosti, zřejmě trvalou platnost: Masaryk si velmi
brzo plně uvědomoval hlubokou krizi, v níž se pohybovala česká
společnost nejpozději od roku 1871, o její krizi také stále mluvil a
ve všem směřoval k jejímu překonání. Jedním z jeho základních
nástrojů antikrizových byla snaha o hledání a nalezení dějinného
vědomí a jeho autenticity, jako jednoho z ústředních východisek
k sebepoznání soudobé společnosti, jejího vědomí, její autenticity
— teprve z takové perspektivy dostává dramatická křivka Ma
sarykových veřejných konfliktů, ve vývoji od filosofie přes dě
jiny k politice, svou logiku, teprve tak vystupuje kontinuitní oprávnění jeho filosofie dějin srovnáním a promítnutím Masary
kových teoretických základů s jejich politickou transpozicí. Vy
znavač reformy proti revoluci, civilismu proti pathosu, kritik
českého mučednického komplexu a jeho pasivity, hlasatel eticky
stimulované společenské a politické kritiky veřejného života, ne
milosrdný soudce národních a nacionalistických předsudků, le
gend, mýtů, nesrovnatelných s pravdou poznanou, vášnivý hle
dač morální obrody společnosti — nic z těchto rozměrů Masary
kovy aktivity se nedá vyloučit z jeho výkladu dějin; jen v kom
plexní souvislosti a podmíněnosti se všemi se dá jeho filosofie
dějin pochopit a hodnotit.
Stigmatizoval-li třeba Pekař Masarykovo hledání “jeho příbuz-
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ných v českých dějinách” , pak je otázka, zda vlastně hodnocení
— v jeho původním smyslu zjišťování a vymezování hodnot —
může být vůbec něčím jiným než hledáním “ příbuzných” , jak
nejvýrazněji poukázal Machovec; nevykazovala snad i Pekařova
hodnotící měřítka zase jeho výběr jeho “ příbuzných” ? A neurču
je osobní, individuální hodnotová hierarchie toho kterého hodno
tícího i hodnocení samo? Pekař hledal a také nalézal spíš diskon
tinuitu mezi oběma velkými pohyby českých dějin, jež strhovaly
Masaryka, protože hledal fakta, kdežto Masaryk postihoval spíš
kontinuitu mezi nimi, protože hledal směr, ony mravní a existenciální dynamické stereotypy, jaké vyznačují kažkou velikost,
vzpouru, vzepjetí, revolucionizaci ducha, boj o nové hodnoty.
Jemu šlo o to, proč se v reformaci i v obrození projevuje jistá ob
dobná dynamika, obdobná aktivita, obdobná mravní obětavost,
obdobné duchovní vzepjetí — ne o empiricky postižitelné sho
dy či návaznosti. Jemu, který vždy a všude chtěl vědomě sníš
znepokojovat než uspokojovat, který nikde nepřinášel a nechtěl
přinášet hotové formulace, v nichž spíš hledal, spíš chodil kolem
svého problému, spíš otázky kladl než aby je řešil, šlo o to, žít s
určitou hodnototvornou dějinnou postavou; vysledovat její “ ak
tuální” přínosnost a podnětnost a pak jimi dynamizovat i aktivi
zovat konflikty soudobého společenského vědomí a jejich řešení.
V tom světle dostává pak ovšem jeho typologická, personalizační
metoda, nepřijatelná pro přísnou metodologii historikovu, docela
jinou funkci, nepostižitelnou bez jeho psychických sond do spo
lečenské tkáně i bez jeho regeneračních diagnóz.
Geopolitická vývojová základna středoevropská, po jejíž
rovině se pohyboval a vytvářel český duchovní prostor ještě Palacký, vypjala se Masarykem a v Masarykovi prudce na západ a
zapojila národní myšlenku, a ť jakkoli interpretovanou, do ideo
vého a politického světa západních demokracií; do jaké míry Ma
sarykovo historické zdůvodnění rovnocennosti a oprávněnosti
české pozice v západním světě obstojí ve věděcké kritice — údaj
né zrození demokratické myšlenky husitstvím v českém pro
středí — je politicky irelevantní. Představuje tedy vítězství
Masarykovy “ ideologie,” jak se projevuje od přelomu let osm
desátých a devadesátých a naplňuje rokem 1918, opuštění orien-
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táce převážně slovanské, vlastní jeho předchůdcům i odpůrcům,
a začleněním životního obsahu a smyslu českého vývoje do západ
ního prostředí, objektivně i subjektivně — v důsledku celé kul
turní orientace Masarykovy a jeho životních cest i v důsledku
jeho širokého světového rozhledu a pohledu. Jeho předchůdci,
namnoze ještě i vrstevníci, byli svým putováním a hledáním za
kotveni ještě převážně středoevropsky — jejich cílem bývala V í
deň. Krakov, Moskva, Záhřeb, jen v ojedinělých vzepjetích čes
kého evropanství sahala jejich cesta až do Paříže, Říma nebo
Ženevy; to ostatně až v generaci riegrovské a fričovské, od let še
desátých, tedy nikoli nepříznačně už v době Masarykova vlastní
ho dospívání. Jeho myšlenkový i politický svět naopak už objímá
kontinenty, nepřestává na evropském západě, ale sytí svou by
tost významně z demokracie americké, a to už tenkrát, kdy se v
jeho “ amerikánství” hledala spíš exotičnost a výstřednost než
záměr. Svým myšlenkovým úsilím, životním stylem, politickou
aktivitou, zapojil Masaryk české prostředí národní, sociální a
státní plně do světa západních demokracií a dřív než mohl reali
zovat takové životní určení národní politicky, zdůvodnil a po
depřel je ideově, právě svým pojetím českých dějin, především
důsledky a spoji této koncepce; ten oblouk mezi ideovým výcho
diskem a politickým rezultátem je tím průkaznější, čím orimitivnější a vulgárnější by byla představa, že šlo o koncepci utilitaristickou, o vědomou přípravu jeho politické a mocenské role.
Jistě by neodpovídalo masarykovskému kriticismu, kdyby se
zamlčovaly i krajně negativní důsledky Masarykova “ západnictví” (což je pojem spíš populární než přesný), z nichž některé
neměly dokonce ve svých prvních nábězích a náznacích uniknout
ani Masarykovi samotnému: tak zvýšení třídních rozporů a so
ciálních zápasů, jež od počátku otřásaly stabilitou státního útva
ru vyvzdorovaného Masarykem, v důsledku příklonu k hospo
dářské soustavě a sociálnímu řádu, jejichž nerevidované a neko
rigované přejetí ze západu, sociální konflikty první republiky
jen vyostřovalo a vůbec nepřipouštělo masarykovskou “ sociali
zaci” demokracie, jakou on sledoval ještě v okamžiku zrodu “ své
ho” státu v jeho základním programovém dokumentu (Washing
tonská deklarace); tak izolace první republiky v její předsunuté
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pozici nej východnějšího nositele západní politiky, obemknutého
státy politicky nezkonzolidovanými, hospodářsky a sociálně ne
poměrně zaostalejšími a posléze zfašizovanými; tak už 1918 zře
telná inklinace určitých západních politiků a státníků i jejich
ideových seskupení k onomu kurzu, který se měl ještě před Ma
sarykovou smrtí uplatňovat jako spoluhrobař čs. státnosti — k
appeacementu, ke kurzu, který Masaryk dovedl sice postihnout
a vytušit, ale ne docenit a domyslit. Uvést ony negativní souvi
slosti, vyžaduje už jen celistvost Masarykova obrazu; to ovšem
neznamená, že by se mělo snad hledat řešení proti Masarykovi ve
stejně bezvýchodné orientaci protilehlé, o jejíž hořkosti se měl
až do dna přesvědčit Masarykův následovník.
Bylo by ovšem pochybené domnívat se, že celá soustava pro
nikavých zásahů, jimiž Masaryk utvářel a přetvářel světovou hi
storii, celé životní rozpětí, které jej dovedlo až na presidentský
stolec a do prvních řad světové politiky, vychází jen z jeho kon
cepce filosofické a historické; nic by neporušovalo autentického
Masaryka hruběji než absolutizovaný historismus, jaký on sám
tak tvrdě potíral. Nicméně nelze nevidět, že mezi novým obrazem
českých dějin a jejich utvářením, mezi teoretickou myšlenkou
a její dynamickou realizací politickou, je v Masarykovi hluboká,
přirozená souvislost a souvztažnost; československého státu by
nebylo bez Masarykova prožití a dožití, promyšlení a domyšlení
dějinného procesu a jeho trendů. N eboť až za války se ukázalo,
že koncepce Pekařova a její výměr, stejně abstraktní jako mno
hoznačný, musí nutně v osudové, konfliktní historické situaci
ustoupit pojetí Masarykovu; ukázalo se, která z obou postav je
životnější, politicky nosnější, ideově i společensky víc integrují
cí; ukázalo se, do jaké ojedinělé míry shrnuje Masaryk ve své slo
žité. mnohotvárné i provokativní osobnosti všechny vůdčí ideje a
aspirace, které pohybovaly českým životem politickým i kultur
ním, od počátku obrození. Co vyplývalo z Jungmannova buditelství jazykového i z Palackého poznání dějinného vývoje, oč ge
nerace Riegrova usilovala státoprávně, k čemu směřoval fričovský radikalismus evropským revolučním optimismem, syntetizo
val a uskutečnil jednoznačně jejich všestranný pokračovatel a
dovršitel v Masarykovi: obnovu mezinárodní funkce českosloven
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ského státu v širší politické soustavě evropské. Tu mohl Masa
ryk jistě prosadit tím spíše, že válka přivedla posléze k plnému
uplatnění i ony síly a proudy, jež Masaryk přes čtvrt století zto
tožňoval se svým ideálem češství politického i mravního a je
jichž mluvčím se vždy cítil.
Že čs. státnost — pokud se nechápe jen jako formální, vněj
šková suverenita státu, ale v souvislosti s jeho vnitřním systé
mem a zahraniční politikou — se udržela sotva o málo víc než tře
tinu časového rozpětí od svého vzniku? Že Masarykův koncept
samostatnosti malých národů, vklíněných mezi Německo a Rus
ko, se neosvědčil, že nesl v sobě zárodky zkázy dezintegračními
tendencemi, odporujícími integračnímu trendu do širších nadná
rodních a nadstátních útvarů? Jistě, také; ale otázka se nedá
klást ve formě tak zjednodušené, ba vulgarizované — už Masary
kovo podmiňování životaschopnosti a trvalosti malých států je
jich volnou federací i definitivním zlomením německého milita
rismu a imperialismu poukazuje na daleko komplikovanější zně
ní i řešení otázky jinak oprávněné, než by nasvědčoval pouhý
pohled na posuny evropské mapy i pouhá tabulka zvratů v evrop
ské struktuře.
V genezi a rozvrstvení Masarykova politického programu ne
patří vůdčí podíl ani tak zásahům, jaké mu v posledních dvou de
kádách předválečných dodávala třeba pobismarckovská politika
vilémovského Německa, jako spíš širším, starším historickým
souvislostem české politické tradice 19. století, na kterou Masaryk
na jedné straně navazoval, na druhé ji transformoval. Srovnání
cílů a argumentů Masarykovy zahraniční akce s českým' proje
vem za národní sebeurčení, z roku 1870, (ale také s Riegrovým
memorandem Napoleonu III. z r 1869 nebo s revolučními plány
Fričovými z let 1861-1864) prokazuje jasně, že Masaryk přes svo
je novátorství nevytyčil žádný program bez kořenů: mezi rokem
1870 a Masarykovou osvobozenskou akcí leží půl století české
státoprávní politiky a Masaryk jen využívá její kontinuity a vů
bec kontinuity českého národního hnutí od šedesátých let; že jeho
původní pozici vyznačuje odpor proti státnímu právu, nemůže
klamat. Nevyužívá té kontinuity ovšem nějakou mechanickou,
nekritickou recepcí: nikdo nenavazoval na Palackého a nehlásil
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se k jeho programu v českém politickém myšlení výrazněji než
Masaryk — a přece právě on zbavuje Palackého protiněmecký
(spíše: proti “ pangermanismu” namířený) program jeho šovini
stického ostří a podkládá Palackého zaujetí proti pangermanismu
eticky a humanitně, jako vůbec vylučuje z tradičního výměru
češství jeho nacionalismus.
Eticky a humanitně: československého státu by nebylo stejně
bez Masarykova etického pojetí celého společenského života, bez
jeho výkladu demokracie nejen jako politického systému a spo
lečenské formy, ale i jako projekce morálních a duchovních hod
not do životní reality moderního člověka, jako adekvátního uplat
nění poznané pravdy — lidské i dějinné. “ Ztratili bychom
všechnu úctu, kdybychom mlčeli” — ten naléhavý výkřik Masa
rykova ženevského poselství do vlasti z července 1915 udává sílu
i směr vodítek jeho politického zápasu, nejen z let 1914-18, ale
plně už od rukopisného boje, o třicet let dříve, po boj proti špina
vým metodám rakouské politiky na Balkáně, v předvečer války.
Ta vodítka nikdy nebyla v mocenských kulkulacích, stranických
pohledech a už vůbec ne v ideologii jakéhokoli přízvuku (ideolo
gii — té základně každé klasické politiky), ale právě v polohách
antiideologických, v osobním etickém svědomí a osobním duchov
ním vědomí jako pramenech kolektivní, společenské zodpověd
nosti za utváření světa. Víme-li, že ještě 9 let před sarajevskými
výstřely se Masaryk rozhodně vyslovoval pro český vývoj v rám
ci dunajské monarchie, kdežto od let 1907-1908 přistupoval k
českým perspektivám uvnitř Rakouska se stále vyhrocenější skep
sí, nak je zřejmé, že nikoli ideologický program státní samostat
nosti. jaký nesl klasická hnutí za nezávislost třeba polského či
italského typu, ale morální poznání neúnosnosti a nepřijatelnosti
národní existence ve zkorumpovaném, degenerovaném státním útvaru. vedl Masaryka k boji za rozbití Rakouska. V něm se uplat
nil jeho etický stimulovaný smysl pro dějinnou pravdu v jejím
rozměru pravdy lidské a sociální (a to je ono vodítko, ozývající se
z jeho ženevského kategorického imperativu) v zájmu nejen jeho
vlastního národa, ale v zájmu všech, kdo v onom útvaru žili.
Ten etický smysl pro dějinnou pravdu vykazuje ještě jeden
záběr: Masaryk dobře věděl, že mnohem víc než nalézt absolutně
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platnou abstraktní definici pravdy je vytvořit a obhajovat i jen
kus té pravdy v životě. Proto boj, který vedl třeba za svobodu
svědomí v aféře Wahrmundově nebo za lidské právo proti podvr
ženým dokumentům Friedjungovým, nebyl jen jeho bojem osob
ním, ale především obecným zápasem za pravdu a čistotu poli
tického života. Ale jako se Masaryk vůbec snažil i ve svých m y
šlenkových spekulacích, aby pravda, k níž dospěl, se také dala
žít. ani v boji proti existenčnímu oprávnění velmoci, která ztratila
smysl pro mravní odpovědnost, ho neopouštěl smysl pro životní
realitu. Ten dovolil zásadnímu odpůrci státního práva přechod k
zápasu za realizaci jeho programu; ten posunul vyznavače huma
nity v čelo národní armády; ten proměnil stoupence vývoje a kri
tika revolucí v jednoho z nejvýraznějších demokratických revolu
cionářů: ten dovedl individualistického představitele typologických
personalizací na pozice kolektivního hnutí a společenského pohy
bu. 'Rozpory, výkyvy, nedůslednosti? Daleko spíš výraz toho, že
Masarvk se “ na historii učil politice — teoreticky i prakticky” , že
mu “vždycky šlo o poučení, které z historie, té naší i světové, ply
ne n r o naši politiku” , a tedy i důsledek jeho opětovného promyšlování a domvšlování dějin, jejich procesů i sil.
Masarykovi bvl dopřán v dějinách oiedinělý úděl proto, že do
pich mohl vstoupit zárovefí jako jejich výtvor a vůdce, jejich před
stavitel i přetvořitel. Masarykem a v Masarykovi se teprve v jeho
národě a do značné mírv i v celém moderním světě dovršilo prosa
zení demokracie jako nejen “ práva na život, na svobodu a na hledá
ní štěstí” , řečeno se základním dokumentem americké demokracie,
ale i jako “víry v člověka a v jeho hodnotu” , řečeno pojmem platón
ského hlasatele lidství. Proto v boji. který dnes vedeme o svět lid
štější a tím snesitelnější, právě masarykovskými zbraněmi fa to
nejen proto, že jiných nemáme), zůstává Masaryk jednou z před
ních stráží na duchové a mravní frontě světa, rooseveltovským
majákem svobody v závojích tmy, velikým mravním příkladem v
malých dnech nenávisti a mezi malými lidmi bezpráví. Sotva kdo
to vyjádřil přesněji než Čapek po Masarykově poslední volbě 1934:
“ Masaryk je princip.”
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OBJEV V ČAPKOVI
JOSEF ŠKVORECKÝ
Tahle přednáška nebude dlouhá. Nemusí být dlouhá; obsahuje totiž
zvláštní objev, který jsem učinil, aplikuje — do jisté míry — vě
decké (metody použité doyenem nás, spisovatelů detektivek, Rexem
Stoutem při zkoumání pohlaví Dr. W atsona1. Uznání za výsledky,
jichž jsem se snad dopracoval, patří proto tomuto pánovi, jenž je
skutečným Lvem Tolstým detektivní literatury, jak to dokázala jiná
vynalézavá badatelka na poli krvavé literatury profesorka Kathryn
B. Feuerová z Torontské university. Tato dáma totiž použila pá
ně Stoutovu slavnou metodu na analýzu jeho vlastního jména, a
podařilo se jí dešifrovat jeho skutečný smysl. “ Lev” byl od nepaměti nazýván “králem zvířat” , neboli v jazyce klasických věků
“REX animalium” . “ Tolstoj” je ruské slovo pro anglické “ stout” .
Takže mi dovolte vzdát dík panu Lvu Tolstému ze Západní Třicáté
Páté ulice na Manhattanu v městě New York tomuto Rex crimen
scriptorum.
Předmětem mé přednášky je, jak jsem již podotkl, podivný objev
v Karlu Čapkovi. Především však bych vás chtěl požádat, abyste
si zapamatovali správnou výslovnost jména tohoto vynikajícího
českého spisovatele, jenž obohatil anglický jazyk slovem “ robot” ,
poprvé použitým ve hře R.TJ.R. (Rossum’s Universal Robots)> která
mu zajistila místa ve Valhalle našich kolegů, autorů science-fiction.
Nechci na vás, abyste si zapamatovali správnou výslovnost Čapko
va jména z nějakých šovinistických důvodů, ale protože nám, Ce
chům', špatná výslovnost českých jmen může někdy způsobit těžký
nervový otřes, a díky víc než čtyřiceti letům života, vyznačujícího
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se přespřílišným klidem, neboť jsme jej žili pod křídly mocných
ochránců, každý nervový otřes může nám způsobit smrt na srdeční
mrtvici. Věřte, že nemluvím akademicky, ale z osobní zkušenosti.
Když jsem opustil svoji vlast poté, co se jí od Sovětského Svazu
dostalo velice vydatné vojenské pomoci proti sobě samé, strávil
jsem měsíc jako hostující člen Společnosti pro humanitní vědy při
Cornellově universitě v Ithace, ve státě New York. Jednou jsem
byl pozván na večírek, pořádaný Společností, a na tom večírku se
ke mně přitočila dáma s velice podivnými náušnicemi. Zdálo se, že
představují nějaké miniaturní ještěrky, nebo snad krokodýly, ale
než jsem se v duchu rozhodl, jaké potvory si to vlastně ta dáma da
la do uší, naklonila se ke mně a spiklenecky mi zašeptala do ucha:
“Já znám Kapka!” Škubl jsem sebou, zatmělo se mi před očima, a
srdce se mi rozbušilo, jako když beatový bubeník počne bušit do
svých nástrojů. Neboť si musíte, prosím, uvědomit, že pan Kapek
byl jedním z vůdců ultrastalinské prosovětské skupiny v Praze,
která se mimo jiné, dožadovala vydání produbčekovských spisova
telů a novinářů sovětské KGB. Pan Kapek byl také jednou z pří
čin, proč jsem se rozhodl opustit Československo; po Mezinárodní
Pomoci jsem totiž besedoval, (velmi neznormalizovaně), s dělníky
v továrně, jejímž ředitelem p. Kapek byl až do roku 1968, a myslím,
že se jím opět stal po pádu Alexandra D-ubčeka. Takže když jsem
uslyšel jeho jménu se rtů té plazí dámy, škubl jsem sebou a na
vteřinu se mě zmocnily mrákoty. Hned nato na mě dáma zamrkala
a zeptala se: “ Které z Kapkových děl máte nejradši? Já osobně
si nejvíc cením Války s mloky/’ A tu se mi vyjasnilo, že krokodý
lové jsou vlastně mloci — dáma se významně dotkla svých náuš
nic — a že pan Kapek je vlastně zesnulý pan čapek; později mi
někdo také prozadil, že dáma je jednou z méně známých americ
kých autorek science-fiction. Tolik jsem chtěl říct, abych vám
názorně předvedl, jak špatná výslovnost jména velkého českého
spisovatele může ohrozit život méně významného českého autora
detektivních příběhů.
Jak jsem uvedl, Čapek si zajistil místo v pantheonu autorů sciencefiction, protože si vymyslel slovo “ robot” . Tato přednáška je po
kusem dokázat, že Čapek má právo na podobné místo také ve Valhalle spisovatelů detektivek. Ne snad proto, že je příslušníkem ná-
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roda, jenž anglický jazyk obohatil jiným důležitým slovem, “pistol” ,
které v naší době došlo velmi bohatého použití, ale protože dokázal
něco, co je nikoli obecně národní, ale jeho osobní spisovatelská zá
sluha.
•

Detektivky se dotýkají absolutna ve dvou bodech: jejich nezbyt
nou součástí je smrt, absolutní konec života, a pokoušejí se také o
své vlastní absolutno — o dokonalý zločin, o nerozluštitelnou záha
du. Karel Čapek usiloval o konkretizaci obou těchto aspektů ab
solutna v oněch svých dílech, která lze klasifikovat jako detektivní
příběhy.
Velice názorně je to vidět na tom, jak zpracoval téma smrti. Jak
víte, smrt v běžné detektivce je pouhá rekvizita, která má jen ma
lou nebo žádnou metafysickou hodnotu. Tu a tam se však objeví
spisovatel, jenž se pokusí proměnit rekvizitu v předmět filosofické
ho zkoumání, aniž přitom opustí pole detektivního žánru. Karel
Čapek byl takový spisovatel, a dosáhl výsledků, jež jsou u podob
ných experimentů obecně známy: vytvořil filosoficko-umělecká dí
la, ale nikoli detektivky, které by odborník uznal za detektivky v
technickém slova smyslu. V eseji nazvané “ Holmesiana čili o de
tektivkách” se přiznává k porážce: uvádím, že jsem se sám už kdy
si pokusil napsat svazek detektivních novel; myslel jsem to docela
poctivě, ale nakonec z toho vyšla knížka “ Boží muka” . Pohříchu
nikdo v ní neviděl detektivky. 2
A není divu, že nikdo těmto povídkám nepřiznal status klasické
ho žánru, neboť, jak praví William E. Harkins ve své vynikající
knize o Čapkovi: . . . (V povídkách “ z obou kapes” jsou jen dva pří
klady typické pro detektivní žánr . . . ) ve všech ostatních povídkách
je vynechán alespoň jeden prvek tradiční detektivky. V “ Případu
Dr. Mejzlíka” chybí sama logika detekce. Ve “ Šlépějích” schází ře
šení. V “ Kupónu” nezáleží na totožnosti pachatele, 3 atd. Profesor
Harkins pokračuje pak ve vypočítávání dalších příkladů toho, jak
Čapek porušil přijaté kánony, ale dovolte mi, abych zde pozname
nal, že v případě povídky “ Šlépěje” nemá tak docela pravdu. Tahle
povídka je v Čapkově díle unikátní: existuje — na rozdíl od ostat
ních Čapkových povídek — ve třech rozdílných verzích nebo po-
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kračováních. Dvě z nich jsou v Božích mukách a jedna v Povídkách
z jedné kapsy; a první verze, zařazená do knihy Boží muka, a nazvaná
“ Šlépěj” , řešení, jak se vám pokusím objasnit obsahuje! Toto
řešení představuje také vyvrcholení Čapkových snah dosáhnuot
onoho druhého absolutna detektivní prózy, jímž jest vymyšlení do
konalé záhady.
Abych to dokázal, spojil jsem metodu, již Čapek sám užil v jedné
ze svých mála povídek, jež obstojí v konfrontaci s kritérii žánru, s
metodou, o níž jsem se už zmínil a kterou objevil pan Lew Tolstoj
ve svých sexuologických zkoumáních. Uvedená povídka je z knihy
Povídky z jedné kapsy a jmenuje se “ Básník” . 4
V tamto příběhu usmrtí bezohledný řidič automobilu starou žebračku, nezastaví, a ujede. Tři lidé byli přítomni neštěstí: policista
z povolání, který přiběhl ke stařeně a pokusil se jí poskytnout
první pomoc dřív, než onu došlo, že by si měl všimnout licenčního
čísla vražedného automobilu. Druhým svědkem je student strojní
ho inženýrství, který zaznamenal pouze zvuk motoru a z něho usu
zuje, že šlo o čtyřválec; jinak o vozu neví nic, nepamatuje si jeho
značku, barvu a pochopitelně ani licenční číslo. Třetím svědkem
je inženýrův přítel, básník, který si nezapamatoval vůbec nic, ne
b o ť ve chvíli, kdy došlo k neštěstí, byl poněkud podroušen.
Případ vypadá na neřešitelný problém, a laskavě si povšimněte,
že situace sugeruje dokonalou záhadu: jediná stopa je domněnka,
že motor měl čtyři válce. Jenže potom se básník upamatuje, že když
se vrátil domů, a ještě než upadl do alkoholického spánku, napsal
báseň. Do tohoto básníkova výtvoru detektiv pověřený případem
neskládá velké naděje, nicméně si báseň přečte. Báseň je modernistieké veršování, komponované podle vzoru francouzských sur
realistických básníků, které Čapek tak dobře překládal do češtiny:
marš tmavých domů ráz dva zastavit stát
úsvit na mandolínu hrá
proč dívko proč se červenáš
pojedem vozem 120 HP na konec světa
něho do Singapore
zastavte zastavte vůz letí
naše veliká láska v prachu leží

14

dívka zlomený květ
labutí šíje ňadra buben a činely
proč totik pláču
Báseň přirozené nedává detektivovi smysl, ale básník nakonec
interpretuje obrazy básně tak, že smysl dají. Pochodující domy
představují ulici, kde došlo k neštěstí; červenající se dívka jsou
ranní červánky (oba přátelé se totiž vraceli domů z flám u); stroj
o síle 120 HP naznačuje, že automobil jel nezřízenou rychlostí, jako
kdyby chtěl skutečně dojet na konec světa. Až potud je to všechno
dost nezajímavé a detektivovi to neposkytuje žádnou novou infor
maci. Pak přijde zmínka o Singapore, a básník si sám není jist,
co vlastně znamená. “ To už nevím,” krčí rameny. “ Třeba proto, že
tam jsou Malajci.” “ A jaký má vztah to auto k Malajcům?”
podivuje se detektiv. “ Možná, že ten vůz byl hnědý, nemyslítei
Něco hnědého tam jistě bylo.” Což je první materiální stopa vyvo
zená z básně.
Další problém, s nímž se nepoetická mysl detektivova utká, je
verš dívka zlomený květ. “ To je ta opilá žebračka?” ptá se ironic
ky, a básník, poněkud podrážděně, odpoví: “ Přece nebudu psát o
opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíteV3 A konečně přijde
na řadu verš: labutí šije ňadra buben a činely, jenž zmate Sa
mého básníka. Ale básník se tvrdě zamyslí: “ Počkejte” , dumá, “ně
co tam muselo být, co mně připomnělo — Poslouchejte, nepřipadá
vám někdy dvojka jako labutí šíje?” Takže jsme doma. Stejnou
asociativní metodou jsou pak ňadra interpretována jako číslo 3 a
buben a činely jako číslo 5, neboť to připomíná kresbu poloviny
jazzového bubnu s činelem nahoře. Jak se potom ukáže, licenční čí
slo pachatelova vozu bylo skutečně 235; (po První světové válce
jsme v Praze neměli ještě příliš mnoho automobilů) a vrah je zat
čen. Detektiv tedy rozřešil svůj případ s pomocí básníka tím, že
dešifroval dojmy a asociace, jež pronikly do básníkova podvědomí
a později se z něho opět vynořily, metamorfozovány ve vizuální
představy; všechno v nejlepší tradici Dr. Freuda.
Je tedy zřejmé, že Čapek byl stoupencem asociativní metody psy
choanalýzy, jež odhaluje skutečný význam symbolických představ
podvědomí. Jeho povídku lze, de facto, považovat za hold Čapkovu
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slavnému kompatriotovi, Dr. Sigmundu Proudoví, a to nám, jak
jistě uznáte, dává jisté právo naložit s jinými Čapkovými detektiv
kami stejným způsobem.
•

V povídce, která je předmětem téhle přednášky, “ Šlépěj” , setka
jí se na venkovské cestě, bezprostředně po chumelenici, dva cizinci
a na zasněženém a zcela prázdném poli u silnice objeví záhadnou
stoupu lidské nohy. Je asi šest metrů od kraje silnice a nevedou k
ní žádné jiné šlépěje ani otisky dopravního prostředku. Vy, od
borníci v detektivní literatuře, jistě snadno rozeznáte tento fenomenom izolované stopy, již nelze žádným způsobem vysvětlit: užil
jej např. J. Dickson Carr v příběhu nazvaném Problém of the Wire
Cage, a jistě i jiní — ale Čapkova stopa, jak se pokusím dokázat,
liší se od všech ostatních svým smyslem. Buď jak buď, fenomenon
patří do stejné kategorie jevů jako mrtvola ležící v místnosti zam
čené zevnitř, jako nezlomné alibi, nebo jako groteskní vražda, je
jímž pachatelem musel být nějaký superman, jenž ve skutečnosti,
jak se později ukáže, byl orangután v jedné líbezné staré povídce,
kterou všichni známe, čapek onu matoucí stopu popisuje takto:
Byl to otisk veliké boty amerického tvaru s velmi širokým pode
švemi a pěti silnými cvočky na podpatku.
Nuže, naši dva cizinci si osamělou stopu nejprve řádně prohléd
nou a pak se pokusí logicky vysvětlit, jak se doprostřed opuštěného
pole dostala —■ a z toho se vyklube pěkný oříšek. Snad, navrhuje
první cizinec, snad botu, která zanechala stopu, někdo pohodil na
poli předtím, než začalo sněžit, a když potom sněžit přestalo, od
nesl ji nějaký pták, aby si z ní udělal hnízdo. Zajisté si, prosím,
povšimnete, živočišného faktoru, ptáka, jenž bezpochyby naznaču
je podvědomou znalost oné líbezné staré povídky, o niž jsme se
zmínil před chvílí. Nakonec je však toto vysvětlení zamítnuto:
když pták botu zvedl, musel by pod ní zůstat kus nezasněžené země,
a mimoto bota byla příliš velká, takže malý pták by ji neunesl, a
zase příliš malá, aby ji veliký pták mohl použít jako hnízda. Druhý
cizinec potom projeví předsvědčení, že si tu někdo ze světa udělal
dobrý den, tím, že sestoupil v balonu až těsně k povrchu pole, otiskl
na něm botu a zase se vznesl a odletěl. Hned se omluví za to, že jeho
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hypotéza zní nepravděpodobně, ale zdůrazňuje nutnost racionální
ho, nebo jak sám říká “ přirozeného” vysvětlení; a balónová hypo
téza je zajisté racionální, třebaže nepravděpodobná. Cizinci pak
prozkoumají ještě několik podobně možných, avšak nepravděpodob
ných řešení: otisk udělal nějaký skokan-rekordman — možná jednohohý — jenž skočil z cesty doprostřed pole a zpátky. Což je ještě
nepravděpodobnější než zlomyslný letec v balónu.
Jistě nemusím tomuto učenému shromáždění připomínat, že úsilí
obou detektivů-amatérů sleduje známý vzorec, uplatněný v oné lí
bezné hrůzostrašné povídce, o niž jsem se už dvakrát zmínil. Že oba
detektivové užívají metody definované Dorothy Sayersovou slovy:
po vyloučení všeho nemožného musí být pravda to, co zbývá, a ť je
to sebenepravděpodobnější. 6 A oba cizinci dovedou právě tuhle me
todu do jejich logických důsledků. Jelikož pro klamavou stopu ne
najdou žádné “přirozené” vysvětlení, a protože zároveň každé vy
světlení musí být logické, jeden z obou pátračů po smyslu šlépěje
dedukuje, že stopu zanechala v poli bytost vládnoucí nepřirozenými
silami: božstvo. Na tomto místě pronáší pak detektiv podivnou řeč:
Kdožví, třeba . . . další krok není už otištěn ve sněhu, nýbrž možná
ve společnosti, prostřed nějaké události, někde, kde se něco sta
lo . . . Snad se nějaké božstvo ubírá svou cestou . . . snad jeho cesta
je jakési vůdcovství, kterého se máme chopit . . .
Stopa udělaná božstvem jakožto rozřešení záhady? Takové řeše
ní vyvolává v nás, afficionados, přirozeně smíšené pocity. Což veli
ký S. S. Van Dine nenapsal, že . . . čtenář . . . když se musí potýkat
se světem duchů, je už předem poražen?7 A nepřikázal ten emi
nentní zákonodárce, páter Ronald Artbuthnot Knox, že Všechny
nadpřirozené nebo nepřirozené faktory jsou zcela vyloučeny? 8 Ano.
Tak to napsali. Karel Čapek nehraje se svými čtenáři poctivou hru.
•

A poctivá hra je právě to, co má čtenář právo očekávat od své
ho spisovatele detektivek. A samozřejmě vice versa: čtenář napří
klad nemá hádat, ale logicky dedukovat. Spisovatel má své závazky
vůči čtenářstvu, a čtenářstvo má své závazky vůči spisovateli.
Vztah je vzájemný a velmi složitý.
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Zákon je zákon, a je třeba jej uposlechnout za každých okolností.
Což je hezky znějící klišé —t ale je tomu skutečně tak? Podívejme
se do svého svědomí. Neexistovala kdysi kdesi nějaká ženská, jistá
Antigona, která porušila zákony lidské, protože se cítila oprávněna,
a dokonce povinována následovat zákonů božích? A zdá-li se vám
tenhle příklad příliš vzdálený, anebo založený na nadpřirozených
faktorech, jak tomu říkal páter Knox, otevřme naše Písmo svaté,
kde v knize “ Charles Augustus Milverton” najdeme tyto verše:
. . . jsou zločiny, které se vymykají zákonu, a které proto, do jisté
míry, ospravedlňují soukromou pomstu.9 Co jiného vyjadřuje tato
maxima — právní terminoligií devatenáctého století — než právo
člověka nedbat lidských zákonů za okolností, jež volají po aplikaci
zákonů božích? A neznamená to snad, že za jistých okolností je
imožno ignorovat pravidla poctivé hry?
Uvedli jsme, že povinnost hrát poctivou hru je oboustranná, že
zavazuje jak spisovatele, tak čtenáře. V téhle přednášce jsem se
už několikrát zmínil o jedné líbezné staré povídce, v níž vystupuje
orangután; jinými slovy, připomněl jsem vám našeho Otce Zakla
datele, našeho milovaného Mistra, Edgara Allana Poea.
Ale byl Poe za svého života všeobecně milován? Víme, že nebyl.
Američtí čtenáři a kritici ho, de facto, dohnali k bídné smrti, k po
malé sebevraždě, k tragickému konci. Víme také, že kdyby mu za
jeho seminální díla zaplatili, kolik mu patřilo, nebyl by zemřel v
bídě, a můžeme si dovolit domněnku, že by byl zemřel mnohem
později a mnohem' přirozenějším způsobem. Jeho čtenářstvo, řečeno
rovně a jasně, nedodrželo se své strany úmluvu a nesplnilo svůj
závazek vůči spisovateli. Krátce a dobře, čtenáři raného devatenác
tého století nehráli s Edgarem Allanem Poem poctivou hru. Tito
čtenáři Poa, de facto, zavraždili.
Ale na takovouhle vraždu nejsou žádné zákony. A proto, podle
Knihy Milvertonovy, člověk, který se chce domoci spravedlnosti,
musí sáhnout k soukromé pomstě. Bude to vypadat jako porušení
zákona, ale ve skutečnosti bude takový člověk jednat v souhlase s
vyššími zákony a domůže se vyšší spravedlnosti. A proto si dovoluji
tvrdit, že Karel Čapek hledal spravedlnost — ne pro sebe, ale pro
kolegu spisovatele —■a že, jak ji hledal, řídil se vyššími zákony.
Vraťme se proto k Čapkově povídce, jež zdánlivě porušuje jed-
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no ze základních pravidel našeho žánru. Jak jsme viděli, je plná narážek na ubohého Poa, oběť zločinu spáchaného čtenáři. Dva detektivové-aimatéři užívají racionální metody Chevaliera Dupina. Na
scénu je uveden živočich jako možný pachatel. A patetická řeč, pro
nesená jedním z obou detektivů-amatérů (a nezapomeňme, že ani
Dupin nebyl profesionální policista) jasně míří ke — ke komu
myslíte? . . . další krok . . . někde, kde se něco stalo . . . snad se ně
jaké božstvo ubírá svou cestou . . . jakési vůdcovství) kterého se
máme chopit . . .
No dobrá, řeknete třeba, to je všechno velmi hezké, ale rozhodně
je to názorný přiklad přeinterpretace. Lze, například, vůbec doká
zat, že Čapek skutečně ČETL Poeovy povídky?
Pokud jde o tohle, mohu bez nejmenších nesnází posloužit jasný
mi důkazy. Především, Poe je v Československu vůbec nejvydáva
nější americký autor. Až dosud bylo vytvořeno přinejmenším: pět
advacet různých překladů “ Havrana” , a když jsem v roce 1954
pracoval na bibliografii českých překladů amerických spisovatelů,
našel jsem přes 200 Poeových titulů 'vydaných mezi lety 1891 a
1954. Navíc, Čapek se o Poeovi čtyřikrát výslovně zmiňuje v uve
dené eseji “ Holmesiana čili o detektivkách” , a jedna zmínka o Mi
strovi je v kontextu téhle přednášky obzvlášť signifikantní, neboť
dokazuje, že Čapek nejen ZNAL onu líbeznou První Povídku, ale
že měl navíc hluboké POROZUMĚNI pro Poeův sarkastický pří
stup k policejní organizaci; přístup, jenž se, mimochodem, zrcadlí
v mnoha vlastních Čapkových povídkách -.Policie by beze všeho roz
řešila vraždu v ulici Morgue, kdyby na základě spolehlivých zkuše
ností mohla říci, že takové vraždy páchají zpravidla gorily. 10
Jste spokojeni? Máme tu externí důkaz, že Čapek znal Poea. Má
me interní důkaz v povídce “ Šlépěj” , že Čapek — ať už vědomě
nebo podvědomě, na tom koneckonců nezáleží — organizoval svou
povídku podle metody Dupinovy a vkládal do ní motivy z “Vražd v
ulici Morgue” . A to zajisté stačí, abychom mohli zformulovat pra
covní hypotézu. Jelikož však se pohybujeme na poli detektivky,
hypotéza nestačí: potřebujeme nic víc a nic míň než konkluzivní,
nezvratný DŮKAZ.
Abychom jej našli, vraťme se ještě jednou k čapkově povídce
a zamysleme se nejprve nad jejím titulem. “ Šlépěj” je slovo s mírně
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archaickým názvukem; termín, který se za Čapkových časů použí
val v mluvené řeči —- a Čapek byl průkopník, pokud šlo o nahra
zení knižního jazyka v krásné próze jazykem hovorovým — a kte
rý převažuje v současné hovorové češtině, je “stopa” . Tohle slovo je
ale zároveň homonymum pro “ stopa” ve smyslu otisku nohy a
“stopa” v přeneseném smyslu jakékoli materiální nebo nemateriální okolnosti, jež vede detektiva na cestě za vypátráním pachatele
zločinu. Nuže, ve jménu Rexe Stouta, není snad tohle jasná indikace,
že šlépěj v naší povídce je stopa, jež nás dovede k rozřešení záha
dy otisku boty na zasněženém poli?
Zopakujme si proto popis toho otisku, té šlépěje, té stopy: Byl
to otisk veliké boty AMERICKÉHO tvaru s velmi širokým podešvem a PĚTI silnými cvočky na podpatku, (zdůrazněho mnou).
Nuže, ve jménu Čapkova freudiánského Básníka, není snad asocia
tivní interpretace této STOPY, založená na faktu, že dojmy a aso
ciace, které proniknou do básníkova podvědomí, mají tendenci opět se vynořit, proměněny ve VIZUÁLNÍ PŘEDSTAVY, není tohle
dešifrování Čapkova poselství víc než zřejmé a naprosto nedvoj
smyslné? Co má co dělat AMERICKÁ bota uprostřed ČESKÉ kra
jiny? A proč právě přesně PĚT cvočku?
Ano, symbolický smysl, sublimace potlačené viny, jsou více než
zřejmé. “Vraždy v ulici Morgue” , Záhada Marie Rogetové” , Ukra
dený dopis” , “ Zlatý chrobák” a “Vrah jsi ty: PĚT obecně uzná
vaných za prvních pět detektivních povídek světové literatury, po
vídek, jež založily nový umělecký žánr a obsahují všechny jeho
principy, metody, vzorce, formule a pravidla. PĚT cvočků v botě
AMERICKÉHO pachatele, který si ze světa udělal dobrý den, jenž
se rovná DOKONALÉ ZÁHADĚ, jak o ni usilují všichni detektiv
ní autoři. A to všechno nehledě na skutečnost, že jméno našeho Ot
ce Zakladatele ve formě, v jaké je nejčastěji užívána, obsahuje prá
vě PĚT písmen: E. A. POE.
Takže si dovoluji tvrdit, že Karel Čapek napsal tuto drobnou po
vídku o záhadné STOPĚ jako zašifrovaný HOLD Mistrovi; to sám
EAPOE (abych napodobil ortografii užívanou Danielem Hoffmanem) šlápl svou Americkou botou na zasněžené pole v Čapkových
Cechách, a zanechal na něm otisk pěti SILNÝCH, solidních ame
rických cvočků, jež nám poskytly naše řešení. Anebo, máte-li spíše
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mystické sklony, jaké zajisté měl Čapek, možná, že EAPOE ve své
duchovní podstatě, podobně jako Dickens v případě Záhady Edwina Drooda, 11 duchovním perami, jež svírala ruka Karla Čapka,
napsal tento zlomyslný žert, aby vyrovnal účty s potomky čtenářů,
kteří ho kdysi zavraždili svou lhostejností. Vytvořiv dokonale ne
řešitelnou záhadu, pomstil se nám, kteří vyděláváme peníze, ko
řistíce z jeho objevů, tím že porušil zákony naší hry, sleduje vyšší
zákony poetické spravedlnosti.
Předneseno 5■ května 1974 na Sjezdu The American
Society for Popular Culture v Milwaukee ve státě
Wisconsin. Překlad z amerického originálu.
POZNÁM KY
1) V eseji “ Watson Was a Woman” dokázal Rex Stout rozborem textu Doylových povídek, že Dr. Watson byla ve skutečnosti žena, s níž Sherlock Holmes
žil neoddán. Protože ve viktoriánské Anglii bylo něco takového faux pas, po
užila slečna Watsonová při sepisování detektivových příběhů mužského pseu
donymu.
2) Karel Čapek, Marsyas (Fr. Borový, 1948), str. 202.
3) William E. Harkins, Karel Čapek (New York: Columbia University Press
1962), str. 122.
4) Všechny citáty z vydání, které vyšlo v edici Spirála v nakladatelství čs.
spisovatel, Praha, 1967'; str. 73-79.
5) Všechny citáty a vydání Bozích muk, které vyšlo v nakladatelství Mladá
fronta, Praha, 1967, str. 11-16.
6) Dorothy Sayers, “ The Omnibus of Crime” v The Art of the Mystery Story, ed. Howard Haycraft (New York: Grosset and Dunlap, 1964), str. 81.
7j S. S. Van Dine, “ Twenty Rules for Writing Detective Stories” , ibid., str.
190.
8) Ronald A. Knox, “ A Detective Story Decalogue” , ibid., str. 194.
9) A. Conan Doyle, “ The Adventure of Charles Augustus Milverton” v The
Return of Sherlock Holmes (London: John Murray, 1924), str. 177.
10) Karel Čapek, Marsyas (Praha: Fr. Borový, 1948), str. 221. Karel Čapek
zřejmě citoval zpaměti, neboť zaměnil orangutána, který vystupuje v Poeově
originále, gorilou.
11) Viz The Mystery of Edwin Drood Complete. Part the Second, By the
Spirit Pen of Charles Dickens through a Medium (Brattleborough, VermOnt,
1873).
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J. P. SARTRE JAKO LITERÁRNÍ KRITIK
IVAN SVITÁK
Genese existencialismu
Literární kritika
Existencialistické pojetí člověka
“ Přišli jsme pod tlakem dějin na to, že i my patříme k dějinám'. Žijeme v
dějinách jako ryby ve vodě a velmi citlivě si uvědomujeme svou zodpověd
nost před dějinami . . . Není to urážlivé, že klíč k naší době a přesné zhodno
cení našich chyb patří lidem, kteří ještě nepřišli na svět?”
JEAN-PAUL SARTRE
“ Velcí mTtví, kteří většinou žili o samotě, v nepokoji a úžasu, nedocházejíce
nikdy k tomu, aby v sobě viděli výluřně jen spisovatele, jen umělce, nepsali
proto, aby se stali spisovateli; psali proto, že spisovateli už byli.”
JEAN-PAUL SARTRE

Monolitický charakter Sartrova díla je nepřímo úměrný jeho vnější
členitosti. Sartre se vyjadřuje jak románem tak divadelní hrou( fi
losofickou eseji i nezáživným traktátem. Kdybychom si usnadnili
úkol tím, že bychom rozdělili tuto osobnost jednak na spisovatele,
jednak na filosofa, pak bychom zároveň volili tu nejlepší cestu,
abychom si zatarasili pochopení tohoto zjevu. Doporučují-li někteří
recensenti tento postup a odlučuj í-lj nevhodného filosofa od světově
proslulého spisovatele, nemůžeme sledovat jejich cestu, protože
zjednodušují, aby Sartra — který zůstává z hlediska marxismu
sporným — učinili nesporným tím, že ho zkreslí. Tím si však interpretátoři znemožňují pochopit historický, pravý význam Sar-
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trova díla, jeho někdejší oblibu mezi mládeží, skutečnost, že se
stal mluvčím generace. Jak vysvětlit poválečnou prosperitu existencialismu?
Očitý svědek schůzek v kavárně Flora, Jacques Guicharnaud,
který popisuje prostředí let 1940 — 44 v okupované Paříži, líčí
kroužek, v němž se četl zejména Kafka, obdivoval se Sartrův
“ Hnus” a Camusův “ Cizinec” .!1) Sartre byl tehdy nenápadným
profesorem, který psal svou fenomenologickou ontologii “ Bytí a
nicota” a Camus byl redaktorem, který se pravidelně zastavoval pro
rukopisy. Tento kroužek, kde se rodil “ existencialismus” , vůbec ne
znal slovo existencialista, dokud tato nálepka nebyla vyrobena, jak
mile Sartrovy “Mouchy” a Camusův “ Caligula” ohromily Paříž.
Sláva, jakou byl po válce zahrnut tento kroužek intelektuálů,
spolu s pohrdáním a neustálými útoky proti existencialistům jako
nemravům, rozvracejícím stát, nemůže smazat skutečnost, že tato
skupina byla stimulujícím střediskem poválečného kulturního dění,
a že Sartre sám vždy byl především moralistou, zaujatým proble
matikou lidské svobody, samoty, odcizení a zodpovědnosti. Nová
filosofie byla nová jen svým jménem, byla to prostě “ existenciální
dialektika” zaměřená proti formální filosofii, proti intelektualizaci
života, byla to popularizovaná fenomenologie, reagující na změny
ve způsobu života.
GENEZE EXISTENCIALISMU
Proměna člověka v moderní společnosti je celistvý proces transfor
mace způsobů života dnešních lidí, který zasahuje radikálně, mno
hdy též brutálně a převratně do všech struktur společenských i in
dividuálních vztahů. Rychlé životní tempo, obrovská kvantita prožitků, kvalitativní povrchnost prožívání jsou základní rysy nového
životního pocitu člověka průmyslových velkoměst, pocitu, který
zřetelně vyrůstá z měnících se struktur společenských vztahů naší
doby. A je to tedy právě tento proces antropologické transformace,
který nám konec konců vysvětluje, proč také soudobé literární for
my se v tomto století začínají tak prudce měnit, odpovídajíce na pro
měnu lidské sensibility. Proměna literárních druhů je mnohostran
ná a není možné ji redukovat jen na vznik “nového románu” nebo
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moderní estetické tendence. Vedle nových “literárních druhů” , ja
kým je kromě experimentálního románu i filmový scénář nebo televisní pořad, mění se též význam tradičních forem. Právě prospe
rita memoárové literatury posledních let je vedle vzestupu zájmu o
“vědeckou reportáž” dobrým příkladem, že dnešní autor používá k
novým cílům i tradičních vyjadřovacích metod. Snad je to právě
vliv televize a filmu, který se zmocnil společenské funkce románu
a který podává v názornější a časově nenáročné zkratce onen pří
běh, jejž vyjadřoval výchovný román před sto lety. Tak byli ro
manopisci nuceni hledat terén, v němž by moderní sdělovací pro
středky nemohly konkurovat napsanému slovu. Těmito žánry jsou
filosofický text, literární exposice vědeckých problémů a konečně
osobní paměti.
Sartre se proslavil především tím prvním — filosofující litera
turou. Její geneze je nejpodrobněji popsána perem Simony de Beauvoir. (Mémoires ďune jeune fille rangée, 1959. La Force de
1’áge, 1960. La Force des choses, 1963, Gallimard.) Pročíst její
memoirovou trilogii v rozsahu 2-000 (slovy dvou tisíc) stran, je
čtenářský výkon již bez ohledu na obsah. Hodnota tohoto výkonu
roste pak v očích každého, kdo se s touto trilogií obeznámí, protože
paměti Sartrovy přítelkyně jsou zajímavé jen tehdy, kdy Simona
de Beauvoir podává historicky významné svědectví o důležitých si
tuacích v dějinách existencialismu, zatímco většina stran je vě
nována spíše popisu druhořadých osobních zážitků, jež nejsou pře
tvořeny do uměleckého tvaru. Přísný kritik prohlásil, že trilogie je
“ enormní masou schematicky líčených detailů, které nic neříkají”
(Pierre-Henri Simon, La Force des choses, de Simone de Beau
voir, Le Monde, 18. décembre 1963) a nebyl daleko od pravdy, posuzujeme-li formální stránky pamětí. Avšak paměti mají též své
přednosti, zejména proto, že obsahují autentickou zkušenost, a že
jsou v jistém smyslu politickou knihou. Jsou angažovanou literatu
rou, straní otevřeně levici francouzských intelektuálů. Tyto před
nosti, jež sdílí dílo Simony de Beauvoirové s celým hnutím fran
couzského existencialismu, se týkají především třetího dílu trilogie,
jenž zachycuje poválečné období (1944-1962) a uvádí nás do si
tuace vítězného rozvoje filosofie existence v západním světě a zá-

24

roveň do situace politické porážky snah francouzské nezávislé le
vice.
Tato antinomie prosperity filosofie existence a úpadku poli
tických cílů, které se snažila uskutečnit, byla výrazem objektivně
existující historické situace studené války. Zvykli jsme si v posled
ních letech posuzovat toto období negativně, jako období Stalinova
kultu. Dodatečně se může zdát, že kritika negativních jevů, jak ji
prováděli existencialisté, byla správná, a že jim vývoj dal za prav
du. Avšak to by znamenalo, že historickému procesu je podrobován
jen Stalin, ne Sartre, zatímco právě oba tyto jevy jsou propojeny
dějinami. Prosperita existenciální filosofie a politický úpadek v
poválečné Francii nachází svou komplementární hodnotu v politic
kých úspěších poválečného Sovětského svazu navzdory stagnující
filosofii. Ale jen profesionálním filosofům (což je contradictio
in adieeto) se může zdát samovývoj filosofické myšlenky, její vze
stup nebo regres, mírou pokroku společnosti a i pak jen tehdy,
jsou-li odkojeni Hegelem. V těžkomyslné německé spekulaci, v níž
jezdil světový duch na koni v podobě Napoleona, bude snad duch
20. věku personifikován v šoférovi meziplanetárního kosmického
korábu a odnese dědictví světového ducha někam mimo tuto plane
tu, kterou Hegelovo dědictví už dostatečně zpustošilo. Musíme ří
kat tyto filosofické nezdvořilosti proto, aby i v české filosofii pře
vládl objektivnější pohled na dějiny filosofie a na historický pro
ces a aby skvostná tradice francouzského racionalismu, anglické
ho empirismu a ruské prakticity přestala být utlačována tradiční,
německy abstraktní spekulací. A v takovém pojetí, v němž se histo
rický proces nadřazuje filosofii, musíme vidět těž evropskou filoso
fii existence v jejím pravém významu: jako rozpornou formu vě
domí člověka o sobě samém, o své epoše, formu, která reagovala
specificky západoevropským — tedy nikoli americkým a nikoli so
větským - způsobem na situaci rozděleného světa. Tato střední, mimobloková pozice se udržela jen ve francouzské filosofii, zatímco
prakticky všude jinde selhala.
Tyto historické poznámky o vývoji jednoho filosofického směru
je třeba předeslat, máme-li si zodpovědět Pilátovu otázku: “ Co je
pravda?” Nemáme-li roztrhnout roucha svá v záchvatu skepticismu,
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jako římský místodržící před tváří Spasitele, pak musíme svěřovat
otázku pravdy nejen subjektivní paměti té či oné strany (Simony
de Beauvoirové nebo Ilji Erenburga), ale samému dějinnému pro
cesu, jenž je zároveň daleko negativnějším kritikem než účastníci
sami. Je velkým problémem, kdo měl více pravdy, zda Camus a
Eoestler nebo Sartre a Beauvoirová, když se bnutí francouzských
existencialistů po válce rozštěpilo. A jestliže Camus a Koestler ne
měli pravdu, protože Sovětský svaz neobsadil Evropu, jak oba
nesprávně věštili v letech 1946-1948, pak to neznamená, že měl pra
vdu proti nim Sartre. Kdo měl více iluzí, Camus, Sartre, Aron nebo
Garaudy? To je otevřená otázka soudobých dějin, do níž nás uvádí
každodenní žitá praxe soudobé historie.
Po té, co masové ideologie minulého století zbavily náboženské
ideologie přitažlivosti, ničí nyní moderní scientísmus (technokra
tická ideologie masové kultury) samy původní ideologie. Pád ná
boženského zdůvodňování světa, společnosti, politického zřízení,
životního cíle člověka znamenal jakousi metafysickou katastrofu,
ideovou smršť, která se odehrávala v různých podobách v mi
nulém století, tedy z hlediska dějin zcela nedávno. Nejlepší před
stavitelé minulého století, a ť to byl Marx nebo Kierkegaard, Renan nebo Nietzsche, Dostojevskij nebo Hegel usilovali o to, aby
se vyrovnali s důsledky faktu, že Bůh je mrtev. Teologický
problém nabývá na klíčovém významu, jakmile si uvědomíme, že
není-Ii nadpřirozeného světa, jenž by garantoval lidský řád, pak
je otřeseno vše a vyžaduje jiný výklad. Přirozený výklad kosmu a
lidského světa nepodali však filosofové nebo umělci, ale prudce se
rozvíjející vědy o přírodě a společnosti, zatímco filosofické smě
ry upadaly do naprosté bezvýznamnosti, s výjimkou existencialismu a marxismu. Nyní je rozpad ideologických soustav tak
daleko, že je — právě díky vědě — rozpoznán ilusorní, subjektiv
ní, nevěcný základ samých masových ideologií a že na místo fe
tišů vlasti, třídního zájmu, národa, masy, nahrazujících Boha,
vstupuje moderní scientísmus. “ Člověk má bud’ Boha nebo ideály.”
(Max Scheler.)
“ Bůh zemřel” , transcendence zůstala. Na počátku tohoto století
se zdálo, že veliká myšlenka člověka se bude dále prosazovat roz-
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vojem techniky, a že víra v pokrok přinese brzy štěstí, nastolí
sociální rovnost a politickou demokracii. První světová válka
znamenala krach této iluze, jež však pokračovala v nové podobě
jako historický optimismus evropské levice, spojený s důvěrou v
socialistickou revoluci a v úspěchy Sovětského svazu. Stalinismus
znamenal totální krach této iluze historického optimismu. Na
Západě i na Východě padly zjednodušené představy o vývoji člo
věka a společnosti. Ideologie, vytvořené na základě optimistic
kých iluzí, a ť se nazývaly liberalismem nebo marxismem, ztrati
ly mnoho na své prestiži. Naopak, získala skeptická, utilitární a
věcná nedůvěra vůči všem myšlenkám, které chtějí současná zla
vykupovat budoucími dobry a temné horizonty světlými perspek
tivami zítřka, což je základní trik ideologií podvádějících člově
ka právě jeho vlastní nadějí. Tyto ideové společenské procesy ma
jí své paralely v umění devatenáctého a dvacátého století. Pro
jevují se jako proces sekularizace posvátného a vzestup profánní
látky, jako měnící se prosperita idolů a fetišů, jež mají po pádu
náboženských kategorií garantovat smysl lidské existence. A
přirozeně vystupují též jako lavina nových výrazových a tvár
ných prostředků, zcela měnících estetické struktury.
Místo Boha, řádu, kosmu jako centrálních hodnot starších kul
tur nastupuje člověk sám; lidé se však stejně zneklidňují vztahem
ke světu, jako dříve vztahem k Bohu nebo přírodě, protože sekularisované problémy lidské existence nepřestaly být méně pal
čivé, když jim byla vzata náboženská aureola. Naopak, lidská
problematika nabyla na metafyzickém významu. Nemá-li člověk
Boha, pak jeho vlastní tvorba, změna “ já” v čase, transformace
vlastní osobnosti, “ antologie sebe” se dostává daleko více do po
předí. Odkrytí problematiky osobnosti se stalo závažným, jakmile
byla prohlédnuta ideologická podstata náboženství, ale když se
po druhé světové válce konstituovaly současné průmyslové spo
lečnosti, jako státy blahobytu a jako spotřebitelské komunity,
staly se otázky člověka vůbec rozhodujícími a základními. Teprve
po likvidaci materiální bídy a s rozvojem volného času se obje
vily otázky lidské samoty, odcizení a nudy jako krajně tíživé.
Umění vyjadřuje tuto situaci snad dokonaleji než věda, protože
umělci je nejpřístupnější individualita člověka, čím více se však
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dnešní umělec chce dobrat pravdy o člověku, čím víc se noří dc
necensurované fakticity života, čím více scientifikuje své po
stupy, tím víc objevuje za zdánlivou pravdou popisovaných si
tuací smysl těchto situací, za fakty objevuje strukturu fakt, za
objektivním světem řád člověka. Jinak řečeno, umění se sbližuje
se scientismem a s vědou.
Scientismus není závazná ideologie, za níž by stály určité or
ganizace, ani filosofický směr, jenž by měl své otevřené zastán
ce, je to spíše všeobecná kulturní tendence, “ nálada doby” . Její
podstatou je přesvědčení o rozhodující roli vědy a jejích metod
v lidském životě a společenských otázkách. Nevystupuje jako zfor
movaný názorový směr, tím méně jako ideologie, naopak takové
to podoby a priori zamítá. Samo označení scientismus je jen
ideologická nálepka, která je používána apriorními zastánci me
tafyzických hledisek, jimž se jeví národy moderních věd v ob
lasti tradiční metafysiky jako neoprávněný vstup barbarů do
chrámu filosofie. Termín “ scientismus” má v ústech ideologů
hanlivý přídech, jenž je zčásti neoprávněným staromilstvím,
zčásti oprávněnou sebeobranou spekulace. Filosofické kritika scien
tismu je do značné míry směšná, protože vychází z archaických
metodologií metafysiky. Má své oprávnění jen v tom, že upozor
ňuje na omezenou úlohu vědy a na oblast hodnot, lidské indivi
duality. Kritika empirické vědy z pozic filosofií a ideologií je
neoprávněná a je proto ignorována velkými teoretiky moderní
vědy, kteří a priori vylučují oblast hodnotících soudů z vědecké
metodologie jako zdroj omylů. Tím však ani krajní neopositivisté,
“ filosofové scientismu” , pokud je tak můžeme nazvat, netvrdí, že
oblast lidských hodnot je nedůležitá. Považují ji jen — velmi lo
gicky a zdůvodněně — za oblast náboženství nebo umění, tedy
za oblast, která je vědě a priori nepřístupná.
Samozřejmě, věda může hodnoty zkoumat, zjistit jejich spole
čenské důsledky v dějinách a současnosti, ale vědci nechtějí roz
hodovat o tom, co mají druzí lidé dělat. S hlediska vědců jsou
výtky proti scientismu jen nepochopením faktu, že vědci sami
si dohře uvědomují meze samotné vědy. Vzestup scientistické ná
lady, jakéhosi očekávání spásy od vědy, není jen věcí sporu o
metodologii mezi filosofy, ideology a vědci. Je spíše rozmachem
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vědy neustále obnovovanou naivní představou o nekonečných
možnostech vědy, kterou sdílejí široké vrstvy lidí, jimž má být
představen moderní Mesiáš. Bez ohledu na nálepku scientismu,
jež skrývá vedle iluzí také vážný problém lidských hodnot, mu
síme však říci, že metodologie vědy zasahuje ve stoupající míře
i ostatní formy vědomí společnosti o sobě samé, to jest umění,
náboženství, filosofii i morálku. Nejde při tom ani tak o vliv
jedné myšlenky na druhou myšlenkovou oblast, jako spíše o ra
dikální názorové zvraty a myšlenkové transformace, jaké jsou
vyvolávány uvnitř náboženství, umění, politiky i filosofie dale
kosáhlými společenskými změnami, které vznikly v důsledku
uplatnění vědy a hlavně aplikované vědy — techniky — na vý
robní proces. Co se jeví jako scientistní nálada, je ve skutečnosti
reflex transformace moderní společnosti a jejích lidí. Co z toho
vyplývá pro umění?
Umění má výtečnou možnost vyjádřit tuto moderní problema
tiku. Před specializovanými vědami není člověk nikdy celý. Vědy
nevystihují totalitu, pravou podobu jeho existování. Tím méně
to dělá filosofie, jež může na takový úkol sice aspirovat, ale vytvá
ří jen přediva metafyzických abstrakcí nad empirickými daty
věd. Umění má naopak možnost zmocňovat se individuální pro
blematiky lidské existence, zejména epochální umění románu a
filmu, a vytvářet tak onen pól lidské jedinečnosti, jenž je mimo
dosah vědy, jenž je vědě protilehlý a přece s ní souvisí osou času,
kolem níž se odehrávají dějiny naší doby. Věda je analytická a
nestaví si cíl pochopit jedinečné lidské projevy, jednotu konkrét
ního člověka. Takový cíl si může stavět jen kněz, mudrc, psychiatr
nebo umělec, kteří se ovšem a priori vzdávají empirického postu
pu. Neanalyzují člověka, ale poskytují mu něco důležitějšího —
hodnotovou orientaci. Román i film zachycují lidské bytí v pře
chodu a změně. Hrdina románu i plátna se ovšem vždy měnil,
ale teď otevřeně analyzuje sám sebe. Nový román i nová vlna ve
filmu jsou díla autorské autoanalýzy, zachycují formy lidského
bytí a proměny existenciálních rolí. Žízeň po transcendenci ko
nečného a omezeného člověka vzala na sebe nejdříve podobu ly
riky prokletých básníků, pak experimentálního románu a nyní
dochází potřeba lidského sebe-poznání filmového výrazu.
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Obraz moderního člověka ve filmu se začíná podobat prokleté
mu hrdinovi a romantickému štvanci. Člověk se ocitá jako cizi
nec ve světě fetišů, objektů, věcí, postrádá orientaci a slouží ido
lům. Tohoto člověka, hledajícího své postavení ve světě a v ko
smu, už nespojuje s universem Bůh, ale televize. Nevěří v Boha,
ale bojí se toho, co člověka přesahuje a děsí — transcendence, je
jíž jedinou srozumitelnou podobou je náš vlastní čas, naše vlastní
proměna v čase. Moderní člověk jako by nevěděl, že je svoboden,
že mimo něho samotného není žádná náboženská nebo ideologická
garancie hodnot. Je pro něj snažší otročit fetišům než být svo
boden. Změna a úpadek ideologií se mu jeví jako úpadek hodno
tových soustav, jenž ztěžuje jeho orientaci v lidských hodnotách.
Filmový tvůrce i spisovatel — představitelé epochálních umění —
se tak ocitají před novým typem člověka a poskytují mu zrcadlo.
Zároveň velmi dobře vědí, že divák a spotřebitel umění promě
ňuje i ten nej vážnější pokus v pouhý konsum zábavy, v příležitost
k zabití volného času, v podnět k ubíjení nudy, v komunikaci s
prázdnem. Epochální umění zde naráží opět na meze, které nejsou
vytvořeny uměním, ale spotřební společností volného času, samou
situací konsumentů epochálního umění, jejichž problém lze vy
jádřit paradoxem: Oč jde? Jde o to, že o nic nejde.
Po válce byl film i literatura odrazem určité resignace a demise
evropských intelektuálů, protože rozdělení světa, Evropy, Němec
ka, Berlína mezi mocensko-vojenské bloky vyvolalo resignaci a
skepsi nad možností včlenit uměleckou tvorbu a myšlenkové úsi
lí do vážných světonázorových a politických kontextů. Co měli
dělat umělci, když studená válka se hrozila změnit v horkou,
co měli dělat, když pochopili svou faktickou bezmocnost vůči
obrovským mechanismům moci a když nechtěli sloužit žádné z
falešných ideologií, jimiž se maskovala příprava vzájemné geno
cidy? Tato atmosféra se nyní podstatně změnila, protože nové
problémy, daleko horší než atomová válka, průmyslová společ
nost, problémy hrozícího hladu, nezvládnutá populační explose a
nové politické otázky, nastolené Čínou, vytvářejí znovu možnosti,
aby formální zájem o technologii uměleckého řemesla — tak pa
trný v novém románu i filmu — byl znovu předstižen zaměřením
umělce k světu člověka, hodnot smyslu, aby literatura a film
se staly filosofiemi naší doby. Akademická filosofie je mrtvá,
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bezduchá a esoterní, bez ohledu na své zaměření a je takovou už
po řadu desetiletí. Problémy, které jí však tradičně patří, metafyzika smyslu lidské existence jsou stejně palčivé jako byly vždy.
Po románu má i filosofický film před sebou otevřený horizont.
Proč by moudrost nemohla být sdělována kamerou?
Jakmile se umění ocitá v centru kulturního dění naší doby —
a to je skutečný stav — pak musíme při oceňování a rozborech
brát v úvahu základní otázky kultury průmyslových společností
a myšlenkových směrů doby. Nestačí tedy reprodukovat smysl
a ocenit uměleckou dokonalost díla, ale třeba právě nový umělec
ký jev, jeho smysl a cíl vyložit faktory, které determinují samo
umění. Ryze formální analýza díla je samozřejmým předpokladem,
ale jakmile dílo je výrazem centrálních myšlenek epochy, pak
musí být také posuzováno jako širší kulturní jev. Filmové dílo je
zatím jen zcela výjimečně hodnoceno v těchto kontextech s vněj
ší determinací společností a kulturou, zatímco tytéž požadavky
splňuje dnes už jakýkoli rozbor literárního díla skoro automatic
ky. Je přijatým pravidlem hry, že se nevykládá umění z umění.
Konkrétněji jde o postavení umění v kulturní atmosféře průmy
slových společností naší doby a o úlohu umění vůbec. V širším,
antropologickém a historickém zřeteli je umění marginálií homonizačního procesu lidstva, je autoportrétem biologického druhu
Homo a reflektuje velmi přesně uzlové body intelektuálních dě
jin lidstva. V této perspektivě, orientované spíše na kontury lid
ské evoluce nežli na její jednotlivosti, je současné umění pro
jevem centrálních myšlenkových tendencí 20. století. Právě proto
je Sartre-literární kritik stejně aktuální myslitel jako Sartreumělec a Sartre-filosof. Sartrova literární kritika je nemysli
telná bez jeho filosofie, protože obraz světa a člověka se neustále
promítá do rozboru uměleckého díla. <2)
(Dokončení příště)
*

*

*

(1) Existencialism 1943-45 in: Yale French Studies, No. 16.
(2) Podrobně o vztazích Sartrovy filosofie a literární kritiky viz
zejména: Sartre, A Collection of Critical Essays, edited by
Edith Kern, N. Y. 1962, studii René Girarda, Existencialism
and Criticism, in: Yale French Studies, Winter 1955-56, No.
9, zejména však studii Johna D. Wilda, The Challenge of
Existencialism, Indiana University Press 1955.
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POZNÁMKY O POLITICKÉ KULTUŘE
ČESKOSLOVENSKA PŘED ROKEM 1968
VLADIM ÍR V. KU SIN
Shodujeme se na tom, že jedním z hlavních rysů československého
Jara 1968, ne-U jeho rysem nejpodstatnějším, byl pokus o transiormaei státné-politického mechanismu, zejména pak změna v
pojetí vedoucí úlohy strany, která je každému komunistickému
zřízení klíčová. K tomuto experimentu došlo způsobem, jaký je
v dějinách komunismu zatím jedinečný. K uskutečnění se spojila
část stávající politické struktury s valnou částí existující infra
struktury a převážnou částí takového nestrukturovaného elemen
tu politiky komunistického státu, jakým je základní politický po
stůj jednotlivců.
Zhusta vysvětlujeme tento proces z něho samého a zůstáváme
uvnitř té stránky politiky, která je tradičně předmětem zkoumá
ní. Zabýváme se formálními i neformálními institucemi, včetně
oficiálních organizací i neoficiálních “ nátlakových” skupin. Hod
notíme politickou a k ci.
Mám zato, že při vší užitečnosti tohoto zkoumání je možno i
nutno hledat příčiny a poučení ještě také v souboru empirických
názorů, expresivních symbolů a hodnot ovlivňujících a snad i
určujících situaci, za které k politické akci docházelo. Pro tuto
oblast politiky užívají zejména někteří američtí politologové (Ga
briel A. Almond, Sidney Verba, Lucian Pye) termínu politická
kultura. Hlavní původní účel přístupu k tomuto aspektu politiky
je usnadnit hodnocení nových společností a vznikajících národ
ních států v Třetím světě, zvláště těch, které přejímají politické
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instituce a společenské struktury od jiných. Není však důvod
uzavírat se stejnému přístupu v případě Československa (a jiných
zemí), kde na politickou akci (rozhodování, uvedení rozhodnutí v
život) zcela zjevně působí nestrukturované postoje veřejnosti a
kde vstupuje do politické arény neoficiální soubor hodnot. Zkou
mání politické kultury určité společnosti v určité době nevede ke
zjišťování toho, co se v politické aréně děje, ale toho, co si lidé o
tomto dění myslí.
NÁRODNÍ ID E N T IF IK A C E
Nejprimitivnější, ve smyslu “ základní” , politický postoj můžeme
definovat v souhlase s Verbou jako uznání národní identity, tedy
míru vertikálního psychického ztotožnění skupiny či jednotlivce s
primární jednotkou institucionalizovaného mezinárodního života
— národním státem. Čechům a Slovákům rozhodně není tato ve
ličina neznáma. Snad žádný národ na světě nemusel si být tak
pronikavě vědom naléhavosti této identifikace jako oni. Jakoby
pomyslný “ duch dějin” znovu a znovu na nich vynucoval odpo
věď na otázku “ Kdo jsi? Jaký je smysl tvé národní existence?”
Několikrát v historii museli Češi řešit tento problém v pod
mínkách neexistence vlastního národního státu. V zájmu přežití
se po nich žádalo ztotožnění s něčím, co už nebo ještě neexistova
lo. První moderní situace tohoto druhu se vyskytla na konci 18. a
začátku 19. století, kterýmžto letům dali sami Češi název “ národ
ní obrození” . Povětšině jim nebylo lze přistoupit na psychickou
identifikaci (na rozdíl od identifikace fyzické a legální) s habsbur
ským Rakouskem. Řešili tento rozpor tak, že akceptovali histo
rickou, minulostní existenci českého státu a spojili ji s uznáním
přirozeného práva na sebeurčení. Do dvacetiletí samostatného
státu mohli tedy vstoupit psychicky připraveni. Bez velkých po
ruch vyměnili ideální předmět ztotožnění za předmět reálný, pro
tože se oba v hlavních rysech shodovaly. K podobnému jevu do
šlo za nacistické okupace během druhé světové války. Kombinace
minulého a budoucího národního státu (existence prvního byla
ještě živá a o existenci druhého nikdo nepochyboval) vyplnila
momentální mezeru v realitě.
Domnívám se, že dvacetiletí stalinismu a neostalinismu v Čes-
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koslovensku (1948-68) bylo dalším takovým obdobím, ve kterém
většina národa odmítla vertikálně se identifikovat s realitou a
hledala identifikaci zástupnou. Neváhal bych dokonce tvrdit, že
v této obecné rovině byl právě tento rozpor hlavním původcem
Pražského jara 1968.
Odcizení jednotlivce a politického systému stalinismu a neostalinismu dostoupilo postupně takové úrovně, že vznikl zdánlivě
nepřekročitelný předči mezi institucionalizovanou politikou a
ideologií na jedné straně a postojem jednotlivců k cíli politické
činnosti, povaze politického procesu a úloze jednotlivce a skupin
v politickém životě, na straně druhé. Na určitém stupni politická
struktura dokonce pohltila infrastrukturu a režim se pokoušel
různými způsoby vynutit na jednotlivcích psychickou identifikaci
se senou samým. Národ byl zbaven možnosti institucionalizovat,
ba i jenom vyjádřit své postoje. Smrt infrastruktury, či spíše její
živoření na periférii politické scény (redukce nevládních organi
zací na převodová kolečka ve stroji), vedla přes postupnou dezak
tivaci jednotlivých postojů až ke stavu ne nepodobnému hypno
tickému spánku. Jakmile však zase začalo být možné měřit ná
rodní psychickou identifikaci (průzkumem veřejného mínění, uvolněním cenzury), vyšlo najevo, že národ odmítl přijmout stávají
cí systém v náhradu za národní stát a že “ vnitřně emigroval” do
časově nejblíže minulých období, v nichž byla vertikální identi
fikace možná, t. j. k letům tzv. národní cesty k socialismu (1945-48)
a k první republice. V tomto smyslu tato dvTě období neztratila
se svým zánikem v čase svou ideální kontinuum existenci.
Toto je tedy podle mého názoru první, základní, obecná příčina
událostí z let 1968-69. Existují však ještě dvě další příčiny, které
lze nejlépe vyjádřit v rámci zkoumání politické kultury Česko
slovenska za posledních dvacet let. Stručně se dají nazvat zmrt
výchvstání infrastruktury a vzkříšení důvěry v ni a proniknutí
víry v reformu do bašty stávající struktury, komunistické strany.
Infrastruktura se začala probouzet k životu především v těch
svých částech, které vykazovaly nej bytostnější kontinuitu s mi
nulými obdobími úspěšné národní identifikace, tedy v některých
kulturních svazech a zejména ve spisovatelské organizaci. Lze bez
nadsázky konstatovat, že tento proces brzo získal myšlenkové
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sympatie veřejnosti, která ochotně přenesla na umělecké institu
ce část své vertikální psychické afinity. Na ni pak mohly tyto
nevládní instituce stavět neméně než na smýšlení svého členstva.
Základna neodvislosti uvnitř infrastruktury sc pak rozšiřovala a
už před lednem 1968 obsáhla zjevně i vlivné instituce ekonomů
(ne všechny) a studentské složky Svazu mládeže. Tíha “ vnitřní
emigrace” , tlačící národ do myšlenkové pasivity se přesunem části
politické identifikace z minulých období na některé přítomné
složky infrastruktury podstatně zmenšila. Dá se tomu také říkat
růst naděje a optimismu mezi lidem.
Neméně významné se mi zdá být proniknutí reformních snah
do KSČ, což lze prokazatelně vystopovat až do prvních poúnoro
vých dnů v roce 1956. Už tehdy si nemálo jednotlivců ve straně
vytvořilo v kostce teorii demokratického komunismu českého ra
žení, se všemi aspekty známými z pozdější doby a přesunulo na
ni svou psychickou věrnost. B y ť i byl vliv této skupiny jednotliv
ců (nijak neinstitucionalizovaných) potlačen nedlouho po m aďar
ské revoltě, nikdy nezmizel docela. Opakovalo se tu to, co s ob
měnou probíhalo v infrastruktuře: teorie demokratického socia
lismu, protikladná oficiálnímu ideologickému monopolu, získáva
la přívržence. Propojení s procesem v infrastruktuře bylo zřejmé
v souvislosti s neúspěšným pokusem o ekonomickou decentrali
zaci v roce 1958 a se vznikem ekonomické reformy v letech 196465. Proti jugoslávské tažení Novotného režimu v letech 1959-61 a
ovšem i některé projevy kolem 12. sjezdu KSČ v roce 1962 a 13.
sjezdu v roce 1966 byly dalšími mezníky. Sem patří i “ slovenská
opozice” , která sbírala síly a získávala podporu převážné části slo
venské veřejnosti už delší dobu, zejména pak od roku 1962-63.
■
(Nemíním se zde zabývat politickou kulturou Slováků, která je
zčásti odlišná od politické kultury Čechů. Je však nutno pozname
nat, že předmět jejích minulostní vertikální identifikace byl rozrůzněnější. První republika v něm měla kvalitativně menší a kvan
titativně nižší význam. Slováci si skládali ideální obraz svého ná
rodního státu z dlouhodobých snah o národní emancipaci, včetně
projevů separatistických, a z různých výrazů svébytnosti v ná
rodním duchu za socialismu, jako bylo Slovenské národní povstá
ní a neuskutečněné dohody česko-slovenské.)
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Působily tedy současně tři faktory: kontinuita ztotožnění s
první republikou a “ specifickou národní cestou k socialismu” a
od roku 1956 i důvěra v část reaktivizované infrastruktury, jakož
i podpora “ demokratizační” linie, pomalu a s překážkami získá
vající vliv uvnitř KSČ jako nejvyššího elementu politické struk
tury. V lednu 1968 se pak uvolnil prostor k rychlému převládnutí
nezávislé orientace infrastruktury (většina nevládních institucí
se připojila k “ obrodnému procesu” ) a dokonej se převážily váhy
i uvnitř KSČ, Zatímco v oblasti politické akce (přeměna institucí
a procesů) se možnost rozhodovat novým způsobem pod tlakem
této konstelace otevřela, v oblasti politické kultury se proces reál
né národní identifikace završil. Nebylo už třeba identifikovat se
s minulými obdobími národního státu (která ovšem neztratila na
úctě). Bylo možno psychicky přilnout k tomu, co existovalo a če
mu se pro stručnost říká Dubčekův režim.
Vylíčil jsem prcces ztráty a znovunabytí národní identity jen
v hrubých rysech. Podrobnější rozbor by měl vést k další vnitřní
diferenciaci postojů jednotlivců a skupin k “ hlavním” rysům ver
tikálního ztotožnění, jakými jsou fyzická jednota území a národa
a jeho nazávislost, a k rysům “ modálním” , tedy k demokratismu
a sociálnímu reformátorství. Jsem přesvědčen, že tento rozbor by
ukázal na poměrně vzácnou shodu v přijímáni všech těchto rysů
jako nezbytných národních hodnot obrovskou většinou národa, a ť
už bychom tuto většinu zkoumali v její strukturované podobě či
jako jednotlivce. Snad i z toho pramenila síla a rychlost, s jakou
bylo národní identity po lednu 1968 dosaženo.
SPOLEČENSKÁ ID EN TITA
Vedle vertikální identifikace obsahuje politická kultura národa i
identifikace horizontální, kterou bychom mohli nazvat společen
skou. Verba ji chápe jako ztotožnění občana s občanem, bližního s
bližním a vysvětluje ji v pojmech důvěry a spolupráce v
poměru k jiným “ politickým hercům” dané společnosti. (Ne
bál bych se vyjádřit část tohoto vztahu slovem “ třídní” , kdy
by ovšem to, co se běžně pod pojmem “ třídní” dnes rozumí, nebylo
tak neadekvátně zjednodušující. Horizontální vztah afinity až
ztotožnění je zřetelně obsažnější než relace třídní. A konec konců
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i oficiální ideologové v Československu připouštěli nejméně oct
přijetí tzv. socialistické ústavy v roce 1960, že třídní vztahy ne
hrají již rozhodující roli, protože zmizely tradičně pojímané třídy )
Protože vertikální identita má pochopitelně svě protagonisty,
kteří vlastně vystupují vůči ostatním občanům v dvojí úloze no
sitelů národního ztotožnění i jednotlivých politických partnerů,
u nichž není rozhodující jaký postoj zaujímají (ale je rozhodující,
že zastávají vůbec nějaký), nelze národní a společenskou identit:
kaci zcela oddělit. Přece si však v obecné rovině můžeme pov
šimnout, že postoj občana k občanu trpěl v dvacetiletém období
stalinismu a neostalinismu přečetnými neduhy, a to do té míry, že
bylo možno mluvit o akutní krizi občanského soužití.
Přerušení komunikace bylo první z těchto vad. Licié se spolu
mluvit báli nebo považovali autentickou komunikaci za zbytečnou,
protože tolik pokusů o ni už ztroskotalo, nebo prostě dosáhli stá
dia, ve kterém jim na vztahu k bližním nezáleželo. Pro mnohé pak
autentická komunikace nebyla vůbec možná, protože jí v daných
podmínkách nebyli schopni. A tak se omezila jen na nejbližší
osobní přátele nebo se pečlivě vystříhala politických témat ve
prospěch řádově nižších, neřku-li elementárních otázek týka
jících se materiální existence lidského rodu. Falešná komunikace
přitom nepřestávala předstírat autentičnost a leckdy právě v
tomto předstírání spatřovala svůj hlavní cíl.
Degradace autentické komunikace ovšem neplynula jen z
obranného postoje těch, kdo s jinými komunikovat nechtěli nebo
už nemohli. Režim kladl horizontálnímu ztotožnění do cesty konstituční překážky, např. ve stanovách strany a jiných organizací.
Kletba "frakční činnosti” byla proti takovému ztotožnění přímo
namířena. Ne nadarmo: frakce představuje v podmínkách dik
tatury element demokratizace, b y ť zkomolené. Násilná horizon
tální identifikace v podobě permanentně proklamovaného utužo
vání jednoty byla přímo vynucována též neobratnými poukazy na
s p o jn é h o (ideologizovaného) nepřítele.
Obnovování horizontální identity probíhalo iedv velmi povlov
ně a jen postupně a pomalu překračovala restaurovaná komunika
ce organizační hranice. Právě v tomto přesahu za organizační mez
nabývá reformní fronta na síle. Je nesena odmítavým postojem k.

37

původcům společenské krize, když není zcela jednotná v názoru
na její řešení. Postupně se vynořující horizontální uskupení (kul
turní obec — společenští vědci — ekonomové — Slováci — stu
denti) hraje klíčovou úlohu v politické akci, která vedla k pádu
Novotného. Je to paradoxní: režim, který si tak zakládal na jed
notě, ustupuje před jednotou aliance, jejíž jádro přímo programo
vě vyznává demokratickou nejednotu a bourá “ monolitní” organi
zace totalitního typu, jen aby dalo opět vzniknout vysokému stup
ni národní jednoty v srpnových dnech.
Srpen je tu momentem, v němž se setkává vypjatý cit pro ver
tikální identitu s nebývalou úrovní identity horizontální. Je to
moment pravdy, ale — jako každý moment — není trvalý. Je s
podivem, že trval tak dlouho v takové síle. Jeho markantním
doprovodným jevem bylo zrození nebývalé důvěry k některým
politikům (co by symbolům), i když národ nebyl zatím ochoten
dát důvěru i jejich politickým protihráčům, jak tomu bývá v
normální občanské společnosti zvykem.
POMĚR K VLÁDĚ
Zde užitý termín “ vláda” znamená v komunistickém kontextu
totéž co “ stranické vedení” . Poměr příslušníků společnosti k jeho
kompetenci a převládající názor na to, jaká rozhodnutí bylo činit,
patří rovněž k postojům vytvářejícím politickou kulturu spo
lečnosti. Je typické pro policejně-byrokratické režimy, že někteří
lidé neočekávají od vlády nic, zatímco jiní berou vládu za jedi
nou autoritu povolanou rozhodovat 0 nutnosti jakékoli změny.
O předlednovém Československu je možno s jistotou soudit,
že potřeba změny došla takřka všeobecného uznání, ale že existo
vala hluboká nevíra v kompetenci stávající vlády tuto změnu
provést. Je ke cti těch, kteří o změnu usilovali, že se tímto rozpo
rem nedali odradit a že ještě nedošli k závěru, že neochotu vlády
musí nahradit revoluce. Je také zbytečné neuznat, že přívrženci
změny uvnitř vládních institucí, především komunistické strany,
učinili rozhodující krok k tomu, aby se reformace mohla dát do
pohybu. Z konstatování, že masově cítěná potřeba změny do
provázela nevíru ve vládní opatření, vyplývá, že Leden musel
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být většinu lidí překvapením. Málokdo očekával, že “ k něče
mu” dojde právě v tom čase, kdy došlo k Lednu.
Od ledna, či spíše od února a března 1968, začali lidé v souladu
s celkovou změnou politického klimatu od vlády něco očekávat.
Popravdě čekali od ní víc, než byla schopna udělat, zatímco na
Západě zpravidla čekají od vlády, že udělá méně, než by bvla
eventuálně schopna. To vedlo k určitému vleklému rozčarování,
které jako zdroj neklidu našlo výraz v pobídkách opětovaně adre
sovaných netrpělivou veřejností vládě. Ta pak skutečně byla ve
svých činech ovlivněna tímto tlakem, na němž ovšem nebylo nic
avanturistického, protože lidé očekávali to, co jim stejně patřilo.
Nicméně náhlost změny v národní i společenské identifikaci ná
roda nebyla odpovídajícím způsobem doprovázena změnou v
schopnosti vlády jednat. Tato schopnost totiž tkvěla příliš hlu
boce v předlednových strukturách a poměrech. Navíc se lidé na
základě historické dispozice nezajímali jen o výsledky požadova
ných rozhodnutí a nebyli tedy ochotni tolerovat “ osvícenou dikta
turu” výměnou za předlednovou diktaturu dokonale neosvícenou.
ale šlo jim i o to jak se rozhoduje. Chtěli stupněm vlastní účasti
na rozhodovacím procesu měřit jeho demokratičnost. Velmi rychle
se utvořil většinový souhlas co do základních pravidel, kterými
by se mělo politické rozhodování řídit. Lidé si osvojili i emotivní
vztah k nové situaci a prokázali nevídanou ochotu osobně se
angažovat. Takto vzniklé podmínky, včetně nesouladu mezi schop
ností vlády jednat a touhou národa po akci podnikané určitým
způsobem, mohly se normalizovat jedině v delším časovém úse
ku. Toho nám, žel, nebylo dopřáno.
V Československu nevznikla v roce 1968 občanská společnost
v plném smyslu toho slova, tedy jako stav souladu mezi demokra
tickou politickou strukturou a participaČní politickou kulturou
A nakonec ani teoretikové Pražského jara nebyli s to vytvořit
model racionálně-aktivistické podoby této občanské společnosti.
Zatímco teorie měla do Ledna náskok v důsledku narůstání ~eformismu mezi inteligencí od r. 1956, pak po Lednu ji byla praxe s
to mílovými kroky dohánět a dokonce předhánět.
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UKVAPENÝ POSUDEK
(Dokončení)
VL A D IS LA V K L UM PA R
Na začátku Závěru své knihy (str. 223) Češi pod nacistickou vlá
dou 1939 — 1942 uvádí Mastný, že češi nikdy nepostavili proti
nacistům významné hnutí odporu a že v tomtu smyslu použil vý
razu “ fáilure — nedostatek národního odporu” jako podtitulu své
studie. Podtitul zpravidla doplňuje nebo vysvětluje základní ná
zev; v tomto případě však přináší kritické hodnocení. Autor ne
rozlišuje jednotlivé fáze, kterými prošli češi v těch těžkých do
bách. Kdybychom se řídili názvem knihy a roky tam uvedenými,
pak by se výtka nedostatečného odporu národního týkala prvního
období protektorátu, kdy byl říšským “ protektorem” Neurath.
Nic neukazuje, že by autor měl na mysli tuto dobu. Právě naopak
píše (str. 165), že ještě v květnu 1941 trvalo základní dorozumění
mezi protektorátní vládou, podzemím Benešovi příznivým, a exi
lem, jinými slovy, že tyto složky pracovaly ve vzájemné shodě.
Tento stav trval až do dosazení Heydrieha za německého prote
ktora. Z této úvahy a ze zmínky v Závěru vyplývá (str. 224), že
Mastný považuje za základní chybu Čechů, že podlehli nátlaku
velmocí, který i neutrální historikové nazývají ohromný 0), a při
jali mnichovský diktát.
Mastný píše (str. 17 a násl.), že češi měli vážné důvody svalovat
odpovědnost za situaci, ve které se ocitli, na vlády západních
velmocí, ale hned dodává “ že odpovědnost spočívala plně na nich
(Ceších). Byla to zoufalá situace, ale ne jediná v historii.” Jako
příklad uvádí Srbsko v roce 1914 a Finsko 1939. Ani jeden z těch-

40

to příkladů není přesvědčivý: Za Srbskem stálo velmocenské Ru
sko, které vstoupilo po jeho boku ihned do války. Finsko hraničilo
z větší části s mořem a dvěma neutrálními státy (Švédsko, Nor
sko) a z menší se Sovětským svazem. Československo bylo z nej
větší části obklopeno Německem a dvěma státy, které byly při
praveny zmocnit se podílu na jeho zkáze (Maďarsko a Polsko).
Jen daleko na východě jsme sousedili s Rumunskem.
Mastný se zabývá Mnichovem jen mimochodem, na několika
málo stránkách (17 — 20). To odpovídá názvu knihy, ale zpraco
vání této otázky nestačí k tomu, aby mohlo být podkladem jaké
hokoliv úsudku o tom, měli-li češi bojovat nebo ne. Přesto Mast
ný dospívá k určitému stanovisku; píše o tom: “ Byla naděje, že
nepřijetí mnichovských podmínek by i bez cizí pomoci odradilo
Hitlera od útoku na celé čáře nebo přimělo jiné země, aby zauja
ly pevnější stanovisko proti němu. Tato možnost by stála za zkou
šku, zejména poněvadž by byl vždy ještě čas se podrobit, kdyby
ozbrojený odpor se ukázal beznadějný.” Byly poměry ve Francii
a Velké Britanii takové, že by byla naděje na brzkou změnu je
jich stanoviska? Nebo věří autor opravdu, že by Hitler, kdyby
zdolal pohraniční opevnění a vítězil, byl ochoten vyjednávat? A
spokojil by se vítězící fůhrer něčím menším než úplným ujařme
ním, vystěhováním nebo vyhlazením Čechů, kterými pohrdal a
které nenáviděl? V žd y ť Mastný sám se zmiňuje o tom, že se
fůhrer zabýval teoreticky již roku 1932 myšlenkou vystěhovat
Cechy na Sibiř a na Volyň (str. 12). Nebyla to myšlenka fantastic
ká. Na okleštěném území Cech a Moravy žil tehdy asi stejný po
čet Cechů jako byl počet Židů, které dal Hitler za své vlády zahubit.
Winston Churchill ve svých pamětech, kde oceňuje osobnost
Benešovu, projevil názor, že president Beneš měl na Mnichov od
povědět válkou, ale připojil, že to znamená vsadit vše na jednu
kartu, “ vítězství nebo smrt” .
Churchill posuzoval ovšem věc
se stanoviska světové politiky.
Chtěl bych zdůraznit, že jsem nikdy nepomýšlel na to, abych
zaujímal stanovisko, mělo-li Československo na podzim 1938 bez
spojenců bojovat. Byl jsem tehdy prostý občan a nemohl bych při
spět bezprostředními informacemi ani osobními zkušenostmi, jako
tomu bylo v době druhé republiky a prvého období protektorátu.
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Měl jsem pouze v úmyslu upozornit, že autorova představa o
možnosti jednání s Hitlerem je přehnaně optimistická a není ni
čím z pozdějších událostí odůvodněná.
K doplnění připojuji, že mnichovský diktát byl přijat presi
dentem Benešem a vládou generála Syrového, v součinnosti se
zástupci parlamentu. Všichni tito činovníci byli řádně demokra
ticky zvoleni nebo jmenováni.
Ve svém1 rozhlasovém projevu, jímž se dne 5. října 1938 Dr.
Beneš loučil s československým lidem, pravil mimo jiné: . . . “ od
cházím, aby náš stát a národ se mohl klidně a nerušeně v novém
smyslu vyvíjet a novým poměrům přizpůsobovat” . . . Těšil do
konce své posluchače slovy: “ Řada příčin rozporů s našimi souse
dy zmizí. Budeme mít stát národní” . . . Nemohl tušit, jaké tra
gické situace čekají národ a kolik bude obětí na životech, o tom,
kolik bude lidí vězněno v žalářích a koncentračních táborech
ani nemluvě, a to i při zdrženlivém a opatrném postupu.
Mastný píše ve svém závěru dále. “ Jestliže bylo tak kriticky
málo rozhodnosti u významných evropských velmocí jako Fran
cie a Britanie, nemůže příliš překvapit její nedostatek u Čechů —
malého národa s nedostatečnými politickými zkušenostmi. Přes
to serie chyb, nešťastných nehod a špatných odhadů počínajíc
Mnichovem stojí za analysu jako odstrašující příklad. Ačkoliv
západní státníci získali si pochybnou zásluhu, že vymysleli mni
chovské znásilnění, Češi přispěli k pohromě své i evropské tím, že
se pokorně podrobili.” Citované místo nevystihuje správně sku
tečnost. Autor píše o sérii chyb u Čechů, ale nezmiňuje se o da
lekosáhlejších chybách velmocí. Nepřipomene čtenáři, že Fran
couzi nedodrželi spojeneckou smlouvu s Československem, ani v
této souvislosti neuvádí prohlášení Chamberlainovo při návratu
z Mnichova, že přináší “ mír pro naši dobu” . Málokdy se státník
ieho významu ve svém odhadu budoucího vývoje tak velice mý
lil. Do násilného obsazení Čech a Moravy neuplynulo ani půl roku,
do válečného přepadení Polska neuplynul ani celý rok. Mastného
věta, že “ češi přispěli k pohromě . . . tím, že se . . . podrobili” ,
ukazuje, jak groteskní, ale také tragická byla situace, v níž se
ocitlo Československo.
Autor pokračuje (str. 224) “ I když podmíněna následky Mni-
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chová, Háchova cesta do Berlína a polodobrovolné přijetí německé
ochrany bylo základní chybou a podkopalo dále vůli k odporu jeho
národa” . Nevěřím, že by se našel soudce, který by považoval za
“ polodobrovolné” rozhodnutí, které učinil Hácha po Hitlerově ozná
mení, že za několik málo hodin vtrhne do Čech a na Moravu při
pravená německá armáda a po Goringově pohrůžce, že by musel
zničit leteckým bombardováním Prahu. Tyto výroky, pronesené
nejvyššími politickými činiteli německými, kteří měli moc splnit
své výhrůžky, ukazují jasně, že se nemohlo vůbec jednat o
“polodobrovolný” čin Háchův, nýbrž o neslýchané znásilnění.
Myslím, že není výstižné označit Háchovu cestu jako základní
(kardinální) chybu, n eboť není pochyby, že přinesla Cechům urči
té úlevy u srovnání se zeměmi, které byly Německem napadeny
a potom obsazeny. Autor o tom píše na několika místech: (str. 53,
54. 96. 121). Tento stav trval skoro tři léta. ale byla to právě doba.
kdv Německo bylo na vzestupu a nemělo odpůrce, který bv je
zdolal. Potom se situace na frontách počala postupně lepšit. Bri
tové zvítězili u El Alaméinu; Rusové obklíčili Němce u Stalingradu a potom obklíčenou jejich armádu zničili. V tomto období
přibvl také nový, mohutný spojenec — U. S.A.
Háchův podpis na prohlášení v Berlíně jistě nepřispěl k posíle
ní vůle českého národa k odporu, ale nesmíme jeho význam pře
ceňovat. Není pochyb, že největší rána byla Čechům zasazena
mnichovským diktátem. Háchovi se velmi křivdí, když se píše,
jako bv nodepsal listinu o nějakém konstitutivním právním aktu.
Rozhodujícím faktem, bylo násilné obsazení Čech a Moravy. Tomu
nemohl president zabránit a toho si byl vědom. Snažil se však
zmírnit následky vojenského zákroku, a to i na úkor svého zdra
ví a u některých i své osobní pověsti. Jeho obětavost ulehčila
život Cechů, oddálila vnucování němčiny a umožnila někdv i
íeho osobní zákroky ve prospěch postižených jednotlivců. Zdra
votní stav Háchův se v posledním období války podstatně zhoršil
a brzy po obnovení československé republiky tento nešťastný
stařec zemřel. K do poznal rozbouřenou hladinu veřejného mínění
v obnovené Československé republice, se nebude divit, že většina
národa neměla v té době pro osobu Háchovu pochopení. Smut-
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nější je, že se i v okolí Benešově ozývaly hlasy, že Mnichov nebyl
trestný, ale 15. březen 1939 byl hrdelný.
Nedlouho před knihou Mastného vyšla v Německu o tomtéž thematu i období a s podobným názvem kniha, kterou napsal Detlef
Brandes. <3) Tento historik v závěru odůvodňuje menší počet ná
silných činů českého obyvatelstva opatrnější německou politikou
na straně jedné, nedostatkem nepřístupných končin a zbraní na
straně druhé a snad i určitými tradicemi obyvatelstva a pokra
čuje doslova: “ Kdo viděl jednou nesčíslné kurýrní zprávy a bez
drátové depeše národního hnutí odporu . . . nebude překotně sou
dit o hodnotě českého odporu, i když se omezoval do značné míry
na zpravodajství vládě v exilu a spojencům.” Německý historik
vyjádřil možnosti malého a odzbrojeného národa oproti velkému
a vyzbrojenému daleko výstižněji. Chtěl bych k tomu jen připojit,
že sbírání zpráv vojenského obsahu, jejich odesílání po kurýrech
i radiotelegrafieky, udržování, často i stěhování vysílací apara
tury, to vše bylo spojeno se stálým nebezpečím života. Kolik hrdin
ných příslušníků naší armády při tom obětovalo svůj život!
*

*
*

Odvolání Neuratha a dosazení Heydricha za říšského protektora
znamenalo hluboký zásah do správy okleštěných Cech a Moravy.
Mastný informuje čtenáře o odsouzení k smrti generála Eliáše ně
meckým “ lidovým” soudem, o ustavení náhlých soudů a četných
popravách i lidí zcela nevinných (str. 189, 193 a j.), Česká vláda
přestala být politickým a správním orgánem a úřad předsednictva
byl zrušen. Ministři neměli mít napříště možnost zastupovat české
zájmy u protektora, nýbrž se měli omezit na plnění jeho příkazů
(str. 200). Chtěl bych k tomu připojit, že Němci měli zájem
hlavně na tom, aby mohli využít Čechů jako pracovních sil ve
válečném průmyslu a reorganizovali vše, co s tím souvisí. Bylo
zrušeno ministerstvo průmyslu, obchodu a živností a ministerstvo
sociální a zdravotní správy, do jehož pravomoci patřilo stanovení
mezd; vše, co se týkalo výroby, bylo soustředěno v nově zřízeném
ministerstvu hospodářství a práce. Tento úřad byl svěřen význač
nému činiteli z úřadu protektora Dru Bertschovi, Němci, a tím
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bylo odůvodněno, že jako jednací ře'č ministerských porad stano
vena němčina. Zdravotnictví podřízeno ministerstvu vnitra. Zru
šeno bylo zvláštní ministerstvo veřejných prací a jeho agenda
byla připojena k dopravě. Nově bylo zřízeno ministerstvo lido
vé osvěty, které bylo svěřeno osvědčenému kolaborantovi Emanuelu
Moravcovi. K několika německým úředníkům, kteří byli již dří
ve dosazeni i do českých ústředních úřadů, přibyli další, ale o
tom a o dalších událostech nemohu podat zprávu z vlastní zkuše
nosti, neboť to prováděla již vláda Krejčího. Není pochyby, že
veškeré rozhodování převzali Němci, a je otázka, zda je ještě
možno mluvit o autonomii Čechů, i když k jejímu odvolání for
málně nedošlo.
Mastný připojil k textu své knihy obšírný seznam literatury,
ale bohužel z něho vyplývá, že autor neměl možnost ani nahléd
nout do primárních pramenů československých, o spisech Ná
rodního soudu a soudů lidových ani nemluvě. Tato okolnost sama
měla varovat autora, aby byl opatrnější v pronášení svých úsud
ků.
Není pochybnosti, že kniha Mastného přinesla mnoho mate
riálu, americkým čtenářům a vědcům neznámého. Tato okolnost
a autorova erudice vedly patrně k tomu, že recensenti na tomto
kontinentě knihu ocenili a navrhli k odměně. Ale ti, kdož tyto
doby prožili a měli vlastní zkušenosti nebo přístup k vlastním
pramenům, zejména historikové českého, ale také německého pů
vodu, mají namnoze jiný úsudek a mnohé námitky.
Jako první se ozval Dr. Jaroslav Drábek s mnoha vážnými po
známkami, které zde nebudu uvádět, neboť kritika vyšla v tom
to časopise (1972 č. 1). Profesor historie na universitě v Denveru,
Josef Korbel, chválí důkladnost Mastného výzkumu, ale připomí
ná mu, že musí skutečnost analysovat ve spojení s mravními hod
notami, mezinárodními nezbytnostmi, vývojem vojenské situace
a zeměpisnými činiteli. “ Tyto prvky v Mastného knize scházejí . . .
Výsledky jsou skličující, dílo zůstává nedokončeno.” W
Josef Anderle, profesor University of North Carolina, uvádí ve
své recensi některé nepřesnosti Mastného, které stěžují možnost
číst jiné partie knihy bez určitých obav. Měřeno hrdinstvím
sovětských a jihoslovanských partizánů, bylo by nutno označit
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český odboj jako neúspěch, ale podmínky pro takové hnutí odpo
ru neexistovaly v českých zemích . . . Zejména zeměpisné polo
žení českých zemí “ přímo ve chřtánu Německa” učinilo je tak
důležité pro Němce, že vyvinuli veškeré úsilí, aby je udrželi
pod svou mocí. Anderle považuje Mastného kritičnost často za
přílišnou a vytýká mu, že píše o Háchovi a Benešovi, i členech
jejich vlád s opovržením, což neodpovídá příznivému ohlasu, kte
rému se oba těšili. (5>
Končím svůj článek několika velmi stručnými ukázkami kritic
kých úsudků o knize Mastného, které se namnoze diametrálně
liší od jeho názorů, stejně jako názory dvou historiků německých,
dříve citované. Značné názorové rozpory ukazují, že látka není
dosud dostatečně probádaná a tudíž ani zralá pro konečné zpra
cování. Proto jsem nazval svůj článek “ Ukvapený úsudek” .
1. R. R. Palmer, Joel Colton, A History of the Modern World,
New York, 1965, str. 825
2. Winston Churchill, Closing the Ring, Teheran to Rome, str. 453
3. Detlef Brandes, Die Tschechen unter deutschen Protektorát,
Můnchen und Wien, 1969
4. Joseph Korbel, East European Quarterly, 197
5. Josef Anderle, Journal of Modem History, No. 2, 1974
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VIOLA A HOBOJ
(K opomenutému stému výročí narození Karla Hlaváčka)
ALCANTARA
Milovaného básníka vzpomínáme jako mládí, s láskou a se vzruše
ním; vracíme se k němu pro kouzlo lyrického snu a věčnost poetic
kého okamžiku. Setkal jsem se s ním po prvé v malém knihkupect
ví u Karlova mostu, kde vládl pan Šturc, bouquinista, na břehu
Vltavy. Byla to tenká knížka, kterou jsem tann ve výkladu našel
toho pozdního odpoledne, někdy za první světové války. Děla ještě
hřměla a Múzy mlčely, ale já jsem se toho večera zařadil navždy
mezi někkolik duší, o nichž básník píše ve svém krédu v Pozdě k
ránu:
í3
' 'iffjf1
Chytiti vše sublimné, tajemné, anemické a bázlivé v delikátní
mystifikaci, v ironii a v hřejivou kontinuitu, rozšlehnouti v něko
lika příbuzných duších krátkou modlitbou mága tu vzácnou a ta
jemnou náladu, zakletou ve dvě slova: Pozdě k ránu. Pozdě k ránu,
v nejistých nocích sešeřelýoh smutků, kdy měsíc bledne a chvěje se
na řece.
Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji
a tichý doprovod k ní pozdě za večera pěji.

Zachytit básníka bylo by psát perem chvějícím se tremolem lesní
flétny, k níž snědý pasáoek zpívá teskný galubet letní noci . . .
Jsou okamžiky v životě, spjaté s lyrickými rytmy. Kolikrát “stří
brná hvězda v modřínech tryskla na pokraji lesa” a kolikrát “ kve
toucí strom lhal lásky žel” . Poezie, květ v duši, “ ston zvonu v
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mlhách umlklých, zpěv ptáků v houští skrytých” . Hlubina kouzla,
básnička nazpaměť.
Básníka vzpomínáme s nostalgií, steskem a pietou. Básníka, kte
rý odešel mlád, aniž dozpíval svou kantilénu, nosíme v srdci. Květi
na v herbáři, která ještě voní . . .
Karel Hlaváček, básník sešeřelých nálad, se narodil 29- srpna
1874, zemřel 15. června 1898.
Zhasli jsme světlo. Velký měsíc
nám visel v okně namodralý,
milenec teskných pohádek.
A snivý Loris pod palmami
hudebním altem měkce zpíval
sentimentální baladu.

Tak doprovodil Karel Toman básníka do věčnosti. Ve věku dva
ceti let vstupuje do odbojné skupiny Moderní Revue. Zbývají mu
čtyři roky života, které naplňuje poezií, obrazy a výtvarnou a li
terární kritikou.
Hráč náruživý zádumčivých sešeřelých nálad
chci míti divné kouzlo starých ironických balad.
A na zděděnou violu svou těm jen, těm jen hraji,
již k ránu v nocích nejistých do dálek naslouchají.
Mé melodie chtějí míti sitíutek všeho toho,
co rostlo, vykvetlo a zrálo mamě, pro nikoho . . .

Prokletý básník, jenž tuší svoji časnost, píše polskému spisovate
li Stanislavu Przýbyszewíslkému: “ Jsem stižen srdeční vadou a
největší rozkoší je mi pocit strašného, orgiastického strachu —
strachem umrtvuji tělo a probouzím svou duši — miluji strach,
miluji strach pro strach” .
Hlaváček namaloval cyklus ilustrací k Procházkovu “ Prostibolu
duše” , knize, jak píše, prokleté, vysmívané, nepochopené, smutné.
Przybyszewskému se obrazy líbily a slíbil napsat o nich
kritickou recenzi, zároveň s cyklem Diaboliques Feliciena Ropse.
Cyklus Prostibolo duše byl jediným publikovaným malířským dí
lem Hlaváčkovým, které, jak píše v poetické předmluvě, počítá s
posměchem z prava i z leva a v tom je jeho cena. “ Jdu sám a úplně
sám, a v tom je má hrdost” .
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V plejádě básníků druhé poloviny devatenáctého věku, Hlaváč
kova strofa byla nejhudebnější.
A míti toho naději a neurčitou něhu,
co vzklíčiti chce v těžké půdě dalekého břehu,
a míti zvuk, jenž nesmělý přes jemný, smysly mámí
jak chvění silných drátů, utlumených sordinami,
a chtějí důvěrnost mít v tichu prodloužených staccat,
když na nejnižších polohách tmou chystají se plakat . . .

Hudební intimitou a melodickou něhou byl Hlaváčkovi nejbližší
o 10 let starší Antonín Sova.
Mé louky teskní vůní mdlou
a vlny sašeřeny jsou
a přes obzory stíny jdou
a všechno planou je už hrou.

To je Sova.
M é melodie chtějí míti smutek všeho toho,
co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho.

A to je Hlaváček., Duše příbuzné.
V poetické próze Reverie, kterou ukončuje sbírku Pozdě k ránu,
teskní o “ mlčenlivých rovinách dalekých rozloh v zapadlých vévod
stvích duše, neznámých, neohraničených a zašeřelých od věků v
podmračené, večerní šero agónie . . .” kde vzácný Vetřelec, zraněný
banalitou dneška, přichází, aby se účastnil básníkovy hostiny a
opojil se černým vínem jeho smutečních nálad.
Básník sešeřelých nálad, smutečních vigilií, mystických květů a
zádumčivých krajin.
Do říše mořských pralesů
svůj černý smutek zanesu,
snad v lijáku slz palčivých
tam v sopránový vzkvete smích.

Hlaváčkova dikce je subtilní, baladicky teskná, aristokraticky
zjemnělá, s delikátní vůní umírajících květů a znavenými tóny
hudby měkce zladěné. Onomatopoezie teskných inkantací a zešeře
lých kantilén, uplouvajících tónů a mollových kadencí.
Na violu svou zděděnou jen tehdy, tehdy hraji,
když měsíc teprv vyjít m'á a tma je ještě v kraji
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a vigílie přísná padá za lesy a vodu
a krajem velké tajemství jde slavných Božích Hodů.

Slyšíme ohlasy Verlainových Galantních Slavností s šalmaji věr
ných pastýřek. (Ecoutez la chanson foien douce).
Hlaváček se učil u Verlaina. Když roku 1896, dva roky před
Hlaváčkem, Verlaine zemřel, hlásí se k němu, “vasal nesmělý jeho
bledých nuancí, zdvihající černý prapor v truchlivém svém “Ka
stelu” , a věnuje jeho památce báseň Smutný večer:
A nad mým krajem přes půlnoc se dlouho bude chvít
jen lesních viol smích a ironické hallali:
vše bude v něm, po čem’ s kdy zatoužil, co chtěl’s, kdy mít —
i delikátní smutek těch, již dlouho váhali . . .

Básně v próze, jež se prolínají s rytmickými strofami v básní
kově díle, jsou křehké, jemné, exotické, bibeloty, stejně melodické
jako jeho básně, a tak i jeho výtvarné kritiky, literární recenze a
essaye. Hlaváček oceňuje i soudí s jemnou ironií, dikcí poetickou,
stylem zjemnělým, formou exquizitní, vysoko nad běžnou úrovní,
daleko před svou dobou. Vzdaluje se všednosti, prostřednosti a přízemnosti v literatuře a v umění, jejíž protagonisty stíhá kritikou
ironickou a neúprosnou, b y ť vybranou a subtilní.
“ Nikdy nevystoupí banalita, plochost a prázdnota měšťanského
umění” , píše o výroční výstavě malířů v Rudolfinu v r. 1897, “do
ostřejšího světla než při takovém výročním trhu” .
Sada soudobých mistrů folklorismu, ornamentalizmu a natura
lismu je terčem jeho nelítostné kritiky. Vstipně se ztrefuje do slav
ného Brožíkova plátna “ Tu Felix Austria Nube” :
“ Triumf českého malířství. Zde poznáte, co je brokát, co hedvá
bí, co atlas, co samet, co zlato a co jen mosaz. To je úžasná virtuosita.
Pravým kabinetním kouskem jsou však vysoké boty pana Ladisla
va ze Šternberka, největší to postavy. Teletina, z které jsou jeho
jezdecké boty zhotoveny, je napodobena s pochopením a štěstím
neobyčejným” .
Před hlukem davu —- Odi profanum vulgus et arceo — uchyloval
se básník do svého Kastelu, kde vysoko na věži v jemné mdlobě a
závrati vyluzuje nejhlubší tremola skleněných fléten a na zděděnou
violu hraje zádumčivé sólo.

50

Hrál smutně hoboj, vzduch zhluboka se chvěl
pod písní váhavou a jemnou, mollovou . . .
A od vod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl:
jsou ohně mamy, jsou, vždy zhasnou, uplovou.

Básníkův svět, hudba a stesk, polotóny simutku, mstivá kantiléna
tického zklamání, v dálce kdos pěje v nocích smutných a bezútěšných, kdosi, jenž
schválně opustil své soudruhy a pole,
by zazpívat vám mohl kantilénu při viole,

kdosi, “jehož oči uzrály příliš brzy a jimž se neslibuje dlouhého ži
vota” , jehož prsty
jež ze všeho nejvíce lhaly,
tak bázlivě k hořejšim oktávám' zticha se přibližovaly
a tichounké impromptu, bázlivé impromtu hrály . . .

Rýmy zvučí ztlumenýmy tóny teskných a rozmarných strun a
žestí do zádumčivých nálad a podmračných večerů agónie:
Přes zasmušilý les stín nepřátelských flotil
se přenes ve strachu, by přistál k nízké zemi . . .
vše chvatně povstalo, i zimořivý motýl
se těžce zapotácel mezi dahliemi . . .

Poezie, hudba, barvy splývají básníkovi, výtvarníkovi a kritiko
vi v harmonické jednotnosti. “ Akvarela — představuji si vždycky
pod tímto slovem jemnou sensaci a měkkou plihkou náladu” , píše v
referátě o výstavě českých akvarelistů v roce 1896; “z celé pozoro
vané a poslouchané symfonie barevné vybírá moderní akvarelista
toliko mollové, široké, harmonické tóny, aby vyjádřil současný stav
svojí duše . . . A dejte touže barevnou symfonii akvarellovati ně
kolika moderními umělci, každý vám v ní zazpívá jinou árii . . . ”
Hlaváčkovy výtvarné recenze a referáty jsou hudební, poetické,
barevné a kongeniální umělcům, jež posuzuje. Studie Pařížská ná
roží, oceňující proslulé pařížské plakáty své doby, je mistrovská
tour de force. “ Všechny barvy tu dýchají na jedno unisono” , píše
o Cheretovi, “ interferují svým vlnami, jsou transparentní, vibrují
a mění se jako vlající mušelín na šatech závitkové tanečnice” . Steinlenovy ilustrace jsou “zádumčivé jako zvon zavěšený v pobořené
zvonici a mluví temným, hlubokým hlasem večerního Ave Maria” .
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Barvy plakátů Toulouse-Lautrecových “ jsou živé a opilé, jako by do
nich přimísil zeleného jedu” a “na ztřeštěný kankán jeho tanečnic
vrhají svůj zasmušilý stín vysoké zdi nemocnic a hřbitovů” . Henri
Boutet, “jediný dovede chumlem nesouvislých čar zachytit ono ko
ketní, nenapodobitelné držení suknic, vlastní toliko rodilé Pařížance. Kreslí je unuděné a rozmrzelé, když šikmé provazy deště visí
ve vzduchu, kreslí je usměvavé a rozmarné, když spěchají drobný
mi krůčky za silhuettu Notre-Damu nebo Opery” . Umění karikatu
risty Jossota je “ aristokratické, čistokrevné, je si vědomo své osa
mocenosti. Jeho kresby mají geniální jednoduchost a jsou plny
lyrického citu, snivosti a něhy” .
Ve všech těchto umělcích nachází básník své vzory a bratry
svého exquizitního vkusu. Píše ve studii o Josephu Sattlerovi: “ Těm
melancholickým a snivým adorátorům všeho zapadlého, dávného, za
pomenutého, bude pan Joseph Sattler vždy vyvolený” . Sattler je z
duší Hlaváčkovi nejpříbuznější. Jeho otrhanci, vyděděnci,
pronásledovaní novokřtěnci a selští buřiči, které kreslí “ způ
sobem delikátním, vybraným, apartním a s originální ironií” ,
vedou přímo k básníkově Mstivé Kantiléně nizozemských genzů a
jich teskné a marné vzpoury.
V Sattlerově cyklu kreseb Harmonie “barevné tóny zní sytě a
lichotně, jako důvěřivý, krásný alt mladého jáhna, jenž poprvé při
sluhuje slavnostnímu Gloria. Zpívají barevnou, tichou harmonii,
jako hlasy katechumenů ve ztemnělé předsíni dómu. Hle, člověk,
jenž táhne oddaně za soumračného dne těžkou loď svého živo
ta, po hluboké, mlčenlivé řece” . To je Sattler a to je i Hlaváček.
Nejvíc básníka okouzlil ilustrátor a malíř mladé francouzské li
teratury, Felicien Rops, autor slavných Le Diaboliques a Les Sataniques, v nichž — píše Hlaváček —■ “bijí všechny měděné, hlu
boce laděné zvony Ropsova umění v plnohlasé harmonii
jedinou triumfální, večerní hranu, temné a mystické Ave,
apokaliptické Ave Pohlaví” . Na titulní kresbě k Mallartméeově La
Grande Lyre “chvíle soumraku se zastavila, rubínové červánky in
timně třesou se nad západem a nekonečným tím sladkým večerem
chvějí se do daleka delikátní akkordy mystické večerní hrany, hra
ny poesie dohasínajícího století” .
“ K Ropsovým ilustracím” , pokračuje básník, “mohou se řadit
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pouze měděné desky p. Odilona Redona, málo známého rytce, jehož
umění s několika ještě jmény zajistí příštím: generacím, že v Evro
pě na sklonku století bylo pět, deset umělců, kteří hýli oprávněni
míti tento aristokratický, dnes již zprofanisovaný titul . . . ” Pro
rocká slova mladého českého básníka.
Básník vnímá barvy sluchem a jeho výtvarné studie zní jako
kantilény synesthetických percepcí mescalinových. U Hlaváčka
všechno je hudba. Hudebník slov a básník tónů.
S jeho nadšením pro moderní umění umění francouzských symbolistů a impresionistů kontrastuje nechuť a odpor k místním parvenueům a kýčařům, které kritizuje nemilosrdně:
“Pan Oliva namaluje hlávkové pole při západu slunce, nanese
celé slupky barev přímo z tuby, pak roztírá a bije do toho špachtlí
a myslí, že namaloval krajinu a nota bene moderní, náladovou kra
jinu, která měla chytiti všechnu tu zjíněnou diskrétnost pozdního
letního večera a zlomenost zlacených a klouzavých tónů zapadajícího
slunce. Posadí nahý ženský akt do suchého, břidličnatě roztrhané
ho břehu, udělá aktu kol hlavy bílý, vápenný kruh, hodí před něj
lebku, kol níž poletují — nic naivnějšího než bílí motýlové — a
myslí asi, že namaloval symbolický obraz” .
Stejně pochodil Úprka, Mucha, Brožík a jiní koryfejové doby,
jichž akademické, konvenční umění nenalezlo pochopení a milo
sti v jeho zjemnělých hudebních smyslech. Hlaváček bojoval pod
praporem Moderní Revue. To byla tvrz takzvané dekadence, směru,
vyznačujícího se zálibou v námětech i formách morbidních a bizar
ních. Hlaváčkova dekadence byla jemná, subtilní, obestřená šerosvitem teskné nálady, spíše květ na kameni nežli rozpadávající
se tkáň.
A
a
a
a

slavík se rozzpíval nad vlažným ledem
hyacinth rozvoněl ve světle bledém
vše bylo vlažné a nasáklé jedem
vše bylo bledé před lhostejným hledem . . .

Co zbude z básníka, jehož duše prahla pít z celého moře poezie a
tónů a v jehož životě bylo tak málo času? Několik milenců hrstky
nesmrtelných veršů, které si memorují jako modlitbu pozdě k ránu,
kdy úzkosti a naděje bojují o duši.
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Hrál kdosi na hoboj a hrál již kolik dní,
hrál vždycky na večer touž píseň mollovou
a ani nerozžal si oheň pobřežní
neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou . . .

Vracíme se k poezii v dobách nejistoty a úzkosti, kdy vše je v
sázce; k poezii, zelenému ostrovu na obzoru, hlubině bezpečnosti;
vracíme se k básníkovi, jdhož vize a tóny jsou lékem mocnějším
efemerních sirén opojných hallucinogenů, protože básník, “ ač srdce
měl choravé, slyšel ukolébavku kmitavých hvězd . . . ”

Pozoruhodná tvořivost
Nedaleko americko-kanadských hranic, v krásném venkovském
prostředí u Pittsburgíhu (N. H .) žijí manželé Horvátovi, které zná
široké okolí, především dík mimořádné tvůrčí činnosti paní Hed
viky (členky SVU.) Vyzbrojena zkušenostmi z exilu v Argentině,
paní Horvátová se pustila do studia výtvarného umění amerických
Indiánů, zvláště kmene Seneca. Paní Hedvika se proslavila zhoto
vováním t. zv. “ appleheads” a různých figurek z přírodního ma
teriálu do té míry, že zvítězila v několika soutěžích lidové tvoři
vosti pořádaných kulturními institucemi států New Hampshire a
Venmont. “Výrobní proces” je sice jednoduchý, ale od sklizně čer
stvého ovoce až po sušení jeho slupky, od přípravy dužiny až po
barvení, šelakování a cídění povrchu, vyžaduje velkého pracovního
soustředění, citu a vpravdě “kumštýřského doteku” . V autorčině
tvůrčí práci se odráží její hluboký smysl pro přírodu a pro vše, co
ji oživuje. Paní Horvátová si zaslouží naší plné pozornosti. Napište
jí do Pittsburghu) P. O. Box 35), zavolejte (603-538-6392) nebo
k Horvátovům prostě “vpadněte” , bez ohlášení (Rt. 3). Budete
vždy vřele přijati.
— or.
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1974 ROKEM ČESKÉ HUDBY
(dokončení)
Význam Brna v hudebním životě

MILOŠ VÍTEK
Čtenářské a pěvecké spolky byly od druhé poloviny 19. století stře
disky společenského, kulturního a hudebního českého života v ná
rodnostně smíšeném Brně. Brno se stalo a zůstalo důležitým hu
debním střediskem od doby Pavla Křížkovského, zakladatele čes
kého sborového zpěvu, Leoše Janáčka. Augustiniánský klášter
na Starém Brně byl ohniskem hudby. Tvůrce moderní genetiky a
současník Křížkovského, Řehoř Mendel, byl po jmenování opatem
také ředitelem brněnské Hudební společnosti.
O rozmach hudby v Brně se velice zasloužil od r. 1896 jubilant
Rudolf Reissig. Šest let působil na Janáčkově varhanické škole a
po čtvrt století organizoval a povznášel brněnský hudební a hu
debně společenský život jako houslista, sbormistr a dirigent Be
sedy brněnské, který seznamoval brňany s velkými díly. Provedl
zvláště mnoho skladeb Novákových. Do Brna také pozval několi
krát Českou filharmonii k provedení Mé vlasti a Slovanských tan
ců. Reissigovo kvarteto šířilo znalost komorní hudby a hrávalo také
v moravských městech mimo Brno. Reissigova dcera Eliška byla
koncertní sopranistkou. Po. 1. světové válce se Reissig vrátil jako
pedagog na pražskou konservatoř z níž přišel kdysi do Kroměříže,
a pak do Brna, jako její absolvent.
V Brně působilo, případně se i narodilo, kromě četných muzi
kantů zmíněných již v dřívějším textu, mnoho jiných hudebníků.
Brněnská konservatoř, řízená po řadu let Janáčkem, měla výborné
učitele. Jako třeba pozdějšího ředitele, Janáčkova žáka, skladatele

55

a hudebního kritika Jana Kunce, klavíristu a hudebního vědce
Ludvíka Kunderu, pianistu a sklad. Františka Scháfra, houslistu a
primaria Moravského kvarteta, znamenitého Janáčkova interpreta,
Františka Kudláčka, operního šéfa, dir. a sklad., Antonína Balat
ku, vynikající skladatele Osvalda Chlubnu a Viléma Petrželku,
všestranného Jaroslava Kvapila, hobojistu a sklad. Františka Su
chého, houslistu a sklad. Josefa Holuba, klarinetistu a hud. spi
sovatele Stanislava Krtičku (také kronikář brněnské opery, který
zemřel před 5 lety), vědce a organizátora Josefa Burjanka, varha
níka a sklad. Františka Michálka, dirigenta Zbyňka Mrkose, kri
tika a lexikografa Graciána Černušáka, abych jmenoval aspoň ně
které, Pokračovatelem Janáčkovy varhanické tradice byl varhaník
a pedagog Bohumil Holub. Hudebně výchovným organizátorem na
školách byl Antonín Hromádka. Na hudební katedře Masarykovy
university působil vědec prof. Vladimír Helfert. Za války byl věz
něn na Spilberku a na Pankráci. Po osvobození v Terezíně podlehl
skvrnitému tyfu při převozu do pražské nemocnice. V Brně založil
Orchestrální sdružení, jež bylo pojmenováno Helfertovým, a Hu
dební archiv při Zemském museu. Patřil k znalcům Smetanovým
a Janáčkovým. V hudební vědě vynikl Helfertův žák, dr. Leoš Firkušný, bratr Rudolfův, jenž se věnoval převážně výzkumu Janáčko
va díla. Zemřel r. 1950 v Buenos Aires, kde se s ním jeho manžel
ka, Růžena Hořáková, bývalá vynikající mezzosopranistka brněn
ské opery, zasloužila o provedení Její pastorkyně v divadle Colon
r. 1950. Sama zpívala tehdy Buryjovku. Seznamovala Argentinu a
Brazílii s moderní hudbou. Také s Janáčkovým Zápisníkem zmize
lého. Jiným Helfertovým žákem byl hudební teoretik a skladatel
Zdeněk Blažek, profesor a po r. 1945 dlouholetý ředitel brněnské
konservatoře. Jeho jmenovcem byl kroměřížský Vilém Blažek, kte
rý působil jako skladatel v Brně, a pak starší Vlastimil Blažek,
hudební archivář z Brna. V čele Ústavu hudební vědy byl Jan
Racek a Ústav hudební výchovy vedl Bohumír Stědroň, oba znalci
Janáčkova díla. Pedagogická fakulta měla svou vlastní hudební
sekci. R. 1947 vznikla v Brně vysoká hudební škola, Janáčkova aka
demie múzických umění, JAMU, jejímž prvním rektorem byl Ja
náčkův znalec a klavírní interpret Ludvík Kundera.
Koncertní život v Brně byl bohatý. Soustřeďoval se kolem Filhar-
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monického spolku Besedy brněnské (BB), kterou vedli po dlouhá
období L, Janáček R. Reissig a J. Kvapil. BB se stala velkým
útvarem kantátovým a obohacovala brněnské koncertní programy
rozsáhlými díly domácího i mimodotmácího repertoáru. Za Janáč
kovy éry bylo provedeno Mozartovo Requiem, Beethovenova Missa
solemnis, Dvořákovy Svatební košile a Stabat mater. Za Janáčkova
nástupce, Josefa Kompita, Dvořákovo Requiem a Sv. Ludmila.
Reissig provedl Beethovenovu Devátou symfonii, Hándelova Me
siáše, Lisztova Krista, Berliozovo Dětství Ježíšovo a jeho Requiem,
Debussyho U nebes mříže, a k 50. výročí trvání Besedy r. 1910
Novákovu kantátu Bouře. Tato mořská fantasie na slova Svat.
Čecha byla tehdy provedena po prvé. Také Suková dramatická le
genda Pod jabloní, na slova J. Zeyera, byla v Brně uvedena zásluhou
BB a Reissigovou. Za Jaroslava Kvapila dosáhl smíšený sbor BB úro-vně takřka profesionální. Kvapil se zasloužil o první české prove
dení Bachových Pašijí podle- sv. Matouše, Szymanowského Stabat
mater, o první provedení Ostrčilovy Legendy o sv. Zitě, Janáčkovy
Glagolské mše (1927), Vycpálkových kantát, Blahoslavený ten člo
věk a České rekviem (1943), a Chlubnova Českého vzkříšení (1946).
Posledně řídí sbor BB Zbyněk Mrkos. Uvedl další Chlubnovu kan
tátu Ve jménu života, pak Ódu na chudobu na text Pabla Nerudy
od Zd. Blažka. Blažkův Zpěv rodné země na slova Horova byl pro
veden v Brně už r. 1946.
Od doby Františka Bartoše, sběratele lidových písní a staršího
současníka Janáčkova, s nímž se stýkal, lidové písně moravské a
slovácké obohacovaly tvorbu Janáčkovu a později Novákovu. Blízká
Moravská Slovač inspirovala svým svérázem, svou hudební živelností, svými kroji. Už r. 1906 byl-a vydána v Brně sbírka oblíbe
ných moravských a slováckých písní, Písničky “ Modloslužebníků” ,
jak je jejich ctitelé, Modloslužebnici, zpívávali v restauraci U Polenků. Tento zpěvník, jehož čistý výtěžek byl věnován fondu pro
stavbu důstojné budovy Národního divadla v Brně, dočkal se
mnoha dalších vydání. R. 1911 vyšla sbírka Slovácké a lidové pí
sně z Uhersko-Hradištska, kterou sestavil učitel Valeš Lísá a věno
val mistru Vítězslavu Novákovi. R. 1913 vyšly Kuncovy Slovácké
jednohlasné písně. Jiným sběratelem lidových písní, slováckých a
valašských, byl Janáčkův žák, brněnský učitel Josef Černík. Lido-
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vé písně, převážně z Tuřan u Brna, ovlivnily tamního folkloristic
kého skladatele, učitele Vincence Šťastného. Slovácké písně se zpí
valy v brněnském Slováckém kroužku. Známý je citát Gabriely
Preissové, rozené Eckerové z Kutné Hory, která zejména ráda pobý
vala v Hodoníně, kde psala své Obrázky ze Slovácká: “ Jsem Češka i
Slováčka celá” . Zniňuji se o této spisovatelce, poněvadž podle jed
né z jejích povídek, Počátek románu, Janáček napsal svou druhou
operu stejného jména a na její drama, Její pastorkyňa, svou třetí
operu. Na její Gazdinu robu zamýšlel napsat další operu, zůstalo
však jen při črtách, Jarní píseň. Úspěšně ho předešel J. Bi. Foer
ster, který složil podle Gazdiny roby operu Eva, jež měla svou
pražskou premiéru před 75 lety.
Slovanské zanícení, usazení obou bratří v Rusku a výchova ve
fundaci starobrněnského kláštera s cyrilometodějským! kultem, a
také Ruský kroužek v Brně, jehož dlouholetým předsedou Janáček
byl, měly rozhodný vliv na jeho tvorbu. Slovanské motivy jsou pří
značné pro mnoho jeho skladeb. Kantáta Otčenáš byla inspirována
obrazovým cyklem polského malíře J. Krzesze, K áťa Kabanová
Ostrovského Bouří, Z mrtvého domu Dostojevským, Taras Bulba
Gogolem; Klavírní trio, jehož Janáček použil později k napsání
smyčcového kvarteta, bylo složeno na Tolstého Kreutzerovu sonátu.
Zamýšlené opery podle téhož autora, Anna Kareninová a Živá
mrtvola, zůstaly jen v náčrtcích. Violoncellová Pohádka byla napsá
na podle pohádky V. A. Žukovského. Glagolská mše byla kompono
vána na staroslovanský text. Lermontovova a Puškinova poezie,
Glinkova, Balakirevova a Korsakovova hudba ovlivnily Janáčkův
hudební růst. Hlavně však Čajkovský, s nímž si dopisoval. Janáček
provedl v Brně jeho Smyčcovou serenádu op. 48. Beseda brněnská
hrála orchestrální díla Čajkovského a Rimského-Korsakova. Brněn
ská opera uvedla koncem min. století Evžena Oněgina a Pikovou
dámu jako první ruské opery v Brně.
Pěvecké sdružení moravských učitelů, PSMU, vybudované Fer
dinandem Vachem, šířilo kulturu sborového zpěvu doma i v cizině.
Mělo velkou zásluhu o poznání sborové tvorby Smetanovy a Janáč
kovy. Jeho sólista a Váchův obětavý spolupracovník, Stanislav Tauber, rodák z Hané, zapsal se do dějin české koncertní hudby jako
pěvec vroucího kantátového přednesu a kovových výšek. Mezinárod-
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ní úroveň měl také Váchův sbor moravských učitelek, VSMU, a
pěvecké sdružení Foerster, založené Karlem Vachem, synem Fer
dinanda Vacha. Dnes je řídí Karel Hradil. Pěvecké sdružení OPUS
(Obec přátel umění sborového) dosáhl pod vedením svého zaklada
tele V. Steimana vysoké úrovně a zasloužil se o interpretaci Janáč
kových sborů. Vysokoškolští studenti v Brně mají od r. 1931 svůj
vlastní Akademický pěvecký spolek Moravan, který řídí J. Veselka,
a jehož akcent je rovněž na sborové tvorbě Janáčkově. Mnohem
staršího data byl pěvecký sbor Moravan v Kroměříži. Dirigent
Brněnského dětského sboru, dr. František Lýsek, věnuje se hudeb
ní výchově dětí a výzkumu jejich hudebnosti. O lásce k sborovému
zpěvu svědčí úroveň PS Lumír v Brně-Králově Poli a sté výročí
jeho trvání. Tamtéž bylo r. 1957 otevřeno operní studio, nazvané po
zemřelém brněnském operním režizérovi Studiem Wasserbauerovým.
Brněnská česká opera měla znamenité operní šéfy a dirigenty,
pěvce i sbormistry. Měla také vynikající baletní soubory, režizéry i
výtvarníky. Napájela často operu pražskou, olomouckou, ostravskou
i bratislavskou. Uvedla mnoho původních premiér. Stala se auto
ritou v provádění Janáčkových oper. Postupně získala klíčové po
stavení v uvádění operní tvorby jiných slovanských národů, starší
i nové.
Do otevření české divadelní dvorany v Besedním domě, před 100
lety, byla česká představení v budovách Německé divadelní společ
nosti spíše výjimečná. První českou zpěvohrou v Brně byl Skroupův Dráteník r. 1840. Výňatky z Prodané nevěsty uslyšeli brňané
po prvé v Besedním domě r. 1879, když do Brna zavítala společnost
Jana Pištěka. O rok později provedl tam Pištěk Blodkovu operu V
studni. Před 90 lety byl Kollárovou Magelonou a Smetanovou Pro
danou nevěstou zahájen pravidelný divadelní provoz v budově na
rohu Veveří ulice: v Prozatímním divadle Družstva českého ND v
Brně, které bylo r. 1894 přezváno na Národní divadlo, známé poz
ději jako Staré divadlo. V něm začínal Karel Burian, poprvé vy
stoupili O. Mařák a Kr. Morfová, tam hostovali Ema Destinová,
Gabriela Horvátová a Emil Burian. Tam dirigoval mladý Kovařovie. Tam také řídil Janáček r. 1894 svou operu Počátek románu. R.
1898 byla dávána Fibichova Šárka a r. 1907 jeho opera Hedy.
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Roku 1904 byla kapelníkem a skladatelem Cyrilem Metodějem
Hrazdírou provedena Její pastorkyňa, která se brzy stala drama
tickým protějškem Prodané nevěsty nejen svým vesnickým ná
mětem, nýbrž i svou oblíbeností a hodnotou. Po brněnské původní
premiéře hostovali brněnští s Její pastorkyní v Písku a v Českých
Budějovicích. Hrazdíra uvedl také Rusalku, Dimitrije, Radúze a
Mahulenu. První cyklus Smetanových oper byl v Brně r. 1901. R.
1905 uvedlo Brno Jakobína a Foerstrovu Evu. Za války byly pro
vedeny Nedbalova pantomima Pohádka o Honzovi, Škroupova Fid
lovačka a Smetanova Libuše. Tato s manifestační účastí Emy Destinové.
Po převratu se podílelo české ND s divadlem německým na
jeho budově Městského divadla Na hradbách. Tato byla postavena
v letech 1881/82 a byla vybavena elektrickým osvětlením, jako první
divadelní budova ve střední Evropě. Otevření divadla se tehdy zú
častnil T. A. Edison. Důvodem této novinky byly četné požáry v
divadlech. Prvním představením po převratu, v prosinci
1918, byla tam Libuše. Pravidelnou sezónu v Městském
divadle Na hradbách zahájil r. 1919 Fr. Neumann Její pastorkyní.
V Starém divadle se hrály operety a činohry a v Redutě na Zelném
trhu kusy menší. Roku 1941 přešlo ND v Brně do zemské samosprá
vy a říkalo se mu Zemské, r. 1945 bylo přezváno na Janáčkovo
divadlo. 1. 1. 1948 bylo postátněno. Představením Lišky Bystroušky
byla otevřena r. 1965 nová budova Janáčkovy opery. Janáčkovo di
vadlo Na hradbách bylo přejmenováno na Mahenovo. Staré divadlo
na Veveří ulici, jemuž se říkalo Mahenova činohra, nebo lidově
také “ Stará bouda” , bylo nedávno zbouráno. Mahenovo divadlo má
být zmodernizováno v r. 1976.
Brzy po převratu vedl na čas brněnskou operu Karel Boleslav
Jirák. Uvedl Fibichovu Nevěstu mesinskou a jeho melodramatic
kou trilogii Hippodamii na slova Jaroslava Vrchlického. Po odcho
du do Moravské Ostravy byl Jirák vystřídán Františkem Neuman
nem (1919/29). Neumannovou zásluhou se stala brněnská opera en
semblem mezinárodní úrovně. Neumann postupně uvedl a řídil pů
vodní premiéry Káti Kahanové (21), Lišky Bystroušky (před 50
lety), Šárky (25), Věci Makropulos (26). Jedinou mimobměnskou
původní premiérou Janáčkových devíti oper byly obě části Výletů
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pana Broučka v Praze r. 1920. Provedl je O. Ostrěil. Neumann
uvedl v Brně r. 1926 jen jejich první část, t. j. Výlety pana Brouč
ka do Měsíce. Úplnou operu, t. j. včetně druhé části, Výlety pana
Broučka do 15. století, provedl v Brně Milan Sachs r. 1937. Neu
mann připravil už r. 1921 Debussyho Pelléase a Mélisandu. Pro
vedl Novákovu Lucernu a po prvé jeho Dědův odkaz, balety, Kdo
je na světě nejmocnější a Vzpoura, od Martinů, Ostrčilovu operu
Legenda z Erinu a r. 1928 Jirákovu jednoaktovou operu Apollonius
z Tyany (Žena a Bůh), složenou na báseň J. Karáska ze Lvovic.
Rád bych připomenul, že knihu o životě a díle K. B. Jiráka napsal
r. 1941 hudební vědec Mirko Očadlík který má letos dvě jubilea:
narodil se před 70 lety a zemřel před deseti. Za Neumanna byla v
Brně též původní premiéra Vojáka a tanečnice od Martinů.
Jeho pokračovateli (1929/31) byla dirigentská trojice, Zdeněk
Chalabala (letos by se byl dožil osmdesátky), Břetislav Bakala a
Antonín Balatka. Přičinili se o pevné zakotvení Janáčkových oper
(podobně jako později dirigent Jaroslav Vogel v Moravské Ostravě
a v Praze, případně i na zahraničních zájezdech, na př. Jenufa v
Berlíně r. 1955). Za nich byly provedeny jako původní premiéry
Janáčkova opera Z Mrtvého domu, 1930 v úpravě B. Bakaly a O.
Chlubny, Schulhoffovy Plameny a Křičkův Bílý pán. Jako místní
premiéry Novákův Karlštejn a balety Signorina Gioventu a Nikotina, Jeremiášovi Bratři Karamazovi. Původní premiéru v Brně
měla tehdy také Gotovacova Morana.
Za Neumanna i za jeho nástupců rostli v Brně nejlepší předsta
vitelé Janáčkových oper. Sopranistka Božena Snopková, která ze
snula letos v lednu, bývala obdivována samým Janáčkem jako Jenůfa a jako Liška Zlatohříbek. Marja Žaludová bývala dramatickou
Kostelničkou i Káťou. Emil Olšovský vynikal jako Láca i jako Al
bert Gregor.
Dvořákova Rusalka byla v Brně tak oblíbena, že počet brněn
ských představení předstihl Prahu. Snad též zásluhou jemné Alexan
dry Čvanové, dramatické Hany Pírkové (též vynikající Libuše) a
impozantního Emila Olšovského, který s Xenií Čvanove a s Mila
dou Pírkové byl z nejúspěšnějších Dimitrijů a Daliborů. Je pří
značné, že v díle The World of Opera najdete v inscenacích oper
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na světových scénách dvě fotografie z Janáčkovy opery v Brně:
Lišku Bystroušku a Rusalku.
Od r. 1932 byl šéfem brněnské opery Milan Sachs. Provedl všech
na díla Smetanova (také 500. představení Prodané nevěsty r. 1936
s Otou Horákovou jako Mařenka), několik oper Dvořákových (na
př. místní premiéra Armidy) a opery Janáčkovy, v nichž zdůraz
ňoval dramatickou sílu. Připravil původní premiéry oper, Hry o
Marii a Divadlo za bránou, od Martinů a Ostrčilova Honzova krá
lovství. Seznámil Brno se Špalíčkem od Martinů, s Kitěží od R.
Korsakova a s Musorgského Chovanštinou.. Na abonentních kon
certech divadelního orchestru uskutečnil r. 1936 světovou premiéru
Dvořákovy 1. symfonie, Zlonické zvony, po 71 letech od jejího do
končení v r. 1865 (byla nalezena r. 1923), hlavně však zařadil do
programů novinky brněnských skladatelů.
Po nuceném odchodu Milana Sachse, na podzim r. 1938, a diri
gentů V. Tauského a G. Amoldiho, zahájil r. 1939 v Brně svou ka
riéru jako šéf opery Rafael Kubelík. Nastudoval Prodanou nevěstu,
provedl Její pastorkyni a Berliozovy Trojany v Kartágu, které ří
dil zpaměti vzdor jejich délce. Za Kubelíka byla provedena po
prvé Burianova opera Maryša podle bratří Mrštíků (Janáčkem
zamýšlené zhudebnění jejich vesnického románu zůstalo jen při zá
měru), pak Prokofjevův balet Romeo a Julie, a Musorgského Že
nitba. Kubelík pokračoval v symfonických koncertech divadelního
orchestru a pro brňany zůstane nezapomenutelným jeho provedení
Mé vlasti. Několik let dirigoval tehdy v Brně také Karel Nedbal.
Kubelíkova brněnská kariéra skončila v listopadu 1941 uzavřením
Zemského divadla Němci po dobu války. R. 1943 sestavil dirigent
Rudolf Kvasnica operu Němci trpěného Českého lidového divadla,
jejímž šéfem byl po něm Jar. Vogel.
Po válce vedli operu postupně Ant. Balatka, Zdeněk Chalabala,
Frant. Jílek, Václav Nosek (také vynikající dramaturg). Kromě
nich dirigovali též Bohumír Liška a Jiří Pinkáš. Divadlo bylo
otevřeno Balatkovým nastudováním Prodané nevěsty již v květnu
1945 a první poválečná sezóna byla zahájena Její pastorkyní. Za
Jílka a za dirigenta Lišky byly znovu nastudovány Janáčkovy ope
ry. V Noskově úpravě dirigoval Jílek původní premiéru Janáčkovy
opery Osud r, 1958. Téhož roku byla provedena ve Štutgartu. R.
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1947 bylo v Brně prvé provedení Kubelíkovy Veroniky. Následovalo
mnoho místních premiér, jako Veselohra na mostě od Martinů, je
ho Ženitba, Řecké pašije, Dvakrát Alexandrem, Mirandolina, Ostrčilův Vlasty skon, Chlubnovy Freje pana z Heslová, Horkého Jan
Hus, Kvapilův Máj, Suchého Maryla (podle A. Jiráska), Suchoňova Knútňava, Blažkova Verchovina podle Jar. Zatlouka
la. Akcent byl na tvorbě ruské: Glinka, Cajkovský, Musorský, Borodin, Rimský-Korsakov, snad však nejvíce Prokofjev (na př. Po
pelka, Vojna a m ír). Již r. 1947 byl proveden Brittenův Peter Griimes, r. 1957 Hajducká píseň od Rajčeva a r. 1960 Bartókův Dře
věný princ. Ze starší tvorby Verdiho Don Carlos a Massenetův Don
Quijote, abych uvedl aspoň stěžejní úspěšná provedení.
Janáčkovy festivaly 1948, 1954 a 1958 dokumentují význam Brna.
První dva byly organizovány Břetislavem Bakalou, třetí byl řízen
Jar. Voglem. Byla k němu přičleněna mezinárodní hudebně-vědecká
konference na téma “Janáček a soudobá hudba” . Vloni se konal v
Brně 8. mezinárodní festival Musica Slavorum. V prosincovém čísle
Opera News J. H. Sutcliff píše pochvalně o brněnském provedení
opery Ilji Humíka, Dáma a lupič. Zmiňuje se také o provedení Dvo
řákova Dimitrije a Musorgského Borise Godunova, o dějové similaritě těchto dvou oper a o vysoké úrovni brněnské opery. V Bo
risi Godunovu hostoval ensemble státní opery ze Sofie. Pro zají
mavost poznamenávám, že B. G. měl původní premiéru před sto
lety v Petrohradě, a že ji dirigoval E. Nápravník. Jiný dirigent čes
kého původu v Rusku, Karel Kučera, řídil původní premiéru Borodinova Prince Igora r. 1890. — Koncem min. roku měla v Brně
místní premiéru Moliěre-Lullyho Svatba z donucení, a letos v břez
nu Brecht-Dessauovo Lukullovo odsouzení za přítomnosti osmdesátníka Paula Dessaua. —- Tohoto roku hostovala brněnská opera s
Prodanou nevěstou v Barceloně a se Zlatým kohoutkem RimskéhoKorsakova v Neapoli.
Z pěvců, uvedených v dřívější kapitole České koncertní umění, je
mnoho, kteří zpívají v Brně, nebo Brnem prošli, jako na př. L. Domanínská, Š. Jelínková, N. Kniplová, J. Pechová, M. Podvalová,
D. Tikalová, R. Asmus, V. Bednář, V. Jedenáctík, Z. Kroupa, Z.
Otava. Kromě několika pěvců zmíněných již dříve, vynikli v
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Brně M. Dobruška, M. Fialová, M. Hloušková, J. Ježičová,
B. Rozumová, M. Řezníčková, M. Steinerová, V. Střelcová, N.
Cvejič, B. Černík, J. Čihák, G. Fischer, A. Flogl, J. Kejř, A. Pele,
L. Pribytkov, F. Rossler, Vlast. Šíma, G. Talman, B. Zavadil.
V baletním umění chci připomenout šéfy a choreografy Ja
roslava Hladíka, Marii Cvejičovu, Ivo Váňu-Psotu, R. Karhánka,
L. Ogouna, baletky Hanu Olšovskou, Zoru Šemberovu, Mirku Figarovu, J. Šlezingrovu, V. Vágnerovu. Baletní soubor vynikal zvi. v
baletech Čajkovského, jejichž synopse pod názvem Symfonie života
získala Brnu mezinárodní jméno, podobně jako provedení několika
baletů Prokofjevových a baletních vložek ve velkých ruských ope
rách “ silné hrstky” (Mogučaja kučka).
Vynikajícími uměleckými řediteli byli Fr. Lacina, Václav Stech,
Otakar Zítek, Václav Jiřikovský (zahynul v Osvěčimi), také E. F.
Burian (1945/46); výtvarníky V. Skrušný, Z. Rossmann, E. Milén
(tento zvláště v operách Janáčkových); režizéry Branko Gavella,
načas Ferd. Pujman, Miloš Wasserbauer, také O. Zítek a již dříve
zmíněný V. Nosek. Rudolf Walter vedl úspěšně melodramatickou
sekci.
Brno vytvořilo v dvacátých letech revuální hru s použitím lido
vého svérázu a nářečí horáckého, jako třeba byla revue Z Brna do
Brna nebo Hanácká krev. Hlavními postavami byli bývalí tenoři
brněnské opery, bratří Valentin Šindler jako stréček Matěj Křá
pal z Břochovan, a Václav Šindler jako Jozéfek Melhoba. Promoto
rem byl herec a režizér Oldřich Nový, který stále ještě dnes hraje
v Praze-Nuslích, vzdor své letošní osmdesátce. Frimlovu památku
uctili v Brně nedávno jeho Světluškou a Králem tuláků.
Státní filharmonie v Brně, existující od r. 1956, byla řízena B.
Bakalou, O. Trhlíkem, Z Mrkosem, Jar. Voglem, M. Turnovským,
J. Waldhanseim a J. Pinkasem. Účastnila se Pražských jarních
festivalů a podnikala také zájezdy do ciziny. Stala se průkopnicí
moderní tvorby domácí i cizí, na př. Epos o Gilgamešovi od Marti
nů, Honeggerovo oratorium Jana na hranici, Stravinského Oidipus
rex. Symfonický orchestr čsl. rozhlasu, založený r. 1925 dirigentem
Janem Janotou (letos uplynulo sto let od jeho narození) a vybudo
vaný později B. Bakalou, patří dnes k nejlepším orchestrálním tě
lesům' v Československu. Roku 1934 provedl v rozhlase Janáčkovu
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operu Osud. Jak je patrno z dřívější části mé studie, komorní hud
ba byla a je v Brně intenzivně pěstována. Rád bych dodal, že k
špičkovému Janáčkovu kvartetu se přiřadila dvě další. Obnovené
Moravské kvarteto a Kvarteto města Brna, utvořené vesměs z bý
valých členů Státní filharmonie. Soubor Brněnská Musica nova a
Malé divadlo hudby a poezie při Moravském muzeu propagují nové
směry v hudbě. Bývalé Collegium Musicum Brunense bylo přejme
nováno na Komorní orchestr B. Martinů.
Komponisté byli v Brně seskupeni v Klubu moravských skla
datelů, později pak v brněnské odbočce Svazu čsl. skladatelů. Z
iniciativy hudebně vědecké sekce, vedené Janem Rackem, a z neúmoraé činnosti muzikologů, vznikl v Brně monumentální dvousvazkový Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí o 2000
stránkách. Jen málo národů se může pochlubit podobným dílem.
Byl vydán Státním hudebním nakladatelstvím v Praze v letech
1963 a 1965. Hlavními redaktory byli dva brňané, prof. Gracián
Černušák a prof. Bohumír Štědroň, a plzeňský rodák Zdeňko No
váček, který od r. 1949 žil v Bratislavě. Dnes, po deseti letech, slov
ník by si zasloužil nového zaktualizovaného vydání či aspoň vy
dání doplňků. Je zatím doplňován sporadicky příspěvky do někte
rých hudebních časopisů, jako je na př. Hudební estetika.
Brno se stalo od doby Fr. Neumanna střediskem reprodukční
tradice Janáčkových děl a od doby Helfertovy, dík jemu samému a
jeho žákům, střediskem janáčkovského výzkumu a kultu. Bádání
je dnes soustředěno v Ústavu dějin Moravského muzea v Brně a v
brněnském Ústavu pro etnografii a folkloristiku při Českosloven
ské akademii věd. V Brně je Janáčkův archiv a Janáčkovo mu
zeum. Edice “ Janáčkův archiv” vydává nejen Janáčkovu korespon
denci, nýbrž i jeho studia folkloristická a teoretická. Roku 1968
Moravské muzeum vydalo první Janáčkův Sborník Acta Janačkiana, věnovaný jeho opernímu dílu.
Brněnský hudební vědec, Jan Racek, rodem z nedalekých Bu
čovic, zdůraznil u příležitosti letošního 120. výročí narozenin, že
Janáček prošel těžkým a bolestným životním údělem, a že se probo
joval z chudého kantorského rodu do čela jedinců, kteří statečně zá
pasili o nové myšlenkové průbojné umění, houževnatým' úsilím,
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tvrdou odříkavou prací, důslednou mravní silou a přímočarostí . . .
Z těchto kvalit se rodila velká díla. U Janáčka je podle mého po
sílila přísnost ve starobrněnské fundaci, do níž byl přijat ve svých
jedenácti letech zásluhou P. Křížkovského. Vzpomínám, jak nás
otec jako studenty budíval o páté ráno pobídkou, “ Aurora, quinta
hora!” To byla část vkořeněné disciplíny v téže fundaci, kterou
můj otec prošel o generaci později. Kázeň, která se stala sebekázní,
připravila Janáčka pro pozdější životní boj. Vrozené nadání bez
úsilí, houževnatosti a odříkání je většinou zakopanou hřivnou. I
nám mělo by být mementem, že trvalé hodnoty se rodí z usilovné
práce.
Když jsem po návratu z koncentračního tábora navštívil svou
pratetu, Gabrielu Preissovu, krátce před její smrtí, hovořila o
Smetanovi a o Janáčkovi. Zdůrazňovala jejich pracovitost a pří
most. Nakonec mi řekla: “Jak odlehlé dva světy! Ten dávný my
stický svět Libušin a Přemysla Oráče, v němž jsme hledali národní
posilu. Slyším úvodní modlitbu Libušinu, Bohové věční . . . , nako
nec husitský chorál a její proroctví, Můj drahý český národ ne
skoná . . . Pak ten svět Jenůfin, jak jsem ho poznala na slovácké
vesnici. To vroucnost její modlitby! Dva věčné klenoty naší hudby!”
DOTATEK;
Autor doplňuje kapitolu “ Mezinárodní katalog reprodukované hud
by” (Proměny, červenec 1974, str. 72) upozorněním na nové na
hrávky, které vyšly po dokončení kapitoly:
1. klavírní koncert C op. 18 od Jana Václava Tomáška, zn. Candide, 31037. Hrají Toperczer a brněnský rodák Jindřich Rohan ří
dí Pražské symfoniky. Na téže desce je 1. symfonie F op 7 od Jana
Křtitele Václava Kalivody (Kalliwoda). Na téže značce, 31070, hra
je R. Firkušný Dvořákovy Mazurky op. 56 a Humoresky op. 101.
Na zn. Philips, 6500452, nahrálo trio Beaux Arts a Trampler
Dvořákova klav. kvarteta D op., 23 a Es op. 87. Na téže značce,
6500363, vyšla Dvořákova kvinteta: Klavírní A op. 81 s Bishopem
a Smyčcový č. 3 Es op. 97, obě nahraná v Berlíně. Dvě desky Mercury, 77001, přinesly čerstvou nahrávku Slovanských tanců, včet
ně Předehry a tanců z Prodané nevěsty. Dorati řídí Minneapolis
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Sym. Nová nahrávka Dvořákova Klav. koncertu G op. 33 s Pontim, Rohanem a Pražskými symfoniky je na zn. Turnabout, 34539.
(Firkušný hrál tento koncert již dříve na zn. Westminster, 8165).
Na zn. AWS, 102, vyšel Report, for Brass & Percussion od Luboše
Fišera, a Chorále, for Wind Orchestra, Percussion & Organ od
mladé skladatelky Ivany Loudové. Na desce je také Hándelova Water Music. Hraje American Wind Sym.
Kvadrafonicky byl nahrán Dvořákův Klavírní kvartet č. 6 F
op. 96 (Americký) a Dvořákův Smyčcový kvintet č. 3 Es op. 97. Na
zn. Columbia, MQ-32792, hraje Budapešťské kvarteto a Trampler.

Pět let od úmrtí L. Feierabenda
Předsednictvo SVU vzpomnělo památky dr. Ladislava Feierabenda,
někdejšího čsl. ministra zemědělství, významného národohospodáře
a odborníka v zemědělském družstevnictví, který zemřel 15. srpna
1969. Dr. Feierabend byl za druhé svět. války členem čsl. exilové
vlády v Londýně. Několik svazků jeho politických pamětí ze sklon
ku třicátých let a z doby válečné je cenným pramenem informací,
zvláště pro historiky zabývající se nejmladším údobím našich dě
jin. “ Paměti” dr. Feierabenda vyšly také v německém překladě a
vzbudily mimořádnou pozornost odborných kruhů i čtenářů. Ve
svém druhém exilu, L. F. byl činný také jako národohospodářský
redaktor a poradce Free Europe a zastával významné funkce v
několika mezinárodních institucích a organizacích.
Předsednictvo SVU vzpomíná dr. Feierabenda jako jednoho z
jejích předních členů, jehož všestranná práce v ČSR i v zahraničí
nebyla dosud po zásluze zhodnocena.
— or.
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Beletria

CHVÁLA BRTNICE
(Z delší prózy)
OLDŘICH TOM AN
Aj, Brtnice, Brtnice, nikoli nejsi ntjmenší mezi městečky judskými . . . (to zas se dere ve mně na povrch ten nevyžitý kazatel!).
Kdybych měl moc, božskou a nesmírnou, abych mohl žít ještě
jednou a vyvolit si místo zrozen í---- pominul bych všecka města
zvučných jmen, a nacucaná slávou jako nemluvně u bohatého
prsu, všecky Granady a Toleda s maurskými zahradami a arabe
skami a tepanými mřížemi, všecky Římy a Paříže, Camoesův
Lisabon a Shakespearův Londýn a vyvolil bych si, Brtnice, tebe!
neboť jsem udělán z atomů tvého prachu, do kterého se tam bo
řily mé dětské nohy a nesu v sobě tvé fialové soumraky, jimiž
jsem se na červeném kole ztrácel na první dostaveníčka a tvá
zlatá svítání, jimiž mne můj otec, veliký carnagueno, jenž vládl
stádům (dvě krávy) a čeledi, (to jsem byl převážně já!) mne vy
háněl, rozespalého a reptajícího, na své latifundie, kde se na travičce a na všech bylinách, na všech kostřavách, laskavcích a vsta
vačích třpytily biliony rosných démantů . . . vyvolil bych si tebe.
neboť na svých prstech vidím, i když dávno smyté, skvrny po
žluté šťávě “ vlašťovičníku” , kterou jsem si na ně vymačkával v
naději, že dostanu bradavice jako měly druhé děti (nikdy jsem
bradavice neměl!), neboť tam jsem za mclurou hlavičku bral
prvního škubajícího se raka do ruky, jež ochutnávala omak věcí
stvořených Jím, jemuž jsem chtěl sloužit, než mne s mé dráhy,
jako bludnou kometu, stáhla kosmická gravitace lásky (vězte, že
podle Danta sama láska roztáčí nebeské galaxie a posouvá plane
ty na jejich drahách, s nimiž se něco napočítali nejskvělejší mate-
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matici lidstva), neboť mé oči a můj mozek jsou naplněny tvými
obrazy, nakupenými ledovými krami pod betonovým mostem, po
němž jsem chodil ke Klementům pro pivo a svátečně oblečen na
“ ranní” , nebo na “ velkou” , neboť na tvé loučce zelené jako sma
ragd jsem si dával kolem krku užovku se žlutými půlměsíčky u
uší; v tvých hvozdech, v tvých Černých lesích zvučících a rezonu
jících jako varhany velikého Němce z Lambareny, velikého
Schweitzera ("jemuž bych se jel spíš poklonit do Lambarene než
sv. Cyrilovi!) jsem s bělovlasým dědečkem objevoval první karnenáče a v čisťounkém mechu, na němž by mohla odpočívat kte
rákoliv princezna, zarudlé a svéhlavé březáky, houby tak drsně
individualistieké jako jsou Tuaregové Afriky, n eboť tam, u dě
dečka, na teplém zápraží jsem1 se snažil v šedém kbelíku, jímž
se napájeli koně, polapit unikavé úhoře, takže přesně vím co zna
mená “ slizkost” ; tam jsem u starosty Rezka — dětskýma očima a
s otevřenou pusou — vpíjel elementární krásu pohlavního aktu
mezi koni. neboť u něho se “ zapouštělo” ; tam jsem po prvé viděl
nažloutlý koňský chám stékající po zduřelé, jako břidlice šedé
vulvě klisny a po jejích třesoucích se stehnech a pak to kočí a
pacholek utíral pruhovaným hadrem, tam jsem poznal jak páchne
kozel, kterého vedli na řemínku tak slavně jakoby šel v průvodu
římských Saturnalií, tam jsem poznal jak chutná zlatá reneta, na
které jsem chodil dírou v plotě do zahrady téhož Rezka, tam
jsem lovil pulce v rybníku plném načervenalé močůvky (Bůh suď
jak tam ti pulci přežili!), tam jsem okouzlen naslouchal klárinetu
pana Bočka, který na něj vyhrával z vikýře, opíraje se zády o ba
líky voňavého sena, a břeskným tónům zlaté křídlovky varhaní
ka a mého kmotra Málka a jeho bratra Jendy, jenž byl snad ještě
hezčí než Tony Curtis; a u nich, v malé kuchyňce (v bedničce
před kamny bylo dříví) jsem hltal za silného deště, nebo za zimní
vánice, kmotříkovo vyprávění o daleké Rusí, neboť on byl legio
nář a prodělal celou cestu po magistrále z Čeijábinsku až dc VJadivostoku, zatímco bolševici a menševici si dávali přes hubu (na
radu moudrého Masaryka byli naši legionáři staženi ze svaté Rusi
a posláni do nesvaté Francie, neboť on zaujal správné stanovisko
“ a ť si to ty dvě svářející se strany vyřídí mezi sebou, my s? s
tím prsty pálit nebudem'” Já bych rozhodl stejně) a začínal svá
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vyprávění třeba takto- “ To my když jsme jeli Rudým mořem,
lam bylo takové horko, že jsme ždímali omctky, jakoby to byl
ručník namočený do rybníka!” To on, kmotřík, byl má Šeherezáda,
díky jemu jsem plně prožil Langrovu “Jízdní hlídku” (ale i přes
svou vrozenou “ hippophobn” jsem považoval podřezání šlach ko
ním za hrdelní zločin, snad proto, že jsem ze selského a vím jak
kůň může být užitečný!) a díky jemu jsem prožil celou “ Vojnu a
mír” , slovo od slova, stránku po stránce, všech 2500 ve vydání,
jež bylo v naší městské knihovně, a kvůli němu jsem šel na Bondarčukův barevný velkofilm, protože díky jemu jsem se seznámil
už dříve s Pierrem Bezuchovem, s Rostovcvými a s velikým
“ cunctatorem” generálem Kutuzovem, jenž ustupoval a ustupoval
před Napoleonem, i Moskvu zapálil a až teprve u Borodina naká
zal elitním plukům donských Kozáků a jiných záporožců, aby se
jali křivými šavlemi rozsekávat na kusy promrzlé a už otrávené
Frantíky.
Aj, Brtnice, městečko rodné, pozorný Holbein nebo geniální
Důrer by tě do mne nevryli tak přesně jako to učinily tvé pachy
a vůně, tvé zvuky a obrazy. Jsi ve mně celá — iliuminovaná mi
niaturka, kterou jsem v hlavě nesl přes ty pohraniční hvozdy, na
příč Německem až do holandského Rotterdamu a potom přes roz
kolébaný Atlantik (dělalo se mi špatně a tři dny jsem měl pocit,
že piju ocet se žlučí, ač jsem pil levnou whisky se sodou u lodního
baru) až sem do Port Jeffersonu. Aj, Brtnice, městečko rodné,
ztajené ve mně jako složité oko mušky se stovkami facet v žluta
vém jantaru Baltu, jsi můj amulet, můj škapulíř!
Jsem tvůj, Brtnice, jsem tvůj na věky věkův, neboť když mi
bylo nejhůř, utíkal jsem se k tobě, jako se lidé utíkal; do Lourdes
a do Delf. T*ys byla mé orákulum, tys byla má studánka vody
živé.
V pokoji na newyorské P-ierrepont Street, u osmdesátileté
Miss Miller, v pokoji prašném a zamořeném smradem zvlčilé koč
ky, ale taky v pokoji nesmírně levném, což pro čerstvého imigranta bylo směrodatné a jedině rozhodující, na posteli, jež vrzala
příšerněji než Lože Záhořovo, stačilo zavřít oči — a byl jsem
doma! Byl jsem doma a byl dítě a capkal jsem bosými tlapič
kami tvým jemným pískem a teplým blátem po deštíčku májo-
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vém a čichal jsem vůni peřin nacucaných ozónem, protože je ma
minka přes den rozložila na zábradlí balkonu nad zahrádkou (rče
ní “ visí mu břicho jak peřina přes balkon” , je neobyčejně výstiž
né!), kde jsem pracoval jako Adam, sázeje, okopávaje a pleje.
Když se nebylo o co opřít, stačilo zavřít oči a zas jsem se opíral o
tvé telefonní sloupy vonící sluneční září a opršeným dehtem.
Když jsem byl sám a opuštěný (a bylo to tak často, že dodnes,
když slyším Manon Lescaut a árii “ Sóla, perduta e abandonata” ,
vyhrknou mi na tvář horké slzy, a ť tu árii zpívá kterákoli sopranistka); stačilo zavřít oči a byl jsem v kruhu pantátů, kterým
jsem jako dítě u dědečka v hospodě nosil půlůtry “ jihlavského” ,
na němž jsem uměl udělat pěknou bílou čepici. Ted’, taky v
Brooklyn Heights, byli kolem mne, neboť až tam jsem je nesl v
sobě. A já, se zavřenýma očima usedl tiše v jejich středu, ještě
jednou dítě, a naslouchal jejich vyprávění. Všichni tam byli se
mnou, pantáta Šuhaj. Rezek, Vrána, Voda (dnes snad jsou všich
ni už na věčnosti) a povídali příběhy pravdivé a také ty, které si
vymýšleli. Stačilo zavřít oči a nebyl jsem sám, n eboť až sem šli
všichni se mnou.
Tak, tak jsi mocná, Brtnice, mé městečko, v němž se mi zalíbilo,
že poskytuješ útěchu svým dětem, i když jsou od tebe na tisíce
mil daleko! A když jdou nalomeni a hořekují pod výsměchem
hvězd, ty je podepíráš v daleké cizině, ty, naše matka, naše “ manna” , náš “ succor” , abych použil anglického slova, nabitého desít
kami významů, jako je to skoro s každým slovem několikrát zkříže
né a keltštinou a latinou a normanštinou opylené a oplodněné anglosasštině.
Aj. Brtnice, Brtnice, městečko judské, ty drahokame Českomo
ravské vysočiny, zasazený samým Bohem do rámu Černých lesů,
ztiš
. . ztiš teď dvcřákovský šumot svých kaštanů, pod nimiž
jsem na podzim sbírával a rozlupoval zelené palcátky, abych si z
těch hnědobílých jader (dodnes mi připomínají novorozená telát
ka, neboť jsem přihlížel a taky asistoval, když na naši Straku
nebe Malinu přišla jejich těžká hodina a Francek Pokorný vázal
na palec silný provaz na tenké a bezmocné nožky telátka vyču
hující ze zduřelé kravské vagíny) doma pižlal a vyřezával hřibv a
lidské figurky, ztiš šumot své říčky, z níž jsem vytahoval své
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první jelce a štiky a okouny a raky, a v jejíchž Tůních jsem obmýval své tělíčko dítěte stejně obřadně jakoby to by1 posvátný
('.anges, utiš na chvilenku i pláč a nářek svých, novorozeňat, který
se nese do noční tmy tvého kamenného náměstí, utiš na chvíli
všechno a bud’ jakc jedna ze soch Davida Li parta — a siyš, slyš
vyznání svého syna, který k tobě volá přes Atlantik z dalekého
Port Jeffersomr “ Matko má a milenko, ženo a zachránkyně věčné
ho studenta Roberta Davida, já, tvé dítě a člověk udělaný z tvého
svátého prachu, chci se k tobě vrátit — a ť živý či už mrtvý!
Stejně jako to tu dělají Číňani, kteří mi za babku prali bílé koši
le, začínám si šetřit na cínovou rakev, protože . . . protože chci
být pochován tam, kde jsem po prvé slyšel teskný nářek trub po
hřebních, kde jsem sám chodíval v průvodu svého lidu, zmlklý a
s hlavou sklopenou, k otevřenému hrobu na Horním či Dolním
hřbitově, k němuž jsme vyprovázeli “ zas jednoho” . Chci být po
chován na Horním hřbitově, kde dříme věčný sen můj táta. kte
rého srazila do hrobu rakovina plic. Nevím co srazí do hrobu mne.
ale chci odpočívat vedle něho, vedle velikého eamagueňa, jenž ve
lel stádům a čeledi a přikupoval pole za polem a taky kus lesa. a
jenž se uměl podívat svýma velkýma a blýskavýma očima na Ma
ďar kv, Rumunkv a Podkarpatorusanky tak, že vlhly v rozkroku
'to byl u Pohraniční stráže v Chustu a Kiralvháze), a jenž nikdy
nepotřeboval budíka, když se musel probudit ráno o čtvrté, aby
chytil jediný vlak o páté, který ho dovezl na bursu do Prahy, a
jenž měl doma pestrou knihovnu, jejíž knihy jsem po jedné zhltal,
i když se nejedna pro mne nehodila, jenž v té kmhovně měl “ Za
ranních červánků” a “ V záři kalicha” , dvě Bible, z nichž jsem
se učil milovat svou vlast, a jenž dovedl plakat nad Eliškou Krásnohorskou (teď vidím ty slzy na té pěkné energické tváři!), a
který naplňoval náš dům podnikavcstí a životem tak, že když
zemřel s hrstí mých dopisů na propadlých a rakovinou vyžraných
prsou (to já už byl v Mnichově, odkud jsem mu poslal teplý svetr,
logaritmické pravítko a velkou krabici hrušek, které měl rád1),
musely se má maminka a sestra vystěhovat do Prahy na Spořilcv,
protože nemohly snést to metafvsické ticho, které náš dům najed
nou zachvátilo. Chci být pochován vedle toho zvláštního člověka
divokého a výbušného, jako kupec Rcgožin z Dostojevského “ Idio-
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fa” (po nějaké prabábě prý měl v žilách maďarskou krev!), vedle
člověka s krásným rukopisem, jejž uchovávám tady v šuplíku
jako relikvii, vedle člověka, vedle otce, který na mne řval několi
krát denně a nevybíral při tom slov — a od něho to uvnitř pálilo
jakoby mi najednou rostly okolo srdce kopřivv! — ale který mne
taky miloval, protože mne hnal do hodin na housle (i když jsem
měl podle dobrozdání dědečka, trurr.petisty, houslisty, violisty a
vesnického kapelníka, “ prasečí bubínky” ), a protože mne dal
zapsat na gymnasium v Jihlavě, na jedno z nejlepších gymnasií v
Republice, kde jsem se seznámil s velikým Dominikánem Peckou,
s Atwoodovým padostrojem, s Galileovým “ eppur si muove” , s
Einsteinovou slavnou rovnicí e = mc2, s důmyslem Lavoisiera.
jemuž uťali hlavu guillotinou krátce na to, <o dokázal kyslík, a
s Caesarovými zápisky “ De bello Gallico” a s mnoha jinými vzne
šenými Římany v nurpurových tógách (a to prostřednictvím V ě
rušky Tomkové, skvělé a velmi hezké profesorky, kterou jsem
miloval šestnáctiletým srdcem, a pro niž jsem šprtal jako démon!,
a která nám řecký recitovala pasáž Odyssea, v níž oslovuje Nausikou . . . “Prohoba, paní. rci, jsi božstvo či smrtelný člověk?
Jestližes některá z bohyň co na nebi sídlí širém . .” . a kvůli níž
se na stará kolena, na penzi, až zanechám katalogování. budu
učit jazyku Periklově a Sokratově) a se starořeckým filutou a
čarodějem Thalesem z Miletu a s Alexandrem Velikým a neuvěřitel
ným Demokritem. který bez mikroskopu a bez žiletkv na řezání pre
parátů (to tenkrát ještě nebylo a mužské fousy a chlupv na dám
ských nohou byly postrach! - tady v Americe si je každá cti dbalá
slečna i paní holí několikrát do měsíce a ještě k tomu si vvholují. k
mému velkému zármutku, i podpaží!) pohleděl pronikavě na svět
a v mžiku vvšpekuloval atomovou theorii řka: “ Veškerá hmota
se skládá z nejmenších, dále pak už nedělitelných částiček, atomos, z nichž některé jsou jako kuličky, jiné jako iehlanky a
ještě jiné jako hranolky anebo krychličky. Všecky pak jsou růz
ných barev. Z nich pak jsou složeny všecky tvary našeho světa, a ť
to je kuří oko v sandálu Kleopatry Si celá Cheopsova pyramida” .
Chci spočívat vedle svého otce, vedle té neuvěřitelné směsi
moudrosti a explosivnosti, vedle toho živého dynama, které za den
ukulo tisíc plánů, vedle Člověka, který nepil, nehrál karty a ani
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jinak nemařil čas, vedle nejsilnějšího individua, s nímž jsem se
já, maminčin mazánek a “ povidlí” (to je jeho výraz, jímž mne
označoval) nejvíc potýkal — ve skutečnosti a ještě víc ve snech
— a s ním jsem se teprve před nedávném (ač je už patnáct let
mrtev) smířil, a jenž mi dnes ze záhrobí žehná rukou, která prý
byla průhledná jako pergamen ke konci jeho zlé nemoci, kdy byl
sražen na smetiště bezmoci, jsa na tom hůře než Job.
Chci spočívat vedle něho, vedle člověka, jemuž jsem říkal “ tati,
tatínku a táto” , jenž po ránu tancoval po kuchyni s osmdesátiletou
nevlastní matkou, roztáčeje její šorce tak, že na něho, popadajíc
dech chichotajíc se jako dívčinka, volala: “ Josef, přestaň! V ždyť
ty ze mne vy třepeš duši!”
Chci být pochován vedle něho — snad mne k němu můj
Pierre, Pedrito, Petruška a “ kotyk” v té cínové rakvi jednou do
veze. To už bude “ teenager” nebo dokonce muž, oceanograf anebo
chirurg (je zrozen ve znamení Scorpio, stejně a ve stejný den
jako má sestra, a “ scorpionové” prý jsou výborní chirurgové),
jemuž bude slušet kterýkoli oblek, prctcže má rovná ramena, jako
podle lineálu, dlouhé nohy (po mamince a z jejího ukrajinského
rodu!) a žádné boky a pěknou hlavu velkého camagueňa, po
němž zdědil i velké, světlehnědé a blýskavé oči.
Snad mne tam doveze a dá mi zahrát Dvořáka (něco, ještě
přesně nevím, ale vyberu si, protože jej budu teď soustavně stu
dovat!), skladatele mi nejmilejšího a nejdražšího, jenž jako já v y 
růstal v hospodě, jenž jako já tesknil po domově tady v Americe,
támhle o padesát mil dál v New Yorku, v létech 1892-94, a jenž,
když mu došel dvouroční kontrakt ředitelování na National Conservatory, nic nedbal na to, že mu nabízejí vyšší plat v zelených
dolarech s obrázkem George Washingtona a zabalil do kufru par
tituru “ Novosvětské” a jel domů — protože mu stesk po domově
(nejvýstižněji tomu říkají Němci slovem “ Heimweh” , bolest nad
tím, že nejsme a nemůžeme být doma, a já ji znám lip než kte
roukoliv jinou bolest lidskou!) mu mačkal srdce tak, že se toho až
lekal.
Snad mi dá syn zahrát Dvořáka, jehož "Humoresku” a “ Indián
skou canzonettu” a “ Slavonic Danse no. 5” si tady vržu na hou
sličky, jako Čapkův cvrček ze hry “ Ze života hmyzu” , a jehož
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“ Violoncellovým koncertem v b-moll” je poznamenáno vše, co
jsem napsal, neboť Leonard Rose, veliký Žid támhle z Brooklynu,
mi jej tu vyhrává snad už po dvacátéšesté —- a koupil jsem tu
desku před měsícem v blízké Smithhaven Mail u Sam' 3-oody’s.
A pak, kdy můj syn, se SCUBA DTVING výstrojí na zádech a s
pumovými ploutvemi na těch nohou s pěknými úzkými chodidly
(já mám chodidla jako sedlák-kavalír nebo velbloud, široká a roz
pláclá, uzpůsobená tak, aby se příliš nebořila do měkkého oraní ště a do močálovité loučky, na níž jsem v jitrech jiskřících rosou
kosíval trávu a občas na tu kosu zahrál cvrčkům brouskem -—■
krásný zvuk, který se nesl nad hlavičkami sedmikrás, chudobek,
šťavelů, kontrvhelů a kostřav až dolů do žlíbku — mimochodem,
žádný z těchto botanických výrazů, až na “ daisy” a “ Marguerite” ,
bych bez pomoci slovníku nepřeložil ani do jedné ze tří řečí, ji
miž víc než obstojně hovořím s kolegy v naší stonybrookovské
knihovně s internacionálním osazenstvem, jež geograficky sahá
od Revalu až po Kyotoj bude zkoumat mořské dno, aby je osel
osázel a jako Kristus Pán nakrmil rybičkami hladovějící zástupy,
protože lidstvo se malthusiánsky rozroste, hlavně v Indii, Číně,
Indonésii a v Jižní Americe — anebo zatímco můj syn Pedrito
bude někde na klinice Mavo nebo ve velké nemocnici bohatého
Texasu provádět “ open heart surgery” či už transplantovat mozek
z jednoho člověka do druhého —
Mv s tatínkem budeme naslouchat šumotu brtnických lip ušima
bez bubínků a s labyrinty vyžranějšími než je měl hluchý Sme
tana (jemuž to údajně udělala mrzká “ spiroebaele pallida” . kte
rá nic nedbala na to, že to dělá mistru, který složil “ Prodanou” a
“ Vltavu” a “ Mou vlast” (a od Horní Flusky se k nám ponese kvakot dobře nažraných žab a cvrkot dobře nažraných cvrčků a my
dva, tatínek a já, ležíce na zádech jako ti kapři v Dolní Flusce a
slepější než mistr Jan, konstruktér Staroměstského orloje, bude
me se dívat nahoru na širokou Mléčnou dráhu a jako fi
nančně dobře zabezpečený Schopenhauer budeme přemýšlet o
tom, zda tam nahoře, na některé z těch milionů planet leží taky
na zádech podobný otec a syn a dívají se sem k nám na zemi —
“ ostrov ztracený ve Vesmíru, ostrov, jenž mimo smrt nepoznal
míru” , abych z hlavy, po 25 letech ocitoval Otokara Březinu, gi-
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gantického básníka svého mládí, jehož “ Motiv z Beethovena”
;sem si místo modliteb v duchu recitovával jako šestnáctiletý a
pihovatý mládeneček klesaje v mystickém vytržení na chladný
mramor (ona to spíš byla žula, na mramor u nás nebylo!) chrámu
sv. Jana, do něhož jsem s maminkou spěchával za nedělních ji
ter a ť už v nich “ zářil azur čistý” či a ť v nich lilo jako z konve.

TLESKÁNÍ JEDNOU RUKOU
JIŘÍ SÝKORA
Někteří na tom byli velmi dobře, mnozí dobře, jenom Antonín Kač
ka na tom nebyl tak jako ostatní. Uvědomoval si tuto skutečnost
bolestněji zvláště nyní, kdy do země přišla nová doba. S ní přišly
nové zvyky, nové svátky, nová setkání se zbrusu novými přáteli a
představiteli nové doby, nové byly i kulturní události. Vybavoval
si čas ještě před nedávném, kdy doba nebyla ještě úplně nová, kdy
se teprve v novou dobu měnila, kdy teprve shazovala ten otrhaný
a ošoupaný kabát doby staré. Vybavoval si své tehdy se měnící
spoluobčany, kteří se měnili v občany nové podobným způsobem
jako doba sama — tak jak se shazuje starý ošoupaný kabát.
Jako by všechno záleželo ve schopnosti shodit se sebe rychle sta
rý kabát a nic víc, povzdechl si Antonín Kačka. Ještě jednou to
zkusí. Vstal ze své oblíbené lenošky, přešel po koberci k zrcadlu vi
sícímu na protější stěně, nadechl se, sevřel v odhodlání pěst - a pak
se sebe začal nemotorně, nešikovně a se skrývanými pláčem rvát
svrchník. Pravda, nakonec se mu to podařilo, jenže to už ležel na
zemi, s natrženým límečkem u košile, rudý a zpocený v obličeji,
maje svrchník zpoloviny nacpaný za opaskem kalhot. Hystericky se
rozesmál, což dělal vždy, když se o něho pokoušel pláč. Zmoženě se
zvedl na všechny tři a po kolenou se dokodrcal ke křeslu. Vyškrábal
se nahoru, opřel si unaveně hlavu a dívaje se na jedno místo na
stropě, setrval tak, dokud se nesetmělo.
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Ráno by býval již nedovedl říci, kdy že to večer usnul. Ostatně,
ani by neměl koumu. Od té doby, kdy se v zemi ustálila a tak tro
chu zestárla přišlá nová doba, měl o společnost nouzi. Opravdoví
staří přátelé se nyní stali novými občany a přestali se s Antonínem
stýkat. Staří byli stále, to ano, dokonce byli teď i o něco starší, ale
přestali být přáteli. Nová doba spěchala kolem, vše se měnilo, jen
Antonín Kačka stál mimo hlavní proud. Spíše jakoby přešlapoval
někde v mělké zátoce-ba jakoby přešlapoval v zátočině, kde vody
vůbec nebylo. Uvědomoval si to, a často sám k sobě trpce polohlasně
prohodil: A ta kačka, bláto tlaěká . . .
Bylo ironické, že nová společnost vyvrhla toho, kdo pomáhal při
jejím zrodu a kdo jen nešťastnou náhodou přišel při zlomu dob
zkrátka. Tak to ale bývá: podáte prst a přijdete o- celou ruku.
Vše se stalo v čase před volbami. Antonín měl tehdy báječný ná
pad jak získat volební hlasy. Nastříhal kartičky ve velikosti pra
vých volebních lístků a popsal je různými jmény. Byl dobrý písař,
jeho nápad byl schválen a Antonín se s chutí ujal svého ušlechtilého
úkolu.
Třetí noci, když psal lístek v pořádí již devítitisícíčtyřicátýsedmý, pocítil únavu v ruce, o zádech nemluvě. Zvedl se a vyšel před
dům, aby se trochu protáhl. A tak se stalo, že objevil pod oknem
špehujícího zástupce opozice, občana Jaroslava Žandu. Ten se ani
nelekl, když mu Kačka poklepal na rameno. Povstal, oprášil si ko
lena kalhot, odplivl si a řekl: Všechno jsem viděl, Toníku. Přestaň
s tím podvodem nebo bude ostuda! Kačka se shovívavě usmál a
mlčky ukázal Žandovi k zahradní brance. Žanda zlostně zasvítil
očima, ale neřekl nic a šel.
Antonín se spokojeně vrátil ke stolu a pokračoval ve falšováni
volebních lístků. Telefonní seznam mu už dávno nestačil a tak si
nová jména vymýšlel. Ranní slunce jej zastihlo spícího na hroma
dách bílých cedulek. Na těch navrchu byla jména jako Jaronín Žač
ka, Antoslav Kanda, Bohef Slába, Jomil Skáma, Marie čehýl, Emiliška Vrahá, Frantokar Mečjen, Ivanhoe Opuka, Čulda Vypiju,
Užje čtyři, Bol Iruka, Gdej Ekafe, Asisi Usnu a mnohá další.
Antonín byl spokojen. Ještě před polednem mu listonoš Pakosta,
jehož jméno si okamžitě poznamenal, vrtě hlavou, jakže naň mohl
zapomenout, doručil spěšný dopis. Otevřel jej se zvědavostí, protože
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konec konců nedostával dopisy každý den. Při četbě se však jeho
zvědavost měnila v rychle rostoucí odpor:
Antoníne Kačko, tak ty nepřestaneš? Ty toho nenecháš, ty si ne
dáš říci, ty si to nenecháš vymluvit, ty se neprobereš, ty tomu
nevezmeš konec, tak ty se tedy nepolepšíš, ty si to tedy nerozmy
slíš, tak ty s tím nehodláš přestat, tobě se to zastavit neráčí? Tak
ty pokoj nedáš? Aby ti ruka uschla! V úctě neznámý anoným
Jaroslav Žanda, v. r.
Antonína při větě “ aby ti ruka uschla” šeredně zaloupalo v ruce,
a tak pln zlosti vhodil nepřející dopis do ohně, vsunul si za dáseň
pár zrnek pražené kávy a pokračoval ve svém úkolu.
Druhého dne přišel podobný dopis. Místo tázacích negativů byl
tentokrát nabit nesmlouvavými imperativy: Přestaň, nepiš, uvažuj,
nech toho, odpočiň si, nešiď, odřekni si - a podobně. Závěr pak spo
číval v použití kondicionální otázky s příklonkou “ — li” , a místo
pozdravu byla přidána táž věta jako minule: “ Aby ti ruka uschla!”
a podepsán byl ovšem známý neznámý anoným. Toník dopis opět
zničil a pokračoval v práci. Jen si vduchu přál, aby už přestalo to
ošklivé suché loupání v pravé ruce. Avšak pokračoval, i když se
stále rostoucími obtížemi.
Denně přicházely dopisy na stejné téma, jen kratší a stručnější.
V těch posledních byla už jen ona věštecká věta o uschlé ruce, kte
rá zněla jako zaklínadlo. A pak jednoho dne přišel místo dopisu
telegram, jehož obsah byl stručný již samou povahou telegramu:
Tondo stop ruka stop víš proč stop vis kdo stop.
Tonda ovšem věděl kdo, ale už zdaleka nevěděl co, protože s hrů
zou pozoroval, že udrží pero v ruce jen s největším přemáháním.
Text dalšího telegramu byl stručný spíše povahou odesilatele
než povahou telegramu: RUKA STOP. Toho dne také přišel Anto
nín Kačka o ruku. Pokožka na ní zšedla a visela podél Antonínova
těla zcela bezvládně. Toník si při pohledu na svou bývalou ruku
s humorem poněkud zvráceným povzdechl: Však už stejně nestála
za moc — a pak se zhroutil.
Je pravda, že svůj úkol beze zbytku splnil, že volby dopadly nad
očekávání dobře — jenže když mu po volebním vítězství přišli vděč
ní druzi potřást rukou, nebylo jaksi čím potřást. Člověk zkrátka
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nepotřebuje ruku jen k tomu, aby jednou za čas napsal pár ce
dulek.
Lékař nepomohl. Trochu se vzpamatoval, když dostal pozvánku
na oslavy s upozorněním, že mu bude předán řád za zásluhy, ale když
začal přemýšlet o tom, kterou rukou vyznamenání přebere, udělalo
se mu mdlo. Slavnost ale proběhla rychleji, než by si kdy Antonín
vůbec pomyslil.
Zněly fanfáry, hudba zahrála obě hymny. Kačka, tak jako všich
ni, stál v pozoru, ruku připaženu, v očích světlo. Na tuš a jásot
vstoupil na tribunu předseda, provázen nadšeným potleskem. Kač
ka spolu se stovkami přítomných stál v pozoru, ruku připaženu,
v očích světlo. Po slavnostním tuši se rozburácel nadšený potlesk
a jásot a na tribunu vystoupil Předseda. Kačka chtěl též zajásat,
ale hlas se mu vzedmul v hrdle. S děsem pozoroval svou jedinou
ruku, jež se pohybovala v tleskotu, jenž nedoznával výsledku. By
lo to tleskání jednou rukou, tleskání beze zvuku.
Vypadalo to spíše jakoby odháněl rozzuřenou mouchu. Jakoby
pohlavkoval neviditelného trpaslíka. Jakoby se cvičil pro zaměstná
ní číšníka. Ba dokonce, jak Antonína s hrůzou napadlo, jakoby ně
komu ukazoval “ jdi pryč” . Také všichni okolostojící, i ti na tri
buně, pozorovali Antonínovu nešťastnou ruku — s rozpaky, nevr
lostí, údivem, odporem, pobouřením, podezřením a ještě s několika
podobnými negativními pocity.
Duch Antonína Kačky se zlomil. Ve snu by jej nenapadlo, že
jednoduchá věc jako je potlesk, by mu kdy mohla být odepřena.
Nešlo však jen o samo tleskání. Šlo o smysl potlesku, o to, co měl
vyjádřit: ztotožnění, sebeodevzdání, nadšení, souhlas, víru, obdiv,
důvěru, odhodlání a věrnost.
Takřka nepozorovaně se kolem Antonína utvořil kruh, jak ti,
kteří byli v jeho blízkosti, od Antonína odstoupili. Oči všech byli
teď upřeny jen a jen na Antonína Kačku. Sál šuměl, jako otevřená
láhev horké sody. Antonín měl chuť svalit se na zem a kopat no
hama ve vzduchu. Nikdo mu nebránil, když se v zoufalství roze
běhl k východu. Kačka byl vyřízen. Po jeho útěku si všichni téměř
ulehčené oddechli. Jen ministr vnitra s vědoucím úsměvem prohodil
k. vedle stojícímu ministru financí, že kdo není schopen zatleskat
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při slavnosti tohoto významu, by měl při nejmenším přijít o ruku.
Ministr financí neodpověděl a přidal svému potlesku na síle.
Antonín Kačka se odstěhoval na venkov. Trvalo mu dlouho než
se místo osamělých procházek odvážil na náves, a než se potom
seznámil s místními obyvateli natolik, aby zašel na pivo a na tro
chu řeči do místního hostince. Lidem se líbila Antonínova tichá a
nevýbojná pokora a měli jej rádi. Také proto, že nad ním cítili pře
vahu. Byli mezi nimi sice takoví, kteří měli obě ruce levé, ale stále
to byly dvě ruce proti Toníkově jedné.
Již tak malý důchod mu byl úředně snížen na polovinu a tak
Antonín žil, tak říkajíc z ruky do úst. Z levé ruky do úst. Ve vol
ném čase,kterého měl pravda habaděj, habafůru a habahoru, se
bavil četbou. Četl vše, co mu přišlo pod ruku a některé knihy si
brzy skutečně oblíbil: Bezruký Frantík, Příběh opravdového člo
věka, Problémy dětské nemoci levičáctví, Po rukou kolem světa za
80 let, Sebeobrana levou rukou — a pár dalších . . . Zábavy s no
vými přátelí v místním hostinci postupně nabyly na družnosti, a
tak bylo pak později možné vídat Antonína žlutým čtvercem okna
hostince, jak každý večer uprostřed sešlé společnosti zeširoka roz
kládá rukou. To Antonín dirigoval, neboť často společně zpívávali.
Byly to většinou vojenské písně, jak se ostatně na staré mazáky
slušelo. Byly to písně tesklivé, písně o zraněných a fyzicky postiže
ných, o kulich létajících prudce a trhajících obě ruce u Králové
Hradce, u zápěstí, u ramene i v lokti. Antonín býval téměř šťasten.
Jednoho takového večera, když byla zábava v nejlepším a sem
tam už někdo zanotoval úryvek popěvku, Antonín ztrnul. Jen jeho
ruka pokračovala ve stejnoměrném pohybu. Toník se v rytmu po
brukované melodie plácal do stehna. Plácal se do stehna, sedla An
tonínovi do podivně rozjitřeného vědomí věta. Opakoval ji nejméně
stokrát. Zavřel oči. A znova si tu větu opakoval, jakoby se ji chtěl
naučit zpaměti. Plácám, opakoval si se zvláštním vzrušením. A
náhle mu projelo hlavou jako blesk poznání: Tleskám!
Mezitím dědeček Škarýd opatrně vypustil trochu dechu, jen ma
ličko, aby s ním nevypustil i duši. Asi to ale přece jen přehnal, pro
tože se v židli zakymácel, ale přece jen dokázal spustit svoji oblíbe
nou písničku, ba spustil ji proti očekávání tak rázně, jako za mlada
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spouštěl kalhoty: Zeelenihá jove bejva liste výmoje bejva liste mýhosrce póótěšeni . . . Všichni, jako obvykle, uctivě zmlkli, i Toník
přestal třepat své již poněkud obolavělé stehno. Děda přezpíval je 
dinou sloku, kterou znal, třikrát. Posluchači točili mezitím své po
hledy za hostinským. Chtěli připít, jako obvykle, na dědovo zdra
ví. Dělali to rádi, neboť děda obvykle tuto rundu platil. Avšak v
okamžiku, kdy děda skončil a všichni se chystali chňapnout po půlitrech, se ozval strašný úder pěstí do stolu. Pěst patřila Toníkovi.
Jeho oči svítily jakousi podivnou vítězoslavnou pýchou. Pak ze
sebe spiklenecky, s chtěnou nedbalostí a zbytečně hlasitě vyrazil:
A co— takhle dědovi zatleskat?!
Holič Figárek se zběsile rozesmál až se rozkuckal. Stačil ze sebe
vyrazit: Začni, Tony — ale pak pod náporem nekontrolovatelného
smíchu se začal dusit. Řezník Čapek mu zkušeným úderemi do slabin
vyrazil zbytek dechu, takže do Figárka pak už celý zbytek večera
nic nebylo. To ale nikoho neznepokojilo, protože do Figárka nikdy
mnoho nebylo. Začni, začni, volali pak všichni, protože už měli vel
kou žízeň.
Antonín se nedal již déle pobízet. Se zpupným výrazem se roz
máchl a předvedl svůj vynález: tleskání jednou rukou. Nic své
stehno nešetřil. Všichni se postupně k němu přidali a Toníkovo
představení skončilo nadšeným provoláním slávy. Po zbytek ve
čera byl samozřejmě středem pozornosti, a každou chvíli se někdo
vracel k případu “ stehno” .
Několikrát musel svůj výstup opakovat. Všichni se při tom vždy
plácali potěšením do stehen a kdyby hostinský netrval na uzavírací
hodině, byli by oslavovali do rána.
Antonín žil nové jaro svého života. Někdy měl takřka bláhovou
chuť sebrat se a jít, daleko, za modré hory, ale vždy se vzpamatoval
a ovládl se, a mávl nad podobnými pošetilými sny rukou.
Stal se také středem zájmu místních žen, které měly o plácání na
stehno svoje mínění. Jenže Toník neměl na podobné záležitosti čas.
Trénoval. Vymýšlel variace. O události se objevil článek v místním
tisku a události dostaly na spádu. Přicházely nabídky od těch, kteří
se chtěli stát sekundanty, a Toník, který zpočátku nabídky na spo-
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lupráci jakéhokoli druhu odmítal, se rozhodl uspořádat konkurs, v
rámci zahajovací schůze dobrovolného spolku Tlesk. Zájemci se do
stavili v počtu asi dvaceti, z toho osmnáct jednorukých, jeden jed
nonohý — a jeden se dostavil omylem, protože se domníval, že se
jedná o schůzku pravičáků.
Antonín se pak pochopitelně stal předsedou nového spolku a
členstvo s ním pilně korespondovalo. Pravidelně se scházeli každý
měsíc.
Antonín se stal vítaným hostem na shromážděních všeho druhu
co by roztleskavač. Pro svůj bezvadně načasovaný potlesk, se stal
živoucí legendou politických příběhů, neboť Antonínův potlesk byl
přesně takový, jaký si řečnící politik může přát.
V prvních jarních dnech žil celý kraj napětím. Chystala se první
Antoniáda. Lidé se sjeli z celého kraje, nechyběl reportér z hlavní
ho města. Ten tušil dobrý příběh — a nemýlil se.
Antoniáda byla zahájena za účasti místních, ale významných po
litiků, anebo lépe řečeno, za účasti významných politických před
stavitelů veřejného života — anebo: významných veřejných činitelů
politického života.
V zahajovacích projevech byla zdůrazňována Antonínova čino
rodost a smysl pro kolektiv. A potom se dechová kapela nadýchla a
spustila sportovní marš. A na místní fotbalové hřiště vpochodovala
ve sportovních úborech Antonínova družina, hlavní a jediná atrak
ce Antoniády.
Antonínovci zahájili již proslaveným: popleskáváním stehen. Ná
sledovalo plácání o ruku druha, přímo i křížem. Plácnutí do zátyl
ku, otočka, další silné plácnutí o nastavenou hruď —- svoji i pro
tistojí čího. Plácnutí na rameno, úsměv a mrknutí, dvě otočky, ple
sknutí o lýtko, plesknutí o druhé lýtko, dřep, otočka, plácnutí přes
zadek. Smích vděčných diváků, oživení mezi bývalými příslušníky
armády. A plácnutí na břicho, hek-výdech-nádech, plesknutí o ru
ku, výskok, plácnutí sebou na zem. Pochvalné výkřiky na tribuně,
dlouhotrvající spokojené mručení z řad mládeže. A výskok, podskok,
úskok, plácnutí do prázdna. Hvízdání z řad neukázněného publika.
Trojí plácnutí. Pochvalný jásot. Plesknutí přes levou líc - jásot na
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tribuně, řev z řad diváků s nelacinějšími vstupenkami. Plácnutí
přes pravou líc — zběsilé vytí z řad průměrného diváka. Dva políč
ky rychle za sebou — spokojené hučení všech přítomných. Plácnu
tí na čelo — smích, ojedinělé výkřiky “b ij” . Dunění v dálce, na
jižní straně zamračeno. Lehký pokus, plácání o stehno.
Plácání obecenstva, zvuk několikera políčků od tribuny.
Hudba tuš a spásný déšť na rozpálené hlavy všech účastníků antoniády . . . Tisk a rozhlas se předháněly v podávání informací o
této události. Nemluvilo se o ničem jiném.
Továrna vyrábějící fackovací panáky doznala během čtrnácti
dnů milionový obrat. Plácačky na mouchy byly na dračku. Pláč plá
caných dětí se nesl po celé zemi. Kdo sebou plácl na zem, se zvedal
s veselým výkřikem: Za Antonína! Kdo něco hloupého plácl, byl do
tazován, čemu že tleská. Do každého vjela nová energie. Boxing
rychle upadal. Na výsluní se dostaly souboje v políčkování.
Antonín byl pozván do hlavního města, aby mu po letech byla
předána medajle, kterou měl po právu dostat už dávno. Antonín
odpověděl na pozvání telegramem, že pozvání přijímá. Věděl, že
vyhrál.
Když po slavnostním aktu v hlavním městě pak kynul z tribuny
tisícihlavým zástupům, měl v očích slzy. Proto mu chvíli trvalo,
než rozeznal, že v první řadě stojí někdo známý. Pohlédl tím smě
rem pozorněji a slzy m!u okamžitě uschly. V první řadě se na něho
šklebila známá tvář zlého ducha jeho politické minulosti, tvář Ja
roslava Žandy. Antonín se zachvěl. Žandova ústa se neslyšně pohy
bovala a farizejsky se při tom usmívala. Antonín s děsem porozu
měl. Nic nepomohlo, že zavřel oči. O významu Žandova sdělení se
nemohl mýlit: Tondo stop ruka stop sbal to stop víš co stop další
ruka stop. Pozvedl ruku v obraně, ale nedostal ji výše než do úrovně
poklopce. Sebral svoji vůli, ale ruka se poškubla opět jen do téže
úrovně. Dav zamručel. Hodnostáři stojící na tribuně vedle Antoní
na, se tvářili uraženě a pokyvovali hlavami k ministrovi vnitra.
Antonín učinil ještě jeden pokus, ale marně. Vypadalo to pouze
tak, jakoby to dával celému světu dopít. Dav hučel spolknutou uráž
kou.
Zatímco Toníkovi vyvstal na čele pot nadlidským úsilím, blížil se
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k němu zachmuřený ministr vnitra. A přesně v okamžik, kdy Ton
da překonal neblahou sílu osudu, se to stalo. Ministr padl pod stra
šlivou fackou, jejíž zvuk se nesl do vzdálenosti, již dokáže urazit
lodní siréna. Dav to přijal jako start ke všeobecnému veselí. Roztleskaly se družičky i přidružené krojované skupiny. S potleskem
padly první facky. Ministři se dali do společného zpěvu a vesele
políčkovali ministra financí, který seděl za krkem opuchlého mini
stra vnitra. Z oken městského starobince se ozvalo upřímné povzbu
zování a policisté odložili zbraně a vykasali si rukávy.
A nad tím vším stál Antonín. Ruka mu po tom hrozném políčku
ztuhla ve vzduchu a připomínal věštce. Věděl, že je konec. Mátlo
jej pouze to, že v hloubi duše cítí zadostiučinění nad tím, že jeho
vynález-tleskání jednou rukou-byl přijat všemi, bez rozdílu ras,
náboženství či politického přesvědčení. Ve spokojené ztrnulosti cítil,
že jeho idea tleskání jednou rukou se stala majetkem všech.
Pokud se v té zemi ještě nevybili, tak se políčkují podnes. A
nepřetržitý zvuk facek se vítězně nese do všech světových stran,
jako nekonečný frenetický potlesk.
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Naše nová poezie

PROVŽDY
IVAN JELÍNEK
Na lešení dne vystupuji.
Ve sluji úmyslu a vůle
schvácen se občerstvuji úsvitem tvé záře;
žalářník sebevůle žalu, bez žaláře ztracen vězeň.
A v žule vězněn v křídě píši dne úkoly
na přepis: ve svobodnou vůli tvou i mou.
Tak abych neoslepl tmou světla v úpalu poledne
a to, co vzeplá z nás posledně by nebralo se za tmu.
Bez otálení, včas. Již zatnu širočinu činů sebe, abych skládal
v řád, v úmysl činů záměr stavby: to pro tvé nebe.
A rád a s rozmyšlení rozmyslem, s milostí s nápadem spředl v
jednolitou spleť,
v pleť tvého podnebesí:
bolest s hlesy plesání tvého nehmotně zemitého i mého;
letu vytržení pro ploužení i uchvácení roboty;
mam květu rozvitého, jeho záření a rozruchů
i rašení přání všemožného vzdání nablízko i nadálku
slov porozevřených leč v rozpuku
orlů hřadujících a labuti spící na nekonečna hambálku.
Tam u slavobran díla s pomocí tvou
přemoci roztluku veřeje pekla.
To tam, kde zpeklá krev má s potem do úpadu prýští,
pro obě skutečnosti bran —- příští minulosti věčna.
Kde skrze obvod mohu vstupovat co v kruh tvůj sečna.
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Za plotem nebes roztluku okna andělům,
aby v nás z pocelů vejít mohli a proletět námi.
A pro ně neplyne čas milodajný,
aby nás nechali v jeho tajenkách o rozcestí se všecko dozvědět.
To už se rozední. To již chválíš, jako i já zvěst jejich chválím
pěst archanděla na pozdrav rozevřenou před tebou,
na sto zámků otevřenou ženou
složnokvětostí lásky zmocněnou na ráj a blaho, v čirý ples.
Podnes, dnes, na kraj, též tam, kam střed až sahá
na lešení dne den co den vystupuji
pro dílo chlebové i viničně :
v lešení kostí, žil, ve vše své; v nadšení a žár duše;
abych stavěl srdce v byt; abych žít, sochařit a pět tam mohl.
A mohl dát;
aby se při vystoupení na lešení zas a zase;
při sestoupení též
ve věčnosti i v čase,
v obydlí sebe, jeho víně i klase
tvé i mé budiž provždy stávalo.
Tím provždy se mohlo stát.
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KOLEDA
INKA SMUTNÁ
Stromečku, jeřábku,
adventu nakrátku.
Kde najdem idylu Vánoc?
Špačkové všednosti
zobají z pilnosti
jeřabiny vzpomínek.
Hvězdy nám nezáří,
mráz duje do tváří
člověka vyděděného.
Temnotou bloudíme,
v úzkosti prosíme:
Nedej zahynouti!
Maria Matičko,
otevři maličko
dveře příbytku svého.
Paprskem vedený,
koledník znavený,
přece snad Betléma dojde.
Pokorně vejdeme,
na kolena padneme,
před tváří Jezulátka.
Maria Máti,
co mužem mu dáti?
Přijme ta srdce polozmrzlá?
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DOTAZY NA L ÁSKU
JAN RYBA
Ptal jsem se pole
co je to láska . . .
i řeklo pole:
láska je kmen
přibitý v souvrati břemen.
Ptal jsem se lesů
co je to láska . . .
i řekl les:
láska je křídlo
rozhozené do dutých vln.
Ptal jsem se louky
co je to láska . . .
i řekla louka:
láska je dlaň
zrosená podivným strachem.
Ptal jsem se řeky
co je to láska . . .
i řekla řeka:
láska je jiskra
plující po hladině noci.
Ptal jsem se dítěte
co je to láska . . .
i řeklo dítě:
láska je proud
protkaný stříbrem mlčení.
Ptal jsem se matky
co je to láska . . .
Láska je matka —
odpověděla věčnost.
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LITERÁT
GERTRUDA GOEPFERTOVÁ
básníci přijímají
já se zpovídám
životu unikám
do písmenek
ze slunce
pod papír
křeček
mezi slavíky

Píseň o domově
JAN ZAHRADNÍ ČEK
Zazpívám píseň o domově
od pramenů až do oblak.
A všechno bude v jednom slově,
zápraží, zahrada a klas a květ a pták.
Zazpívám píseň o domově
a převrátí se svět.
Holátko jestřábu a skřivan sově
hned bude rozumět.
Zazpívám píseň o domově
tu hymnu skřípání vozů, studní a klik.
Od kolébek až k hrobům na hřbitově
houslově dlouhý vzlyk.
Zazpívám píseň o domově
a vstane dětství mé.
Tu vůni vánoc horkou červencově
blaženi vdechneme.
Zazpívám píseň, která slzu setře
a další zabrání už mocí hvězd.
Buď opravdový, chlebe, spánku, větře,
jak opravdová naše radost jest.
(Ze sbírky “ Čtyři léta” ).
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Z BÁSNIČEK
NA ZRCADLO
KAREL KRYL
1.
“ Mlha se vleče
ulicí
Hraji si v kleče
s jehlicí
a ruka tvoje
nehřeje
Napiš mi, co je
naděje!”
“ Když něhu hledám
v ústrety b y ť pílí
paví křik
když oči zvedám
neboť není síly
na výkřik
když jitru kynu
přesto že se stmívá
klekání
pak nezahynu
Naděje mi zbývá
v doufání

2.
“ Napiš mi lásku
z pápěří
o sedmihlásku
na keři
O nebi s duhou
O klíčku
Napiš mi druhou
básničku!”

Slzaf jež sklouzla
po probdělé noci
do čaje
Přítomnost kouzla
které bez pomoci
vyhraje
Budoucnost věcí
která ubírá se
k rozcestí
Láska je klecí
v které umírá se
ze štěstí” .
3.
“Napiš mi snění
skřivánku
že moře pění
ve vánku
když nad ním letí
havrani
Napiš mi třetí
říkání!”
“Když padá nebe
na okenní římsy
na víčka
když nebe zebe
i já vymýšlím si
slovíčka
cdyž rosou jemnou
nebe myje včelám
sasanku
když nejsi se mnou
je to to, co dělám
červánku
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4.
“ Sama jdu bosa
po lese
Slza jak rosa
sklouzne se
po křídle vosím
na stezku
Wapiš mi prosím
> stesku!”
“Jsem vyschlá studna
v které není vody
pro blázna
Jsem cesta bludná
Rozbourané schody
do prázdna
Klopýtám vřesem —
— slepá bílá hůlka
v rozbřesku
Když bez tebe jsem
je mne jenom půlka
od stesku.
“Napiš mi něhu
miláčku
vločkami sněhu
z obláčku
O princi s kněžnou
O kvítku
Napiš mi něžnou
povídku!”
"Něha je křehčí
skleněného vlasu
na notě
Něha je lehčí
pozachvění hlasu
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v samotě
Něha se nedá
napovídat slovy
děvčátko
Slova jsou šedá
O něze ti poví
zrcátko” .

6.
‘‘ Už zase pláči
u kávy
Slzička smáčí
rukávy
a kreslí šmouhu
na líčku
Napiš mi touhu
mazlíčku!”
Když zjara sněží
skřivan k slunci letí
nad mraky
Nad vrchol věží
letí vzkazy dětí
pro draky
Žijeme touhou
Touhou zbičováni
zemřeme —
— vteřinu pouhou
jsme-li milováni
srdce mé.”
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VESELÉ ŘÍKÁNÍ
PETR KAŠPÁREK
po ránu vyjde slunce
pak svítí nad hlavou
a večer zapadne
chodím po pevné zemi
a slunce nade mnou
tak brzo nezhasne
na minulost jsem zapomněl
co přijde přijmu rád
jen čas mám rád
jen čas a napořád
a jednou mine-li
nebudu teskniti a nebudu se smát
já miloval jen čas - ten prošel mi
na zemi nebylo proč o víc stát —
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Bert Brecht:
Gedanken ueber die Dauer des Exils
(M yšlen k y o trvání exilu )
L
Netluč
hřebík do zdi,
hoď kabát přes židli!
Nač plánovat na čtyři dny?
Zítra se vrátíš domů!
Nezalévej stromek!
Nač vůbec sázet strom?
Než bude vysoký jako stupínek,
šťastně opustíš toto místo.
Naraž si čapku do obličeje, míjíš-li lidi.
Nač listovat v cizí mluvnici?
Zpráva, jež tě povolá domů,
je napsána v řeči ti známé.
Tak jako malta odprýská od stropu,
(nic proti tomu nepodnikej!)
hradba násilí se zbortí,
postavená na hranicích
proti spravedlnosti.

II.
Podívej se na hřebík, jejž jsi zatloukl do zdi!
Kdy myslíš, že se vrátíš domů?
Chceš vědět, čemu skutečně věříš ve svém srdci?
Den co den
pracuješ na osvobození,
sedě v komůrce, píšeš.
Chceš vědět, co si skutečně myslíš o své práci?
Hleď na kaštánek v koutě dvora,
kam vlečeš konev plnou vody.
(Z němčiny přeložil Hanuš Lexa)
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Rozhovory a polemiky
SOPKA ISLANDSKÁ
Tak se nazývá básnická žeň Josefa Lederera z let 1969-72. Její
autor (naroz. 1917) opustil Československo již před válkou a nyní
přednáší anglickou renesanční literaturu v Londýně. “ Sopka islandská a jiné verše” vyšly r. 1973 v kolínském “ Indexu” . Sbírka nese
v záhlaví francouzské věnování: “ A Claudine cette parole hermétique” . Tyto zevní údaje dosvědčují, sice jen povrchně, ale přece do
statečně, jak kosmopolitické prostředí zrodu, tak i záměr znepří
stupnit intimní projevy básníkovy inspirace.
Lederer je kultivovaný básník, obeznámený se všemi metodami
básnického řemesla. Jeho metrika, strofická struktura, jeho dů
raz na sonórní rým, jeho imitatio historických či mythických ná
mětů, jej řadí k západní básnické tradici. Máchovská romantická
antithéza: “Já jsem sopkou Islandskou; kolem led a sníh a ve
mně” , jež vnukla Ledererovi název sbírky, nenechává nikoho na
pochybách, jakou tradici vzývá v prvé řadě. Symbolistické prvky
jeho veršů, ve stylu na př. Valéryho, příležitostný automatism jeho
básnické tvorby, (hasard objectif á la Breton) jeho tu bizární,
tu vulgární šprýmy (a la Lautréamont, Jarry, Tzara a j.) ho řadí
k básnické moderně.
Oblíbené formy, k nimž se Lederer vrací, jsou sonet a terza rimata, (Ulixes v podsvětí). Většinou jde o sonety s uvolněným režimem
rýmů, na př. v básni “ 1972” ; konvenční uspořádání rýmů je řidší.
Typickým znakem Ledererova básnického výrazu je úsilí o hudebnost verše. Volí formulace ozdobené aliteracemi, akordy, assonancemi, vnitřními rýmy, ozvěnami, onomato-poetickými libozvuky, ne
bo naopak, vynalézavými dissonancemi. Ilustrujme tuto zamýšle
nou i spontánní hudební techniku touto ukázkou:
Kryjóny vzali, šuměli den po dni,
poslušní pilní příručí, a tak
pleťový pastel kryje černý spodní
a prapůvodně tvrdý klikyhák.
(“ Váhavý Hanuš” )
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Autorův slovní rejstřík je rozsáhlý a pestrý; jde o dikci vzděla
ného humanisty, který opustil rodnou Prahu patrně již jako stu
dent a který se nikdy nerozžehnal s ar gotickými invencemi svého
jinošství.
Jambický pětiměr že pro pašije
lásky se hodí, každý pochopí.
Královna Anna, její bílá šíje.
Elize, synaléfy, synkopy.
(“ Čítárna britského muzea” )
Co se s ní loučil, dvacet let je tomu,
průhledně modrou měla tenkrát skráň.
Průvod se stáčí u Faustova domu
a chopinuje si to na Moráň.
(“ Váhavý Hanuš” )
Prvý citát je poetizace literárního kritika, který ironicky vy
chutnává rétorickou eleganci klasické poezie, druhý je patrně
ozvěnou předválečné studentské slovní grotesky. (Jak nepomyslet
při četbě ezoterického neologismu “ chopinuje si to na Moráň” na
recesistické: “fiškám si to na roráty” .) Přes značnou suverénnost,
Ledererova básnická řeč není vždy zcela bez kazu. Básník na
př. rýmuje verš: “ a nic a nic a na Dobytčím trhu” s veršem:
“ Zaklíněn v samotu. V tvůj já se vrhu” . Pravopis cizích slov je
někdy nepřesný: “ furgon (sic!) a průvod, furgon (sic!) děja vu;
nebo rým: “ vede jez” — “ marseillais” ,/místo: “ Marseillaises” ,
(str. 11, 12.)
Vyzařuje-li Ledererova prozodie věrnost tradičním formám,
jeho básnické poselství je typicky soudobé. Rozsáhlejší kryptické
vize, zejména “ Váhavý Hanuš” , “ Sopka Islandská, a “ Ulixes
v podsvětí. Tmelí střízlivou elegii s puerilními žertem a uštěpačností cynika znalého světa. Třebaže motta Ledererových básní invokují Máchovskou beznaději či Dantovo “ Inferno” , satirický tón
převažuje. Lederer nekráčí životem “ na tváři lehký smích —
— hluboký v srdci žal” . Jeho verše odhalují spíše dispozici ionescovského či beckettovského nihilisty-clowna:
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Jak suché listí šustí moudrost stoiků.
Lyrický básník přišel na řadu,
letěla léta. Nezletilý. Stojku.
Uprostřed smutečního obřadu.
(str. 10)
Koho symbolizuje v jedné z básní znovuvzkříšený mistr hodidářský, z pověstí staré Prahy — tvůrce, který je hamižně oslepen,
snad z rozkazu žárlivého primátora a jeho konšelů a jenž se
pomstí zločinným politikům tím, že zničí mistrovské dílo své
ho genia? Je to národ, zdolaný demagogy a slepě vrávorající v
lethargické agónii vedoucí k mravní sebevraždě a k svévolnému
zničení vlastního národního díla? Je Praha a její přítomnost sym
bolizována zničeným chronometrem, či orlojem dosud “ tikajícím” ,
který “ váhavý Hanuš” váhá zničit?
Stejně ponouká čtenářovu zvědavost Ledererův Odysseus. Ja
ký je univerzální smysl zpovědi tohoto mythického exulanta, odhalícího tajemství, že Ithaka je pouhá iluze, již si hrdina vysnil,
aby zmučil pokleslého ducha svých lodníků? Lederer jednak nazna
čuje, že svobodná otčina je sice čirý výmysl, lstivý trik Odysseova
ostrovtipu, jednak je to však také líbezně svůdný mythus, životo
dárná naděje.
Francouzský literární historik Denis Seurat prohlásil o herme
tické poezii francouzského symbolisty Mallarmého, že je to ideální
sousto pro profesory, protože se neobejde bez trnitého a proble
matického výkladu. Totéž lze říci o oné parole hermétique věno
vané francouzské Klaudýně, jež by asi často váhala nad smy
slem jí připsané sbírky, i kdyby se naučila mateřštině oddaného
českého poety, ledaže by jí propůjčil klíč otvírající ctitelův básnic
ký “ sezam” . Takový klíč by bylo možno vysoustruhovat, jedná-li
se o kodifikace diktované intelektem, jak je tomu v případě Mal
larmého, Valéryho či novodobého Saint-Johna Persa. Jde-li však
o mlhavé invence vyslovené nefalšovaným freudovským “ podvě
domím” , (jak je tomu v případě mnohých surrealistů), pak básník
může znát plný smysl svého orfického poselství. Budoucnost ji
stě prozkoumá podrobněji kráter i žhavou lávu Ledererovy “ Sop
ky Islandské” . . .
D. B Ř E S K Ý
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NOVÁ POSTAVA ČESKÉ LITERÁRNÍ SCÉNY
OTA FILIP
Už i Československo má svého Solženicyna. Stal se jím ostravský
spisovatel Ota Filip. 10■ července letošního roku byl československými
úřady zbaven státního občanství. Tím se ocitl “ mimo ochranu záko
na” a byl vykázán ze země.
Českým a slovenským čtenářům je Ota Filip znám spíše ze soud
ních a policejních relací než svým osobitým literárním dílem. V le
tech 1968 až 1973 vydal tři romány, z nichž však pouze jeden vyšel
v češtině:
1) Cesta ke hřbitovu, (P ro filO stra v a 1968.) V témže roce vyšel
román ve Fischerově západoněmeckém nakladatelství ve Frank
furtu, pod názvem Das Café an der Strasse zum Friedhof, (str.
455).
2) Blázen ve městě (Ein Narr fůr jede Stadt,) Fischer, 1969, str.
249.
3) Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy; (Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau,) Fischer,
1973, str. 315.
Všechny romány do němčiny citlivě přetlumočila Josefine Spitzer.
Stylem a stavbou jsou si nejblíže Cesta ke hřbitovu a Nanebevstou
pení Lojzka Lapáčka. Podle některých znaků se zdá, že Blázen ve
městě, ač publikován jako druhý, je pořadím vzniku první Filipův
román; že byl napsán před Cestou ke hřbitovu. Toto pořadí také
přesvědčivě odráží Filipův tvůrčí růst.
Blázen ve městě je příběh mladého učitele> který se po osmi letech
pobytu v pracovním táboře vrací do “ normálního” života. Ani podle
problematických právních norem tak zvaně socialistické společnosti
se hrdina nedopustil žádného zločinu. Maskou šaškovství se pouze
snažil o odstup od prostředí, s nímž bytostně nesouhlasil.
Vrací se do světa, v němž si jeho manželka již našla milence, v
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němž lidé hoří touhou informovat ho o tom; do světa, kde získat i
podružnou manuální práci je pro něho problém.
Souběžně líčí osudy obyvatel vypravěčova domu. Autorovým cílem
je zobrazit lidské osudy komolené nenormální společností. To platí
pro obě strany barikády, pro navrátilce z vězení, stejně jako pro
funkcionáře režimu nebo pro — v českém prostředí neodmyslitelné
ho — fízlíka.
Celý děj je koncipován jako psaní románu. Tuhle techniku, roz
hodně ne novou, autor dokonale využil. Porovnává a váží rozmanité
varianty týchž událostí a ironií nadlehčuje jinak stísňující atmosfé
ru příběhu.
Některými dějovými prvky Blázen ve městě připomíná jiný český
román dnes již mezinárodně proslulého spisovatele. Na počátku pří
běhu je žertování. Jeho důsledky jsou tragické. Hrdina taky svede
manželku svého protihráče spóluodpovědného za oněch osm let vazby.
A samozřejmě i on pozná bezútěšnou marnost takového počínání.
Že by epigonství? Stačí přečíst jen několik stránek, aby čtenář
poznal, že Filip je dokonale svůj, že všecka podobnost s jiným ro
mánem vyplynula ze shody popisované doby a prostředí.
Blázen ve městě popisuje osudy poměrně malé skupinky lidí. Cesta
ke hřbitovu a Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka připomínají naproti
tomu útvar■ který literární kritikové a historikové s oblibou nazý
vají “ dobovou f r e s k o u O b a romány se odehrávají v národnostně
smíšeném prostředí Ostravy, před a za druhé světové války. Zatímco
protagonistou Blázna je dospělý muž, hrdinou a vypravěčem v obou
dalších románech je dítě, později dospívající mladík. Cesta ke hřbi
tovu končí s koncem druhé světové války. Nanebevstoupení obsahu
je roztroušeně několik odstavců předjímajících hrdinovy poválečné
osudy. Ty se dosti shodují s událostmi v životě autora.
V Cestě ke hřbitovu je ohniskem děje kavárna patřící hrdinovu
otci. V Nanebevstoupení je to footballový club Slezské Ostravy, jehož
je hrdinův otec — jinak nepříliš úspěšný pekařský mistr — jedna
telem. Proti Bláznu ve městě je dějová základna obou románů pod
statně širší. Množství postav a postaviček zmítaných předválečnými
událostmi připomíná hemžení na Breughélových plátnecht
Lojzek Lapáček je nadto ještě obdařen zvláštními nadáními: může
létat (odtud taky název románu) a komunikovat s mrtvými. Toto
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druhé nadání rozšiřuje dějovou základnu v čase. ( On Lojzek je prav
děpodobně epileptik a jeho mimořádné zážitky pramení z předzáchvatové aury).
Otcové obou hrdinů jsou kolaboranti. Kavárník v Cestě ke hřbi
tovu se jím stane jaksi bezděky. Chudý venkovan se ve městě domohl
majetku a postavení. Nemůže je přece přestat zvelebovat ani na
pozadí válečného požáru, nacistických věznic a koncentračních tá
borů. Jeho manželka, vypravěčova matka, se podobně bezděky sta
ne milenkou obersturmbannfuhrera ostravského gestapa> když za
chraňuje svého bratrat komunistu Frantu.
Lojzkův otec se pod nátlakem tchýně přihlásí k německé národ
nosti. Tahle tchyně je ostatně až přízračná postava. Kdysi se na ní
provinil osud. Její manželt rakousko-uherský rytmistr; ji opustil. Na
cestu do Ameriky s sebou vzal vedle operetní subrety také pokladnu
své škadrony. Opuštěná se za zklamání a příkoří mstí svému okolí.
Otcové v obou románech mají v sobě cosi z hrdinů antických tra
gedií. Jsou drceni dobou a jejími přemety. Válka, partyzánský od
boj a povstání jsou ve Filipových románech viděny z jiného než tra
dičně českého a slovenského zorného úhlu. Tragika se tu mstí s
fraškou.
Šarvátky mezi českým, německým a polským elementem národ
nostně smíšeného prostředí Ostravy mají půvab žabomyších válek.
Husí kůže na zádech čtenáři naskočí teprve potom, když si uvědomí,
co po těch veselých taškařicích následovalo.
Svými třemi romány se Filip zařadil mezi přední české prozaiky.
Do Mnichova přijel se svou rodinou a s rukopisem pokračování pří
běhů Lojzka Lapáčka od konce druhé světové války, do sovětské
okupace Československa.
Z autorových osobních osudů: Narodil se roku 1930 v Ostravě. Za
války přesídlil s rodiči do Prahy. Jeho otec byl po roce 1948 zatčen
a odsouzen Jako “nepřítel lidu” . Filip po maturitě pracoval ve spor
tovní redakci Mladé Fronty.
V roce 1959 vstoupil do KSČ a o rok později z ní byl vyloučen.
Mezi roky 1960 až 1968 byl dvakrát odsouzen k nuceným práčem, v
roce 1968 — po sovětské okupaci Československa — pro “ rozvracení
republiky” .
Filipův román o Lojzku Lapáčkovi se v Německé spolkové repu
blice setkal se značným čtenářským ohlasem, když vycházel na po-
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kračování ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. V srpnu minulého
roku přijeli pracovníci západoněmecké televize do Ostravy, aby v
autorově bytě natočili pořad o něm a jeho díle. Natáčení bylo pře
rušeno příchodem policie, která Filipa podrobila několikahodinové
mu výslechu. Pražskému dopisovateli západoněmeckého “ Zeitu” ,
který byl natáčení přítomen, odňaly československé úřady novinář
skou akreditaci.
Podle některých českých exilových novin Filip pak byl přinucen
k veřejné “ sebekritice” v československé televizi.
(—m. b.—

STARÁ ČESKÁ HUDBA V ITÁLII
JIŘÍ MALÁT
Mnozí z českých hudebních mistrů 18. století toužili poznat Itálii,
tehdy “ zaslíbenou” zemi všech hudebníků. Donedávna jsme ne
měli tušení o tom, jak se tenkrát česká hudba šířila i do Itálie.
Teprve zásluhou dr. Rudolfa Pecmana, který byl vyslán na tří
měsíční studijní pobyt do Říma, byl učiněn překvapující objev
nečekaného množství neznámých českých skladeb z 18. století,
uložených v italských archivech.
Je to především Hudební knihovna sv. Cecilie v Římě, ale i celá
řada archivů a knihoven v jiných městech, jako v Benátkách, v
Lucce, Bologni, Pise, ve Florencii, v Modeně, v Neapoli a j. Ru
dolf Pecman nalezl v těchto archivech téměř osmnáctset biblio
grafických údajů o českých skladbách 18. století, což jistě není
konečné číslo. Mezi autory těchto skladeb jsou pochopitelně ti
umělci, kteří v Itálii našli svou existenci nebo kteří tam aspoň
dočasně působili. Překvapuje však, že v italských archivech jsou
deponovány i skladby těch starých českých mistrů, kteří Itálii
nikdy nenavštívili.
Do první kategorie patří především Josef Mysliveček, (1737-1781)
Venatorini, který v Itálii působil od r. 1763 až do své smrti r.
1781. Pro své oblíbené opery (“ II Parnaso Confuso” (1765), “ Bellerofonte” (1767) “ Tamerlano” (1771) “ Antigone” (1774) a “ Armi-
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de” (1779) a jiné skladby, Mysliveček byl nazýván “ II divino
Boemo” / “ božský Čech” . Přesto však zemřel zapomenut a v neu
těšených poměrech. K Myslivečkovi se druží houslista a skladatel
Václav Pichl (1741-1804), který byl hudebním ředitelem u arcivé
vody Ferdinanda —■ guvernéra v Miláně
od r. 1775-1796, kdy
se vrátil do Vídně. S Pichlem se v Itálii stýkal Vojtěch Jírovec,
(1763-1850) skladatel, pianista a houslista, který dříve než se
stal dvorním kapelníkem ve Vídni, studoval hudbu v Neapoli, v
Miláně a v Janově a jehož opery a balety byly v Itálii velmi oblí
beny. Jeho skladeb je v italských archivech uloženo velké množ
ství.
Také František Vincenc Kramář (Kromer), ve své funkci dvor
ního skladatele a kapelníka ve Vídni, navštívil Itálii a byl čest
ným členem milánské konservatoře a Filharmonického spolku v
Benátkách. I Jan Vaňhal (1739-1813) varhaník, houslista a autor
církevních, komorních, klajvírních a houslových skladeb, ži
jící ve Vídni, navštívil — patrně r. 1761 — Itálii, kde jeho ope
ry dosáhly velkého úspěchu. Vaňhal je, podobně jako Kramář,
početně zastoupen svými skladbami v italských archivech.
Itálii navštívil r. 1765 také Jiří Antonín Benda (1722-1795) a
triumfální koncertní cestu tam podnikl pianista Jan Ladislav
Dusík, (1761-1812.) Také jejich skladby jsou uchovány v italských
archivech. Z méně známých skladatelů, premonstrát Heřman An
tonín Jelínek (1709-1779) varhaník a houslista, podnikl dvakrát
uměleckou cestu do Itálie, kde vystupoval pod jménem Cervetti.
Spřátelil se s V. Pichlem v Miláně, kde také zemřel. Zda Itálii
navštívil také jeho jmenovec Abbé Josef Jelínek, (1758-1825) čes
ký pianista a skladatel ve Vídni, nebylo zjištěno, třebaže jeho
skladby byly tištěny také ve Florencii.
Z českých skladatelů, jejichž práce jsou uloženy v italských
archivech, ale kteří Itálii nikdy nenavštívili, uveďme alespoň
Mozartova odpůrce Leopolda Koželuha (1753-1818) a vídeňského
mistra hudby chrámové, Františka Tůmu (1704-1774.) Do Itálie
pronikla i popisná, v Londýně populární “ Bitva u Prahy” českého
skladatele Františka Kočvary, který zemřel v Londýně r. 1791.
Ve svém průzkumu, dr. Pecman se setkal také s jménem Giovanni Smetana. Je to zřejmě skladatel chrámové a klavírní hudby
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z konce 18. století, uvedený v české Hudební encyklopedii také
jako Signore Smetana (nebo Smettana); jeho životopisná data
nejsou přesně známa. Bylo však zjištěno, že v letech 1786 a 1793
vydal v Amsterodamu své klavírní skladby, z nichž jedna byla
omylem přičítána Bedřichu Smetanovi.
Svou zprávu o výsledku studia v italských hudebních archi
vech, dr. Pecman končí přáním, aby jeho nálezy byly počátkem
rozsáhlé badatelské akce, při níž by aspoň hlavní z neznámých
skladeb českých mistrů byly přeneseny na mikrofilmy a aby byly
pořízeny jejich partitury a tak dána interpretům možnost sezná
mit s nimi veřejnost. Byl by to jistě krásný podnět z “ Roku české
hudby” .

MARXISMUS A HUMANITA
Když jsme po únoru 1948 pobývali v IRO táborech, našli jsme tam
i skupinu mladých uprchlíků oddělující se od ostatních. Mívala
exkluzivní schůzky vyznačující se značným fanatismem. Jeden z
členů této skupiny se představil jako někdejší můj žák na Kar
lově universitě a informoval mě, že na svých schůzkách čtou a
diskutují Marxův “ Kapitál” . Namítl jsem, že pro sledování tohoto
cíle snad nemusili opustit Československo. Můj někdejší žák od
pověděl, že v Marxově učení shledávají mnohem více lidskosti
než v ideologii pražského režimu. Celá tato skupina emigrovala
na Nový Zéland, do údajného “ ráje socialismu” .
I ve Spojených státech část akademických občanů je přesvěd
čena, že marxismus je mnohem lepší než komunismus. Také tito
levičáci pěstují sektářskou solidaritu, v naději, že marxismus
spasí Ameriku. Věří ovšem, že se stanou vládnoucí vrstvou ame
rické socialistické společnosti. Víra v “ humanitu” marxismu se
udržuje, jako každá mythologická víra, nedostatkem neúplatné
kritiky a poznání těch, kdož ze “ socialistického ráje” uprchli
a libují si ve svobodě “ západního pekla, nebo alespoň očistce” .
Třebaže jejich útěk svědčí o pravé tváři socialismu založeného na
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marxismus, cítí nepochopitelnou nutnost dokazovat Západu, že
marxismus je humánním úžením.
T. G.Masaryk sice konstatoval, že marxismus z humanitních
ideálů vyšel, ale nakonec jej odmítl. Konstatoval, že co je v mar
xismu humánním, to mu není vlastním, a co je skutečným
jeho přínosem, to není humánní. (Vždyť proti majetku ovládaném
jedinci, brojila již dávná patristika.) Má-li se jednat o skutečnou
humanitu, pak ji nelze posuzovat podle pěkných frází, ale spíše
podle činů a cest. Zřetelným ukazatelem je Marx-Engelsův “K o
munistický manifest” . Jakmile sebekrásnější doktrína prohlásí,
že jejím cílem je “ supremacie” jedné vrstvy nad druhou, pak
je to sotva znakem humanity. “ Manifest” — jak známo — kon
čí: “Komunisté podporují každé revoluční hnutí proti existující
mu sociálnímu a politickému řádu . . . násilným podvracením
všech stávajících podmínek společenských . . . Proletáři nemohou
nic ztratit, leda své okovy . . . Mají se zmocnit světa. Pracující
celého světa, spojte se” .
A kdo jsou ti “ proletáři” ? Manifest praví, že “ nejnižší vrstva
naší přítomné společnosti” . — Jaký v tom je však pokrok, nahradí-li se vrstva buržoazie vrstvou proletářů, jíž se přiznají všechny
výsady? Podle tohoto receptu jednala na př. pražská vláda, když
r. 1952 propustila na sedmdesát tisíc kvalifikovaných pracovníků
a nahradila je nekvalifikovanými proletáři. Ludvík Vaculík své
ho času prohlásil, že komunistická vláda nerozřešila za dvacet let
ani jediný vážný sociální problém. Také Sacharov konstatoval, že
“za 50 let vlády socialismu se v Sovětech nic nezlepšilo” . Již Pla
to žádal, aby ti, kdož mají mít v rukou správu lidských záležitostí,
byli lidé nadprůměrní a vzdělaní. Tendence totalitního “ zglajchšaltování” zájmů, citů a ideí, jsou naprosto neetické a nehumánní.
Ve srovnání se Stalinem, Lenin se patrně jeví pozorovateli “ lid
štějším” . Ale Lenin dal na př. povraždit kronštatské námořníky
domáhající se svobod slíbených revolucí. Lenin na př. prohlásil,
že “ těm, kdož nesouhlasí s režimem, nedáme jíst” . Fyziolog Pavlov si stěžoval r. 1925 na kongresu v Anglii, že sovětský režim
zneužil jeho techniky zacházení se zvířaty. Když se ho Lenin otá
zal, jak může ovládat psy, prý odpověděl, že “hladem a strachem” .
To ovšem prováděli tatarští předkové Lenina po celá staletí. Bez
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sankce vědy. Lenin s touto sankcí, Stalin ve šlépějích Lenina a
oba pod záštitou “ neomylného” Marxe hlásajícího násilný despo
tismus.
Ačkoli fyziognomie nemusí být vždy věrným svědectvím o
osobnosti, již sám Marxův nebo Engelsův pohled nevyjadřuje
mnoho humánního a kontrastuje na př. s pohledem Kropotkina,
který svou důvěřivost, po návratu z exilu do' Ruska, zaplatil ži
votem.
Sociální změny byly, jsou a budou nezbytné, jako projevy a
předpoklady neustálého pokroku. Musí se však dít v duchu pravé
ho poslání člověka, v duchu poslání vyplývajícího z kosmického
řádu, jehož části jsou i etické ideály humanity.
S. VELIN SKÝ

120 LET OD NAROZENÍ LEOŠE JANÁČKA
ZDENKA E. FISCHMANN, (Kalifornie)
Mezi českými skladateli, jejichž životní data mají vztah k letošnímu
roku, nacházíme též Leoše Janáčka, který se narodil 3. července
1854 v Hukvaldech na Moravě. Jeho stodvacetileté výročí je dohrou
příležitostí zamyslet se nad jeho postavením ve světové hudbě.
V Československu je Janáček jedním z nejlépe dokumentovaných
skladatelů, jak je zřejmo z velmi bohaté a systematicky rostoucí bi
bliografie a odborné literatury. Nevím, zda existují přesná statistic
ká data o frekvenci, s níž jsou jeho díla v Československu provozo
vána, ale nemám pochyby, že jsou pravidelnou částí programu v
nejrůznějších hudebních žánrech.
V cizině je dnes Janáčkovo jméno nesporně známo. Konkurence
je však obrovská, protože jeho díla musí soutěžit o uznání nejen s
celou světovou hudební literaturou, ale i najít proporční zastoupení
v onom malém procentu, které reprezentuje provozování české
hudby. Dvořák jasně na Západě vede, a i Smetana mu většinou
těžce konkuruje několika nejpopulárnějšími skladbami. Martinů,
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Janáček, několik roztroušených starších jmen a někteří současníci,
jako Husa a jiní ve Spojených státech, doplňují obraz české hudby
v cizině — v katalozích desek, rozhlasových vysíláních a na kon
certech. Tedy situace ne příliš příznivá. Co hlavně chybí, je sou
stavná popularisace podobné méně známé hudby a specializované
koncerty — ale týž nedostatek pozornosti je všeobecnou stížností i
jiných etnických skupin nebo třeba soudobé hudby. Na druhé stra
ně, snad nikdy nebylo k dispozici takové množství nejrůznorodější
hudby jako dnes, od archivářských exhumací velmi staré hudby,
po experimentaci dnešních novotářů, na koncertech a hlavně na
deskách. A musíme uznat, že třeba americká premiéra Monteverdiho opery z roku 1641 (Odyseův návrat do vlasti, Washington,
D. C.) je tak významnou hudební událostí, jako bylo uvedení do
sud neprovedených oper českých skladatelů. Z užšího národního
hlediska bychom si ovšem přáli, aby Janáček a jiní čeští a slovenští
skladatelé nemuseli čekat dalších tři sta let na eventuální univer
sální obdiv co by historická rarita.
Na sklonku svého života, kdy měl několik opravdu uspokojivých
úspěchů v cizině, Janáček si často povzdechl, že nikdo není proro
kem ve své zemi. Dnes můžeme tvrdit, že se stal jedním z před
ních “ proroků” ve své vlasti, ale že mu cizina rozumí jen částečně,
a že shledává jeho hudební řeč stále ještě překvapivou a nezvyklou.
Několik příkladů z posledních let osvětlí toto tvrzení.
Začněme několika americkými komentáři ze šedesátých a sedmde
sátých let týkajících se Janáčkových oper. Když byla Jenufa ne
dávno (sezóna 1969-70) “ objevena” Operou v San Francisku, kri
tika (1) označila za hlavní příčiny nepochopitelného opomíjení to
hoto díla jeho složitost a zvláště problémy původního textu, těžko
překladatelného do angličtiny. Jinak nazvala dílo “nádherné . . .
napínavé drama zušlechtěné partiturou charakterizovanou upřím
ností, ekonomií a pathosem” a shledala Janáčkovo užití orchestru
“mistrovským” . Přes toto ocenění, Jenufa znova zmizela z americ
kých operních prken.
Zato Věc Makropulos, která předešla Jenufu v San Francisku
(americká premiéra 19. listopadu 1966), se dočkala též provedení
Newyorskou Městskou operou (1971), která ji dokonce vzala na
zájezd do Los Angeles (1972). Opět Janáček byl oceněn jako velmi
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originální a neodvislý skladatel na rozhraní romantismu a moderní
hudbyt a jako výborný operní dramatik. Zajímavé je, že tato opera
byla v San Francisku srovnávána s Bergovým Wozzekem a Lulu,
jako “ historka všech zemí a všech dob” (2 ), čímž se liší od folklo
ristické Jenufy a Káti Kahanové. Jako jiná paralela této “ univer
sální legendy” byl uváděn Goethův Faust. A nechybělo ani označení
za Janáčkovo mistrovské dílo. V Newyorské verzi však složitá inscenance, jež mimo jiné užívala značně fantastické filmové promí
tání na pozadí, spíš odváděla pozornost od čistě hudebních kvalit
opery a zdůrazňovala “ detektivní” prvek Čapkova dramatu na úkor
jeho filosofického pojetí studené nesmrtelnosti a pomíjivého, plné
ho lidského života. Po těchto nákladných představeních a většinou
příznivém kritickém ohlasu, byla Věc Makropulos vzata z pravi
delného repertoáru.
Větší odpor vyvolalo télevisní představení opery Z mrtvého domu
v roce 1969. Po politování, že je nepochopitelné, jak pomalu se Ja
náčkova hudba uchycuje v této zemi, ačkoliv jeho Jenufa a Liška
Bystrouška vyvolaly “ určitou zvědavost” , kritika (3) doslovně ří
ká, že “ Z mrtvého domu bohužel nepřidá nic k zvýšení jeho popu
larity” . Částečně se výtka týká libreta a jeho atmosféry “ senti
mentálního realismu” . ( “ Mnoho symfonické hudby, ale málo zpí
vání v operním smyslu” a “ Janáčkův vysoce osobní, specializovaný
ale omezený hudební styl” .)
K á ťa Kahanová jako prvotřídní profesionální provedení se ob
jevila na americkém kontinentě ne ve Spojených státech nýbrž v
Argentině, v roce 1968, ale též se neuchytila. Podle úsudku kriti
ků (4 ) v Buenos Aires je Ostrovského drama o něco zajímavější
než Janáčkovo zpracování. Hudebně se mluví o Janáčkově “ Sprechgesang” a paralelách s Debussym, s trochou Richarda Strausse a
Pucciniho. Celkem K aťa Kahanová měla menší úspěch než “ spon
tánnější Jenufa, relativně dobře známá v Buenos Aires z několika
předešlých sezón v Teatro Colón (1950, 1951, 1963).
Jak je z předešlého vidět, Janáčkovy opery nejsou dostatečně fa
miliární v Americe, zatímco Evropa je jim mnohem příznivější.
Na příklad Německo uvedlo dokonce i Výlepy pana Broučka, v
Berlíně a loni jako část úplného cyklu Janáčkových oper v Důsseldorfu. Anglie přijímá a dost často opakuje při nejmenším Jenufu
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a Káťu Kahanovou. Třeba Jenufa je opět na programu letošního
28. Mezinárodního festivalu v Edinburgu. Velmi potěšitelné bylo
též provedení Jenufy, nazvané “ úspěch desetiletí” , ve Stockholmu,
u příležitosti 200■ výročí Královské opery. Mohli bychom hledat
víc příkladů, ale nechci zde podávat soupis.
Co se týče ostatních Janáčkových děl, žádné není v Americe opravdu populární, ačkoliv jsou některá známá z provedení neame
rických umělců. Tak třeba obě Janáčkova kvarteta, a zvlášť Listy
důvěrné, jsou částí repertoáru hostujících československých kvar
tet, která se objevují ve Spojených státech s určitou pravidelností.
Kritikové (5) reagují popisy jako: “ dílo je po všech stránkách mi
mořádné” , “ respekt a obdiv pro Janáčkův individuální hudební ja
zyk roste s časem a opakovaným stykem” , “ čeští umělci zřejmě mi
lují tak nesnadné dílo a Janáčkova hudba je pro ně tak klasická
jako Mozart nebo Haydn pro jiné specializované ensámbly” . Po
dobné komentáře byly uveřejněny o jeho ostatních komorních dí
lech včetně Zápisníku zmizelého, velmi zřídka prováděného.
Určitá bezradnost, jak posuzovat Janáčkovu hudbu, se zrcadlí
též v recenzích desek jeho hudby, a ť už jsou české či jiné prove
nience. V podstatě jsou vítané, jako něco nezvyklého a exotického,
co by se mělo znát. Ale při bližším pokusu pochopit Janáčkovu in
spiraci, okruh jeho zájmů a, mohli bychom říci, ducha jeho skladeb,
komentátoři se obvykle soustředí na kvalitu nahrávky, eventuální
srovnávání více verzí těchto děl, na “ nesnadnost” a velkou nároč
nost jeho stylu — a zřídka projeví osobitější, spontánní a citověj
ší vztah k jeho tvorbě. V podstatě uznávají Janáčkův “ idiomatický”
sloh a cítí, že Čechoslováci (a několik málo jiných Evropanů) jsou
jeho jediní, schopní interpreti.
O Firkušného nahrávce všech Janáčkových klavírních skladeb,
sólových i s orchestrem řízeným R. Kubelíkem, tvrdí jeden komen
tátor (6), že jeho “ hraní ukazuje vášnivou oddanost umělce, jenž
se věnoval nepopulární věci po nějakých čtyřicet let” a jehož “ vy
trvalost . . . konečně začíná mít výsledky ve smyslu odezvy kritiků
a posluchačů” . Zato Lašské tance jsou podle téhož recensenta
“lehký a roztomile lidový krámek (s tu ff)” , jenž nepotřebuje oprav
dového Janáčkovského znalce-dirigenta, zatímco Rafael Kubélík je
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tím jediným pravým, “ idiomatickým” dirigentem pro Tarase Bulbu.
Podle jiného recenzenta jsou Lašské tance “ rozkošně pikantní”
skladby, které “ by měly být tak populární jako Smetanovy Slovan
ské (sic!) a Brahmsovy Uherské tance (7 )” . Jak je vidět i pouhé
komentáře o terra incognita české hudby jsou nebezpečné.
Janáčkova Glagolská mše je poněkud známá od americké pre
miéry v roce 1930, za řízení Artura Bodanzkého a zvlášť po tom,
co ji nedávno provedl Leonard Bernstein a jiní. Ale jeho ostatní
sbory jsou naprostým překvapením, pouze na deskách. Snad je ty
pické, že recenzenti (8) shledávají Potulného šílence “nejnezvyklej
ším z těchto nezvyklých děl” a “ vrcholem Janáčkovy sborové tvor
by” , zatímco Bezručovské sbory jim jsou ideologicky cizí. Každo
pádně považují desky s jeho sbory za něco pro sběratele rarit, bez
vyhlídek, že by se tato díla kdy mohla v Americe uchytit.
Po tomto nahozeném postavení Janáčka v mezinárodním, a
hlavně americkém, hudebním dění se chci ještě stručně zmínit o
několika užších vztazích jeho životních dat a tvorby k roku 1974Snad stojí za zmínku i fakt, že Janáčkův spolupracovník a propa
gátor Max Brod (9 ) se narodil před devadesáti lety, 27- května
1884, a uveřejnil svou knihu “ Leoš Janáček, život a dílo” v Praze
před padesáti lety.
V roce 1874 se odebral dvacetiletý Leoš Janáček do Prahy, aby
studoval na varhanické škole. O deset let později ho nacházíme v
Brně, činného v mnoha tamějších hudebních organisacích, s vůlí
rozvinout jak literární osvětovou práci ve formě časopisu “ Hudeb
ní listy” (1884-1888), tak vlastní skladatelskou činnost, která je do
ložena hlavně zlomky a zprávami o zamýšlených dílech (10).
Od března 1894 soustředil Janáček svůj hlavní zájem na Její
pastorkyni. Klavírní znění Úvodu k Její pastorkyni, pod jménem
Žárlivost (11), dokončil pravděpodobně už v prosinci 1894 a pozdě
ji je vypracoval v orchestrální verzi, která byla občas provedena
jako samostatné koncertní dílo, i když byl jeho původní úmysl
užívat je v souvislosti s operou. Celá opera stála Janáčka devět let
úporné práce a hledání zcela nového operního výrazu. Její pastor
kyně se dočkala světové premiéry 21■ ledna 1904 v Brně. Slaví
tedy letos Jenufa sedmdesátiny svého operního debutu, či dokonce
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osmdesátiny, jdeme-li zpět k roku, kdy okouzlila čtyřicátníka Ja
náčka. Kromě toho je tomu padesát let, kdy Maria Jeritza zpívala
Jenufu na Metropolitní opeře v New Yorku, v americké premiéře,
která se uskutečnila 6■ prosince 1924, v Brodově překladu. Kritika
byla rozdělena a některé velmi nepříznivé komentáře snad byly do
konce důvodem, proč se Jenufa znovu objevila ve Spojených státech
až v roce 1959, na Lyrické opeře v Chicagu. Lepší a trvalý
kritický ohlas měla Jenufa v berlínské německé premiéře, 17. břez
na 1924, jíž se skladatel osobně účastnil.
V květnu 1904 Janáček dokončil svou operu Osud, která se doč
kala provedení v rozhlasové formě až roku 1934. Jeho legenda Věč
né evangelium pro sóla, smíšený sbor a orchestr, na text Vrchlické
ho, patří do roku 1914Rok 1924, kromě zmíněné německé a americké premiéry Jenufy,
představil veřejnosti další Janáčkovskou hrdinku v opeře Příhody
lišky Bystroušky. Brněnská světová premiéra se udála 6. listopadu
1924. Ponechávám přírodozpytcům vypočítat, kolik generací “ liščíček, jakoby mámě z oka vypadly” se už během těch padesáti let
od premiéry vystřídalo. Kromě Bystroušky skladatel v roce 1924
vypracoval některé dojmy a vzpomínky ze svého dětství v Pochodu
modráčků a v dechovém sextetu Mládí.
Z obsáhlé literatury chci uvést jen sborník “ K stému výročí na
rození Leoše Janáčka” (12), jenž obsahuje celou řadu zajímavých
přínosů k janáčkovskému studiu, pouze v češtině.
Jak je vidět, Janáčkova pozice v mezinárodní hudbě ještě není
vyřešena. Tento problém byl námětem festivalu “ Leoš Janáček a
Evropa” v roce 1968, který se uskutečnil v omezené form ě; (sovět
ská okupace, jež odradila mnohé cizí účastníky). Částečné výsled
ky byly uveřejněny o dva roky později (13), v překladech nebo
originálním jazyce zahraničních účastníků (němčina, angličtina,
francouzština)'. Můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat,
že diskuse bude pokračovat, alespoň v Evropě, v roce 1978, (pade
sát let od Janáčkovy smrti).
1) Martin Bernheimer, v Los Angeles Times.
2) High Fidelity/Musical America( February 1967, článek K. D.
Wallace, “ First U.S. Makropulos Čase”
3) L. Sny der, in The Christian Science Monitor a Walter Arlen in
Los Angeles Times.
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4) Juan Pedro Franze, Buenos Aires Musical, X X III, No. 378,
Květen 1968
5) Los Angeles Times, Music Reviews, o hostujícím Smetanově a
Janáčkově kvartetu.
6) Los Angeles Times, Červenec 1972
7) High Fidelity/Musical America, October 1972
8) High Fidelity/Musical America, October 1972 and May 1974
9) Pro podrobnější analýzu Brodových zásluh o Janáčka, viz autorem článek “ Max Brod a hudba” , Proměny, ročník 7, č. 2,
duben 1970, str. 26-31
10) Zdá ise, že Janáček chtěl v roce 1884 začít svou operní kariéru
v jaksi mezinárodním duchu. Mezi jeho zamýšlenými náměty
byla Racinova Athalie a Molierův Lakomec. Zachovaly se náčrt
ky Příhod posledního Abenceraga, podle Chateaubrianda,
11) Podrobnosti a úvahy o Žárlivosti viz v B. Stědroň: Zur Genesis
von Leoš Janáčeks Oiper Jenufa, Universita J. E. Purkyně,
Brno 1968
12) Musikologie, Svazek 3 SNKLHU, Praha 1955, str. 477
13) Colloquium Leoš Janáček et musica europea, International
Musical Festival, Brno 1970, str. 383.
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O PROMĚNU “ PROMĚN”
Náš čtvrtletník vstupuje do 12■ ročníku. Již podle jména, jež zvolil
jeho zakladatel Ladislav Radimský (P etr Den), v tomto časopise se
mají zrcadlit významné proměny (nikoli pouhé zm ěny!) našeho
světa a života. Prvé číslo nového ročníku čtvrtletníku SVU mi po
skytuje vhodnou příležitost pohovořit si jak s představiteli vydava
telstva tak i s čtenáři. V periodik podobného druhu by bylo možno
předpokládat, že ji budou odbírat především členové organizace,
která ji vydává. Skutečnost však za tímto samozřejmým předpo
kladem silně pokulhává: z celkového počtu téměř patnáctiset členů
SVU, Proměny odbírá pouze jedna třetina.
Ujasněme si několik základních skutečností, z nichž vycházíme
v úsilí, aby Proměny plnily své poslání lépe.- 1.) Konstatuji, že
většinu čtenářů nepředstavují členové SVU, ale čtenářský kádr
neakademických vrstev. Vyhovět přáním a zájmům značně široké
čtenářské obce na straně jedné a exkluzivním požadavkům poměrně
tenké vrstvy intelektuálů-čtenářů Proměn, na straně druhé, není
snadný úkol. 2-) Mezi redakcí Proměn a některých dalších periodik,
na př. Svědectví a Telegramu, by mělo dojít k jakési “ tiché dohodě”
o zásadním zaměření alespoň těchto tří našich časopisů. 3-) Jed
ním z hlavních poslání Proměn je umožnit publikovat příspěvky,
zvláště beletrii, příslušníků mladé a nejmladší generace, ( “ novým
jménům.” ) Z finančních a technických důvodů beletristická část
Proměn byla v posledních ročnících velmi ochuzena a tento stav není
žádoucí. 4.) Z téměř pětileté zkušenosti s redigováním Proměn jsem
dospěl k závěru, že tento čtvrtletník nemůže být ani exkluzivní vědecko-uměleckou revuí, ani časopisem “ lidovým.” Nalézt správnou
rovnováhu mezi těmito dvěma extrémy, není snadné.
Nehodlám obšírně rozvádět všechny potíže, s nimiž se redaktor
Proměn setkává. Upozorňuji jen na několik hlavních: a.) protože
redakce nemůže příspěvky honorovat, a čeští a slovenští intelektuá
lové, zvláště profesoři, musí publikovat v některé t. zv, “ velké” řeči,
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otázka plynulého zajištění hodnotných příspěvků pro Proměny je
značným problémem.
b. ) pro majitele tiskárny Proměny nejsou -— z obchodního hlediska
podnikem “ atraktivním” a jejich tisk musí často ustoupit vý
nosnějšímu a naléhavému tisku obchodnímu.
c. ) hlavní sazeč Proměn není ani českého ani slovenského původu
a sází podle vzhledu písma, nikoli podle smyslu slova nebo věty.
Strojopisy proto musí být naprosto bezvadné, neopravované,
psané na stroji s českou nebo slovenskou “ klávesnicí.” Daleká
většina příspěvků této podmínce ani zdaleka nevyhovuje.
Omlouvám se čtenářům, že se o těchto technických potížích vů
bec zmiňuji, ale jsou hromadnou odpovědí na zvyšující se počet
stížností a dotazů.
V čem spatřuji možnou nápravu? Především ve větším počtu před
platitelů (nejen odběratelů nebo čtenářů!) Kdyby každý člen SVU ne
bo alespoň každý čtenář získal jen jediného dalšího předplatitele, vý
robní náklady Proměn by mohly být zcela kryty z předplatného.
Rozsah bychom mohli ještě rozšířit a úroveň (honorováním objedna
ných příspěvků) zvýšit. Větší počet odběratelů by znamenal i mož
nost širší výměny názorů, větší ohlas naší společné práce a pravdě
podobně i snížení předplatného. (V loňském roce náš čtvrtletník vy
kázal více než tři tisíce dolarů pasiva a jeho další vydávání je z
finančních důvodů vážně ohroženo!)
Protože jedním z hlavních úkolů SVU i Proměn je seznamovat s
naší činností nejen český a slovenský živel v zahraničí, ale mnohem
širší veřejnost, doporučuji, vydávat jedno číslo Proměn v angličtině.
Každé takové “ anglické číslo” by bylo věnováno některé specifické
otázce naší vědy nebo umění. Budeme-li mít nezbytné finanční pro
středky, vydáme takové “anglické číslo” jako zvláštní, páté, číslo
běžného ročníku. Význam takové naší komunikace se širokým svě
tem anglicky čtoucích čtenářů, není jistě nutno vysvětlovat. Protože
nechceme dosavadní čtenáře (hlavně ty platící) připravit o požitek
číst co nejvíce příspěvků v češtině nebo slovenštině, prosím je o
jejich návrhy, názory a připomínky k tého plánované “ proměně
Proměn.”
S přáním všeho dobra v roce 1975 váš
JIŘÍ ŠKVOR, redaktor
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JEŠTĚ K TĚM “ OMYLŮM STOLETÍ”
(SLOVO ZÁVĚREČNÉ)
Komunistický “ Manifest” byl uveřejněn v bouřlivém roce 1848 a
základy komunistické ideologie zejména postavení dělnické třídy
a diktatury proletariátu byly položeny v první polovině 19. století.
Příčinou vzniku komunistického hnutí v té době bylo nelidské
vykořisťování pracujících a nespravedlivé obohacování jedinců
z cizí práce. Nesporné je, že tuto příležitost umožňoval a zajišťo
val tehdejším vlastníkům výrobních prostředků nový právní řád
zavedený ve většině evropských států, podle vzoru starého římské
ho práva, počátkem 19. století a který zcela opomenul chránit za
městnance podniků před vykořisťováním, ač jinak tak pečlivě
omezoval právo vlastnické v poměru vlastníků sousedů, či jiným
podružným způsobem. Že tato právní ochrana zaměstnanců sou
kromých podniků, tedy toto omezení vlastnického práva majitelů
výrobních prostředků, bylo uskutečnitelné od počátku, bylo do
kázáno jeho postupným a opožděným prováděním až někdy kon
cem 19. a počátkem 20. století v určitých státech.
Alois Rozehnal ve své obhajobě právního řádu zajišťujícího
pokud možná co nejmenší omezení soukromého vlastnictví (“ Omyl
století?” ) mimo jiné uvádí, že také církev římsko-katolická pa
pežskou encyklikou z r. 1891 a pozdějšími papežskými encykli
kami (z r. 1931, 1937, 1961 a 1967) odsoudila zneužívání soukro
mého práva vlastnického k vykořisťování bližního a k nespra
vedlivému obohacení z cizí práce. To, co je v uvedeném článku
řečeno na obhajobu římsko-katolické církve, je ve skutečnosti jen
těžkou obžalobou tehdejšího jejího vedení. V první polovině 19.
století převládaly ve světě, po likvidaci ideálů Velké Francouzské
Revoluce, zase jen křesťanské idee a jest smutnou skutečností, že
v té době hrstka křesťanů tak “ nekřesťansky” dovedla nakládat
se svými zaměstnanci, s miliony lidí stejné víry, jaké byla ona. V
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té době církve byly všemocné a jejich slovo bylo rozhodující; přesto
však všechny tehdy k vykořisťování mlčely.
Toto je daleko smutnější než skutečnost, že zákonodárci té doby,
“ suší” právníci, na toto kardinální omezení soukromého práva
vlastnického nepamatovali. Tak nejen tito právníci, ale i předsta
vitelé církví podstatně přispěli ke vzplanutí urputného a
dlouhého boje moderních patriciů a plebejců, který potom
neustále oslaboval a stále ještě oslabuje lidskou společnost.
A církev římsko-katolická teprve po uplynutí doby ně
kolika generací se probudila, aby konečně v roce 1891 ústy své
ho papeže vykořisťování pracujících odsoudila. Stejně ji pak
nikdo z jejích věřících podnikatelů neposlechl. Pak to trvalo zase
téměř dvě generace než se Vatikán k tomuto problému vrátil,
když si konečně uvědomil, jaké nebezpečí hrozí z marxismu pro
samotnou jeho existenci. A zase ho žádný z věřících vlastníků v ý 
robních prostředků neposlouchá a takových 12% zisků docilova
ných mnohdy na úkor mezd a platů na této zemi, je jim bližší
než ráj po smrti.
Jestliže Alois Rozehnal vidí v násilném oseká vání soukromé
ho vlastnického práva, končícím jeho úplnou likvidací znárodně
ním výrobních prostředků, “ omyl 2,0. století” , pak s ním možno
jen souhlasit, pokud jde o znárodňování podle sovětského vzoru
nebo i podle vzoru jugoslávského, jehož dosavadní výsledky jsou
stejně málo uspokojivé. Já jsem se otázkou znárodnění opětovně
kriticky zabýval a i o hospodářské reformě hospodářů Pražského
jara jsem se skepticky vyjádřil. Poukazuji v tom směru na své
články uveřejněné v Proměnách a v mnichovském Českém Slově,
které jsou uvedeny na konci této úvahy. Ovšem 20. století ještě
neskončilo a jak různé příklady ukazují, stále hledá nové cesty
uspořádání lidské společnosti, v němž by práce byla rovnocenným
partnerem kapitálu a tak bylo dosaženo větší sociální spravedl
nosti.
Dnes zchudlé kapitalistické státy Evropy, vystavené velkému
sociálnímu tlaku, přicházejí s myšlenkou participace a k nim se
překvapivě připojil rychle zbohatnuvší Irán s velmi moderní kon
cepcí vlastnictví výrobních prostředků. Je jisté, že tam, kde v
chudších státech je tlak pracujícího lidu velký, musí státníci po-
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stupovat jinak než na př. v bohatých USA, kde vždy díky bohaství země byly hospodářské podmínky takové, že dělníci, far
máři a malí úředníci, bez velkých sociálních reforem, žili a žijí
v existenčních podmínkách daleko příznivějších než kdekoliv jin
de na světě a sociální boj je mnohem mírnější.
Znárodnění podniků není však jediným řešením sociálních kon
fliktů. Zda je schůdnou cestou “participace” , to nám ukáže bu
doucnost. Mnoho si od této cesty neslibuji, což jsem také ve své
jedné úvaze o tomto problému uvedl. Ovšem v kapitalistickém
světě existují po řadu let velmi dobře prosperující podniky, kte
ré nelze zařadit mezi výrobní či obchodní prostředky soukromého
podnikání. Na př. ve Francii to je zejména automobilka Renault
ve státní režii, která v nej ostřejší konkurenci si počíná velmi do
bře. V četných kapitalistických státech existuje řada výborně
prosperujících podniků družstevních, zejména v distribuční síti.
Kdysi tak slavné a znamenitě prospívající Zeissovy závody v Jeně
nebyly žádným soukromým podnikem, ale obchodní nadací. I náš
Tomáš B aťa zavrhoval pro své obrovské podniky formu soukro
mého vlastnictví a chtěl přetvořit své závody rovněž v obchodní
nadaci, jako organizaci, nebo účelové jmění, sloužící veřejnosti.
Pro nedostatek právních předpisů v ČSR mohl svou myšlenku
uskutečnit jen v zahraničí, v prvé řadě ve Švýcarsku. U nás doma
jsme v uskutečňování myšlenky participace ten svět trochu před
běhli. Na př. malí a střední rolníci si v úrodných oblastech založi
li, dávno před první světovou válkou, vlastní rolnické cukrovary,
ve formě akciových společností. Akcie mohl však vlastnit jen rol
ník v poměru k výměře svých polí, který se zavázal pro cukrovar
pěstovat řepu, kterou za výhodných podmínek tomuto dodával.
Tyto rolnické cukrovary, zejména na Moravě, byly moderně řízeny
a po stránce technického vybavení předčily všechny průmyslové
cukrovary patřící většinou do koncernů velkobank.
Mnoho lidí zkoumá dnes, zda existují možnosti, jak přetvořit
lidskou společnost, aby produktivita práce a národní důchod ne
zaznamenaly podstatný pokles, za to však byly odstraněny ty vel
ké sociální rozdíly kapitalismu, které jitří lidské mysle. Ti, kdož
pokládají starý původní model volného kapitalistického hospodář
ství, mající základ v pokud možná co nejméně omezeném sou
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kromém právu vlastnickém, za nejlepší a v instituci takového
práva vidí stále ještě “tvrz” občana v jeho boji proti státní moci,
opomíjejí skutečnost, že toto právo bylo, a někde ještě je, sou
časně tvrzí bohatých podnikatelů v jejich odvěkém boji s chudý
mi pracujícími plebejci, dlouho, zejména v 19. století, jimi vy
kořisťovanými.
Tento původní starý model kapitalistického hospodaření mající
pochopitelně nejvíce zastánců v bohaté Severní Americe, není
dnes už přece jediným modelem a ve zchudlé Evropě a jinde na
světě se pomalu a těžce začíná rodit jiný model reformovaného
kapitalismu, který uznává práci jako rovnocenného partnera ka
pitálu a pozorně naslouchá hlasu velkého množství lidu, který
volá, že je ochoten dobrovolně mít raději národní důchod menší
než dosud, za to však spravedlivěji rozdělený. Je to taková malá
sociální revoluce a my, češi a Slováci, si musíme přitom vzpome
nout na výrok T. G. Masaryka, v letech dvacátých, k delegaci prů
myslníků protestujících proti zavedení sociálního pojištění, který
měl asi tento smysl: Pánové, smiřte se s malou revolucí a vyhnete
se té velké. Masaryk, ač žádný národohospodář nebyl, již tehdy
věděl, že nejlepší investicí soukromého podnikatele jsou peníze
zajišťující sociální mír a klid. Sociální pojištění se zavedlo a ná
rodní důchod naší vlasti pak se jen zvýšil, protože, až na kratší údobí světové hospodářské krize, byl u nás sociální klid. Že ten pů
vodní model liberalistického kapitalismu má dnes i mimo pole
sociální politiky své velké slabiny, mající původ v jeho živelném
liberalismu, o tom nemůže pochybovat nikdo, kdo se zamyslí zej
ména nad problémem vzniku světové měnové krise, nad pro
blémem inflace, petrolejové krize, působení multinacionálních
superspolečností, krachem IOS. Nemluvě o tom, že neustálé stáv
ky pracujících, často dlouho trvající, ten vyšší národní důchod
dovedou pořádně snížit.
Škoda, že profesor dr. Engliš a profesor dr. Macek jsou již mrtví,
protože by nám řekli mnoho nového o tom, co za tu řadu let, kdy
svá díla publikovali, se ve světě a v hospodářském životě změni
lo. Tito skuteční vědci neposuzovali důležité problémy jen z hle
diska národohospodářského, ale zejména prof. Engliš spojoval vě
du národohospodářskou s filosofií. Určitě by důkladně rozebral
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úkaz, který za svého života nepoznal: proč v takovém množství
průměrný pracující občan, nežijící právě v bohaté Severní Ame
rice, je ochoten dobrovolně raději se spokojit s nižším národním
důchodem a žít v socialistickém řádu, ač dnes ví, že tento řád
sníží jak produktivitu práce tak i národní důchod. Asi proto, že
nižší národní důchod je spravedlivěji rozdělován. Ten občan si je
vědom, že to pro něho znamená na př. stát frontu po denní práci
na drahý a nevalný kus šlachovitého masa, ale důležité pro něho
je, že s ním před řeznickými krámy ve frontách stojí všichni jeho
sousedé a všichni jeho spolupracovníci a že všichni mají nivelizované platy na asi stejné výši jako on, a že nebude “ nadávat” jen
on, ale všichni. Že snad se při té přeměně lidské společnosti leckdo
ocitne nespravedlivě za ostnatými dráty, to mu bohužel tolik ne
vadí, protože on tam nebude.
PRAMENY: Alois Rozehnal: Omyl století? (Proměny, New York,
ročník 11, duben 1974)
Karel Wagner: Hospodářský svět v neklidu. (Promě
ny, ročník 9, říjen 1972)
Karel Wagner: Znárodnění a jak dál. (Proměny, roč
ník 10, leden 1973)
Karel Wagner: Jeden z omylů 19. století. (Proměny,
ročník 10 říjen 1973)
Karel Wagner: Hospodářské zázraky. (České Slovo,
Mnichov, ročník 17, listopad 1971, ročník 17, prosinec
1971, ročník 18, leden 1972)
Karel Wagner: Na přelomu doby. (české Slovo, Mni
chov, ročník 18, duben 1972)
KAREL WAGNER
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OPOŽDĚNÉ BLAHOPŘÁNÍ
Padesátiny prý nejsou tak významným životními jubileem, aby se
s nimi dělalo mnoho hluku, “ Proměny” zmeškaly padesátiny čle
na redakční rady, dr. Antonína Kratochvíla, které připadly do “lí
né letní sezóny” . V měsíčníku “Nový živoť’, (Řím, roč. XXVI.,
č. 9-10) však byl otištěn dopis “ Básníka žijícího v Československu” ,
který napsal m.j,: Spěchám, abych z tohoto místa vyslovil datum
31. srpna 1924, kdy se narodil Antonín Kratochvil, syn známého
křesťanského filosofa v mém rodném městě Brně. Tedy v našem
rodném městě, jež se pozměnilo věky a zahalilo do rozličných po
dob, leč Augustinská ulice (nyní Jaselská) trvá nezměněně dosud.
Že po maturitě v r. 1945 v Brně a studiích na filosofické fakultě
Masarykovy university promoval r. 1954 v Mnichově, víte. Že vydávál řadu edic v zahraničí, víte; byl jsem nesmírně polichocen ob
zvláště jednou edicí, třebas jsem se o ní dozvěděl až později. Nebu
du vyjmenovávat další funkce, pouze tuto jedinou: historik české
literatury v exilu. Není to funkce, je to služba literatuře, jež je
nedílnou součástí literatury evropské. Mnozí o tomto pojmu mohou
mít různé názory. Dovolte mi, abych měl názor tento: exilová lite
ratura je součástí — naprosto nedílnou součástí — literatury ná
roda samého. Neměl jsem dosti příležitostí v životě, abych to ja
sněji ozřejmil.
Tato vůdčí osobnost české literatury v exilu se dožívá 31. srpna
padesátin. Vidí propasti, nazírá jejich počátek, zamýšlí se nad ne
smyslnými dopisy spisovatelů známých a určitých, chápe tuto —
zdánlivou — nesmyslnost a ví. Nemoc těla není nemocí duše. Vždy s
pohledem k místu zrození, dětství, jinošství. On neopustil své mí
sto, jako ho neopustil Ten, který šel na Kalvárii.
Byl a je navždy s námi. Osměluji se tvrzení, že s ním neopustili
tvůrčí krajiny ani další lidé slova, mateřské řeči a paměti národa.
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Mnohým se mohou zdát tato rozlišení subtilní! Upozorňuji však
rozlišovače, že subtilnost má váhu konopné šňůry.
Básník žijící v ČSR
Redakce Proměn se k tomuto ocenění práce dr. Kratochvíla vřele
připojuje a přeje jubilantovi pevné zdraví k významné tvůrčí práci.
or.

PAVEL LITVINOV O PRAŽSKÉM JARU
Sovětský fyzik Pavel Litvínov, vnuk někdejšího ministra zahrani
čí, je jedním ze sovětských občanů, kteří demonstrovali 25. srpna
1968 na moskevském Rudém náměstí proti sovětské okupaci ČSSR.
Byl zatčen a strávil čtyři roky ve vyhnanství na Sibiři. “ Informač
ní materiály” přinesly ve svém 13. čísle rozhovor svého redaktora
s Pavlem Litvínovem, v němž uvedl m. j.: “Všichni jsme sledovali
vvvoj v ČSSR s nadějí, že pomůže jako model přeměn i budoucím
změnám v SSSR. Lze říci, že to, o čem jsme snili, se počalo před
našima očima uskutečňovat v Československu. Byla to iluze, ale
nemohli jsme ji tenkrát nemít . . . Tyto proměny by nebyly v Ru
sku imožné, ani kdyby nebylo došlo k vojenskému zásahu v Česko
slovensku. Rusko nikdy doopravdy nepatřilo k Evropě, nebo pře
sněji řečeno, bylo sice částí Evropy, ale asijský vliv tam byl vždy
velmi silný . . . Pak je tu pasivita ruského lidu vyvolaná staletími
despotismu. Kromě toho máme za sebou padesát let sovětské vlády,
která systematicky likvidovala výkvět národa . . . A ť už je situace
jakkoli špatná, nelze se s ní smířit, vždy je nutno něco dělat. Samo
zřejmě chápu, že podmínky pro pesimismus existují dnes jak v
ČSSR tak i v SSSR. Ale právě s tímto nesimismem režim; počítá.
A proto si musíme v našem vztahu k naději a bezvýchodnosti uvě
domit. že právě na naší beznadějnosti stojí tento režim” . . .

UNIVERSITA 17. LISTOPADU ZRUŠENA
Universita přestala existovat s platností 30. září 1974. Přesné po
zadí a důvody nejsou známy. Roli hrál zajisté ale také fakt, že se
universita nedokázala vyrovnat s maoistickými nebo i vyhroceně
antikomunistickými tendencemi imezi studenty z Třetího světa. Tím
skončil kdysi pompézně oslavovaný experiment pomoci “méně vy
vinutým zemím.”
i
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(I. m.)

PŘIJÍMÁNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY V ČSSR
Byl zaveden nový systém přijímacího řízení, který byl použit již
loni v červnu. Písemná část se provádí pouze z jednoho až dvou
předmětů vyučovaných na střední škole. Např. na filosofických fa
kultách se pro přijetí na studium oboru psychologie píše písemka z
biologie, pro studium jakéhokoli jazyka, je to písemka z češtiny a
ruštiny. Ústní část “ řízení” je vlastně pohovorem:, v němž se zji
šťuje uchazečův všeobecný politický přehled a jeho stanoviska k
aktuálním politickým otázkám. Celé řízení prochází před zkušeb
ní komisí, která jen oznamuje výsledky tzv. přijímací komisi. Ta
se skládá ze tří pedagogů, zástupce SSM. zástupce KSČ a zástupce
městského výboru Národní fronty. Takže kdo vyhovoval “kádro
vým předpokladům'” , ten zcela lehce prošel” .
(I.

m .)

Mne však ani novověcí Čingischánové a Tamerlánové nepřesvědčí
o trvalém zdaru pekelného díla svého; octneť se ono tam, kde dílo
předchůdcův jejich, a leda proklínání národův i pronárodův za
chrání je od nepaměti. Naději tuto zakládám1 já na všedějinném
svědectví o pokroku ducha lidského; jiskra božství do něho vštípe
ná nedá se nijakou mocí udusiti a umořiti cele; ba čím více ji dusi
tí a mořiti budou neznabohové, tím živěji osvěcovati bude temnosti
věku našeho. . . . Protož i s ohledem na nynější trudné postavení
národu mého nepřestávám volati: a ť nebesa kalí se nad námi sebe
chmurněji, a ť neznabohové vymýšlejí na potlačení, hanění a tý
rání nás prostředky a cesty sebeošemetnější: já odvolávám se ne
k násilí za násilí, ale k budoucnosti nedaleké . . .
(František Palachy, Doslov k Radhoštu, 1872)
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Kritické marginalie
NAD DEBUTOM AU T O R K Y
Je paradoxně a osudové, že časť
mladej slovenskej a českej iiterárnej
generácie musí um'elecky dozrievať v
zahraničí. Autorka, ktorá sporadicky
uveřejňovala v Československu, uzatvára prvú etapu svojho literárneho
vývoja debutom, vydaným v Taliansku.
Na záložke útlej knížky Zlatice Milučkej, vydanej pod titulom ŽALM Y,
sa hovoří, že ide o zbierku lyrických
miniatur, v slovenskej literatuře dosť
zriedkavých. Diskusiu o žánri nabok, ŽALM Y sú knížkou citlivých bá
sní v próze, a zvačša pramenia zo sil
ného osobného zážitku a tragiky vý
voja m'alej krajiny v srdci Európy. V
mnohých prípadoch sa však autorka
snaží ísť ďalej, zovšeobecniť osobná
skúsenosť. Alebo konečne životná
skúsenosť vóbec nie je východisko
vým bodom' výpovede, stojí skór v
úzadí, ale cítit’ , je že to ona, čo ur
čuje autorkinu mravná zodpovědnost’ .
V takej to třetej polohe, ak tak mož
no povedať, sa nesie Balada o mieri:
"Odložte samopaly, tanky, dělá. Zamknite na sto zámkon brány tovární na
výrobu hračiek pre vojakov. Otvorte
dokořán
kráVovstvo
hračiek
pre
děti . . ."
Zlatica Milučká je nepochybné najpresvedčivejšia a umělecky najsilnejŠia v prvej polohe, tam, kde jej “ lyrizované m'iniatáry” pramenia zo sil
ného osobného zážitku. V o “Výstrahe” , ávodnom čísle knížky, “ kráčajá
svetom zbraně. Za nimi rakvy. V

štvorstupe . . .” V o “Vízii I.” sa zamýšl’a nad morálnym aspektom od
chodu z rodnej krajiny — “ dopusti
la som sa zločinu. Nepočávla som
hlas svedomia . . . Vlastnými rukami som mala precítiť opustenosť tej
časti zeme, kde spia děti . . .”
Myslím, že je na škodu autorky, že
sa dá občas uniesť bez kontroly nad
sebou samou. V Strachu “hl’adá ža
lobců, ktorý vmetie do tváře strachu
každý jeho zločin,” a v Baladě o
mieri volá “ otvorte srdcia dokořán,
vojáci, a zatvorte na sto zámkov to
várně sm'rti.” Patetické zvolania, my
slím si, nesvedčia dobrej literatáre,
aj keď sú — v případe tej to knižky
celkom nepochybné — áprimné. Lenže Milučká dokáže vzápátí, že vie aj
ináč: Strach, 7-riadková minatára, sa
končí pointou: “ Zodvihnem kameň
a zohrejem ho na vlastných prsiach.
Zodvihnem kameň a hodím' ho do
vlastného strachu.”
ŽALM Y sá knížkou, ktorá si žiada
pozorného čitatel’a, a nie zbierkou do
prázdninového rýchlika. Autorka je
neistá tam, kde jej uniká intimita
hlboko sákromného zážitku alebo po
citu, a přesvědčivá pri opaku: " V ona
lipového čajů. Po prstoch vchádzajů
teplé dlaně . . . Mama, ako len zá
vidím slze, ktorá skamenela. Vypila
do dna vžetky žiale.” (Str. 52).
Osobitná zmienku si zasláži gra
fická áprava ŽALM O V . Autorka,
inak ak sa nemýlim, profesionálna
grafička, si navrhla vzhPadove vyso
ko profesionálnu knížku, čo zrejme
nebolo až donedávna dobrým a sa
mozřejmým zvykom' slovenskej a česskej literatury, vydávanej v zahrani
čí. Úprava a použitie fotografií tvoria s textovou časťou ŽA LM O V jed
notný celok.
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Celkom na závěr: Zlatica Milučká
by nemala přestat’ písať. Bolo by to
na škodu budúcich čitatel’ov.

Po prostudování knihy čtenář však
nabývá dojmu, že pro snahu o
rychlost zpracováni čerstvého mate
riálu, došlo ke zveřejnění knihy za
cenu jiných nedostatků. Publikace ob
sahuje asi 22 % textů, převzatých do
slova z československých pramenů.

(Zlatica Milučká: ŽALM Y. Výšlo
ako 5. zvázok literárnej edície Slovo.
Vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a
Metoda v Říme, 1973.)
M IRO SLAV

DOBROVODSKÝ

CZECHOSLOVAKIA:
CRISIS IN WORLD
COMMUNISM.
(Edited by V. Mastný. Facts on Filé
lne., New York 1974, 392 stran,
S9.95.)
Zdá se, že název publikace je po
platný americké tendenci pro nadsa
zování. Publikace je ve skutečnosti
kompilačním' přehledem hlavních po
litických událostí v Československu v
letech 1968 — 1971. Vydávání tako
výchto referenčních publikací je účelem edice Interim History, v níž
Mastného kniha vyšla. Pro tuto edi
ci knížka plni svůj úkol dobře. Po
kud se však čtenář neseznámí podrob
ně s jejím obsahem, samotný název
ho může másti.
Kniha obsahuje 4 hlavní kapitoly,
z nichž každá zahrnuje jednotlivý rok
vývoje v Československu, v kritických
letech po roce 1968. Svým' rozsahem
odpovídají kapitoly přesvědčivě význa
mu a rozsahu jednotlivých politických
událostí ve vlasti. Sluší vyzvednout
autorovu snahu co nejrychleji zachy
tit vývoj v Československu po roce
1969: v tomto smyslu je publikace
ve svém rozsahu na knižním trhu
první.

Jde o překlady, původně připravené
pro anglického čtenáře na evropském
kontinentě, jemuž je středoevropská
realita pojmově srozumitelná. Tyto
texty by si zasloužily drobné redakční
úpravy, aby obsah byl srozumitelný i
čtenáři americkému. Jde nejen o úpravy jazykové, ale i o vhodné jazy
kové přetlumočení reálií, za použití
pojmů, srozumitelných Američanovi.
Přepisy českých a slovenských jmen,
místopisné názvy, funkční tituly a
jiné domácí reálie, uváděné v knize,
nebyly redigovány osobou, znalou
náplně pojmů standartní české a slo
venské terminologie. U referenční
práce, která se chce stavět na úroveň
kritické historické publikace, by se
takovýto nedostatek neměl vyskyto
vat. Za třetí a nejzávažnějiší nedosta
tek pak považuji úplné vynechání bi
bliografie. Referenční publikace bez
odkazu k původním pramenům se
stává pouhým svazkem potištěného
papíru. Mastného kniha má sice in
dex obsahující asi 900 pojmů, ale bez
bibliografických pramenů m'á index
v referenční publikaci velice omezené
použiti. Mám pocit, že autor podlehl
tlaku nakladatele mít vytištěnu pu
blikaci o nejdříve, za každou cenu.
Takovéto tendence však výsledky od
borné a vědecké práce často zcela
negují.
Technické provedení tisku a gra
fická úprava knihy je kvalitní a vě
řím, že jako jedna z řady publikací,
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jež informují o československé otázce
a krizi, svůj účel kniha plnit bude.
(PÍCH Á )

Eduard Dvořák: Ocún a Píseň o
věčném domovu. (Autorovým nákla
dem vydal Malec Publ. Co., Halletswille, Texas, USA, 1972 — 73.)
Eduard Dvořák je v české poezii pa
trně, a v poezii exilové zcela určitě,
nováčkem, což nepředesílám' na jeho
omluvu, nýhrž na vysvětlení. Dva
své svazečky poezie si vydal vlastním
nákladem', jak obvykle činívají auto
ři příliš nedočkaví nebo příliš ješit
ni. Dvořák, naštěstí, nepatří ani do
prvé ani do druhé kategorie. Znač
ně omezený počet výtisků obou těch
to sbírek byl patrně určen především
autorovým přátelům, ale obě kníž
ky si mohou právem činit nárok na
čtenářskou obec mnohem početnější.
Nevím, zda “ Píseň o věčném' do
movu” (libozvučnější by ovšem byla
koncovka s “ ě” !) vznikla později než
jeho Ocún. Doba vytištění sice na
povídá opaku, ale Píseň je formálně
dokonalejší, sevřenější a účinnější.
Snad k tomu přispěla určitá, předem
daná tématičnost Pisně. Jde totiž o
cyklickou báseň inspirovanou sochař
ským dílem Mistra Františka Bílka.
Patrně nejpozoruhodnější z cyklu je
“Duchovní setkání” , plné skutečné
ho básnického vidění i formální do
konalosti. ( “ Blížil se večer nad kra
jinou/ tak spanilou a tajnosnubnou/
že když jsem' kalich otevíral/ jako
bych lože odestýlal” .) V jedinečném
úsilí Bílkově, autor nalezl vhodný,
značně náročný vzor pro své usilová
ní básnické. Ve své “ Písni” básník

také prozradil význam názvu své
druhé sbírky. ( “Kromě Cech nikde
nenajdete/ z květu plod uzrát v
pozdním létě /přes jednu noc a z chu
dé hlíny/ s ostnatým drátem ostruži
ny” .)
. Ocún — patrně symbol básníkova
rodného kraje — je cudným, nevtí
ravým znamemrr. celé této sbírky exi
lové poezie. Autorovi dlužno připsat
k dobru, že typicky exulantské poci
ty jsou v jeho poezii obsaženy jaksi
odvozeně, takže básník se utuhl vy
hnout laciné sentimentalitě a (ještě
lacinějšímu) pathosu. Pasivem těch
veršů ovšem je, že básník čtenáři před
kládá na nejednom místě už hotový
výsledek básnického procesu, takže
čtenář má dojem, že takový výsledek
je již apriori dán, že oň autor neusi
luje, že se o něj “ nepere” . (Viz na
př. “ Večer v Cannes” nebo “ Penteto
sonetů” .
Autorův básnický jazyk je značně
bohatý a kultivovaný. Na nejednom
místě však básník svou metaforu příliž “zatěžuje” , což vede k jisté neohrabanosti, i k nejasnosti. (. . .“ zčeřená žebra úžin a dýka víru v
bok” )? ? ? Všude, kde se autor od
příliš emotivního a příliš figurativ
ního jazyka oprostil, tam se mu po
dařila sloka čistá i pevná. ( “ Kolíčky
na prádlo jsou poslední vlaštovky v
této zemi,/ sedí obkročmo na šňůře
/a telefonují si chvění” .)
Eduard Dvořák zřejmě ještě neo
vládá s naprostou jistotou své básnic
ké náčiní. Někde je mnohomluvný, a
přece nejasný. Bohatost jeho metafo
ry a alegorie je pozoruhodná. Autor
dokázal, že má čtenáři co říci a že
je schopen říci to posvém a neodvozeně.
PAVEL JAVOR
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J. STASKO,
SLOVAKS IN THE USA.
(Good Books (Slovák Jesuit Fathers)
Cambridge, Ont. 1974, 80 stran,
$2.50.)
Útlá brožura, vydaná za podpory slo
venských jesuitů v Ontariu, je struč
ným přehledem několika vln sloven
ských emigrantů, přicházejících na
americký kontinent od druhé polovi
ny X IX . stol. Šlo o přistěhovalecké
vlny značného rozsahu; autor uvádí
statistiky z amerických desetiročních
sčítání lidu. Census vykazuje počet
osob, přiznávajících se ke slovenštině
jako k jazyku mateřskému, přesahují
cí v každém běžném desátém roce
půl milionu osob. Autor uzavírá tudíž,
že celkový počet Američanů slovenské
ho původu musil dosáhnout téměř 3
milionů.
Publikace je dosti přesvědčivě do
kumentována statisticky předválečný
mi československými statistikami, ja
kož i objektivními statistikami z let
šedesátých, vydanými na Slovensku a
shrnujícími vystěhovalecké vlny ze
Slovenska na americký kontinent. Sto
jí za povšimnutí, že autor, i když v
telegrafické formě, přece jen výstižně
rozebírá všechny hlavní příčiny, pro
něž docházelo k hromadnému vystě
hování ze Slovenska, jd e o příčiny ekonomicko-sociální, příčiny výchovněvzdelávací (maďarizační tlak)
a
konečně o důvody národně-politické.
Stasko se rovněž v několika slovech
zmiňuje, jak jednotlivé emigrační dů
vody tvárnily i specifický charakter
jednotlivých vystěhovaleckých vln. V
několika odstavcích je načrtnut hi
storický vývoj Slovenska, formování
jednotlivých státních útvarů na hi
storickém území Slovenska, s důrazem

na národní slovenské uvědomováni.
Sluší také vyzvednout, že knížka,
ač ve své konečné úpravě prošla re
dakcí těch amerických Slováků, kte
ří jsou známi svým přesvědčením pro
zdůraznění separatistických podtónů
pro interpretaci vývoje slovenského
národa, takovéto podtóny byly při ko
nečné úpravě publikace jemně a mou
dře potlačeny. Považuji za určitý ne
dostatek publikace, že se autor zcela
vyhýbá zmínkám' o emigraci ze Slo
venska po roce 1937.
Je třeba pochválit pečlivě vypra
covanou bibliografii
s 90 odkazy,
která objektivně zahrnuje literární
prameny hlavních politických směrů,
i vzájemně odporujících, které ovliv
nily Slováky doma i v zahraničí.
Tisk a grafická úprava Staškovy
knížky je provedena prvotřídně; po
této stránce, myslím, publikace slo
venských jesuitů v Cambridge vždy
předčily úroveň některých jiných ethnických tisků.
(PÍCH Á)

VÝZNAM NÁ PRÁCE
DR. ] . KRA TO C H VÍLA
(K prvým deseti svazkům “ Pracov
ních učebnic čs. dálkové školy.)
Kratochvilův selský rod dal Moravě,
jejímu osvětovému i hospodářskému
životu několik vynikajících jedinců.
Z celé řady generací uveďme ale
spoň dvě nejmladší, reprezentované
profesorem Karlovy university, dr.
Josefem Kratochvílem (9. 3. 1882 —
7. 4. 1940) a jeho dvěma syny, Jo
sefem a Antonínem, předními kul-
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turními pracovníky našeho exilu.
Mladší, dr. Ant. Kratochvil, je čte
nářům’ Proměn znám především svý
mi pravidelnými poučenými analýza
mi současného kulturního života v
Československu. Antonín Kratochvil
patří k našim předním literárním hi
storikům a kritikům střední genera
ce; jeho o devět let starší bratr Josef
je profesorem zoopsychologie a zoosociologie na Ukrajinské svobodné
universitě v Německé spolkové repu
blice a přednáší také na universitě
ve Stuttgartu.
Prof. Kratochvil na sebe upozornil
vědecký svět několika odbornými stu
diemi — výsledkem svých zájezdů
hlavně za Polární kruh a do pouště
Kalahari, kde studoval život Křováků. Prof. K. je rovněž známým skauts
kým pracovníkem a autorem několi
ka odborných i beletristických svaz
ků literatury pro mládež, které vydal
pod jmény J. K. Baby, Jiří Jem'ar a
j. Josef Kratochvil je zakladatelem
čs. dálkové školy v exilu — instituce
vpravdě nevšední, rozvíjející výchov
nou činnost v nejlepší tradici našeho
školství Josef K. je také autorem do
savadních deseti svazků “ Pracovních
učebnic Čs. dálkové školy” , které ■
—
pod jednotným' názvem — “ Má
vlast” mají alespoň částečně nahra
dit příslušníkům nejmladší generace
našeho exilu jednu z nejzákladnějších
potřeb: českou čítanku.
Méně než omezené finanční pro
středky, jež prof. Kratochvil měl (a
má!) k dispozici, jako vydavatel těch
to pomůcek, ovlivnily jejich rozsah
i vzhled. Některé z těchto svazků
však —■ právě se zřetelem na ome
zené možností exilu — jsou více než
pozoruhodné. Tak na př. první díl

“ Mé vlasti” , vydaný r. 1959, si v ni
čem nezadá s někdejšími populárními
čítankami z doby Masarykovy republi
ky. Tento prvý svazek má na dvěstě
stránek textu — ukázek z díla na
šich předních spisovatelů, pedagogů,
vědeckých pracovníků, nebo populár
ních článků o jejich díle. Tato “ čí
tanka” je bohatě ilustrovaná a jako
celek je pokračováním a rozvíjením
tradice demokratického školství v
exilu.
Pozoruhodné jsou i všechny další
svazky “ Mé vlasti” , z nichž pátý vy
šel k někdejšímu třistaletému výročí
úmrtí Jana Amose Komenského a
který —- kromě původních českých a
slovenských příspěvků — obsahuje
také jejich rezuitié v angličtině a v
němčině. Šestý díl “ Mé vlasti” je
výrazem synovské úcty vydavatele k
pedagogickému a filosofickému dílu
jeho otce, prof. Kratochvíla. Tento
sborník vyšel r. 1972 pod názvem
“ Meditace věků” , jak zní i název
čtyřsvazkového
díla Kratochvílova
otce, zachycujícího hlavní vývoj svě
tového filosofického myšlení.
Školáky-skauty jistě potěšil osmý
svazek “ Mé vlasti” vydaný r. 1973,
který je vpodstatě “ Sborníkem skauta-exulanta” znázorňující — předev
ším svou obrázkovou částí — život
českých a slovenských skautů v exilu,
v letech 1952 — 1972. Podstatnou
částí tohoto sborníku je autorovo vy
právění “ Stateční hoši” , plné mladist
vé romantiky, lásky k přírodě a pří
slovečné skautské pomoci bližnímu.
Předposlední díl “ Mé vlasti” , vydaný
za podpory SVU, je svým rozsahem
nejútlejší ze všech dosavadních. Vy
davatel si je jistě tohoto nedostatku
vědom a patrně proto označil IX.
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díl “ Mé vlasti” , přinášející přehled
dějin ěeské a slovenské literatury,
pouze za jeho prvou část. Příliš ome
zený rozsah (pouhých 65 stránek)
nedovoluje uvést více než hlavní jmé
na představitelů českého a slovenské
ho písemnictví a co nejstručnější
charakteristiku jednotlivých etap je
ho historie.
Ve svém celku, deset svazků (či
svazečků) pracovních učebnic Čs.
dálkové školy v exilu, je svědectvím
pozoruhodným a třebaže — z přísně
pedagogických hledisek — možno
konstatovat nejeden nedostatek (pře
devším systematičnosti a “ hlubšího
ponoru” ,) prof. Josefu Kratochvílovi
patří náš dík a vděčnost exulantů.
— or.

ARIADNA NA N A X U
Jiří Malát
Blíži se dvousté výročí vzniku tohoto
geniálního scénického melodramatu
Jiřího Antonína Bendy, nejvýznačněj
šího člena hudebnické rodiny pochá
zející ze Starých Benátek u Mladé
Boleslavi a působící v Německu.
Jiří Antonín Benda (1722-1795)
byl po několik let houslistou proslulé
pruské Královské dvorní kapely, je
jímž koncertním mistrem byl jeho
starší bratr František. Roku 1748 se
Jiří Antonín stal kapelníkem vévod
ské dvorní kapely v Gothě, kde při
šel do kulturního prostředí ovlivně
ného myšlenkami osvícenských fran
couzských filosofů a německých my
slitelů a umělců. Když pak byla ke
dvoru povolána Seylerova divadelní

společnost a Benda začal spolupra
covat s básníkem J. Ch. Brandesem,
manželem herečky Brandesové, zmoc
nila se ho touha vytvořit nový druh
uměleckého díla, v němž by se mlu
vené dramatické slovo spojilo s hud
bou.
Jako textu této své prvé práce, pou
žil Brandesem zbásněné báje “Ariad
na na Naxu, jejímž námětem je tra
gická láska dcery krétského krále Minoa — Ariadny — k athénskému
hrdinovi Theseovi.
Toto hluboce jímavé scénické me
lodrama, označené skladatelem za
“hudební duodrama” , vyvolalo velký
zájem, neboť již za autorova života
bylo zjištěno čtyřicet měst, kde bylo
provedeno. I sám' Mozart, podle do
pisu zaslaného otci z Mannheimu r.
1778, “ vozil jeho partituru s sebou” .
Revize a nové realizace partitury se
ujal znalec díla J. S. Bacha a hud
by 18. století dirigent uměleckého
souboru “ Ars redidiva” , Milan Muncliger. V díle, jehož český text napsal
podle J. Ch. Brandesa, Václav Renč,
recitují tři osoby, v hudební části účinkuje třicetičlenný komorní or
chestr.
Bendovo hudební duodrama bylo
provedeno v přeplněné Dvořákově sí
ni pražského Domu umělců, za Munclingerova řízení, s mimořádným úspěchem na dvou koncertech, ve
dnech 9. a 10. března m. r. orches
trem “ Ars rediviva” nejvyšších uměleckých kvalit, s výborným obsaze
ním mluvených rolí. Byl to významný
příspěvek v Roku české hudby.
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