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Stati a úvahy

KRIZE NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A JEJÍ PŘÍČINY
JIŘÍ NOVOTNÝ
Při vší snaze moderních novinářů o objektivnost, zprávy ze světa
nám přicházejí zabarveny určitou tendencí, která obyčejně odpoví
dá zájmu jednotlivých novin, čtenářů anebo celého národního tisku.
Jedno z tendenčních zabarvení spočívá ve zkrácení a zjednodušení
zpráv. Místní zprávy z daleka se obyčejně redukují na nějakého
společného jmenovatele, které je rychleji vysvětluje a činí snadněji
srozumitelnými. Tak na válku ve Vietnamu anebo na Blízkém Vý
chodě se hledí povětšině jen ze stanoviska politických a hospodář
ských zájmů velkých mocností, především Spojených států a Sovět
ského svazu, jejich strategických požadavků, hospodářských vý
hod v prodeji válečných a jiných výrobků anebo zachování zdrojů
energie, v první řadě nafty.

Na místě samém ovšem události vypadají poněkud jinak. Jejich
příčiny vyrůstají obyčejně přímo z mistních problémů, v pod
statě mnohem složitějších než je mezinárodní společnost hotova
předpokládat.
Blízký Východ vzbuzuje naši pozornost už proto, že se jedná o
biblické země, jejichž staré dějiny křesťané znají lépe než dějiny
jiných zemí, a tak se přirozeně namane otázka, zda současný vý
voj nemá něco společného s těmi starými dějinami.
A takový vztah, podle našeho mínění, skutečně existuje. Chce
me o něm promluvit ve druhé části tohoto pojednání. Ale poněvadž
nemůžeme všechno dění redukovat pouze na náboženské motivy,
musíme si všimnout i bezprostředních činitelů etnického a histo-

rického původu. Stranou necháváme jen velké mocenské zájmy, a
to vědomě, protože o nich se ve světovém tisku najdou hojné in
formace.

A. ETNICKÉ A HISTORICKÉ PŘÍČINY KONFLIKTU
Ačkoliv konflikt sám byl omezen hlavně na válku egyptsko-izraelskou, jeho opravdovým divadlem je celý Blízký Východ, jemuž se
někdy říká Velká Sýrie a jejž staří Římané nazývali prostě pro
vincií Orientu či Východu a jenž je dnes rozdělen na několik stá
tů. Všechny tyto země, kromě Izraele, mají oficiálním jazykem
arabštinu, i když rasově a nábožensky patří ke skupinám nejro
zmanitějším, syrské, arménské, kurdské, chaldejské, maronitské,
alavitské, druzské, a rozumí se i arabské, a z části i turecké, a v
Egyptě koptické. Nezapomínejme však, že většina skutečných
Arabů žije doposud ve své pravlasti, dnešní Saudské Arábii; na
Blízkém Východě se usadili v poměrně nepatrném počtu.
Starověké dějiny Blízkého Východu během takových tří až
čtyř tisíciletí př. Kr. jsou nám poměrně dobře známy, jak z vykopávek v údolí Eufratu a Tigrisu nebo z údolí Nilu a všech měst
středomořského pobřeží, jež s nimi byla v čilém obchodním styku
(Byblos, Tyr, Sidon, Ras Šamra), tak i z bible samé, neboť Pale
stina se pochopitelně dostala mezi tyto dva starověké kolosy (Egypt
a Mezopotámii) jako pšeničné zrno mezi dva žernovy. Důležitost
Blízkého Východu nezanikla ani v době helenistických, římských,
byzantských, arabských, křižáckých ani tureckých výbojů. Teprve
v době turecké upadl do marasmu zapomenutí a letargie nečinnosti,
i když v něm neustále kvetl čilý obchod mezi Evropou a Asií, jak
mu k tomu napomáhá jeho zeměpisná poloha.
Pro naše zájmy postrádají důležitost starověké a křesťanské oku
pace, snad kromě faktu, stále zdůrazňovaného Araby, že židé již ve
starověku přišli do Palestiny jako cizinci a že místní obyvatelstvo,
jež arabsky mluvící národy rády ztotožňují se svými předky, tam
žilo dlouho před jejich příchodem.
Arabská okupace Palestiny kalifem Omarem; r. 637, pět let po
smrti Mohamedově, postavení mešity Omarovy a měšity al-Aksa,
byly provedeny v době, kdy židé již během pěti století — od
odboje Bar Kochby, r. 135, měli zakázán přístup do Palestiny. Ara
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bové a po nich Turci, tedy vždy musulmané, se stali neomezenými
pány Palestiny po třináct století, odmyslíme-li si dvě století křižác
kého intermezza (1070-1291). Židé se však do Palestiny mezitím
přece jen dostali. V Jerusalémě obývali jednu ze čtyř čtvrtí, (ostat
ní byly arménská, křesťanská a musulmanská) a ve 12. stol. i jed
nu další.
Způsob života národů Blízkého východu je poznamenán původ
ním kočovnictvím. Již staří židé přišlí do Palestiny jako kočovníci
a mnozí Arabové jsou jimi dodnes. Ochrana vlastního území vedla
v dějinách k mnoha krvavým bojům, mnohdy vyhlazujícím. Ten
to poměr k půdě je však natolik zakořeněn ve východním, zvláště
arabském, charakteru, že jeho vyznavači si nedovedou představit,
že by mohli žít někde jinde, a ostatní kmeny je ani jinde nepřijí
mají. Ještě dodnes palestinci považují Palestinu za svou vlast a
chtějí se tam mermomocí vrátit a nikdo jiný, ani jejich arabští
bratři je v žádné jiné zemi, ať již v Sýrii, nebo v Jordánu, ne
přijímají za rovnoprávné spoluobčany.
Život na Blízkém Východě není těžký a jeho země od nepaměti
lákaly různé kmeny a národy, jež se tam dostaly jako dobyvatelé
nebo otroci a pak se tam trvale usadily. Již Josue při příchodu ži
dů z Egypta do Palestiny v ní našel šest národů různého rasového
původu. Ostatně jsme již připomněli, že počet kmenových sku
pin, jež se sdílejí o životní prostor Sýrie a Libanonu, není ani dnes
menší. Blízký Východ nevyniká zemědělstvím. Pro nedostatek vlá
hy byla na tamním území prokopána celá síť zavodňovacích ka
nálů, o nichž nám archeologie vypráví mnoho zajímavého. Ale
když tyto kanály zpustly, zemědělství prakticky zaniklo a udrželo-li se v hornatém Libanonu, možno pro to uvést dvě hlavní příči
ny. Druzové a maronité, kteří se tam z bezpečnostních důvodů
utekli, museli najít nezávislý zdroj obživy a příroda jim v tom
napomáhala, protože libanonské hory se honosí nespočetnými bo
hatými prameny vod, což může být považováno za opravdový záz
rak v tomto nehostinném pásmu pouští. Jejich sousedé spíš než ka
nalizací si dnes pomáhají artéskými studněmi a obřími přehra
dami na řekách. Ostatně mírné klima redukuje životní potřeby na
minimum, takže i velmi prostřední úroda uživí početné rodiny.
3

Kromě toho v dobách klidu se dalo žít i ve velkých městech, kde
se člověk jakž takž uživí i bez pravidelné práce.
Nesmíme ani zapomínat, že Blízký Východ je výhodně položen
mezi Evropou a hojně zalidněnou Východní Asií a proto v něm
vždy rokvétal velmi rušný obchod. Odhlížíme-li od starověkých
středisek obchodu s Egyptem, Byblosu a Tyru, dějiny a literatu
ra pějí chválu na slávu abbasidského kalifa Harun al-Rašida, je
hož pohádkové bohatství se zakládalo na prosperujícím obchodě
jeho současníků a poddaných. V minulém století bylo střediskem
arabského obchodu syrské Alepo, kdežto dnes se honoráře nafto
vých magnátů arabského světa soustřeďují spíš v bejrutských
bankách. Stačí ještě poznamenat, že bejrútský přístav, při vší
konkurenci syrského Tartusu, zůstává stále nejhledanějším doda
vatelem arabského zázemí, jak Kuvajtu, tak i Iráku, Jordánu,
ba i Sýrie.
Vrátíme-li se do dějin, všimneme si toho, že arabské panství
na Blízkém Východě, odhlížíme-li od heroické doby prvních čtyř
pravověrných kalifů, se dělí na tři velká období; vládu ommayyadů v Damašku (650-750), abbasidů v Bagdadě (750-930) a fatimitů„ kteří do patnáctého století ovládali své soukmenovce z Egyp
ta. Pádem Cařihradu (1453) přešlo řízení do rukou seldzuckých
Turků. Arabské země nejprve vládu svých musulmanských sou
věrců klidně přijaly, ale tvrdá správa se stala během času příči
nou úpadku arabských zemí.
Teprve v minulém století začíná obroda arabského písemnictví,
díky jesuitské arabské tiskárně v Bejrútu a s ní ožívá arabské
národní uvědomění. Tento nacionalismus pak během let roste a
vyúsťuje ve snahu o národní samostatnost. Před první světovou
válkou a hlavně během ní, tedy ještě v osmánské turecké říší, Arabové byli ve svých snahách podporováni západními mocnostmi,
hlavně Francií a Anglií a z části také Ruskem. Francie se vždy
považovala za protektora zájmů katolických křesťanů v turecké
říši, stejně jako Rusko hájilo zájmy pravoslavných, a Anglie se
snažila zajistit klidný průchod ke svým asijským koloniím, prů
chod, který přirozeně vedl arabskými zeměmi.
Po rozpadu tureckého impéria, na konci první světové války,
Anglie a Francie se staly mandátními mocnostmi na Blízkém Vý-
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chodě. Francie kontrolovala Sýrii, kdežto Anglie vzala pod svůj
patronát Irák, Zajordánsko a Palestinu s Egyptem. Francie prostě
uplatňovala své protektorské nároky, zatímco Anglie hleděla do
držet své sliby, učiněné s jedné strany mekskému muftimu Huseinovi, jemuž měla připadnout vláda nad všemi arabskými ze
měmi, osvobozenými z turecké nadvlády, a s druhé strany židov
ským sionistům, kteří po prohlášení Balbourovy deklarace r.
1917 se chystali založit svůj národní “krb” v Palestině. Ovšem
Huseinovi stoupenci vytvořili velmi špatnou armádu, takže byli
velmi brzo a velmi snadno vytlačeni rodinou Saudů z rodné Ará
bie a místními silami, podporovanými Francouzy, ze Sýrie. Tím
se stalo, že Huseinův potomek, také Husein, vládne jen v Jordánsku, kdežto jeho bratranec Faisal byl násilně zbaven trůnu v
Iráku a usmrcen.
Během druhé světové války se všechny arabské země, Egypt,
Sýrie, Irák, včetně Libanonu, osvobodily ze západního mandátu a
dosáhly samostatnosti. Všechny, kromě Libanonu, který pokra
čuje v státnické tradici svých bývalých emirů, vytvořené během
mnoha staletí, se přiklonily k socialismu, hlavně vlivem komuni
stické propagandy, která však nakonec neprorazila jen díky to
mu, že Sověty spočátku přiznaly izraelskému státu právo na
existenci. Znárodnění Suezského kanálu bylo největším symbo
lem a hlavním rysem této socialistické tendence za násirského re
žimu v Egyptě, tendence, jež se v Iráku ohlásila pádem hasemitské dynastie a v Sýrii založením levicové strany baas, jejž ná
sledoval exodus alepských obchodních činitelů do příhodnějšího
Bejrúitu. V důsledku židovské okupace Palestiny vznikl mezitím
palestinský odboj, jehož oprávněnost nakonec Sověty přiznaly,
i když jej kritizují pro jeho “buržoasní sklony”. Tím obnovily
také svůj vliv na Blízkém Východě a posilují jej dnes i dodávka
mi zbraní Egyptu a Iráku a hlavně Sýrii, ačkoli ve všech těchto
zemích, s výjimkou Libanonu, komunistická strana je zakázána.
Pohlédneme-li na situaci z židovského stanoviska, zjistíme, že
už sama bible nás poučuje o dějinách židovské suverenity nad
Palestinou. Asi tisíc let př. Kr. Saul a David založili nezávislý
stát, jenž měl vydržet pět set let (r. 587 byl Jerusalém Babyloňa
ny vyvrácen). Po návratu ze zajetí se židé těšili určité samosprá
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vě, ale vždy pod cizí, perskou, řeckou nebo římskou nadvládou.
Machabejská revoluce ve druhém a prvním století př. Kr. vynesla
k moci vládce domácí, Hasmoneovce, kdežto Herodovci prvního
století před Kristem a po Kristu byli vlastně zase cizinci, Idumejci. Po vyvrácení Jerusaléma Titem r. 70, a hlavně po vzpouře Bar
Kochby r. 135 byli židé z Palestiny vystěhováni a z největší části
prodáni do otroctví, takže jich tam zůstala jen malá hrstka.
Středověké židovské osazenstvo Palestiny se nijak nelišilo od
ghett v ostatních státech Evropy a Blízkého Východu. Teprve v
minulém století, vlivem všeobecné tendence po sebeurčení národů,
vznikla touha založit samostatný židovský stát. Hnutí, jež k tomu
směřovalo, si dalo jméno sionismus, podle hory Sión v Jerusalémě.
Mezi sionisty vynikali Theodor Herzl (1896) a Chaim Weizman
(první světová válka). Balfourovou deklarací se r. 1917 Anglie
zavázala světovému židovstvu, že mu pomůže, aby se jejich soukmenovci mohli usadit v Palestině v národním měřítku. Židé tam
pak skupovali pozemky ve strategicky důležitých nížinách Šaron
a Esdrelon a založili město Tel Aviv, u Jaffy, pojmenované podle
někdejší osady babylonských vyhnanců (Ez 3, 15), a prohlásili
hebrejštinu národním jazykem.
Roku 1947 přivezli z Malty celou loď zbraní a obsadili půl Pa
lestiny, hlavně tam, kde již byli usazeni. Místní Arabové konečně
pochopili vážnost situace, a pomocí armády zmobilisované ve stá
tech Arabské ligy, se jim postavili na odpor, ale židé tento ná
por vydrželi a své území si ještě zaokrouhlili. Dostali se až pod
samé hradby starého Jerusaléma, kde vybudovali nové čtvrti a to
včetně hory Siónu, odkud strategicky kontrolovali i Jerusalém
starý. Ke konci bojových akcí r. 1948 prohlásili nezávislost no
vého státu, jemuž dali jméno Izrael. K dalším nepřátelským akcím
došlo r. 1956, kdy židé obsadili Sinai a Suez, ale pod nátlakem
Ameriky a Sovětského svazu je museli znovu vyklidit. Až v r.
1967 obsadili celý sinajský poloostrov znovu, spolu s arabskou
polovinou Palestiny, kteroužto před tím zaj-ordánský král Abdallah připojil ke svému stepnímu panství a pojmenoval celý stát
Jordánem. A v r. 1973 vypuklo nové nepřátelství, jež máme v ži
vé paměti.
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Jedním z důsledků těchto bojů byl vznik palestinské arabské
emigrace, jež dnes může být odhadnuta na půl milionu lidí. Roz
tříštila se do několika zájmových skupin dobře vyzbrojených,
zvláště v Libanonu, kde působila vážné nepokoje počátkem roku
1973, kdežto k vážnějším zákrokům proti Izraeli samému si nikdy
troufat nemohla.
Pod vedením Ben Guriona se Izrael organizoval v republiku
socialistického typu, protože na obnovení starozákonné teokracie
se nedalo dosti dobře pomýšlet. Trvalým symbolem tohoto socia
listického zřízení zůstávají “kibuzzy”. zemědělská společenství
typu sovětských kolchozů.
Při vší houževnatosti a inteligenci obyvatelstva, malý stát, kte
rý není soběstačný, se musí stále spoléhat na hojnou finanční po
moc amerických souvěrců. Velmi vhod mu přišly dobrovolné re
parace Německa za hitlerovské konfiskace, reparace, jež dosáhly
výše jedné miliardy dolarů. Němci dováželi do Izraele především
technický materiál a mez; jiným zelektrifikovali celou zemi.
Izraelští inženýři se pustili do těžení a zpracovávání surovin,
jež jim země dosti štědře poskytuje. Tak u Mrtvého moře vznikly
továrny na vyluhování solí, na než je toto jezero velmi bohaté.
Geogologové zkoumají i Negev, jižní, štěpní část Palestiny, a no
vě obsazený sinajský poloostrov, jež mají být ještě bohatší na su
roviny, ale výsledky těchto výzkumů nejsou veřejnosti známv.
Ví se jen z dějin, že Šalamoun měl na Sinaji doly na měď, ale
ložiska jsou již dávno vyčerpána. Zato se tam našla nafta, stejně
iako na protější straně Rudého moře, v Egyptě. Ku podivu ani
jedno ani druhé z těchto naftových polí nebylo během minulých
vojenských akcí bombardováno.
Existuje celý plán, jak svést vody Jordánu k zavlažování su
chého Negevu, ale neví se, jak daleko tyto plány pokročily. Jisto
je, že Jordánci proti nim1 protestovali, protože by jim poškodily
jejich plantáže v údolí Jordánu samého. Takové meliorační práce
byly korunovány úspěchem na severu, vysušením bahnitého ma
lého jezera Hule, na jehož místě se dnes zelenají utěšená políčka,
brázděná několika zavodňovacími kanály.
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Nikdo nečekal od Izraelitů, jejichž pasivita se v době hitlerov
ského pronásledování stala příslovečnou, že v krátké době vybu
dují velmi výkonnou armádu, která po pětadvaceti letech trvání
má k svému aktivu čtyři vítězství. Největší oporou je jí dokona
lé letectvo.
Přidejme několik poznámek o charakteristice politického života
izraelského státu. Platí tam úsloví: “Kolik hlav, tolik smyslů”.
Velký počet izraelských politických stran tvoří celý vějíř, od ko
munistické levice až po nejpravověrnější pravici. Politický život,
jak v parlamentě, tak i mimo, je divadlem častých polemik a
diskusí.
Nesmíme zapomenout ani na rozdíl jiného, řekl bych rasového,
původu. Světoví židé se dělí na dvě velké skupiny, Sefardim a
Aškenazim. Sefardim, více teoreticky založení, jsou původu špa
nělského, a patří k ním židé ze států Středozemí a z okolních ná
rodů. Domlouvají se řečí ladino či judesmo, což není nic jiného
než nářečí kastilské španělštiny z 15. století. Aškenazim pocházejí ze
severní Francie, Německa, Polska a Ruska. K nim patří i židé z
našich zemí. Jejich dorozumívací řečí je německé nářečí, známé
pod jménem júddisch. Tato skupina, v níž převládají praktické
zájmy, se dopracovala k většímu bohatství a technickému vzdě
lání, jež přivedlo na vedoucí místa v novém izraelském státě,
čímž Sefardim zřejmě trpí a dávají svou nespokojenost najevo.
Po všem tom, co jsme o rozdělení mezi židy poznamenali, vzbu
zuje jistě úctu způsob, jakým se občané Israele v době válečných
krizí dovedou postavit za obranu vlasti a hájit společné zájmy
země.
Jaký je poměr židů k jejich arabským sousedům? Obyčejně se
považuje Izrael za cizí těleso, západního původu, zasazené do či
stě východního, arabského světa. Na důkaz se dovozuje nesrov
natelná technická vyspělost Izraele. Nevím1, zda by toto mínění
nemělo být přijímáno s určitými výhradami. To lpění na Palestině,
jako své vlasti, je východní rys, kmenového původu, jak jsme vi
děli. Kdyby židy vedla čistě západní, řekněme pragmatická či
prospěchářská psychologie, usadili by se v nějaké řídce obydlené
zemi, Ugandě, Argentině nebo Patagonii, jak to ke konci minu
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lého století navrhovali tak zvaní teritoriální sionisté. Našli by tam
mnohem1méně odporu a mohli by se rozvinout mnohem rychleji,
zvláště hospodářsky. Tato snaha stát se čistě východním národem,
je mezi židy v Israeli velmi živá a v prostředí jerusalémských akademických studentů existuje docela panarabské hnutí,
jehož členové jsou přesvědčeni, že Izrael bude životaschopný, jen
když se Arabům dokonale přizpůsobí. Ostatně nikdo nepochybu
je o schopnosti Izraelitů velmi vhodně splynout s jakýmkoliv ná
rodním prostředím. Na Blízkém Východě by to pro ně mělo ne
smírné výhody; mohli by se stát bankéři arabského světa, jak o
tom kdysi snili a postupně možná i hybnou pákou celého okolí.

B. NÁBOŽENSKÉ ZÁKLADY KONFLIKTU
NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Na Blízký Východ vždy hledíme jako na kolébku tří světových
náboženství: židovského, křesťanského- a musulmanského. Ostat
ně všechna tři mají v Palestině, a hlavně v Jerusalémě, svá po
svátná místa.
Tím podivuhodnější nám připadá, že, snad po prvé v dějinách,
křesťané se otevřeně neúčastní tohoto, podle všech náznaků ná
boženského, sporu, a, stojí-li za ním velké mocnosti, jejichž histo
rické pozadí je křesťanské, dělají to z pohnutek, které nemají
nic náboženského.
Chtěli bychom zde zdůraznit, že konflikt má skutečně v zása
dě svou náboženskou stránku a vysvětlit, proč se k ní křesťané
chovají v podstatě lhostejně. Probereme tedy postoj každého z
těchto tří náboženství k jeho palestinským posvátným místům a
z toho nám vysvitne, proč se dnes křesťané drží v konfliktu
stranou.
Začneme náboženstvím původem nejstarším, židovským.

ŽIDÉ
Z bible se dovídáme, že o palestinském dědictví židů se jednalo
po prvé v úmluvě Boží s Abrahámem. Tak se praví již v první
knize Mojžíšově, Genesi (17, 7):
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Sjednávám svou smlouvu s tebou a s tvým potomstvem po tobě,
pro všecka pokolení — věčnou smlouvu, bych tobě byl Bohem
i tvému semeni po tobě.
Tobě a po tobě tvému semeni chci dát do majetku zemi, v
níž přebýváš jako cizinec, celou zemi Kanaan v majetek věcný
a chci jim být Bohem.

Ovšem ke skutečnému obsazení Palestiny došlo až po ustavení
židovského národního a náboženského společenství, po exodu ži
dů z Egypta. Tak podle druhé knihy Mojžíšovy, Exodu (3, 7), Bůh
pravil Mojžíšovi:
Dobře jsem viděl útisk svého lidu, který jest v Egyptě a sly
šel jsem nářek jejich pod droby, neboť jsem poznal jejich
trýzeň. Sestupuji, abych je osvobodil z ruky Egypťana a vy
vedu je z této země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem
a strdím (medem), na půdu Kanaani, Chitti, Emori, Perozzi,
Chivi a Jebusi.

A při tom jim nařídil, jakým způsobem mu mají konat boho
služby a jaké oběti a kde mu mají přinášet. Tak Mojžíš již na
poušti postavil stánek a uložil v něm archu úmluvy. Zbožní Izrae
lité směli přinášet své oběti jen u něho. Když se židé dostali do
Palestiny, tento stánek neměl opravdového pevného určení, vy
měnil několik míst, Bethel, Galgalu, Gibeon, Šechem a nejzná
mější z nich, Silon, spojené se jménem Samuelovým. Ale vždycky
oběti mohly být přinášeny jen u něho. Tak už v páté knize Mojží
šově, Deuteronomiu, (12, 2-6. 11-15) se píše:
Dokonale zničíte všecka místa, na nichž národové, jejichž ma
jetek převezmete, slouží svým bohům na vysokých horách, zbo
říte jejich sloupy. Jejich ašery spálíte ohněm a řezané sochy
jejich bohů rozsekáte a zahladíte i jejich jméno z onoho místa.
Tak nebudete jednat s Yahvem, svým Bohem, nýbrž vyhledáte
místo, které si vybere Yahve, váš Bůh, ze všech vašich kmenů,
aby tam dal bydlet své Velebnosti; tam budete přicházet a
tam budete přinášet své oběti zápalné, oběti krvavé, své desát
ky, své dávky, své (oběti) ze slibu i oběti dobrovolné a
prvorozené svého skotu a bravu.
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. . . přinesete na místo, které si vyvolí Yahve, váš Bůh, aby
tam dal bydlet své Velebnosti, vše, co vám nařizuji, své oběti
zápalné, krvavé, své desátky a dávky, vše vybrané při slibech,
které slíbíte Yahvovi a budete se veselit před Yahvem, svým
Bohem . . .
Chraň se obětovat kdekoliv, nýbrž obětuj jen na místě, které
si vyvolí Yahve v jednom z tvých kmenů, tam budeš obětovati
a konati vše, co nařizuji.
Teprve Šalamoun, po Davidových přípravách, postavil slavný
jerusalémský chrám, jeden ze sedmi divů starověkého světa, a
přenesl tam archu úmluvy, a tak Sión se stal znovu jediným mí
stem, na němž izraelita mohl přinášet oběť Bohu. Tento předpis
by se byl mohl zdát zbytečným a upřílišněným, protože jen jeru
salémský chrám obsluhovali kněží rodu Aronova a z rodiny Sadokovy. Upřílišněný nebyl, protože měl symbolicky připomínat
izraelitům, kteří ještě dlouho byli ochotni k pohanským pověrám,
že existuje jen jeden Bůh, a toho že mohou uctívat jen na jed
nom místě, v Jerusalémě. Tento předpis nebyl zbytečný. Stalo
se totiž, že po smrti Šalamounově, jeho království se rozpadlo na
dvě poloviny, Judu s Jerusalémem na jihu, kde panovala dynastie
Davidova, a větší Izrael na severu, kde ze Samaře vládlo dynastií ně
kolik. Hned první král Izraele, Jeroboam, postavil novou svaty
ni v Betelu, aby svým poddaným zamezil cestu k svatyni jerusalémské, jež přitahovala nejen kněze a levity, nýbrž i zbožné izrae
lity salemské a udržovala v nich nostalgii po ztracené jednotě.
Stačí si o tom přečíst několik veršů druhé knihy Paralipomenon
(11. 14-16):
. . . levité opustili své pastviny a svůj majetek a odešli do Jud
ska a Jerusáléma, neboť je vypudil Jeroboam . . . za nimi při
cházeli ze všech izraelských kmenů ti, kteří ze srdce hledali
Izraelova Boha Yahve, do Jerusaléma obětovati Bohu svých
otců Yahvovi, a posílili judské království a dodali Roboamovi
moci.
Pravověrní proroci se jali okamžitě brojit proti Betelu a z nich
nejvíce Ámos (3, 14; 4, 4; 5,4; 7, 10-13):
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Potrestám-li ničemnost na Izraeli, na oltáři betelském ji potre
stám: rohy oltáře sražené upadnou na zem.
Do Betelu běžte, hřešte; do Gilgalu a hřešte zase, přinášejte
oběti zrána, desátky každý třetí den.
Hledejte mne, ne Betel — a budete žít . . . zahlazen bude Betel.
Betélský kněz Amasjali poslal izraelskému králi Jeroboamovi
vzkaz: Ámos na tebe štve v izraelském domě. Země nemůže
snést všechny jeho žvásty . . . A Ámosovi pravil Amasjah: V
Betel již prorokovati nesmíš, je to královská svatyně a říšský
chrám.

Toto brojení by se zdálo divné, když víme, že nešlo o svatyni
pohanskou, nýbrž o chrám Boha Yahve, ale pochopíme, když si
uvědomíme, že byla postavena proti jasnému zákazu, že nikde
jinde než v Jerusalemě se oběť Bohu přinášet nesmí. Do tří sto
letí Izrael se Samarií byl vyvrácen Asyřany a Jerusalém Babylo
ňany, a oba chrámy zbořeny.
První starostí přistěhovalců, kteří se po sedmdesáti letech z
Babylonu vrátili, bylo postavit chrám. Museli se přitom hájit
proti domorodému obyvatelstvu. Esdráš (2E 4,11) říká, že jednou
rukou pracovali a v druhé drželi meč. A když jej postavili, zapla
kali nad ním ti, co znali chrám starý, protože se mu nový nád
herou ani zdaleka nevyrovnal. Tento chrám však neměl žádného
soka. Izraelité se ve vyhnanství naučili věrnosti svému Bohu
Yahve a na svátky všichni přicházeli k tomuto novému chrámu.
Později jej přestavěl podnikavý Herodes a evangelium (J 2.20)
nám připomíná, že v době, kdy učil Kristus Pán, chrám se stavěl
již čtyřicátý šestý rok. Ale tomuto divu světa nebylo určeno dlou
hé trvání. Při dobytí Jerusaléma r. 70, proti výslovnému zákazu
vojevůdce Tita, chrám byl zápálen a vyhořel, Hadrián dal na jeho
místě postavit svatyň; Jupiterovu, kterou musulmané později za
měnili Omarovou mešitou, a mešitou al-Aksa (“Nejzazší”).
Po tom, co jsme právě řekli, se naskýtá otázka, proč se dnešní
sionisté vracejí právě do Palestiny, zvláště jsou-li to zbožní židé.
Dělají to jen k vůli zaslíbené zemi, anebo také proto, že na žád
ném jiném místě nemohou Bohu přinášet právoplatné oběti? A
je-li tomu tak, chtějí snad chrám znovu postavit a krvavé oběti
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koz, ovec a býků v našem pokročilém věku znovu přinášet? Ta
kové oběti by byly divné, ale ne docela nemožné. Pamatujeme si
ještě přece, že když se irácký šach vracel z Říma po Moasadekově
krizi, na teheránském letišti byli při jeho příletu obětování dva
berani.
S postavením chrámu samého by to ovšem bylo ožehavější, pro
tože na jeho místě, jak jsme se již zmínili, stojí dvě mešity, z
nichž jedna, Omarova, nad kamenem, jenž podle tradice sloužil za
zápalný oltář před bývalým židovským chrámem. Aspoň tuto me
šitu by bylo třeba zbořit. Jsou k tomu židé odhodláni? Když se
jim ta otázka kladla kdysi, před dvaceti lety, odpovídali obyčejně,
že je to politická otázka, kterou nechtějí komentovat. Jaký je
jejich dnešní postoj?

KŘESŤANÉ
Snad žádné jiné náboženství není svými počátky tak zakořeněno
v Palestině jako náboženství křesťanské. Kristus, jeho zaklada
tel, se narodil, žil, učil a zemřel v Palestině Heroda Velikého a
Pontia Piláta a prvotní církev tam vytvořila své začáteční sku
piny.
Jaké tam po Kristu zůstaly památky? Hlavně Boží Hrob s Kal
várií v Jerusalémě. Ovšem tento hrob je prázdný. Ukazuje se
také jeskyně Božího narození v Betlémě, basilika Zvěstování v
Nazaretě, kde žil a synagoga v Kafarnau, kde kázal.
Křesťané se v houfech vypravovali na tato svátá místa, ačkoliv
je k tomu žádný předpis nezavazuje. Z cestopisu Eterie, španělské
poutnice čtvrtého století, je známo, jak bohatě byla v té době vy
pracována v chrámě Božího Hrobu bohoslužba, jež se konala pře
devším pro poutníky. Posvátná místa přitahovala křesťany, i
když se později pány Jerusaléma stali musulmané.
Když pak začátkem našeho tisíciletí musulmanští vlácové a je
jich poddaní začali příliš obtěžovat křesťanské poutníky, z nichž
si žádný nebyl jist svým majetkem, svou svobodou, ba mnohdy
ani svým životem, křesťané vyhlásili křižácké války, jejichž úkolem bylo osvobodit posvátná místa z rukou nevěřících. To byl
největší náboženský konflikt na Blízkém Východě a dělil se na
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čtyři hlavní výpravy, z nichž poslední se do Palestiny vlastně ani
nedostala, a skončila prostě vyplundrováním bohatého Cařihradu.
Nemůžeme se tedy divit, že na Východě se na ně vzpomíná velmi
špatně.
Kromě toho je známo) že do křížových výprav musulmané po
nechávali místním východním křesťanům poměrně širokou svobo
du a že do té doby na Východě existovala celá síť křesťanských,
rozumí se východních, byzantských, syrských, chaldejských, klá
šterů. Ty vzali zasvé, až když je musulmané rušili, pod zámin
kou, že mohou sloužit oporou křižáckým útočníkům.
Křižáci si počínali v Palestině jako evropští feudální páni své
doby. Neměli velké úcty k posvátným místům druhých nábožen
ství, jak to naopak dělali musulmané. Tak kalií Omar nevkročil
do chrámu Božího hrobu, aby z něho jeho stoupenci neudělali me
šitu. Křižáci proměnili Omarovu mešitu a mešitu al-Aksa v kře
sťanské chrámy a usadili tam “kanovníky Božího Hrobu”, aby
tam konal; křesťanské bohoslužby. Nastavěli pak na jiných mí
stech Sýrie a Palestiny hradní pevnosti a kláštery, z nichž se za
chovaly jen nemnohé, ostatní jsou ve zříceninách. Dosti dobře
jsou uchovávány monumentální ruiny hradu Krak des Chevaliers
v Sýrii a hradu Beaufort na jihu Libanonu. Stále ještě je obydlen
klášter Balamon či Belmont v Libanonu, jenž patří nyní pravo
slavné komunitě, kdežto trapistický klášter v palestinském Latrunu byl znovu vystavěn na tradičním místě.
Musíme říci, že po době byzantské, křesťané tvořili vždy jen
malé procento místního obyvatelstva, a byli to především křesťa
né řečtí, syrští a arménští. Dnes v Palestině žije také hrstka kře
sťanů latinských, jež vznikla jako důsledek dlouholetého působe
ní františkánské kustodie při svátých místech. Zato dobré školy
salesiánů a školských bratří přijímají i pravoslavné a musulmanské žáky a proselytismu se nevěnují. Ostatně na nějaké masové
obrácení musulmanů se nedá vůbec pomýšlet, z důvodů, které
ještě uvidíme.
U křesťanů neexistuje té identifikace náboženství a národnosti,
jako u musulmanů anebo u židů. Od doby byzantské, žádný kře
sťanský národ si nemohl dělat a nedělal výhradní nároky na Pa
lestinu, snad kromě palestinských Arabů, kteří tak činí jen v
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rámci arabského národního souruěenství, kde tvoří pouhou sla
bou menšinu. Křesťanské náboženství je náboženství mezinárod
ní a není vázáno na nějaký kmen, národ nebo místo. Kdyby
křesťané chtěli pomýšlet na národnostní obsazení Palestiny, kde
také oni mají svá posvátná místa, vznikla by otázka, který ná
rod by se tam měl přestěhovat.
Ostatně otázka národnostního vlivu v náboženství byla již po
ložena v době prvních křesťanů a byla také odpověděna. V Sa
mých začátcích, jerusalémská církev žila pod vedením apoštola
Jakuba — “bratra” Páně. Tedy v Jerusalémě existovala církev
kmenová a byla řízena rodinou zakladatele, jako později islám ro
dinou Mohameda, či spíše jeho zeti a jejich potomky, kteří se stali
kalify. U křesťanů však svátý Pavel, velký misionář pohanů,
hájil domovské právo křesťanů přicházejících z pohanství v cír
kvi a dosáhl toho, že se nemuseli dávat obřezávat a že nemuseli
zachovávát nekonečné předpisy (talmudisté jich vypočítávají 613!)
židovského zákona. Tím také byl z křesťanství odstraněn pojem
kmenové nebo národní církve.
Tím se také vysvětluje dnešní nezájem křesťanů na konfliktu o
vládu nad Palestinou. Kromě toho, křesťanské náboženství není
vázáno na posvátná místa. Klaní se Bohu v duchu a pravdě, jak
píše sv. Jan. Pro židy bez jerusalémského chrámu, jejich nábožen
ství není úplné. A zbožný musulman musí jednou za život vyko
nat pouť k posvátným místům, z nichž mešita al-Aksa, postavená
na místě bývalého chrámu, je jedním.

MUSULMANÉ
Jak známo, ne Palestina, nýbrž Arábie byla kolébkou musulmanského náboženství. Ale musulmané se vždycky odvolávají na
Abraháma, otce všech věřících, jako na svého patriarchu, a jmé
no Abrahámovo je těsně spjato s Jerusalémem, neboť právě tam,
na hoře Moria, na místě pozdějšího chrámu, Abrahám přišel obě
tovat svého syna Izáka. Musulmané tvrdí, že právě nad kamenem,
který uctívají v Omarově mešitě, se Abrahámovi zjevil archanděl
Gabriel, “duch svátý”, jak říkají, a zabránil mu vztáhnout na
Izáka ruku.

15

Ovšem hlavní musuímanskou svatyní v Jerusalémě není Omarova mešita, nýbrž mešita al-Aksa, postavená sice musulmany,
ale za pomoci křesťanských architektů, a proto ve slohu křesťan
ské basiliky. Podle musulmanského podání, (Korán 17,1) tato nejzazší část bývalého chrámu byla svědkem Mohamedovy návštěvy.
Přiletěl prý tam na svém legendárním koni Burákovi, a odtud v
noci 27. dne musulmanského měsíce radžabu (laila mi ráž) se
vznesl na nebe. Proto také al-Aksa je cílem jerusalémských poutí
zbožných musulmanů, i když první jejich povinností je přece jen
navštívit Mekku a Medinu.
Zmínili jsme se již o tom, že během tisíce let, musulmané si zvy
kli považovat se za pány Palestiny, a ještě i dnes král Hussein se
pokládá za protektora nejen musulmanských, nýbrž i křesťan
ských posvátných míst Jerusaléma. Ostatně je dobře známo, že o
právo nad basilikou Božího hrobu se dělí dvě musulmanské ro
diny, z nichž jedna basiliku vlastní a druhé patří klíč, který si
křesťané každý den musí za poplatek vypůjčit.
Vnitřní prostory chrámu Božího hrobu jsou rozděleny nerov
ným dílem mezi pět křesťanských vyznání (latinské, řecko-pravoslavné, arménské, koptské, habešské), a ty tam konají své bo
hoslužby, bez velkého ohledu na druhé. Kdo tuto basiliku navští
vil, ví, jakým zvláštním dojmem působí, když takoví kopti vy
křikují své modlitby za kaplí Božího hrobu, v níž latinští slouží
svou mši s gregoriánským chorálem, zatímco Řekové zpívají by
zantské hodinky ve svém chóru. Soužití takového druhu se ovšem
neobejde bez sporů, které v minulosti končily mnohdy krvavě.
Jaká vítaná příležitost pro musulmany, posadit se na soudnou sto
lici nad těmito nepokojnými křesťanskými poddanými, kteří sice
hlásají téhož Krista, ale co chvíli se mezi sebou docela nebratrsky
sváří. To dodává musulmanům komplex superiority.
Ostatně pro musulmany křesťanství je předchůdcem islámu a
křesťané, i když jsou v musulmanských zemích trpěni, stejně
jako židé, přece tam zůstanou vždy občany druhého řádu, jež je
možno při každé vhodné příležitosti vykořisťovat. Ostatně mu
sulmané mají snadný prostředek, kterým si toto vyšší postaveni
mohou udržovat, totiž násilí. Musulmané se nikdy netajili tím, že
šířili své náboženství mečem. Musulman, jenž se stane křesťa

16

nem, není si jist svým životem, a to ještě dnes. Z dějin je pak
známo, že i křesťané, kteří se pod tlakem stali musulmany a po
zkušenostech se ke křesťanství vrátili, to zaplatili životem. Pro
tože ve východních rodinách rozhoduje náboženství manžela, žád
ná musulmanka se za křesťana vdát nesmí. A když se to stane,
taková dvojice se raději vystěhuje někam na Západ. A to platí i v
Libanonu, kde většina obyvatelstva je oficielně křesťanská.

ZÁVĚR
Z toho, co jsme řekli, vyplývá, že krize na Blízkém Východě je do
značné míry konflikt mezi židy a musulmany, neboť obě tato ná
boženství jsou vázána na Palestinu jako na rodnou a posvátnou
zem, bez níž jejich náboženství cosi chybí. Křesťanství může exi
stovat ve své celistvosti, i kdyby chrám Božího hrobu, svědek
zmrtvýchvstání Krista a jeho existence mezi námi, vzal zasvé.
Kromě toho, chrám Božího hrobu nestojí na místě bývalého jerusalémského chrámu, kdežto, kdyby židé chtěli obnovit jerusalémský chrám, museli by Omarovu mešitu prostě zbořit. Dovedeme
si představit pobouření celého musulmanského světa.
Zajímavé je, že existence izraelského státu tuto náboženskou
problematiku ještě zostřila. Nedávné snahy arabských národů o
nezávislost byly spojeny s výběrem socialistického režimu čistě
laického zabarvení, kde vzpomínka na musulmanskou nábožen
skou minulost měla být odložena na vedlejší kolej. Dnes tyto so
cialistické režimy přijaly silně náboženské zabarvení, čím se to
stalo? Vlivem Izraele! Přestože v Izraeli je u moci také socialistic
ký či socializující režim, již to, že židé založili svůj stát v Pa
lestině na základě zaslíbení, obsažených ve Starém zákoně, jejich
socialistický režim nutně dostal teokratický nádech a to vzbudilo
podobnou tendenci v sousedních arabských státech. To se cítí i v
samém Libanonu, nikterak výhradně musulmanském, kde všech
ny pokusy o laicisaci státního zřízení, založeného tradičně na
shodě různých náboženských vyznání, z téhož důvodu pravi
delně ztroskotávají.
Jakou z těchto závěrů můžeme udělat prognózu na trvalé řeše
ní krize?
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Kmenový pud Izraele, který hnal židy k obsazení Palestiny,
je může činit celkem sympatickými v očích arabských sousedů,
protože se jedná o jednu velmi podstatnou črtu východního cha
rakteru, víc než věrnost, jakési živelné tíhnutí k rodině, kmeni
a půdě. Zato jejich náboženské požadavky, dovedené do posled
ních důsledků obnovením jerusalémského chrámu, jsou nesluči
telné s nynějším právem Arabů, kteří tato posvátná místa dnes
vlastní. Jen budoucnost může ukázat jaké židé na jedné straně
a musulmané a zvláště Palestinci na druhé straně, najdou pro
svůj spor řešení.

Politika musí být kulturní, má-li být dobrodiním celku; a to znamená, nej
prve záporně: znát své místo a své meze, nepřestupovat a nepřekračovat jich
— a kladně: sloužit vědomě a účelně tvorbě národní duše tím, že ji poznává,
šíří její známost, vykazuje jí ve stupnici životní místo, které ji nále
ží. Politika ovšem nemůže vydupat kulturní tvorbu národní, jako nic a nikdo
nevydupe pramene vody živé ze zprahlé, neplodné půdy štěrkové.

(F. X. Salda, Kritické projevy, 1919
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ZÁHADY VESMÍRU V ATOMOVÉM VĚKU
DR. KAREL HUJER
Před půl stoletím v české literatuře populární astronomie pře
vládaly spisy Kamila Flammariona. Výklady tohoto francouzské
ho astronoma uchvacovaly čtenáře ve všech překladech evrop
ských národů, takže Flammarion byl zařazen mezi tři nejslav
nější Francouze, vedle Napoleona a Viktora Huga. Romantické
podání vesmíru, ať ve Flammarionově “Populární astronomii”,
jež byla odměněna cenou francouzské akademie věd, tak v Ura
nii, Lumen, Stelle a v celé řadě jiných spisů, bylo vrcholným
obrazem Newtonova vesmíru a jeho klasické fysiky. Byť třeba
svět klasické fysiky byl v základech průmyslové revoluce, jež
změnila chod dějin od konce 18. století, Newtonův světový ná
zor je dnes stejně tak od nás vzdálen jako Aristotelova fysika ve
4. stol. před Kristem.
U příležitosti půltisíciletého výročí narozenin Koperníkových,
velmi mnoho se psalo a mluvilo o “Koperníkově revoluci”. Nahlédneme-li však do podstaty Koperníkova učení, poznáme, že
změna v kosmických názorech je poměrně malá od Aristotelova
myšlení. A právě tu nalézáme, že nejen Koperník, ale i Galileo
a Newton spřádali své rozhledy ze stejných prvků jako Aristote
les a ty záleží v přímém smyslovém vnímání. Galileo, Newtot,
Laplace, kteří jsou symbolem prvé vědecké revoluce, ve svých
badatelských výzkumech vycházeli od experimentů, jež nepře
cházely mnoho přes hranice fysikální laboratoře. Newtonův ve
smír, byť třeba byl teoreticky nekonečný a splýval s plochým
prostorem Euklidovy geometrie, i ve své extrapolaci zůstával v
rozměrech dosažitelných běžné proceduře měření, vážení a odpo

19

čítávání vteřin absolutního času, v rámci absolutního prostoru.
Obraz tohoto vesmíru spolu s jeho fysikou dosáhl neporovnatel
ných úspěchů s 19. stoletím a to hlavně ve směru praktickém.
Byl zosobněn takovými intelektuelními titány jako byl Laplace,
ifaraday, Kelvin, Helmholtz, Michelson a jinými staviteli klasic
ké fysiky. Jako evangelium vědeckého badatele, každý student
četl v laboratoři slova Kelvinova: “Jestliže to, o čem mluvíte,
můžete vyjádřiti v číslech, vaše vědění má jedině svůj náležitý
smysl. Jestliže však to, o čem mluvíte nemůžete pronésti v čísel
ných hodnotách, vaše vědění postrádá svoji cenu.” Michelson do
konce tvrdil ještě na počátku 20. století, že fysika dosáhla koneč
nou formu dokonalosti a její pokrok bude pouze záležet v poloze
desetinné tečky, t. j. v přesnosti měření. Viktoriánský fysik, jak
jej můžeme označit, byl náležitým doplňkem soudobého astrono
ma, který si byl jist ve fysikálních kvantitativních pojmech váhy,
rozměrů, rychlosti, hustoty, teploty, že v duchu Laplaceova deter
minismu není nic, co by se ve vesmíru nedalo matematicky přesně
předurčit a vypočíst. Byl to vesmír, o němž domýšliví techno
logové ujišťovali, že jej lze mechanicky zkonstruovat. Vesmír byl
jen gigantickým motorem, o němž materialisté ujišťovali, že žád
ného boha nepotřebuje, neboť vesmír existuje od věčnosti do
věčnosti. A i když by nějaký bůh existoval, pak by to byl jen ja
kýsi “pensionovaný inženýr”. Tak ateista Laplace svým mate
matickým dílem “Původ slunečního systému” úžasně podní
til rozmach materialismu a intelektuální arogance 19. století, jež
se vyžívá i v našem století dvacátém. V ovzduší triumfální fysikální vědy a jejího vesmíru byly zapuštěny kořeny marxismu a
leninismu a tím vytvořena iluze ekonomického determinismu
lidského robota, ztraceného v odlidštěném kolektivu.
Avšak s koncem 19. století ve fysikální vědě se odehrály dů
ležité události a revoluční objevy, jejichž důsledky jsou nedo
zírné nejen v tom, čemu můžeme říci druhá vědecká revoluce,
ale především v jejím zaměření do nových, netušených obzorů
kosmických záhad, které daleko předstihují klasickou astronomii,
jež jen matně přesahovala sluneční systém. Newtonova a tedy i
Flammarionova astronomie sice vykládala zákon o universální
gravitaci v nekonečném vesmíru, převážně se však zabývala po
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pisem oběhu planet, komet a satelitů, fascinovala výpočty zat
mění slunce a měsíce, uváděla v údiv nad vzdáleností nebeských
těles. Byly to spekulace o tom, co slabě zjevovaly optické dale
kohledy zatímco astronom neměl jasné tušení o povaze kosmic
kého prostoru a o podstatě hmoty rozptýlené ve vesmíru. Martovy kanály od doby jejich objevu Schiaparellim, na milánské
observatoři v roce 1877, byly větší sensací než světlo vzdálených
hvězd. Dnešní snímky marinerů, než jsou vysílány zpět k zemi
elektromagnetickými vlnami, dávno smazaly optické iluze Mar
iova povrchu a jako měsíc, tak nejen Mars, ale i Merkur se uká
zaly býti pustinami posetými krátery. Bylo to jen do nedávná,
kdy vesmír za sluneční soustavou zůstával tajemstvím, jež splý
valo s mythologií souhvězdí, v nichž astronom poznával zkameně
liny kosmického náboženství.
V čem spočívaly revoluční objevy ve fysikální vědě s počát
kem 20. století? Byl to objev radioaktivity, neviditelných paprsků
Rontgenových a především elektronu, nejmenší to částice fysiky
a universální stavební cihla vesmíru. S prvním rokem 20. stole
tí byl to snad nejrevolučnější objev ve fysice — kvantum, kte
ré určuje, že zářící energie se odehrává v konečných, přesně od
měřených hodnotách čili kvantech, s nimiž končí jakákoliv dal
ší dělitelnost. To alespoň je názor dnešních fysiků. V proudu těch
to převratných objevů, přichází Einstein s prihcipem relativity,
který ukazuje, že Newtonova doktrina o absolutním času a pro
storu postrádá svého smyslu s pádem provinciálního Euklidova
prostoru. Ve stejné době s Planckovým kvantem a J. J. Thompsonovým elektronem, Rutherford přichází na strukturu prázdné
ho prostoru uvnitř atomu a Niels Bohr formuluje dráhy elektronu
planetárního atomu vodíku, jehož rozměr je stomiliontina centi
metrů. Půl milionu atomů tohoto rozměru je potřebí, aby postave
ny vedle sebe vytvořily tlouštku vlasu. To vše se vztahuje na stej
ně úžasný vesmír mikrokosmu, který svými miliardinami' centi
metru je stejně úchvatnou záhadou jako jeho protějšek, makrokosmos, před jehož miliardami1 světelných roků, kam dnes pro
nikají radiové teleskopy, celý náš svět a neklidný oceán lidstva
se ztrácí jako nicotný fragment prachu. V dnešním zasnoubení
astronomie s fysikou, makrokosmu s mikrokosmem, elektronu s
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galaktickou soustavou, vykrystalizoval se nový, kouzelný obraz ve
smíru, který s postupem času bude zdrojem přerodu všelidské
filosofie k poznání vyššího občanství než v jakém civěl člověk 20.
století, jež bylo svědkem neblahého zneužití vědy ve zkáze tako
vých hekatomb válek, jaké nikdy v dějinách lidstva se nevyskyt
ly.
Snad jedna událost může vystižně charakterizovat příznak no
vého věku. Bylo to nesenzační zasedání londýnské Královské spo
lečnosti dne 6. listopadu 1919 v Burlington House na Piccadilly;
tedy několik dní před prvním výročím příměří prvé světové vál
ky. Konferenci předsedal sám objevitel elektronu, Sir J. J.
Thompson zatímco Královský astronom, Sir Frank Dyson,
oznamoval první úspěšné měření zakřivení světla hvězdy, jež
zjistil Sir Arthur Eddington při úplném zatmění slunce téhož
roku v Brazílii. Toto zakřivení světla hvězdy v samém soused
ství slunce Einstein teoreticky předpověděl v jednom ze svých tří
hlavních postulátů principu relativity, podle něhož vychází z po
věstné rovnosti energie s hmotou znásobenou čtvercem rychlostí
světla, že jak hmota, tak i’ světlo, jako zářivá energie, podléhá
vlivu gravitace. Energie je totiž nejvýš rozředěná hmota a v na
šem kosmickém sousedství jedině slunce svým silným gravitačním
polem učiní toto zakřivení měřitelným. Na zprávu Královského
astronoma, předsedající Sir J. J. Thompson odpověděl historický
mi slovy: “To není objev nějakého přilehlého ostrova, to je vlast
ně celý nesmírný kontinent vědeckých ideí. Je to největší objev
od času, kdy Newton formuloval svůj zákon universální gravitace.”
Byl též přítomen proslulý filosof exaktních věd, A. N. Whitehead, který porovnal tento historický moment zasedání učené spo
lečnosti se scénou, jaká se naskytne jen velmi zřídka v dějinách
vědy. Zákon universální gravitace, který tkví v kořenech preciz
ních výpočtů aplikované vědy a který měl zůstat po všechny
věky neomylným nástrojem vědecké analýzy, byl takto po čtvrt
tisíciletí vystaven první korektuře. A. N. Whitehead poznamená
vá, že v atmosféře napjatých zájmů “byla dramatická kvalita ve
vlastním uspořádání tradičního obřadu, když veliký portrét New
tonův v pozadí zasedací síně připomínal vznešenému shromáždění,
že největší badatelské zevšeobecnění vstoupilo do prvé modifikace.
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“Před půl stoletím byla to předzvěst netušených objevů.”
Na tuto historickou událost se můžeme dívat jako na jeden z čet
ných příznaků, jež naznačují nový věk astronomie, v němž most
mezi mikrokosmem a makrokosmem, na němž až dosud badatel ope
roval jen v provinciálním zaměření, dává možnost postřehnout novou
kosmologii, o jaké až dosud člověk neměl tušení. Již před třemi de
sítiletími Sir Arthur Eddington postavil člověka na půl cestě mezi
atomem a hvězdou-sluncem nebo Reichenbach mezi elektronem a
galaktickou soustavou. Dnešní astrofysik musí tedy být obezná
men s mikrokosmem atomické fysiky, aby mohl čelit! problémům a
záhadám propastí vesmírových v makrokosmu. Výstižně to nazna
čil básník Prancis Thompson: “Všechny věci vzdálené i blízké jsou
k sobě spjaty tajemnou a věčnou mocí tak, že se nemůžeš dotknout
květu, aniž bys nevyrušil hvězdu.” Laplace mohl uchvacovat kul
turní svět 19. století svým matematickým výkladem původu sluneč
ní soustavy. Tento je dávno ztracen za novými objevy empirické
fysiky, která na základě nových fakt konfrontuje odvážně pro
blém počátku celého vesmíru. Hledání dnes opustilo staré iluze
mechanismu, aby se zahloubalo nad tím, co dalo podnět k počátku
života, v němž sami jsme svědky otřásajícího tajemství, když se
tážeme, co je podstatou kosmického vědomí, v němž jako dávný žal
mista se tážeme: “Co je člověk, že jsi jej vědom a syn člověka, že
jej navštěvuješ?”
Tak poznáváme, že vesmír v době poslední čtvrtiny 20. století je
stejně tak blízký, když jej sledujeme v atomické a jaderné struktu
ře hmoty, v okouzlující sněhové vločce, v květu lilije, jako je v pa
prsku slunečním nebo v nepatrném světélku, jež potřebovalo něko
lik milard světelných roků, aby zanechalo své informativní stopy
na emulsi fotografické desky v ohnisku 200-paleového Haleova re
flektoru, na hoře Palomar v Kalifornii. Již předválečný objev Kar
la Janského vedl k radiovému teleskopu, který dále znásobil průz
kum vesmíru. Pečlivé a léta trvající měření sluneční konstanty
nám dnes umožňuje vypočíst, že v každé vteřině slunce ztrácí ve
formě světelného záření čtyři miliony tun ve své váze. A přece toto
úžasné tempo ubývající váhy slunce je pranepatrnou složkou sluneč
ní hmoty, která vyjádřena v tunách, by představovala číslo 2 ná
sledováno dvaceti sedmi nulami. Je to váha přes třistatisíckrát větší
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než váha naší pozemské planety, jestliže je vůbec možno se takto
vyjádřit v našem parokiálním myšlení. Jen velmi malou část totál
ního záření slunce zachytí naše země, aby se toto blahodárné svět
lo proměnilo pod ochrannou vrstvou naší planetární atmosféry v
zázračné teplo a život. Jak velkolepě to vyjádřil Otakar Březina ve
své Písni o slunci : “Zda vzpomínáš na onen výkřik, nesený věky,
když prvně pohnul se život, zmámen tvou září, a ztrnulý v extasi
úžasu, na kolenou z noci se zapotácel?”
Studium slunce dnes náleží k nejproduktivnějším cestám k poz
nání vesmíru. Slunce je nejen nejbližší hvězdou z nějakých dvou
set imiliard sluncí ve spirálovém seskupení naší galaktické sousta
vy, ale svým spektrálním typem náleží k nejpočetnějšímu průměr
nému společenství na proslulém' Russellově-Hertzsprungově stati
stickém diagramu. Všechny odchylky od slunečního průměru před
stavují v našem hledání fysikálních vlastností hvězd rozšíření ome
zeného obzoru klasické astronomie. První úchylka od sluneční prů
měrnosti je spojena s dějinami nejvýš zajímavé komponenty nej
jasnější hvězdy zimní oblohy, Siria. Od dávných egyptských dob
byla tato hvězda nejvýš posvátnou, když byla zasvěcena bohyni Isis.
V našem věku však je to hvězda význačná ze stanoviska racionelní
vědy, což tušil již matematik a astronom Bessel v první polovině
minulého století. Byl to však Alvan Clark, který v roce 1868 obje
vil, že Sirius je dvojhvězdou a tím začala nová historie této hvězdy.
Když třetí teoretický postulát Einsteinova principu relativity pou
kazoval na snížení energie světla z hvězd vysoké hustoty, t. j. inten
sivního gravitačního pole, byla komponenta Siriova dvojhvězdí ozjevena jako t. zv. bílý trpaslík. Tento druh hvězdy se stejně vymy
kal hlavní sekvenci hvězd ve statistickém diagramu, jako jsou červení obři, jejichž příkladem je hvězda Betelgeuse v Orionu. Když
po zřízení 100-palcového reflektoru na hoře Wilsonově, W. S. Adams
mohl izolovat spektrogram malé komponenty Siriovy dvojhvězdy,
ukázala se fysická fakta této hvězdy skutečně sensační. Červený
posun spektrálních čar, předzvěstný již kolem r. 1914, potvrzoval
třetí postulát. Tento Červený posun nebyl důsledkem odletové rych
losti podle Dopplerova principu, ale snížení frekvence světelného zá
ření, jež se také projeví červeným posunem spektrálních čar, když
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toto záření opouští intensivní gravitační pole. Někteří astrofysikové
tomuto záření říkali “unavené světlo”. A skutečně Sirius II, jak je
tato komponenta označena, již od let dvacátých fascinovala vědecký
svět svojí úžasnou hustotou, když krychlový palec její hmoty váží
téměř jednu tunu, čili je přibližně 53-tisíckrát těžší než stejný ob
jem vody. Vysoká hustota této hvězdy je opodstatněna tím, že její
hmota není o moc menší než hmota slunce, avšak oproti slunečnímu
průměru, který je víc než milion kilometrů, Sirius II má průměr
pouze 30 tisíc km.
Od doby kdy komponenta Siriova uváděla svět v úžas, počet
odchylných hvězd od slunečního průměru vzrostl do netušených
obzorů a to především v posledním desítiletí. Vedle bílých trpa
slíků setkáváme se s kvasáry (zmezinárodnělý termín od původ
ního quasi stellar object), které jsou pozorovány nejen v nesmír
né vzdálenosti, avšak intensita jejich záření se rovná záření celé
galaktické soustavy a přitom tyto objekty vypadají jako hvězda
— odtud jejich název. Pak jsou to hvězdy neutronové, jejichž
existence byla předpokládána již od doby objevu neutronu, jejž
Chadwick uskutečnil již v roce 1932. Mezitím svět badatelů byl
vzrušen objevem pulsarů, který byl učiněn radiovými astronomy
v listopadu 1967 v anglické Cambridge. Jejich naprosto pravidel
né signalizování bylo zpočátku pokládáno za jakási znameni vy
spělých civilizací, ukázalo se však, že jsou to rychle rotující neu
tronové hvězdy. To zároveň značilo, že jsou z kosmického stano
viska velmi malých průměrů. A skutečně to vedlo k ohromující
hustotě těchto hvězd, hustotě jader atomových a sice kdy krychlo
vý centimetr má váhu 100 milionů tun! V tomto případě i světel
né záření začíná mít pozoruhodnou váhu oproti nepatrnému za
křivení světla v sousedství našeho slunce.
Jest hustota neutronových hvězd nějakou maximální hranici?
Logický předpoklad, podložený do určité míry empirickými fakty,
připouští i další hustotu, tisíc milionů tun v každém krychlovém
centimetru a snad i více. V tom případě však světlo těchto objektů
již nemůže uniknout a tu se dostáváme k hraniční hustotě optic
kého propadliště, jež dostalo dnes značně proslulého jména “čer
ná díra”. Nebeské objekty od bílých trpaslíků přes hvězdy neu
tronové k optickým propadlištím dostaly tím další zmezinárodně25

lý termín “kolapsáry” a sice proto, že jejich úžasně husté jádro
vytvořilo tak silné gravitační pole, že se hvězda propadla, až zmi
zela v neviditelnosti. Tyto stavy hvězd náleží k nejpozoruhodněj
ším faktům dnešní kosmologie, kde názory na strukturu, vývoj a
průběh vesmíru jsou dnes úplně zrevolucionalizovány. To souvisí
především s extrémním kontrastem nejnižší a nejvyšší hustoty ve
vesmíru a zároveň s procesem stárnutí hvězd, od nejvýš rozptýlené
hmoty k normálním hvězdám, až ke konečným kolapsárům, kde
hmota fantastickou hustotou se zhroutila do formy jakési protihmoty neviditelného vesmíru. Žasneme nad myšlenkami Anaximenovými a Herakleitovými, kteří se dotkli těchto záhad vesmíru před
dvaceti pěti stoletími, anižby měli možnost nahlédnout do empi
rických fakt, před nimiž tápe dnešní astrofysik. Stav universál
ních procesů proměnlivé hmoty, zápas jakýchsi kontrastů přivedl
teoretické badatele k pojetí primérního atomu, kdy ani prostor
ani čas neexistoval. Je to v důsledku principu relativity, v němž
prostor, čas a hmota tvoří jakousi nerozdílnou trojici, v níž žádný
z těchto pojmů nemůže existovat bez dvou jiných z této nerozluč
né fysikální trojice. Někdy před 10 a snad i více miliardami po
zemských let (ovšem kdy ani náš svět dosud neexistoval), tento bezprostoro-časový primární atom explodoval pro nás nepředstavi
telným kataklysmem a v několika minutách vznikly prvky, jak
je známe na periodické soustavě Mendělejově; bylo však potřebí
nejméně pěti miliard let, aby se dostavil největší zázrak — zroze
ní člověka, který se vědomě táže: Co jsem? Odkud přicházím?
Jaký je smysl všeho dění? Hloubavý mystik v tušení nadpřiroze
ného však ujišťuje, že vesmír bude žárlivě střežit tajemství tvoJaký je smysl všeho dění? Hloubavý mystik v tušení nadpřirozeření. Neznámý autor biblické genese již dávno před starozákon
ním záznamem předa] nám vlastně sumerský odkaz, že “Na po
čátku Bůh stvořil svět!” Za všechna ta tisíciletí v prvotním ta
jemství dnešní astrofysika může opětovat stejná biblická slova,
jež astronaut Borman vyslal elektromagnetickými vlnami zpět k
zemi, když prvně obletoval měsíc, v době vánoční 1968. Jen dne
šní věda byla obohacena množstvím sofistických výrazů, za nimiž
se ztrácí záhada všeho dění.
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I při naprosté nedostupnosti konečné záhady původu vesmíru
a tím i všeho života, je nesporně zajímavé zamyslit se nad dnešní
mi teoriemi kosmogonie. Všechny jsou jen zlomkové obrazy ge
netických procesů. Jsou to však rozhodně pokusy daleko obsá
hlejší než bývalé teorie o vzniku buď kosmického prachu naší
země nebo i miniaturní soustavy sluneční. Dnes spektrální analý
za nejen odhalila chemické složení hvězd, ale dokonce v mikrokosmu strukturu atomu. Dnes můžeme říci ve slovech Shakespea
rova proroctví, že člověk je sestaven ze stejné látky, z níž byly
stvořeny hvězdy. Tajemství světelných paprsků z geometrické
ho bezdimensionálního zdroje světla hvězdy nám umožňuje mě
řit její průměr, jakož i její polohu na vývojovém žebříku její fysikální existence. Dopplerovým principem a Hubblovou konstan
tou expanse vesmíru, lze dnes vyčíst ve spektru vzdálené extra
galaktické soustavy nejen jak je daleko, ale jaké je stáří vesmí
ru, nebo počátek fysikálního času. Kosmické objekty neviditelné
optickým dalekohledem byly objeveny radiovým teleskopem, kte
rý odhalil nový úžasný vesmír na jiných délkách vln elektroma
gnetického záření a astronom v osamělých observatořích začíná
tušit, že viditelný vesmír představuje pouze asi 5% hmoty, ostat
ní neviditelný vesmír je buď ztracen v kolapsárech nebo v roz
ptýleném vodíku.
Proto není divu, že dnešní astrofysik je váben, aby si vykouzlil
nový obraz kosmogonie vesmíru a tak vznikly vedle okrajových
pokusů tři hlavní hypotézy, které mezi sebou soutěží s větší ne
bo menší pravděpodobnosti. První teorie, jak bylo výše již nazna
čeno, se snaží dokázat, že vesmír začal velikou explosí primérního
atomu, do něhož byla vtěsnána veškerá hmota Einsteinova ve
smíru. Proto Harlow Shapley dal této teorii lakonický název
“Big bang hypothesis”. Primérní atom měl fantastickou hustotu
dnes známého kolapsáru, v němž každý krychlový centimetr vá
žil (jak parokiální výraz) při nejmenším tisíc miliard tun. Tato
hmota, v níž všechny protony, neutrony, elektrony a jiné ko
nečné částice fysiky byly stmeleny v beztvárné plasmě, jíž
atomický fysik Gamov z university státu Colorado dal Aristote
lovo jméno “ylem”. Tím také byl primérní atom nejúČinnější pa
stí úžasné teploty, kterou také definujeme tradičním pojmem
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miliard stupňů. Samozřejmě lze očekávat, že rozpínavý tlak žá
ru této nepředstavitelné Gehenny překonal svírající gravitační
protitlak a postupný fysikální stav vyvrcholil v neporovnatelné
kosmické explosi. Její síla i po nějakých osmi miliardách let se
dosud vyžívá v současné expansi vesmíru a jak bylo změřeno na
spektrogramu extragalaktické soustavy, ve vzdálenosti dvou mi
liard světelných roků, její odletová radiální rychlost je 60,000 km
v každé vteřině. Pro svoji jasnost kvasáry jsou pozorovatelny i
ve vzdálenosti osmi miliard světelných roků. V takových pro
pastech se blížíme "hranici” pozorovatelného vesmíru, kde byl
empiricky zjištěn vodíkový oblak vysokofrekvenčního záření,
jež prozrazuje intensitu původní explose. Rovněž přítomnost ve
likého množství vodíku a helia v kosmickém prostoru příznivě
nasvědčuje přijatelnosti této teorie.
Oproti kataklysmické explosi primérního atomu, který dal
vznik celému vesmíru, v menším měřítku uvnitř naší galaktické
soustavy, jakož v soustavách extragalaktických, máme mnoho
příkladů explosi stárnoucích hvězd a tento eruptivní proces uvol
nění vnitřního žáru má omlazující význam pro prodloužení
hvězdné existence ve formě zářícího slunce. Tyto hvězdy dostaly
jméno “nova” nebo “supernova”, nejsou to však žádné nové
hvězdy. Velmi proslulý příklad supernovy je Krabí mlhovina v
souhvězdí Býka. Na zemi byla prvně spatřena v roce 1054 A. D. a
dodnes její vodíkový oblak se rozpíná rychlostí 1200 kilometrů
v každé vteřině. Kdyby se tento výbuch odehrál ve vzdálenosti
nejbližší hvězdy, Alfa Centauri, která je ve vzdálenosti čtyř a jedné
třetiny světelných roků, t. j. 41 milionů milionů kilometrů, pak
bychom tu dnes nebyli a nemohli o vesmíru pojednat, neboť
všechen život tohoto světa by byl sežehnut zkázonosnou vlnou ne
porovnatelného žáru. Kanovník George. Lemaitre geniálně vy
světlil hypotézu explose primérního atomu a dostal za to nejvyšší
vyznamenání od londýnské Royal Astronomical Society. Marxi
stičtí doktrináři se této teorie obávají, neboť aktem stvoření s
počátkem fysikálního času může snadno opodstatnit biblickou
genesi. Alespoň, jak praví exulant Gamov. ruský astronom Voroncov-Velyaminov si nemohl diktátem vládnoucího dialektické
ho materialismu dovolit, aby si osvojil tuto teorii.
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Teorie explose primérního atomu podává deprimující prospekt
do budoucnosti, neboť nepodává vysvětlení, zda expanse vesmíru
ustane a tak veškerá hmota spěje k úplnému rozptýlení a tím i
zániku gravitace, energie a života. Proto angličtí astrofysikové
Bendi, Gold a Hoyle dostali nápad, jejž matematicky náležitě
zdůvodnili, podle kterého ve vesmíru se udržuje určitá rovnová
ha mezi zanikající hmotou a stejnou mírou hmoty vznikající. Vy
tváření nové hmoty z ničeho, dostalo provokativní označení “creatio ex nihilo”, ve skutečnosti proces nadpřirozený, neboť se příčí
zákonu klasické fysiky o zachování hmoty a energie. Tempo, v
němž se nová hmota tvoří z neviditelna a vstupuje do fysické
existence je jeden vodíkový atom v jednom litru kosmického ob
jemu za každou miliardu let. Gamov poznamenává, “že si Hospo
din dá skutečně na čas”. Leč v rozsahu Einsteinova vesmíru to
představuje miliardy tun v každé vteřině. Potíž této teorie zá
leží v tom, že nemůže jasně vysvětlit “tvoření hmoty z ničeho”;
je však přijatelná doktrinářům dialektického materialismu, neboť
předpokládá věčnost vesmíru, což prý nevede k biblickému “Na
počátku Bůh stvořil svět”.
A tak přicházíme na třetí, snad nejpřijatelnější hypotézu a
sice teorie vesmíru oscilačního. Tato částečně spojuje fáze obou
uvedených teorií a hlaivně obchází těžko přijatelné dilema
“creatio ex nihilo”. Má značnou podporu znamenitého pozorova
tele na hoře Palomar, jako je Allan Sandage. Podle této teorie,
vesmír prochází érou expanse, v níž se nalézá v současných
několika miliardách let, ale když rozpjetí dosáhlo určitého maxima,
existující gravitace nabude převahy nad zpomalené kinetické
energii expanse, a vesmír začne pro budoucí eóny věků kontrak
ci, aby jako celek se vrátil do stavu primérního atomu, v němž
začal cyklus kosmické oscilace. Je to vesmír dvou fází, v nichž
se jeví v alternativě dvou protějšků, vesmír dialektický, jak si
jej matně představovali filosofové eleatické školy, jako byl Zeno
a jeho učitel Parmenides v V. století před Kristem. Dnes je tato
teorie obohacena větším počtem empirických fakt. Sandage však
zdůrazňuje, že je zapotřebí alespoň deseti dalších let pilného
sbírání spektrogramů dalekých extragalaktických soustav, aby se
z nich důkladněji prozkoumala povaha radiální rychlosti jak v
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dalekém prostoru, tak v dalekém odstupu časovém. Oscilační ve
smír přivolává palčivé otázky o tom, jaký byl vesmír před fan
tastickou explosí? Prochází náš kosmos znova a znova oběma
procesy expanse a kontrakce? A co zjev života? Je možné nějaké
opakování? Od věčnosti do věčnosti? Dosah těchto otázek můžeme
vytušit jedině pod krásou a velebností tiché hvězdně oblohy ně
kde daleko od všech měst a jejich světel, jak jsem jí vídal od vý
šin Cordiller a Himalájí, nebo od břehů Tichého oceánu. Velmi
příznačně odvětil církevní otec Augustin, autor proslulého díla
“Civitas dei” — “O městě Božím”, když se jej kdosi tázal: “Co
dělal Bůh než stvořil svět?” Sv. Augustin vážně odvětil: “Přemý
šlel o mukách toho člověka, který by se snažil nalézt tajemství
původu vesmíru”.
Jen čas ukáže, která z uvedených teorií je bližší skutečnosti,
člověk ve své nedokonalosti a ve svém zajetí prostoro-časovém,
nikdy nepozná pravou skutečnost v pozadí viditelného světa.
Smysly nás neklamou, nepovídají nám však pravdu. Před celým
vesmírem život lidstva je nepatrným momentem na stupnici
kosmického času. Vše, co svými smysly vnímáme, podléhá záko
nu vzniku, vývoje a zániku. Neorganický svět hmoty zdánlivě
převládá vesmírem. Naproti tomu organický svět života, biokosmos, se jeví jako křehká kapka v oceánu. Avšak vedle fysikálních
zákonů náhody a bezcílnosti, jimiž probíhají variace hmoty, živá
hmota je nositelem obdivuhodných kvalit vědomí a poznání, které
naznačují, že vesmír má určitý, tajemný účel nepředstavitelně
výše, než je celý náš svět nad vědomím mravence. Sebevětší
množství hmoty ve vesmíru nic těmto kvalitám nepřidá. Mate
rialistická doktrína primátu hmoty, která tvrdí, že vše, tedy i
vědomí, duše a všechny morální ctnosti, jež jsou v kořenech nejušlechtilejších vznětů člověka, jsou jen komplexní vlastnosti
hmoty. Toto se snaží dokázati dialektický materialismus, který
není žádnou poslední moudrostí, ale jen přechodnou fází slovní
ho sofizmu. Materialismus vstupuje nezadržitelně do pozadí, když
Heisenbergův princip neurčitelnosti a de Broglieho rovnost mez'
hmotnou částicí a nehmotnou vlnou a faktem kvantové mecha
niky naznačuje, že dokonalý popis materielního systému v poj
mech prostoru i času je nemožný. Jak Teilhard de Chardin na-
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značil, i elektron a téměř nehmotné neutrino v mikrokosmu je
spojeno s jakýmsi psychismem, které určuje proces změn v makrokosmus. Vědomí člověka se neměří ani váhou, ani časem.
Není snad lidská bytost nějakým atomem nesmírného Kosmické
ho Vědomí? Před námi je vesmír nevýslovných, netušených
krás a divů a jak básník Thákur svým padáním zjevil — “celá
tíha vesmíru nás nikdy nevyloučí z tohoto věčného obecenství.”

Chattanooga, Tennessee,
dne 7. prosince 197i.

Pokora nevylučuje pevné osobnosti, netkví na rtech a kolenou a na tváři.
Jest nejmlčenlivější ze všech ctností. Je to hrdinná ctnost, která roste a zje
vuje se jen v tichu, ne ve vřavě světa. Nejpevnějši, nejzbrojnější zrak musí ji obsahovat. Pokora není z těch měkkých, beztvarých ctno
stí, které lidé pro svoji zábavu a rozptýlení rozmělňují tisíckrát za den. Spíše
chce se mi říci, má chmurný, přísný neboť nepoddajný zrak: utkvělý na
vlastní bludy s vytrvalostí královskou.

(Marie Štechová, Prameny života, 1920.)
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BENEŠ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
JOSEF KALVODA
Edvard Beneš, druhý president Československé republiky, byl a
je osobou kontroverzní. Je značně obtížné zhodnotit jeho práci ob
jektivně. Komunisté mu zpravidla křivdí, nekomunisté mu nejsou
za mnoho vděčni. Tento esej, který chce vysvětlit Benešovy motivy
a objasnit jeho roli v letech 1939-45 není zevrubnou studií o čes
koslovenské zahraniční politice za druhé světové války. Jeho úče
lem je odpovědět na otázku, proč Beneš jednal tak, jak jednal;
pokusit se spíše vysvětlit jeho počínání, nikoli ho jen kritizovat
nebo jen obdivovat.

Beneš byl produktem moderní politiky, jejímž prvým teoretikem
byl florentinský diplomat Nicolas Macchiaveli a která je cha
rakterizována moralizováním, dvojí morálkou a manipulováním
druhých k vlastnímu účelu a prospěchu. Jaromír Smutný, před
nosta Benešovy londýnské kanceláře, o něm napsal ve svém dení
kovém záznamu (z 22. března 1940) že Beneš je: “vynikajícím
taktikem a stratégem, největším Macchiavelim nynější doby,
. . . avšak jeho charakter postrádá všeho lidského . . . Je to ma
šina na myšlení a na práci, bez lidského citu, ale s lidskými sla
bostmi . . . Je necitelným vůči cizím, ale také vůči sobě. Ale má
se přitom rád . . . Politika je mu vším . . . Má nadprůměrnou
znalost faktů, ohromnou paměť a metodičnost, ale chybí mu
znalost lidské povahy, protože ztratil lidský kontakt s lidmi . . .
Proto je posuzuje často špatně, když u nich hrají roli motivy ji
né než politické”, (ú
Smutného charakteristika Beneše, založená na dlouholetém po
zorování a analýze, jak ji Smutný ve svém deníku zachytil, je
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pro pochopení Benešova počínání cennější než studie o jeho filo
sofii a “vědeckosti” či nevědeckosti jeho politické metody. Pro
Smutného Beneš nebyl záhadou. Snad proto, píše, že měl v sobě
“velkou řadu jeho vlastností”. Beneš byl politik a jeho cílem ne
bylo usilování o pravdu, ale o politickou moc. Znalost Benešovy
povahy, jeho jednostrannosti a egocentrismu, jeho předností i
nedostatků, jeho politického kréda, že “nic neuspěje více než
úspěch”, (Macchiaveli) je předpokladem k porozumění jeho po
litice.
Pro Beneše, právě tak jako pro Československo, válka začala
Mnichovem. Zabývat se zde otázkou, zda Mnichov byl následkem
zrady spojenců či dlouhodobým následkem politiky T. G. Ma
saryka a Beneše, v letech 1918-1920, by bylo přílišným vybočením
z rámce této úvahy, právě tak jako jím by byla analýza Benešo
va jednání během mnichovské krize a spekulace o tom, zda Be
neš měl jít cestou doporučovanou některými vojáky a politiky,
kteří ho vybízeli k odporu, anebo zda jeho kapitulace byla ospraveditelnou. Beneš si byl více než dobře vědom významu Mnicho
va, jímž skončila éra prvé republiky a který znamenal porážku
jeho koncepce zahraniční politiky. Ačkoli se při různých příle
žitostech snažil své jednání ospravedlnit a při jiných zase svalit
vinu na druhé na př. na sudetské Němce, nebo pravicové politi
ky, Mnichov byl pro něho především jeho osobní porážkou.
Beneš se vzdal, jak známo, presidentského úřadu v říjnu 1938
a odejel do Chicaga přednášet sociologii. Odboj, který se začal
rozvíjet r. 1939, usiloval o odčinění Mnichova a o znovuzřízení
čs. státu. Domácí odboj se organizoval v tajnosti, zahraniční od
boj byl veden veřejně. Generál Lev Prchala měl tehdy dobrou po
zici v Polsku, dr. Štefan Osuský měl důvěru francouzské vlády. V
létě r. 1939 generál Prchala jednal s polskou vládou, která se zaváza
la ustanovit ho velitelem českých a slovenských, (nikoli českosloven
ských!) legií, jakmile začne válka. <2) Důsledkem rychlého spádu vál
ky, jež skončila porážkou Polska, Prchala ztratil základnu, z níž
mohl operovat a střediskem čs. zahraniční akce se stala Paříž,
kde Osuský byl, jak známo, čs. vyslancem již od ledna 1920.
Po nacistické okupaci Prahy, 15. března 1939, Osuský odmítl
vydat čs. vyslanectví v Paříži Němcům. Francouzská vláda od
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mítla uznat anexi českých zemí a zřízení Protektorátu a přizna
la Osuskému oficiální postavení. Osuský oznámil jak francouzské
vládě tak i Čechům a Slovákům, že je ve Francii “zástupcem Česko-Slovenské autority”. <3) Dne 2. října 1939 podepsal s francouz
skou vládou úmluvu, na jejímž základě vydal mobilizační rozkaz
k čs. občanům ve Francii. Výsledkem bylo ustavení dvou pěších
pluků, které, spolu s jedním tisícem letců, tvořily čs. armádu ve
Francii. Smlouva s Francií, podepsaná Osuským jménem provi
zorní Česko-Slovenské republiky, byl prvým velkým úspěchem
těch, kdož pracovali na znovuzřízení čs. státu. Byla také proje
vem francouzského uznání Osuského, jako “nejvyšší autority”
čs. státu. (41
Beneš sledující bedlivě tento vývoj, informoval začátkem října
1939 francouzskou vládu o svém úmyslu přijet do Paříže, za účelem ustavení provizorní vlády. Bylo mu však řečeno, aby do
Paříže za tímto účelem nejezdil. Beneš však přesto přijel a žádal
o audienci u francouzského ministerského předsedy. Audience mu
nebyla udělena. Stanoviskem francouzské vlády tehdy bylo, že Be
neš byl zdiskreditován. (Ve Francii převládal názor, že Beneš ne
může být vedoucí osobou v akci pro obnovu Československa, po
dobně jako Napoleon III. jí nemohl být pro obnovu Francie po
bitvě u Sedanu r. 1871). (5)
Po neúspěchu ve Francii, Beneš se usadil v Anglii, kde se pod
jeho vedením ustavil Československý národní výbor, jejž však
britská vláda uznala pouze jako instituci reprezentující českoslo
venský lid, (nikoli československý stát) ve Velké Britanii. (6>
Během zimy a následujícího jara (1940) Beneš soustředil
svou taktiku na vyřešení několika problémů, jak je chronologic
ky zaznamenal Smutný:
1.) Problém svůj, svého vůdcovství. Beneš se nechce účastnit
akce jinak než ve formě jakéhosi presidenta republiky. Usuzuje
takto: kdybych byl jakýmkoli předsedou vlády, nemohu se vyhnouti osobním hádkám s politickými protivníky. Tím by docházelo k
tříštění, formování skupiny Benešovy a skupiny protivné. Vedení
vládních věcí proto Beneš chce ponechati jiným. Sobě vyhrazuje
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presidentství. Jde mu v prvé řadě o hledisko věcné. Ví, že tou au
toritou může býti dnes jedině on.
Beneš jako praktický politik ví, že je třeba nejen, aby on sám
si byl toho vědom, nýbrž aby to také bylo uznáváno druhými. Mu
sí to uznati anglická vláda. Proto každý člověk, jenž přichází z
vlasti a praví, že národ jde za Benešem, je pečlivě dán do kontaktu
s anglickými kruhy, aby jim to autenticky potvrdil. On o tom ne
ví, dělá se to velmi obratně. Každý písemný vzkaz či zpráva, která
praví totéž, dostane se do rukou Foreign Office přes Lockharta.
2-) Problém lidí, kteří mají pracovati v oboru vládním. — Vý
běr těchto lidí se provádí s ohledem na ty, které je třeba nejvíce
uspokojiti, t. j. na ty, kteří by mohli nejvíce škoditi, kdyby uspo
kojeni nebyli. Rozumí se, že brán je stejně ohled na lidi, kteří by
mohli prospěti, ale myslím, že toto hledisko přichází až v druhé řa
dě.
3. ) Problém lidí, kteří musí býti nějak uspokojeni pro forma.
— Pro ty se hledá nějaká široká Národní rada, kam by se
jich dalo hodně zasadit, přátel i nepřátel.
4. ) Hledisko, jak je vybírati do obou sborů, jest v prvé řadě,
aby každý sbor měl pevnou většinu “vládní”. Nadto jeden sbor
musí kontrolovat druhý, aby nedošlo k přílišné moci vzrůstu jednoho
před druhým.
Dnes je to problém Národního výboru, jenž už je skoro v boji s
dr. B. Ne vědomě, ale fakticky. Naučili se chuti vládnout, ať skuteč
ně, ať v úřadování a tuto svoji posici budou bránit proti všem.
Bojí se Benešova zasáhnutí, nechtí rozšíření počtu členů, neboť
zvýšení početní znamená rozvodnění moci jednotlivců; přestane pře
sný většinový systém, utvoří se skupiny, bude nutno smlouvati, a
hledati kompromisy. Národní výbor dává vinu Benešovi, že zamý
šlí rozšířením počtu členů jít proti nim. Proto nechtí připustiti
mezi sebe ani Feierabenda ani Nečase. Připustili by Masaryka,
jenž není v Paříži, nýbrž v Londýně, nebyl by tedy opozicí.
Dr. B. prohlašuje, že se do toho teď půjde ostře, že je nutno
provésti zřízení širokého sboru co nejdříve.”

Benešův prvý problém, pro něho osobně nejdůležitější, bylo
nesnadno vyřešit, protože britské, francouzské, a americké mini
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sterstva zahraničních věcí dostávala diplomatická hlášení zdů
razňující, jak byl Beneš tehdy ve vlasti — v Protektoráte i na Slo
vensku — nesmírně nepopulární. Zvláště češi byli přesvědčeni,
že to byl především on, kdo zavinil tak tragickou situaci. <8>
George F. Kennan, americký diplomat, který přijel do Prahy v
době mnichovské krize, a který, po zrušení amerického vyslanec
tví v Praze často do Protektorátu dojížděl z Berlína, slýchal o
Benešovi mnoho nelichotivých komentářů. <9>
Přes všechny své machinace a úsilí (Beneš se nemohl v Anglii
dopracovat podstatného úspěchu až do léta r. 1940, kdy se jeho
pozice podstatně zlepšila důsledkem 1.) vystřídání vlády Chamberlainovy vládou Churchillovou a 2.) pádem Francie, čímž Osuský
ztratil svou mocenskou pozici. Protože Beneš byl předsedou lon
dýnského Národního výboru, uchopil se nyní úlohy mluvčího ce
lého exilu. Na jeho stálé naléhání, jménem Národního výboru,
britská vláda uznala provizorní čs. vládu (21. července 1940). (,0)
Téhož dne byl vydán Dekret Dr. Edvarda Beneše, presidenta
ČSR, ustavující čs. Státní radu v Londýně, db Krátce nato, Beneš
jmenoval Msgr. Jana Šrámka ministerským předsedou provizorní
čs. vlády. Nový ministerský předseda oznámil čs. lidu v rozhlaso
vém projevu (25. 7. 1940) že Velká Britanie uznala “nejvyšší stát
ní orgány ČSR” a uvedl, že v důsledku prohlášení v britském
parlamentě, čs. suverénní stát, podle ústavy z r. 1920, “pokračuje
ve své existenci na území Velké Britanie”. (,2>
Msgr. Šrámek nebyl znalcem mezinárodního práva a jeho tvr
zení o státní a presidentské kontinuitě nemohlo být právně doká
záno. Ve skutečnosti, britské uznání provizorní vlády, nezavazo
valo právně Britanii k ničemu, a toto uznání mělo víceméně jen
propagační význam. V každém případě, Šrámkovo prohlášení:
“Pane presidente, my jsme si Vás zvolili, ale nesesadili”, bylo
velkou pomocí Benešovi, právě tak, jako podpora, jíž se mu dosta
lo od většiny čs. diplomatů žijících v cizině, od vojáků, průmy
slníků a od různých zpravodaj číků vedených plukovníkem Franti
škem Moravcem. (Podobně jako E. V. Voska a jeho společníci z
“nejtajnější české společnosti”, v době prvé světové války “zne
škodnili” denuncováním či jiným způsobem ty, kdož nebyli ochot
ni přijmout T. G. Masaryka jako jediného vůdce odboje, Mora
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vec a “jeho lidé” poskytli neocenitelné služby Benešovi za druhé
světové války. Celá řada jednotlivců v Anglii i jinde za hranice
mi Beneše za jediného vůdce odboje uznat nehodlala, ale B. sou
středil ve svých rukou značné finanční zdroje a mohl své spolu
pracovníky platit. Byl Anglií uznáván jako mluvčí odboje, nikoli
jako hlava státu, o jehož rozsahu a vládní formě anglická vláda
nehodlala jednat dříve, než na mírových konferencích, po skon
čení války.)

POLSKO-ČESKOSLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE
Dne 11. listopadu 1940, provizorní čs. vláda zaznamenala di
plomatický úspěch, když spolu s polskou vládou, vydala deklaraci
vyslovující se pro těsnější spolupráci obou zemí, po skončení vál
ky. Tato spolupráce měla být základnou nového zřízení ve Střed
ní Evropě a zárukou její stability. <13) Necelý měsíc později, 5.
XII. 1940, Hubert Ripka, státní sekretář v čs. provizorní vládě,
vydal prohlášení o ustavení Středoevropské federace, která bude
zřízena v zóně hraničící s třemi velmocemi: s Německem, Itálií a
se SSSR. Tato “konfederace” měla být včleněna v širší celoevrop
skou federaci, jež by uspořádala politické vztahy mezi evropský
mi zeměmi. 04)
Ve smyslu prohlášení z 11. XI. 1940, vlády polská a českoslo
venská učinily rozhodnutí, že ihned po skončení války Polsko a
CSR vytvoří “konfederaci států oné části Evropy, s níž jsou spo
jeny vitální zájmy oněch dvou států” a vydaly společně polskočeskoslovenskou smlouvu (23. ledna 1942) obsahující celou řadu
principů projektované konfederace. (15> y publikovaných čtrnácti
bodech byla uvedena provizoria pro včlenění dalších států do kon
federace, pro společný generální štáb, zahraniční politiku, obranu,
hospodářské a finanční záležitosti, zahraniční obchod, koordina
ci financování, rozvoj a administraci železnic, silnic, námořní a
letecké dopravy, sociální politiky, společných orgánů konfederace
a pod. Tento plán polsko-čsl. konfederace však Beneš opustil, jak
mile k němu Sověty zaujaly záporné stanovisko. (Beneš sám kon
federací nadšen nebyl a spolupracoval s Poláky jen proto, že si to
přáli Britové a že se domníval, že by to mohl být krok k uznání
jeho řádné vlády.)
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V HONBĚ ZA PLNÝM UZNÁNÍM
Britské uznání provizorní čs. vlády, jen částečné a s rezervacemi,
bylo neuspokojující. Ačkoli B. byl ubezpečen, že britská vláda
neuznávala hranice vytvořené Mnichovem a nebyla jimi vázána,
tatáž vláda nepřijala Benešovu teorii o právní kontinuitě před
mnichovské ČSR v osobě dr. Beneše. Nepřijala také za závazné
žádné hranice ve Střední Evropě. Beneš s tím nebyl spokojen a
vyvinul velké úsilí získat plné de iure uznání ČSR a svého presidentského úřadu britskou a americkou vládou. Tyto vlády však
poukazovaly na nedostatek právní kontinuity Benešova londýnské
ho režimu. Benešova slovní akrobatika nemohla změnit skuteč
nost, že americká a britská vláda uznaly svého času vládu t. zv.
“druhé” ČSR, jejímž presidentem byl Dr. Emil Hácha. Beneš je
nemohl přesvědčit, že jeho demise byla vynucena a že mnichov
ská smlouva a vídeňská arbitráž právně nikdy neexistovaly. (Brit
ský podpis nebylo možno z mnichovské smlouvy vymazat.)
Na jaře 1941 britská vláda odmítla uznat de iure čs. provizorní
vládu v exilu, poukazujíc na existující Háchovu vládu v Praze, s
níž Beneš byl tehdy ve styku. Názorem britské vlády bylo, že
kdyby exilová Benešova vláda byla uznána de iure, Háchova vlá
da by musila zaujmout jedno ze dvou nežádoucích stanovisek:
buď desavuovat Beneše veřejně, (což by mělo pro nacisty velkou
propagační cenu v Protektorátě,) anebo, v případě nedesavuování Beneše, vláda by byla rozpuštěna, čímž by bylo Benešovi zne
možněno nadále s ní spolupracovat. (7«) Kromě toho, britská vláda
měla obavy z možné persekuce Benešových stoupenců v Protekto
rátě, což by bylo na škodu společné věci. (17>
Názor britské vlády byl sdílen také vládou americkou, která
navíc ještě, vzhledem ke zprávám docházejícím od amerických
diplomatů v Evropě, nebyla tehdy ochotna uznat čs. exilovou vlá
du ani podmínečně. Jeden z amerických diplomatů v Londýně,
který v létě 1941 navštívil Protektorát, tvrdil, že “téměř každý
čech, kterého viděl, naléhal, aby Spojené státy nepodnikaly nic,
co by komplikovalo existenci Háchovy vlády, která byla “jedinou
rohožkou mezi německým železným podpatkem a českým náro
dem; a skutečnost, že uznání Háchovy vlády Amerikou nebylo
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nikdy odvoláno, bylo velkým povzbuzením pro její členy a vprav
dě jim dává určitou autoritu před Němci”. (18> Dotyčný diplomat
tvrdil, že “češi byli zatrpklí vůči všem čs. vládním činitelům, kte
ří žili mimo Československo a kteří, aniž by čelili nebezpečí, je
muž byl vystaven čs. lid, si dovolují mluvit jeho jménem o vni
třních problémech týkajících se pouze okupovaného Českosloven
ska.”
Americký State Department odmítl Benešovo tvrzení (z poč. r.
1941), že president Hácha byl zvolen nezákonně a že kontinuita
předmnichovského státu s londýnskou exilovou vládou byla ztěle
sněna v osobě Benešově, <19) V politicko-právním rozboru případu
Československa a osoby Beneše, vypracovaném v State Dept.,
bylo poukázáno na to, že dne 5. října 1938 Beneš oznámil v roz
hlasovém projevu svou rezignaci a odletěl do ciziny. Řekl tehdy,
že se vzdává presidentského úřadu na základě svého přesvědče
ní a svobodné vůle. <V době mezi rezignací a ustavením pařížské
ho Národního výboru, Beneš přednášel na universitě v Chicagu
a americká vláda mezitím uznala legalitu Háchovy vlády.)
Velká Britanie měla celou řadu důvodů k zaujetí rezervované
ho stanoviska vůči Benešovi. Ačkoli Winston Churchill nebyl “mu
žem Mnichova”, politiku Mnichova odsoudil a nemohl za ni být ob
viňován. Jako znalec historie však nezapomněl na Benešovy faits
accomplis a na jeho jednání na mírové konferenci r. 1919. Spo
jenci tehdy přiznali Benešovi právo účasti na této konferenci (ja
ko plnoprávnému mluvčímu spojeneckého státu, a to ještě před
oficielním prohlášením konce války,) ale Beneš nedodržel vůči
spojencům závazek ve věci účasti čs. legií v boji proti bolševikům
v Rusku. Nevyřešeny byly také otázky slovenská a sudetská, jež
Velká Britanie považovala za otázky mezinárodní a jež byly údaj
ně na mírové konferenci r. 1919 řešeny nesprávně. V době mni
chovské krize, britští revizionisté nazývali Benešovo užívání ne
přesných dat na konferenci falsifikací. <20> Otázka sudetských
Němců byla v Britanii akutní, v důsledku Mnichova a činnosti
býv. poslance Wenzela Jaksche, který určitou dobu spolupracoval
s Benešem a který otázku sudetskou chtěl řešit jako problém me
zinárodní, zatímco Beneš jej považoval za problém vnitřní, čes
koslovenský. Slovenský stát byl tehdy de iure uznán více než
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dvaceti státy, včetně Sovětským Svazem. Podkarpatská Rus byla
okupována Maďarskem, a Beneš ji chtěl již tehdy postoupit So
větům, s nimiž chtěl mít společnou hranici. V praxi by to zname
nalo, že část Polska okupovaného Sověty od r. 1939, by měla zů
stat trvale pod vládou SSSR. Před skončením války, britská vláda
si nechtěla vázat ruce ve věci vytýčení hranic ve Střední Evropě,
ani v otázce vnitropolitického systému v Československu.
Stanovisko Britanie se opíralo i o jiné důvody. Beneše v exilu
nikdo nezvolil, což mu bylo v Anglii stále předhazováno. Kromě
toho měl řadu odpůrců. Dr. Milan Hodža, poslední předmnichov
ský ministerský předseda, se považoval za mluvčího Slováků a
nesouhlasil s Benešovým názorem na postavení Slováků v ČSR.
Také dr. Osuský se dožadoval zrovnoprávnění Slováků v pováleč
ném Československu, jak tomu bylo ostatně již za t. z. “druhé”
republiky. Benešovi oponoval také generál Prchala, Slovenská liga
v USA, (jež nezapomněla na nedodržení Pittsburghské dohody,)
dále Prídavok a j.
Americký diplomat George F. Kennan, (který byl tehdy konsulem v Berlíně a udržoval tajný styk s protektorátní vládou v
Praze,) se v únoru 1941 v americkém State Dept. vyslovil proti
uznání Benešovy vlády v exilu, protože by to způsobilo “great
embarrassment to the Government in Prague of President Hácha”, jehož pozici nutno chápat. “Koneckonců — řekl tehdy Ken
nan — semknutí českého lidu v rozhodné revoltě proti německé
nadvládě, bude soustředěno kolem české vlády pražské, nikoli
kolem nepřítomné vlády provizorní.” <2’) Týž dokument State
Dept. poukázal na prosovětskou orientaci Beneše a jeho skupiny,
schvalující sovětskou politiku. Dokument končí: “Kdyby vláda
Spojených Států uznala provizorní čs. vládu, byl by to v podstatě
souhlas s její politikou vůči Rusku, a toto by vedlo ke skutečným
nesnázím vlády Spojených Států v budoucnosti.”
(Dokončení příště)

POZNÁMKY:
1) Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. (K
vydání připravila Libuše Otáhalová a Milada Červinková.
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15) Czechoslovak Sources, No. 2, str. 135-138.
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ENERGIE - KLÍČOVÝ PROBLÉM
ČESKOSLOVNSKÉ ENERGETIKY
B. KORD A (EDMONTON)
P ře d rokem jsm e n a tom to m iste psali o energii obecně [1].
Od té doby se situace zhoršila. Z ápad, závislý n a dovážené
energii, p o ciťu je důsledky náhlého m nohonásobného zvýšení
cen ropy, je ohrožena sta b ilita světové ekonom iky, s m ožným i
im plikacem i pro sta b ilitu politickou. J e tř e b a opakovat, že v
pozadí krize není zatím fyzický n ed o statek e n erg ie; je to spíše
velm i nerovnom ěrné zem ěpisné rozdělení zdrojů, k te ré um ož
ň u je je d n o stra n n é zásahy do cenového a d istrib u čn íh o sy sté
m u obchodu s energií. V ina je ovšem ta k é n a k rá tk o z rak o sti
Z ápadu, že s takovým i zásahy nepočítal a n e p řip ra v il včas
a lte rn a tiv n í stra te g ie . Ale nechrne Z ápad a p te jm e se, zdali
m ůže b ý t energetická krize v Československu.
U vedená otázka je n an ejv ý š oprávněna. Československo je
to tiž členem R V H P (R ad y vzájem né hospodářské pom oci),
ekonom ického seskupení vedeného Sovětským Svazem . A
R V H P ja k o celek je oblast nesm írně boh atá n a všechny fo r 
m y energie. Sám SSSR m á podle odhadu odborníků p řes po
lovinu světových zásob fossilních paliv, o zásobách vodní e n e r
gie a u ra n u nem luvě [2], V “b ra trsk é m společenství, sp ja té m
navěky” , za ja k é se R V H P vydává, by tedy zásobování energií
nem ělo pů so b it žádné potíže. N avíc, bezpodm ínečná a velm i
vokální podpora “a ra b sk é věci” by se rovněž m ohla o d razit v
p řísu n u ropy. Leč skutečnost je v rozporu s těm ito logickým i
úvaham i. ČSSR a řa d a dalších členů R V H P zápasí s ta k řk a
neřešitelným i problém y v oblasti zásobování energií. N ení to
n ic nového. Ti, kdož žili v poválečném Československu, to m u
seli p oznat na v la stn í kůži v nedostatečných přídělech p o d řad 
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ného paliva, v p řeru šen íc h proudu, v kolísání tla k u plynu, v
uhelných prázd n in ách a j.. Ale s rychle rostoucím i nároky
prům yslu n a energii a s d ram atick ý m rů ste m cen en erg ie na
světových trzích , problém zásobování en erg ií nab ý v á nových
dimenzí, stá v á se uzlovým bodem, ve k te ré m se od rážejí všech
ny slabiny československé ekonom iky a brzdou dalšího je jíh o
rozvoje. Z ačněm e několika fa k ty :
1. Ú roveň spotřeby energie v Československu je vysoká,
vyšší než v kterékoliv jin é zemi E vropy.
2. V k o n tra stu s celkovou spotřebou energie, konečná spo
třeb a (t. j. sp o třeb a v dom ácnostech, soukrom ých vozidlech
a pod.) je velm i m alá, m nohem m enší než v kterém koli p r ů 
myslovém s tá tě Z ápadu.
3. E n erg e tic k é hosp o d ářstv í Československa je založeno z
převážné části n a pevných palivech.
4. Dom ácí zd roje energie jsou nepostačující, co do m nožství
i jakosti.
5. Československo se nepostaralo včas o n á h ra d n í zdroje
energie.
Pokud jd e o dom ácí zd ro je energie, ro p a a plyn se v y sk y tu jí
na územ í Č eskoslovenska je n v n ep atrn ém , celkem zanedba
telném, m nožství. S uhlím je to o něco lepší. M ěřených zásob
černého uhlí se vykazuje 5.540 m ilionů tu n . K olik je toho hos
podárně dobývatelných, je jin á otázka. Z řejm ě je n m enší část,
poněvadž odborníci se sh o d u jí v tom , že současná těžba, 28
milionů tu n ročně, je více m éně m axim um , a že těžb a začne
nutně k le sat kolem roku 1990. P řito m už n yní je je n O stravsko-K arvínský re v ír re n ta b iln í (asi 80% těžby).
U hnědého uhlí je situace podobná. M ěřených zásob je okolo
8.230 m ilionů tu n . Roční těžb a je současně asi 85 m ilionů. M a
lé zvýšení těžby je sice možné, ale je to velmi d ra h é investičně.
Navíc je tu n u tn o p o čítat se značným i “v n ě jším i” náklady.
Těžba se totiž p o sunuje do osídlených oblastí s h u stý m i in 
ženýrským i sítěm i, k te ré padnou za oběť povrchové těžbě. Už
byl p řestěhován S ta rý M ost a podobný osud čeká další obce.
Konečně jd e o uhlí velmi nízké k v ality o v ýhřevnosti 2500
kcal/kg, i m éně, s velikým obsahem síry a popela. Jeho spalo
vání v e le k trá rn á c h způsobuje nesm írné škody n a p ro střed í.
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D odejm e je ště, že Československo je chudé i n a vodní en e r
g ii; vodní e le k trá rn y m a jí význam je n n a p o k ry tí špiček a je 
jic h re la tiv n í význam s rostoucí spotřebou ele k třin y je ště
poklesne. Ovšem Československo m á u ra n (p řesto že J á c h y 
m ovské doly byly vyčerpány dodávkam i do S S S R ), a v šak j a 
d ern ý výzkum zaostává. Z neznám ých důvodů to trv a lo 15 let,
než byl dobudován m alý pokusný re a k to r (těžkovodní o 150
M W ), a celý koncept vlastního re a k to ru se asi dá k vodě. Byla
to tiž s je d n á n a dohoda se SSSR o dodávce dvou e le k trá re n po
dvou lehkovodních reak to rech n a obohacený u ra n o celkovém
výkonu 4X440 MW. O bohacený u ra n bude p a trn ě dodávat
SSSR. Ale než poteče z e le k trá re n p rv n í proud, budem e už
p s á t rok 1980. N avíc to p o k ry je je n zlomek spotřeby elekřiny.
Z a podm ínek nedostatečného energetického zázemí, by bylo
sp ráv n o u hospodářskou politikou o rie n to v a t se n a výroby e n e r
geticky m álo náročné (jem n á m echanika, elektronika, sp o tře 
b n í prů m y sl a j.) a p o s ta ra t se o dovoz nej vhodnějších d ru 
h ů energie. Stalo se ale jin a k . D iskuse, k te ré se u n ás po válce
vedly o tom , ja k ý m sm ěrem se m á u b íra t naše hospodářství,
skončily b rzy po “V ítězném Ú n o ru ” o rien tací n a těžký p rů 
m ysl, velm i náro čn ý n a energii. Československu byla u rčena
úloha zbrojnice sovětského bloku a dodavatele těžkého zaříze
ní. To a jin é okolnosti, o nichž se je ště zm íním e, vedly k tom u,
co je uvedeno v bodech 1. a 2., t. j. že země sp o třeb u je p říliš
m noho energie a p ři tom obyvatelé nejsou en erg ií dostatečně
zásobeni. P ro ilu stra c i uvedem e několik čísel ve sro v n án í se
Z áp ad n ím N ěm eckem :
U kazatel
P očet obyvatel
iCelková spo
tře b a energie
N áro d n í důchod
S p o třeb a e n e r
gie n a hlavu
S potřeba en er
gie n a je d n o tk u

M ěrná je d n o tk a
1000 osob

ČSSR
14 481

N SR
61 674

1000 tm p (1)
mil. dolarů

99 101
30 790

320 267
196 880

tm p /1 0 0 0 ob.

6 843

5 193
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nár. důchodu
Počet reg.
osobních vozů
Počet obyvatel
na 1 vůz
Spotřeba v do
m ácnostech :
elektřiny
plynu
uhlí černého
uhlí hnědého
b rik et
tek. paliv

tm p/m il. $

3 118

1000 kusů

1 009

kW h na osobu
m (3)
kg
kg
kg
kg

1 627
16 324

14.4

3.8

341
81
69
436
112
34

903
196
140
0
102
250

Čísla v tabulce svědčí dost vým luvně o rozdílech v energe
tickém hospodářství dvou států . De facto nejde jenom o dva
státy, v základních rysech energetické hospodářství ČSSR je
typické p ro celý sovětský blok, stejn ě jako energetické hospo
d ářství N SR je typické pro prům yslový Západ. Především je
si tře b a povšim nout, že SSSR spotřebuje n a osobu více energie
než prům yslově mnohem vyspělejší NSR (ř. 4 ). Ještě m a r
k an tn ější je rozdíl, vztahujem e-li spotřebu energie na národní
důchod. ČSSR spotřebuje n a stejn ý objem národního důchodu
zhruba d v a k rá t tolik energie než NSR (ř. 5). + N ejde o to,
Poznámka: V še c h n y ú d a je s e v z ta h u jí n a rok 1972, k rom ě n ár. d ů ch o
du, k te r ý j e z r. 1971.
1)

tm p 3 je tu n a m ěrn éh o p a liv a ; od p ovíd á 7,000.000 k ilo k a lo rií

2)

p řep očten o n a m 3 m ěstsk éh o p ly n u o 4200 kcal

P ra m en y ú d a jů o e n e r g ii: W orld E n e r g y S u p p lie s, A n n u a l B u lle tin o f
Coal S ta t is t ic s fo r E u rop e, A n n u a l B u lle tin fo r E le c tr ic E n e r g y S ta tis tic s fo r E u ro p e (v e s m ě s p u b lik ace S p o jen ý ch N á r o d ů ) O dhad n árod n íh o
důchodu v z a t z W orld B a n k A tla s .
+ S lu š í p o zn a m en a t, že celk ová sp otřeb a e n e r g ie j e v ý sled ek p řep očtu ,
jeh ož sp r á v n o st z á v is í p řed ev ším n a k v a litě p řevod n ích k o e fic ie n tů (v iz
[ 1 ] ) . D á le převod n árod n ích důchodů n a ste jn o u b á zi a n e ste jn o u m ě
novou jed n o tk u j e založen n a d o sti h ru b ých odhadech. J in ý m i slo v y
č ísla v ř. 4 a 5 js o u je n p řib ližn á . N ic m é n ě ro z d íly jso u ta k m a r k a n tn í,
že o sp r á v n o s ti v ý v o d ů n em ů že b ý t pochyb.
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že by československý občan spotřeboval více energie než ně
mecký. P ráv ě naopak, ja k u kazují další čísla tabulky, konečná
spotřeba energie je v ČSSR mnohem m enší než v NSR. N ej
větší rozdíl je u spotřeby pohonných hmot. P řesn á d ata o tom
sice chybí, ale husto ta vozidel je v N SR skoro č ty řik rá t větší
než v ČSSR (ř. 7). Berem e-li v úvahu též výkonnost vozidel,
pak spotřeba pohonných hm ot na osobu m usí být v NSR n e j
m éně čtyřnásobek spotřeby v ČSSR.
Z ajím avější jsou d ata o spotřebě energie v domácnostech
(n a topení, svícení, zábavu, p ra n í a td .). Převedem e-li čísla ve
spodní části tabulky n a společného jm enovatele (tm p ), pak
vyjde, že občan v N SR spotřebuje v prů m ěru 1.6 až d v ak rát
více energie v domácnosti než jeho kolega v ČSSR ; (závisí to
poněkud na druhu převodních koeficientů). Rozdíl je předev
ším důsledkem rozdílu v kvalitě bydlení (velikost a vybave
nost b y tů ). Ale to jsm e jenom u kvantity. P odstatně horší je
to, srovnám e-li kvalitu energie, spotřebované v domácnostech.
U ušlechtilejších forem energie, jakým i jsou elekřina, tek u tá
a plynná paliva, je, ja k ukazuje tabulka, pom ěr podstatně
horší v neprospěch Československa. Z ato naše dom ácnosti spo
tře b u jí značná množtví hnědého uhlí, nejm éně vhodného pro
použití v domácnostech. Jeho přím é použití v domácnostech
n a Západě je už zanedbatelně m alé.Závěr z uvedených d at je
velmi jednoduchý. Je-li celková spotřeba energie p říliš veliká
a přito m úroveň konečné spotřeby velmi m alá, pak m usí bý t
výrobní spotřeba nadm ěrná. Je to především prům ysl, kde se
energie spotřebuje. V ČSSR je podíl prům yslu v celkové spo
třeb ě energie okolo 70% ; na Západě je to většinou pod 40%.
P říč in pro vysokou spotřebu energie je mnoho a není možno
je všechny analyzovat v tom to článku. Je to jed n ak s tru k tu ra
našeho prům yslu, jeho orientace n a energeticky náročná ko
vodělná odvětví. Jednak je to zasta ralo st zařízení, dále přím é
plýtvání pro nedostatek pobídek k šetřen í energií a j. Z dá se
však, že p rap říč in a tk v í v sam otném systém u řízení.
Po roce 1948 jsm e postupně převzali Sovětský systém řízení
a plánování. Systém, k te rý se nikdy neosvědčil ani v SSSR, se
ukázal zvláště zhoubným pro m nohem složitější českosloven
skou ekonomiku. P o d stata systém u záleží v tom , že m ísto trh u
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nastupuje ústřed n í plán co by reg u láto r výroby. P lán se sesta
vuje do značných detailů v centru vzdáleném od podniků.
Sestavuje se na základě neúplných a často zkreslených in fo r
mací získaných zdola (od podniků a závodů). P lán se pak
vyhlašuje ve form ě zákona a rozepisuje na podniky ve form ě
povinných ukazatelů většinou ve fyzických je d n o tk á c h ); to
lik a tolik se m usí vyrobit, tolik se může spotřebovat surovin
atd. Ten systém vede logicky k plýtvání od začátku. Začíná
to hned p ři sestavování plánu. Podniky se snaží do stat “po
hodlný” p lá n ; v zájm u toho z a ta ju jí rezervy a kladou p ře
m rštěné požadavky na všechny inputy, hlavně n a suroviny a
energii. To vede k značném u tlak u na surovinové prům ysly
a nutí investovat do dolů a hutí. Ve fázi výroby pak podniky
dělají všechno možné, aby splnily plán podle litery, (nejde-li
splnit v duchu). Možností je mnoho, legálních i méně legál
ních, ale vesměs škodlivých. T ak na příklad, když bylo n e j
hůře, doly zanedbávaly ú pravu uhlí, aby ta k splnily plán v
tunách. Že to zatěžuje zbytečně dopravu, co n a tom , aspoň
pomůžeme i železnicím plnit plán (v tunokilom etrech). Že zá
kazníci dostanou m ísto uhlí balast, oni si už budou vědět rady.
Z anedbávají se ovšem i jin é věci. N apř. zachraňovat m ateriál,
a zejm éna ocelové stojky z dolů, by odvádělo od plnění plánu.
P ohřbívají se ra d ě ji tu n y cenného m ateriálu. Co n a tom, vždyť
můžeme postavit nové hutě.
Systém nejenom , že nem á žádné pobídky k snížení nákla
dů a tudíž k šetrném u zacházení s m ateriály, neobsahuje ani
pobídky k inovacím. Inovace naopak by znam enaly věnovat se
něčemu co nesouvisí s plněním plánu. P roto Československo
vyrábí mnoho zastaralých výrobků. Jsou všeobecné stížnosti,
že československé stro je jsou těžké (opět plýtvání m ateriálem )
a méně výkonné než západní. Více m ateriálu a zejm éna více
železa a oceli, znam ená více energie.
To napojení n a energii je m nohostranné. M. j. orientace
na těžké stro jíre n stv í a v zápětí tak é na h u tnictví a hornictví,
je investičně velmi náročné. M usí-li se mnoho investovat do
nových dolů a hutí, nezbývají prostředky n a m odernizaci p rů 
myslu. Důsledek — někdy u nás fu n g u jí n a závodech vyložení
“dědečkové” pocházející z m inulého století, ne p říliš šetrn é na
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energii. N euvěřitelné? Tady je au to rita tiv n í přehled prům y
slových p arních kotlů z roku 1971:
Rok výroby

Počet kotlů

N eznám ý
1880-1899
1900-1929
1930-1949
1950-1970

35
135
2938
1225
5800

Součet výkom
t. p áry /h o d
118.2
356.8
11867.1
14060.5
51324.6

+citováno podle [3]
T abulka jistě n epotřebuje kom entáře. Je to ale jenom p ří
klad. N ení možné v rám ci krátkého článku se zabývat syste
m aticky zastaralo stí zařízení. Z astaralé zařízení vyžaduje po
chopitelně mnohem více energie než m oderní.
D alší důležitá okolnost, k te rá ovlivňuje vysokou spotřebu je
s tru k tu ra používaných paliv. Podle tepelného obsahu se skoro
80% prvotní energie použité v ČSSR skládá z uhlí (skutečnost
č. 4 ), a to čím dále tím více z podřadného hnědého uhlí. V
Z ápadní E vropě ten to pom ěr poklesl na 26%. U hlí je palivo
m nohem méně účinné než n a fta a plyn, prostě řečeno, kalorie
z uhlí se d ají tíže zužitkovat než kalorie z n a fty a plynu. Ale
složení paliv je kapitola sam a o sobě a bude dobré se tím za
b ývat poněkud podrobněji.
Současně s převzetím sovětského systém u plánování a řízení,
n astal o b ra t i v zahraničním obchodě. N áš obchod se Západem
byl snížen na m inim um . M otivace byla čistě politická, obavy
před politickým dopadem obchodu se Západem . Z vláště pak zá
vislost v zásobování energií n a kapitalistických koncernech
se zdála b ý t politickým rizikem . Tím jsm e si odřízli p řístu p k
ropě a propásli úplně období levné nafty , k te rá tolik pomohla
zm odernizovat západní ekonomie. Připom eňm e si, že SSSR
tehdy byl sám dovozcem paliv.
Z a uvedených okolností a p ři rychle rsotoucí poptávce po
energii, byly pro R V H P otevřeny je ště dvě možné cesty. B uď
sp o jit síly (finanční, technické, lidské) a soustředit se na
průzkum , vývoj a exploataci nej nadějnějších te ré n ů (většinou
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na území SSSR) anebo spoléhat se do k rajn o sti na vlastní
zdroje. T a prv n í cesta je racionálnější. Palivový a energetický
průmysl jsou totiž investičně i technicky velmi náročné, ta k řk a
nad sílu jednotlivých členů RV H P. Investovat značné a nedo
statkové p rostředky do většinou málo produktivních a podřad
ných domácích nalezišť, je plýtváním s nedozírným i následky.
Ale ta první racionálnější cesta vlastně nikdy nebyla otevřena.
Jako hospodářské společenství R V H P byla totiž velmi prim i
tivní, než aby mohla zorganizovat společné podniky (možná,
že m ezinárodní společnosti byly považovány za kapitalistický
přežitek), vlastně ani te ď nem á vhodné m echanism y na t a 
kové akce. Zbyla ta nejh o rší v aria n ta, rozvinout vlastní ener
getickou základnu,bez ohledu na náklady. Aby se to “osladilo”,
dala se tom u ideologická náplast. P ad esátá lé ta dala zrod po
někud podivné teo rii “ socialistické” autarkie. Jelikož pro Čes
koslovensko to znam enalo především investovat do uhelného
prům yslu [a především hnědouhelného prům yslu], povýšilo
se uhlí na “krev pětiletek” . Zvýšila se především těžba podřad
ného hnědého uhlí (z 18 mil. tu n v r. 1937 na 85 mil. tu n v
r. 1972, tedy skoro n a pětinásobek, zatím co u černého uhlí
možnosti byly omezené, p řírů ste k byl proto celkem m írný —
ze 17 na 28 mil. tu n ). Nelze zde bohužel líčit, co ta uhelná
orientace stála naše národní hospodářství, ale velmi stručně
aspoň o dvou důsledcích.
Spalování obrovského m nožství podřadného uhlí způsobuje
nenapravitelné škody na okolí (především je zam ořena Seve
ročeská pánev, dále O stravsko, i P ra h a ). Ví se o tom, o ško
dách na lidském zdraví, na zemědělské i lesní půdě, n a vodních
tocích. Byla tak é snaha, aspoň něco n a p ra v it převodem někte
rých “nejobtížnějších” objektů (jako např. Holešovické elek-.
trá rn y ) z uhlí n a topný olej nebo plyn. Ale naděje n a vyšší
dodávky ušlechtilých paliv z SSSR se nerealizovaly.
D ruhý důsledek je ekonomický. U helné doly vážou příliš
mnoho kapitálu, zejm éna p ři zhoršujících se geologických pod
mínkách, ja k é v Československu máme. Ale nejde je n o přím é
investice do hornictví. Je tu řa d a vyvolaných investic do těžké
ho stro jíren stv í. M oderní důl vyžaduje totiž mnoho složitých
strojů a zařízení. Dále, spalování uhlí, a zejm éna uhlí podřad
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ného, v y žad u je m nohem složitější zařízení, než spalování k a 
palných nebo plynných paliv. To vše se m usí v y ráb ět. A řetěz
p o k raču je dál, n a výrobu těžkého zařízen í je tře b a m noho oce
li. To vyvolává tla k n a ro zšířen í h u tn í výroby a tu d íž i další
poptáv k u n a energii. Je to do jis té m íry b ludný k ru h , p ři čemž
se n á ro k y n a su ro v in y a en erg ii stále stu p ň u jí. P ř i tom celá
sn a h a po soběstačnosti se u k áza la m arnou. Československo
stupňovalo ro k od roku dovoz energie, je ž n yní d o sahuje výše
20 m ilionů tm p ročně, a to je š tě nestačí. Z a dovoz se ovšem
m u sí p la tit. H lav n ím p latebním p ro stře d k e m jso u výrobky
těžkého s tro jíre n s tv í a to n á s vede do dalšího bludného k ru h u
— energie, s tro je , ocel, energie.
Č eskoslovensko dováží en erg ii ve všech p o d o b ách : uhlí, ropu,
p lyn i elek třin u . H lav n í s ta ro s tí je v šak dovoz te k u tý ch a
plynných p aliv tolik potřeb n ý ch n ejen ke k ry tí p řírů s tk ů v
poptávce, ale i ke zlepšení s tr u k tu r y použitých paliv. Ale p rá 
vě s tě m ito palivy jso u značné problém y. Dovoz je zatím na
ú rovni 14 m ilionů tu n ropy a 2.5 m rd. m 3 zem ního plynu. J e to
m álo, uvážím e-li, že značná č á st těch to p aliv j de na energetické
účely (um ělá h nojivá, plastické hm oty a j . ) . D odavatelem je
skoro v ý h ra d n ě SSSR , až n a n e p a trn é m nožství ro p y ze S tře d 
n ího Východu. Sovětské dodávky ro p y zřejm ě nepůjdou nad
14 m il. tu n , ja k se o tom p řesvědčila n aše obchodní delegace
loni n a podzim . D odávky ro p y se zvýší v p říš tíc h letech n a
3.5 m rd m 3. P říč in p ro om ezení dodávek ro p y je m noho. Jed 
n a k je to om ezenost Sovětské vývozní k ap ac ity . E x p o rtn í p ře 
b y te k činí t. č. něco p řes 100 m il. tu n ročně. Z toho a si 50
m ilionů jd e evropským spojencům , skoro s te jn é m nožství ka
p ita listic k ý m stá tů m a zbytek o sta tn ím socialistickým a roz
vojovým stá tů m . N ení pravděpodobné, že by se e x p o rtn í p ře
b y te k zvýšil, nao p ak n ě k te ří odborníci p ře d v íd a jí snížení (viz
[4] [5] [ 6 ] ) . SSSR zře jm ě n ení schopen, an i fin an čn ě, ani
technicky, u ry c h lit rozvoj b ohatých zásob ropy a plynu v ne
h o stin n é S ib iři ta k , aby to stačilo rostoucí dom ácí poptávce i
vývozu. Z a tím dom ácí p o p tá v k a ro ste ry c h le ji než těžba. Je d 
n ak je tu o tá zk a sovětských p rio rit. K om u d á t p ře d n o st p ři
vývozu paliv, spojencčm nebo k a p ita listů m ? S am ozřejm ě
SSSR nem ůže své spojence n ech a t úplně n a holičkách bez po
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litického rizik a. Ale shodou různých okolností se vývoz surovin
do spojeneckých s tá tů sta l nevýhodným ([4 ] [7] [ 8 ] ) . Rusové
si na to dávno s tě ž u jí; zavinili si to ale v p o d statě sam i tím ,
že vnutili svým spojencům irac io n áln í systém říze n í a obcho
dování. N evýhody se d a jí s tru č n ě sh rn o u t do tě ch to t ř í bodů:
a. P evné ceny sje d n a n é vždy n a pětiletk u , jso u velm i nevý
hodné pro dodavatele surovin, zvlátě te ď . SSSR by m ohl p ro 
dat ropu i plyn m nohem výhodněji n a k ap italistick ý c h trzích.
b. S tro je , jim iž Československo převážně p la tí, jso u z p ra 
vidla hluboko pod úrovní těch, k te ré by SSSR m ohl d o sta t na
Západě.
c. P rů m y sl p aliv je k apitálově (i technologicky) velm i n á 
ročný a stá v á se je š tě n áro čn ě jším posunem těžby n a Východ.
SSSR si stěžuje, že v la stn ě nepřím o vyváží vzácný k ap itál.
P rv n í dva body jso u ja s n ě důsledkem systém u. P okud jd e o
tře tí bod, n a zasedání R V H P v červenci 1971 byl p ř ij a t t. zv.
K om plexní P ro g ra m In teg ra ce. Podle něj členské s tá ty se m a jí
společně z ú č a stn it n a výzkum u a v yužití n ero stn ý ch ložisek.
Jakou fo rm u m a jí společné akce n ab ý t, to se p řesn ě n e řík á a
RV HP nem á n á s tro je p ro společné podnikání. Československo
už v roce 1966 poskytlo SSSR účelovou p ů jč k u ve výši 500
mil. rublů. Československo se ta k é zúčastnilo v ý stav b y ropo
vodů a plynovodů ( a stav b u tra n z itn íh o plynovodu n a územ í
ČSSR splácí SSSR dodávkam i p ly n u ). N ejv ě tší společná akce
R V H P byla sje d n á n a loni; je j í sta v b a 3000 km dlouhého
plynovodu z O ren b u rg u do U žhorodu. J e ale pochybné, zda by
se Československo m ohlo z ú č a stn it m noha takových akcí. Jeho
domácí in v e stičn í p ro g ra m je sám silně n a p ja tý a sotva bude
moci uvolnit další stav eb n í k ap ac ity , p ro z ah ra n ičí. Že ani
SSSR neočekává p říliš m noho od svých spojenců, to nazn a ču je
usilovná s n a h a získ a t fin a n č n í i technickou kooperaci Z ápadu.
Zejm éna velká p u b licita b yla d án a je d n á n ím s U. S. A. a
Japonskem o rozvoji S ibiře. N apovídá tom u i zm ěněný postoj
Svazu vůči svým spojencům . N yní je p řím o pobízí, aby se
ohlíželi po ropě i jin d e.
Tím se d ostávám e k dalším u bodu, k m ožnostem dovozu ropy
ze S třed n íh o V ýchodu. T o je však složitá otázka fin an č n í.
Iracionální systém říz e n í způsobil, že Československo, ste jn ě
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ja k o jin é s tá ty R V H P , není schopno v y p ro d u k o v at dostatek
tv rd ý c h v alu t p ro dovoz většího m nožství ropy. Bylo to p rav d a
p ře d d ram a tic k ý m zvýšením cen [4 ], je to dvojnásob těžké
te ď .
J e tu je š tě m ožnost p řím é kapitálo v é účasti n a naftovém
p rů m y slu S tředního V ýchodu. M ožnosti jso u ovšem omezené
v důsledku velm i n a p ja té investiční bilance, o níž jsm e se už
zm ínili. Že n ějak éh o úspěchu tu přece bylo dosaženo, o tom
svědčí dohoda o ropovodu “J a d r a n ” , podepsaná loni mezi J u 
goslávií, M aď arsk em a ČSSR. Ropovod vedoucí od Jad ersk éh o
pobřeží p řes M a ď arsk o do Československa m á b ý t dokončen
ro k u 1977 a poteče po něm asi 5 m il. tu n ropy ročně do ČSSR
( p a trn ě z L y b ie). J e to dobré, ale je tó jenom zlomek p ř í
rů s tk u poptáv k y po energii.
Z m ínili jsm e se už o tom , že v ja d e rn é en erg etice m ám e
značné zpoždění. D louhodobé plán ý p ře d v íd a jí urychlenou
v ý stav b u po roce 1980. P odle je d n é v a ria n ty m á m ít ČSSR v
roce 1985 ja d e rn o u k ap a c itu 5000 MW, podle d ru h é dokonce
7500 MW. Z d a jso u ty to plán y realizovatelné, nelze bez bližších
ú d a jů u rč it, ale zdá se, že s tou vyšší v a ria n to u se an i nepo
čítá. A tom ové e le k trá rn y jso u investičně velm i náročné a
h u sté osídlení s tá tu a n ed o statek vody om ezují m ožnost hle
d á n í vhodných lokalit. Ale i ta vysoká v a ria n ta by n a h ra d ila
je n č á st p řírů s tk u p o tře b y energie.
Z ře jm ě n e e x istu je jednoduché ře še n í problém u en erg ie a
ekonom ové i en erg e tici v a ru jí, že problém m ůže p ř e r ů s t v
je d n u z n ejv ě tšíc h p řek ážek rozvoje československé ekonom i
ky. A tu se n a sk ý tá otázka, zda by nebylo možno značnou část
en erg ie u š e třit. K onečná sp o tře b a en erg ie v Československu
je m alá, ta m se š e tř it nedá. Ale, ja k v yplývá z toho, co jsm e
uvedli n a začátku, náš p rů m y sl sp o tře b u je n a každou jednotku
výroby víc než dvojnásobek toho, co se sp o tře b u je n a Západě.
P r ý “ aspoň 60% tohoto rozdílu by se dalo u š e třit rac io n á ln ě j
ším použitím e n e rg ie ” [9 ]. To už je něco, a dodejm e, že po
stu p n o u zm ěnou s tru k tu ry výroby by se dalo u š e třit je š tě více.
V yžádalo by to je d n a k zm ěnu in v e stičn í politiky, přidělování
více p ro stře d k ů n a m odernizaci p rům yslu, m ísto neustálého
ro zšiřo v án í těžkého p rům yslu. J e d n a k by to chtělo zm ěnit sys
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tém říze n í ta k , aby závody m ěly zájem n a úsporách. V ždyť
reform a z poloviny le t šedesátých ukázala, že lze lidi zain te 
resovat n a hospodaření. Z a č ty řle té období 1964-1968 n áro d n í
důchod v zrostl o 27% , p ři tom sp o tře b a energie v zro stla je n
o 1.3% (z 81.7 n a 82.7 m il. tm p ). Ale re fo rm y zře jm ě nesou
s sebou politick á riz ik a p ro d ik tá to rsk é režim y. V láda jd e na
to zatím jin ý m způsobem , pomocí k am p an í o racionalizační
opatření a a d m in istra tiv n íc h zákazů. S ta rý , o tře p a n ý rece p t
kam paní sn ad m ůže p řin é s t n ě ja k ý počáteční ú sp ěch ; pak se
ale sta n e n ep říjem n o u ru tin o u . L idé se naučí, “ja k to navlíknout” a ja k potom u česat výsledky ta k , aby “ n a p a p íře ” vše
dopadlo dobře. S a d m in istra tiv n ím i o p atře n ím i rovněž nelze
mnohého dosáhnout. Svědčí o to m v y h lá šk a S P K “ o e n erg e tic
kých zák lad n ách ” z roku 1972. Podle ní in v e sto r nesm í z a h á jit
stavbu spotřebiče, pokud nem á přid ělen u palivovou základnu.
V yhláška se zřejm ě nedodržuje, jin a k bychom so tv a m ohli číst,
že “není m ožno tr p ě t porušování s tá tn í discipliny, kdy inves
to r zaháj í stav b u energetického spotřebiče, aniž se dokončí ř í 
zení o palivové základně.” [10]
Zbývá je š tě se zm ín it o a lte rn a tiv ě n e jh o rší, o ro z šíře n í
těžby uhlí, zejm éna hnědého. J e to a lte rn a tiv a k a ta stro fá ln í,
jak po strá n c e ekonom ické, ta k i po strá n c e ekologické. Jd e o
to, že in v e stičn í n ák lad y ro sto u velm i ry chle s každou doda
tečnou těžbou a navíc “ po stu p lom ů p ů jd e do těch oblastí, kde
jsou h u sté inženýrské sítě (n a p ř. vodoteče, síd liště a p rů m y s
lové aglom erace” [10]. J a k inform oval ú častn ík y konference
o energii (konané v červ n u 1974 v P ra z e ), nám ěstek m in i
s tra p aliv a energie, P r a h a m usí s a h a t po té to m ožnosti. V
šesté pětiletce (1976-1980) se počítá s p o d statn ý m zvýšením
těžby uhlí, p ře s z h o ršu jící se ekonom ické podm ínky těžby i
přes nebezpečí p ro p ro stře d í. P okud jd e o to poslední, “ sk u teč
nost, že v p říš tí p ětiletce bude možno ře š it problém y čisto ty
ovzduší používáním ušlechtilých p aliv v kotelnách je n ve velm i
omezené m íře, m usí c h á p a t všechny o rg án y ovlivňující určo
vání palivových základen včetně n áro d n ích výborů a h ygieni
ků” [1 0 ]. Jin ý m i slovy, všechno m usí j í t stra n o u , i ohledy n a
zdraví p racu jících . N ení jin éh o východiska, než tě ž it a spalo
vat více p o d řadného uhlí.
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ZÁVĚR
P roblém en erg ie je v současné době bezesporu s ta ro s tí č. 1
všech prům yslově vyvin u tý ch stá tů . Z atím co v Z áp a d n í E v ro 
pě h la v n ím zd ro je m potíží je p říliš n á závislost n a dovezené
ropě, v Československu je to spíše p říliš n á závislost n a pod
řa d n ý c h dom ácích zd ro jích a neschopnost získ a t dostatečný
p řís u n en erg ie z v n ějších zd ro jů , co způsobuje h lav n í sta ro sti.
B ezútěšná e n e rg e tic k á situ a ce je do značné m íry výslednicí
systém u říz e n í a řa d y hospodářsko-politických o p a tře n í p ř ija 
tý c h v m inulosti. Ira c io n á ln í a velm i n ep ru žn ý systém řízení
vede p řím o k n ad m ěrn é sp o třeb ě en erg ie (jakož i o statn ích
su ro v in a m a te riá lů ) a současně n en í schopen vyprodukovat
d o statek tv rd é m ěny pro dovoz dostatečného m nožství ušlech
tilý ch paliv. F a k te m je , že Č eskoslovensko dospělo n yní do
stav u , kdy n a řeše n í energetického problém u závisí vývoj n á 
rodního h o sp o d ářstv í a tím i životní ú rovně v letech budoucích.
Ž e není jednoduchého východiska ze současného svízelného
stavu, vyplývá ja s n ě z toho, co jsm e dosud uvedli. Jso u si toho
ta k é vědom i plánovači v P r a z e ; zdá se však, že p ro s to r rozho
dování je silně omezen ohledy politickým i. J e opodstatn ěn á
obava, že cesta, po k te ré se rozhodli j í t v P raze, je řešením
n ejh o rším . P řed ev ším m usí b ý t ja sn é, že zvýšení těžby uhlí
je je n p ro v izo riu m ; je to dáno živo tn o stí uhelných zásob. Je
to dále ře še n í velm i neekonom ické; povede k dalším u zvýšení
m íry investic, s m ožným i n eg ativ n ím i důsledky pro životní
ú roveň a v záp ětí i p ro p ro d u k tiv itu práce. S tru č n ě řečeno,
dopad takových o p a tře n í m ůže b ý t zcela jin ý , než plánovači
zam ýšleli. N e jh o rší je však dlouhodobý dopad n a životní p ro 
střed í. “ CSSR p a tří mezi zem ě s n ejvíce znečištěným ovzdu
ším ” . . . “ N ad m ěrn ý m i k oncentracem i škodlivin v ovzduší je
trv a le postiženo územ í, n a něm ž bydlí je d n a tř e tin a obyva
te l” . . . “V P ra z e v zrostl obsah S 0 2 v ovzduší od r. 1968 o
55% , zatím co v P a říž i ve s te jn é době klesl o 37% , v Londýně
o 36% a v R o tterd am u o 25% .” J a k dlouho je možno h aza rd o v at
s rychlou degenerací p ro s tře d í?
Řekli jsm e, že n eex istu je jednoduché a rychlé řešen í sví-
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zelného energetického problém u. U vědom ujem e-li si však, že
současnou bezútěšnou situ a ci zavinil do značné m íry n ep ru žn ý
systém řízen í, p a k řešen í n u tn o h le d a t v m odifikaci systém u.
R eform a z le t šedesátých ukázala, že zm ěnou systém u lze do
cílit úspěchů i n a poli energetickém . Bylo by logické analyzo
vat pečlivě výsledky refo rm y , je jí k lad y i n ed o statk y , a vy
vozovat z ní důsledky p ro další ekonom ické rozhodování. V ět
šina ekonom ů i těch, co sedí v současné vládě, si to dobře uvě
domuje. A však opravdová re fo rm a v y žad u je značnou decen
tralizaci ekonom ického rozhodování a to nese s sebou u rč itá
rizika p ro to ta litn í moc. V láda tu d íž m á p ře d sebou staronové
dilem m a: čem u d á t p řed n o st, zdravém u ho sp o d ářstv í, nebo
iluzi moci. Z a tím zře jm ě dává p ře d n o st posledním u.
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J. P. SARTRE JAKO LITERÁRNÍ K R IT IK
IVAN SVITÁK
(Dokončení)

Je velmi problematické, zda se umělecké dílo vůbec vykládat má
a když už se to dělá, zda má takové počínání nějaký smysl. A má-li
konečně smysl, zda výklad díla má něco společného s exaktní vědou.
Respektujme nyní ze zdvořilosti pověru literární kritiky, že je
sama vědeckou disciplinou, jak to o sobě tvrdívají ztroskotavší
umělci, aby zastřeli svůj neúspěch v tvůrčí práci. Konstatujme, že
literární kritika postupuje nejméně trojí základní metodou, pří
padně určitou kombinací metod. První se soustřeďuje na akribické
vydání a komentování napsaného textu, druhá hodnotí literární
dílo jinými literárními díly s ohledem na dobové podmínky a třetí
vidí v umělecké činnosti výraz osobnosti tvůrce. Poslední postup
je jistě nejlepší alternativou, ale i on je chudý oproti možnostem,
jaké poskytuje výkladu díla metoda filosofické antropologie, jíž
používá Sartre. Poutavost jeho literárněvědných rozborů tkví v
tom, že to jsou aplikace filosofie existence na jednotlivé umělce, na
literární proud nebo na dobový společenský problém. Hlediska so
ciologie, psychoanalýzy, estetiky a etiky jsou spojena v homogenní
tvar, v němž udiví přesnost souhry různorodých faktorů. Na jakém
filosofickém základu spočívá?
Filosofie existence je filosofií lidské volby. Na rozdíl od Kierkegaarda, u něhož lyricko-filosofické záznamy o autenticitě prožívání
vlastní osobnosti (zejména vztahu k Bohu) netvoří žádný systém,
moderní fenomenologie je názorovou soustavou. Sartre jako její
přívrženec je závislý především na Heideggerově pojmu Dasein,
t j. konkrétní existence, bytí člověka. Tento pojem je v Heidegge
rově hledisku pojmem označujícím lidskou realitu, podstatu lid
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ského bytí; Dasein — totiž Da Sein — znamená bytí, jež je v lid
ské existenci lokalizováno a temporalizováno, umístěno v čase a
prostoru, konkretizováno a situováno. Člověk (Dasein) je tedy by
tím zde a nyní a jen skrze něj se bytí projevuje. Teprve člověk do
dává bytí jeho “otevřenost”. Bytí se tak stává lidským světem. Člo
věk je tedy zároveň “bytím ve světě” (In-der-Welt-Sein). Z toho
vyplývá důležitý závěr: pokud je člověk částí bytí, není možný
vztah subjektu a objektu, vztah mezi člověkem a bytím.. Člověk ne
může bytí jen subjektivně tvořit nebo jen objektivně nazírat, prá
vě proto, že je “Da” nějakého “Sein”, že je situován, že je část bytí.
Je per-sona, bytost skrze níž bytí mluví. Být autentickou lidskou
osobností znamená nechat mluvit bytí skrze sebe. Člověk jenž je
“zde a nyní”, část celkového bytí, se právě tím odlišuje od jiných
forem existence. Heidegger dále v důsledku uvedeného pojetí bytí
zamítá termíny subjekt a objekt jako metafysické anachronismy.
Činí tedy totéž, co učinili už před ním moderní básníci a po něm
nověji přívrženci zenového buddhismu, kteří rovněž zamítají di
chotomii subjektu a objektu a snaží se, aby básník nebyl pozorova
telem, ale aby byl per-sona bytí, ozvučnou deskou světa.
V Sartrově hlavním díle, “Bytí a nicota”, je toto pojetí modi
fikováno. Heideggerova pozice — bytí člověka ve světě — jeho
snaha o smíření subjektivity a objektivity, měla však na Sartra roz
hodující vliv. (Simone de Beauvoir, Force de l’áge, Paris 1960, str.
364.) V době, kdy formuloval v Paříži “Bytí a nicotu”, bude se sna
žit filosoficky transcendovat jak subjektivitu, tak falešnou objek
tivitu. Podle Simony de Beauvoir viděl Sartre básnické vyjádření
Heideggerovy pozice v Saint — Exupéryově knize “Vítr, písek a
hvězdy”, protože se zde básník —- pilot stává nástrojem percepce a
metamorfózy nebe a země. Není třeba brát v pochybnost, že Sartrova modifikace německého existencialismu poskytla nové impulsy
umělecké tvorbě, a že subjektivismus je pro umělce takřka nezbyt
ností. Umělci jsou často ovládáni naivními teoretickými názory,
aniž jim to ubírá na velikosti. Sporná otázka vzniká, když existenciální filosofie vystupuje proti objektivitě vědy i proti subjektivitě
náboženství, a když se Sartre v poslední době snaží dát svým ná
zorům jakousi neomarxistickou podobu, jako by podobná ideová
směs byla možná.
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“Byli jsme zároveň přesvědčeni, že 'historický materialismus
představuje jedinou platnou interpretaci dějin, a že existencialismus vytváří jediný konkrétní přístup k realitě.” Tak píše Sartre
v “Critique de la raison dialectique”, (Paris 1960, str. 24.) kde se
pokouší o neomarxistiekou syntézu. Sartre politicky uznává vý
chodiska historického materialismu, ale zároveň říká, že nemůže
přijmout žádné 'pojetí člověka jako pouhé biologické a společenské
bytosti, k níž vytváří vědomí jen nadstavbu. Zatímco (marxismus
vychází z vnějších podmínek lidského údělu, z biologicko-společenského určení člověka, Sartrův neomarxismus naopak považuje ta
kový postup za příliš empirickou antropologii a vychází z vědomí
jednotlivce. To je základní rozdíl mezi Sartrovou dialektikou spo
lečnosti a je marné chtít jej jakkoli filosoficky zamaskovat. Proč?
1. ) V otázce člověka, kde Sartre hájí specifiku lidského jedince,
se doktríny nenapravitelně liší a jedna vylučuje druhou.
2.) Východiskem Sartra je lidská zkušenost, vědomí jednotlivce,
ne biologické a sociální 'prvky lidské a společenské struktury
nebo jednotlivcova vědomí. Závislost nebo svoboda — to je
antinomie mezi oběma směry — jež trvá bez ohledu na poli
tické postoje.
3. ) Podle Sartra se komunismus nemýlí ve sféře praxe, souhlasí s
doktrínou akce, neuznává však marxismus a řídící princip,
jen za konkrétní pravdu.
Tím je vytvářen předpoklad pro lišení mezi teorií a praxí marxi
smu, který je v podstatě nepřijatelný teoreticky i prakticky. Buď
je marxismus homogenní doktrína a pak je zbytečné zachraňovat
jeho praxi, anebo jí není a pak jej dobrá praxe nezachrání. Se Sartrem nemůže souhlasit ani ortodoxní marxista, ani fenomenolog,
tím méně vědec, protože Sartre reviduje jak marxismus tak feno
menologii a vědu ignoruje. Sartre navrhuje vkomponovat do marxi
smu discipliny, které dosud stojí mimo, zejména fenomenologii,
která studuje struktury existence. Uznává dialektiku, to jest vý
voj reality určitými fázemi a stále komplexnějšími formami, je to
však dialektika subjektu. To je filosofický základ jeho názoru na
literaturu a kritiku. <3>
Francouzští spisovatelé si potrpí na manifesty literárních a
estetických škol a tak i skupina Sartrových přátel, sdružená kolem
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revue “Les Temps modernes”, vystoupila hned po osvobození (v
roce 1944) se souhrnem filosoficko-literárně-politických hledisek,
kterých se časopis dosti důsledně držel po dvacet let své existence.
Zásady, které vydrží dvacet bouřlivých let studené války, rozpadu
kolonialismu a vnitropolitických změn, nejsou asi nejhorší, nebo ne
jsou aspoň pozadu za direktivními směrnicemi pro literaturu, kte
ré kolísají v rytmických fázích spolu s proměnami osob. Které
jsou to zásady? Nejméně čtyři: angažovanost spisovatele, syntetic
ká koncepce skutečnosti, historicita člověka a společenská funkce li
teratury. Uplatňují se různým způsobem ve vlastních Sartrových
literárně — kritických, estetických, politických i jiných postojích.
Jako tak často v dějinných proměnách kultury, vychází Sartre
a jeho okruh z radikální negace hodnot předchozí generace, takže
jeho hlediska jsou plně pochopitelná, známe-li předchozí literárně-estetický kontext, ve kterém se po válce vynoří Sartrova hvěz
da. A teprve chápeme-li atmosféru odporu, jakou pociťovali v různé
míře spisovatelé starší generace vůči realitě buržoasní společnosti,
pochopíme, proč náhle zněla tak nově myšlenka zodpovědnosti spiso
vatele. Sartre radikálně odmítal nezodpovědnost těch spisovatelů, kteří
nechápou společenský význam toho, co dělají, považují svá slova za
bezbřehou poetickou licenci a domnívají se, že společnost jim má
poskytovat stipendium na vzdychání. Sartre ostře napadá neangažovanost autora a třídní nesituovanost literatury, neschopnost roz
hodnout se proč autor píše a považovat umění ipsát za nezávaznou
'hru nebo za službu modle krásy. Sartre hlásá přirozenou, ale přece
ne dost chápanou myšlenku, že to co spisovatel píše, ho také zava
zuje, že psaní má smysl, stejně jako mlčení.
Literatura není ani řemeslo, ani mučednictví — je to společensky
odpovědná činnost, je to sociální funkce intelektuála. Proto Sartre
vyžaduje starost spisovatele o budoucnost epochy, ovšem chápanou
právě jako starost o okamžité otázky. Literatura má být psána pro
současníky, ne pro nesmrtelnost, má odkrývat aspekty lidského údělu, zaujímat stanovisko v otevřené podobě a odmítat relativizová
ní hodnot, z nichž byli existencialisté tak často obviňováni.
Sartrovo pojetí angažované literatury navazuje společenskou
funkcí na klasickou tradici, podle níž je umění nástrojem morálních
principů. Ovšem děje se tak v nové podobě, protože literatura zde
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odhaluje čtenáři jeho vlastní situaci, provokuje jeho zodpovědnost
a tím působí na danou situaci. Literatura je zde akcí a v protikla
du k tézi o uimění pro umění (i proti surrealismu) je literatura
chápána jako vztah mezi spisovatelem a veřejností, jako apel na
lidskou svobodu. Literatura je svoboda, jež směřuje k svobodě jako
k svému cíli. Svoboda je podmínkou i cílem literatury, jež se má
stát uměním mas, rozšířit se a přestat být výsadou privilegova
ných. Spisovatel je v tomto pojetí nezávislý prostředník mezi eli
tou techniků, politickou stranou mas a středostavovskou veřejností.
Sartre se tedy vzdává literatury jako hry a zastává filosofické, po
litické, antropologické postoje. Proto je též jeho literární kritika
aplikací filosofie na výklad uměleckého díla, přesněji, je odkrývá
ním lidské volby autora, odhalením jeho lidského projektu, jeho svě
tového názoru, morálního smyslu díla. Tím se stává rozbor díla
strukturální analýzou autorových krizí a projekcí variací vedoucí
ho motivu autorova života. Je to tedy fenomenologie aplikovaná na
literaturu a obohacená o prvky strukturalistické školy. Pro novou
vlnu v literární kritice, jíž Sartre dal kritické vzory rozborem
Baudelairea a Geneta, je podstatné, že literární činnost není už au
tonomní lidskou činností a není chápána jako Part pour Part. Umě
lecké dílo není obraz reality, ale lidské kreace osobnosti a jedinečná
transfigurace reality.
Pojem literatury přitom nezahrnuje poezii. Sartre totiž provádí
velmi podstatné rozlišení mezi dvěma typy jazyka. Rozeznává
1. ) jazyk literární (sémantický), jazyk nástroj intelektu (ro
zumu), jenž dává významy věcem a vytváří významové sym
boly. Je to jazyk logický, spjatý s vědomím, s morální zodpo
vědností autora, pohybuje se v oblasti reality a dobra.
2. ) Jazyk poetický (asemantický), ukazující věci, odhalující je
jich smysl, bezprostřední totalitu, jazyk afektivní a alogický,
spjatý s nevědomím, citovým životem, surreálnem, odhalova
ný analogií — a to je oblast imaginace, sugesce, poesie.
Sartrovi je naprosto cizí myšlenka poetizace skutečnosti, prvek
poesie v literatuře, a proto nás nepřekvapí, že vůbec nechápe význam
surrealismu a Prousta. Co o nich říká, čiší takovou zaujatostí a
pomluvami, že ten, kdo zná jásavé zřídlo revoluční poesie — sur
realistické hnutí — cítí nepřekonatelnou trapnost nad stránkami, z

60

nichž se ozývá dobře známá variace na obehrané téma. Vybral-li
si Sartre ve své generační zaujatosti i Proustovu homosexualitu
jako literární zbraň v politickém boji, je to přesně to, čemu říkali
surrealisté “le vent de la créténisation systematique.”
Poesie je chápána v duchu symbolistické tradice jako imaginární
aktivita, je anihilací skutečného, činností mimo dobro a zlo. Poezie
stojí proti realitě, je čistým uměním bez morálního závazku. Poezie
je tedy opakem literatury. Pojem literatury je svázán s pojmem
svobody, odpovědnosti a závazku, pojetí poezie je svazováno se
světem nevědomí, se sněním a e,xistenciální psychoanalýzou, jež od
haluje lidské idiosynkrasie a vztahy individuí. Svět poezie je světem
tdho, co není, světem imaginace, to jest “intencionalitou nerealizo
vaného vědomí”. Na rozdíl od Bergsonovy paměti, jež je vždy vě
domím v minulosti existující reality a autentickou obranou této
reality, imaginace ve fenomenologickém výměru je negací světa v
jeho podstatné struktuře, je jakýmsi “zlem”. Odmítá realitu a
společnost, je únikem ze skutečnosti, na rozdíl od literatury, jež
je zásahem do reality. Zjednodušeně řečeno, “literatura je sociální
etice tím, čím je poezie individuální etice”.
Sartre nechápe poezii, protože je filosofický racionalista a pro
tože obraz poetické dekompozice světa a vesmíru je mu zcela cizí.
Sartre vychází z estetické doktríny 19. století, která provedla rozli
šení krajních pólů umění podle jejich společenské užitečnosti. Pod
le Mallarméa stála na jednám pólu reportáž a na druhém hudba.
Avšak toto bipolární dělení umění podle jeho společenské funkce,
tento 'hierarchický model sám je vytvořen v závislosti na hierar
chiích společnosti 19. století a podobně jako byl odložen v klasifi
kaci věd, bude překonán i v umění. Umělecká aktivita se nebude
vždy jevit jako proměnná funkce vůči společenskému životu, ale
jako svézákonná činnost, jež má hodnotu sama o sobě, jako výraz
lidské tvořivosti. Budou to tedy společenské podmínky, které zne
hodnotí ryze společenské poslání umění, stejně jako budou valorizo
vat proklínaný Part pour 1’artismus, jenž sociologickému chápání
vždy vytvářej oprávněný doplněk, pokud protestoval proti ignorová
ní té nej podstatnější složky umění — svobodné hry lidské tvoři
vosti. Sartre chápe vztah poezie a prózy zcela ztrnule — dichotomicky, jako nepřekonatelný antagonismus a nechává stranou dia
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lektickou povahu vztahu obou “jazyků”, jejich faktické prolínání,
napětí a variace, které jsou tak důležité pro výklad poetizace prózy
a zfilozofičtění románu i poezie. Někteří kritikové Sartrovi vy
týkají, že posuzuje cíle literatury frazeologií roku 1789. To je ne
spravedlivé, protože Sartrovo pojetí imaginace je důkladně teore
ticky podepřeno. (5>
Je-li spisovatel angažován, je-li zároveň historický, pak z toho
zřetelně vyplývá, že sama jeho angažovanost (má historickou po
vahu, že je dobově omezena. Aktivita spisovatele má pro Sartra
vždy generační ráz, sama literatura imá povahu střetu generací a
vývoj literatury se odehrává střetem skupin různého věku. Tento
model, v němž převládají generační zřetele nad společenskými či
jinými dělítky, je uplatněn na situaci francouzské poválečné litera
tury, v níž Sartre rozeznává především mluvčí generace, která za
čala vystupovat před první světovou válkou, mluvčí poválečné gene
race (surrealisty), kteří zažili válku a vzbouřili se proti otcům a
konečně třetí generaci, která vystoupila na prahu války a prožila
francouzskou porážku. Na tomto základě provádí Sartre výborné
a přesné rozbory situací, za nichž tvořily jednotlivé generace své
programy. V tomto kontextu pochopíme, proč teprve za války
vzniká v okupované Francii literatura extrémních situací, odpo
vídajících extrémní době, jakou spisovatelé žili. Sartre líčí su
gestivně atmosféru předválečných let, kdy jeho generace čekala
na válku, která donutila spisovatele učit se realismu oproti vlád
noucímu surrealistickému postoji. Avšak je generačně-sociologický přístup správný? Není stejně omezen jako jiný sociologismus, který bral za základ hodnocení literárního díla místo ge
nerace třídu?
Jestliže platí Sartrův předpoklad, že angažovanost plus histo
ricita vytváří právě generační hledisko, pak musíme konstatovat,
že začneme-li na Sartra uplatňovat totéž hledisko, generačně o
dvacet let mladší, začne se nám mnoho aspektů jevit jinak, než
jak se jevily čtyřicetiletému Sartrovi v době osvobození od fa
šismu. Předně bychom mohli stejně suverénně uplatnit své ge
nerační hledisko, jako to činil on vůči surrealismu nebo Proustovi, aniž bychom brali na zřetel hlediska jiná než generační. Uplatněním jeho vlastních postulátů o společenské angažovanosti
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umění v třídních konfliktech, bychom však došli právě tam, kam
došla marxistická kritika Sartra v době kultu osobnosti, kdy ho
a limine odmítala jako buržoasního autora. A konečně bychom
mu nepromíjeli naivitu a politické iluze, jako je ani on nepromíjel předválečné levici, a museli bychom přitakat buď absolut
ně zamítavým hlediskům na Sartra nebo naopak Camusovi, jenž
se chtěl vyhnout labilní politické posici, jakou Sartre zaujímal.
Generační hlediska mají jistě svůj význam, ale jsou příliš pře
chodná, než abychom je mohli přijmout jako jediná kriteria este
tického rozboru. Raději se taktně vyhneme krajním důsledkům
Sartrových zásad, pokud by postihovaly jeho samého.
Nejprůkazněji je použito fenomenologické metody ve výkladu
Baudelaira. Zde se tato metoda obrovské záběrové šíře uplatňu
je díky Sartrově universalitě a exemplaritě Baudelaireova díla.
V rovině psychoanalýzy je tu především osudový vztah chlapce
k matce jenž byl násilně přetržen druhým matčiným sňatkem a
chlapcovým odchodem do internátu. Tento nezapomenutelný šok
— pro nějž má Sartre zvláštní citlivost, protože jej rovněž prožil
— je základní klíč k výkladu, proč Baudelaire, předčasně dospě
lý, se uzavírá před světem a proč mu po celý život chyběla ona
dětská spontaneita, kterou marně hledal. Rovina psychoanalýzy je
v Sartrově výkladu překračována sociologickou úívahou, v níž se
prokáže, proč Baudelaireovo osobní neštěstí nabylo povahu pro
testu proti postavení spisovatele v měšťácké společnosti, proti
nepřijatelně podřadnému místu, z něhož unikal k doktríně “umě
ní pro umění” nebo do úzkosti isolovaného tvůrce. Zde je spo
lečenský zdroj Baudelaireova kultu odlišnosti, jenž pak vrcholí v
jeho dandysmu —- v bezmocné revoltě proti společnosti. Dandy
jako příživník je proň jen násobením básníka. Básník je příživ
ník buržoasie —- a prý má tytéž vlastnosti neplodnosti, dekadence,
smrti, zbytečnosti, elegance a krásy, které Baudelaire obdivuje
u dandyho. Křídla brání básníku v chůzi a život je pro něj jen
cvičením v sebevraždě. Tento životní pocit je vložen do jeho
umění.
Psychologické a sociologické stránky Baudelaireovy biografie a
jeho doby byly osvětleny mnohokrát i jinými autory. Sartre oproti nim vykládá Baudelaireovu osobnost universálněji i spe63

cialisovaněji než psychologické, sociologické nebo literárněvědné
studie, protože zasazuje data speciálních postupů do celkové jed
notící soustavy svého chápání lidského osudu. Pokud je v existencialismu bytí neměnné kdežto člověk je existencí, totiž živou
změnou, volí si díky své svobodě svůj osud. Je vždy svoboden k
volbě, a jen zbabělý slaboch předstírá, že nemá možnost volby. To
je nejpodstatnější stránka Sartrovy filosofické antropologie, která
se v Baudelaireovi uplatňuje tím, že Sartre Baudelairea ani neo
mlouvá traumatem dětství, ani ho neodsuzuje třídním hlediskem,
ani neromantizuje jeho vzpouru proti měšťákům, ale chápe ho
zároveň jako psychologicky a sociologicky determinovanou osob
nost, jež si volí svůj osud, jež je příčinou svého krachu a která
je zodpovědná za svou existenci. “Svobodná volba, kterou si člo
věk sám zvolí, kým bude, se celkem ztotožňuje s tím, co se potom
nazývá osud.” Tutéž metodu výkladu uměleckého díla udržuje
Sartre i při rozboru Tintoretta, Geneta či Camuse. Vždy mají znač
ný význam sociologické aspekty a psychologické komponenty
vzniku díla, aniž však jsou kdykoli osamostatněny a chápány mi
mo estetický kontext. Tak je to právě universalita záběru různo
rodých dat, schopnost syntézy rozmanitých vědeckých metod,
která vytváří osobní pečeť Sartrova filosofického podání.
Sartre jako literární kritik má však daleko větší vliv svými
syntetickými charakteristikami literatury a jejích jednotlivých
proudů, nežli pouhým rozborem postav. Rozhodující je jeho sociolo
gické chápání významu literárního díla, vědomí o jeho funkčním
poslání ve společenském dění, vědomí, které v něm uzrálo v le
tech odboje a jež pak bylo v různých podmínkách různě obhajo
váno. Sartrovo literární přesvědčení je spojeno s historicitou člo
věka. Lidé žijí v čase, v dějinách a tuto skutečnost si na rozdíl od
předchozích generací začínají uvědomovat. Člověk je tedy zaja
tec svého času, své doby, a právě proto, že to ví, chce do dějin za
sahovat. Jsme uprostřed historického procesu, “jsme v tom”,
žijeme v dějinách, v čase. A právě proto, že to víme, chápeme, že
nelze uniknout subjektivitě doby, protože historika vytváří histo
rie. Tento aspekt časové podmíněnosti lidské aktivity danou hi
storickou chvílí, okamžikem dějinného procesu, je neobyčejně
významnou složkou Sartrova reálného a kritického oceňování
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možností a funkcí literárního díla ve společnosti, v níž žije. Zde je
též zakotveno jasné vědomí o třídně podmíněné funkci dobové
ho románu, jenž je pro Sartra riskantním podnikem jednotlivce a
nikoli explikací filosofie. Zde tkví angažovanost jeho divadelních
her, jež jsou vždy výrazem širších společenských potřeb. Sartre
tedy sdílí marxistické hledisko na místo literárního díla ve spo
lečenském dění, vyvaroval se však jednostranností, jež vznikají
buď přepjetím významu sociologické složky proti psychologické
nebo filosoficko — existenciální. Historicita člověka a pojetí li
terárního díla jako praktického zásahu člověka do dějin je spoiečný terén marxistů i existencialistů.
Společenská funkce literárního díla nabývá v procesu Sartrova sbližování s marxismem stále více rázu politické aktivity ve
smyslu sblížení kultur, protože Sartre si díky své angažovanosti
uvědomuje, že před alternativou vyhlazovací války nebo míru
nezbývá jiné rozumné řešení než demilitarizace kultury. Vidí v
kultuře prostředek sblížení národů, proces lidského sebeuvědo
mění, avšak též prvořadé politikum. Odsuzuje heslo “obrany kul
tury’’ jako součást vojenských strategií imperialistických zemí a
přimlouvá se za soutěžení kultur, v němž by zejména socialistic
ké země měly absorbovat ony výsledky kultury, které se dosud
vyvíjely mimo marxismus. Právě proto Sartre žádá zrušení celnic
a přehrad v kultuře, žádá absolutně demilitarizaci kultury, jež
by přinesla aktivizaci lidí pro zájmy míru, a jež by právě v po
lemickém střetu ideologií přinesla vítězství marxistickému ná
zoru na svět. Sartre tyto myšlenky formuloval nejzřetelněji na
kongresu pro odzbrojení v Moskvě roku 1962 a znovu při své
pražské návštěvě v roce 1963.
Současná západní filosofie existenciální varianty exponuje
nutnost, aby lidé bojovali se svým vlastním odcizením technickým
i politickým, a jako taková je progresivní i mobilizující myšlen
kový směr, který nám nemůže být cizí hlavně z jednoho důvodu:
pro své humanistické závěry. Cizí kultury a země, které mají ji
né společenské zřízení, mají mnoho odlišných rysů. Ale i v
protikladu k těmto společnostem máme se západním světem,
chcete-lí to tak nazývat, aspoň jednu společnou věc: přesvědčení
o hodnotě člověka, zkušební kámen humanismu. Jsou ideologie,
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hnutí a celé kultury, kterým je cizí tato anticko — humanistická
tradice, kde hodnota člověka není na vrcholku žebříku hodnot,
jako v Evropě. Pojítko, které nyní vzniká mezi rozmanitými kul
turami, humanistické pojítko evropské tradice, se ukazuje být
důležitým ideovým faktorem, dokonce i faktorem politickým. A
to je také důvod, proč spatřujeme ve filosofii člověka a v Sartrovi samotném spojence socialistického humanismu.
(3) O Sartrově neomarxismu viz zejména René Mařili — Alboerese, Jean-Paul Sartre: Philosopher without Faith, 1961.
H. J. Blackham, Six Existencialist Thinkers, N. Y. 1952 a
polemiky z roku 1964, o nichž podrobněji informovala “Re
vue světových literatur” 1965 (1.)
(4) Quido Morpurgo — Tagliabue, l’Esthétique contemporaine:
Une enquéte, Milano, 1960, kap. o existencialismu a estetice.
(5) J. P. Sartre, L’imagination, Paris 1936, kde je závěrem uve
dena charakteristika obraznosti a obrazu takto: — ‘Timage
est un certain type de conscience. L’image est un acte et non une
chose. L’image est conscience de quelque chose.” (162.)
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KULTURNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
ANTONÍN KRATOCHVIL
(Březen 1974 — únor 1975)

SUMÁŘ
Kulturní vývoj v ČSSR v roce 1974 byl charakterizován ze
sílenou snahou stranických funkcionářů a představitelů uměleckých
tvůrčích svazů o kulturně-pólitické znormalizování uměleckých sfér,
především literární oblasti. Zde jasně vysvitla specifičnost kultur
ního vývoje na Slovensku; nemalou roli zde sehrálo 30. výročí Sloven
ského národního povstání, které přineslo řadu uměleckých, politicky
angažovaných děl, především z oblasti divadla a filmu. Mezinárod
ních úspěchů bylo dosaženo především v oblasti hudební, které vy
vrcholily Pražským hudebním jarem. V ostatních kategoriích umě
ní byl značně utažen ideologický šroub a připravena řada akcí,
které měly přiblížit sovětské angažované umění českému a sloven
skému občanu. Až na malé výjimky, chyběla i v roce 1974 nová
umělecky výrazná díla.

Od roku 1970 — konkrétně od prvních administrativních poku
sů ministra kultury ČSR Miloslava Brůžka o znormalizování české
kulturní fronty — se stalo jakousi tradicí, že ministři kul
tury ČSR na přelomu roku či v prvních lednových dnech bilan
covali obšírně výsledky uplynulého roku a vytýčili perspektivní
plány na příští rok.
Letos poprvé ministr kultury ČSR Milan Klusák tuto tradici
přerušil. Jedině Rudému právu (1) odpověděl krátce na několik
dotazů o situaci v české kultuře. Jeho odpovědi měly všeobecný
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charakter a ministr Klusák se absolutně vyhnul tomu, aby jme
noval některá konkrétní umělecká díla vytvořená v roce 1974.
Zdůraznil jen jak velký význam pro současné české divadlo měl
Festival dramatické tvorby národů Sovětského svazu, který pro
běhl v závěrečných měsících roku. Tento festival prý “posunul
repertoirovou politiku i inscenační úroveň na vyšší stupeň”. Ja
ko velké pozitivum ocenil Klusák Rok české hudby, v čemž měl
jistě pravdu. Neboť hudební programy jak v Praze tak i v ostat
ních městech se těšily zvýšenému zájmu návštěvníků a pozornosti
domácího a také zahraničního tisku. Oblast hudby je umělecká
oblast, kde se nejméně dá prosazovat přímá politická a ideová
angažovanost.
Jako zvláštní výraznou příležitost k prosazování angažovaného
umění ministr Klusák označil uměleckou oslavu Slovenského ná
rodního povstání, ať již v literatuře, filmu či hudbě. Umělecké
ztvárnění SNP nechápal Klusák jen jako slovenskou záležitost,
nýbrž jako uměleckou skutečnost celé československé tématiky.
K tomuto výročí prý byla vytvořena celá řada nových umělec
kých děl, kulturních programů a akcí. Na toto výročí mají umě
lecky navázat i připravovaná díla k 30. výročí osvobození ČSR.
Veškerá umělecká tvorba prý se “stále více orientuje na závažnou
společenskou problematiku a nabývá vyhraněných stranických
rysů”.
Na otázku jak přijímají angažovanou politickou tvorbu, mi
nistr Klusák zdůraznil, že ohlas řady velkých kulturních akcí,
zájem o novou literaturu (ministr však neuvedl ani jediné její dí
lo), návštěvnost v divadlech, galeriích a muzeích prý jasně svěd
čí o tom, že v “našem současném životě konkrétně se naplňují cíle
socialistické kulturní revoluce”.
Na otázku řízení dalšího rozvoje socialistické kultury, Klusák
zdůraznil, že na řízení se kladly vždy velké nároky a že je nutno
striktně postupovat v duchu závěrů XIV. sjezdu KSC, který na
stínil úkoly rozvoje a rozšiřování kulturní a umělecké fronty,
kterou je nutno nově zformovat “po krizovém období”. Tento
požadavek opakuje ministr kultury už řadu let. “A právě po
zkušenostech z té doby, nehodláme dopouštět”, pravil Klusák,
“aby kulturní oblast byla rozrušována či zneužívána proti lidu
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tak, jak se o to pokusy stále dějí a budou zřejmě dít v podmín
kách soudobého ideového třídního zápasu ve světě”. V tomto
duchu je nutno zaměřit všechny prostředky a síly na podporu
tvorby hovořící k lidu řečí socialistického realismu”.
Na rozdíl od loňského projevu poznamenaného “podáním ruky
všem poctivým umělcům” jsou letošní vývody ministra spíše dog
matické. V závěru totiž Klusák zdůraznil, že “listopadové zase
dání ústředního výboru KSČ svými dalekosáhlými závěry mluví
i ke kultuře”, a žádá odpovědnost každého řídícího článku a pra
covníka v oblasti kultury. V ostatních sdělovacích prostředcích, s
výjimkou poznámky redaktorky Jitky Pražákové v pražském
rozhlase (2 ), nebylo podstatnějších či obšírnějších rozborů kul
turní a literární fronty v ČSSR v roce 1974.
Jaký byl skutečný průběh kulturních podniků, akcí, edičních
programů atd. v roce 1974? V oblasti literatury — především
české — nebyl zaznamenán ani jediný umělecky výraznější pů
vodní přínos; rozšířila se jen řada reedicí, především klasiků čes
ké, slovenské i světové literatury. Vyšlo také několik knih “umě
lecky zobrazujících” krizové období let 1968 a 1969. Zde domino
vala v roce 1974 kniha Jozefa Kota: Horečka (3), která byla krát
ce po slovenském vyjiti přeložena do češtiny, dále knihy s ostrou
protiexilovou tématikou; zde je nutno na prvém místě jmenovat
pamflet Petra Bednáře (pseudonym) Spolek mrtvých stínů (4),
či knihy s antisemitským 1 zaměřením, román Alexeje Pludka Va
bank (5). Velká řada knih vyšla s jasně protináboženskými tenden
cemi a namnoze naivní atheistickou propagandou. Zde stačí jme
novat Jiřího Loukotky O náboženství a umění (6 ), atd. Rovněž
nevyšla ani jediná významnější kniha z oblasti literárně-kritické
či literárně-historické. Určitých úspěchů zaznamenaly již tradič
ně velmi vkusné a působivé knihy pro mládež i když i v této okrajové literární oblasti dominovaly v roce 1974 překlady z rušti
ny. Reprezentační publikací vydanou k 25. výročí vzniku svazové
ho nakladatelství čs. spisovatel byl třísvazkový sborník autorské
ho kolektivu Tisíc let české poesie, dílo, které v prvních dvou
svazcích podává poměrně objektivní výběr ze staré a starší české
poesie. Třetí svazek, který byl věnován moderní poesii, zaplatil
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poplatek současným censomím zásahům a vypadá spíše jako ka
rikatura moderní české poesie.
Nejúspěšnější byla bezesporu oblast hudební, jak to zdůraznil i
ministr kultury Klusák.
Rok 1974 byl totiž oficiálně prohlášen v ČSSR Rokem české
hudby. Ratiboř Budiš v měsíčníku Přehled kulturních pořadů v
Praze (7) zdůraznil, že smyslem a posláním Roku české hudby je
rozeznít naše hudební hodnoty po celé vlasti a dát je přiblížit co
nejširším vrstvám posluchačů všech sociálních a věkových kate
gorií”. Za důvod prohlášení 1974 Rokem české hudby se předev
ším uváděla životní jubilea předních českých hudebních skladate
lů: Bedřicha Smetany (nar. 2. 3. 1824, zemřel 12. 5 . 1884), Antoní
na Dvořáka (zemřel 1. máje 1904), dále Leoše Janáčka (nar. 3. 7.
1854), Josefa Suka (nar. 4. 1. 1874), Vítězslava Nováka (zemřel
18. 7. 1949) a konečně Bohuslava Martinů, od jehož smrti uply
nulo 15 let (zemřel 29. 8 . 1959). Vyvrcholením Roku české hudby
byl festival Pražské hudební jaro a Mezinárodní hudební festival
v Brně. Rok české hudby byl slavnostně zahájen 21. ledna Sme
tanovým cyklem “Má vlast” uvedeným v Praze za řízení Jarosla
va Krombholce.
Za ilustraci “znormalizované kulturní fronty v ČSSR” může
sloužit skutečnost, jak bylo naloženo s padesátým výročím úmrtí
pražského rodáka Franze Kafky. Nový život (8 ) k tomu pozname
nal, že zahraniční pozorovatelé v Praze si dobře všimli, že půlsto
letí od smrti Franze Kafky se přešlo mlčením. Kafka se prý tak
ocitl po druhé na indexu — po prvé po roce 1948 a po druhé po
roce 1968. I když Kafkovo jubileum připadlo na červen (zemřel
3. června 1924) ve věku necelých 41 let v sanatoriu nedaleko Víd
ně a pochován byl v Praze 11. června), teprve v listopadovém
čísle oficiálního orgánu Svazu českých spisovatelů, v Literárním
měsíčníku (9) zaujali kritické ostře odmítavé stanovisko ke Kaf
kovu odkazu. Autorem byl ředitel Ústavu pro českou a světovou
literaturu československé akademie věd, Vladimír Brett a titul
článku byl: Franz Kafka — mýtus a skutečnost. Článek je předev
ším polemikou s interpretací a ediční praxí Maxe Broda a inter
pretací “českých elitářů a pravicových revizionistů”. Brett pouka
zuje na princip odcizení v Kafkově díle — odcizení sobě i celé
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společnosti. Toto odcizení prý Kafka prožil na sobě jako “syn
poněmčivšího se českého židovského obchodníka v Praze”. Ten
to Kafkův postoj se prý hodil českým revizionistickým elitářům
k “nesmyslnému hledání analogie odcizení člověka v kapitalistic
ké společnosti a ve společnosti socialistické. Právě s touto nehi
storickou násilně metafyzickou interpretací a propagací se musíme
u nás vyrovnávat od roku 1969”. Na jiném místě Brett zdůrazňu
je, že se musí v ČSSR skoncovat s kafkovským mýtem, který prý
sloužil revizionistickým silám k pomluvám socialistického řádu,
k antikomunistickým útokům a stal se též odrazovým můstkem kri
zového období.
Přehodnocování dějin literatury — i když ise o něm pří
mo nemluví — je jasně vidět z různých výborů z děl čes
kých a slovenských básníků i prozaiků (např. III. svazek Tisíc let
české poesie atd). Znovu jsou edičně umlčeni spisovatelé-političtí
věžni, kteří byli v době Pražského jara rehabilitováni. Charakte
ristickou ukázkou bylo úmrtí prozaika Václava Prokůpka, nosite
le státní literární ceny za rok 1937; ještě v roce 1969 vyšla jeho tři
stěžejní díla Zakryto slzami (v devátém vydání), román Baba
(ve čtvrtém vydání) a kniha pro mládež Naše hříbátka. Zmínka o
jeho úimrtí se objevila více než s třítýdením zpožděním v evange
lickém týdeníku (10). Oficiální tisk i odborné časopisy přešly jeho
úmrtí mlčením (jako i úmrtí dalších spisovatelů-poljtických věz
ňů padesátých let, např. Ladislava Kuncíře, básníka Josefa
Palivce (zemřel 30. ledna 1975), dlouholetého politického vězně
nacistických a komunistických koncentračních táborů. Palivcovy
básnické sbírky (Pečetní prsten, Naslouchání a Síta) znamenají
vrchol moderní české reflexivní lyriky. Jeho poesie byla zčásti
ovlivněna Paulem Valérym, kterého mistrně přetlumočil do
češtiny. Palivcův vlastní přínos české lyrice spočívá ve složce ja
zykové; vytvářením četných neologismů a jazykových novotvarů
obohatil český básnický projev. Jeho úmrtí zaznamenala pouze
Lidová demokracie (10).

OTÁZKY MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ
Od roku 1969 trpěla především česká literatura značnou izolací
vyvolanou důsledky posrpnové kulturní politiky komunistické
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strany. Pokusů protrhnout tuto izolaci bylo několik, ovšem větši
nou bez podstatnějších úspěchů. Československo nemá zastoupení
v Mezinárodním PEN-Clubu (i když patřilo k jeho prvním čle
nům) a nezúčastňuje se ani pravidelných kongresů PEN-Clubu.
Pen-Club je ovšem stále terčem útoků Rudého práva (11).
Prvním závažnějším pokusem o prolomení této izolace bylo 11.
zasedání spisovatelských svazů socialistických států, které pro
běhlo v Praze ve dnech 5. až 7. března 1974. Vedle evropských
socialistických států byli zde přítomni zástupci Kuby, Mongol
ská a severního Vietnamu. Z velké části celé zasedání řídil Jan
Kozák, předseda Svazu českých spisovatelů a předseda koordi
načního výboru, který na mezinárodním fóru reprezentuje český a
slovenský spisovatelský svaz. Jménem tohoto koordinačního těle
sa podepisuje také mezinárodní dohody. V programovém projevu
na začátku zasedání Kozák zdůraznil, že čs. spisovatelská obec
chce posílit vlastní literatury, zvýšit ideovost jejich tvorby a přis
pět k rozšíření vzájemné spolupráce mezi spisovatelskými svazy
socialistických zemí (12).
Zvláštní důraz kladl Kozák na požadavek, aby socialistické li
teratury zintenzivněly efektivnost působení nejen uvnitř zemí
socialistické soustavy, nýbrž, aby se zaměřily i na spisovatelské
organizace “třetího světa”. Na zasedání byla věnována pozornost
i úkolům literatury při zabezpečování spolupráce mezi národy a
míru — ovšem podle sovětské koncepce. Na závěr zasedání byli
představitelé a mluvčí jednotlivých svazových delegací přijati
členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ Vasilem Bil’ákem a
tajemníkem ÚV KSČ Janem Fojtíkem. Beseda představitelů spi
sovatelů s předními stranickými funkcionáři byla zaměřena na otáz
ky vzájemné spolupráce mezi spisovateli socialistických zemí (13).
Ostatní kontakty byly velmi sporadické a literárně i politicky
nezajímavé. V posledních květnových dnech navštívila delegace
Svazu českých spisovatelů, vedená dogmatikem padesátých let
Václavem Pekárkem, jižní Slovensko. Spolu se slovenskými ko
legy zúčastnila se besed na závodech; někteří členové odjeli pak
do SSSR a navštívili Moskvu, Leningrad, Rigu a Kijev a besedo
vali s tamními spisovateli. V delegaci byli i někteří “začínající
autoři” — členové SčS (14).
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Zvláštní pozornost byla věnována československo-polským lite
rárním vztahům. Polsko je po Sovětském svazu nejvýznamnějším
současným partnerem českých i slovenských spisovatelů i ostat
ních umělců. “V letech 1972-73 vyšly v ČSSR překlady z polštiny
v nákladu 1 milion 400 tisíc výtisků. V Polsku bylo vydáno cel
kem 398 titulů z české a slovenské literatury” (15). Z dalších
mezinárodních kontaktů je nutno ještě uvést alespoň mezinárodní
střetnutí spisovatelů v rámci oslav Slovenského národního po
vstání. Střetnutí se konalo ve dnech 10. až 12. září v Banské By
střici. Mělo téma: Antifašistická literatura v boji za mír a socia
lismus. V roce 1974 se konalo ještě několik zájezdů českých i slo
venských spisovatelů do socialistických zemí. Všechny tyto zájez
dy a společné akce měly jasný politický charakter. Sloužily pře
devším k utužení ideologické uniformity v zemích socialistické
ho společenství a k neutralizaci západních požadavků volné vý
měny literatury i informací.
Vedle těchto různých oficiálních kontaktů a prosazování děl
českých a slovenských komunistických literátů na zahraničním
literárním fóru — existovaly ovšem daleko významnější kontakty
a uznání české literatuře a českým umělcům v zahraničí; zde bych
chtěl uvést alespoň vyznamenání básníka Vladimíra Holana (16)
světovou cenou poesie na festivalu v belgickém městě Knokke, v
září 1974. (17). V československých sdělovacích prostředcích se
toto světové vyznamenání českého básníka přešlo mlčením —
mlčením typickým pro znormalizovanou kulturní frontu.
Dalšího mezinárodního uznání dosáhl český prozaik, básník a
esejista Milan Kundera, přední funkcionář zrušeného Svazu čes
koslovenských spisovatelů; na konci roku 1973 byla mu udělena
francouzská literární cena “Medici” za román Život je jinde (18).
Později řada evropských významných listů označila tento román
za jeden z vrcholů současné evropské prózy (19). Román byl v
roce 1974 přeložen do angličtiny a do němčiny a vzbudil zaslouže
nou pozornost na Mezinárodním frankfurtském knižním vele
trhu (20). Francouzský kritik a disident francouzské komunistické
strany Pierre Daix označil Kunderův román za mistrovské
dílo.
Jako většina prozaických prací Kunderových je i román Život
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silně poznamenán autobiografickými rysy a je určitým
samostatným pokračováním jeho předešlé významné románové
prózy Žert. V románu Život je jinde najdeme přesný obraz české
společnosti v období mezi Mnichovem a vrcholením stalinismu v
Československu.
Třetím umělcem, který dosáhl světového ohlasu byl malíř Jo
sef Šíma (21): jeho výstava v Bochumu byla výstavou posmrt
nou (22). Šíma vynikl nejprve jako malíř Prahy a českých kra
jin. Jeho umělecký vývoj se ubíral postupně od realismu k ab
straktnímu umění. Nebyla to však abstrakce pouhých výtvar
ných tvarů a hodnot: Šíma usiloval o malířské podání plného ži
vota. Ve vrcholné fázi svého života maloval snové vidinv a je
ho magická malba se dá těžko popsat slow. K vykladačům Šímo
vá díla patřili básníci, filosofové o teoretici mezi nimi Tlené Char
Henrv Michaux, Vítězslav Nezval, Jan Mukařovskv. Josef Florian
a Věra Linhartová, která vydala také významnou Šímovu mono
grafii. Výstava v Bochumu přinesla 264 Šímových prací. Vedle
obrazů kreseb a leptaných barevných skel bvly tam také ilustra
ce ke knihám Richarda Wernera. Jaroslava Seiferta a Vladimíra
Polán a Zásluhu o uspořádání výstavy v Bochumu měla kulturní
historická. Věra Linhartová, žijící nyní v Paříži, která připravila
také v roce 1973 podobnou Šímovu výstavu v Chateau Ratillv ve
francii. Cena jednotlivých Šímových oleiů se pohybuje mezi 20
až 30 tisíci marek.

OTÁZKY KOLEM EDIČNÍ POLITIKY
Přes všechno ubezpečování ministrů kultury ČSR i SSR Klusáka
i Válka o rozvoji původní literární tvorby — umělecky výrazná
původní tvorba chybí i když na Slovensku je situace poněkud
příznivější než v českých zemích. Většina významných českých
autorů např. Jaroslav Seifert, Vladimír Holan. Ludvík Vaculík,
Ivan Klíma, František Křelina, Alexander Kliment. Jiří Šotola,
Václav Havel, Jan Werich. Pavel Kohout, Milan a Ludvík Kundera, Lumír čivrný i významnější kritici přestali publikovat. V
lednu 1975 provedl sice “sebekritiku” významný prozaik Bohumil
Hrabal (23), ale v edičních plánech není uvedeno ani jediné jeho
dílo. Kulturní redaktorka pražského rozhlasu Jitka Pražáková
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při bilancování literární produkce přiznala v lednu 1975, že “pohlédneme-li na dobu posledních pěti let, zjistíme, že z edičních
plánů byla vyřazena díla dříve renomovaných spisovatelů, kteří
se podíleli na krizi předešlých let” (24). Místo těchto autorů vyšla
prý nová angažovaná díla. Největší pozornost tisku byla věnová
na románu Alexeje Pludka Vabank (25), který byl Rudým prá
vem (26) označen za jeden z výrazných politických románů. Hlav
ní postavou románu je inženýr Hynek Bohata, kterého autor ne
chává pracovat na Středním východě, kde se staví rafinerie nafty
a tak dává hrdinovi možnosti formulovat názory na izraelskoarabskou válku. Kniha má překvapivě silné antisemitské a antisionistické tendence. Ve svých názorech na pražské jaro autor
zdůrazňuje, že bylo od počátku manipulováno světovým židov
stvem. (27). Umělecká stránka tohoto románu je klišovitá a
trpí formalismem známým z dogmatické éry padesátých let. Bed
řich Heckel ve slovenském literárním měsíčníku Romboid (28) se
široce rozepisuje o významu Pludkova románu a zdůrazňuje, že
dosavadní česká i slovenská literatura o krizovém období 1968/69
byla postavena vysloveně na domácích aspektech, Alexeji Pludkovi prý se však podařilo osvětlit tzv. “obrodné jaro” z meziná
rodních hledisek. Odhalil prý také některé jeho představitele v
pravé podobě: “V autorovi románu Posedlost (Hindovi) poznává
me Milana Kunderu a jeho román Žert, který byl svého času sen
zací české literární produkce.” Kritik Lidové demokracie (29) pí
še sice, že Pludkova kniha je v podstatě průkopnická, že je to
první beletristické zpracování krizového období, ale odstup je
příliš krátký, “než aby spisovatel mohl postihnout víc než obec
nou atmosféru oné vzrušené doby”.
Velkou odezvu v tisku dosáhl protiexilový pamflet Petra Bed
náře (pseudonym) nazvaný Spolek mrtvých stínů (30). Jde o pološpionážní příběhy bez dramatické pointy skandalizující před
stavitele čs. exilu a jeho organizace, především v západní Evropě.
Literární úroveň této knihy je víc než pochybná, autoru chybí zá
kladní stylistické předpoklady a znalosti. Literárně výraznější,
ovšem také nepřesahující průměr je drobná protiexilová próza
neznámého autora Vojtěcha Štekláče nazvaná Sbohem, lásko (31),
stejným tónem se nese i další drobná próza Josefa Kota Horeč
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ka (32), která v linii strany zachycuje kontrarevoluční atmosféru
roku 1968 a rozvíjí v ní příběh mladého ekonoma, který je v kri
tické době ředitelem malé tiskárny. Jeho smysl pro “zodpověd
nost” se střetává s pochybnými politickými cíli některých lidí a
zároveň ho zavádí do složitých situací. (33) Nadiktovanou pozor
nost vyvolala i kniha leh záměry a sklamanie od Miloše Mar
ko (34) odhalující porážku tzv. kontrarevoluce v ČSSR v roce
1968 a rozdrcení antisovětizmu v Československu. Podobnou the
matikou — i když postavenou na širší teoretické základně — je
kniha Jaromíra Obziny: Ke kritice filosofických a politických
aspektů “humanitní demokracie”. (35) Podle Obziny model čes
koslovenského socialismu s lidskou tváří nebyl prý v podstatě nic
než “eklektickou snůškou rozmanitých postulátů pravicových so
cialistů, různých buržoasních teoretiků, masarykismu jako ideo
logie čs. maloměšťáctví”. (36) Obzina se ve své knize snaží “vě
decky” dokázat, že program pražského jara a reformního kurzu
byla faktická destrukce a demontáže základních hodnot socialis
mu. Podle Obziny, největším přečinem reformistů prý bylo, že po
třel; třídní, proletářský charakter socialistické demokracie. Au
tor nešetří útoky nejen na reformní komunisty, nýbrž i na de
mokratické představitele nekomunistických stran a angažované
nestraníky. Stojí za zmínku, že Obzina je federální ministr vnitra.
Podobnými argumenty se nese sborník autorského kolektivu
nazvaný Ke kritice buržoasních teorií společnosti (37). Kniha pod
le Rudého práva (38) je cenným přínosem v boji s buržoasní ideo
logií a revizionismem.
Do této sféry spadá i rozsáhlá kniha Milana Matouše: Fronta
bez příměří (39) s podtitulem “Československo v boji proti ideolo
gické diverzi”. Matoušova práce podává stranický přehled názo
rů na tzv. ideologickou diverzi od Února 1948 až do současnosti.
Celá problematika je rozdělena do čtyř oddílů, v nichž autor cha
rakterizuje vznik a vývoj tzv. ideologické diverse, dále ideologic
kou přípravu tzv. kontrarevoluce a přerůstání ideologického zá
pasu v boj o moc a výhledy do budoucnosti.
Pozornost tisku vyvolala i kniha bývalého ministra zdravot
nictví v letech 1948 až 1968 pátera Dr. Josefa Plojhara: “VýmarBuchenwald”, (40) která angažovaně vysvětluje některé politické
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problémy Německa. Značnou část knižních novinek ve slovenské
i české řeči zabraly práce napsané k výročí Slovenského národní
ho povstání, jejichž obsahem a politickou angažovaností se zabý
váme v kapitole o Slovenské kulturní frontě. Mnoho knih bylo vě
nováno i tzv. Velké vlastenecké válce Sovětského svazu — zde
dominují dvě knihy: překlad Vzpomínek maršála K. G. Žukova (41) a nové rozšířené vydání knihy Ludvíka Svobody Z Buzuluku do Prahy (42). Z odborné literárně-historické literatury je
nutno uvést třídílnou antologii Tisíc let české poesie, kterou se
stavil autorský kolektiv pod vedením Josefa Hrabáka, Vladimí
ra Forsta a Milana Blahynky (43). První dva svazky knihy zo
brazující starou a starší literaturu, jsou reprezentační, třetí díl
věnovaný moderní české poesii je poznamenán silnými censorními zásahy. Chybí téměř všichni nekomunističní a tzv. revizionističní básníci.
Z ostatních významnějších knižních novinek, jimž byla vě
nována pozornost tisku, byla celá škála původních i přeložených
knih atheistické propagandy a protináboženských pamfletů. Zde
je nutno uvést Vatikán na rozcestí Václava Vyšohlída (44), O ná
boženství a umění Jiřího Loukotky (45), Vědeckoatheistický slov
ník, který sestavil J. P. Camerjan s kolektivem spolupracovníků,
dále kniha kolektivu sovětských pracovníků, nazvaná Sionismus
— teorie a praxe (45a). Z dětské literatury jako zvláště politicky
angažovaná kniha byla odměněná práce Jaromíry Kolárové Můj
chlapec a já (46). Ostatním knižním novinkám, které byly odbor
ného charakteru od otázek sexuality až po problémy chování krá
líků a bytovou výstavbu viz ČS. SR (47).
Vedle oficiální, státem podporované literatury, podle dvousečné
marxistické terminologie literatury třídy vládnoucí, existuje v Čes
koslovensku literatura třídy ovládané, literatura v podzemí a ovšem
i velmi rozvětvená česká i slovenská literatura v exilu.
Termín literární samizdat (47a) se objevil v Sovětském svazu v
půli šedesátých let a v českém a slovenském písemnictví se obje
vuje od roku 1972. Zahrnuje nejen literaturu krásnou, ale i politic
ké programy, spisovatelské manifesty, zprávy z věznic a psychiat
rických léčeben atd.
Ilegální literatura existovala ovšem v českém písemnictví již v
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padesátých letech a byla násilně umlčena dvěma spisovatelskými
a intelektuálskými procesy. Značnou pozornost vzbudil tehdy v ile
gálním hnutí rozšířený první spisovatelský manifest tzv. “Memo
randum” určené předním západním státníkům té doby. Rudé prá
vo označilo tehdy tento dokument za “nestoudný” (47b). V tomto
procesu byl prof. Josef Kepka odsouzen k trestu smrti, básník Jo
sef Kostohryz k doživotí a dramatik Václav Renč na 25 let vě
zení. Ostatních pět obžalovaných bylo odsouzeno rovněž na doži
votí. V letech 1966 a 1967 proběhlo pak v Praze a v Brně rehabili
tační řízení, v němž Nejvyšší soud zdůranil, že v jednání obžalo
vaných nelze spatřovat žádnou trestnou činnost a všechny zprostil
v plném rozsahu obžaloby.
Autorům současného samizdatu nehrozí ovšem zdaleka takové
tresty jako jejich kolegům v padesátých letech.
V českém i slovenském samizdatu publikuje řada významněj
ších současných českých autorů, jejichž dílo je na indexu- (47c)
Ota Filip, který ještě před půl rokem patřil k těmto proskribovaným autorům, než byl z ČSSR vypovězen, zdůraznil, že autoři
současného českého opozičního samizdatu cítí povinnost uchovat
demokratické tradice české literatury. (47d) Český samizdat, který
se nazývá Edice-Petlice (Verlag hinter Schloss und Riegel), má
podle Oty Filipa již kolem 40. vydaných významných románů od
30. autorů. Některé z těchto samizdatových románů byly v překla
dech vydány v zahraničí. Filip uvádí mezi nejúspěšnější autory
samizdatových románů Ludvíka Vaculíka, Jiřího Šotolu, Ivana
Klímu, Václava Havla, Pavla Kohouta a Bohumila Hrabala, kte
rý byl vydavateli samizdatu označen v roce 1973 za “knížete české
prózy”. V samizdatu vyšly Hrabalovy sarkastické prózy, román
Byl jsem sluhou anglického krále a rozsáhlejší novela Postřižiny. (47e) V lednu 1975 provedl Bohumil Hrabal sebekritiku a dá se
předpokládat, že se stal členem oficiálního Svazu českých spisova
telů. (47f)
Poněvadž se jedná o ilegální tisk, neexistuje žádná bibliografie
samizdatové literatury. Vedle pražské Edice-Petlice, existuje i sa
mizdat vydávaný v Brně. Ota Filip uvádí, že existuje i samizdat
mladších autorů a těch, kteří byli znovu po roce 1969 umlčení —
tedy autorů — politických vězňů padesátých let. O této publikač
ní činnosti nejsou zatím dostupné bližší prameny. (47g)
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PROBLÉMY FILMOVÉ PRODUKCE
Otázka politické angažovanosti československého státního íilmu
byla dlouho začarovaným kruhem. Po několika více méně ne
úspěšných pokusech natočit film, který by se vyrovnal s tzv. “kri
zovým obdobím” a narýsoval současnou politickou realitu, dosáhl
v roce 1974 více než 70 letý režisér a scenárista Karel Steklý po
litického uznáni za íilm Hroch. Zatím co Rudé právo (48) označilo
íilm “za průkopnické dílo” a Steklého za umělce, který se odvážné
dal na cestu neprošlapanou, riskantní a ťal akademické vzdělance
a elitáře, odborná kritika zůstala na rozpacích. Pianová kritička
slovenského Nového slova (49) zdůraznila, že přesto, že se na film
dívala dvakrát a pozorně, nedovedla dobře pochopit smysl této
politické grotesky. Kateřina Hrabovská v Novém slově zdůrazni
la, že šlo-ii o metaforu, zůstává nezodpovězena otázka, proč autor
nezvolil snadnější metodu, chtěl-li ukázat, co se v CSSR dělo v
letech 1968/69 a jaké síly byly ve hře a který byl jejich konečný
cíl. Zůstává prý otevřenou i otázka, co má větší cenu a váhu: ten
klad, že se jedná o námět z krizových let, tedy o aktuální anga
žované téma, nebo ten zápor, kterým je pracovní metoda filmu.
Podle Kateřiny Hrabovské politická ideovost ve filmovém díle
není jen věcí tématiky a látky, nýbrž i věcí umělecké a pracov
ní formy.
Za nástup politicky angažovaného filmu se má považovat Fil
mový festival pracujících, který byl zahájen 23. ledna 1975 v
Praze. Festival by zahájen českým filmem scenáristy Karla Štorkána a režiséra Ivo Nováka, nazvaným Poslední ples na rožnov
ské plovárně. Film má zobrazit politické pozadí druhé světové
války očima dospívající dívky a jejích spolužáků z Učitelského
ústavu malého města. Na Slovensku byl filmový festival pracu
jících zahájen 24. ledna v Bratislavě slovenským filmem podle ná
mětu spisovatele Alfonze Bednára, v režii Štefana Uhra. Film se
jmenuje Velká noc a velký den a vypráví o osudech lidí, kteří pro
žívají na slovenské vesnici úístup fašistů. Dalším původním slo
venským filmem je snímek Dušana Kodeje Cesta ženy, který je
věnován letošnímu Mezinárodnímu roku žen a je podle pražské
ho rozhlasu (50) oslavou politicky uvědomělých žen, které bojo
valy po boku svých mužů za lepší socialistický zítřek.
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Při bilancování minulého roku zdůraznil Vlastislav Mašek, že
jedním z nedostatků Čs. státního filmu v roce 1974 byl malý po
čet vyrobených veseloher a filmů pro děti a mládež. (50a)
Jestliže výrazná politická angažovanost je stále ještě dominu
jícím problémem ve výrobě celovečerních hraných filmů (51) je
tento problém vyřešen v krátko-a středometrážní československé
filmové publicistice.
Tyto filmy jsou politicky angažované a namnoze připomínají
filmové agitky padesátých let. Za nejúspěšnější krátko-a středo
metrážní filmy v roce 1974 je nutno považovat film režiséra Jozefa Šurana Naftová historie, dokumentující úlohu, “kterou hrála a
dosud hraje jedna z nej důležitějších přírodních surovin, nafta, v
politice i v hospodářství kapitalistických zemí”. (52) Film analy
zuje historii bojů o naftu od doby před druhou světovou válkou
až do současnosti. Zvláštní pozornost ve filmu byla věnována naf
tové krizi. Pozornost tisku vyvolal i film režiséra Milana Růžičky
Pět let. Film ukazuje jakých úspěchů prý dosáhla socialistická
společnost v ČSSR od doby bratrské pomoci a po porážce kontrarevoluce až do dneška. “Po letech politické a hospodářské krize,
vstupuje neopakovatelným způsobem do historie naší současnosti
XIV. sjezd strany”, a strana prý mobilizuje všechny občany pro
obnovu socialistického pořádku a staví před ně reálné cíle, které
vytvářejí předpoklady pro šťastnější život. (53) Ve filmu je prý
zdůrazněno, jak kontrar evoluční síly vedly stát k rozkladu a k
politické nejistotě, a jak pracující lid se po porážce kontrarevoluce přihlásil k úspěšné budovatelské práci na závodech i na venko
vě.
Rovněž výroba slovenských krátko-a středometrážních filmů
byla silně politicky angažována; zde dominovala tématika Slo
venského národního povstání. (51) (Pozn: O kritice bezideovosti
současného čs. státního filmu, viz Ant. Kratochvil: The Literary
Scene in Czechoslovakia, Cs. BR/3, REFR, 13 March 1974, str. 6 .
až 8 .)
Z ostatních politicky angažovaných filmů je nutno uvést sní
mek režiséra Štefana Kamenického Neboli to len sl’uby, který
okem kamery se dívá na plnění volebních programů v několika
slovenských obcích. (54) Uplynuly již prý tři roky, kdy kandidáti
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NF předkládali voličům své plány — film sleduje úspěchy budo
vatelského díla na slovenském venkově a ukazuje jak se mění
tvář vesnice a jak se formuje nové socialistické vědomí vesnic
kého člověka. Na rozdíl od celovečerních hraných filmů nebyly
krátko-a středometrážní filmy nikdy podrobeny stranické kritice
v tisku. Jejich úroveň klesla ovšem na propagandistické nivo; je
jich tvůrci jsou druhořadí filmoví pracovníci — v tomto filmovém
žánru by se dalo mluvit o krizi, pokud krátký film není považo
ván jen za pouhou agitku.
Na konci roku 1974/75 byla také provedena reorganizace čs.
filmového ústavu v Praze. Podle nové organizace je Čs. filmový
ústav nadále studijní, teoretickou a vědeckovýzkumnou institucí.
Důraz je však nyní položen na zvýšení kulturně-politické a popu
larizační činnosti a výraznější využívání filmových informací. Ře
ditelem byl jmenován Slavoj Ondroušek.

SPECIFICKÝ VÝVOJ LITERÁRNÍ FRONTY
NA SLOVENSKU
V roce 1974 se víc nežli kdykoli předtím vymezila na literární
frontě i v ostatních kategoriích umění specifičnost kulturního vý
voje na Slovensku. Nemalou roli zde sehrálo 30. výročí Slovenské
ho národního povstání. K tomuto výročí vypsalo slovenské mi
nisterstvo kultury a umělecké tvůrčí svazy řady soutěží. Umělec
ky nej výraznější výsledky zaznamenala slovenská dramatika. Oproti českým zemím dosáhl Slovenský svaz spisovatelů určitých
úspěchů při výchově a přípravě mladých a začínajících autorů.
Zásluhu na těchto úspěších má zčásti slovenský ministr kultury
Miloslav Válek, který sám je významným slovenským básníkem a
k němuž mají slovenští slovesní, dramatičtí i filmoví umělci da
leko pozitivnější poměr než jejich kolegové v českých zemích k
ministru Milanu Klusákovi.
Z literární slovenské fronty v roce 1974 je nutno zaznamenat
významnou konferenci v Bánské Bystrici, kterou 15. ledna 1974
uskutečnila středoslovenská pobočka Svazu slovenských spiso
vatelů. Programový referát přednesl Stanislav Šmatlák o základ
ních kriteriích socialistického realismu v současné slovenské lite
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rární tvorbě. Vedoucí literárního oddělení ZSS Libor Kněžek re
feroval na konferenci v Báňské Bystrici o úspěších svazové prá
ce v roce 1973 a o plánech v roce 1974. Společnou akcí slovenské
ho a českého svazu spisovatelů bylo literární střetnutí u příleži
tosti 50. výročí úmrtí významného představitele české proletářské
literatury básníka Jiřího Wolkra, které se uskutečnilo 28. ledna
1974 v Bratislavě. Programový projev o Wolkrově odkazu před
nesl slovenský kritik Andrej Kostolný.
Tradiční literární Hviezdoslavovu cenu obdržel 20. února 1974
z rukou náměstka slovenského ministra kultury Pavola Koyše
děkan Institutu slovanských jazyků při Universitě I. C. Parhona
v Bukurešti, Cornelius Barboric, za překlad básnického díla Iva
na Kraska do rumunštiny. Soubor básní vyšel pod názvem Nox et
solitudo. Cena byla také výrazem uznání za Barboricovu průkop
nickou práci v oblasti slovanského písemnictví.
Další slovenskou literární cenu — cenu Fráni Král’a dostal sloven
ský ministr kultury Miroslav Válek “za básnické dílo, které přineslo
radost dětem a přispělo k rozvoji slovenské socialistické literatu
ry.” (56)
V rámci široce rozvinuté péče o mladé a začínající autory, uspo
řádal Svaz slovenských spisovatelů ve spolupráci s Městskou kni
hovnou v Bratislavě v rámci Měsíce knihy ve dnech 4. až 6 . břez
na 1974 střetnutí s mladými slovenskými prosaiky. Rozbor lite
rárního přínosu mladé slovenské prosaické generace podal kritik
Vincenc Šabík. Podobná akce byla uspořádána i se začínajícími
slovenskými básníky. Pořadatelem byl tentokrát Svaz slovenských
spisovatelů s Městským výborem SZM v Bratislavě. Programové
projevy na zasedání, které se konalo 25. až 27. března v Bratisla
vě, přednesli zasloužilý umělec Vojtech Mihálik a literární kritik
Jozef Mihalkovič. Tyto akce byly součástí široce založené kam
paně slovenských spisovatelů zaměřené na podporu a rozvíjení
mladých a začínajících básnických talentů. Intenzivní formou
školení a praktických rad mladým začínajícím básníkům je ob
sáhlá rubrika ve slovenském týdeníku Nové slovo, kterou vede
básník Vojtech Mihálik. Rubrika si široce všímá nejen poetiky,
kultury jazyka a teorie poesie, nýbrž přináší i obsáhlé ukázky z
tvorby mladých a začínajících autorů. Mihálik zahájil tuto akci —
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za podporu Svazu slovenských spisovatelů v Novém slově v únoru
1972 a vede ji s úspěchem do dnešních dnů. V roce 1974 mohl Mihálík zaznamenat překvapivě vysoké číslo začínajících autorů,
totiž 611! Někteří z nich prý se ozvali pouze jednou a pak se od
mlčeli, jiní prý píší poesii pravidelně a umělecky rostou (57). I
když před literárně-kritickými měřítky by obstálo zatím jen malé
procento z uveřejněných ukázek začínajících autorů, zůstává sku
tečností, že první závažný krok v éře normalizace slovenské li
teratury byl proveden. Tato skutečnost vedla asi k tomu, že i čes
ky kulturně-politický týdeník Tvorba (58) požádal o příspěvek
Vojtěcha Mihálíka o problémech mladých a začínajících autorů.
Mihálík v tomto článku zdůrazňuje, že mezi začínajícími autory
jsou stejně studenti jako dělníci, družstevníci a učni. První slo
venské básnické sbírky už vyšly nebo nedají prý na sebe dlouho
čekat. “Na rozdíl od generace dnešních třicátníků, které velmi
výrazně poznamenalo krizové období, píší tito mladí poesii spole
čensky angažovanou. Neprošli traumatem 68 . roku a vyjadřují
pozitivní postoj k socialistické přítomnosti”.
Objektivně je nutno přiznat, že z tohoto základu může vyrůst,
nejprve na Slovensku, nová literárně angažovaná generace, jejíž
literární vývoj bude nutno sledovat.
Z básnické produkce starší generace dlužno zaznamenat novou,
umělecky výraznou sbírku Milana Rufuse: Kolíska spieva deťom. (58a)
Další výraznou literární akcí bylo Mezinárodní střetnutí socia
listických spisovatelů v Báňské Bystrici ve dnech 10. až 12. září
1974. Střetnutí bylo uskutečněno v rámci oslav Slovenského ná
rodního povstání a byl mu dán ráz symposia pod titulem “Antifašistická literatura v boji za mír a socialismus”. Ze slovenských
spisovatelů dominoval na tomto symposiu Vladimír Mináč, který
se více než problémy literatury zabýval otázkami politickými a
historickými v souvislosti s 30. výročím SNP. Výrazné pozitivní
literární zisky přineslo však Slovenské národní povstání v pů
vodní dramatické slovenské tvorbě. Tato dramata dominovala
nejen v Bratislavě, nýbrž i v Praze. Pražský deník Mladá fron
ta (59) uspořádal se slovenskými dramatiky, kteří vytvořili an
gažovaná dramata, rozsáhlou anketu, ve které mezi jinými polo
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žil otázku: Jaký je váš názor na úroveň a obsah současné původní
dramatické tvorby? A do jaké míry zobrazuje současná drama
tická tvorba nynější politické problémy? V odpovědi dramatik
Oswald Zahradník např. zdůraznil, že SNP zaujalo v současné
původní dramatické tvorbě -výrazné postavení, které dnes chá
peme “nejen jako historický fakt, ale i jako významnou, stále
aktuální hodnotu”. Podobně se vyjádřil i dramatik Jan Solovič a
další autoři nových angažovaných her. Slovenský čtrnáctideník
Matičně čítanie (60) označil tuto tvůrčí expanzi slovenského dra
matu na českých jevištích jako “slovenskou vlnu”. K nejúspěšněj
ším autorům této vlny prý patří Solovič, Zahradník, Bukovčan,
Kákoš.
Výročí Slovenského národního povstání se stalo odrazovým
můstkem pro vytvoření celé řady významných — především středometrážních slovenských filmů. Vedle vysloveně propagandistic
kých stranických snímků jako např. byl film Kazimíra Barlíka
nazvaný Dlhá cesta (o zásluhách komunistické strany na přípra
vách a organizaci SNP), byly natočeny snímky téměř nepolitic
ké, jako byl film režisérky Stanislavy Jandrašákové Ozvěny slav
ných dní, který byl věnován hudebním dílům, jejichž vznik inspi
rovaly významné události SNP (51), nebo smímky ryze dokumen
tární, jako byl film režisérky Viery Polakovičové nazvaný Baločanky. Obyvatelky vesnice v čiernom Balogu, která ležela v cen
tru Povstání, vzpomínají na dobu před třiceti lety.
Na závěr roku 1974 uspořádal ústav marxismu-leninismu ÚV
KSS v Bratislavě symposium na téma “Kulturní politika KSČ v
období budování socialismu”. Symposium se konalo ve dnech 26.
a 27. listopadu v Bratislavě. Toto vědecké zasedání prý řešilo ak
tuální teoretické i praktické problémy kulturní politiky komu
nistické strany. Vycházelo ze zákonitosti socialistické kulturní
revoluce a snažilo se zdůraznit vedoucí úlohu KS v kultuře i v
umění. (62)
Kulturní vývoj v roce 1974 znovu potvrdil specifičnost celé slo
venské umělecké a kulturně-politické sféry; normalizace zde na
byla konkrétních podob.
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ZÁVĚR
Zatímco průběh roku 1974 zaznamenal na kulturní frontě na Slo
vensku jasný posun směrem k programované normalizaci, zůsta
la v českých zemích kulturní problematika, především v oblasti
literatury, nevyřešená. Knižní produkce v roce 1974 zde nepři
nesla žádné závažnější umělecké dílo, ediční program se zaměřil
značně jednostranně na literaturu politicky eminentně angažova
nou. Celková kulturně-politická linie se značně posunula do agre
sivního směru; byl napadán, jako v minulých letech, Kafkův odkaz
i práce jeho českých epigonů; původní tvorba, která zde byla před
stavována literaturou druhého a třetího nálevu, se politicky vy
rovnávala s. tzv. krizovým obdobím let 1968/69 a s jeho před
staviteli. Na rovině literárně-teoretické byl znovu zdůrazňován
význam socialistického realismu, který je chápán nejen jako lite
rární směr, nýbrž jako nová angažovaná metoda tvůrčí práce. Vý
znamnějších mezinárodních úspěchů dosáhla česka literatura
publikovaná v zahraničí; z domácí umělecké oblasti světových úspěchů zaznamenala jedině česká hudba, především Hudební praž
ské jaro, které bylo vrcholem Československého hudebního roku
1974. Ze zahraničních styků československé kultury dominovaly
styky se socialistickými zeměmi, především se Sovětským sva
zem, který byl několikrát apostrofován jako velký vzor pro čs.
kulturu. Z tohoto sloganu jasně vysvítalo žádoucí politické za
měření celé kulturní činnosti. Analogie s padesátými lety je víc
než zřejmá.
Slovenské umění a celá kulturní oblast se vyvíjely poměrně
specificky. Odrazovým můstkem pro celou řadu uměleckých akcí
a kulturních podniků byly rozsáhlé oslavy 30. výročí Slovenské
ho národního povstání, které v tvůrčí oblasti našly řadu pozoru
hodných děl, především z oblasti divadelního a filmového umění.
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Rudé právo, 27. prosince 1974, str. 1 a 2
Rádio Praha, 5. ledna 1975
Jozef Kot: Horečka, Československý spisovatel, Praha 1974
Petr Bednář: Spolek imrtvých stínů, vydavatelství Magnet
Praha 1974
5) Alexej Plůdek: Vabank, Československý spisovatel, Praha
1974
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Jiří Loukotka: O náboženství a umění, Nakl. Horizont, Praha
1974
Přehled kulturních pořadů v Praze ě. 6 , červen 1974, str. 1 — 2
Nový život (Řím) ě. 8 , srpen 1974
Literární měsíčník č. 9, listopad 1974, str. 120-121
Kostnické jiskry, 12. června 1974 — viz Čs, SR/31, 28, August
1974, RFER, Item 3
Lidová demokracie, 4. února 1975 a 5. února 1975. (Obsáhlý
nekrolog napsal F. P. Kiinzel do Suddeutsche Zeitung, 11.2.
1975)
Rudé právo, 28. prosince 1974
Rudé právo, 6 . března 1974
Rádio Praha, 7. března 1974
Literární měsíčník č. 7, září 1974
Literární měsíčník č. 6 , červen 1974
Vladimír Holan se narodil 16. 9. 1905 v Praze. Po absolvování
gymnasia prošel redakcemi řady časopisů a od roku 1940 se
věnuje výhradně literatuře. Holanovu poesii lze označit za jed
nu z nejsložitějších z moderní české poesie. Vyšel z poetismu
(básnické sbírky Blouznivý vějíř a Triumf smrti), učil se u Rilkeho a Mallarméa, přiklonil se ke konkrétní poesii (sbírky Ka
meni, přidházíš . .. , Září, Sen), po druhé světové válce v atmos
féře 1945 splatil daň politické poesii především sbírkou Panychida a poemou Rudoarmějci. Po komunistickém puči se na ně
jaký čas odmlčel, jako řada jeho druhů, a psal kouzelné knížky
pro děti. Od šedesátých let začal znovu pravidelně publikovat
významné básnické knihy Mozartiana, Příběhy, Bez názvu, ve
kterých se snažil básnicky odhalit zvraty a krize lidské existence
a vnitřního života jednotlivce. V závěrečné fázi své tvorby se
Holan přiblížil k ryzí spirituální a meditativní poesii (sbírky
Noc s Hamletem, Smrt a sen a slovo) nebo v lyrických prózách
Babyloniaca. V době Pražského jara, v roce 1968, byl Vladimír
Holan jmenován národním uimělcem. V éře “znormalizované li
teratury” se Holan zcela odmlčel.
Cena “Grand Prix international de poesie 1974” byla Holanovi udělena u příležitosti mezinárodního Bienále poesie v
belgických lázních Knokke. (Neue Zúrcher Zeitung, 6 . Sept.
1974)
Milan Kundera (nar. 1. 4. 1929 v Bfně) upozornil na sebe
především básnickou sbírkou Monology a dramatem' Majite
lé klíčů, které dosáhlo světových úspěchů jak na západoevrop
ských scénách tak i v SSSR. Román Život je jinde vyšel u
Gallimarda v Paříži, pod titulem La vie est ailleurs a přeložil
jej Francois Kerel.
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19) Nouvel Observateur, Nov. 2. 1973, La Croix, Dec. 2.-3. 1973,
L’Aurore, Nov. 27. 1973, Combat, Nov. 28. 1973, New York
Times, July 28, 1974, Newsweek, Sept. 2- 1974, Time, August
5, 1974, Libře Belgique, Dec. 27. 1973, Le Monde, Nov. 15,
1973, atd.
20) Německý překlad pořídil Frank Peter Kúnzel (Das Leben ist
anderswo, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M 1974) — obsáhlý
rozbor podal Andreas W. Mytze: Milan Kundera vor seinem
Epilog, Die Presse, Wien, 19. 10 1974.
21) Josef Šíma se narodil 19. března 1891 v Jaroměři a navštěvo
val školu uměleckých řemesel v Brně a Výtvarnou akademii
v Praze. Jeho studia přerušila na šest let první světová vál
ka. Už v dvacátých letech odjel do Paříže, ale pravidelně nav
štěvoval Československo. V době první republiky vystavoval
v Praze u Topičů, v Aventinské Mansardě, v Umělecké Besedě
a jinde. Mezi jeho prvními českými vykladači byl Karel Teige a Jiří Voskovec.
22) Výstava v Museu moderních umění v Bochumu probíhala od
začátku listopadu až do 5. ledna 1975.
23) S'ee Čs. SR/3, RFER, 23. Janu ary 1975, Item 3
24) Rádio Praha, 25. ledna 1975
25) Román Vabank získal v soutěži vypsané Českými literárním
fondem, Svazem českých spisovatelů a nakladatelskými pod
niky ČSR u příležitosti 25. výročí února 1948 cenu a vydalo
jej nakl. Československý spisovatel v Praze 1974.
26) 21. ledna 1975.
27) Citováno podle rakouského časopisu Die Fůrche, 11. Januar
1975. Recenzent zdůrazňuje, že až budou jednou moci Češi
promluvit svobodně o své kultuře, na Alexeje Pludka neza
pomenou. Dík jemu má prý ČSSR také nyní něco jako MeinKampf.
28) Romboid č. 12, December 1974.
29) Lidová demokracie, 3. září 1974.
30) Petr Bednář, Spolek mrtvých stínů. Vydavatelství Magnet,
Praha 1974
31) Vojtech Stekláč: Sbohem, lásko, Nakl. Československý spiso
vatel, Praha 1974
32) Jozef Kot: Horečka, Československý spisovatel, Praha 1974,
ze slovenštiny přeložila Marie Pilařová
33) Nové knihy č. 51-52, 18. prosince 1974
34) Vydavatelství Pravda, Bratislava 1974
35) Jaromír Obzina: Ke kritice filosofických a politických aspek
tů “humanitní demokracie”, Nakl. Horizont, Praha 1974
36) Obzina, str. 5
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37) Ke kritice buržoasních teorií společnosti, sestavil autorský
kolektiv, vydalo nakl. Svoboda v Praze 1974
38) Rudé právo, 26. listopadu 1974
39) Milan Matouš: Fronta bez příměří, Nakl. Svoboda, Praha
1974
40) Josef Plojhar: Výmar-Buchenwald, Nakl. Vyšehrad, Praha
1974. Není bez zajímavosti, že Plojharově knize věnoval po
zornost i zahraniční tisk.
41) Vzpomínky maršála K. G. Žukova vydalo vydavatelství Prav
da, Bratislava 1974
42) Ludvík Svoboda: Z Buzuluku do Prahy, nakl. Mladá fronta,
Praha 1974
43) Jubilejní publikace nakl. Československý spisovatel, Praha
1974
44) Václav Vošohlíd: Vatikán na rozcestí, nakl. Mladá fronta,
Praha 1974
45) Jiří Loukotka: O náboženství a umění, Nakl. Horizont, Praha
1974
45a) Sionismus — teorie a praxe. Nakl. Svoboda, Praha 1974
46) Jaromíra Kolářová: Můj chlapec a já, Nakl. Československý
spisovatel, Praha 1974. Kniha byla odměněna cenou Svazu
českých spisovatelů. (Jaromíra Kolářová je manželkou známé
ho dogmatika J. F. Kolára).
47) An Unimpressive Publishing Program Čs. SR/RFER, 23.
Oct. 1974. Poetry — A Loophole in Literatuře, Cs. SR/RFER,
27. Nov. 1974
47a) Knihy, vydávané ve “Vlastním vydavatelství” proskribovaných autorů a rozšiřované opisováním a rozmnožováním.
47b) Rudé právo, 24. dubna 1952
47c) see Čs. SR/12, RFER, 25. March 1971, Item 4
47b) Neue Zůrcher Zeitung, 3. Februar 1975
47e) see ČS. SR/3, RFER, 12. January 1975, Itemi 3
47f) Tvorba, 8 . ledna 1975
47g) Neue Zůrcher Zeitung, 3- Februar 1975
48) Rudé Právo, 2. května 1974
49) Nové slovo, 21. marec 1974
50) Rádio Praha, 24. ledna 1975
50a) Záběr č. 2, 17. ledna 1975
51) viz kritickou analýzu např. v článku dr. Ernesta Strice Sou
časnost a slovenský film, (Film a divadlo č. 7, duben 1974)
52) Filmový přehled č. 44, 13. září 1974
53) Filmový přehled 6. 44, 13. září 1974
54) Filmový přehled č. 34, 20. září 1974
5 5 ) V Praze byla dne 29. prosince 1974 se souhlasem ministerstva
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56)
57)
58)
58a)
59)
60)
61)
62)

kultury vydána ústředním ředitelem Cs. státního filmu zřizo
vací listina, kterou se s účinností od 1. ledna 1975 zřizuje z
bývalého Československého filmového ústavu samostatná státní
hospodářská organizace s ideově-teoretickým a kulturně-politickým posláním — Cs. filmový ústav v Praze (Filmový pře
hled č. 3, 24. ledna 1975,
Slovenské pohPady č. 6 , červen 1974
Nové slovo č. 3, 17. ledna 1974
Tvorba č. 50, 11. prosince 1974
Milan Rúfus: Kolíska spieva deťom. nakl. Tatran, Bratislava
1974
Mladá fronta, 29. srpna 1974
M. Štěpitová-Klaučo; Slovenské hry na pražských javiskách,
Matičně čítanie č. 25, 9. decembra 1974
Filmový přehled č. 34, 20. září 1974
Ondřej Grieš: Zo sympózia o kultúrnej politike KSC, Nové
slovo č. 50, 12. decembra 1974

Demokratická duše, aby byla opravdovou silou, opravdovým činitelem vývo
jovým, musí být v nejvyšším' stupni tvořivá, musí být zejména mnohem tvo
řivější, než byla duše feudální, monarchická, aristokratická, oligarchická.
Kde není pravé demokratické duše, všecko státní zřízení demokratické je
mělké, vratké, ohrožené a předurčené k zániku, dřívějšímu nebo pozdějšímu.

(F. X . Salda, Výchova k demokracii)
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DOPSAL JSEM DACHOVSKÝ DENÍK
( K 3 0 . výročí)
MILOŠ VÍTEK
V neděli 22- dubna 1945 je v táboře sváteční nálada. Mluví se o
zlomení německého odporu na všech frontách. Američané se spoji
li s Rusy ve středním Německu! Spojení mezi severním a jižním
Německem je přerušeno.
A jiné, ještě odvážnější, zprávy kolují táborem. Rozvážní je
označují za smyšlené. Těch několik málo, kteří na komandě poslou
chají cizinu, potvrzuje však, že padl Vlm a Augsburg. V Mnichově
i v městě Dachau byla nařízena evakuace SS do Tyrol.
V táboře je nedostatek potravin. Chleba je jenom na málo dní.
Nejistota, bude-li tábor vyklizen či nikoli, kalí nám radost ze vzdá
leného hukotu fronty. Hovoří se o pochodu do Tyrol. Vybavují se
nám obrazy hrůzy, jež poskytovaly podobné transporty, přihnané
sem z táborů likvidovaných v západním Německu. Odpoledne je na
řízen soupis vězňů schopných transportu. Provádí se i v nemocni
ci. SS pálí všechny listiny a kartotéky — svědectví dvanáctileté
hrůzovlády — a připravuje nakvap zavazadla a vozidla k odjezdu.
V pondělí 23. dubna jsou rapportfůhrer Ruppert a vernehmungsfilhrer Bach při práci a utužují pomocí svých denunciantů uvolně
nou kázeň. Příděl chleba má být snížen z 1/8 na 1/10 bochníku.
Všechna komanda mají býti stažena do tábora. V třináct hodin je
dán rozkaz k evakuaci židů. Všichni bez výjimky musí pochodovat
na appellplatz. Nemocní a slabí leží na zemi. Nemohou vydržet ná
mahu dlouhého stání. Nastává chladná a větrná noc, kterou židé
musí strávit venku.
V úterý 24. dubna ráno je na táborovém náměstí 60 mrtvých.
9C

K deváté hodině jsou židé nahnáni do železničních vagonů před
hlavní hranou. Slabostí se sotva vlekou. Ježto není lokomotivy, jsou
vozy uzavřeny, a nešťastníci ponecháni bez chleba a vody svému
osudu.
Poplašné zprávy o jednání s Mezinárodním červeným křížem
vzrušují mysli; prý má převzít správu tábora a odevzdat jej Ame
ričanům tak jako Buchenwald. Napětí roste, vybičované nervy věz
ňů povolují, vzmáhá se chaos, hrozící strhnout celý tábor do zá
huby — kulomety a minomety jsou namířeny proti nám. To v
táboře ještě nikdo netuší, že z rozkazu Himmlerova má býti vy
vražděno 40-000 vězňů.
V poledních hodinách středečních 25■ dubna dožívají se zklamá
ní všichni, kdo věřili v úmluvu s Červeným křížem. S transporty
se má neprodleně započít. Pracuje se horečně na statistice vězňů
podle národností. Mezitím docházejí do tábora vězňové ve zbědova
ném stavu. Jsou sem hnáni z jiných táborů. Jsou to zbytky velkých
transportů internovaných, kteří se vláčejí jako fantomy po appellplatzu a po lagerstrasse a padají vyčerpáním. Kdo na těchto ces
tách hladu a žízně klesl, byl zastřelen nebo ubit. Vězňové vypravu
jí o svých útrapách, jak surově s nimi bylo zacházeno. Něco podob
ného čeká tedy i náš tábor, jehož vězňové jsou zesláblí nemocemi,
dlouholetým žalářováním a jsou nedostatečně oděni. Hladomor a
skvrnitý tyfus, jim ž podlehlo tohoto roku už na 15-000 obětí, stále
ještě řadí. Na odtransportování vlaky není ani pomyšlení. Vždyť
těch několik vagonů s naloženými židy stojí stále ještě nehnuté
před táborem.
Ve čtvrtek 26. dubna stojí celý tábor na táborovém náměstí s
nejnutnějšími zavazadly. “Všechno, co může na nohy”, je rozděle
no podle národnosti. Stovky se hroutí slabostí. K transportu na
stoupilo totiž i mnoho nemocných. Všichni počítají s bestiálností
SS a bojí se v táboře zůstat. Němečtí a ruští spoluvězňové mají
být evakuováni první. My půjdeme zítra nebo pozítří. Naše naděje
v neproveditelnost osudného transportu a v předání tábora Ame
ričanům je zvyšována stále zřetelnější kanonádou a četnými ná
lety. Spojenci jsou jistě již informováni a evakuaci zabrání! Ne
pochybujeme o tom, že koncentrační tábor Dachau je středem je
jich i světové pozornosti. Němci i Rusové zůstávají na náměstí,
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my ostatní se vracíme do baráků. Zisk byť i jediného dne může
znamenat záchranu.
Je pátek 27. dubna. Jsme pod dojmem odchodu prvního transpor
tu německých a ruských vězňů. Zbylí židé byli prý hnáni s nimi.
M ají pochodovat do Tyrol osm dní. Jiní říkají, že jenom do blízké
ho Rosenheimu. Je vydán rozkaz k novému nástupu celého tábora,
se vším co máme a co chceme vžiti s sebou. Máme za to, že jde o
přípravu druhého transportu. Ulehčilo se nám, když nás ujistili, že
jsou hledáni jen Němci a Rusové, jichž se vyhnulo mnoho prvnímu
transportu a poschovávalo po táboře. Další den odkladu! A frontu
je slyšet blíže.
Branou prochází 1.500 vězňů z Buchenwaldu. Po třech nedělích
dorazili do Dachau v strašném stavu. Vychrtlí, otrhaní, mnozí s
neošetřenými ranami a flegmónami po těle. Průvod hrůzy se ubírá
do prostranství za nemocnicí. Rusové, Francouzi a Poláci s dojetím
nám líčí, jak byli pohoštěni, vzdor odporu esesmanů, českým oby
vatelstvem při průjezdu Čechami, zvláště v Plzni. “Mnohé z nás
to zachránilo”, dodávají. “Poděkujte jim za nás, vrátíte-li se domů!”
Olovnatá clona mračen se protrhuje, blesky, hrom a prudký li
ják zvyšují účinek fantastické podívané na nepopsatelnou bídu.
Několik set mrtvých leží na prostranství za nemocnicí.
Je nám zpočátku nepochopitelné, proč se palba k večeru vzda
luje. Brzo se však dovídáme o velkém obchvatu Mnichova a o přet
nutí komunikací jižním směrem. To by znamenalo znemožnění dal
ší evakuace. V noci dochází do tábora ještě transport vyčerpaných
žen s malými dětmi. Ženy jsou bosé, mají oteklé nohy, ztrhané
rysy, rozedrané šaty.
Celou noc na sobotu 28. dubna se ozývají sirény, následují prud
ké detonace, baráky se otřásají. Rozeznáváme palbu z tankových
děl, letecká činnost se stupňuje. Kolem deváté hodiny ráno, po
dlouhém pronikavém alarmu, se rozpoutává peklo zbraní pozemních
i leteckých. Ustupující trény německé armády projíždějí Plantá
žemi. Po několika hodinách střelba se vzdaluje. Byl nápor Ameri
čanů zastaven či pronikají jejich pancéře po průlomu německé zá
chytné linie dále na Mnichov? Nikdo z nás neusíná.
V noci se schází Mezinárodní výbor vězňů (International Prisoners Committee) který se ustavil před týdnem. Vyrostl z ilegální
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činnosti, aby celý tábor byl sjednocen a připraven; V případě hro
madné evakuace esesmani měli býti odzbrojeni, aby vězňům byl
umožněn útěk k americké armádě. V případě předání tábora, bu
dou učiněna opatření, aby byl zachován klid a pořádek, a aby tá
bor byl zásobován. V tomto smyslu je stylizována vyhláška, vydaná
příštího dne. Z osob požívajících důvěry jsou vytvořeny národní
výbory, které delegují své zástupce do Mezinárodního výboru věz
ňů jako nejvysšího táborového orgánu. Jeho hlavou je Patrick
0 ’Leary (plukovník Albert Guerisse), místopředsedy jsou ruský
generál Michajlov a Belgičan Haidot. Z kamarádů, kteří pomáhali
jiným v těžkých dobách, byl ustaven náš český národní výbor.
Po rozbřesknutí neděle 29. dubna 1945 se šíří bleskem zpráva, že
na jourhausu a dál kolem tábora vlají bílé prapory. To znamená
předání tábora bez boje, naši záchranu! Část posádky SS opustila
v noci baráky. Bylo nařízeno rychlé odstranění hromad mrtvol,
kupících se za nemocnicí.
Na hlídkových věžích jsou však pojednou stráže posíleny ozbro
jenými esesmany. Zbylá posádka volí raději boj nežli by kapitulo
vala. Nebezpečný závěr! Bitva o tábor se rozpoutává a je zvláště
prudká v jihozápadní a v západní části tábora. Američané čistí
komplexy správních budov, boj se přenáší k věžím a do pásma ko
lem ostnatého drátu. Spatřujeme první americké vojáky! Ztékají
hnízda odporu. SS střílí ze všech věží. Krátce nato se vzdává. Na
věži B zvedli esesmani ruce. Jeden však sahá po pistoli. Je vzápětí
odstřelen.. Podobné případy se opakují i na jiných místech. V ru
kou vězňů se objevují zbraně, usnadňující práci Američanům.
V 17 hodin 15 minut vstupuje první americký voják do tábora a
s ním reportérka ve vojenském stejnokroji. Pak lékařka. To už se
hrnou vězňové k vstupní bráně, vítají Američany a zvedají je na
ramena. Americká, francouzská, polská, československá a jiné vlaj
ky jsou vztyčovány. Vězňů se zmocňuje dojetí. Objímají se. Ženy
za mřížemi v oknech schubraumu pláčou. Kolem zní ještě štěkot
kulometů a nad našimi hlavami sviští náboje. Jeden zasahuje ka
maráda, Poláka Leona.
Američané nám přinášejí smutnou zprávu o osudu evakuovaných ruských, německých a židovských spoluvězňů. Bylo jich 6-700.
a byli na cestě ke Sta/rnbergerskému jezeru postříleni při silnicích
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strojními puškami. Jenom menší části se podařilo utéci. Šlo o
Himmlerův rozkaz. Jeho další provádění znemožnili Američané
urychleným pochodem na tábor, který byl osvobozen na rozkaz
Eisenhowerův speciálními jednotkami o dva dny dříve, než bylo
původně určeno. I povstání civilního obyvatelstva v městě Dachau
a vojenský puč v Mnichově byly významné pro naši záchranu. Stej
ně tak důležitá byla činnost Mezinárodního výboru vězňů.
Dlouholetá nejistota, přežijeme-li hrůzy táborů a války, se rázem
změnila v radostnou jistotu. Vybavuje se mi všechna naše uplynu
lá bída a ponížení, nemohu stále věřit, že jsme osvobozeni a že se
vrátíme do milované vlasti k svým drahým, s nimiž se mnohý z
nás v duchu tolikrát již loučil.
Pocit vděčnosti k těm skromným usměvavým mladistvým ame
rickým vojákům si mne podmaňuje. Nemohu se ubránit slzám,
když vidím před sebou jednoho zastřeleného. Jedna z nesčetných
obětí, jež nastolují v Evropě opět lidství, ruší otroctví a vracejí li
dem svobodu!
V hlubokém pohnutí, oslněni a užaslí, prožíváme velikost této
chvíle . . .

Oprava
Do závěrečné části studie prof. Milíče čapka “Zkreslováni čs. historie zá
padními historiky,” (4 číslo X I. roč. Proměn) se vloudilo několik rušivých
chyb, které si čtenář pravděpodobně sám opraví, podle kontextu. (Na př. že
pražská universita byla první “na západ od Rýna.” Každý ví, že Praha je
na východ od Rýna. Rovněž každý ví, že boj Jiřího Poděbradského s Korvínem spadá do doby poděbradské, nikoli pobělohorské; a ovšem Denis to
věděl také. Čtenář se jistě také domysli, že Baxovo demagogické zkreslování
dějin bylo nekritické, nikoli kritické. “Kritické zkreslování” je pojem' v sobě
sporný.) Autorovi studie se za tato nedopatření omlouváme a prosíme ho,
stejně jako čtenáře, za prominutí.

Red.
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nečné řešení obyčejně vojáci. Mo
ravcovy paměti jsou nejen důkazem
pravosti tohoto tvrzení, ale ukazují
také důsledky jeho opomenutí. Osvětlují, že výzvědná služba není sen
zací ani dobrodružstvím, nýbrž čin
ností velmi zodpovědnou, nebezpeč
nou a nevděčnou. Ve vztahu k pro
tivníkovi je těžkou soutěží v konspiračním, kombinačním a vyhodnoco
vacím uměním. Je aplikací na před
pokládané úmysly nepřítele a výsled
kem mistrovského odhadu i přesné
ho výpočtu a srovnávání, sestavených
ve výslednou mosaiku zpráv, zjištění
a myšlenek. Za tím vším stojí ovšem
rozvaha, chladný rozum’ a inteligen
ce věci oddaných lidí. Ztráty zvědů
a jejich anonymních spolupracovníků
se zpravidla neudávají a přece jsou
to vojáci první bojové linie i když
zůstávají někdy bez jmen a medailí.
Také to vyčteme z pamětí gen. Mo
ravce.

Kritické marginalie

M ASTE R OF SPIES — T h e . Memoires of General Moravec The
Bodley Head, London, Sydney, T o
ronto, 1975, 251 stran.
Paměti generála Moravce přicházejí
opožděně, ale přece jen včas, aby opravily názory řady autorů a politi
ků na události vztahující se k Čes
koslovensku v letech 1935-1945. Jsou
otevřenou konfrontací skutečností s
dosud nevyjasněnými domněnkami a
zájmově přibarveným tvrzením.
Zpravodajci zůstávají obyčejně v
pozadí, mlčí; o nich se hovoří jen
tehdy, když se jim' některá operace
nezdaří nebo se její důsledek neho
dí do dodatečných plánů diplomatů
a politiků. Paměti gen. Moravce jsou
proto dokumentem, s jehož odstavci
bude asi polemizováno, ale jako svě
dectví “druhé strany” respektováno.
Jednotlivé kapitoly odkrývají fak
ta, o nichž nebylo někdy ani tušení.
I když zdaleka nepopisují všechnu
složitou aktivitu zpravodajského sbo
ru, ukazují hluboký rozdíl mezi sta
vem' vojenské výzvědné služby na
počátku republiky a jejím úspěšným
rozvojem před nacistickou okupací
země. Kdo se nedívá na zpravodajství
zkresleně, nebo zaujatě, musí vysoké
organisační možnosti a výsledky uznat
a jen litovat, že jich uměli cizinci
využít často účelněji než politikové
vlastní země.
Historie učí, že v konfliktech náro
dů a států, kdy diplomaté a politi
ci už nevědí kudy kam', přejímají ko

V knize najdeme také mnoho ne
zodpověděných “Proč?” Tak na pří
klad: Proč nebrali naši politikové
vážně zprávy o obsazení Českosloven
ska, ačkoliv bylo oznámeno již něko
lik dnů předem? Proč žádali Sověti
od našich zpravodajců plnou službu
a informace, zatím co sami neposkyt
li nic, ačkoliv se k tomu zavázali?
Proč francouzská vláda a její hlavní
štáb nevěřily zprávám o německých
přípravách na válku i když dostali
přesné datum přepadu? Proč pod
ceňoval Stalin varování před přepa
dem Polska a Sovětského svazu? Proč
dr. Beneš, který denně přijímal a oceňoval informace zpravodajců v
Londýně, příjem zpráv, které neza
padaly do jeho současné politické
koncepce, prostě popíral? Proč ned
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bal vážných varování před cestou do
Moskvy, a stal se vlastně zajatcem
KGB a proč se nedostalo SNP do
statečné slíbené vojenské posily? Je
tu ještě nťnoho takových otázek,
zvláště v souvislosti s činností E54 a
atentátem na Heydricha. Zejména
poslední operace a s ní související otázky podnětu a předchozího souhla
su presidenta, probudí patrně živou
reakci a bude vyžadovat, v zájmu
souladu domácího a zahraničního od
boje, pečlivého výzkumu.
V Pamětech je i hodně toho, co
bylo jen skromně naznačeno, ale co
by mělo být ještě rozvedeno, aby by
lo jasné, že to byla čsl. výzvědná služ
ba v Londýně, která byla schopna
Francii, Belgii, Holandsku, S'ovětům
i dalším' oznámit předem dny hit
lerovského přepadu a dodat spojen
cům mnoho cenných informací. Fak
ta, která si později komunistické služ
by připsaly ke svým zásluhám.
Gen. Moravec zdůvodňuje otevře
ně proč Sovětům nevěřil a proč se
obával presidentovy neomezené dů
věry v ně. K niha je neobvyklým pra
menem skutečného průběhu událostí
spjatých s tragickým osudem repu
bliky i Evropy. Mluví za ty, kteří se
ještě slyšet nedali, nebo nechtěli být
slyšeni. Budoucí historie vyjasní, kdo
byl pravdě blíž. K niha je psána ote
vřeně. Nešetří, ale neuráží, zjišťuje
a charakterizuje politiky, spojence i
nepřítele.
Paměti gen. Moravce obsahují při
rozeně i jeho životopis. Nebyl vždy
radostný, ale nalezneme v něm osob
ně neúplatného, věci oddaného dů
stojníka a ryzího vlastence. Za tvr
dou slupkou a chladnou, zkoumavou
tváří, je třeba hledat člověka se srd
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cem a citem, muže břitkého vtipu,
ale schopného slzet, když šlo o kru
tý osud rodné země. Ve službě byl
nepoddajným velitelem a v zájmu
státu neustupoval ani za cenu osob
ní neoblíbenosti a nařknutí z tvrdosti.
Gen. Moravec přejímal za všechno
počínání svého sboru plnou zodpo
vědnost; někdy i za ty, kteří sice o
úkolech rozhodovali, ale byli opatrní
nést případné důsledky. Výsledky své
práce ukázal mimořádné zkušenosti,
postřeh i rozhodnost, ale zamlčel
obvykle, kolik duševního a citového
vypětí předcházelo jeho tvrdým roz
hodnutím a rozkazům'.
Paměti generála Moravce jsou do
kumentem, který stojí za několikeré
podrobné pročtení.

E. C. K.

Historie komunistům mnoho odpustí
vzhledem k tomu, že k brutálním činům'
byli často nuceni okolnostmi a po
třebou uhájit svou existenci. Ale za
to, že potlačili každou odlišnou myš
lenku a že si osobovali monopol du
chovní činnosti, jen aby posloužili
svým soukromým zájmům', za to je
přibije na pranýř.

(Milován Dzilas, Nová třída)
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