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EXIL A NÁROD
FERDINAND PEROUTKA
Měřítkem obliby kteréhokoli časopisu je jeho ohlas mezi čtenáři.
Redaktor Proměn napsal pro 1. číslo XI. ročníku úvodník, který
vzbudil pozoruhodnou odezvu. Na úvodník reagovala m. j. spisova
telka Hana Ciprisová, jejíž dopis adresovaný redaktorovi Proměn,
byl uveřejněn v říjnovém čísle téhož ročníku. Dopis poskytl panu
Ferdinandu Peroutkovi námět k úvaze, jež byla uveřejněna m. j.
také v torontském týdeníku Nový domov (29. března t. r.) Jsme
přesvědčeni, že Peroutkova studie zaujme také čtenáře Proměn a
proto ji zde přetiskujeme.
J. Š.
Mluvili jsme o článku paní Ciprisové, v němž srozumitelně —
aspoň pro nás — vyložila, proč část exilu z roku 1968 je chladná
k citům a národním ideálům. Uznali jsme, že rostlina na slunci a
rostlina ve stínu nerostou stejně. Jak nám bylo vyloženo, mladí li
dé nepoznali milou vlast, poznali ji jen jako území, které dvakrát
obsadil násilnícky cizinec a učinil nepříjemným. Národ je souvi
slost s minulostí. Jednou z prvních starostí obou cizinců bylo
zkonfiskovat knihy o minulosti, dát historii na zámek. Nebudeme
nikoho kritisovat za to, že nemiluje, co nepoznal. Ale nadhodili
jsme otázku, zda snad někdy nehraje roli také osobní charakter.
Kdyby tomu tak bylo, tu bychom si myslili: jestliže nezáleží na
tom, zda národ přežije, jak velice záleží na tom, abys ty přežil?
Z toho, jak nemile by na nás působil čistý egoismus shledáváme,
že přes všechnu svou realistickou snahu patříme k národu pova
hou ideologickému. Generace se střídají, mají někdy lepší, někdy
horší argumenty, někdy národ (český, francouzský, anglický) mu
sí nebo musil se ptát, má-li přijmout ortel jedné generace.
Po konci první světové války, v letech 1919 a 1920, němečtí
socialisté zuřivě kritisovali českou sociální demokracii za její
ohled na národní zájem. Pravili, že velká idea sociální vystoupila

do popředí, a socialistovi že se nesluší piplat se s otázkou národní;
je jedno, říkali, bude-li příští svět germánský nebo mongolský.
Bylo lehko tak mluvit příslušníkům národa padesátmiliónového,
který za žádných okolností nezahyne. Podobně roku 1848, za
revoluce ve Francii, Německu, Rakousku i v Praze, mluvili k
Čechům němečtí liberálové: bude svoboda, proč tolik hovoříte o
národě? Havlíček odpovídal: vy nezahynete, my také nechceme
zahynout, ani když bude svoboda.
Podle našeho ideologického dědictví, každá generace je článek
v dlouhém řetězu a spravuje odkaz minulosti. Avšak část exilu
praví: není řetěz,jsme sami pro sebe. My ovšem, nemyslíme, že
někdo si přímo přeje zániku národa. Jen někteří starost o to, aby
národ žil — má-li být to starost — přenechávají jiným a nechtějí
s tím nic mít. Zajímáme se o detaily. Jednak se nám zdá, že
trochu tvrdohlavosti — třeba i tvrdohlavosti národní — bývá do
brou složkou charakteru. Jednak se ptáme, jak je tomu s jinými
národy, mají také Poláci, Maďaři, Lotyši, Finové v exilu sil
nou složku, která vědomě směřuje k odnárodnění. Na to nedove
deme spolehlivě odpovědět. Vyprávěl nám před léty přítel —
Polák — že pojal myšlenku vydat v exilu sebrané spisy Mickewiczovy. Vypravil se do Buffala a okolí a přinesl odtamtud dvacet
tisíc dolarů prý většinou od polských dělníků. Je-li tato historka
pravdivá, co by nám pravila? Váháme se ptát příliš důrazně,
neboť se obáváme také odpovědi: čím vzdělanější je národ, tím
chladnější jsou národní city.
Kolik let rozdílu mezi lidmi dělá novou generaci? Obyčejně
se počítá, že pětadvacet, třicet. Ale někdy stačí deset, pět let, někdy
i dva lidé stejného věku se hlásí k dvěma různým generacím. V
exilu z roku 1968 jsou dvě skupiny, které se od sebe liší jako dvě
generace. V první skupině jsou, zhruba řečeno, osnovatelé Praž
ského jara. Paní Ciprisová správně praví, že je to skupina starších.
Dodejme: poněkud starších. Asi více záleží na tom, o co se kdo
doma staral. Myslíme, že nijak se neodchylujeme od skutečnosti,
jestliže za charakteristické pro tuto skupinu pokládáme toto; Když
ještě byla doma, cítila, že nalezla velký úkol a dělá památný po
kus na úrovni světové důležitosti. Nebo, méně idealisticky, našla
pro sebe významnou roli, byla do ní vržena svou ctižádostí, uvě-
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fila, že elita snad bude vládnout a ona bude tou elitou. Toto spíše
vyhovuje názoru některých jejich kritiků. Ať však tomu bylo
tak či onak, zůstává fakt, že čilou svou aktivitu přenesla do exilu
a tím nebo oním způsobem přednáší českou otázku na dostupném
jí mezinárodním fóru, udržuje ji na životě, pokud její síly stačí,
ve Francii, Itálii, Německu, ve Švýcarech. Nevíme, jakých omylů
se snad dopouští, jaké exilové choroby snad také ji přepadnou.
Ale — vědomě nebo nevědomě — splňuje, co Masaryk žádal: česká
otázka musí být otázkou světovou. Jde nad prostou a stále opa
kovanou resoluci starších exilových organisací, že český národ
musí být osvobozen. Věří, že její speciální téma, sloučení socia
lismu se svobodou, humanitní socialismus je v zájmu světovém a
že násilí z 21. srpna 1968 nemá být dovoleno toto téma navždy
udusit. Je stížnost, že členové této skupiny se nezúčastní činnosti
už existujících exilových organisací. To může vyplývat ze skep
ticismu ke konservativním metodám těchto organisací, které se
nezměnily od roku 1948.
V každém případě nám to aspoň vysvětluje, oč se zajímáme:
proč v exilu z roku 1968 jsou dvě sobě nepodobné skupiny. Roz
díl vznikl už doma. Zatím co jedněm se hlavou honily myšlenky o
humanitním socialismu, druzí se tiše připravovali na čistě hospo
dářskou emigraci do světa, kde je nadbytek. A napadá nás: na
které straně stojí ti mladí lidé, kteří vyšli do ulic odporovat do
jemně slabým způsobem sovětským tankům? Tanky vzbouřily
mysli, aspoň některé mysli. Spisovatel Jan Drda, který kdysi pod
nikl čistě hospodářskou emigraci z demokracie do komunismu,
najednou hrozil na tanky pěstí a křičel: “Nedejte jim ani kapky
vody!”

Skupina, za niž mluví paní Ciprisová, je dokladem, jak komu
nismus duševně zpustošil zemi, jak lidem bere i chuť patřit k ní.
A musíme se starat, aby ani jiní trochu nepustošili. Nedávno jsme
se zabývali tím faktem, že někteří myslitelé v exilu začali sepiso
vat kritiku, někdy zcela svévolnou, která nenechává na českém
národě nic dobrého. Co komunisté začali, oni, z nějakých důvodů,
dodělávají. Také duševně pustoší zemi, jestliže chtějí dokázat, že
v ní sídlí národ nicotný. Je vždy příčina a následek. Beze vší
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pochyby taková kritika může jen posílit chuť k odaárodnění. Ne
boť, proč udržovat svazky s národem tak po všech stránkách vad
ným, jak se tuto maluje? Jestliže mladý člověk v exilu čte takovou
kritiku cítí, že jeho ideologie odnárodnění byla zdokonalena. Ve
svém článku, jehož poctivost nepřestaneme chválit, paní Ciprisová podává nám visi, před níž otázka národní ustupuje do po
zadí: mladý člověk, praví, ztratil vlast, ale připojí se k “lidskému
společenství, které jde napříč věky a národy”. Dostáváme se k
tomu, abychom na toto odpověděli. Odpovídáme, že mladý člo
věk, který tak učiní, ocitne se uprostřed neobyčejného chaosu a
“lidského společenství” vášnivě rozděleného. Je dnes nejživější
mezinárodní otázkou osud Izraele. Nechť nad tím mladý člověk
zkusí se přidat k lidskému společenství. Vždy ta nebo ona strana
tohoto společenství bude ho obviňovat. Cestuj e-li letadlem, může
být unesen jednou částí lidského společenství a vzat jako rukojmí.
Pravda je, že lidské společenství není spolehlivý útulek, je spíše
jako oceán, v němž vlna za vlnou se valí. Jako jednotný činitel
ještě neexistovalo, vždy postupovalo kupředu podle toho, co se
dělo v jednotlivých národech a co vzájemné působení, dialektic
ký vztah mezi nimi vykonal. Jestliže některý národ by o své trvání
přestal pečovat, nebude lidské společenství o nic lepší, asi bude i
to horší. Co je národ? Ze všech definicí nejpravděpodobnější je
asi tato: národ je společný osud určité části lidí na určitém místě,
ať chtějí neb nechtějí. Proč nemá národ zahynout? Ze všech dů
vodů asi nejsilnější je tento: poněvadž se mu nechce, poněvadž
chce žít. Citovali jsme, že v letech devadesátých Gordon Schauer
položil otázku: proč se neodnárodnit, proč nesplynout s národem sil
nějším a snad kulturně bohatším? Češi mu v podstatě odpově
děli: ani nás nenapadá. Bylo tím něco ztraceno nebo pokaženo?
Jestliže někdo praví, že nejraději bude patřit k “lidskému spo
lečenství” a pracovat pro ně, odhodlává se mluvit do vzduchu. Dů
vod je prostý: celé lidské společenství, celý svět nejsou mu do
stupný, ani neuslyší jeho šepot. Až dosud dějiny byly složeny z
pokroku jednotlivých národů a nejúčiněji pracoval pro celý svět,
kdo tak činil v rámci svého národa. Lidé chtějí mít vliv na věci.
Prakticky tak mohou učinit nejspíše v užším rámci toho, kam
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je narození postavilo. Každý národ podává svůj příspěvek k cel
kovému vývoji, přidává něco nebo něco ubírá.
Z článku paní Ciprisové by se mohlo zdát, že někde samostat
ně existuje zářivé, dokonalé lidské společenství, k němuž se
může přidat ten, kdo se oprostil od národa. Je možno se na to dí
vat také jinak. Doma se stalo, že dobyvatel porušil nejen zářivé,
ale i jen slušné lidské společenství. Má být ortel dobyvatelův při
jat? Nebo má náš zájem o lidské společenství začít tam, kde je
nám to nejblíže? Snažit se nejdříve, pokud je to možno, o obno
vu lidského společenství doma, místo abychom je hledali ve světě?
Nebo, při nejmenším, sympatisovat s tím?

Naše budoucnost závisí na naší síle tvořivé. A síla tvořivá je tolik jako síla
vladařská. Tvořivostí vládne člověk sobě a zároveň jiným. Není vlády bez
sebevlády a není sebevlády bez tvorby: ona jediná váže a poutá síly tím, že je
rozvíjí v nej vyšší nosnost.
(F. X. Salda, Český duch a český problém, 1920)
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Stati a úvahy

MOHLI JSME SE BRÁNIT?
IVAN PFAFF

(K sedmému výročí sovětské okupace)
V té hamletovské otázce je traumatická zátěž dvou generací.
Každý z těch, kdo po 21. srpnu 1968 zvolili exil, s ní byl kon
frontován už nejméně stokrát, ovšem v kategoričtějším znění:
proč jste se nebránili? Člověka to už pomalu unavuje — každý
poukaz na to, že v Československu nikdo invazi neočekával, že
celý obranný systém země byl namířen výhradně proti západu,
naráží stále znovu na chladnou nedůvěru. Je v tom vlastně hodný
kus absurdity: po Mnichovu, kdy vyhlídky na aspoň dočasnou
obranu země byly třicetkrát vyšší, nekladl tu otázku přece v
témž západním prostředí nikdo (ostatně seriózní cizojazyčná politologická literatura považuje tu otázku za problém okrajový).
Půlsedmého roku po oné noci by tedy snad bylo pomalu načase
pokusit se o věcnou, střízlivou analýzu té otázky, tím spíše, že
i v exilové politické literatuře není v poslední době nouze o hlasy
zjednodušující a zatemňující, pod jejichž brilantní formou uni
ká, do jaké míry v nich převažují lehké odsudky nad znalostí
situace1). že konkrétní analýza nemůže přezírat váhu psycholo
gických momentů, je zřejmé už z konfrontace dvou autentických
hlasů. Několik týdnů po 21. srpnu píše Ladislav Mňačko ve svém
okupačním románu:
“Vzájemně jsme si namlouvali, že je to nemožné, vyloučeno,
absurdní, stupidní, že si to nemohou dovolit ... V těch týdnech
plných napětí existovala ve mně zcela nepatrná naděje, že naše
armádní místa uvažovala o takové možnosti a aspoň učinila nez
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bytná opatření, ale když jsem viděl jejich (sovětskou) koncentro
vanou sílu a techniku ze všech stran . . . musel jsem se dodatečně
své naivní naději jen smát. . .
Je a zůstane krutou ironií, že všechno obranné úsilí Českoslo
venska se koncentrovalo na opevnění a ostrahu té hranice, z
níž nemohlo přijít a také nepřišlo, žádné nebezpečí. I kdyby
byla vůle k obraně, byla by každá obrana zcela beze smyslu” 2>.
Co přesně postihl pod tlakem bezprostřední zkušenosti prozaik,
potvrzuje z jiného úhlu po čtyřletém odstupu politolog Ivan By
střina: “Jediné, co lze — jako neprominutelnou naivitu a iluzionismus — vytknout snad bez výjimky všem radikálním intelek
tuálům (jakož i ovšem dubčekovské politické reprezentaci), bylo
podcenění této vojenské hrozby zvenčí, nevíra v možnost sovětské
intervence . . . Opojeni zdánlivě tak lehce dosahovanými úspě
chy, . . . soustřeďujíce se na boj s krysami ve vlastním domě —
zapomněli jsme na smečku vlků za vraty” 3>.
A také ji ani neviděli, třeba dodat.
Výjimku z pravidla činí Ivan Sviták, jehož článek “Hrozící in
tervence”, koncipovaný mezi 1. a 3. srpnem, přináší ojedinělý
důkaz pronikavého pohledu. Před 21. srpnem už nemohl bý úveřejněn, ale osud publikovaných varovných poukazů, jež zapadaly ve
všeovládající atmosféře vnitřního opojení, nedovoluje považovat
neotištění Svitákovy přesné prognózy za ztracenou šanci, zvlášť
nikoli v ovzduší zcela falešné, optimistické interpretace brati
slavského “jednání”, (už reprodukce obav Bonnu před sovětskou
intervencí, v článku prof. Šnejdárka v Rudém Právu v květnu
1968, zůstala zcela bez účinku na veřejné mínění4).
A přece nechybělo na poplašných signálech pro pražské vedení,
v jehož řadách se ale hrubě podceňovaly nebo vykládaly jako
prázdné zastrašování, už od drážďanského Dubčekova setkání
se stranickými vůdci pěti států Varšavského paktu 23. března.
Ti tehdy poprvé výslovně vyhrožovali československé delegaci
možností společné vojenské intervence. Že Dubček zavázal Bil’aka a Koldera, aby tyto hrozby v Praze zamlčeli (i před ÚV KSČ),
že se nijak nepokusil o mobilizaci lidu i světové veřejnosti zveřej
něním drážďanských výhrůžek (ačkoli tušení otevřeného dopisu
135 kulturních osobností z 28. března mu k tomu otvíralo cestu),
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uvést v chod vojenská defenzivní opatření a hledat politické
krytí týlu v Bukurešti a v Pekingu, se dá vyložit jedině Dubcekovým tragickým iluzionismem. Jeho neschopnost vyznat se v
nepřehledném mezinárodním terénu, správně odhadnout záměry
Kremlu, postihnout moskevkou mocenskou psychologii (dokonce
ani tam ne, kde byla zcela očividná) podmiňovala tento iluzionismus, (vlastní ostatně nejen Dubčekovi). BiFakův údaj z 18.
července 1969, že Dubček odmítal ještě v předposlední hodině uznat
bezprostřední nebezpečí okupace, je patrně správný: jeho auten
tické potvrzení najdeme v jistě nepředstírané Dubčekově kritice
“vysloveně provokativních pověsti, např. o připravované vojenské
intervenci socialistických států do československá” (na zasedání
ÚV KSČ 30. května.)

A to vše vzdor dřívějšímu, podezřele imperativnímu naléhání
maršála Jakubovského (z 24. dubna) na konání manévrů Varšav
ského paktu na čs. území koncem června; vzdor veřejně registro
vanému prohlášení generála Jepiševa z 3. května, že sovětská
armáda je připravena splnit své povinnosti k “záchraně socia
lismu v ČSSR”, zavolá-li skupina čs. “věrných soudruhů” o po
moc; vzdor první konferenci “Pěti", bez přizvání a bez vědomí
čs, vedení v Moskvě, 8. května, což samo o sobě mělo alarmovat
Prahu, tím spíš, že hned den nato dochází k prvním sovětským
vojenským pohybům k polsko-čs. hranici; vzdor tvrdému nátlaku
maršála Grečka na umístění 10.000 sovětských vojáků podél čs.
západní hranice, za jeho pražského pobytu 17.-20. května. Že
Dubčekovo vedení tento tlak odmítlo, s poukazem na porušení
státní suverenity a kompenzovalo jej “jen” osudným souhlasem
s manévry Varšavského paktu na čs. území, nemění nic na den
ode dne rostoucím odhodláni Moskvy prosadit dlouhodobou sovět
skou vojenskou prezenci v ČSSR — za každou cenu. Proč čs. ve
dení nedovedlo pochopit, ano připustit, že pohyby 25.-30.000 so
větských vojáků po čs. území pod maskou manévrů od počátku
června, jsou terénní sondáží k přípravě okupace, nevysvětluje
jen “Nepředstavitelnost sovětské agrese proti jinému státu so
větského bloku a členu Varšavského paktu”, v němž nedošlo a ne
mohlo dojít ani vzdáleně k vývoji srovnatelnému s maďarskou
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situací 1956. Vysvětluje to především sama o sobě sice pochopi
telná. ale nedozírná chyba reformních politiků: motivy Sovětů
nehledali v piánu Moskvy násilím zardousit Pražské jaro, ale v
intenzifikaci linie, kterou nastoupila Moskva vůči svým evrop
ským satelitům už v letech 1956-66.
V prvních mamutích manévrech Varšavského paktu, 1956 v
NDR, (Říjnová bouře), 1966 v ČSSR (“Vltava”), se výrazně obrá
ží základní obrat sovětského vojenského konceptu5). V jeho po
zadí figurovala snaha o posílení politické soudržnosti východního
bloku — především jeho uvolněných vazeb k SSSR — kombinací
sovětské zahraniční politiky vůči západnímu křídlu sovětské sfé
ry se sovětskou vojenskou silou, resp. jistou militarizací této
zahraniční politiky. Nic nepotvrzuje tento zvrat sovětského kurzu
tak výrazně, jako nová metoda, vyjádřená poprvé uvedenými
manévry: volný pohyb všech jednotek Varšavského paktu v kaž
dém státě bloku; právo sovětské armády vtáhnout na státní úze
mí všech členů paktu — a to nejen v případě manévrů, ale i k
přechodnému “umístění” (tzv. “Brežněvova doktorina” o “omeze
né suverenitě” má tedy starší původ než se obecně soudí). Není
vyloučeno, že poslední alternativu, o níž také Moskva zahájila
počátkem r. 1967 bilaterální diskuse, determinovala rumunská ini
ciativa k svéprávné zahraničněpolitické pozici z r. 1965; pro Ru
munsko a Československo, jediné státy bloku bez sovětských po
sádek, byla také nejnebezpečnější.
V květnu a červnu 1968 aktualizovala Moskva tuto alternativu
znovu: pražské zahraniční ministerstvo neodmítalo sice realizaci
už staršího plánu zásadně, požadovalo ale zřetelně oddělení poli
tické a vojenské oblasti, aby byl předem vyloučen každý sovět
ský zásah do vnitropolitického vývoje ČSSR. Že podmínka, spo
jující přijetí sovětské vojenské prezence na čs. teritoriu s odpo
rem proti jejím samozřejmým politickým důsledkům byla zcela
nereálná a naivní, dá se opět vyložit především oním iluzionismem, který nebyl schopen postihnout ani připustit sovětské cíle,
i když jinak pražský pokus o modifikaci sovětských propozic je
jedním ze svědectví přinejmenším vůle nového čs. vedení o po
sun jeho zahraniční politiky do partnerského postavení vůči
SSSR. Sověti přirozeně nepřijali pražský červnový návrh, který
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vázal čs. souhlas s umístěním sovětských jednotek na čs. půdě,
na záruku sovětského nevměšování zvláštní smlouvou. Jestliže
ani tak jednoznačná demonstrace sovětských záměrů nevedla v
Praze ani ke zvýšené ostražitosti, pak unikly čs. vedení dvě
základní věci: že sovětský tlak vůbec už nevychází z vojenské
alternativy, vzniklé před dvěma roky a platné pro celý
blok, nýbrž ze zcela nové potřeby — likvidovat reformní hnutí;
a že Sověti indentifikovali ztrátu vlastních informací po perso
nálních změnách na nejvyšších velitelských místech čs. armády —
sovětští spojovací důstojníci, kteří tyto informace přejímali, byli
po útěku Šejnově a po sebevraždě generála Janka (14.3.) odvolá
ni — se ztrátou vojenské kontroly čs. prostoru vůbec.
Další zátěží pražského vedení byl (jakkoli to zní paradoxně)
naprostý nedostatek jakékoli konkrétní, seriozní české analýzy
sovětské politiky. V největším a nejdůležitějším politologickém
ústavu státu (zároveň rezortním ústavu ministerstva zahraničí)
existovalo jen malé, personálně i materielně směšně vybavené
oddělení k výzkumu východní Evropy, včetně SSSR. Katastrofál
ní nedostatek kvalifikovaných sovětologů, kteří by nebyli pou
hými propagandisty, zvyšovala jak krátkozraká domácí nechuť
k takové specializaci, tak sovětské tabuizování této problematiky
(— po léta uzavíral sovětský restriktivní výběr čs. expertům
nejnezbytnější dokumentaci). Pak se ovšem v Československu
nenalezl doslova nikdo, kdo by dovedl podat solidní analýzu a
odhad sovětské politiky, jimiž by se mohlo řídit politické vedení a
jež by nebylo možno odbýt jako projev “antisovětismu”. Teprve
4 týdny před okupací (!) a několik dní před Čiernou souhlasil
Dubček s ustanovením a oficiální činností konzultativní skupiny
pro studium sovětské politiky při ÚV KSČ, na kterou znepokoje
ní znalci typu Hüblova marně naléhali už od půle května. Za ta
kových předpokladů se dalo ztěží myslet na aktivní obranu: pro
její přípravu se promeškaly nejméně tři měsíce a reálné nebez
pečí se vůbec nerozpoznalo; už proto ne, že “myšlenka, že by se
střílelo na třídní bratry”, že by vedení KSČ vedlo válku proti
“mateřské zemi socialismu”, byla pro soudruhy typu Dubčeka,
Černíka nebo Smrkovského nepředstavitelná” 6>. Přesto: jak vy
padalo konkrétní rozvrstvení a rozložení čs. armády, resp. její
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strategicko-operativní postavení pro případ agrese z jiného směru
než ze západu, tedy pro případ, jaký se ve štábních plánech neob
jevoval ani hypoteticky 7) Armáda měla ve zbrani (t. j. v mírovém
stavu) 265.000 mužů (175.000 v pozemním vojsku, 50.000 v letect
vu, 40.000 v paravojenských jednotkách, včetně Pohraniční strá
že; ve svém klasickém výměru tedy jen 225.000) a disponovala
2.700 tanky a 650 bojovými letadly. Co ale vskutku padalo na
váhu, nebyla numerická síla sama o sobě, ale výlučně krajně ne
příznivá územní koncentrace víc než čtyř pětin lidského i technic
kého potenciálu, která ponechávala východní hranici zcela nekry
tou. Vedle Ukrajiny, Polska a NDR patří totiž ČSSR k tvz. “sever
nímu pásmu” Varšavského paktu, v jehož “prvním strategickém
ešalonu” reprezentuje po sovětské armádě nejpočetnější vojen
skou sílu (kdežto populačně dvakrát silnější Polsko přispívá ke
kapacitě tohoto seskupení Varšavského paktu, 16 divizemi.)

Hlavní obranná linie probíhala napříč českými zeměmi, s navázaností na linii východoněmeckou na severozápadě a na linii
maďarskou na jihovýchodě. Z 6 armádních skupin a sborů, drže
ných v pohotovosti, byl jen 1 velitelský štáb situován východně
od této linie, z 8 tankových a 10 pěších divizí jen po dvou (srv.
mapku); rozvinutí čs. branných sil proti západnímu útočníkovi,
ve smyslu jejich funkce v “prvním strategickém ešalonu” na
prosto znehodnocovalo jejich operativní uplatnění proti útoku,
který by nepřišel ze západu. Radarový systém protiletecké obra
ny byl vybudován jen z příjmů signálů ze západu. Prostor za
hlavní obrannou linií (dvě třetiny státního území) byl tedy
vojensky zajištěn jen sporadicky a řídce — často jen jedním
praporem na 100 km, nadto bez plných početních stavů a bez
těžkých zbraní, jejichž plná kapacita byla umístěna proti hra
nicím NSR a Rakouska, takže bleskové, bezrizikové zaplavení
celého zázemí mezi Libercem a Košicemi bylo až směšně snadné.
Plán i provedení invaze přizpůsobily také směrově proudy oku
pačních armád důsledně bezvýchodné dislokaci čs. armády: z 13
proudů postupovaly jen dva (proti Praze a Plzni-Budějovicím) do
vojensky kryté oblasti; ale ani tam nebyla obranná postavení
způsobilá k operačnímu nasazení proti směru, odkud útok vskut

11

ku přišel, t. j. proti směru vedenému po překročení východní
hranice. Všech ostatních 11 proudů bylo vedeno tak, aby hladce
mohly obejít event, ohniska ozbrojeného odporu (srv. mapku).
Každý pokus o obranu byl nadto handikapován vyřazením ra
ketové protiletecké obrany a selháním vojenské služby.
Vojenský úspěch celé okupační operace rozhodl už v prvních
třech hodinách překvapivý vzdušný úder: noční přistání řady
civilních dopravních strojů se silnými výsadkovými předvoji,
včetně tanků na civilních letištích v Praze, ale i v Brně, Bratisla
vě a Plzni. I kdyby Sověti byli nasadili stroje vojenské, byla by
protiletecká obrana přesto nemohla vůbec fungovat: sovětská le
tadla byla pro ni neidentifikovatelná, v důsledku záměrného ško
lení čs. obrany jen v rekognoskaci západních strojů. Jinak výborně
promyšlené prstence raketové obrany kolem Prahy, Plzně, Brna,
Ostravy a Bratislavy se “osvědčily” rovněž jako bezcenné: každý
prstenec disponoval sice 8 palebnými jednotkami po 6 odstřelovasích rampách o akčním rádiu 25 km výškově, 28 km horizontálně,
takže v každé oblasti sovětských výsadků mohlo 48 ramp (v
celostátním vzdušném prostoru 240 ramp) likvidovat celý letecký
svaz v několika vteřinách. Ale nebyl vyhlášen žádný poplach: So
věti nasadili stroje civilní, nikoli vojenské, nalétávali letiště do
pravní, nikoli vojenská; protiletecká obrana by byla nemohla
radarově sovětské stroje vůbec určit.

Podobně byla paralyzována i čs. rozvědka — byla orientována
výhradně proti západu a o sovětské armádě, její struktuře, do
ktríně, metodách, plánech, neměla ani tušení, o jejích krátkodo
bých pohybech a nasazeních už nemluvě (a to nejen 1968). To ne
byla snad otázka neschopnosti čs. tajné služby, ale důsledek mo
nopolizace celého východního obranného systému Moskvou. Čs.
rozvědka (stejně jako třeba polská či maďarská) prostě nesměla
shromažďovat materiál a informace o sovětské armádě, nesměla
je studovat, přístup ke všem vojenským sovětským podkladům
byl pro ni uzavřen8). Neměla-li žádnou konkrétní, spolehlivou
představu o sovětské strategii a taktice, pak není divu, ať to zní
sebeabsurdněji, že byla zpravena o pohybech a přípravách so
větské armády v souvislosti s jejími “manévry” na čs. území v
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červnu/červnci 1968 daleko méně a povrchněji než zpravodajská
centrála třeba belgická nebo italská. Zcela jasně se to projevilo
před odjezdem čs. delegace do čierné, koncem července; delegace
sice obdržela všeobecnou špionážní zprávu, z níž ale nevyplývala
kritická situace
Tři negativní faktory — dislokace čs. jednotek, ochromení pro
tiletecké obrany i zpravodajské služby — kvalifikují sovětskou
tézi o aktivní čs. rezistenci jako pustý výmysl, který měl jen
vsugerovat řadovému, neinformovanému sovětskému vojákovi
fiktivní nebezpečí ozbrojené “kontrarevoluce”. Dnes se dá stále
ještě těžko rozhodnout, zda pevné přesvědčení desetitisíců sovět
ských vojáků, že jsou údajně v NSR, jen zapadá do psychologic
kého podvodu Kremlu nebo zda promítá širší mocenské řešení
přes hranice československá. Že taková varianta mohla snad
vskutku figurovat v sovětských plánech aspoň krátkodobě, nazna
čuje, jak se zdá, důvěrná výpověď Biľakova z 18. července 1969:
“Původně k nám měly přijít jen 4 divize. Když však potom
(Sověti) viděli, že předsednictvo (KSČ), vláda i Národní shromáž
dění se postavili proti (Varšavskému dopisu i “vstupu vojsk”),
mysleli si pravděpodobně, že Američané a Němci využijí ten chaos
(!!), tak potom sem tedy hodili 29 divizí a byli jaksi odhodláni to
zválcovat (!!) i se Západním’ Německem, protože, to nám v Moskvě
v květnu říkali, . . . my Československo nevypustíme ze spoje
nectví, i kdybychom měli risknout třetí světovou válku (!!!)” <10>.
Taková “kultivovaná dikce” se dá podceňovat jako pouhý pro
pagační žvást (tak o čs. vystoupení z Varšavského paktu, resp. o
neutralitě se poprvé u ná začalo uvažovat až po 21. srpnu a jen v
jeho důsledku, a ještě jen v široké veřejnosti, nikdy v politické
špičce) jen tehdy, pokud se nebude interpretovat v souvislosti s
moskevskou konstrukcí sovětského “intervečního práva” v NSR,
ze září 1968. V květnu 1968 se např. bonnští partneři čs. zahra
ničněpolitického experta netajili, že možnost sovětské vojenské
intervence proti CSSR je pro Bonn pramenem nej vyššího znepo
kojení, ano přímo přízrakem, protože sovětský vojenský postup k
Šumavě by přinesl nejtěžší katastrofu, jaká by vůbec mohla sti
hnout nejen Československo, ale i NSRn>. Přímá vazba okupační
ho nebezpečí s postavením NSR působila tedy v čs. krizi všudy
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přítomně, ať jako riziko obnažení německého týlu či jako možné
pokušení Moskvy nezastavit pochod na hranici bloků. To také
ozřejmovali Sověti v čierné pražské delegaci stálými poukazy na
“německé nebezpečí”; a Suslov se dokonce neostýchal zastavit
před obviněním, že čs. vedení vydalo všechny tajné vojenské
plány Varšavského paktu Bonnu a že dalo otevřít západní hranici
ČSSR Atlantickému paktu 12>.
Toto vpravdě groteskní tvrzení bychom ale měli chápat jen jako
nejextrémnější důsledek ztráty sovětské důvěry vůči určitým kru
hům čs. velitelského sboru, jak ji ilustruje třeba podrážděná so
větská reakce na memorandum pražské Vojenské politické aka
demie, zveřejněné počátkem července. Moskevská interpretace
tohoto dokumentu jako signálu pro přípravu aktivní vojenské
obrany, byla zcela pochybená; šlo jen o zdůvodnění samostatné,
vlastní čs. vojenské doktoriny, jak z textu memoranda jasně
vyplývá:
“Vojenská politika ČSSR bude i nadále vycházet ze spojenec
kého postoje k ostatním partnerům Varšavské smlouvy, předev
ším ze spojenectví se SSSR. Současně však bude politikou stát
ního suveréna, vnášející vlastní stanovisko do formování společ
ných stanovisek aliance . . . Řízení rozvoje armády . . .
jen v koaličním zájmu, bez ohledu na vlastní suverénní zájmy, je
ve svém konečném efektu nevhodné a proti zájmům koalice . . .
Vojenská politika, která potřebuje konstruovat nebo hypertrofizovat nebezpečí protivníka (rozuměj: NSR), slouží konzervativ
ním tendencím v socialismu i v kapitalismu . . .” 13>.
Nicméně konkrétní obranné plány vskutku existovaly a Sověti
věděli o většině z nich. První pokus generálporučíka Prchlíka.
vedoucího branného a bezpečnostního oddělení ÚV KSČ, pohnout
Dubčeka kolem 20. června k defenzivním opatřením, jim sice
ještě unikl, ale o druhém byli už informováni během necelých
48 hodin, pravděpodobně Biľakem. Generálská skupina, která
naléhala na přípravu obrany, sledovala v první řadě odvrácení
násilného úderu proti reformnímu hnutí, k jehož rozvoji tak
silně přispěl’a — byla plně identická s onou generálskou skupi
nou, jež zmařila v prosinci 1967 vojenský puč Šejnův k záchraně
Novotného. Nadto se mohl Prchlík vykázat ve své funkci takovou
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autoritou a pravomocí jako ministr národní obrany a náčelník
hlavního štábu dohromady. Komunistickým generálům kolem
Prchlíka, kteří přesným viděním sovětské hrozby dávno před
varšavským ultimátem i pokusy o její neutralizaci ozbrojenou
demonstrací osvědčili realismus desetinásobně větší než celá re
formní politická garnitura, ovšem chyběla už z věkových důvodů
ona přímá platnost Sovětům, která zatěžovala a svazovala velite
le starší.
Kolem 5. července předložil Prchlík předsednictvu strany a
vládě plán, vypracovaný jím a čtyřmi dalšími generály l’4). Jeho
defenzivní myšlenka počítala především s odstrašujícím půso
bením masivního obsazení východní hranice nemobilizovanou
armádou na útočníka. Prchlík, nejschopnější stratég mezi čs. veli
teli, založil obě alternativy elastického plánu — vojenskou de
monstraci i aktivní obranu — na antiaplikaci strategické funkce
Československa ve Varšavském paktu; na tom, že čs. prostor leží
napříč hlavní osy každé větší evropské operace a tvoří kryt so
větského “železného trojúhelníku” i klínový, svorníkový koridor
mezi Bavorskem a Ukrajinou. Plán, který zakalkuloval organizo
vanou obranu několika velkých měst s aktivizací raketových zá
kladen i uplatnění horského terénu na severovýchodní hranici,
byl ale nejpozději 9. července oběma politickými orgány bez dis
kuse zamítnut, že obavy, že Sověti by zneužili jakýchkoli pří
prav k aktivní obraně nebo i jen k ozbrojené demonstraci, jako
záminku k okamžité agresi; těžko odhadnout, zda zodpovědní
politikové postihli jedinou, ale dalekosáhlou slabinu Prchlíkova
plánu — že rychlé a náhlé přesuny celých divizí a jejich zbrojní
ho parku se už nedají utajit před Sověty. Že Prchlík byl 26.
července zbaven své klíčové pozice, nevysvětluje ani tak jeho
tisková konference z 15. července, na níž kritizoval sovětskou
monopolizaci Varšavského paktu a požadoval revizi jeho organi
zace, (jak zněl oficiální výklad Prchlíkova odvolání,) jako spíš
jeho obranný plán, o němž se Moskva dozvěděla a proto vynutila
Prchlikův pád; není vyloučeno, že Dubček se domníval, že oběto
vání Prchlíka by snad mohlo v Moskvě zmírnit šok z pražské od
povědi na varšavské ultimátum (18.7) 15>.
Stažení Prchlíkova plánu neurčoval jen taktický odpor proti
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provokaci Moskvy, ale stejně zásadně protichůdné (a zcela po
chybené) stanovisko Dubčekovo, který nepřipouštěl i jen gesto
vojenské demonstrace, aby mohl do konce manévrovat výlučně
politickými prostředky. Proto se také neuchopil třetího, snad nejnadějnějšího plánu po doručení varšavského ultimáta, když byl
mezi 16. a 18. červencem vystaven tlaku (tentokrát nejen Prchlíkovy skupiny), aby využil právě nej absurdnějšího bodu varšav
ského dopisu, že prý už není v silách čs. armády, aby odrazila údajně hrozící agresi “německých revanšistů”. Předstírané uznání
takového nebezpečí by bylo dovolit, jak plán předpokládal, mobi
lizaci, výjimečný stav a veřejné přesuny branných sil ne-li do
bojových pozic podél severovýchodní hranice, tedy aspoň severo
východně od hlavní obranné linie — vše ve jménu obrany proti
hypotetickému západnímu “agresorovi”. Osud poslední, čtvrté
varianty ovšem dokládá, že nejen Dubček sám, ale ani nejradikál
nější křídlo nebylo ani na vrcholu krize ochotno riskovat uspíše
ní intervence defenzivní akcí, i když branný a bezpečnostní vý
bor parlamentu už 25. července jednal o ochraně východní hra
nice. V pražských poradách, alarmovaných depešemi o další vo
jenské koncentraci Pěti na státních hranicích, přerušení telefon
ního spojení Prahy s Čiernou, nevracejícími se kurýry, vyslanými
do Čierné, padl 30. července návrh na vyhlášení všeobecné mo
bilizace a obsazení východních hranic ,6>. Po 12 hodinách byl ale
rovněž stažen, opět z téže obavy, že právě takový krok by mohl
být onou provokací, na kterou protistrana jen čeká — a to za ne
přítomnosti vedoucí špičky a v jednáních, ovládaných pražským
městským výborem KSČ, daleko nej radikálnější složkou oficiální
politické struktury země. Snad právě v téže hodině psal Milan
Kundera komentář, jehož naléhání nebylo vyslyšeno 17> — a ani
vyslyšeno být už nemohlo. Bylo definitivně pozdě.
Skutečná šance, která se v Praze vskutku zbytečně prohrála,
byla ale spíš politické povahy. Méně to platí o opožděných cestách
Tita a Ceaucesca, které těsně před invazí (9.-17. 8.) už nemohly na
být funkce mezinárodní opory. “Alianční” trojúhelník Praha — Bě
lehrad — Bukurešť jako mocenská protiváha ke koalici Pěti, by
la snad ještě myslitelná v červnu, kdy se Dubčekovy schůzky s
Titem a Ceaucescem konat mohly a měly. Mnohem silněji a
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reálněji to platí o v Praze nerozpoznané a nevyužité alternativě,
která vystoupila nečekaně až po varšavském ultimátu a byla by
mohla širokou mezinárodní frontou svazovat Kremlu ruce, přinej
menším na pět, šest cenných týdnů: o návrhu francouzké a ital
ské komunistické strany na svolání konference všech evropských
komunistických stran k “řešení čs. krize”, vskutku, ale k vylou
čení intervence. I když potenciální efekt této iniciativy se nedá
přeceňovat, přece jen se zdá, že vůbec nejfatálnější chybou Dubčekovou bylo jeho odmítnutí tohoto návrhu v jeho pražských roz
hovorech s Waldeck Rochetem 19. července; tím připravil svou
zemi o poslední reálnou šanci k odvrácení okupace multilaterál
ním tlakem na Moskvu. Že by se byl takový zásah sotva minul
účinkem, naznačuje zřetelně úistup Kremlu před analogickou in
tervencí týchž sil ve dnech Čierné '8>.
Povolat nepřipravenou, na západě a jihozápadě státu koncen
trovanou armádu k odporu až v noci na 21. srpen (tedy až v okamžiku, kdy se první sovětské tanky valily od Ruzyně do centra
Prahy) by se bylo rovnalo masové sebevraždě, jak také předví
dal ministr národní obrany Dzúr na tajné konferenci ÚV KSČ 11.
srpna. ”) Bylo ale možno aspoň dříve uvažovat o smysluplné (t. j.
aspoň částečně nebo přechodně úspěšné) aktivní obraně, a jestli
že ano, kdy a jak? Sotva — “reálného vojenského řešení nebylo,
vojenská situace Československa byla za daných okolností bez
nadějná” zjišťuje Erickson. Prchlíkovy plány přišly příliš pozdě:
od počátku června vylučovala sovětská vojenská prezence v zemi
(“manévry”) přesuny jednotek i přeložení bojových pozic — zá
kladní předpoklad všech plánů i podmínku každé, jen poněkud účinné obrany20). Tajná mobilizace a tajný přesun silných tanko
vých svazů ze západních a jižních Čech o 300-500 km k východní
hranici, dlouhé 2.100 km., se daly úspěšně provést jedině před
koncem května, dokud akci nemohly objevit cizí jednotky v ze
mi; jenže před 20. květnem nepřipouštěli nebezpečí agrese ani ti,
kdo před ní po šesti, sedmi týdnech nejdůrazněji bili na poplach.
Nadto paralyzování každé obranné akce předem (od zoufalé dislo
kace většiny armády, po ochromení protiletecké obrany) zvyšo
valy ještě nejisté, neodhadnutelné, rozhodné otázky: nebylo nijak
jisto, zda president Svoboda, jako vrchní velitel branné moci, by
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byl ochoten v kritickém momentu podepsat vyhlášení mobilizace
a rozkazy k zahájení palby; zda část vyššího velitelského sboru
neodmítne plnění rozkazu, resp. jak silná část vyšších velitelů by
byla pro boj spolehlivá21); zda se vskutku potvrdí odstrašující
kalkulace každé obranné varianty, t. j. zda by Sověti vskutku cou
vli v poslední minutě před rizikem válečné konflagrace ve střední
Evropě, pár desítek kilometrů od hranice bloků22); a — last not
least, zda i v takovém případě by se v Moskvě nepodařila aktivizace “páté kolony” k inscenaci provokací a pučistických nepokojů
domácích stalinistů (celkem 3-5% dospělého obyvatelstva), které
by vedly k sovětské agresi tak jako tak 23>.
Josef Smrkovský měl samozřejmě pravdu, když důvěrně pro
hlásil (1973?): “V srpnu 1968 nás přepadli a bylo naší povinností
se bránit. To mělo být samozřejmé . . . My se musíme ptát, jak
se to mohlo stát, že jsme se nebránili, že jsme dokonce zabránili
své armádě, aby cokoli podnikla24)”. Tato formulace, jíž nejdů
slednější z “mužů Ledna” překračuje vlastní stín, (jejž ani on
překročit nedovedl, když měl) vykazuje ale dvě iracionální po
lohy: je posteriorní a propojuje rovinu politickou a morální25).
Morálnímu aspektu, který je jistě zcela mimo diskusi, se ale náš
pokus záměrně vyhýbá, protože si neklade otázku, zda jsme
se bránit měli, nýbrž otázku, zda jsme se bránit mohli — a to
jsou dvě různé věci, aspoň u státu, situovaného beznadějně bez
mála od svého vzniku do ohniska velkomocenských střetů a de
gradovaného stabilně v hegemoniální rezervát jedné či oné im
perialistické velmoci. Rozhodovat v takovém státě o tom, zda se
bránit může, znamená rozhodovat, jsou-li vyhlídky odporu nulové
nebo aspoň “dvacetiprocentní”; rozdrtí-li agresor odpor za 10 ho
din nebo “až” za dva, tři týdny; zaplatí-li se za odpor fyzickou
likvidací dvacetiny nebo čtvrtiny národa. V tom směru by při
spíval k odpovědi autentický údaj, který pronikl do Prahy tři
týdny po okupaci: Že Sověti počítali v případě čs. vojenského
odporu s 2 milióny padlých, z toho maximálně s 250.000 svých
vlastních obětí na životech, po rozdrcení odporu s masovým
transportem celé čs. inteligence do SSSR a s totální likvidací
státního i národního života (připojení Slovenska k SSSR jako
svazové republiky; vyhlášení protektorátu nad českými zeměmi).
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I když se tento údaj zatím nedá plně verifikovat, přece i Tigrid,
jinak nekompromisní kritik vojenské pasivity Československa
uvádí mezi motivy jeho kapitulací (1938 i 1968)” nikoli v nepo
slední řadě obcházející příšeru možné fyzické likvidace země
transferem obyvatelstva do Němec nebo na Sibiř, země k říši na
cistů, nebo sovětů, či jiným, ještě hrůznějším způsobem. Bylo
by patrně zjistitelné, že tato poslední hrozba . . . působila i na
ty, zejména mladé, kteří byli (1968) kritiky a odpůrci totální kapituace”. W
Nejen s hlediska takové genocidní bilance, která by vyloučila
regenerační vyhlídky ne na dvacet, ale na sto let, ale také s hle
diska geograficky, komunikačně i terénně sevřeného operačního
prostoru, nesrovnatelného s Jugoslávií či Rumunskem, Vietna
mem či Kubou už technicky, jsou pak spekulace o dlouhodobé
guerillové, partyzánské válce stejně směšné jako primitivní27).
Smrkovského výpověď (stejně jako kritika Pelikánova z podzi
mu 1969) odtud platí “jen” o skutečných katastrofálních chybách,
jichž se mohla a měla politická reprezentace Pražského jara vy
varovat (především před koncem května 1968), v žádném přípa
dě o 21. srpnu samotném.
Bylo by tedy, jak aspoň zatím všechno nasvědčuje, pochybné
operovat proti čs. vojenské pasivitě v srpnu 1968 defenzivními
alternativami stejně rozpornými jako absurdními, vždy však ne
vyzkoušenými, zaměňovat nebo dokonce identifikovat možnosti
obrany s vůlí k obraně, konstruovat pohodlné a laciné schéma o
národu, který přece stejně vždycky kapituluje, dokonce i z vro
zené zbabělosti, jak nás nejnověji poučují hlasatelé “národního
charakteru” 28>. Ostatně, kdyby se bylo Československo na od
por vskutku postavilo, jak by asi byl přijal západní svět lokální
válku, rozpoutanou odporem malého národa těsně za hranicí blo
ků? Vychází-li světová politika už po desetiletí ze stability rov
nováhy, pociťuje-li proto každou explozi na druhé straně dělící
linie jako rušivý otřes, je vskutku tak nepředstavitelné, že ti,
kdo nám onu otázku kladou, by ji dnes obraceli ve výčitku “proč
jen jste se bránili?”

Těm z nás, kdo by byli zbyli ...
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1) P. Tigrid, Sláva a pád sentimentálního marxisty: Alexander
Dubček, Svědectví č. 37 (1969), 78-80; týž, Why Dubček fell,
London 1971, 102-103, 106-108; týž, Jací jsme, když je zle,
Svědectví č. 46 (1973), 315, 318; Ch. Willars, Znovu: smysl
českých dějin, tamtéž, 298-301. Proti tomu srv. např. A. Mül
ler, Má česká politika program?, Proměny 1974, č. 4, 4-5.
2) L. Mňačko, Die siebente Nacht, Wien 1968, 16, 18, 26.
3) I. Bystřina, Sociální stratifikace, úloha inteligence a pozice
radikálních intelektuálů v přípravě a provedení Pražského
jara, in: Systémové změny, Index-Köln 1972, 53.
4) Dokonce i manifest “Dva tisíce slov” z 27. 6. 1968 prokla
muje sice výslovně vůli k ozbrojenému odporu, ale přece jen
připouští “možnost zásahu zahraničních sil do našeho vývo
je” jen kondicionálně (“mohly by . . . ”).
5) K němu podrobněji srv. A. Šnejdárek, in: The Czechoslovak
Reform Movement 1968 (Reading-Proceedings), ed. V. V. Ku
sin, London 1973, 50 a d.
6.) P. Tigrid, Jací jsme, když je zle, 315. Jakkoli J. Pelikán vy
chází z odlišných ideologických pozic, i on postrádá právem
“rozhodnost vedení KSČ” (Nad dokumenty XIV. sjezdu KSČ,
in: 14 mimořádný sjezd KSč-Protokol a dokumenty, Vídeň
1970, 289). Nepředstavitelná byla pro dubčekovskou garnitu
ru nejen myšlenka na vedení války s SSSR, ale především
myšlenka, že by SSSR svého spojence vskutku přepadl!
7) Následující údaje jsou převzaty z výborně fundované studie
britského specialisty J. Ericksona, International and strate
gie implications of the Czechoslovak Reform movement, in:
Reading-Proceedings, 31-49 (česká verze: Svědectví č. 42/
1971, 213-230), a doplněny o informace vojenských znalců, v
jednom bodě i o vlastní autopsii.
8) Vyřazení čs. rozvědky ze hry dosvědčuje m. j. např. L. Bittman, The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in So
viet Political Warfare, Syracuse Univ. Press 1972.
9) J. Pelikán, Reading-Proceedings 58.
10) A. Ostrý, Československý problém, Index-Köln 1972, 157.
11) Šnejdárek, 53. Upustila-li západoněmecká politika po třech,
pěti letech od takového přesného hodnocení jen deklarativně,
(takticky) nebo i koncepčně je otázka, která podstatně spolu-
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určuje budoucí posuny postavení ČSSR nejen mezinárodně.
12) Erickson, 277. K sovětské motivaci intervence německou otáz
kou srv. vykonstruovaná tvrzení sovětské “Bílé knihy” (K
událostem v Československu, Moskva 1968, 109, 118-120 a
jinde).
13) Citováno podle Ostrého, Československý problém, 153-154.
Memorandum ostatně jen rozvíjí myšlenku Akčního pro
gramu KSČ z 5.4. 1968, že “je třeba usilovat o náš aktivní
podíl na koncepci vojenské doktoriny států Varšavské smlou
vy”, což je aspekt, uvádějící sovětskou reakci na memo
randum do zvlášť zřetelného světla.
14) K Prchlíkovým plánům srv. vedle svědectví účastníků udá
lostí např. W. Shawcross, Dubček, München 1970, 239-242
nebo J. Maxa, Die kontrollierte Revolution, Hamburg 1969,
182 a d.
15) Že Prchlík mohl dokonce 22. srpna propadnout ve volbách do
nového ÚV KSČ na výsočanském 14. sjezdu, kde se nro něi
vyslovila jen menšina delegátů (XIV. mimořádný sjezd KSČ
— Protokol a dokumenty, Vídeň 1970, 84). naznačuje míru
jeho izolace uvnitř reformního hnutí.
16) Srv Maxa, Die kontrollierte Revolution, 202 Návrh jistě
spoluurčovalv alarmující zprávy o dalších “manévrech” Pěti u
čs hranic od 25. července.
17) “Před našimi národy je stále otevřena možnost že . . . budou
žít cizí, vnucený a odvozený osud, že se z dobrovolného spo
jence velmoci kdvsi tak milované změní v pouhou věc v ieií ruce . . . Dosáhnout skutečné rovnoprávnost’ ... to ještě
bude obrovská námaha pro náš malý stát. obklopený lásky
plnýma očima spojeneckých hlavní”. M. Kundera. Malý a
velký. Literární listy 1.8. 1968.
18) Poselství 18 evropských komunistických stran, předané Kvrilenkovi v Moskvě 30. července dvěma členv španělské komum'stic. strany, vedlo v čierné 31.7. k obratu brutálního
kurzu sovětské delegace; dopis požadoval, aby Sověti ustali v
hrubých zásazích do čs. vnitřních záležitostí a hrozil, nestane-li
se tak. svoláním konference signatářů dopisu, která veřejně
odsoudí politiku Pěti vůči ČSSR.
19) Pelikán. Reading-Proceedings, 58. Neověřená zpráva o doplachu, vyhlášeném v pražských posádkách 20. srpna před
23. hodinou (Das tschechische Schwarzbuch. Stuttgart 1969.
13), tento závěr ještě nijak nemodifikuje. Tvrzení, že “bvlo
dost času k poškození signalizačního zařízení, přistávacích
ploch, k zatemnění atd.” (P. Tigrid, Sláva a pád sentimentál
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ního marxisty, 79), neobstojí před časově-technickou reali
zací sovětského leteckého výsadku.
20) Autoři, kteří to neuznávají, s poukazem na to, že “hlavně
děl a pušek v rukou uvědomělých lidí se mohou ve vteřině
obrátit o 180 stupňů”, (tamtéž, 79) by museli nejdříve zodoovědět otázku, jaký smyl by vůbec mohlo mít takové “če
lem vzad” jen na Šumavě a na Dyji.
21) Že “čs. branné síly včetně důstojnického sboru — s výjim
kou hrstky generálů — (prolož. I. P.) by rozkaz k nerovnému
boji přijaly a příkladně splnily” (tamtéž, 79), je v této sou
vislosti hypotéza značně diskutabilní: sama “hrstka generálů”
mohla paralyzovat celé divize; nadto šlo spíše o nejistotu na
rovině stovek plukovníků.
22) Považovat takový zvrat za “téměř jistý”, jak předpokládá
Pelikán (Nad dokumenty XIV. sjezdu KSČ, . . . 290), se zdá
dost spekulativní.
23) Takové nebezpečí si uvědomovalo reformní hnutí v obou
svých polohách už na vrcholu letní krize. Zatímco komen
tář Literárních listů varoval 18.7. před “spekulacemi pra
vice na vnitrostranický puč se zahraniční pomocí” prohlašo
val Dubček 19.7. před ÚV KSČ; “V dnešní složité situaci ne
můžeme vyloučit ani to, že by se tyto konzervativní, sektář
ské síly pokusily zneužít dopisu Pěti stran k tomu, aby ve
straně vyvolávaly rozkol a mařily přijatou taktiku a nolitické
cíle . . . Směrnice pro přípravu 14. sjezdu nesmějí být naru
šeny žádnými provokacemi, žádnou akcí, která by zneuží
vala současné diskuze s bratrskými stranami, s cílem vracet
naši politiku před leden”. (Vvbrané projevy A. Dubčeka.
Praha 1968, 229: přelož. I. P.). Červencové dopisy Lidové mi
lice a “99 dělníků” Pragovky s žádostmi o sovětskou “po
moc” jsou jen jedním z mnoha projevů v úsilí o formování
stalinistické fronty; vysoce příznačná je intenzifikace tako
vých signálů a obav z nich právě ve dnech kolem nražského
odmítnutí varšavského ultimáta. Neúspěch sovětského po
kusu o svržení legální politické reprezentace pučistickou,
otevřeně kolaborantskou “dělnicko-rolnickou vládou” no 21.
srpnu, neprokazuje ještě nereálné přeceňování tohoto nebez
pečí v předokupační fázi.
24) Noční rozhovory s Josefem Smrkovským, Svědectví č. 47
(1974), 426, 432.
25) Tvtéž slabiny vykazují i jinak oprávněné vvtkv Pelikánow
na adresu čs. státního a stranického vedení (Nad dokumen
ty XTV. sjezdu KSČ. 289-290). Autor sice právem postrádá
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“jasné stanovisko od začátku různých rozhovorů a zastrašo
vacích schůzek”, t. j. prohlášení, že se ČSSR bude bránit
vojenskou silou. Jestliže se ale ani 14. sjezd KSČ 22. 8. nijak
nevyslovil pro ozbrojený odpor, je otázka, zda autor sám
před druhou polovinou června ono nebezpečí viděl, nejde-li
tedy u něj o “vaticinatio ex eventu”.
26) P. Tigrid, Jací jsme, když je zle, Svědectví č. 46 (1973), 316.
Naopak pro opětovný údaj Tigridův, že “desítky posádek”
čekaly v noci na 21. srpna na rozkaz k odporu, že “některé
bombardovaly” ministerstvo národní obrany, že “v jiných
útvarech” se mužstvo a poddůstojníci dožadovali vydání
zbraní a střeliva, chybí jakýkoli objektivní důkaz. Autor
jej ostatně ani nepodává s poukazem na neexistující “pře
snější data a výzkum veřejného mínění”.
27) Jak dokládá Erikson, (228) a jak bylo možno za okupace
běžně pozorovat, odpovídalo vybavení prvního sledu oku
pačních sil (ošacení, příděly) jednotkám, nasazeným do
první linie a utrpěvším bojové ztráty.
28) Proti Willarsově a Tigridově předpokladu, že neselhaly jen
mocenské a společenské elity, ale i národ jako takový svou
“nebojovností”, bychom se přikláněli spíše ke zjištění A.
Muliera: “Jako každá z takto obecných tézií, má i tato
jistě něco do sebe. V zásadě však, protože se týká jen boje
ozbrojeného, tedy jen jedné a zvlášť dnes nikoli převažující
formy politického střetávání, je tézí nepřesnou, která zavádí
od konkrétní politické problematiky k planému psychologi
zování” (Má česká politika program?, Proměny 1974, č. 4,
4-5.).

Až jednou tato “nová třída” zmizí s jeviště dějin —- a to se určitě stane —
budou se lidé rmoutit méně než pro kteroukoli jinou třídu předtím. Udusila
vše a nechala žít jen to, co nepřekáželo jejímu “já”. Tím se odsoudila k po
rážce a k neslavnému zániku.
(Milován Džilas, Nová třída)
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BENES ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
JOSEF KALVODA
(Dokončení )

SOVĚTSKÝ SVAZ VE VÁLCE
Německá invaze SSSR, v červnu 1941, byla velkým mezníkem
jak ve válce, tak i v Benešově politickém úsilí. Beneš spolupra
coval se Sověty (na poli zpravodajském,) už době Hitlerova paktu
se Stalinem. Dne 1. prosince 1940 Beneš udělil Fr. Moravcovi, šé
fovi čs. zahraniční zpravodajské služby, instrukce, aby se ihned
sešel se sovětským zástupcem <’). V instrukcích B. zdůraznil: (1.)
Ve styku se sovětským zástupcem, Moravec má prohlásit, že jedná
se souhlasem Beneše, “k němuž Rusové mají důvěru.” 2-) Spolu
práce bude zpravodajská. 3-) Moravec přednese výklad o Benešově
poměru k Sovětům. 4.) Je známo, jaké stanovisko mají Sověty vů
či Anglii a jakou k ní chovají nedůvěru. (“Chápeme ji, ale nesdílí
me. Hekneme jim vždy, které informace, jež jim dáváme, mají též
Angličané a domluvíme se, které informace z těch, jež oni nám dají,
dáme jim ”) Ač Beneš potřeboval spolupráci s Poláky a předpoklá
dal, že to bude i k užitku Rusů, “nikdy nepůjdeme v ničem s nimi,
(t. j. s Poláky) proti Rusku.”
Z Benešových instrukcí Moravcovi je možno vyvodit nejméně
dva závěry: 1.) Poněvadž Sověty spolupracovaly s Benešem, a s
jeho zpravodajskou službou už před německou invází SSSR, mu
sili být dobře informovány o situaci v Protektorátě, na Sloven
sku i v Anglii. Sověty musily vědět o Benešově touze po uznání
jeho presidentství i státu de iure a o americké a anglické neocho
tě mu toto uznání přiznat. 2.) Sovětská zpravodajská služba mo
hla od Beneše informace získat a rovněž mohla, do jisté míry, o
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vlivnit britskou vládní politiku pomocí informací správných, fa
lešných, či “usměrněných” dodávaných britské zpravodajské služ
bě a britským vládním činitelům, prostřednictvím Beneše a Mo
ravce. Stalin si ověřil Benešovu spolehlivost už před válkou, v
případě maršála Tuchačevského, kdy Beneš se snažil dodat svou
osobností hodnověrnost některým falšovaným dokladům, na je
jichž základě tento hrdina ruské občanské války (a sedm dalších
generálů) byli odsouzení k trestu smrti. (Za války i po ní, B. byl
zřejmě přesvědčen že “zachránil Stalinovi život” dodáním ma
teriálu proti Tuchačevskému, a že Stalin mu je za to vděčen) <2).
Prosovětské Benešovo stanovisko bylo v příkrém rozporu s
proti-sovětským postojem polské vlády. Když v lednu 1941 Beneš
řekl generálu Sikorskému, presidentovi polské vlády v exilu, že
je nutno počítat se sovětskou úičastí ve válce proti Německu, do
hodnout se se sovětskou vládou o vojenském vedení války a
usměrnit koncepci války ve vzájemné smlouvě se Sověty, Sikor
ski odpověděl, že tento postup by byl katastrofálním pro oba ná
rody, pro Cechy j Poláky. Jak Beneš zaznamenal, Sikorski nebyl
ochoten ani uvažovat o návrhu, že by měl učinit přípravy k
smlouvě se SSSR!3).
Je snadné porozumět tomuto stanovisku polské vlády: v době,
kdy Beneš měl citovaný rozhovor se Sikorskim, Polsko bylo ve
válečném stavu jak s Německem tak i s SSSR. Tato rozmluva
sice ujasnila Benešovi základní rozdíl mezi ním a Poláky, ale B.
zřejmě polské obavy nesdílel a se Sikorskim nesouhlasil. Beneš
píše ve svých pamětech, že ihned po útoku na SSSR, obnovil
styky se sovětským velvyslancem Majským, který ho informo
val (8. 7. 1941), že sovětská vláda byla připravena obnovit diplo
matické styky s čs. vládou v Londýně!4). Beneš žádal, aby mu to
bylo dáno písemně, načež Majský si vyžádal instrukce z Moskvy.
Na jejich základě poslal Benešovi (16. 7. 1941) dopis a přiložil k
němu návrh československo-sovětské smlouvy. Druhý den, čs. mi
nistr zahraničí o tom uvědomil vlády britskou, polskou a jugo
slávskou. Téhož dne americký velvyslanec v Londýně byl infor
mován britskou Foreign Office, že SSSR se rozhodl “uznat bez
podmínečně provizorní čs. vládu v Londýně,” zavázal se k restau
raci předmnichovských hranic, a že tento čin bude asi nátlakem
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na britskou vládu v otázce formálního uznání Benešovy vlády.
Britovému však Benešovi neposkytnou uznání bez rezervací,
zvláště v otázce budoucích hranic®.
Loyální stoupenec Benešův a člen jeho londýnské vlády, dr. L.
Feierabend, píše ve svých pamětech, že Moskva si Beneše “kou
pila” uznáním ze dne 18. 7. 1941 <6>, jež zahrnovalo přijetí jeho
teorie o kontinuitě jeho presidentství a uznáním předmnichov
ských hranic státu. Navzdory některým legendám, bylo to patrně
toto uznání, jež donutilo britskou vládu uznat Benešovo stano
visko, ale se značnými rezervacemi. V dopise ze dne 18. 7. 1941,
který tehdy nebyl uveřejněn Benešovou informační službou, brit
ský ministr zahraničí Anthony Eden napsal výslovně, že britské
uznání se nevztahovalo na Benešovu teorii o kontinuitě a že brit
ská vláda se nezavazuje k vytčení budoucích hranic ČSR. Edenův dopis rovněž vyzdvihl pasáž z Benešova Memoranda žádající
o uznání jeho vlády (ze dne 18. 4. 1941) v němž B. prohlásil, že
“prozatímnost čs. vlády bude napříště pojímána jen jako vnitřní
věc čs. demokracie” a že “dnešní čs. vláda se ihned po válce po
drobí ustanovením demokratické čs. ústavy.” Implikace byla
jasná: Beneš se zavázal, že nebude-li postupovat podle čs. ústavy
z r. 1920, jeho uznání může být britskou vládou odvoláno. Beneš
si toho byl vědom, jak o tom svědčí jeho tajemník dr. E. Tábor
ský <7).
Stručně řečeno, uznání vládou anglickou (ze dne 18. 7. 1941)
a vládou americkou (z 26. X. 1942) — uznání provizorní vlády
bylo poskytnuto 31. 7. 1941 — byla jen podmínečná. Neuznávala
Benešovu teorii o kontinuitě jeho presidentství i státu a nezaru
čovala předmnichovské hranice. S Benešova hlediska nebyl plně
uspokojující ani Edenův dopis Janu Masarykovi (ze srpna 1942)
v němž byl citován výrok ministerského předsedy Churchilla,
který prohlásil, že mnichovská dohoda byla zničena Němci a že
britská vláda se považovala za “prostou jakýchkoli závazků ply
noucích z mnichovského uspořádání” (®).
Tak jako předpokladem k pochopení Benešovy politiky za dru
hé světové války je znalost jeho povahy, názorů a cílů, obezná
mení se zájmy britského imperia a znalost povahy Churchillovy,
je předpokladem k porozumění politiky britské vlády. Churchill
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dovedl myslit politicky, předvídat dlouhodobé následky rozhodnu
tí a akcí politických i vojenských; učil se z historie, t. j. viděl si
tuace v historické perspektivě; snažil se neopakovat chyby.
Prvá světová válka naučila britskou diplomacii opatrnosti v
jednání s Benešem. Nebylo náhodou, že britská vláda uzavřela se
SSSR dohodu, že neuzavrou před skončením války smlouvu s
žádným z menších států ve věci hranic. “Balkanizace” střední
Evropy po prvé světové válce — podle britského názoru — po
rušila evropskou rovnováhu a umožnila Hitlerovi zavedení “no
vého pořádku” v Evropě. Churchill nechtěl, aby německá hegemo
nie byla vystřídána hegemonií sovětskou. Byl si dobře vědom so
větských metod, cílů i plánů, a nechtěl spolupracovat na rozšíře
ní sovětské moci.
,

ČS.-SOVĚTSKÁ SMLOUVA Z 12. PROSINCE 1943
Zájmy britské a zájmy Benešovy byly zřejmě značně odlišné.
Beneš se rozhodl odletět do Moskvy a podepsat tam čs.-sovětskou
smiouvu, a to proti vůli britské vlády a ke zjevné nelibosti ame
rického State Departmentu. Pronásledován “mnichovským kom
plexem” a ve snaze “odčinit Mnichov”, B. vsadil výhradně na so
větskou kartu. SSSR si byl vědom Benešova postavení, jeho tou
hy po moci, jeho hodnocení situací výlučně z osobních hledisek.
Za jednání o smlouvu s SSSR (7. 7. 1943) Benešův vyslanec Zd.
Fierlinger řekl bez obalu A. Kornejčukovi, náměstku lidového
komisaře zahr. věcí: “Beneš chápe, že by bez takové smlouvy ne
mohl odjet domů”. W Fierlinger měl zřejmě na mysli nikoli Beneše-soukromníka, ale mezinárodně uznaného presidenta.
Beneš jednal o možnosti smlouvy se sovětským velvyslancem v
Londýně, A. Bogomolovem, už v březnu 1943, který mu zajistil
předběžný souhlas sovětské vlády vyjednávat o smlouvě, jež by
pak byla uzavřena za plánované Benešovy návštěvy Moskvy. Pak
se B. rozejel do USA. Za své květnové návštěvy r. 1943, B. jed
nal s presidentem Rooseveltem a s jinými vládními představiteli.
Existují sice záznamy Benešových rozhovorů s úředníky State
Dept., ale o jeho rozhovorech s Rooseveltem v amerických archi-
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věch žádný oficiální záznam neexistuje ('°). Podle svědectví Ivana
Herbena, jemuž Beneš o své návštěvě v Bílém domě vyprávěl,
Roosevelt prý několikrát přerušil Benešovy vývody, vzal ho
důvěrně za ruku a položil mu naléhavou otázku: “Vy jste přece
znalec Ruska. Myslíte, že na konci války a po porážce Německa,
bude Sovětský Svaz tak vyčerpán, že bychom mohli spojenecký
mi armádami porazit nejen Hitlera, ale také Stalina?” Později
Roosevelt tuto otázku prý opakoval v jiné formě: “Myslíte, že
bychom mohli přes Berlín mašírovat až do Moskvy?” (Tuto my
šlenku měl Roosevelt patrně od Churchilla, pro něhož Stalin byl
stejně nebezpečným diktátorem jako Hitler.) Beneš prý přesvěd
čil Roosevelta o “nereálnosti této myšlenky a zároveň ho ujišťo
val, že Sověty se demokratizují, že se sbližují se Západem a že
po válce budou loyálně spolupracovat se západními demokraciemi.
“Tož, jak vidět, přesvědčil jsem Roosevelta dokonale,” skončil dr
Beneši”).
Benešův telegram Janu Masarykovi zaslaný do Londýna, po
pisuje rozmluvu v Rooseveltem jinak. “Vzhledem k Rusku - telegra
foval Beneš - Roosevelt je toho názoru, že je nutno věřit Rusku a
rovněž s ním loyálně spolupracovat po válce.” Roosevelt rovněž
Benešovi naznačil, že má v úmyslu setkat se se Stalinem osob
ně!'2). Beneš uvádí dále, že informoval amerického presidenta o
svých jednáních se sovětskou vládou o normalizaci vztahů s Čes
koslovenskem smlouvou a ujištěním, že SSSR nemá naprosto žád
ného úmyslu vměšovat se do vnitřních záležitostí ČSR a o sovět
ské ochotě, v zásadě, uzavřít smlouvu s demokratickým Polskem.
Podle Beneše, americký president to vzal na vědomí se zjevným
uspokojením a řekl, že “v našem postoji vůči Rusku jsme postu
povali správně” (,3>.
Beneš považoval svoji cestu do Spojených Států a Kanady
(květen-červen 1943) za svůj ohromný úspěch. Po návratu do Ang
lie, řekl Edenovi o svém úmyslu jet do Moskvy a dojednat tam
smlouvu. Beneš zdůraznil, že jeho stanovisko vůči uzavření smlou
vy s SSSR bylo příznivě přijato za jeho nedávné návštěvy ve
Washingtoně (,4). (Tato zpráva Edena překvapila, poněvadž, jak
jsme již uvedli, britská a sovětská vláda předtím dohodly, že
před skončením války neuzavrou žádnou smlouvu s menšími
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evropskými státy. Eden byl zvědav, zda americká vláda skuteč
ně vyjádřila souhlas s Benešovým úmyslem uzavřít čs.-sovětskou
smlouvu. Na dotaz ve State Dept., britská vláda obdržela odpověď
od státního podtajemníka Wellese, že Beneš se za své návštěvy
Washingtonu o plánováné smlouvě se Sověty ani nezmínil, a
že vyjádřil pouze snahu dosáhnout se Stalinem “porozumění” v
otázce postavení ČSR v poválečné Evropě <15>.
Léto a podzim 1943 byly kritickým obdobím pro vývoj situace
na frontách i pro Benešovy aspirace. Němci utrpěli porážku v
Africe i na východní frontě. Spojenci se vylodili na Sicilii a
začátkem září Italie požádala o příměří, čímž se otevření druhé
fronty na Balkáně (jak to plánoval Churchill,) začalo rýsovat jako
praktické řešení otázek vojenskopolitických ve střední Evropě.
(Kdyby západní spojenci byli zaútočili v Itálii a na Balkáně,
kdyby vysadili polskou armádú generála Anderse za Karpatami,
v Polsku, — čímž by byli nesmírně posílili polský domácí odboj — a
kdyby byli použili maďarských, rumunských a slovenských jed
notek, jež jim byly nabídnuty v tajných jednáních, válka mohla
být skončena nejméně o rok dříve, tedy v době, kdy sovětské di
vize byly stále ještě hluboko na vlastním území. Střední Evropa
mohla být patrně ušetřena sovětské okupace. Stalin si byl vědom
politického významu Churchillova plánu vylodit se na Balkáně,
t. j. zabránění proniknutí sovětského vlivu do střední Evropy.
Proto se Stalin snažil zabránit otevření druhé fronty na Balká
ně, v “měkkém břichu Třetí říše”. Stalin dokazoval, že malé ná
rody střední Evropy se nemají čeho obávat. A v tomto Stalinem
inscenovaném zákulisním dramatu, Beneš sehrál klíčovou roli:
byl živým svědectvím důvěry Stalina a jeho loyální spolupráce se
•
•
i 'wsísa
spojenci.
Zatímco britská vláda žádala Beneše, aby čs.-sovětskou smlou
vu neuzavíral, a pronesl za návštěvy v Moskvě pouze společné
prohlášení, sovětská vláda na Beneše naléhala, aby britským
přáním nevyhověl, a to třeba i za cenu úplné roztržky mezi ním
a britskou vládou <’6>. Fierlinger posílal z Moskvy Benešovi jeden
telegram za druhým a zdůrazňoval, že Moskva nedá souhlas ke
společnému prohlášení a k odsunutí uzavření čs.-sovětské dohody
až po skončení války. Benešovi bylo řečeno, že smlouvu buď po-
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depíše, nebo že jeho plánovaná cesta do Moskvy bude odložena či
vůbec zrušena (,7>.
Beneš byl osobně velmi dotčen britskou opozicí vůči chystané
smlouvě se Sověty. Jak kancléř Smutný poznamenal, B. byl zvy
klý posuzovat situace výhradně z osobních hledisek. Dne 22.
srpna 1943, B. oznámil svému tajemníkovi, že britské vládní kru
hy odkládají jeho cestu do SSSR z prestyžních důvodů, aby se
prý neopakoval jeho úspěch z návštěvy USA. Britským kruhům
se nelíbí, že ho Roosevelt pověřil “některými věcmi v Rusku . . .
Není zdrávo, aby nějaký příslušník malého národa takto rostl,”
řekl Beneš . . . Ale já na to nezapomenu a oni dostanou také
svoje” i18).
Smutný byl přítomen Benešovým rozhovorům s Rooseveltem.
Americký president v nich pouze naznačoval, co by B. mohl v
Moskvě říci. Nikdy neužil obratu “bylo by třeba, abyste hned jel
do Moskvy a zařídil tam to a to.” Benešovo stanovisko vůči brit
ské opozici, je udělat smlouvu “z jakéhosi trucu”, zaznamenal
kancléř Smutný. (“Když jste proti tomu, abychom s Ruskem
udělali smlouvu, tak my vám ukážeme, že to uděláme.”)
Podle Smutného, většina lidí kolem Beneše "je hrozně protianglická a dělí se na dvě kategorie: jedna se rekrutuje z lidí,
kteří se nenaučili anglicky; žijí jen svým starým malým českým
životem a proto, místo aby se zlobili na sebe, že nejsou s to poro
zumět Anglii, zlobí se na všechno anglické. Druhou kategorii tvoří
komunisté, slovanofilové, rusofilové, romantici. Casto obě katego
rie jsou promíšené. Pro ně a priori vše, co je z Východu, je zname
nité co přichází ze Západu, je bezcenné, nedostatečné, reakční . . .
A pod tímto nazíráním se rýsuje i budoucí vnitřní vývoj u nás.
Bude hrstka realistů, která bude uznávat dobré i špatné zde i na
Východě a bude se snažit řídit se jen zájmy celku, ale většina bu
de, tak jako to vždycky u nás bylo, jen pod vlivem dtu, vášní, ná
zorů ideologických, představivosti více než skutečnosti, přání více
nežli možností, a bude hnát stát do objetí komunismu . . .
“U presidenta — je také jen člověk, jako druzí — nikdy
nezmizí vědomí, že Mnichov byl jeho osobní porážkou, osob
ním pokořením, porážkou jeho osobní politiky. Proto vy
tvořil učení, že západním velmocem už nemůžeme nikdy důvěřovat.
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On osobně to formuluje rozumně a dochází k závěru, že musíme
opřít svoji politiku 50% o Západ, 50% o Východ, nikoli 100% o
Západ. Čili to, co my rozumní, chceme všichni s ním a co musí být
opravdu alfou i omegou vší naší budoucí politiky . . . Ale “benešovci” to je ta klasa slepých epigonů všeho, co kdy B. prohlásil, bohu
žel jsou hlavními šiřiteli nedůvěry k Západu. Jsou to vášnivci, jako
náš Drtina, jenž nedovede sníst ani lžíci polívky, aniž by opakoval
jméno Mnichov, zdá-li se mu polívka špatně v Anglii osolená anglic
kou solí. Všechno, co Mnichov natropil, je zlá skutečnost, ale hledět
na budoucnost skrze Mnichov, znamená připravovat Mnichov jiný,
obrácený. Totiž, opřít se jen o Východ, značí dát se Rusku úplně
do rukou’' <19>
V prvé světové válce, Beneš se opíral výhradně o Západ, spe
cificky o Francii, která mu jediná z velmocí přiznala právo na
historické hranice neodvislého čs. státu, v tajné smlouvě (ze dne
28. IX. 1918,) tedy ještě před skončením prvé světové války <20>.
(V 1. čl. smlouvy se B. jménem národa zavázal pokračovat “v pro
půjčování vládě Republiky francouzské, po dobu trvání nynější
války, podpory armád”.) Dr. Karel Kramář se tehdy marně na
mírové konferenci dožadoval rehabilitace národního Ruska, v
předsvědčení, že toto bylo nezbytnou protiváhou Německa v
evropské rovnováze a bez jehož existence čs. stát se nemohl
trvale udržet. Po zklamání s Francií, důsledkem Mnichova, Be
neš byl konfrontován dilemem: na jedné straně chtěl mít smlou
vu, pomocí níž by si zajistil nekvalifikovanou podporu v meziná
rodních jednáních a byl, jako její signatář, uznanou hlavou státu,
suverénem, který má právo jednat jménem sice neexistujícího,
ale uznaného suverénního státu. Na druhé straně se ale nechtěl
zcela rozejít s vládami britskou a americkou. B. nevěděl, jak se
z této situace dostat, ale čeští komunisté v Moskvě a sovětská
vláda si ovšem věci dovedli vyřešit snadno. Prostřednictvím
akce čs. Státní rady, jež byla inspirována sovětskou loutkou, Firlingerem, a za spolupráce s Hubertem Ripkou, B. byl přinucen
k volbě mezi Východem a Západem. (Smutný si ve svém deníku
poznamenal, že “Fierlinger je placen naší vládou, aby v Moskvě
uplatňoval její politiku” <21>. Státní sekretář Ripka informoval
britskou a sovětskou vládu, že 24. září 1943 čs. vláda učinila roz-
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hodnutí uzavřít smlouvu se Sov. Svazem a že “na svém stano
visku trváme a nic nezměníme;” <22>.
Nebylo divu, že Eden informoval Jana Masaryka, že nota čs.
vlády, t. j. rozhodnutí uzavřít smlouvu se Sověty, (“udělala nám a
hlavně vám ošklivou pozici v kabinetě. Vy vytýkáte všechno jen
Angličanům, nic Rusku; to je nesprávné a nespravedlivé. A jsou
v notě i jiné nepřesnosti. Pak jste nám dali jednu notu o smlouvě,
na tu dostanete odpověď, v té jsou také nepřesnosti. Vaše vláda
se zbláznila a má v hlavě jenom smlouvu s Ruskem. Já nemám je
nom tuhle starost, ale také trochu jiných věcí! V Rusku budeme o
této věci mluvit’. (Tolik A. Eden.)
Beneše se Edenova poznámka, přirozeně, nepříjemně dotkla.
(“Eden řekne, že máane v hlavě jenom tuhle smlouvu s Ruskem;
vždyť to není pravda, to straší v hlavě Rusku, ti to na nás chtějí;
vždyť víte, jak jsme to chtěli dělat my”. Rozmluva pokračuje.
Přítomni: Beneš, Masaryk, Sttnutný a Moravec. Jan Masaryk: “Já
jsem, přirozeně, za to zodpovědný jako ministr, ale mně to bylo pre
zentováno, (rozuměj Ripkou) že prý je to dohodnuto s presidentem.
Vláda to schválila, president také, tak já musel kušovat. Ale já
už toho začínám mít dost! Oni jsou všichni podělaní z komunistů,
každý se před nimi třese, já mám v úřadě lidi, kteří všechno hned
donesou komunistům a sovětské ambasádě; já nevím, před
kým smím, a před kým nesmím mluvit. Ve Státní radě je to zrov
na takové, sovětská ambasáda ví dříve, o čem se jednalo ve Státní
radě, nežli to víte vy. Ve vládě jsou z komunistů vedle (sic! — má
být; bez sebe); Stránský a Ingr. mi prohlásili, že smlouva s Ru
skem musí být, i kdybychom se kvůli tomu měli úplně rozejít s
Anglií a s Amerikou . . . Tak jsem řekl Stránskému, že je vůl; já
mám jet za 14 dnů do Ameriky, s touhle politikou. Tak ať mi to
raději řeknou předem, a já tam nepojedu, nežli aby mi to vyvedli,
až tam budu . . . Včera přišel Němec, že v delegacích do Ameriky,
na hospodářskou konferenci, musí být také komunisté, že chce, aby
tam jel Loebl. To je sekretář Friendship Clubu. A že by se to mohlo
říct tak, že jako tam jede za Slováky. Řekl to v hospodářských mi
nistrech (sic!), to víte, jak vylítl Lichner, když tohle slyšel”!
Ve svém komentáři Smutný píše, že Beneš byl velmi rozčilen,
“protože vidí, že postup vlády, Ripkova snaha zalíbit se komu
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nistům a Rusům, jeho nedostatek rozvahy a kritičnosti, prosté
novinářský způsob myšlení, dále to, co dělá Státní rada, Fierlinger, dostalo nás do prohrané pozice u Angličanů a nic nám to
nevyneslo u Rusů” <23>.
Ještě před svým odjezdem do Moskvy, na konferenci ministrů
zahraničí Velké trojky, která se konala v říjnu 1943, Eden řekl
několika významným žurnalistům v Londýně, že jednání čs. vlá
dy mu hodně ztížilo jeho pozici. Bude-li československý případ
trpce diskutován v Moskvě, řekl Eden, prohlásí, že nemá zájem
na případu Československa a na vedení Benešovy zahraniční po
litiky <24>. Protože Benešova vláda se rozhodla jít vlastní cestou
a proti přání a radám Velké Britanie, Britanie ji odepsala. Brit
ským hlediskem patrně bylo, že neměl-li B. a jeho spolupracovní
ci dost prozíravosti a jestliže nechtěli vidět dlouhodobé následky
svých činů v budoucnu, bylo to jejich věcí. Britská vláda se nech
těla, a ani nemohla, angažovat za takové zájmy exilové vlády. Za
rozhodnutí této Benešovy vlády nesli pak důsledky především Če
ši a Slováci. Mohla Anglie tomuto vývoji zabránit?
Dne 16. října 1943, když Beneš byl ve velmi stísněné náladě,
řekl Smutnému, že “nemůže lidem říci pravdu, neboť si není jist,
do jaké míry by toho proti Sovětům použili. Ale postup Sovětů
byl horší než anglický”. Pro zajímavost a jako doklad, že B.
nebyl tak naivní, aby nevěděl, o co Moskvě šlo, vyjímáme ze záz
namu kancléře Smutného: Smutný: “Já si to vysvětluji tak: Ru
sové v nitru cítili se vázáni dohodou s Angličany, ač ji navenek
popírají. Proto chtěli použít Vás, jako berana, domnívajíce se,
že když podepíší smlouvu s Vámi, Vaše pozice u Angličanů po
může celou věc dát spolknout a tak z nemilé situace se dostat na
ším Koštem”. President: “Kdepak, věc je daleko horší! Moc jsem
o tom přemýšlel, šlo mi to, abych se dozvěděl, jaké jsou skutečné
pohnutky Rusů. Oni mají svou přesnou politiku a tu jsem si mu
sel zcela bezpečně zjistit. Dnes vím, že jim šlo o to, aby mě do
stali, a to je ta celá hanebnost! Za každou cenu mě chtěli přimět,
abych smlouvu podepsal; počítali, že když to udělám, budu hotov
u Angličanů a Američanů; budu muset dělat pak politiku jenom
s nimi, budu odkázán jenom na ně, budou mě mít v ruce a dělat
se mnou, co oni budou chtít. Prostě zeslabit mou posici a dostat
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mě úplně jako svůj nástroj. To je mizerné, takhle se mnou chtít
hrát. Proto mě tlačili ke zdi: podepsat anebo do Moskvy nejezdit;
mysleli, že mě přinutí, proto taky ten náhlak se všech stran <25>.
(Ve skutečnosti Benešův egocentrismus nedovolil věci vidět tak,
jak byly: smlouva měla mít s hlediska Sovětů mnohem širší
význam, přesahující rámec jeho osoby i čs. státu).
Ačkoli Beneš věděl, že s ním Sověty hrají nepoctivou hru,
přece jel do Moskvy a podepsal, co mu bylo k podepsání předlo
ženo. Návrh smlouvy předem dohodnutý mezi Benešovou exilo
vou vládou a Sověty, byl v Moskvě, prý na návrh tamnějších
českých komunistů, Fierlingerem a sovětskou vládou změněn, a
Beneš se tomu nevzepřel. (Podle původního návrhu, smlouva měla
být uzavřena jen na dobu pěti let a měla být schválena, po skon
čení války, svobodně zvoleným čs. parlamentem. Smlouva měla
naznačit úmysl Benešovy vlády spolupracovat se Sověty, v in
tencích smlouvy z r. 1935, i po válce, za předpokladu, že s tím
bude poválečný parlament souhlasit. Neměla ale vázat Českoslo
vensko jednostranně na Moskvu. Ale smlouva, již Beneš v Moskvě
podepsal, byla, jak známo, uzavřena na dvacet let a vstoupila v
platnost ihned po ratifikaci, již Beneš provedl bez příslušných čs.
činitelů, sám v Moskvě. Beneš se řádně neporadil ani s členy své
vlády v Londýně <26>.
Jak naznačil kancléř Smutný, Beneš se rozhodl uzavřít smlou
vu se Sověty z jakéhosi “trucu” vůči Západu. Možná, že se také
naivně domníval, že se Stalinem byla možná spolupráce a že nad
moskevskými českými komunisty nakonec vyhraje, že je přelstí.
Clement R. Attlee, někdejší britský premiér, označil Beneše za
“přílišného optimistu”, který se domníval, že jeho “diplomatická
schopnost vyvede jeho zemi ze všech nebezpečí,” a který měl
“příliš mnoho důvěry ve svou chytrost. Zdá se, že si nebyl vědom,
jak dlouhé lžíce je třeba, chce-li někdo jíst polévku s ďáblem” <27>.
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NĚKOLIK VZPOMÍNEK NA OTAKARA
ODLOŽILÍKA
(K 2- výročí úmrtí, li. VII. 1973)

MILÍČ ČAPEK
Má nejstarší vzpomínka na profesora Odložilíka se nevztahuje k
jeho osobě, ale k jeho jménu. Bylo to o vánočních prázdninách r.
1922 — před více než padesáti lety — když můj starší bratr, jenž
tehdy studoval práva, se právě vrátil z Prahy. Po evropském
způsobu jsme všichni tři bratři spali v jedné ložnici — právník
Vladimír, oktaván Jan Blahoslav a já, tehdy sekundán. Uctivě
jsem naslouchal Vladimírovi, jak popisoval, co byl zřejmě velmi
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vzácný případ — doktorskou promoci sub auspiciis — něco po
dobného zdejšímu vyznamenání — summa cum laude. Podstatný
rozdíl je ovšem v tom, že sub auspiciis se týká doktorského, ni
koliv bakalářského titulu. Je to zvláštní pocta, k níž je potřebí
mít všechna vysvědčení s vyznamenáním (na gymnasiu i na uni
versitě) což nebylo jistě snadné. Této zvláštní pocty se tehdy do
stalo Otakaru Odložilíkovi — a od té doby jsem si zapamatoval
jeho jméno, ač jsem ho poznal osobně mnohem později. Také se
nepamatuji, že by někdo z mých známých měl podobnou slavnost
ní promoci; a tak jméno “Odložilík” se stalo pro mne symbolem
vrcholného akademického úspěchu a opravdové učenosti. Moc
mě zamrzelo, když mi jednou, na konci roku, chyběl jeden stu
peň do vyznamenání, protože jsem věděl, že ať bude můj budou
cí prospěch jakýkoli, můj studentský sen mít promoci jako Odlo
žilík, se již nebude moci uskutečnit.
Nevím přesně, kdy jsem Odložilíka potkal poprvé, ale vím, že
to bylo o hodně let později, když jsem již studoval v Praze. Vím,
že mě jednou, sám a bez představení, oslovil na Mánesově mostě,
když jsem se vracel ze Strakovy akademie do budovy filosofické
fakulty na Smetanově náměstí; asi mě poznal podle mé podoby s
bratrem, s nímž bydlel společně za studií v Husově domě. Tehdy
byl dr. Odložilík již docentem historie na pražské universitě
Ale poprvé jsem s ním mluvil v bytě mého druhého bratra, Ja
na Blahoslava. Nemohlo to být před r. 1936, protože dr. Odložilík
tehdy mluvil o své právě vydané knize o Žerotínovi, jež právě
vyšla k třístému výročí Žerotínovy smrti. Na konversaci se již
valně nepamatuji; byl jsem tehdy kosmopoliticky orientovaným
studentem filosofie a přiznám se, že můj zájem o historii byl
tehdy druhotný. (To bylo běžným zjevem v době, kdy se budouc
nost národa a republiky zdála zajištěna aspoň nám, přesto, že se
již tehdy počaly objevovat první mraky na politickém obzoru:
Habeš, Španělsko, Hitler.) Pamatuji se, že jsem se odvážil položit
panu profesorovi — tehdy možná ještě docentovi — jednu histo
rickou otázku, jež nesouvisela přímo s thematem: našly-li se ně
jaké nové dokumenty o Roháčovi z Dubé? Jan Roháč z Dubé byl
totiž mým oblíbeným hrdinou v dětství; jeho nesmiřitelný odpor
k Zikmundovi, jeho obrana hradu Siona a jeho mučednická smrt
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vzrušovaly mou dětskou romantickou obraznost, což ještě bylo ze
síleno četbou Kosinových “Velikánů našich dějin” a obzvláště
divadelním představením Jiráskovy hry o Roháčovi, již jsem
viděl jako žáček páté třídy obecné školy v Klicperově divadle v
Hradci Králové. (Věřte si tomu nebo ne, ale pamatuji si datum:
bylo to 6. července 1920!) Pan profesor vyslechl shovívavě mou
otázku, ale thematu nezměnil: hovoří-li se o Žerotínovi, bude
se hovořit o Žerotínovi a nikoliv o Roháčovi!
Později jsem si nejednou vzpomněl na tuto mou první zkuše
nost s Otakarem Odložilikem, jež byla pro něho do značné míry
charakteristická: dával vždy přednost souvislému vypravování,
nerad se uchyloval od thematu a nerad snášel vyrušování i otáz
kami, jež s thematem souvisely. Teprve později jsem si uvědomil,
že tyto rysy, jež obyčejným smrtelníkům mohly připadat pedan
tickými nebo zábavnými, souvisely s jeho methodičností a ukázněností: pro něho program se musel dodržet nejen ve vědecké prá
ci, ale i v životě; improvisace a odbočky nestrpěl ani v konversaci, ani při cestování. Není pochyby, že jen touto přísnou ukázněností a soustředěností mohl dokázat to, co opravdu dokázal.
Brzo potom přišla mnichovská katastrofa a Odložilíkovo jméno
se objevilo v souvislosti s brožurou, již tehdy vydal a jež se jme
novala “Odvěký úděl”. Tehdy jsem ji nečetl a později jsem po ní
marně pátral v amerických knihovnách. Ale slyšel jsem o ní vy
pravovat a možná, že jsem také četl nějaký referát o ní. Byla
zřejmě psána pod dojmem národní katastrofy a některým čtená
řům se zdálo, že právě vlivem tohoto dojmu vyznívala příliš pesi
misticky a resignovaně: náš národní úděl bude prý vždy těžký,
vlivem naší nepříznivé zeměpisné polohy. Tehdy ovšem převlá
dalo mínění, že hlavní naší nevýhodou je sousedství velkého Ně
mecka, s nepřátelskými Maďary v týle; neměli jsme dějinné zku
šenosti, již měli Poláci, kteří věděli, že není valného rozdílu me
zi jejich západním a východním sousedem. Teď to ovšem víme —
a tak Odložilíkovy meditace o našem “odvěkém údělu” nabyly
hořké aktuálnosti.
Přišel rok 1939 a profesor Odložilík odcestoval do Ameriky,
kam byl pozván, pravděpodobně ještě před okupací Prahy. Pro
lidi, kteří nebyli politicky aktivní, nebylo nemožné odjet z Pro
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tektorátu legálně, zvláště v prvních měsících okupace, kdy na
cistická policejní kontrola nebyla ještě plně organisována. Již
jen matně si vzpomínám, že jsem si s Odložilíkem v exilu dopi
soval, ale až do r. 1941 dělil nás od sebe Atlantický oceán: já byl
v Paříži, on v New Yorku. Jako u mnohých jiných exulantů pro
budil se u mne zájem o československou historii a, vzpomínám-li
si dobře, shodli jsme se s Odložilíkem v názoru, že naše oficiální
propaganda poměrně málo zdůrazňovala hluboké dějinné kořeny
našeho národa — jako by Češi a Slováci počali existovat teprve
rokem 1918. Právě ve Francii jsem si uvědomil, jak převládající
byl názor, že Československo je státem novým, vyrobeným více
méně uměle versaillskou smlouvou. K tomuto mínění přispívala
nejen zarážející historická a zeměpisná nevědomost Francouzů
a Západu vůbec, ale též německá a maďarská propaganda, která
měla mnohem větší úspěch než náš oficiální tisk — včetně i ta
kových poměrně informovaných Lidových novin. Já a můj pří
tel Vladimír Herčík jsme se snažili tomu odpomoci vydáváním in
formačního bulletinu La Démocratie Tchécoslovaque, jenž byl za
měřen hlavně na naši historii; vím, že jedno dvojčíslo mělo titul
“Třináct století odporu proti germánství”; rozesílali jsme jej
jednotlivcům i redakcím. Ale času bylo na to málo; krátce po vy
dání čtvrtého jubilejního čísla “Un grand Européen: Georges de
Podiebrady” jsme prchali na bicyklech z Paříže před blížícími se
nacistickými vojsky. Nepatří do rámce tohoto článku popisovat,
byť jen stručně, složitou a klikatou cestu z Francie přes Dakar
a Maroko do Ameriky; stačí, když řeknu, že Paříž jsme opustili
13. června 1940 a do newyorského přístavu jsme vjížděli na por
tugalské lodi “Serpa Pinto” 24. září 1941! A tu nás čekalo milé
překvapení: v přístavu nás čekal kromě Rev. F. D1. Svobody a
Ing. Antonína Svobody, jehož jsem poznal v Marseille — také
pan profesor Odložilík.
To bylo 24. září 1941 — pravděpodobně nejvýznamnější den
mého života. Příští den byla neděle a na procházce v newyorkském Central Park jsem měl první dlouhou rozmluvu s Odložilí
kem. Byl přirozené zvědav na mé zkušenosti ve Francii a Africe,
ale více mluvil on než já: informoval mne o svých zkušenostech
v Americe a kreslil mi střízlivý obraz byrokratisovaného t. zv.
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odboje. Ačkoliv neměl pochybnosti o nutnosti organisovaného
propagačního úsilí v zemi, jež tehdy byla nominálně ještě neu
trální a kde byly ještě velmi silné tendence isolacionistické,
cítil, že se dopřává málo iniciativy a nezávislosti jednotlivcům.
Přes svůj respekt k Benešovi cítil, že je něco jako “kult jeho osob
nosti v exilu”, jenž vedl k tomu, že na úředních místech se lidé
oceňovali podle stupně slepé poslušnosti k němu. To přirozeně
vedlo k tomu, že do popředí se dostávali přizvukovači a lichot
níci, lidé intelektuálně pasivní, kteří měli na zřeteli jen svou
kariéru. Ve svém kritickém postoji k Benešovi se Odložilík roz
cházel jak s Dr. J. L. Hromádkou, tak s profesorem J. B. Kozá
kem, kteří odmítali zásadně Beneše kritisovat, “aby neoslabili
jeho posici”. (Bylo ironií osudu, že v r. 1948 týž Hromádka byl z
prvních, kdo hodili Beneše přes palubu, a že dokonce napsal při
jeho úmrtí, že “ani svými silami, ani svou koncepcí nestačil na
nové události”.) Proto Odložilík mě důtklivě vybízel, ať se co
možná nejdříve postavím na své vlastní nohy a nedám se zlákat
přeludem nějaké politické činnosti, jež podle jeho slov — pama
tuji si je dodnes — “je pouhý sebeklam”. Dodnes jsem rád, že
jsem Otakara poslechl: cesta k nezávislosti byla nesnadná a dlou
há a nebudu čtenáře unavovat ani stručným1 nárysem mých zku
šeností. Řeknu jen tolik, že japonský útok na Pearl Harbor zjed
nodušil naši situaci, protože Attorney General zrušil nařízení,
jež zakazovalo uprchlíkům z Evropy, kteří přišli na studentské
visum, pracovat.
Přiznám se, že po dramatických zkušenostech ve Francii, mi
studium připadalo přepychem; ostatně to vypadalo, že válka kampusy úplně vyprázdní. Tehdy jsem poprvé obdivoval americkou
praktičnost: na rozdíl od Francouzů, kteří mobilisovali pět milio
nů lidí, kteří pak dřepěli na Maginotově linii, nebo se nudili na
posádkách ve vnitrozemí, zatímco továrny a universitní učiliště
zela prázdnotou, americká Manpower Commission postupovala
mnohem uváženěji a účelněji. Povím o tom několik slov, protože
se to týkalo též mého přítele Odložilíka.
Vojenská povinnost v USA byla původně do 45 let, což by po
stihovalo i pana profesora; ale Američané, poučení jistě také ka
tastrofální zkušeností Francie, brzo poznali nepraktičnost tohoto
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pravidla a snížili věkovou hranici na 37 let. I pod touto hranicí
bylo hodně výjimek: kvalifikovaní dělníci, farmáři a jiná za
městnání nezbytná pro hospodářství země a hlavně pro zbrojní
průmysl a “war effort”. Koleje a university byly zachráněny tím,
že byly přetvořeny na vojenská učiliště: Američané první poznali,
ze moderní armáda se neobejde bez alespoň elementárního vzdě
lání vědeckého; odtud velká potřeba učitelů a profesorů mathematiky, fysiky, chemie a do jisté míry jazyků, zvláště když hod
né fysiků bylo povoláno do výzkumných středisek k práci na
tajných projektech. Tajemství byla dobře zachována; velmi málo
lidí vědělo o radaru a “Manhattan Project” — Hiroshima v čer
venci 1945 přišla jako opravdové překvapení. Americké vítězství
bylo vítězstvím americké vědy, ale také americké organisace a
ukázněnosti. Nebylo demonstrací, nebylo televise a štvavého
tisku — jen hrstka quakerských podivínů se třásla rozhořčením
nad bombardováním Německa a domáhala se “okamžitého jedná
ní o mír”. Vzpomněli jsme s Odložilíkem nejednou křiklavého
rozdílu mezi generací tehdejší a dnešní: je faktem, že Amerika
je teď podstatně jinou zemí než jakou byla v letech čtyřicátých.
Zmínil jsem se o snížení věkové hranice vojenské služby pro
to, že nám pravděpodobně zachovalo jednoho z našich nejlepších
historiků. Filosofové a historikové — na rozdíl od fysiků a mathematiků — nemohli dobře uplatnit své znalosti v armádě; a i
kdyby Odložilík nebyl poslán do zámoří, mařil by pravděpodob
ně čas při nějaké pomocné službě v USA. Takto mohl se věnovati
své práci, zvláště činnosti publikační a přednáškové, jíž prospěl
naší věci, zvláště v akademických kruzích, více než naše oficiální
propaganda. Spolu s Dr. Hromádkou, o němž tehdy nemohl nikdo
předpokládat, jak se později vybarví, s Egonem Hostovským,
Voskovcem a Werichem, mnou a jinými, Odložilík vydával sbor
ník Zítřek, jejž i president Beneš v soukromém dopise označil
za nejlepší exilovou publikaci přes to, že byla vydána nezávisle
od jeho organisačního aparátu. Odložilík do sborníku přispěl dvě
ma úvahami: “Mezi včerejškem a zítřkem” a “Na předělu věků” a
četnými drobnými příspěvky. (Úplná bibliografie Odložilíkových
prací, myslím, ještě neexistuje.) Vedle článků a referátů do ča
sopisu The Journal of the Central European History, Odložilík
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napsal též “Nástin československých dějin”; autor se zastavil
u r. 1937, protože jako historik cítil, že neměl dostatečný odstup,
od rušných událostí, jež potom následovaly a jež patřily k histo
rii teprve se tvořící a neskončené. To mu vyneslo nelibost Zdeňka
Nejedlého v Moskvě, který napsal, že “kniha končí sentimentálně
smrtí Masarykovou”. To byl jeden z prvních náznaků, že brzo
nebude asi přílišné harmonie mezi východním a západním exilem.
Nevím, kdy jsem viděl Odložilíka během války v Americe na
posled. Pamatuji se jen na jeho dopis, v němž mi oznamoval svůj
odjezd do Anglie — patrně někdy v roce 1943. Neviděl jsem ho
pak až na podzim 1946 v Praze, v budově filosofické fakulty, na
Smetanové náměstí, kde měl svou kancelář. Z rozmluvy a z několika
dopisů, jež jsme vyměnili, jsem vycítil, že byl v názoru o budouc
nosti Československa daleko méně pesimistickým než já. To se
projevilo i v tom, že v době únorového puče byl ještě v Praze,
kdežto já již byl zpět na této straně oceánu. Dokonce ještě v dub
nu téhož roku jsem na Long Islandu slyšel v radiu jeho proslov
při příležitosti šestistého výročí založení pražské university. Ale
o několik týdnů později byl již opět v Americe. Neviděli jsme se
tehdy, protože on byl pozván na University of Colorado — a to
bylo z Pennsylvanie, kde jsem tehdy byl, trochu daleko, zvláště
když jsem hledal práci a byl tedy ještě bez příjmu. Tak po řadu
let náš styk byl jen prostřednictvím dopisů, ne sice častých,
ale často dlouhých a obsažných.
Únorovou pohromu československé demokracie zřejmě nečekal.
Ale rychle nahlédl, že pro svobodně myslícího člověka a zvláště
historika, nebude doma místo. Po návratu do USA počal psáti
články do Husova lidu, církevního evangelického časopisu,
do něhož psával již za války. Psát česky bylo pro něho téměř fy
sickou potřebou. Vybízel mě tehdy, abych tam psal také; nemohl
jsem mu vyhovět z důvodů již zmíněných: místo jsem při jeho
příjezdu ještě neměl a když jsem je konečně — v září 1948 —
obdržel, zbývalo málo času a energie. Rozhodl jsem se totiž pro
vyučování filosofie, na rozdíl od fysiky, již jsem vyučoval během
války — a to vyžadovalo více přípravy. Co zbývalo času, musil
jsem věnovat psaní odborných studií, bez nichž akademická ka
riéra v této zemi je značně ztížena. Odložilík také nezanedbával
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odborných prací, psaných anglicky. Jeho nejvýznamnější knihou
z doby druhého exilu je studie o Jiřím z Poděbrad: The Hussite
King, vydaná v Rutgers University Press r. 1965. Její podtitul je:
Bohemia in European Affairs 1440-1471. Stého výročí Masaryko
va narození vzpomněl česky psanou knížkou T. G. Masaryk, 18501950. Vrátím se k této knížce v závěru tohoto článku.
V druhém exilu jsme se potkali poprvé v květnu 1954, kdy pan
profesor přijel k nám na návštěvu. Bydlili jsme tehdy ve Wood
mont, blíže New Haven, Connecticut, kde jsem tehdy trávil roč
ní studijní dovolenou. Procházeli jsme se po nábřeží Long Island
Sound a probírali jsme nedávnou historii a současné události. Ve
svých zápiscích nalézám, že to bylo poslední den v květnu, t. j.
tři dny po tom, kdy by se Edvard Beneš dožil sedmdesátých naro
zenin. Tak se řeč přirozeně stočila na jeho osobu; bylo to smut
né a deprimující thema. Vypůjčil si ode mne právě vydanou kni
hu o Betlémské kapli, již pražský režim renovoval (aniž by připu
stil její užívání k náboženským účelům!); on nám výměnou půjčil
knížku o Slavíčkovi. Podruhé nás navštívil bezmála o devět let
později, když již jsme žili v oblasti Bostonu; bylo stejně krásně
slunečno jako při jeho předchozí návštěvě, ale nadto lesy za na
ším domem připomínaly našemu hostu českou scenerii. Vypravo
val jsem mu o naší první cestě do Československa, (první od r.
1948) a bylo to, myslím, tehdy kdy také počal uvažovat o podob
né cestě. Až dotud Odložilík se díval do vlasti jen přes hranice;
mám jeho dopisy popisující, jak vyhlížel blízko hornorakouského Aigen do jihočeské kotliny, jak navštívil Vi
tor az, jak se díval přes pohraniční Lužnici do českých Velenie,
nebo jak se díval od dolnorakouského Drosendorfu na vrchy své
milované Moravy. Věděl jsem, že návštěva vlasti ho citově osvě
ží, protože, jako historik, nesl fysické odloučení od rodné země
tíže než kdo jiný.
Viktor Dyk napsal: “zůstává národ, kde se mění mapa”; stej
ným právem můžeme říci: “zůstává národ, mění-li se režim”. Ná
rod je totiž, jak napsal Březina, “společenství živých, mrtvých a
nenarozených” a v tom smyslu daleko přesahuje poměrně tenkou
byrokratickou vrstvu, jež je náhodou u moci. Historie a scenerie
rodné země je v podstatě stále stejná; historii lze zfalšovat jen v
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knihách a brožurách, jež však nemohou oklamat vzdělaného histo
rika, jakým byl Odložilík; scenerii rodné země je možno zmrzačit,
ale to je dosud v českých zemích výjimkou, (jako na př. zhyzdění
vltavského údolí pod Zví kovem.) Jak Odložilík tesknil po rodné
Hané, je patrno z toho, že vydal vlastním nákladem v New Yor
ku r. 1954 láskyplnou knížečku “Listy z rodného kraje”, s foto
grafiemi rodného Holešova, též Kroměříže a Hostýna, s mapkou
příslušné oblasti, a věnovanou svému sourodáku, profesoru Fran
tišku Dvorníkovi. V čelo knihy umístil autor citát z Viktora
Dýka:

Srdce, jež právě prudce bilo,
pojednou se utišilo.
Písničku dole pasák si hvízdá,
že ptáci rádi se vracejí v hnízda . . .
Jsem si jist, že báseň dost přesně vyjádřila city, jež Odložilík
prožíval, když uviděl po sedmnácti letech znovu svůj rodný kraj.
Bylo to totiž r. 1965, kdy se zúčastnil v Praze jubilejního sjezdu
historiků, při příležitosti čtyřistapadesátého výročí smrti Huso
vy, a bylo pro něho nemyslitelné navštívit Prahu a vynechat
Moravu. Od té doby jezdil do Československa pravidelně každý
rok — až do r. 1972.
Nemělo by smyslu zmiňovat se o všech ostatních našich set
káních. Byla na různých místech: v New Yorku ve slovanském
semináři obecní knihovny, u dr. M. Koháka, několikráte ve Fi
ladelfii, v Evropě v Paříži, u Vladimíra Herčíka ve Vaucresson,
v Londýně v Library of British Museum. Dopisy a pohlednice
jsem od něho dostával z Říma, ostrova Lopudu v Jugoslávii, Kahýry, a Stockholmu. Ku podivu jsme se již nesetkali nikdy v
Československu; myslím, že to bylo tím, že on spíše tíhnul do své
ho milovaného “markrabství,” já spíše do “království”. Jeho cestovatelská vášeň souvisela s jeho neustále mladou intelektuální
zvědavostí, v níž ovšem zájem o české dějiny měl hlavní místo.
Stopy české historie hledal v Londýně, Římě, Stockholmu, Vídni.
Nejsem odborným historikem a proto nemohu posoudit Odložilíkovo dílo. Proto to, eo řeknu, bude jen několik impressionistických poznámek, zbarvených mým vlastním osobním zájmem a
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mým přátelským poměrem k němu. Profesor Odložilík se zajímal
o všechna období našich dějin. V jeho článcích nacházíme the
mata tak časově odlehlá, jako velkomoravský Velehrad, čeští
bratří na Slovensku, nebo generace let devadesátých. Období
reformační a protireformační ovšem upoutala jeho pozornost nej
více. Obzvláště ho zaujaly osudy pobělohorského exilu — jako
by snad tušil, že to nebude poslední exil v našich dějinách. Je
jisté, že ještě před mnichovskou katastrofou si uvědomoval, že
náš národní osud závisí na celkové situaci evropské. Jedna věc,
na niž si vzpomínám z hovoru o jeho vlastní studii o Karlu z
Žerotína, bylo jeho zdůrazňování, že otázka česká je otázkou
evropskou, a velmi oceňoval, že tehdejší president Beneš to také
zdůrazňoval. Svou podrobnou studii “Ze zápasů pobělohorské
emigrace” napsal již v letech třicátých do časopisu Matice Mo
ravské. Přiznám se, že tato studie mě nejvíce fascinovala, ačko
liv (či snad právě proto?) jsem se dostal k její četbě až po válce,
v době mé dočasné přednáškové činnosti na nově zřízené univer
sitě Palackého, v Olomouci. Trpká zkušenost prvníko mého exilu
mi ovšem přiblížila psychologicky zkušenosti českých exulantů po
roce 1620; jak se necítili bezpečni ani za hranicemi Čech, ve Slez
sku, ba ani v Bramborech, jak se obávali i ve Frankfurtu nad Odrou polského útoku; (Polsko tehdy, jako v r. 1938, stálo v řadách
našich nepřátel), jak byli nevlídně přijati německými lutherány
v Hamburku a jinde; jak braniborský kurfirst pod tlakem císařo
vých hrozeb naléhal na uprchlíky, aby odešli; jak plnomocník
Lichtensteinův Kašpar Wanner z Kranichfelsu špehoval uprchlí
ky i za hranicemi a zjišťoval, kde bydlí — to vše zní zcela “mo
derně” a má velmi četné obdoby ve dvacátém století. Čtenář Odložilíkovy studie doslova prožívá ten ustavičný pocit nejistoty
tehdejších exulantů, jenž se teprve zmírnil, když byli na půdě
holandské nebo švédské, zcela mimo dosah spárů rakouského orla.
Ale též v jiném smyslu na mě zapůsobila tato studie. Již za let
mých filosofických a fysikálních studií jsem došel k přesvědčení,
že představa o neúchylném předurčení veškerého dění, přírodní
ho a historického, patří k myšlenkovému dědictví minulého sto
letí, jež musí být nahrazeno pojetím přiměřenějším. Nemohu se
pouštět v rámci těchto vzpomínek do odborných detailů; řeknu
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jen tolik, že jedním z nej aktuálnějších problémů současné filoso
fie věd je vytvoření nového pojmu příčinnosti, odlišného od za
staralého pojetí klasického. Historický determinism a fatalism,
jenž převládal v minulých stoletích a jenž se vyskytoval u my
slitelů tak různorodých jako u Kalvína, Marxe, Tolstoje a Nietzscheho, byl produktem starého pojetí příčinnosti, podle něhož nic
není v účinku, co nebylo v příčině; světová historie je prý po
dobná fonografické desce, jejíž otáčení jen rozvíjí předem regis
trovanou melodii. Tuto "pověru nutnosti” pranýřovali Bergson,
Peirce, James a Dewey již před třemi čtvrtinami století, ale přesto
ještě je hodně živá. Ale teprve při četbě Odložilíkovy studie jsem
si konkrétně uvědomil falešnost historického determinismu, apli
kovaného na české dějiny. Studie týká se let 1620-1624, tedy let
bezprostředně po bitvě bělohorské, jež podle Denise a mnohých
jiných historiků byla nevyhnutelnou a neodčinitelnou katastro
fou. Jak zcela jiný dojem má čtenář z Odložilíkovy studie! Jak
vratká byla moc habsburského okupanta v českých zemích po
celou řadu let! Kolik bylo ještě ohnisek odporu — na jihočeských
hradech, v Kladsku, Nise, ve Valašských horách, na Slovensku! A
byl to spíše nedostatek vojenské koordinace mezi odpůrci císařo
vými, než zdatnost a obratnost císařských zbraní, jenž byl hlav
ním. ač ne předurčeným faktorem.
Kdyby Odložilík prodloužil svou studii do dalších let, došel
by k stejnému závěru: kolikráte bylo osvobození Čech a Moravy
nadosah ruky! Dokonce i Praha byla dočasně vyrvána okupan
tu — úplně r. 1631-32 — a aspoň polovina Prahy (Hradčany a
Malá Strana) r. 1648. Vlastně teprve westfálský mír — výsledek
válečné únavy a vyčerpání — zpečetil naši katastrofu. Výsledek
mohl být podstatně jiný. Ovšem toto “mohl by” (“counterfactual
conditional”, jak říkají dnes filosofové) nemá smysl ve fatalistic
kém pojetí: podle něho, co se stane, musí se stát a co se stalo, mu
selo se stát — jenže jeho věštba je vždy “věštba z výsledku.”
Jsem přesvědčen, že totéž platí o tragedii mnichovské: je pravda,
naše situace byla velmi těžká, velmi podobná situaci r. 1620, ale
nikoliv předem ztracená; a i kdyby náš odpor byl fysicky neúspěný, znamenal by nesmírné mravní plus, jež od té doby v naší hi
storii tragicky chybí.
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K pobělohorskému exilu se Odložilík vrátil během poslední
války, v exilu v Anglii. R. 1944 tam vydal populárni knižku Pov
stalec a emigrant. Týkala se jednoho z vůdců českého protihabs
burského povstání a pozdějšího exulanta, hraběte Jindřicha Ma
tyáše z Thurnu. Byla původně napsána k třístému výročí jeho
smrti pro New Yorské Listy, r. 1941. Postava hraběte z Thurnu
byla historicky často přísně a až nespravedlivě posuzována: prý
to byl dobrodruh, cizinec, jenž prý ani neuměl česky. Toto po
slední tvrzení bylo opraveno již Pekařem v jeho Dějinách vald
štejnského spiknutí; k jeho celkové rehabilitaci přispěl kromě
Odložilíka historik Moravy, František Hrubý. V závěrečném od
stavci autor napsal:

“Po třech stoletích klademe na hroby statečných čes
kých bojovníků, vyšlých z české a moravské země na
světové bojiště, hrst vzpomínek a nadějí, že boj, jenž
zuří ve světě, skončí slavnějším a rozhodnějším ví
tězstvím strany, s níž jsou spjaty osudy našeho ná
roda, nežli Třicetiletá válka.”
Tato naděje se nesplnila. Otakar Odložilík se sice dočkal návra
tu do Prahy, ale také se dožil druhého exilu. I v tomto ohledu se
jeho osudy podobají osudům pobělohorského exulanta. Jako
hrabě Thurn r. 1631, též Odložilík se mohl vrátit do osvobozené
Prahy; a jako Thurn opustil vlast podruhé. Rozdíl byl jen v tom,
že pobyt Thurnův v Praze trval ztěží půl roku, Odložilíkův ne
celé tři roky. A jako Thurn zemřel v daleké cizině, na zámku
pernavském, v dnešním (tehda švédském) Estonsku, Odložilík
zemřel ve slovinském letovisku — na půdě sice slovanské, ale pře
ce jen cizí. Jeho poslední dopis jsem našel poste restante v
Lausanne, koncem června 1973. Psal jej z Jugoslavie a sděloval
mi, že se chystá na cestu do československá. Netušil jsem, že to
bude jeho poslední dopis. V předcházejícím dopise, z ledna 1973,
mi psal, že to bude asi jeho poslední cesta do Evropy. Ale jistě ne
čekal, že tuto cestu nedokončí a že již svou milovanou Moravu
neuvidí . . .
Jako historik znající a milující českou minulost, Odložilík pro
žíval tři tragedie, jež potkaly náš národ během pouhých třiceti
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let: 1938, 1948, 1968, hlouběji a intensivněji než kdo jiný. Ale na
druhé straně jeho znalost národní minulosti ho učinila citově mé
ně zranitelným a odolnějším. Věděl příliš dobře o “odvěkém
údělu” národa, vyplývajícím z jeho svízelné zeměpisné polohy.
Věděl též, kolik tragedií a dlouhodobých útisků češi a Slováci
prožili a — přežili. Ale bylo něco jiného než pouhá dějinná
a pozemská perspektiva, jež mu dodávala vnitřní síly. O
svých nejsoukromějších citech a myšlenkách mluvil velmi zříd
ka a zdrželivě. A přece z těch jeho řídkých projevů bylo zřejmo,
že nejbližším zdrojem jeho vnitřní síly byla v podstatě táž víra,
již nacházíme u Masaryka, Palackého a Komenského. Roku 1950
Otakar Odložilík zakončil svou jubilejní knížku o Masarykovi
těmito slovy: “Zůstal — jak napsal Josef Hora — mužem,

jenž napřímen vždy před osudem stál,
neb kotvil v Bohu svém, jenž rukou požehnanou
zažehl duši tu k výšinám roubovanou” —
Cítím, že není nemístné, řeknu-li, že tato slova se též vztahují
na Otakara Odložilíka.

Inteligence národa a duše národa jsou dvě věci zcela rozdílné. Odtud ve vel
kých chvílích dějinných ěastý rozpor mezi vládou národa a jeho duší: vláda a
její rozhodnutí nebývají často výrazem pravé vůle národa. Stává se, že ve
velkých, rozhodných chvílích, vídává národ hlouběji než jeho ta která do
časná vláda.
(F. X. Salda, O duši národa, Praha, 1919.)
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MORAVŠTÍ INDIÁNI
JAROSLAV DRÁBEK

(Z chystaného rozšířeného 2. vydání “Čtení o Moravských
bratřích”)
Musím předpokládat, že jste se po přečtení tohoto názvu trochu
zarazili, ale nic se tomu nedivím, protože, když jsem se po prvé
doslechl o Moravských Indiánech, zažil jsem pocit obdobný. Není
snadné spojit bez dalšího představy tak různorodé — poklidné Mo
ravy a divokých amerických Indiánů. Člověk se nad tím musí
chvilku zamyslit. Ale dokonce zjistí k svému údivu, že spojení
tu bylo a to tak těsné a dojemné, že bylo namnoze zpečetěno krví.
Bylo důsledkem pověstných misií Bratří, kteří se vypravili mezi
Indiány nejen na americké pevnině, ale i na západoindických
ostrovech. A na většině těchto nebezpečných výprav se sejdeme s
některým členem rodiny Zeisbergerů. Musili to být lidé hluboce
věřící a přesvědčení o vyšším smyslu svého poslání, neboť mnozí
z nich zaplatili svou misijní práci životem. My si všimneme
zvláště jednoho z nich — Davida Zeisbergera, protože jeho mi
sijní působení mezi Indiány je patrně nejsoustavnějšim podnikem
tohoto druhu a také snad nejtragičtějším.
David Zeisberger se narodil na Moravě, v Suchdole, r. 1721. Že
to byl patrně Němec, nehrálo v té době tak významnou roli, jako
to, že by věrným stoupencem učení Husova a členem Jednoty. Sta
ré rytiny ho představují jako statného, svalnatého muže, jehož
výraz tváře připomíná cosi z majestátně klidného výrazu Indiá
nů. mezi nimiž ztrávil většinu svého života. Jako pětiletý hoch
odešel s rodiči do exilu, do Ochranova (Herrnhutu). R. 1736 jeho
rodiče odjeli do Ameriky s onou slavnou výpravou zakladatelů
americké církve Moravských bratří, kteří téměř všichni pocházeli
z východních Čech a hlavně z Moravy.
Mladý David však s rodiči tehdy nejel; zůstal v Holandsku
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na vychování a dorazil do Ameriky až o dva roky později. Dostal
se do Bethlehemu, kde oba jeho rodiče později zemřeli. Věnoval se
šíření křesťanství mezi americkými Indiány a to po celý svůj
život. Vysloužil si čestný titul “apoštola Delawarů”.
+ Suchdol leží nedaleko býv. Schönbrunnu.
(Jak vážně mladý David Zeisberger bral svůj misionářský úkol,
je patrno z toho, že se pilně učil indiánským jazykům. Napsal do
konce indiánskou čítanku. Jmenovala se “Essay of Delaware In
dian and English Spelling Book” a vyšla ve Philadelphii r. 1776.
Snad ještě zajímavější je, že tento synek z Moravy napsal také
další, knížku “Something of Bodily Care for Children”. Poučuje
v ní americké Indiány, že nestačí jen věřit v Boha a číst bibli,
ale že je nutno také se mýt, má-li člověk být dobrým křesťanem.
Indiánské osady, v nichž Zeisberger a jiní Bratří působili, se
vyznačovaly mimořádným pořádkem a čistotou.
Ale vraťme se do r. 1745, kdy Zeisberger začínal svou misionář
skou práci mezi Indiány kmene Mohawk a dostal se do vězení,
jako francouzský “vyzvědaČ”. Bratří byli tehdy v situaci krajně
svízelné — jak se jim ostatně v Americe stávalo často. Byli —
jak známo — zásadně proti válkám a násilí, a v Americe se na
jednou ocitli v zemi, kde se bojovalo na všech stranách a nepře
tržitě. Bratří tu byli často jako mezi mlýnskými kameny. Není
tedy divu, že se misionář Zeisberger co chvíli dostal do obtíží.
Nedařilo se mu přesvědčit tehdejší Američany, že je rozdíl mezi
Indiánem, který přijal křesťanství, a Indiánem, který proti nim
bojoval a prahnul po jejich skalpech. Bratří nacházeli jen málo
pochopení pro svou mírumilovnost, ačkoli se všemožně svému
okolí snažili vysvětlit, že odpor k válkám a k zabíjení je součásti
jejich náboženství a že to se svou mírumilovností mysli opravdo
vě. Byl to právě tento jejich odpor k všemu násilí, který je přivedl
z Geòrgie, kde zuřila válka, do Pennsylvanie, známé tehdy svou
náboženskou svobodou.
Za takových poměrů tedy pracoval misionář David Zeisberger.
Zatím co se druzí běloši o Indiány valně nestarali, Moravští bra
tří se k nim nejen chovali přátelsky pokud to jen bylo možno, ale
také je učili stavět osady i města, hospodařit doma i na poli,
vyrábět nářadí a dokonce je učili číst a psát. V té době to byla
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věc neobyčejná a pro americké kolonisty ovšem těžko pochopitel
ná.
Bylo to na jaře roku 1771, kdy začala ona smutná kapitola
Zeisbergerova života, o níž vám chci něco podrobněji říci. Zeisberger tehdy přišel do údolí řeky Tuscarawas, na území dnešního
státu Ohio, a to v průvodu svého indiánského druha Glikkikana,
slavného náčelníka Delawarů.
O rok později už také vybudovali v oné končině první sídliště
Moravských bratří a pokřtili je Schoenbrunn, což byla patrně
vzpomínka na starý moravský Schoenborn nebo Schoenebrunne,
ležící na místě ostravské Poruby. Jiný člen této výpravy, náčelník
Mohykánů, Joshua, založil jiné centrum, které dostalo jméno
Gnadenhütten. Nemám možnost okamžitě zjistit, zda i toho jmé
no je vzpomínka na Moravu či už na exil v Sasku.
čeští — nebo chcete-li Moravští bratří měli jednu znamenitou
vlastnost: vedli si o všem přesné záznamy. Proto víme, že už v
roce 1772 začali schoenbrunští Moravští Indiáni se stavbou školy,
neboť — jak zaznamenali — “všichni bratři a sestry byli dychti
ví toho, aby jejich děti byli vzdělané”. Život v takovém Schoenbrunnu byla kombinace mravů indiánských a bělošských. Bratří
měli totiž jednu rozumnou zásadu — nevnucovali Indiánům mra
vy bílé tváře. Přitom je však ledačemus přiučili. Řečený Mohykán
Joshua byl tak zručný, že nakonec postavil v kostele spinet.
V obci panoval jistý druh společenského hospodaření, jehož
výtěžky byly rovněž společné. Obec si hned také stanovila svůj
řád, který se dochoval a který je v mnohém smyslu poučný. Před
pisuje víru v Boha, ale zakazuje tanec, hry, čarodějnictví při lovu
jakož i užívání všech ďábelských triků Satanových vůbec. Každý
se musel zavázat, že nebude lenošit, klít, bít druhého ani lhát.
Řád předpisoval jednu ženu mužům a také jednoho muže ženám.
Ženy slibovaly, že budou poslušné, že se budou starat o děti a že
budou čistotné. Z obce byl vyloučen rum a lihoviny vůbec. Ty
musel odložit u tak zvaných pomocníků i cizinec, který obec
navštívil. Konečně poslední paragraf řádu stanovil, že Bratří ne
půjdou do žádné války a že nebudou nic kupovat od válečníků z
toho, co ve válce zabrali.
Byl pořízen dokonce i jakýsi úřední plán obce, podle něhož pak
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více než o stopadesát let později byla Historická společnost státu
Ohio s to celý Schoenbrunn rekonstruovat, s kostelem i školou
uprostřed. Bratří měli dokonce dva kostely v Schoenbrunnu, v
jednom bylo místo pro třista osob a jeho okna byla zakryta zví
řecími kožemi. A v malé vížce byl zvon, který svolával indiánské
bratry ráno k službám božím. Obec čítala na šedesát obytných
domů a stala se vzorem pro jiná podobná střediska.
Nové obce Moravských Indiánů na řece Tuscarawas podléhaly
náčelníku kmene Netawatwesovi, který nakonec sám také přijal
víru Moravských bratří. V roce 1776 bylo v obcích Schenbrunn a
Gnadenhütten přes Čtyři sta Moravských Indiánů a v témže
roce vznikla jejich třetí obec Lichtenau, což není patrně nic jiné
ho než zase vzpomínka na Lichkov, místo na česko-moravském
pomezí, odkud pocházela řada Bratří a které leží nedaleko Kunvaldu. Tyto obce budily pozornost svým rozkvětem a úpravností.
Tehdy vlivný náčelník delawarský. který měl poněkud nezvy
klé jméno Bílé Oči, připoměl Zeisbergerovi, že by byl čas, aby se
křesťanským indiánům dostalo rovných práv. Až do té doby byli
totiž jen pod ochranou Delawarů, ale nebyli uznáváni za delawarské občany. To znamenalo, že nesměli být vlastníky půdy
ve vlastním jméně, nýbrž jen podle vůle Rady Delawarů. “Bílé
Oči” však opravdu prosadil, že se Moravským Indiánům dostalo
rovnoprávnosti, což právě v té době nebylo snadné, neboť Natawatwes se chystal na válku s kmenem Shawness a mírumilovní
misionáři a jejich křesťanští Indiáni se mu pro tyto plány pří
liš nehodili.
Ovšem opravdové utrpení přinesla Zeisbergerovi a jeho In
diánům, americká válka za nezávislost. Na konferenci v Pitts
burghu roku 1775 zástupci tak zvaného kontinentálního kongre
su, který v té době řídil odboj amerických kolonií proti Velké
Britanii, vyzvali Indiány, aby ve válce zůstali neutrální. Vlivem
Bílých Očí a Moravských Indiánů kmen Delawarů přislíbil, že
neutralitu zachová. Skutečně také v prvních letech války hlavní
indiánské kmeny na území dnešního Ohia zůstaly neutrální,
ačkoli jinak ve svých srdcích Američanům příliš nepřáli. Na jaře
roku 1778 však většina indiánských kmenů v Ohiu zaujala vůči
Američanům postoj otevřeně nepřátelský. Delawarové však stále
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ještě zůstávali svému slibu věrni. V důsledku toho se však stali
jakýmsi nárazníkem mezi Američany a nepřátelskými Indiány.
Pro Moravské Indiány se také situace neustále zhoršovala, neu
tralita jim nikterak nezaručovala mír, po kterém tolik toužili,
protože je nakonec podezřívali jak Angličané tak i Američané.
Bílí kolonisté věřili, že se v misionářských osadách na řece Tuscawaras scházejí Indiáni a plánují útok. Američtí kolonisté ne
měli v lásce žádné Indiány, ať pohany či křesťany. A Moravské
Indiány ještě k tomu navíc nenáviděly i ostatní indiánské kme
ny jako na příklad Wyandoti, Shawnees a Mingoes, abych jme
noval jen ty hlavní. V roce 1777 pak dolehla válka na Moravské
Indiány už plnou tíhou. Několik indiánských kmenů přešlo na
stranu Britů. Delawarové sice odmítli se k Britům přidat, ale
uvnitř kmene přitom došlo k rozkolu. I v řadách Moravských
Indiánů se vyskytlo dost nespokojenců a výsledek byl, že se jich
řada zřekla křesťanství.
Musely to být zlé doby pro Zeisbergera, poněvadž se na konec
rozhodl dokonce opustit Schönbrunn i Gnadenhütten a přestě
hovat všechny věřící do Lichtenau.
Následovalo několik let nebezpečných a neklidných, kdy osud
Moravských Indiánů visel takřka na nitce, neboť Delawarové v
té době drželi chvíli s Američany a za chvíli nato s Brity. Chudá
ci Moravští Indiáni se uprostřed této vřavy stále zoufale snažili za
chovat si svou neutralitu. Bylo to stále obtížnější, zejména když
ještě náčelník Bílé Oči zemřel a Bratří tak ztratili mocného za
stánce v Radě Delawarů.
Konečně se přece jen zdálo, že se situace uklidňuje a Zeisberger se proto vrátil se svými Indiány do zřícenin Schoenbrunnu a
Gnadenhüttenu. Jen část jich zůstala v Lichtenau. Když se pak
Delawarové přidali na stranu Britů, Bratří odešli údolím Tuscawaras a nedaleko Gnadenhüttenu zbudovali novou obec Salem.
Pak přišel rok 1780, který byl rokem poměrného klidu pro misie.
Zeisberger, který byl jedním ze správců Nového Schoenbrunnu
vykonal přehlídku i ostatních obcí a na konec se odebral do Bethlehemu. Tam se setkal se Zuzanou Lecronovou z obce Lititz, to
je amerických Litic, střediska, které tak Bratří pokřtili po čes
kých Liticích ve východních Čechách, kde za pronásledování v
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polovině patnáctého století našli ^útočiště. Zeisbergerovi bylo
tehdy už šedesát let a ačkoli se původně rozhodl neženit, nyní na
radu přátel změnil své rozhodnutí a pojal Zuzanu za manželku.
Zůstala mu věrnou pomocnicí po celých sedmadvacet let až do
jeho smrti. Indiáni ji ctili a zbytek svého života po Zeisbergerově
smrti ztrávila v domově vdov v Bethlehemu, kde nyní na Starém
Hřbitově dříme věčný sen společně s padesáti šesti Indiány.
Ale vraťme se do začátku let osmdesátých osmnáctého století.
Boje v okolí misionářských usedlostí na řece Tuscawaras neustá
valy. Došlo k výpravě proti Delawarům, tehdy už nepřátelským
k Američanům, při nichž obec Lichtenau byla vypálena. Ame
rický velitel vyzval křesťanské Indiány a Delawary, pokud zů
stali přáteli Američanů, aby opustili údolí řeky Tuscawaras a
vrátili se s ním do Pittsburghu. Přátelští Delawarové uposlechli,
avšak Moravští Indiáni zůstali v Ohiu. Byli nyní jedinými In
diány v údolí řeky Tuscawaras, ježto nepřátelští Delawarové
spolu se Shawness a Wyandoty odtáhli dále na západ.
A zase nastaly doby krušné. Probritští Indiáni se pokoušeli Mo
ravské Indiány z jejich sídlišť vytlačit. Zeisberger sám byl při
takovém jednom pokusu zajat. Pak zase byl obviněn, že on a
jeho přátelé jsou americkými vyzvědači.
Musel se proto jít zodpovídat Angličanům až do Detroitu, při
čemž ho cestou pro změnu zase zajal oddíl americké milice. Už
před tím si Moravští Indiáni uvědomovali, že se situace pro ně
stává neudržitelnou a projevili ochotu opustit svá sídliště. V
září 1781 opustili Salem prakticky jako zajatci Delawarů a
Wyandotů a táhli s nimi na severozápad. Na řece Sandusky je
však delawarský pohlavár, který měl podivné jméno, Poloviční
Král, ponechal jejich osudu. Teprve počátkem příštího roku do
volil, aby se jich část vrátila do tuscawaraských sídlišť pro ně
jaké zásoby, neboť jim jinak hrozila smrt hladem. Část se jich
pak rozptýlila po osadách severního Ohia a ty, kdo se vrátili do
údolí řeky Tuscawaras, čekal zlý osud v Gnadehütten.
V té době byla už americká nezávislost prakticky vybojována,
neboť na podzim roku 1781 došlo k britské kapitulaci v Yorktownu. Ale zatímco se rodily Spojené státy americké, nad Moravský
mi Indiány se stahovaly mraky. Kolem jejich sídlišť klid nebyl.
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Naopak Indiáni, nakloněni Angličanům, tu nepřestali bělochy
napadat. Při jedom takovém nájezdu skupina Indiánů kmene
Shawnees přepadla obydlí Roberta Wallace v Pennsylvanii a une
sla jeho ženu a tři děti. Několik dní nato se vrátil ze zajetí Indiá
nů John Carpenter a prohlásil, že dva z Indiánů, kteří ho zajali,
mluvili prý německy a že to byli křesťanští Indiáni. Stopadesát
milicionářů, za vedení plukovníka Williamsona, se vydalo okam
žitě na cestu do tuscawaraského údolí. Cestou našli mrtvolu paní
Wallaceové a když dorazili do Gnadenhůttenu, našli tam její šaty,
které Indiáni Shawnees prodali gnadenhůttenským, když táhli
kolem. V Gnadenhůttenu byla právě skupina Indiánů, která při
byla od řeky Sandusky pro potraviny.
Milicionáři, zaslepení pomstychtivostí, rozhodli v tajné poradě,
že všechny Indiány bez rozdílu povraždí. Přitom si vedli úskočné.
Předstírali, že jsou přáteli, aby mohli Indiány odzbrojit. Pak je
pod záminkou, že je odvedou na východ do bezpečí, shromáždili
do dvou domů v Gnadenhůttenu. A na konec je rázem obvinili, že
bojovali proti Američanům, že pomáhali Indiánům, kteří drželi s
Brity a že vyloupili americká sídliště. Marně se Indiáni bránili,
že se ničeho takového nedopustili. 8. března 1782 byla poprava.
V jednom domku umírali muži, v druhém ženy a děti. Byli brá
ni po dvou, zabiti a skalpováni. Milicionáři nikterak nedbali je
jich modliteb a zpěvu. Podle záznamu misionářů bylo onoho dne
pobito celkem devadesát křesťanských Indiánů, dvacet devět mu
žů, dvacet sedm žen a čtyřiatřicet dětí. Mezi zavražděnými byl i
přítel Zeisbergerův Glikkikan. Indiáni v New Schoenbrunnu mě
li ještě čas uprchnout, poněvadž dostali včas zprávu o tom, co se
v Gnadenhůttenu stalo.
Zeisberger sám nebyl naštěstí v době masakru přítomen. Měl
tehdy starosti se svou misií na řece Sandusky. Dříve než ho do
stihla zpráva o katastrofě, vydal se spolu s dalšími misionáři na
cestu do Detroitu. Tam se dověděl, že Poloviční Král jim hrozí
zavražděním a musel se podrobit rozhodnutí britského guvernéra,
jehož důsledek byl, že misie byla roztříštěna a Zeisbergerovi bylo
ponecháno na vybranou, buď se vrátit do Bethlehemu anebo zů
stát. Zeisberger zvolil druhou možnost a začal budovat misii mezi
Indiány kmene Chippewas, na řece Clinton. Zeisberger poslal sice
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vzkaz svým Indiánům, aby ho následovali, ale uposlechlo jich
jen málo. Krátce předtím také došla Zeisbergerovi zpráva o tom,
co se stalo v Gnadenhüttenu. Znamenalo to pro jeho poslání ka
tastrofu. Od Američanů odpadaly i indiánské kmeny, které jim
byly až dosud přátelsky nakloněny. Guvernér ovšem netušil, že
svým zdánlivě tvrdým rozhodnutím zachránil vlastně Zeisberge
rovi i jeho druhům život.
Na řece Tuscawaras mezitím živořily poslední zbytky křesťan
ství. Indiáni ztratili víru, vzdávali se křesťanství. Gnadenhúttenský masakr vyvolal indiánské útoky na usedlosti bělochů v Pennsylvanii. Došlo k trestní výpravě plukovníka Grawforda proti
Wyandotům na řece Sandusky, která skončila neblaze. V bitvě u
Olentangy byl plukovník Grawford zajat a spolu s ostatními zaja
tými Američany byl umučen. Indiáni se mstili za Gnadenhütten,
k míru došlo až v létech 1782 a 1783, kdy byl také formálně uza
vřen mír s Anglií. Tehdy došlo i k dohodě s Indiány o úpravě
styků a o hranicích.
V roce 1785 vydal americký kongres nařízení, kterým vyhradil
sídla na řece Tuscawaras a další ještě půdu k užívání Moravským
Indiánům. Rok nato se Zeisberger vrátil ze severu do končin, kde
začínal — do Ohia. Ale jeho trampotám ještě nebyl konec. V roce
1790 vzplanuly nové války s Indiány a tehdy se Zeisberger uchýlil se svými Indiány až do Kanady kde založili obec Fairfield,
v dnešní provincii Ontario.
Ale na Tuscawaras nezapomněl. Vrátil se tam v roce 1798 spolu
s některými ze svých Indiánů a vybudovali tam obec Goshen.
Současně začali budovat i nové Gnadenhütten. Zdálo se, že se
konečně štěstí usmálo na Zeisbergera i na jeho indiánské násle
dovníky. Nastal horečný vzestup jejich činnosti. Bylo zřízeno cel
kem šest obcí křesťanských Indiánů. V obci Goshen bylo na
příklad v roce 1800 jednasedmdesát Bratří.
Ale vyvstal nový nepřítel — kořalka. Zůstane smutnou záslu
hou bělochů, že ji Indiánům přinesli. Misionáři nebyli už s to pro
sadit zákaz alkoholu v indiánských sídlech. Vznikaly nové a nové
spory. A současně vyvstal velký vůdce Indiánů Tecumseh a vy
tlačoval bílého muže i křesťanské Indiány. V Goshen na konec
zůstalo jen asi dvacet Indiánů v roce 1808, kdy suchdolský rodák
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David Zeisberger dokončil svou neobvyklou životní pouť. Ač
koli jeho dílo bylo většinou v troskách, on sám zůstal mezi svými
indiánskými bratry. Leží pohřben na božím poli v Goshen.
Zastavil jsem se u jeho hrobu na své cestě poklidným údolím
řeky Tuscawaras. Goshen leží asi na půl cesty mezi New Phila
delphia a Gnadenhütten. Odpočívají tam vedle sebe dva exulan
ti: David Zeisberger, učitel a misionář z Moravy a Gelelemend,
král Delawarů, slavný válečník, který byl donucen opustit svá
loviště na řece Delaware. Oba následovníci Petra Chelčického,
Jana Husa a Jana Amose Komenského.
Bylo o čem přemýšlet, když jsem pak zvolna se svou Chevroletkou sledoval zákruty řeky, vzedmuté letními přívaly. Předtím
jsem si ještě prohlédl nově zrekonstruovanou obec Schoenbrunn,
jejíž domky stojí jako za dob Zeisbergerových, její dřevěný ko
stelík i školu, a pak jsem sjel dále do Gnadenhütten. Na místě,
kde umírali Moravští Indiáni, stojí dnes vysoký obelisk pod košatý
mi stromy, který hlásá, jaký ošklivý čin tu byl kdysi spáchán. Cho
di] jsem kolem hrobů a všiml jsem si, že celá řada jich ještě ne
se nápisy “Demuth” — jistě potomci oné rodiny Demuthů — za
kladatelů, kteří přišli do Ameriky z východních Čech, z téhož
kraje jako já. A jiní — Romig, Shamel — patrně češi, jejichž
jména pokřivil saský exil. A což Comenius Miksch?
Byli to rozhodně neobyčejní lidé, kteří před dvěma sty lety
připutovali až k břehům této krásné indiánské řeky z daleké ze
mě, zvané Morava nebo Čechy, a přes všechny překážky a ne
sčetná nebezpečí, se přímo zoufale pokoušeli zřídit kousek božího
království na zemi. Nezdařilo se jim, nemohlo se jim zdařit; ale
tím co vykonali, zanechali po sobě tak slavnou památku, že se
my, kdo jsme přišli do Ameriky o dvěstě let později, cestami, kte
ré se v mnohém tolik podobají cestám jejich, můžeme se k nim
hlásit s pýchou.
A s velkou pokorou.
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Naše nová poezie

Z NEVYDANÝCH SONETŮ O PRAZE
JAROSLAV SEIFERT

V.
Z těch nebudu kdož opouštějí,
buď ze strachu či přemíry
zoufalství nebo z nevíry
v to, zač mnohý děkuje jí.
Za skývu chleba, jež nám zbyla,
když rezivěl nůž na střence,
za trochu vody v kropenee,
která nám ústa pokropila.

A šáteček, jenž zamává tu,
víc možná někdy slíbí mi,
než všechny vlajky cizích států.
Otu verše jen svým čtyřem stěnám,
hodina zlá je, těžko je nám,
budu tu čekat s mrtvými.
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IX.

Kdyby smrt volal opět sýček
a my zas schody do chrámu
hledali ve tmě k neznámu
jen s plamenem svých olejniěek.

Až budem žalovati nebi
a až nám budou nejblíže
studený kámen u mříže
a nohy, probodené hřeby,
až ta, jež dneska okolo má
mladistvý půvab dívčích čel
a je tu u nás v květnu doma,

přemluví Toho, jenž se hněvá.
Nebyli bychom víc než pleva,
kdyby Bůh na nás zanevřel.

XIII.
To, co na srdci leželo mi,
když hanba zvyklá na veteš,
strojila se jak krásná lež
a chtěla mluvit o svědomí.

Když sesouval se svět a závrať
vedla nás téměř nad propast,
když bylo pro smích slovo vlast
a kořist dělila si chamraď.
Když dobře utažený řemen
svazoval davy lidských těl,
by snesly větší tíhu břemen,

— i když jsem mluvil k okenicím
zavřeným, slepým, neslyšícím,
já pro vás přece zpívat chtěl.
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XIV.
Já pro vás přece zpívat chtěl,
když už jen vítr naposledy
vedl si svou bez nápovědy
v té tmavé noci bez světel.

S tím jménem na rtech půjdu k ní
jak dítě, třeba do plamenů.
Já miloval ji jako ženu,
jíž choulíme se do sukní.
Tu rozmarnou, jíž v podpaží
zní luna jako mandolína,
i tu, která bdí na stráži
a drží ruku na orloji,
jenž jde a jde a nestojí.
Praha! To chutná jak hlt vína . . .
(Přetištěno z “kodaňského samizdatu”,
bez vědomí a svolení autora)
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HRST VERŠŮ
PAVLA JAVORA

V EXILU
Nic tu nejsem. (Smetí, slepý střep.)
Doma aspoň zasadil bych štěp!
A jak by mě nesli k márnici,
jablka by zrála v štěpnici —

Už se stmívá. V úzkosti se ptám,
co Ti, Bože, z chudé sklizně dám?

Jen pár veršů, které chvějivě
hoří jako jaro na jívě —

Nic tu nejsem. (Smetí, slepý střep.)
Doma aspoň zasadil bych štěp . . .

DOMA
Kolem hlavy plechového Krista
kvete rúže jako rána čistá,
v modrých nocích prudce voní bez,
steskem Měsíce když vzňal se les —

Za snem, který skutečností není,
jen ta voda běží přes kamení,

posmutnělá voda, kalná, siná —
Stesk a samota ji břehem obepíná.
Kolem hlavy plechového Krista
kvete rúže jako rána čistá —
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PREDJARÍ
Vždy v předjaří, když plují ledy,
sám sebe ptám se: Naposledy?
Z dlouhého spánku vzdychne tráva,
šedé nebe se promodrává —
Pták zpívá, jak by písní z hrudi
chtěl vzbudit mrtvé. Neprobudí!

Zase mám srdce na tři kusy,
když slyším v dálce hejno husí —
Vždy na jaře, když plují ledy,
sám sebe ptám se: Naposledy?

SNAD TVÁ HUDBA . . .
Snad tvá hudba omámí
Velké Ticho nad námi —

Sedíš se mnou v sednici,
v očích ticho tesknící —
Když si sedáš ke klavíru,
slyším křídla netopýrů,
ve všech známých akordech
zmírá úžící se dech —

Snad tvá hudba omámí
Velké Ticho nad námi. , .
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MOJI BOLEST
Moji bolest nic už nerozptýlí,
ani ten tvůj dnešní dopis bílý,

marně na něj čekáš odpověď.
(Veď mě, touho! Kamkoli mě veď!)
Mnoho slov a ještě více bludů.
Sám jsem žil a sám nakonec zbudu,
až dohoří i poslední den
v chudokrevné záři luceren.
Moji bolest nic už nerozptýlí,
ani ten tvůj dnešní dopis bílý —

SBOHEM, MLÁDÍ
Sborem mládí křídlaté.
Všechny cesty zaváté —

Do okruži dívčích ramen
podával jsem, láskou zmámen.

Co mě to dnes provází?
Samé temné obrazy.

Temný stín, stín sebevrahů
v noci cloní hvězdnou dráhu —
Sbohem, mládí křídlaté.
Všechny cesty zaváté . . .
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Beletria

DOPISY ANNĚ
KAREL ČAPEK
Karlu Čapkovi bylo patnáct let. Byl nehezký, nemocný a pře
citlivělý. A zamiloval se do čtrnáctileté dcery ředitele hudební školy
v Hradci, kde studoval.
Byl to cit čistý, hluboký a — neopětovaný. Zbylo po něm sedm
náct úhledných, drobně psaných dopisů, z nichž vyzařuje bezmez
ná láska, něha, čistota, touha po lidském porozumění a štěstí.
Prvním pokusem o sblížení byla fialka, upuštěná k nohám
milované dívky, při letmém setkání na korze. Kvítek však zůstal
bezmocně ležet na dláždění. Dalším pokusem bylo psaní . . .
L.O.

— V jednu chvíli zklamání (nezáleží na tom, kdy to bylo a proč)
— ve chvíli, kdy člověk se cítí dvojnásob sám, napadla mi smělá
myšlenka; smělá proto, že je neobvyklá, a že snad — ó hrůza! —
příčí se poněkud pravidlům naší důstojné morální společnosti------Ale nyní, když stojím před jejím provedením, zdá se mi přece pří
liš odvážná a bizarní, a já se bojím, že nebude pochopena, nebo že
bude pochopena špatně.
Pokud Vás znám (nebudu psát, co o Vás vím, znělo by to jako
lichocení). Znám Vás jako ženu neobyčejně vzdělanou a moderní,
vím, že něco vyššího chcete a o to se snažíte. A tím jste v mých
očích nepoměrně vysoko nad těmi našimi všedními, nízce koketní
mi děvčaty. Dále pochybuji, že jste našla sdílné srdce mezi nimi,
jež by dovedlo plně chápat (slečno, máte plnou duši), jež by dovedlo
cítit s Vámi, že jste nenalezla bytost (já ovšem nemluvím všeobec
ně) s níž byste mohla meditovat a filosofovat, či jak se říká, vymě
nit názory. A já vím, jak blaží mladého člověka, když může vypo
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vědět, co všechno jím prochvívá a když ví, že dojde pochopení. Vy
ovšem žijete v kruhu Vašich drahých, kteří Vás pochopit dovedou,
ale zatím kolem jsou legiony lidí, kteří se dívají na to, co Vám je
svaté, buď lhostejně nebo s ironickým úsměchem. A právě tito lidé
jsou ti, kteří znají život, to je ti, kteří znají lidi a jejich srdce a
všechno bahno v nich a všechno bláto kolem. A říká se, že kdo chce,
najde v životě filosofii, a krásu, a dobro, a kdo dovede hledat i
značnou dozi poesie.
Vidíte, tenhle život Vy neznáte a vůbec ani znát nemůžete a pře
ce v tom životě je jediná pravá filosofie, krása a poesie. Kdo béře
krásu a poesii za cosi metafysického, co se vymyká z okovů života,
mýlí se dle mého náhledu. A tenhle život neznáte a znát nemůžete,
protože k Vám nemá přístupu, je mimo Vás. Ten život neznáte a
to je vinou ženské výchovy, která Vás ženy ostře separuje, oddalu
je Vás od toho života.
Odpusťte té trochu dlouhé předmluvě. Vztahuje se přímo k to
mu nápadu. Tedy účelem emancipování žen je jakési sblížení s tím
Vám vzdáleným životem, jejž žijí ohromné masy lidstva, inte
ligenti, dělnictvo, proletariát, a v němž je, jak jsem řekl, jedině fi
losofie, dobro, krása a poesie.
Chcete se k němu přiblížit? Já jsem člověk, který zná ten život,
který je jeho atomem a který v něm dovede nalézti to, co se v něm
skrývá. Já jsem člověk, který kdysi dávno blouznil ve vysokých
sférách nad tím životem, jako nyní Vy, ale po mnoha bojích a hlav
ně po mnoha zklamáních, což čeká i na Vás, dospěl k filosofii života.
A vidíte: to je můj návrh.- Aby Vy seznala jste názory člověka
střízlivého, který probíjí život tak, jako legiony lidstva, nebo abych
já přiblížil se k těm ideálním světům, jež jsem už dávno opustil,
dopisujme si. Navrhuji, abych neznám, směl Vám psát a směl dou
fat v odpověď, abych neznám, směl Vám vypovědět ty mladé me
ditace a sny, a směl očekávat od Vás podobnou upřímnost------Pravda, je to příliš odvážné ode mě, a já se bojím, že i ta má Hu
se v jakousi ideální upřímnost mne jako ty ostatní příliš záhy zkla
me, a že Vy mi ani neodpovíte. Ale bylo by to tak krásné a ušlech
tilé ------- Blaží člověka, když najde bytost s duší spřízněnou, s níž
může všechny své meditace sdělit. Věřte mi, slečno Ando, že jsem
člověk, který by dovedl pochopit Vás, a který by také u Vás hledal
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pochopení------- Neuznáte mne snad za hodna té korespondence a
důvěry, protože mně neznáte (a nepřeju si, abyste mne znala), ale
já Vám přísahám, že není to surový žert, a že můj cíl je úplně se
riosní, jak jsem jej vytkl. A věřte mi, že i té důvěry si zasluhuji. —
Dalo by se to docela snadno uskutečnit: já bych Vám psal na
adresu Vaši a Vy psala byste mně poste restante na zdejší poštu,
třeba pod známkou AB11. Aspoň na tento odpis mi odpovězte, pro
sím Vás o to.

Bylo by to tak krásné, tak krásné------

Teprve teď vzpomínám, že jsem ve své fatální roztržitosti svůj
poslední dopis zapomněl frankovat a napadá mi, že jste snad to ne
šťastné psaní, pokládajíc to třeba za klukovskou úmyslnost, ani ne
přijala. Já pokládám ten návrh, jejž jsem v onom dopise učinil, za
dosti důležitý, a tož dovoluji si Vám jej zopakovati.
Můj švagr, doktor Koželuha v Brně, je předním moravským po
litickým činitelem a má tak přístup a vliv ke všem redakcím mo
ravských časopisů. A tím snad se stalo, že mám slíbeno místo v
redakci Moravského kraje, hned teď od prázdnin, kdy se navždyc
ky odeberu do Brna. A tož v této hodnosti nabízím Vám, abyste mi
poslala na mou adresu do gymnasia své některé literární práce, jež
bych já poslal Koželuhovi, a ten by je uveřejnil buď v Moravském
kraji nebo v jiném časopise. Bylo bylo pro Vás zajisté příznivé,
kdybyste tak beze všeho roztrpčení a zklamání dosáhla svého první
ho vystoupení na veřejnost.
Snad mi nebudete důvěřovat. Je to konečně přirozené. Ale ubez
pečuji Vás, že se můžete na mne obrátit s plnou důvěrou. Za to ru
čím celou svou povahou.
Daleko obšírněji všecko jsem Vám vypsal v nešťastném minu
lém dopise. Nebudete-li mít konečně ve mně důvěru, aspoň mi pár
slov odepište, abych se zbytečně dlouho netěšil. Ale jistě, abych
neměl tím větší zklamání, čím déle bych čekal. Nepokládejte tento
dopis za nějaké chlubení snad, ani za nějaký otecky-autoritativně
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adresovaný pokyn. Snad víte a chápete motiv tohoto mého počínání.
A to snad také poskytuje důvod proč byste mi plně důvěřovala.
KAREL ČAPEK
psáno v největším kvapu
při řečtině, dne 21. 3. 05

24.3.

Neobyčejně mě potěšila Vaše odpověď. Aspoň tolik dů
věry ve mně máte, rozumím-li tak dobře dodatku; “doufám, že Vám
tato odpověď dostačí”. Pokládáte další korespondování za zbyteč
né, ale přece píši Vám opět, protože tu celou záležitost pokládám
za důležitější než abych ji tak krátce odbyl.
Pokud jsem vycítil z Vašeho dopisu máte poněkud málo sebedů
věry; chcete-li opravdu proniknout, je nutno, abyste sebe samu
pokládala za vrchol a ostatní autory a velikány pod sebou: jedině
tak se uvarujete, abyste třeba bezděčně, jen z respektu, nenapodo
bovala ve své tvorbě jiných. Tato sebeláska je ovšem nemorální a
nízká, hraničící s arogancí — ale je nutná.
Píšete: “Je přímo nemožností, aby někdo v mém věku byl již tak
vzdělán, že by mohl s úspěchem se pokusit — ” ale, všechno je mož
né, ale jen na základě oné sebedůvěry.- musíte jiti kupředu, bez
ohledu na to, jak jste stará (pardon mladá) a jak vzdělaná, a jak
píšete — ale jen s ohledem na svůj cíl; snad se Vám stane, že
první Vaši práci potká ve veřejnosti smích, ale toho si vůbec nesmí
te všímat pro ten svůj daleký a veliký cíl, k němuž jdete. To je ži
votní podmínka těch, kteří chtí býti velicí: sebedůvěra, bezohled
nost, pýcha a vzdor.
Dale píšete, že se učíte; dovolte, abych Vám v tomto byl poně
kud radou. Neučte se poesii a kráse tak, jak jsou formulky v
proklatých školních knížkách: tyto formule jsou příliš úzké, aby
se do nich dala vmačkati co nejnásilněji ta velkolepá abstrakta krá
sy a poesie. — Tyto abstraktní pojmy nedají se vyjádřiti ve for
mách a stavbě rýmů atd. — to jsou cetky víceméně zbytečné. Ale
hledejte tyto pojmy v životě a přírodě, a v duši lidské. V čem zá
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letí ta úchvatná krása moderních autorů — seveřanů, Norů a Ru
sů? Ta krása nedá se vyjádřit formulkou, ale je z těch knih cítit a
plní člověku duši — je to ergo krása psychická, ne krása mluvy a
slohu — a právě tato krása a poesie nedá se naučit z knih, ale lze
ji vycítit z přírody i z lidí a ze všeho. Chcete-li se učiti, učte se z
tohoto žití přírody a lidstva. Čím krásu podáte životněji a prostěji,
tím lépe. Čím méně po spisovatelsku budete psát, tím výše dojdete.
Právě ti největší autoři nemají zdobený spisovatelský sloh.
Ty však tropy a figury a ostatní ta paráda jsou už stanoviskem
více méně přežitým. A tož bych Vám radil, to je divné, neučit se
kráse a poesii, ale cítit ji a hledět jí porozumět.
Odpusťte mi, že se ve mně tak probouzí kritik. To já se již
připravuju na své budoucí povolání. Snad jsem Vám totiž psal, že
budu mít v redakci kritickou část. Ale logicky vzato, buď já jsem
v literatuře výše nad Vámi a pak můžete se ke mně zcela dobře se
svými pracemi obrátit o radu, buď Vy stojíte v tom umění na úrov
ni mojí či výše a pak se nikterak nemusíte bát vystoupit na veřej
nost. Ovšem, je ještě jedna okolnost, kde nijak není radno důvěřo
vat té chásce studentů, jak já ji znám a bylo by vskutku choulosti
vé leckomu důvěřovat v těch věcech intimních. A pak, dle názorů
světa se ovšem ani nehodí na mladé děvče pěstovat podobné styky
s mladými pány. Ale věřte mi, že já jsem v tom krájen z jiného
masa.
Slečno, tohle já opětuji svůj návrh z onoho nešťastného prvního
dopisu. Korespondujme spolu. Korespondujme spolu o těchto věcech
pro nás tak důležitých, abychom se vzájemně mohli doplňovat a
částečně snad i vzdělávat. Věřte, můžeme z toho oba velice mnoho
profitovat. Jak jsem řekl, je nesmírně to choulostivé a společnost
by třeba usoudila, že to je svrchovaně netaktní, a že se to snad ne
hodí ani na Vás, ani na mně. Společnost by tak jistě usoudila.
Řekla by, že slušnost káže mladým děvčatům onu zdrženlivost a up
jatost vůči tomu silnému a proradnému pohlaví mužskému, nu a
zkrátka, že se to nehodí. Ale tyto názory stávají se čím dál tím
více jen okovy každé svobodnější a silnější duši a ona, má-li se pro
ti ní pracovat, nesmí se nikdo báti nadávek a ran a slin.
Slečno Ando, aby mezi námi bylo jasno, mluvím docela upřímně,
třeba se to zase nehodí. Odpusťte, že chci mluvit tak přímo a prav
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divě. Je to skoro hřích a zločin, taková netaktní pravda. Aspoň ve
zracích naší čestné společnosti. Slečno Ando, jak jste snad už vycí
tila ze všech mých dopisů, chovám pro Vás neomezený respekt a
snad už více než pouhý interest. Ve Vás já si jaksi zosobňuji ty
ideály, jež jsem si o ženě utvořil. Nevím, jste-li taková, ale věřím
tomu. Pak pochopíte ty všechny nemotorné a naivní prostředky,
jichž jsem užíval, abych se s Vámi duchovně sblížil. A pak mi je
snad také odpustíte. A proto, proto chci ono korespondování, aby
se tak mohly sblížit naše duše. Vím, slečno, že Vám brání Vaše
hrdost, jež je mi nadmíru sympatická, snížiti se ke každému tomu
ubohému studentíkovi, jenž by si snad přál s Vámi zavěsti zná
most.
Ale věřte (v tak vážné věci není to chlubení ani koketování), že
já nejsem obyčejný člověk, s jakýmiž leckdy shledáte se později v
tanečních hodinách, kdy já tu již nebudu.
Moje lektyra tam kde u jiných končí pohádky a začíná Verne a
spoil., v těch polodětských letech byla: Neruda, Dumas, Hugo . . .
Pod takovými vlivy se duše moje příliš předčasně a příliš neobyčej
ně rozvila — ovšem, že mi to také úplně zničilo nervy, že je mám
teď až chorobně přepjaté, a že mně to zbavilo mládí.
Já příliš časně zestárl, a to mělo pro mne strašné následky: mé
předčasné myšlení a cítění a nadšení došlo předčasně zklamání, a
tak teď, kdy mi není ani šestnáct let, moje pravé mládí minulo, a já
jsem člověk už bez ohně a bez síly a takřka bez cíle, s duší nervosně
citlivou jako mimosa. A přece byl čas, když já doufal v sebe a jiní
věřili, že ze mně vyroste něco neobyčejného, co mnoho způsobí pro
lidstvo sociálně i morálně, i pro vlast.
Ale tyto naděje byly zničervy oněmi časnými bouřemi a sněhy. A
přece dosud spí ve mně zbytek síly a nadšení, a touhy, vykonat
něco velikého. Poskytne-li mi život něco v oporu, co by živilo moji
sílu a oheň, pak také snad něco velikého vykonám. Dá-li život
aspoň trochu tepla a světla pro moji osobu, jež bych do sebe mohl
žíznivě nassát, pák i já mohu dát světlo a teplo celým masám
lidstva.
A to právě hledal jsem u Vás. Hledal jsem ve Vás bázi, na niž
bych stavěl svoje Huse, na niž bych založil svou sílu, od Vás čekal
jsem ono teplo a světlo, abych pracoval pro svět. Mám v sobě veliké
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nadšení pro onu práci, mám touhu pracovat a snad ani sil by se
mi nedostávalo, ale život mi dosud nedal onu oporu, a bez ní mi
není práce možná. Tato naděje, že naleznu tu oporu života, je už
mojí poslední iluzí. Klesne-li tato, zhroutí se moje duše-mimosa
navždycky. A já se o tu ilusi tolik bojím! Vždyť její ztráta zname
ná pro mně konec všeho.
Slečno Ando, já nejsem obyčejný člověk. Chcete-li Vy, mohu vy
konat mnoho. Chcete-li Vy mi být onou oporou. Já nechci mnoho.
Já chci jen, aby si naše duše rozuměly, abych nebyl s tou svou ve
likou a ubohou duší sám. Já nechci více, než abychom aspoň písem
ně mohli se domluvit o těch našich krásných a nám důležitých vě
cech, umění atd. Ani slova mimo to bych nepsal, buďte ujištěna.
Já nechci více. Ta korespondence znamenala by mnoho pro Vás i
pro mně. A já bych přece nebyl sám a přece měl bych tu duševní
bázi.
Slečno Ando, chcete-li, můžete udělat mnoho pro mně a to pro
celý můj život. Chcete-li, můžete být úhelným kamenem mojí práce.
Chcete-li. Já nechci mnoho a přece snad žádám příliš. Chcete, sleč
no, porušit pravidla estetiky kvůli mně a mému žití?
Pravda, jsou okolnosti poněkud přitěžující pro mně. Jsem příliš
mladý a jsem nehezký a snad i směšný. Slečno, když jste mi již
tak daleko důvěřovala, že jste mi odepsala, snad mi budete důvěřo
vat i nadále. Věřte, že bych ten zvláštní poměr mezi námi zachoval
jedině pro sebe. Nic, nic by naprosto nebylo, co by Vás mohlo kom
promitovat. Tož co by bránilo? Vaše hrdost? Já jsem člověk ještě
hrdější než Vy. Ci antipatie? Nevím, jak bych zasloužil tu. Vidíte,
bylo by to tak krásné, ušlechtilé a užitečné pro oba.

Slečno Ando, aspoň ještě pro tentokrát mi odpovězte. Prosím
Vás za to snažně. A upřímně mi odpovězte. Ale svoje rozhodnutí si
dobře a dobře rozmyslete. Přemýšlejte o tom mnoho, prosím Vás
za to. Odpusťte, že jsem jednou mluvil čistou pravdu, jak mi dikto
valo srdce. A odepište mi. Mějte mě za omluvena.

KAREL ČAPEK
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26- 3.
Cítím-li správně, dotkl se Vás můj poslední dopis nemile. Snad
tím, že jsem dal poněkud bezohledné a netaktně najevo, že Vás
mám nade všecko pomyšlení a nad všecku míru rád. Jestli Vám
to přiznání bylo nemilé, hle, odprošuji Vás za své chování a nevím
ani, jak to přišlo, že jsem tak dalece se zapomněl. Jen vím, že jsem
už dále nemohl nést v sobě tíhu beznadějné lásky s nikým nesděle
né, že v návalu touhy a stesku psal jsem slova, jež teď proklínám.
Odpusťte mi, slečno, moje chování.
Jsem takový divný člověk, přecitlivělý jako choré děcko, ubohý
nervosní hoch, který snad po nějakém přepjetí duševním zešílí, s
nervy chorými a slabými, a s city, jichž rozum regulovat nemů
že. Odpusťte, slečno, vždyť jsem tak ubohý, jsem diskreditovaný
poeta a smutný representant dnešní mládeže. Odpusťte mi jako člo
věku, jenž za své chování nemůže býti zodpovědným. A přece jsem
jednou nelhal, slečno, psal jsem pravdivý fakt, ale smutný fakt.
Tak málo štěstí způsobila mi dosud moje láska, že je k pláči. Prav
da, bylo štěstí, když tam dole u Adalbatina byla podobizna Vaše,
tam já stával dlouho v mrazu a vánici pln štěstí, že se přece na
mně díváte. A tak pěkně. Není to dětinská naivnost a romantismus,
ale je to nervosní přecitlivělost, kterou stůně celé naše století. Bylo
to štěstí — ale je to štěstí mít zálibu. Bylo to štěstí, když obdržel
jsem Vaši odpověd. Měl jsem fetiš z Vaší ruky. Ale toho štěstí bylo
příliš málo a bylo příliš problematické.
Mí bozi — je to skoro jako by na mně leželo prokletí. Jsem pře
ce mladý jako jiní, chci žít, mladý jako jiní a mí bozi, to je moje
snad prokletí, že ani nedovedu být šťastný. Jsem vším hrozně vy
sílený a ubitý. Moje síla vyvrcholila v tom, že jsem se odvážil Vám
říci, že Vás mám tak nesmírně rád. Teď jsem tím vysílen a jen
tolik síly mi zbývá, abych nezemřel. Mně se stýská a jako nemocné
dítě rád bych položil horečnou hlavu do něčího klína a vyplakal se.
Odpusťte mi to, že jsem upřímný a to, že Vás mám rád. Nemohu
za to, věřte. Myslím, že i přesto můžeme být přáteli. Opakuji svou
prosbu, abychom si dopisovali. Ujišťuji Vás, že o těchto věcech se
již nikdy a nikdy nezmíním. Jen když aspoň jednou jsem si odleh
čil. Pak už budu tichý a krotký.
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Slečno Ando, snad by Vám nebylo velkou obětí mi pár řádků ale
spoň na tento dopis poslat. Udělala byste mi velikou radost. Tu
moji zamilovanou myšlenku dopisování mi neodnímejte. Já nechci
zrealisování své lásky, jen takovou duchovní známost. Bože, vždyť
by to bylo tak krásné, čisté, jako láska Dantea s Beatrici. Tu my
šlenku mi neodnímejte. Odpusťte mi, odpusťte mi, slečno, přemáhati se déle bylo nad moji sílu. Můžete vyplněním mé prosby mno
ho pro mně vykonat, jak jsem Vám prve naznačil. A tak já běžím za
svojím štěstím, a mosty za sebou pálím a všechno sázím na jedinou
kartu. Vyhraji-li, vyhraji všecko, prohraji-li, je všecko prohráno.
Odpusťte mi, připadá mi, že toto všecko konám v nesmírné horečce,
v nemoci.

•

Minulého týdne byl jsem nemocen nervovým rozrušením, mou
dost dávnou chorobou. A v tom stavu vyvedl jsem věc, jíž bych
se nikdy nedopustil. Pamatuji-li se dobře, psal jsem Vám takový
dopis, v němž jsem sice, bohužel, nelhal, ale který vypadl celkem
jako hloupá klukovina a dotěrnost a nestydatost. Ale Bůh ví, že
jsem tak to nemyslel. Poněkud se pamatuji. Bylo to po strašné be
zesné noci. Byl jsem svrchovaně rozrušen a časně ráno sáhl jsem
po péru a vyvedl jsem ten nešťastný kousek. Byla to svrchovaná
zbrklost, jaké jen já jsem schopen, ale zodpovědný za to být nemo
hu. V takovém stavu, v jakém já byl, jedná člověk bez rozumu a
rozmyslu. Vždyť i moderní zloději a vrazi se šťastně vymlouvají
na nervózu. Teď ale chápu, co vlastně jsem provedl a chápu, že Vás
to urazilo. Stydím se velice za své jednání a mrzí mě to. Slečno,
prosím Vás, omluvte mé počínání, jako čin chvilkově chorého dítěte.
Nikterak nemínil jsem se nepříjemně Vás dotknouti a tož odpusťte.
Můžete-li, hleďte zapomenout na můj excentrický, ztřeštěný kou
sek. Za toto jedině Vás prosím.
KAREL ČAPEK

6.4.
Přece mi to nedá odmlčet se tak dlouho a píšu znova. Snad mi
odpustíte moje periodické divné chvíle. Teď v tom dětinsky vrtka
vém čase, kdy člověk radši ani nevidí tento krátký lesk, aby se
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nezklamal, dívám se z nudy ven na žlutavé hradecké pláně, jež na
horizontu jsou zakončeny úchvatnou perspektivou modrých hor.
Zabývám se při tom buď výkony počtárskymi, totiž, že právě jen
sto dní budu trávit ještě v Hradci, a nebo, že už dva plné týdny trvá
mé jaro, buď skutečně vážnými meditacemi, jsem-li nějak zlý a
nevěrohodný, že jsou lidé, kteří mi přese všecko asi nechtějí věřit.
Ale nenašel jsem opravdu na sobě nic tak tuze zlého, až na přílišnou
zbrklost a pravdomluvnost, a proto nevím, proč ti dotyční (čili ta
dotyčná) mi nevěří. Myslím Vás a naši horlivou korespondenci.
Tož ta naše korespondence. Stále ještě nemohu se té své zamilo
vané myšlenky zbavit. Stále mi zní hlavou, jaké by to bylo krásné.
A stále ještě bláhové snad čekám, že přece jenom možná k tomu
dojde. Co by Vám snad překáželo v tom? Poznala jste mě možná
co člověka jiného, než jsou ostatní a poznala, že tuhle důvěru bych
jistě nezklamal. A nebo myslíte, že bych Vám později překážel?
Ale ne. Já od prázdnin tiše navždycky zmizím a Vy budete chodit
do tanečních hodin pro triumfy. A já jsem skromný a mlčenlivý,
takže by se nikdy nikdo nedověděl o té naší korespondenci.
Zdá se mi, že jsem Vám ani dobře neoznačil a nevyjádřil správ
ně, co bych od Vás vzájemně čekal. Takovou absolutní upřímnost,
která neváhá říci nic, což ovšem by podmiňovalo jakési přátelství
duševní. A pak to vzájemné doplňování se, takřka otvírání nových
obzorů. Ach, bylo by to krásné! Vždyť Vy snad nemáte takové přá
telství, jež by dovedlo vše plně chápat a ne-li to, aspoň respektovat.
A tak člověk musí zůstat sám, a zatrpkne mu to, a zahořkne, co
sice chová v srdci jako to nejsvětější, ale s čím je docela sám. Prav
da, v takových chvílích osamělosti utíká se člověk k deníku. Tam
aspoň všechno vypoví a ulehčí si, třeba osem pochopení nedošel. A
tak ten náš styk byl by něco tak užitečného a přitom i poetického.
Nu, já se alespoň té myšlenky o dopisování vzdát nemohu. Proto
rozmyslete si to dobře. Ale prosil bych, aby rozhodnutí bylo alespoň
do sta dní, co tu budu.
Právě zmínil jsem se o deníku. Tož chci Vám něco říci. Nemohu
Vám opravdu dost odporučiti, abyste si psala deník, ale deník, do
něhož byste zanášela nejčistší, po případě nejnižší pravdy o sobě,
aniž byste sama svým zrakům sebe chtěla představit s jakousi sva
tozáří. Pravda ovšem, k tomu je zapotřebí veliké odvahy a síly, ale
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právě to vykoná mnoho. Hle, začněte svou literární dráhu svým
deníkem. Tam můžete vložit mnoho pravdy. V pravdě pouze spočí
vá krása, třebaže obyčejně ne Štěstí.
Co je plátno a co tím vykonáte, napíšete-li román třeba krásný,
ale v němž nepodáte člověka tak, jak je? Člověka s jeho duší i
srdcem, jež mnoho chybuje a mnoho trpí, a ne vybájené reky, jací
nejsou a být nemohou? A věřte, že i z Vašeho deníku vyvinul by se
během doby román, v pozadí možná až příliš tragický. Vždyť četlali jste Macharovu knihu “Zde by měly kvést růže”, pamatujete si
jistě na místo “Býti ženou, už to znamená trpěti, nad její dráhou
zachmuřenou už osud vyřkl prokletí.” A je to snad pravda.
Zase jsem se rozepsal Bůhví kam. To je má častá chyba. Chtěl
jsem Vám vlastně napsat, že bych byl tak rád, kdybychom si
psali a že bychom snad o těch věcech mohli mluvit víc v dopisování
vzájemném a intimním.
KAREL ČAPEK

7- 4.

STARÁ METAFORA
Tož přece přišla už tak zvaná vesna.
Ach, tohle jaro nás tak oklamalo,
v rtech výčitka se zachvěla nám letmá,
že toho tepla je nám příliš málo-------

Takové jaro------- ; Tož zas přišly mrazy,
ty časné sněhy, ledovitá voda —
To časným skřivanům předčasně křídla
srazí, předčasně zvadnou květy —
(a těch je příliš škoda!)
Tak uvadly nám květy a ulétli nám ptáci
a hyne osení nám vyklíčivší právě,
— a člověk se tak bojí, že se zima vrací
a člověk by tak plakal, plakal usedově.
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Já věřím v jaro. Jaro vykvete mi,
pod tepla pocely se duše uzdraví,
zdvihne se osení, teď potlučené k zemi,
vrátí se květy zas a ptáci toulaví,
vše bude ztopeno ve bílém, svátém žáru,
všecko se rozhoří, co ve mně skryté je------To jaro přijde přec — vždyť tolik věřím jaru,
vždyť je to poslední bláhová naděje.

Tož daleko jdu, dlouhou cestou, dlouhou,
nad kterou nikdy mladé slunce neplá —
Teď daleko jdu veden žhavou touhou —
jdu vybojovat si teď aspoň trochu tepla------(Pokračování příště)

Mezi básníkem a prostým člověkem' není jiného rozdílu, než že básník je
uvědoměle tím, čím je prostý člověk neuvědoměle. Básník a prostý člověk pro
žívají v podstatě totéž, ale básník o tom ví a dovede to vyjádřit. Básník je
jen úplnější člověk. Básník je úplný sám v sobě.
(Walt Whitman, Song of Myself)
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Rozhovory a polemiky

Vážený pane redaktore,

se zajmem jsem přečetl Váš úvodník “Každý jen sobě naháně
je . .
(Proměny, leden 1974) a ocenil jsem úpřimnost. Vy
cítil jsem v něm rukavici, hozenou vlně po-srpnových exulantů.
Jsem jedním z této řady a dovolte mi proto tlumočit pár svých
názorů na práci v exilu.
Souhlasím s Vámi i nesouhlasím, pokud se kritiky naší exilové
vlny týče, především mám však dojem, že je to kritika nepřesně
adresovaná. Za dobu šesti let, jež uplynula od našeho odchodu i
v naší vlně se událo mnohé přehodnocování názorů a postojů a
příslušníky čs. exilu dělí dnes více jejich osobní postoje k poslání
exilu než jejich příslušnost k té či oné vlně. Má-li být posláním po
litického exilu úsilí o svobodu vlasti, pak víme, že náš exil má v
tomto směru jen nepatrné výsledky a vina padá na hlavu nás
všech. Odvážím se tu tvrdit, že už poúnorový exil vysvlékl se ze
svého primárního poslání a jeho “čest” jen zdánlivě zachraňuje
řada odhodlaných a obětavých jednotlivců (bohudíky alespoň za
to). Co se tedy dá očekávat od po-srpnové emigrace jako celku?
Vycházíme-li z předpokladu, že práce politického exilu má být
obrácena k domovu více než jen beznadějně k sobě samému, pak
obraz, jaký si národ doma o své emigraci učiní, může být jedním
ze spolehlivých vodítek při hodnocení. V polovině šedesátých let
potkal jsem řadu našich exulantů na ulicích Prahy a moje
dojmy byly nevalné. Slovo prosperita převažovalo nad slovem
svoboda. A slovo svoboda bylo fetišem, vykleštěným bůžkem, od
pojeným od problematické reality života. Byl v tom jistě i velký
kus režimní propagandy, která časem musela ustoupit od příliš
hrubého hanění emigrace, která však neminula příležitost, jak
líčit emigranty v soucitném světle — jistě, někteří si penízky na
hrabali, ale ten stesk, ta touha po domově! Svůj podíl na nelibém
obraze emigrace nese i ona sama, neboť až na vyjímky, vliv její
práce domů příliš nepronikal. Nevím, jaký obraz si vytvořili lidé
doma o naší emigraci; lepší jistě nebude, snad ani ne horší, Čes-
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ký emigrant není bojovníkem za právo a svobodu, je to potencio
nální “strýček z Ameriky” a jednou se po něm bude dědit; je to
milionář, který při návštěvě nebohých příbuzných lepí cikánům
stovky na čelo v baru a vnoučatům daruje elektrický kartáček
na zuby. Tento materiální aspekt emigrace zaujal své místo v
myslích mnoha lidí doma a stal se pro mnohé zajisté i důvodem
k odchodu v r. 68. Politické okolnosti byly jen dostatečně silným
impulsem k odchodu, neboť okupace znamenala radikální změnu
hodnotového systému a malý český člověk pochopil jen tolik, že
buď Hej nebo Počkej! Od této, a domnívám se početné, skupiny
posrpnových, nelze tedy očekávat práci v exilových organizacích
ba ani podporování české a slovenské literatury atd; jsou příliš
zaměstnáni budováním svého předobrazu, musí šetřit na dům, na
lepší auto, musí posílat domů elektrické kartáčky na zuby. Právě
tím dokazují svým lidem doma, že jejich emigrace byla úspěšná,
že jejich odchod je naprosto ospravedlnitelný.
Nepopírám, že jsou základní rozdíly mezi poúnorovou a po
srpnovou vlnou českých emigrantů. Vaše emigrace věřila, nebo se
domnívala, že pád režimu jest věcí krátkého času. Bylo dost těch,
kteří pro to chtěli pracovat a také pracovali a bylo jistě i dost
těch, kteří tak činili z pouhého alibismu. S naší vlnou přišla spíše
beznaděj. Ne, že bychom byli tolik zničeni komunistickou výcho
vou, i ta zanechala své vlivy, hlavně jsme zničeni přirozeným
nedostatkem iluzí, chtěl jsem napsat nadějí. I mezi posrpnovými
se najde dost těch, kteří odcházeli s nějakou představou (jistěže
ne přesnou) o naplňování smyslu svého exilu, s vírou, že venku se
dá o národní svobodu usilovat lépe než doma. Ostatně, jako ne
straník, připadal jsem si tam vždy jako páté kolo u vozu. Ani si
tuace naší předem zatracené generace není snadná a přesto se v
ní našlo dost lidí, kteří tu za pár let něco udělali. Např. V. Hora s
maximální obětavostí vydával “Frankfurtského kurýra” a byl
nucen zastavit vydávání především pro nezájem a nedostatek
podpory ostatních. A kolik knih vydala nová nakladatelství. Dou
fám, že nebude neskromné připomenu-li, že i já jsem po 6 let vě
noval většinu své energie exilovému úsilí zde v Sydney. Výsledek
je téměř nulový nejen pro nedostatek zkušenosti a pro své
vlastní chyby, také pro apatii té mlčící a žeroucí většiny. Dělal
jsem se studiem Bumerang kulturní pořady, abych tak propago
val knihy vycházející v exilu. Možná je lépe, že neznám počet
těch, co si opravdu sedli a vyplnili objednávku. Počet návštěvníků
upadal, prakticky žádný den v týdnu se “nehodil” — v pátek jez
díme na weekend, v neděli se vracíme, jindy musíme do práce
atd. Natočili jsme pásek, abychom tak dodali kulturu do “bačko
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rového prostředí”; po více než půl roce máme dvě objednávky z
celé Austrálie. Chtěli jsme předtím točit rozhlasové pořady a po
mocí existujících stanic je vysílat domů; zajisté, že bez finančních
nároků.
Profesionální “osvobozovači” nejevili velký zájem. Je mi až han
ba, jak naivně nadšený, idealistický vůl jsem byl při svém pří
chodu do emigrace. Na chodbách Svobodné Evropy lze spíše pot
kat nepříjemně známé soudružské tváře; ty, kteří nám doma dá
vali lekce v ideologickém přístupu k psaní. Ostatně, domnívám se,
že všeobecně padli naši soudruzi na živnější půdu v exilu než je
jich nestraničtí spolupsanci. A tak původní nadšení pro věc prchá
a dostavuje se pocit, že našinec v exilu, chce-li být realistou, má
na vybranou; být buď pesimistou nebo cynikem. Nevím, která
volba je lepší. Ostatně, nic nového pod sluncem, už v bibli se pra
ví, že v nebi mají větší radost nad jedním polepšeným než nad
99 spravedlivými. Tuto moudrost může ignorovat snad jen “blouz
nivec našich hor”, zatímco člověk stojící na pevné půdě a s hlavou
pod oblaky, snadno z toho může vyvodit, že nejlépe je začít jako
řádná svině a pak se permanentně polepšovat, dle klausulí příslu
šného nebe. A jelikož: co božího Bohu a císařovi co císařovo, pak
na stará kolena stačí přijmout poslední pomazání a v nebi bude ve
selice! Nevím, jsou-li v nebi přistěhovalecké kvóty jako v Americe;
z našich řad se dnes ale zřejmě zaplňuje nebe polepšenými soudru
hy, zatímco v předsálí očekávají ti, co k svým náhle blahoslaveným
druhům cítí permanentně nekřesťanský a nepřeklenutelný od
por. A tak je, milý pane redaktore, svět jedno velké hokynářství a
z toho nutno vycházet. Jenomže člověk má být tolerance sama a
říkám si, že když nás neumorili soudruzi, pak už nás nesmí umo
řit ani jiné nelibosti.
Je-li tu nějaký smysl naší práce v exilu, pak dle mého soudu
jen té, která jest obrácena k domovu. A to při vědomí, že tam se
sice nedá dnes bojovat, nutno je ale hájit a zachraňovat. Nevěříme-li v toto, pak je asi lepší odnárodnit sebe, své děti a neplácat
naprázdno hubou. Pro moji generaci, která se narodila za války,
mělo nepochybně větší význam Tigridovo Svědectví než deset
vepřo-knedlo-hodů pořádaných někde jakýmsi krajanským spol
kem. Nechci se tím vůbec dotýkat “starousedlictví”; až mrazivě
mě překvapilo, kolik lidí z mé emigrační vlny vklouzlo rychle a
pohodlně do oné děsivé karikatury pohodlného odrození. Své ba
rikády hájíme pak hlavně u piva a vepřové! Ovšem, marné jest
stěžování si, marné jsou nářky; jsme jací jsme.
Nuže, milý pane redaktore, náš úděl je neradostný a naše situa
ce ponurá. Vyslechl jsem v exilu už mnoho plamenných prohlá-
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seni a přečetl neméně nadšených “manifestů”; skutek však “utek”. A to vůbec není jen vinou liknavosti posrpnového exilu! To
není ničí vinou. Taková je naše “přirozenost”. Ne nadarmo jsme
po několik století dostávali na hubu. Víme dnes, že jsme se měli
v r. 68 zuby nehty bránit zahanbení, ponížení a porobení. Jak
se však mohl bránit národ, který byl stále ještě nesvobodný, cizí
mu útoku, když se nedovedl ubránit ani útlaku z vlastních řad?
Vždyť jsme to vzdali i v době, kdy v čele národa byla demokra
tická vláda. Vždyť náš osud byl do určité míry hozen komuni
stům do ruky právě čs. “demokraty”. Obávám se, že si příliš
často malujeme v exilu “straky na vrby” a proto se cítíme rozča
rováni. Nejen v exilu, ale hlavně doma potřebujeme ráznou ránu
pěstí do stolu, namísto našeho typického poseroutství (promiňte,
neznám výstižnější český výraz).
Dle mého soudu, příčinou naší nostalgie, jak v exilu, tak doma,
nejsou jen rozpory v exilu, nedostatek zájmu, liknavost, lhostej
nost k vlastnímu údělu atd., ale především nedostatek realismu.
Podléháme snadno emocím, s oblibou blouzníme, chvíli se cítíme
jako “spasitelé” a za okamžik jako maximální trpitelé. Čmáráme
křídou po obloze, blouzníme, malé věci považujeme za velké, vel
ké bagatelizujeme. Máme proto nedostatek hrdosti (kolikrát jsem
slyšel; Já se “s Čechama” nestýkám apod.); trpíme komplexem
malosti, nás někdo vždycky nechal na holičkách, na nás se vyka
šlali a dali nás na pospas. A přitom je zapotřebí tak málo: být
přímým, hrdým, nesmlouvavým, obětavým a vědět co chtít; kaž
dou ránu bez bolestínského přemítání vrátit; nedat se rozptylovat
nepodstatným. My v exilu k tomu všemu máme více možností
než lidé doma. Největším nesmyslem našich snah jest obhajoba
práva na úpadek. Chceme být svobodni? Jestliže ano, tak se jimi
staňme! Jsme toho schopni? Toť otázka s velkým otazníkem. Od
pověď na ni je uložena jen v nás.

S pozdravem váš

Jaroátov Kováříček (Sydney)
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ODPOVĚD’ NEZNÁMÝM PISATELŮM
Na sklonku minulého roku a na začátku roku letošního, jsem do
stal řadu dopisů reagujících na obsah Proměn a na činnost SVU.
Většina pisatelů “s celkovou linií Proměn souhlasí” . . . (doslovný
citát vyskutující se ipsis verbis ve třech dopisech.) Dva pisatelé
dokonce souhlasí “vřele'’ a chválí “značnou tématickou rozmani
tost obsahu Proměn,” která je činí “zajímavým čtením”. I třetí
pisatel se s tímto názorem plně shoduje a píše doslova: “Promě
ny přece nejsou určeny jen několika vědeckým pracovníkům a
jejich specializovaným oborům, ale mnohem širší čtenářské
obci, která v nich hledá a nalézá to, co nemůže číst v tisku kra
janském ani v cizím tisku zahraničním.” Další pisatel varuje
před “přílišnou specializací Proměn”.
Je zajímavé, že většina autorů těchto dopisů se podepsala pouze
šiframi a až na jednoho mě požádala, abych jejich dopisy v Pro
měnách neuveřejňoval. Tuto jejich žádost respektuji jen nerad a
domnívám se, že názory pisatelů by zajímaly mnoho našich čte
nářů. Tři z pisatelů — zřejmě účastníci loňského listopadového
kongresu SVU v New Yorku, kategoricky odmítli výrok, že “Pro
měny nemají linii”. Jeden z nich ve svém dopise zdůraznil, že
“celková linie je přece obsažena přímo v článcích” a že “ideologii
Proměn a SVU není třeba vytrubovat do světa”.
Autor dopisu podepsaného šifrou J. K. odsoudil “křečovité
zdůrazňování ideologie” a doporučil, “abychom si už konečně
uvědomili, že nežijeme ve světě ohraničeném Tatrami a Šuma
vou” a byli vděčni za to, že “máme příležitost žít tradicí světové
ho liberalismu a kosmopolitismu, která nahradí někdejší neplod
né české šarvátky náboženské, šovinistické a sociální”.
Odsouzení naší “tradice husitské, národně-obrozenecké a havlíčkovsko-masarykovské ” obsahují dopisy tří pisatelů, kteří uží
vají až nápadně podobných výrazů, což svádí k doměnce, že tyto
tři dopisy odeslané ze třech největších kanadských měst, mají
společného duchovního otce. Jeden z těchto autorů dochází ve
svém radikalismu snad až příliš daleko a doporučuje “co nejrych
leji zapomenout na jakoukoli naši národní tradici . . . SVU rozpu
stit a jeho finanční prostředky věnovat na dobročinné účely.”
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Další pisatel, zdůrazňující “výhody svých třiceti let”, nadšeně
chválí kanadský soukromo-kapitalistický systém, který mu —
jak píše doslova: “umožnil za necelých šest let pobytu v Kana
dě, koupit novej barák v T., chatu u vody a deset tisíc dolarů ve
vládních bondech”. — “Doma, v česku — píše ten obchodně zdat
ný mladý muž — “jsem nemoh ušetřit nic.” V závěru dopisu uvádí, že se mu dostalo do ruky “pár starejch čísel Proměn, z nichž
přímo kapala masarykovská humanita” . . . S tou ste to, pane
doktore, prosr ... v roce 1938 i v roce 1948 ... A že k nám
přišli v srpnu 68 Rusáci, to je taky důsledek té vaší ideologie”.
Jak jsem již uvedl, zavržení naší národní tradice doporučuje
několik pisatelů dopisů, jejichž literární výrazy jsou tak příbuzné,
že si kladu otázku, zda nebyly vyrobeny na některém zastupitel
ském úřadě v zahraničí. Jsou-li pisatelé tak mladí, že nepamatu
jí posmívanou Masarykovu demokracii, nemohu se na ně hněvat.
Rád bych jim však vysvětlil, že jsme to roku 1938 i o deset let
později neprohráli proto, že jsme své národní tradice vyznávali,
ale proto, že jsme se jimi v praxi řídili málo. Roku 1938 nás pro
stě naši spojenci zradili a o deset let později situace nebyla vý
sledkem pouze poměrů vnitřních, ale do velké míry důsledkem
nezodpovědného rozdělení světa a začlenění ČSR do východní
sféry.
Jestliže někteří pisatelé vidí lék v co nejrychlejším a úplném
zapomenutí na naše národní tradice, a v přizpůsobeni se “širšímu
světu” tato rada je návodem k bezpečné sebevraždě. Tak iako se
žádný jedinec nemůže trvale obejít bez určitého ideálu a korektivn mravního, (ať už mu říká Bůh nebo Svědomí.) nemůže se bez
něi obejít ani národ. Alespoň v exilu bychom si měli uvědomit
neiednn tragické nedorozumění, ať už jde o tradici svatováclav
skou. (která nebyla projevem kolaborace, jak se snažili dokázat
hbití koniáškové už za Protektorátu Boehmen und Mähren,) nebo
o reformaci husitskou, v jejím úsilí o návrat k původní “čisté”
církvi apoštolské. Nedorozumění mezi Táborem a Římem bvlo
zbvtečné, protože náboženské kořeny obou těchto směrů byly
příbuzné. Národ, který se nesměl po tři staletí svobodně politic
ky ani kulturně vyžívat, si zvykl na oportunismus, pasivitu a
švejkovinu. I doba národního obrození byla zatížena pasivitou,
přílišným romantismem, spoléháním na pomoc zvenčí. Teprve
Havlíček a později Masaryk počali probouzet národ z nebezpečné
letargie, z politického romantismu, mesianismu a “panslavismu”.
Zneužívání hesel o našich národních tradicích ke krátkodechým zájmům a cílům osobním nebo stranicko-politickým, bylo
zřejmé již po prvé světové válce. Už tehdy bylo za “pokrokové”
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prohlašováno mnohé, co naše duchovní tradice zavrhovalo. Sym
bolické svržení Mariánského sloupu, napětí mezi státem a církví,
intelektuální šilhání na východ — to vše nalezlo mimořádně vhod
nou půdu po druhé světové válce.
Existují-li nějaké vyhraněné' rysy “národní novahy”, patrně
nepatříme k národům nejstatečnějším. Středověká rytířskost už
dávno zmizela z politického slovníku i z praxe. Za prvé světové
války se patrně naposled projevila naše odvaha kolektivní, tvůr
čí etos národní. Většina našich revolt, (proti církvi, proti Vídni,
boj Husův, exil Komenského a Masarykův, statečnost generála
Eliáše, Heliodora Piky, Milady Horákové, nej vyšší oběť Jana Palacha —) to jsou jedinečné zjevy individuální. Naproti tomu pa
sivní přijetí t. zv. “Košického vládního programu”. 38% hlasů
odevzdaných v relativně svobodných volbách v květnu 1946 ne
příteli našich tradic národních, politický oportunismus. neochota
odporovat zlu v samých jeho začátcích — to vše je popíráním na
šich národních tradic. To vše nahradilo někdejší masarykovské úsiH o obrodu českého člověka a života.
V tomto úsilí, milí mladí anonymové, bychom měli v ex’Ju
nřemvšlet o našich národních tradicích. Analyzovat je. porovná
vat konfrontovat s okolním světem. Není nejmenší nochvbv, že
s některými starými tézemi, ideály a pracovními metodami v dneš
ním neurvalém světě už nevystačíme. Ale zavrhneme-li své “ko
řeny”. budeme-li se opičit po cizích vzorech, budeme k smíchu
světu a k pláči sobě.
Neznámý příteli, který mi radíš, abych se věnoval raděii “bvznvsu” než Proměnám, máš snad pravdu, posuzuieš-li život a
exil ze svého nevysokého a nedalekého obzoru. Je hezké, že sis
mohl za šest let práce v Kanadě “koupit barák v T., chatu u vo
dy a že máš deset tisíc dolarů ve vládních bondech”. Exil po
třebuje zdravé hospodářské zázemí a silné jedince. Ale nemvsli,
orosím Tě. jen na ty bondy a na svůj “byznys”! Nečti Proměn v
ien “u přítele”, ale předplať si je a kup si aspoň někdy nějakou
českou nebo slovenskou knížku.
Osud našeho domova i náš osud exulantský svádí k nejedné
obdobě s dobou po osudné bitvě na Bílé hoře a po míru westfálském. Ale v atomickém věku jde i politický vývoj atomickým
tempem. Ve světě a v životě nezůstává nikdy nic ani na chvíli
neměnným. Jsme však na nějakou příznivou změnu připraveni?
Vvužíváme ve svobodném světě jedinečné možnosti i povinnosti
svobodného přemýšlení a rozhodování?
Jste-li, milí přátelé, tak mladí, že znáte Masarykovo úsilí o
obrodu českého života a člověka ien z vyprávění, pátreite po ie-
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ho knížkách a čtěte je! Sám si nedovedu představit bezpečnější
základnu našich snah v exilu než tu, kterou T. G. M. zdůrazňoval
a činem naplňoval; upřímné, důsledné prožívání křesťanského
náboženství a demokracii humanitní. Jedním z našich hlavních
úkolů by mělo být dokázat, že skutečný pokrok (mravní, politic
ký, sociální), že nejmodernější technologie a civilizace je sluči
telná s mravními principy křesťanského náboženství, s vírou v
nesmrtelnou duši člověka, ve věčně se ohrožující život jedince i
národa.
S přátelským pozdravem, váš
JIŘÍ ŠKVOR.

AMERICKÁ PREMIÉRA KRÁSOVY OPERY
“BRUNDIBÁR”
Dětská opera Hanse Krásy “Brundibár” se dočkala americké pre
miéry 8. dubna ve West Hartford, Conn. Pořadatelem byl Har
ford Jewish Community Center, ve spolupráci s Connecticut Com
mission on the Arts. Operu nacvičil a řídil Joža Karas, člen SVU.
Více než padesát amerických dětí z hartfordského okolí se účast
nilo každý týden hudebních i jevištních zkoušek. Netřeba zdů
razňovat, jak pro ně bylo obtížné zpívat v českém originále, ale
konečný výsledek byl více než uspokojující. O tom nejlépe svěd
čilo třikrát vyprodané hlediště. Operu doprovázeli členové hart
fordského symfonického orchestru.
Skladatel Hans Krása se narodil v Praze r. 1899. Od mládí pro
jevoval nevšední zájem o hudbu. O skladbu se pokusil již v dese
ti letech a první veřejné provedení jeho smyčcového kvarteta se
uskutečnilo ve švýcarském St. Moritz r. 1913. Vážnému studiu
hudební teorie a skladby se Krása věnoval nejprve v Praze, poz
ději v Berlíně a v Paříži. Dostal několik nabídek ze zahraničí, ale
touha po Praze ho vedla zpět, což se mu stalo osudným. Za na
cistické okupace československá byl za svůj židovský původ in
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ternován v Terezíně a na podzim 1944 byl odvezen do Ausch
witz, kde zemřel v plynové komoře.
Skladatelské dílo Hanse Krásy není rozsáhlé, ale je kvalitní.
Před druhou světovou válkou napsal symfonii pro malý orchestr,
několik komorních skladeb, písní, kantátu a operu “Zasnoubení
ve snu”, za niž mu r. 1933 byla udělena čs. Státní cena. Dětská
opera “Brundibár” pochází z roku 1939. Po prvé byla provedena
v židovském sirotčinci v Praze, pak se dočkala pětapadesáti
představení v koncentračním táboře v Terezíně. Odsouzencům k
smrti dodávala síly a útěchy. Účinkující se střídali téměř od
představení k představení, neboť děti byly soustavně posílány
do plynové komory. Krásova tvůrčí činnost neustala ani za nelid
ských podmínek života v Terezíně, kde napsal dvě smyčcová
tria, cyklus písní pro baryton a novou partituru “Brundibára”.
O provedení této dětské opery v Americe se zasloužil Joža
Karas z hartfordské university, který se zabýval studiem hudeb
ních poměrů v Terezíně již od r. 1970. Karas podnikl dvě studijní
cesty do Československa a do Anglie a podařilo se mu získat kopie
všech zachovaných skladeb různých skladatelů, které vznikly v
Terezíně a opatřit výpovědi umělců, kteří přežili hrůzy nacistic
kých koncentračních táborů. Prof. Karas zpracoval své poznatky
v přednášce přednesené po prvé na kongresu SVU r. 1970 v New
Yorku a pak mnohokrát opakované v různých amerických stře
discích.
Roku 1971 televisní síť CBS vysílala — z Karasova podnětu —
po celé severní Americe zvláštní program “terezínských skladeb”
a minulého roku časopis amerických židovských kantorů uveřej
nil Karasovu anglickou studii “Music in Terezín”. Velká část
Karasových studií a cest byla umožněna subvencemi “Memorial
Foundation for Jewish Culture”, “Connecticut Commission on
the Arts” a několika soukromníků.
Premiéra “Brundibára” byla uvítána s nadšením a lze dou
fat, že zájem o tuto operu Hanse Krásy se projeví na celém severo-americkém kontinentě.

Ludvík Jersák
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O SMYSL NAŠEHO EXILU
(Pavel Tigrid: Politická emigrace v atomovém věkuVydal INDEX, 5 Köln 41, Postfach 410511, Bundes
republik Deutschland 1974)Pavel Tigrid, úspěšný absolvent druhého (Benešova) politického
exilu, v němž se uplatnil jako redaktor londýnské BBC, později
jeden z předních pražských šéfredaktorů (v krátkém údobí čs.
poválečné pseudo-demokracie) a od r. 1948 věrný, osobitý souput
ník exilu po-únorového, má jistě co říci o otázce, jež je mu nej
vlastnější: o problému politické emigrace. Věnoval mu pozornost
už nejednou, jako šéfredaktor “Svědectví,” i ve zvláštních mono
grafiích. Druhá polovina šedesátých let a silná vlna po-srpnového
exilu zaktualizovala i zaostřila politický i mravní problém
exulantství.
Výsledkem je tato studie, rozsahem sice nevelká, ale pronikavá
a moudrá. Po prvé její části, koncipované jako historické i psy
chologické pozadí daného problému, v níž cituje řadu zajímavých,
širší obci patrně neznámých, historických dokladů, (“od Jalty až
k maďarské revoluci”), autor charakterizuje a analyzuje vznik a
složení čs. po-únorové emigrace. Hovoří střízlivě a věcně i o dů
vodech atomizace po-únorového politického exilu, neláme nad je
ho “nejednotou” hůl, ale konstatuje, že “ta tisíckrát prokletá ato
mizace exilu nebyla nakonec tak zhoubná, jak se zpočátku zdálo.”
Autor polemizuje s názory a odsudky několika představitelů
zkomunizované Prahy, s vinětami “pokrokovosti” a “reakčnosti,”
aby nakonec jasně a kategoricky konstatoval, že “československá
po-únorová emigrace nezná fašistů, kolaborantů s Němci, tím mé
ně lidí, kteří se provinili zločiny proti lidskosti.” Pavel
Tigrid vyvozuje, že “poúnorová emigrace vznikla jako přímý dů
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sledek neúspěchu mírového soužití komunistů s demokraty . . .
v letech 1945-48.” Stejně jasně říká o pár stránek dále, že “náš
spor s komunisty . . . náš spor zásadní, jímž jsme se nikdy neta
jili, je o svobodu.”
Od osmé kapitoly druhé části své úvahy, Tigrid charakterizuje
politický vývoj v ČSSR od historického 20. sjezdu KSSS, proces
nesmělé destalinizace, pokus o dialog “s druhým břehem” a uva
žuje o šancích a možnostech účinné účasti našeho exilu v životě
zemí, které se staly naším útulkem. Autor správně konstatuje,
že “předpoklady a možnosti rostou úměrně s postavením, které
emigrant zaujal ve své nové vlasti . . . (tady bych, pane šéfre
daktore, výrazu "vlast” neužil, protože ta je jen jedna: ta doma!
Pozn. red.) . . . s mírou jeho odbornosti, vlivu, styků, úspěchů a
tedy, nakonec, i s mírou integrace ve společnosti, v níž žije.”
Emigrace, či lépe řečeno: exil (jako stav nepřirozený) obvykle
jednou skončí. Pavel Tigrid si rovněž klade tuto otázku a analy
zuje několik způsobů a možností “návratu.” V duchu odkazu J. A.
Komenského, Tigrid, (aniž by bral jméno Komenského nadarmo!)
správně zdůrazňuje, že “existují návraty těch, kdož se vracejí
domů na stránkách svých znovu publikovaných knih, tedy svou
nejpodstatnější částí — svým myšlením nebo svým uměním.”
Autor úvodní redakční poznámky Tigridova eseje konstatoval,
že po-srpnový exil rozšířil kvantitativně i kvalitativně český a
slovenský živel v zahraničí. A třebaže “pražské jaro” s Tigridovým problémem přímo nesouvisí, nemohl se mu vyhnout, a mu
sil věnovat pozornost celému procesu politického uvolňování, aby
vysvětlil a odůvodnil nutnost naší společné cesty, společného úsilí
(byť někdy odlišnými prostředky!) představitelů obou hlavních
složek českého a slovenského živlu v zahraničí, t. j. exilu po-únorového i po-srpnového.
Vycházeje z předpokladu této společné fronty, autor načrtl v
závěrečné části své úvahy, politické vyhlídky našeho exilu. Klade
si otázku, jaké jsou naše možnosti v době, kdy “mír je zajištěn
rovnováhou nukleárního teroru.” Ve věku, kdy “boží oko” umě
lých oběžnic odkrývá nejen každý pohyb armády, ale do jisté mí
ry i nejedny “dobře utajované politické housle,” je nutno brát v
úvahu fakta, donedávna takřka nepředstavitelná. Také t. zv.
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neutralita nebo izolace je v atomovém věku značně nesnadnou.
biaSR, třebaže od konce druhé světové války pokročil o celá stá
len, stále ještě potřebuje západní “know-how.”
V atomovém věku i politika postupuje atomovým tempem. Po
litická mapa světa má sice stále ještě jasný mocenský bipolární
charakter, ale Moskva už dávno není jediným centrem světového
komunismu. Polycentrické tendence se projevují čím dále tím
zřetelněji. Mezinárodní vztahy procházejí radikálními změnami.
“Porozumět jim, využít jich a různými kombinacemi zvýšit je
jich politický dopad, ve prospěch práv a svobod malých národů,
bude úkolem také čs. politické emigrace” — nabádá Pavel Tigrid.
Autor konstatuje, že “pražské jaro prokázalo, že občanské ctno
sti, o nichž se bylo možno domnívat, že byly dávno zasuty lávou
vládní surovosti a všepronikající apatie, vlastně jen dřímaly, a
cekaly na svou chvíli.” Tigrid však nezavírá oči před morálními
ranami, které českému a slovenskému lidu zasadila řada posled
ních desetiletí. Vyvozuje, že “obě vlny čs. politické emigrace mo
hou svým dílem přispět k nevyhnutelné národní regeneraci.” . . .
“Bude na politické emigraci, aby prozkoumala a do své práce za
členila četné, dosud nevyzkoušené a neobyčejně slibné možnosti,
které atomový věk přináší, aby využila kvalitativních změn v
mezinárodních vztazích a neváhala experimentovat s novými
způsoby politické práce” — uzavírá Tigrid.
Třebaže Tigridův esej má, a z povahy svého ústředního pro
blému musí mít, ráz převážně hypotetický a akademický, autor
znovu dokazuje svou širokou erudici politickou, schopnost přesné
analýzy i definice. Tigridovu “Politickou emigraci v automovém
věku” by měl nejen číst, ale studovat každý exulant hodný toho
jména, t. j. každý člen téměř dvousettisícové armády Čechů a
Slováků, kteří odešli za hranice po druhé světové válce z poněkud
jiných než z ryze hospodářských nebo “turistických” pohnutek.

JIŘÍ ŠKVOR

PROFESOR JAN BLAHOSLAV KOZÁK
(1888-1974)
Před rokem — v lednu 1974 — zemřel v Praze PhDr Jan Blahoslav
Kozák, profesor em. filosofie na Karlově universitě, ve věku 85
let. Jím odešla jedna z výrazných postav československého kul
turního života mezi oběma válkami. Pro svou myšlenkovou nezá
vislost neměl příliš snadný život. Pocházel z evangelické rodiny a
stopy rodinné náboženské tradice zůstaly u něho zřetelné po celý
život, i když byly hluboce přetvořeny jeho filosofickým studiem.
Původně studoval theologii; ale došel k nevyhnutelnému závěru,
že vykonávání kazatelského úřadu by bylo neslučitelné s jeho in
telektuálním svědomím a proto se rozhodl pro profesorské povo
lání. Toto odpoutání od rodinné tradice se neobešlo bez hluboké
vnitřní krise, jak lze vidět na jeho první knize Essay o vědě a
víře (1924). Je to zvláště kapitola “Rozmluva s otcem,” v níž re
produkuje svou diskusi s otcem, jež zřetelně a dramaticky uka
zuje “generační konflikt”, rozpor mezi orthodoxní tradicí církev
ní a filosofickou, až nikoli protináboženskou reflexí. Konservativní kruhy českých evangelíků nikdy Kozákovi neodpustily jeho
odpoutání od náboženské orthodoxie. Zvláště nesnášenlivě si po
čínal vůči němu později neblaze proslulý J. L. Hromádka, profe
sor Husovy theologické fakulty, jenž ho bezohledně napadal na
veřejných schůzích, jak sám jsem byl svědkem.
Rozhodnutím pro filosofickou kariéru si Dr. Kozák život valně
neusnadnil. Jeho habilitace na pražské universitě a zvláště jeho
akademický postup z postavení soukromého docenta k posici řád
ného profesora byly ztíženy a zpomaleny jeho kritickým posto
jem k positivismu a naturalismu, jehož vynikajícím, ač ne vždy
tolerantním představitelem byl prof. František Krejčí. Kozák pod
vlivem Dilthey a Husserla ostře kritisoval “redukcionism”, t. j.
pokusy redukovat vyšší činnosti duševní na vnímání a představo
vání, a duševní činnosti vůbec na děje nervové. Viděl v tom neo
právněnou extrapolaci přírodovědeckých method na oblast ducha.
Tímto směrem se pohybují úvahy v jeho dalších knihách — Pří
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tomný stav ethiky (1930) a Věda a duch (1938). Ohlas poslední
knihy byl zeslaben okolností, že vyšla již po mnichovské krisi, jež
zatlačila všecko ostatní do pozadí. V jednotlivostech je možno s
Kozákem nesouhlasit; na př. jeho kritika “přírodovědeckého na
turalismu” má platnost jen pro mechanisující přírodovědu z kon
ce minulého století. O převratnou fysiku tohoto století projevil
Kozák bohužel jen nepatrný zájem.
Ale nedostatky tohoto druhu jsou vysvětlitelné tím, že Kozák
kolem své čtyřicítky se rozhodl být politicky aktivním. Pod vli
vem Masarykovým cítil, že místo filosofa je nejen v knihovně a
přednáškové síni, ale též ve veřejném životě, zvláště v době, kdy
demokratické instituce jsou vážně ohroženy, jak tomu bylo v lé
tech třicátých. R. 1935 byl zvolen poslancem Národního shromáž
dění za stranu národně socialistickou. Význam této strany prof.
Kozák správně viděl v tom, že jejím vlivem převážná část střed
ních vrstev v Československu nebyla zlákána fašistickými ideolo
giemi, jako ve všech ostatních sousedních zemích. Je pochopitel
né, že jeho posice stala se nasnadnou již hned po Mnichově, a ne
bezpečnou po německém záboru r. 1939. Jemu a jeho paní se sice
podařilo uniknout na západ, ale jen za cenu šestiletého odloučení
od všech jeho čtyř dětí. Jen jeho nejmladšímu synovi Pavlovi se
podařilo uniknout do Francie, kde vstoupil dobrovolně do letect
va; ale syn s otcem se již neshledali, protože Pavel zahynul tragic
ky při pádu letadla, v posledních týdnech války. Za svého poby
tu v USA profesor Kozák vyučoval na Oberlin College v Ohiu,
odkudž přešel do OWI (Office of War Information), ale intriky
určitých vlivných krajanů (podle jeho vlastního sdělení) zmařily
mu práci i tam. Do Prahy se vrátil při první příležitosti v r. 1945,
protože měl neomezenou důvěru v politiku presidenta Beneše. Ale
politická situace byla radikálně změněna, jak se předsvědčil, když
chtěl znovu kandidovat za svůj původní pardubický okres; byl
nucen od toho upustit pod vlivem Laušmanova varování, jež zně
lo spíše jako hrozba. Zřídka byl muž tak dobré vůle zklamán to
lik politikou a těmi, jež měli být jeho politickými spojenci. Je
přirozené, že po únoru 1948 byl odsunut do pozadí; docílil jen toho,
že mu byly ponechány přednášky o starověké filosofii, již režim
pokládal za neškodnou. Politické uvolnění koncem let šedesátých
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umožnilo mu uveřejnit knihu o washingtonské deklaraci, což by
bylo zcela nemyslitelné v létech padesátých; tato kniha by zaslu
hovala zvláštního rozboru. Ke konci života se u něho znovu pro
jevily zájmy theoretické, jež politické zájmy zatlačily předtím
do pozadí; cítil, že by měl znovu formulovat své základní filoso
fické posice. Realisticky předvídal, že by nebylo žádné možnosti
vydat knihu v obsazeném Československu; proto je rukopis v an
gličtině: její titul je Principles of Ontology. Část byla uveřejněna
v Communio viatorum, anglicky vydávaném ekumenickém časo
pisu v Praze; přes úsilí několika jeho žáků se nepodařilo vyvolat
o knihu zájem u zahraničního nakladatele. Není pochyby o tom,
že inflace a určité nové módy na západě byly rozhodujícím fak
torem. Je pravdou sice, že kniha nese zřetelné stopy chvatu, v
němž byla psána; ale uvážíme-li, jaký brak často vychází a co je
vydáváno za filosofii, na př. ty podivné směsi existenciálni rhetoriky a marxistické hantýrky, pak opravdu cítíme nespravedlivost
toto, že kniha asi zůstane v rukopise. Já pro svou osobu lituji, že
autor v ní značně seslabil svou dřívější kritiku redukcionismu,
jejímž jedním ze současných představitelů je Arthur Kostier; ale
to jest jen depresivní ilustrací faktu, že dnešní český autor cítí
se nevalně bezpečným, i když píše jen pro zahraniční publikum
(Či spíše právě proto?).
Pokládám totiž Kozákovu obranu autonomie ducha a neodvoditelnosti ideálu z pouhé skutečnosti za nejcennější složku jeho filo
sofie: ideál, t. j. co býti má (ought) je neodvoditelné z toho, co jest
(is). Čili, jak to vyjádřil Karel Čapek, ač sám nebyl profesionál
ním filosofem, ve své povídce Povětroň: “Pravá skutečnost je ta,
co býti má”. Jen taková myšlenka může inspirovat člověka k opravdovému tvořivému a reformnímu úsilí; jen ona může ho za
chránit před kapitulací před pouhou “existencí” ve všech jejích
brutálních a odporných formách. Co všecko se ospravedlní ve
jménu “skutečnosti”, “historie”, “reality” a pod., je-li tato zá
kladní distinkce mezi tím, co je a co býti má, zapomenuta nebo
ignorována! Netřeba příkladů.

M- Č.
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Kritické marginalie
Alice Teichovd: AN ECONOMIC
BACKGROUND TO MUNICH.
International Business and Czecho
slovakia 1918-1938. Cambridge Uni
versity Press. $27.50

Kdo by hledal v tomto důkladném
spise snad alespoň náznak kausálních
souvislostí mezi Mnichovem a zahra
ničním hospodářským vlivem' v čSR,
musel by protestoval proti ne
přesnosti titulu. Nejde tu o ši
roce založenou hospodářsko-politickou
historii, ale o převážně deskriptívni
studii o zahraničních účastech a vů
bec o cizím vlivu v některých obo
rech československého průmyslu a
bankovnictví.
Lze ovšem pochopit, proč paní
Teichová dala své knize tento příliš
široce pojatý titul: zřejmě ve svém
nitru, považuje za hlavní přínos po
pření theorií quasi-historika Krále o
negativním vlivu zahraničního ka
pitálu na politiku ČSR a o jeho před
časném úprku z Československa, při
objevení se nacistů. V tom' směru se
jí důkaz podařil, vide na př. komen
tář o jednání mezi Rotschildy a na
cisty o Vítkovicích atd. Avšak, mni
chovské datum znamená pro paní
Teichovou bohužel také nutnost za
stavit se před obdobím, kdy loyálnost mnohých zahraničních firem k
ČSR se teprve plně projevila. (Tak
na př. belgický Solvay začal anonym
ně vykupovat akcie Spolku pro chem.
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a hutní výrobu z německých rukou)
anebo, kdy docházelo, již v Protektorátě, k dramatickým konfliktům me
zi českým a německým kapitálem (na
př. boj Živnobanky s Mannesmanny
o Pražskou železářskou společnost), v
němž i Gestapo sehrálo svoji roli.
Jestliže jsme nazvali studii paní
Teichové převážně deskriptívni, ne
ní to myšleno nijak ve smyslu pe
jorativním. Vstoupit na pole tak
komplikované, jako jsou koncernové
a kartelové vztahy, vyžaduje nejen
odvahu a nedůvěru ke statistikám,
které má autorka ve zdravé míře, ale
i opatrnost v závěrech — pokud lze
vůbec tak objektivně učinit. I toho
si je autorka vědoma, i když v míře
menší.

Váhu zahraničních účastí vyjadřu
je cizim podílem na základnim kapi
tálu akciových společností a vypočí
tává, že asi 27% kapitálu organisovaného v této formě bylo v cizích
rukách. Myslím', že tato cifra je pod
statně přehnaná v důsledku faktu, že
u nás tak časté rodinné společnosti a
stejně tak i společnosti patřící do
koncernů některých bank, vykazova
ly kapitál úmyslně nízký a užívaly k
financováni spíše úvěrů.
Jak dospěla autorka k závěru, že
chemický průmysl patřil ze 66% ci
zině, mi je záhadou. Také její úsudky o praktických situacích jsou
někdy nesrozumitelné. Tak na př. na
str. 137 vidí ve faktu, že Živnoban-

ka byla zastoupena jak ve společno by neměly přecházet do budoucí li
stech se západní účastí, tak i v kon
teratury. Nemyslím maličkosti, jako
cernech s podílem německým, zna
ku př., že manželka Ing. Dvořáčka
mení dvojí linie. Avšak na str. 210
byla dcerou Preisovou — ve skuteč
si autorka sama vyvrací toto podez
nosti měla “kádrově” velmi přijatel
ření a patrné uznává i možnost jed ný původ — ale myslím' na vážněj
né linie — české.
ší omyly, na př. ve vztahu Solvay —
I. C. I. — Explosia — Spolek. Spo
Tam, kde Teichová mluví o kar
lečný koncern Solvay-Spolek byl řízen
telech, lze nalézt nejvíce zbytků star
delegaci, v níž hlasovací právo bylo
šího doktrinářství. Jistě má pravdu,
1:1, bez ohledu na kapitálové roz
kritisuje-li politiku některých kartelů,
vrstvení v afilovaných společnostech
po stránce cenové atd. Avšak, pova
— přehled na str. 281 by v tomto
žuj e-li na př. v chemickém průmyslu
směru neměl zůstat bez opravy.
kartely za mocenský německý pro
Paní Teichová napsala knihu zá
středek a jaksi za náhražku slabé po
služnou, která by měla být jen je
sice kapitálové, přehlíží základní po
jím prvním' krokem na toto hladké
vahu kartelů — i procentuelně slabý
teritorium. Kdyby do své pracně a
partner je partnerem' a jeho mino
promyšleně konstruované budovy vpu
ritní posice ohrožuje často spíše zá
stila lidský element — vedení podni
važný zájem majority, než naopak. V
ků — a zbavila se praesumpcí, jež
chemii se staly kartely kromě toho
světu, o kterém píše, byly cizí, její
často i náhražkou za neexistující cel
budoucí práce by získaly ve srovná
ní ochranu. Tak na př. průmysl deh
ní s tímto fundamentálním dílem'.
tových barviv vyrostl jen pod karte
lově vynucenou ochranou teritoria, a
A. J. SRBA
ne za pomoci státní — a Němcům
byl trnem v oku. Lze také citovat
kartely, které podpořily český vývoj.
Nebýt kartelů v oboru sacharínu,
sotva by se byla stala Čína vývozním
P. Eisner CHRÄM A TVRZ. Kon
trhem Bohumínských chemických zá
frontation Verlag, Curych 1974, 674
vodů.
str., 36 SFr.
Byly případy, kdy kartely a jiné
monopoly zneužívaly mocenské situa
Přepůvabná knížka vyšla z dílny cuce. Paní Teichovou může zajímat, a
ryšské Konfrontace. Ve vydání Chrá
našla by zmínku o tom v poválečné
mu a tvrze dostalo se konečně za
literatuře, že na př. trh skupiny Sposlouženého a trvalého pomníku na
lek-Solvay byl chráněn v oboru sody
šemu největšímu současnému překla
dohodou se Sovětským Svazem, který
dateli české literatury a jednomu z
byl za svoji zdrženlivost finančně od
největších znalců naší mateřštiny,
měňován.
Pavlu Eisnerovi. Eisner nepatřil prá
vě mezi nej populárnější představitele
V knize této komplexity, lze najít
naší literatury. Byl to člověk, jenž
ovšem množství detailních chyb, jež
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před námi snad nejkouzelněji odha
lil češtinu jako tvrz naděje, chrám
zbožného uctívání, jako zbraň, dají
cí životodárnou sílu každému příslu
šníku národa, jehož je rodnou řečí.
Eisner vyrostl v dvojjazyčném pro
středí. Byl svědkem, přítelem, spolu
pracovníkem i vykladačem nesmrtel
ných umělců našeho písemnictví, kte
ří představovali symbiózu české i ně
mecké jazykové oblasti ve společné
národní kultuře našeho lidu. Souča
sník Brodův, Werfelův i Fischerův,
následovník Kafkův, Kischův i Fuchsův.
Své práce psané německy a překlá
dané do němčiny určil výhradně úsilí ukázat světové veřejnosti hloub
ku české humanitní koncepce a hod
noty naší národní literatury. Ve svých
překladech z němčiny a z dalších cel
kem Ili jiných jazyků přinesl národu
poklady světového písemnictví v dí
lech autorů představujících vrcholy
evropské humanity. A vlastni původní
dílo Eisnerovo, jehož vrcholem je vy
daná kniha Chrám a tvrz, je nehy
núci ódou na krásu, hloubku, půvabnost, šlechetnost a ladnost naší řeči.
Dílo je výsledek práce více než tří
desetiletí a ztělesnění jednotící idejecelého Eisnerova života. V závěreč
ném eklogu knihy Eisner básnicky ob
měňuje starozákonní Píseň písní ve
slovech plných horoucí lásky a odda
nosti rodnému jazyku, slovy modlitby
za řeč národa — Učiň ji vyvolenou
mezi Dcerami slova.

Počin vydání Eisnerova díla pro
příslušníky našeho národa, rozptýle
né v zahraničí, je nedocenitelný. Do
vedeme zde mnohem vděčněji ocenit
dar, který nám Eisner i nakladatel
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věnovali. Publikace je vytištěna a
graficky provedena s mimořádou peč
livostí a zaslouží si čestné místo v
naších knihovnách.
—a.
K Pecka, ŠTĚPENÍ. 68 Publishers

Toronto 1974, 380 stran, $5.25.

Knížka autora, žijícího v Českoslo
vensku, byla nejdříve ohlášena na
kladatelstvím 68 Publishers pod ná
zvem Divné podobnosti a z preven
tivních důvodů uváděna bez autoro
va jména. Čtenáři, usedlí v západním
světě po roce 1968, budou Pecku vel
mi dobře znát. Jeho dilo Velký slu
novrat se stalo v čSR literárním
bestsellerem ihned po jeho ohlášení v
létě 1968. Dílo patří k nejzávažněj
ším a nejhodnotnějším uměleckým
svědectvím o době a osudech politic
kých vězňů let padesátých. Ostatní
drobnější autorova díla byla publiko
vána v letech 1966-69 ve sbírkách
povídek.
Štěpení je psáno zajímavou umě
leckou formou — dějovým prolíná
ním dvou časově nezávislých dějo
vých osnov — totiž osobním líčením
osudů někdejšího politického vězně
(s mnoha autobiografickými rysy) a
líčením snah a zklamání českého
šlechtice, pracujícího pro protestant
skou stranu na sklonku války třiceti
leté v Čechách a Německu.
Peckovo dílo má pozoruhodný rys,
který jistě zaujme čtenáře přišlých
do bližšího styku s pražským nakla
datelstvím “čs. spisovateli. Ačkoli
se dílo prezentuje jako literámě-umělecký-beletristický koncept, autor lí

čí s nesmírnou zasvěceností v detai
lech mnohé postavy nakladatelství,
Literárních novin, i další útvary a
podrobnosti událostí, vížící se k těm
to pražským kulturním centrům v
letech 1965-68. Setkáváme se zde na
př. s jemně beletristicky zkoncipova
nými postavami A. J. Liehnía, J. Ze
lenky, Hrabala, Fikara, a dalších osobností. Autorovy detailní znalosti
dějů jsou pozoruhodné.
Pecka vyjádřil před 6ti roky lakonic
ky záměr celé své tvůrčí činnosti tě
mito slovy: “Ctím hrdiny, kteří svou
aktivitou podporují naději, že lidský
život má přese vše smysl a kteří ur
putně jeho hodnoty vydobývají. Dokáží-li mé příběhy přinést kus naděje
v kladné lidské hodnoty, splní svou
úlohu beze zbytku”.
Občanská odvaha autorova publi
kovat své dílo pod plným jménem v
exilovém nakladatelství, které je sou
časným' pražským autoritám trnem v
oku, je nesmírná. Západní čtenář zde
vyrostlý anebo po dlouhá léta usaze
ný, si rozsah takové odvahy snad ani
nedovede dobře představit a uvědo
mit. Z českých autorů, žijících v
Československu, si tuto výzvu do tvá
ře režimu dovolili dosud jen tři. Dva
již byli vyhoštěni na Západ.
Peckovo dílo je trvalým příspěv
kem v kontinuitě našeho písemnictví,
neomezitelném politickými hranicemi
a autoritativními předpisy.

PlCHA

Otto Uli: POLITICS IN CZECHO
SLOVAKIA, (W. H. Freeman and
Co,. San Francisco, 1974.)
Autor známý také svou nevšední,
“úsměvnou” beletrií, zde analyzuje
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čs. politiku od konce druhé světové
války až po pražské jaro a sovětskou
okupaci ČSSR., především s hledi
sek společenských a hospodářských.
Vyvozuje m. j., že “cílem čs. refor
my byla kombinace socialismu s de
mokracií, svobody se sociálním' za
bezpečením, občanské rovnosti s vý
konností”. Bohužel, srpen 68 zardou
sil úsilí o lidštější vztahy, o vyšší mo
rální standard v rámti daného řadu.
Není jistě snadné hodnotit látku
ještě tak horkou, dějiny ještě nessedlé. Český a slovenský čtenář, zvláště
očitý svědek toho obrodného proce
su, může mít na některou jeho fázi
nebo aspekt jiný názor, než má au
tor, ale pro anglického čtenáře stu
die prof. Ulče je mimořádně cenným
zdrojem informací. Na její akade
mické váze ničeho neubírá vtipné ka
rikaturistovo glosování procesu, pře
tištěné z řady českých periodik, ať
jde o Literární listy, Reportéra, Ro
háče atd.

Po úvodních kapitolách historizu
jící povahy, věnovaných výstavbě
československého státu, problému je
ho menšin, česko-slovenskému pomě
ru a jiným otázkám, prof. Ulč ana
lyzuje strukturu systému jediné poli
tické strany a trapné důsledky pro
občanské svobody. Bystře vysvětluje
důvody nezdaru aplikace sovětského
modelu na čs. politické i hospodář
ské poměry a skvělou zkratkou líčí
obrodný proces šedesátých let; cha
rakterizuje jeho hlavní aktéry a vě
nuje pozornost “novému hospodář
skému modelu”, jako jednomu z
hlavních motivů i pák obrodného
procesu.
Je více než tragické, že obecně
známý konec možno dobře vyjádřit

krutým vtipem, který autor cituje v
záhlaví závěrečné kapitoly své stu
die: “Československo je nejmírumi
lovnější zemí na světě: nezasahuje
ani do vlastních svých záležitostí”.
“Pražské jaro” mělo a má své
stoupence i odpůrce. Na příliš přísné
jeho kritiky možno aplikovat okříd
lené přísloví: “Po bitvě — každý
frajtr generálem.” Ti, kdož tvrdí, že
“to všechno byl omyl a švindl”, ur
čitě značně nadsazují. Mnoho “z to
ho” zůstalo a zůstane. Po přečtení
téhle bystré studie dr. Ulče o tom
jsem přesvědčen více než jindy, tře
baže autor mi svůj názor nevnucuje.
Profesor Ulč učí, ale nepoučuje. Rád
souhlasím' s úvodní poznámkou pro
fesora J. F. Trisky, že “Politics in
Czechoslovakia” je jednou z nejlep
ších z asi dvouset monografií, zabý
vajících se nejmladšími dějinami čes
koslovenská.
JIŘÍ ŠKVOR

Jan Beneš: DRUHÝ DECH. (Kniž
nice Konfrontace, Zürich, 1974).
Je to román z pracovního tábora na
dolech, četl jsem' po válce mnoho
těchto románů napsaných šťastnými
jedinci, kteří přežili nacistické kon
centráky. Byly napsány po válce, líči
ly a popisovaly něco, co jsme tehdy
považovali za minulost, strašlivou,
ale jednou provždy pohřbenou.

Druhý dech je napsán v šedesá
tých letech a z každé té stránky čiší
strašlivá skutečnost něčeho, co dosud
je a vždycky bude. V tom je ten
podstatný rozdíl. Jinak je mezi nimi

příliš mnoho podobného.
Kniha popisuje život v pracovním
táboře, jehož úkolem je “převycho
vat lidi, aby se stali rovnoprávnými
členy lidské společnosti.”
Velitelé tábora, bachaři a strážci
ztrácejí lidskou podobu, dávno již ne
mají srdce. Nejsou to úchylní sadisté,
jsou produktem systému a osudu.
Všem zbyl jenom strach. Muklové se
bojí bachařů, bachaři velitelů a ve
litelé vyšších instancí, inspekcí, zá
sahů, které přicházejí znenadání.
Ano: “Zákony, spravedlnost — s
tím se dá dělat nejrůznější lumpár
na” . . .
Ty každodenní nelidskosti jsou lí
čené ne v detailech, ale ve zkrat
kách, kde stručná črta, několik slov
stačí.
Kniha je, pochopitelně, psána spi
sovnou češtinou, barvitým', stručným
slohem, místy spíše reportážním. Tu
a tam, však jsou zasazeny výrazy
“muklovského slovníku”. A ty právě
dodávají knize barvitosti a přesvěd
čivosti. Slova užitá v ironickém smy
slu nejsou v uvozovkách, ale vysáze
na velkým písm'em, jako na monu
mentu. Je to zajímavé oživení strá
nek.
Čtenář poznává, jak den ode dne
a stránkou po stránce muklové pře
stávají být lidmi, stávají se čísly, še
dou bezbarvou hmotou, jež nejedná,
ale je s ní nakládáno, nemůže nic
chtít, ale musí.
A na tomto pozadí vykreslil autor
několik postav, které si přece zacho
valy lidský charakter a cosi chlap
ského. Ba více než to, smysl pro
spravedlnost. A ještě víc: odvahu za
ni bojovat a trpět.
Pilot Havránek je v táboře od po-
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čátku. Dříve nežli přišli kdejací ve
litelé a bachaři, a dříve, nežli se
někteří z nich vrátili jako muklové.
Inu, je v táboře od věčnosti. Vzpo
mínky na válečné zkušenosti z brit
ského letectva v něm dosud udržují
vědomí, že byl a ještě je někdo. Je
to charakter minulé generace, kdy bí
lé bylo ještě bílé a pro něho zůstalo,
a který poznal jako stihač, že na
něm, jako jednotlivci, záviselo vítěz
ství. A Vojda, mladý pilot, který se
sem' dostal, protože v podnapilosti
přejel autem a zabil kohosi, je tu
také. Vyrostl jako nadšený člen stra
ny, když Havránek dávno “seděl”;
je pyšný na své úspěchy jako letec
a věří v budoucnost.
Když se zastal spoluvězně, kterého
vůbec neznal, proti bezpráví bachařské tyranie, nalézá v Havránkovi ne
jen spojence, ale i přítele. To veliké
bratrství trpících a utlačovaných pře
klenulo propast dvou generací, roz
pory přesvědčení a názorů na svět a
na život.
Ì

Ano, byla to podivná náhoda, pra
ví autor . . . musili se propadat osm
set metrů pod zem, krmit se rozva
řenými fazolemi a ztrácet život. Ale
přesto se zdálo, že Bůh je kamarád
lidí. Stali se přáteli, ačkoliv nikdy
nebudou spolu chodit na ryby, ani
do hospody. Přesto budou žít s vě
domím toho druhého, někde na této
zeměkouli, člověka, o němž víme že je
NÁŠ člověk.

Graham Green ve své recensi o
knize ji staví nad Solženicyna. Já se
nemohu ubránit porovnání s Goyovými lepty “Los disastros de la guerra,”
z napoleonských válek. Tentýž pa
thos, děj často jen naznačený nebo i

vytušený. Má to spád a čtenář neod
loží knihu. Öte dál přes to tragické
a pesimistické šero, které odsuzuje
lidstvo k trvalému utrpení. Na kon
ci je přece útěcha.
Z utrpení, i utrpení druhého vy
růstá člověk. Mění se v titana, který
se postaví bezpráví na odpor.
A proto má Druhý Dech cosi spo
lečného s řeckými tragediemi, které
i za cenu obětí dávají čtenáři jakési
uspokojeni. Konflikt je vyřešen. Ukázalo se, že i ti tyranové a všemoc
ní velitelé jsou jenom' loutkami, že
někdo ve Straně brnknul za jeden
drátek, a všechno se zřítilo. Všemoc
ný Jezdec, zapíjí svůj žal v poslední
kapitole, protože ho přeložili. Nechce
si to však připustit a ještě teď se
“vydává za osobu třetí” a říká, že
komusi pomohl a někdo to na něho
shodil. A stejně Bobo, bachař, který
prosnil své mládí, že bude motocyklo
vým závodníkem “pětistovkařem,” a
teď tu zkysnul.
A tak na poslední stránce knihy
není vítězů ani poražených, ale jen
šedá beznaděje strachu, která je
všechny spojuje v jakýsi národ za
tracenou, kteří si zvykli na to peklo
a když odchází Havránek na svo
bodu, ptá se ho Vojda: “Těšíš se?”
— “Co je to za otázku?” — “Je to
blbá otázka”. “Taky mě to napadlo”.
Snad si autor i čtenář neuvědomu
je, že ta otázka není tak blbá.

Po sedmi letech strachu, se takový
mukl bojí i svobody.

V. F.
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PUBLIKACE SVU
Počet Bok
Cena
stran vydáni
|

Náxev

Anter

Češi a Slováci v Latinské Americe
Czech Literature at the Crossroads
of Europe
Essays on Czech Literature
René Wdlek
SVU (red. Miloslav The Czechoslovak Contribution to
World Culture.
Rechcfgl. Jr.)
Kniha
povídek
Vladimír Vaněk
Chechoslovakia
Past and Present
SVU (redigoval
M. Rechcígl, Jr.
2 vols. (Second Congress, 1964)
jednotí, svazek I nebo II
F. C. Štěrba
René Wellek

61

15
214

125

1962

1.00
1963
1963 750 »350

682

1964 19.75 ‘12.25

118

1965 2.50 *2.00

1889 1969 115.00 *80.60

57.50 *40.60

Otakar Machotka
V. N. Duben

Povídky Exulantovy
Czech and Slovak Periodicals outside
Czechoslovakia as of Sept, 1968

83

1968

2.00

28

1968

2.00

Miroslav Lokay
Petr Den
V. N. Duben

Československá legie v Itálii
0 kocourovi bez bot
České a Slovenské noviny a
časopisy v zahraničí, září 1970

31
47

1970 2.00 »1.75
125
1970

28

1970

J. A. Comenius
(M. C. Mittelstadt)
SVU
Ivan Jelínek
SVU
(L. Králová)
Roman Jakobson

Diogenes the Cynic
Abstracts - Fifth Congress 1970
Sochy (poesie)
Transkript 1. evropské konference
SVU. Horšen 26.-28.6.1970
Studies in Verbal Art (Slovesné
umění a Umělecké slovo) - česky

Eva Rechcigl
a M. Rechcigl, Jr:

Biographical Directory

134

Alfred French, ed.

Czech Poetry, A Bilingual

372 1973
brož.

73
98
114

3Í00
1970
1970
2.00
1970 2.00 *1.75

186

1971

412

1971 7.50 *4.00

1972

Anthology
V. Bn šek. ed.

184

Comenius
Časopisy:

SVU

Zprávy SVU (lOkrát ročně)

SVU

Proměny (Čtvrtletník)

2.00

1973

3.00

8.00 *4.00
6.00
5.00

*5.00
«4.06

7.00

*4.00

8-16
1959 ročně 3.00
pro členy SVU: zdarma
72-108
1964 ročnelO.ÓO
*8.00
Jednotlivé číslo $3.00

(*:zlevněná cena pro členy SVU)
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