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Proměny
NEŽÍT SE LŽÍ!
Dříve jsme se nesměli ozvat ani šeptem. Teď vydáváme a čteme
Samizdat a když se sejdeme v kuřámách výzkumných ústavů, je
den druhému si z duše postěžujeme: “Co se jen oni nadělají hlou
postí, kam nás to jen vedou! Chvástají se zbytečnými lety do ve
smíru, zatímco doma je chudoba a bída; podporují nezákonné vlá
dy ve vzdálených zemích, podněcují občanské války; vypěstovali si
nepředložené (a na náš účet) Mao Ce-tunga, teď nás proti němu
poženou a my volky nevolky budeme muset jít; odsuzují, koho se
jim zachce, zdravé zavírají mezi choromyslné — to všechno oni, a
my jsme proti tomu bezmocní.”
Už v tom vězíme až po krk, už nás všechny zachvátila duchovní
zkáza, fyzický zmar vzplane co nevidět a sežehne nás i naše děti
— a my se stále jen ustrašeně usmíváme a koktavě drmolíme: “Jak
tomu můžeme zabránit? Takovou moc nemáme!'’
Tak beznadějně jsme už klesli, že za každodenní skývu chleba se
vzdáváme všech zásad, své duše, všech snah svých předků, všech
příležitostí pro své děti — jen abychom si neohrozili svou vratkou
existenci. Nezůstala nám ani pevnost, ani hrdost, ani plamen v srd
ci. My se nebojíme atomové smrti, nebojíme se ani třetí světové vál
ky (třeba se před ní nějak schováme), my se jen bojíme projevu
občanské statečnosti! Jen se neodtrhnout od stáda, neudělat krok sa
mostatně, abychom se náhle neoctli bez bílé veky, bez plynových ka
men, bez povolení pobytu v Moskvě.
Co do nás na politickém školení vtloukali, to se v nás ujalo, aby
chom si celý život žili dobře a pohodlně: prostředí, sociální podmín
ky, z nichž se nikdo nedostane, bytí určuje vědomí. Zač tedy můžeme?
Za nic!

A přesto za to můžeme za všechno! My si ale sami sobě lžeme, aby
chom se uchlácholili. Nikoli oni jsou vším vinni, nýbrž my, jen a jen
my! Mnozí namítnou: “Ale vždyť opravdu nic nevymyslíme! Zavřeli
nám ústa, neposlouchají nás, neptají se nás. Jak je donutit, aby nás
poslechli?”
Přesvědčit je — to je nemožné. Přirozené by bylo uspořádat nové
volby, ale ty v naši zemi nebývají. Na Západě znají lidé stávky,
protestní demonstrace -— my ale jsme příliš bojácní, my máme
strach: cože, najednou položit práci a vyjít do ulic?

Všechny ostatní cesty vyzkoušené v poslední době v trpké ruské
historii, byly osudné — a tím spíše nejsou pro nás, těch opravdu
nám není zapotřebí! Teď, kdy všechny sekyry dosáhly svého, kdy
vše, co bylo zaseto, vzešlo; vidíme, jak zbloudili, jak se zmýlili ve
svém přílišném sebevědomí ti mladí, kteří terorem, krvavým pov
stáním a občanskou válkou chtěli vytvořit spravedlivou a šťastnou
zem. Ne, děkujeme pěkně, vy osvícenci! Teď už víme, že ohavné
metody plodí ohavné výsledky. Naše ruce musí zůstat čisté!

Což se tedy kruh uzavřel? Není skutečně východiska? Nezbývá
nám než nečinně čekat, až se najednou něco samo stane?
Ono se to ale nás nikdy samo nepustí, jestliže to budeme všichni
každodenně uznávat, oslavovat a upevňovat a jestliže se neodpoutáme alespoň od jeho nejcitlivějšího místa. Od lži.

Když násilí vniká do pokojného lidského života, jeho tvář zá
ří sebevědomím; na své vlajce má vepsáno a vykřikuje: “Já jsem
násilí. Rozejděte se, ustupte, nebo vás rozdrtím!” Avšak násilí
rychle stárne, za pár let již není tak sebejisté, aby se udrželo a
zachovalo zdání moci, zvolí si nezbytně za spojence lež. Neboť: ná
silí se ničím jiným nezaštítí než lží a lež se může udržet jen násilím.
Násilí neohrožuje každý den každého z nás svým těžkým spárem;
žádá od nás jen, abychom byli poslušní lži a denně se lhaní účast
nili: v tom se projevuje veškerá oddanost.

A zde leží, námi přiblížený, nejprostší a nejdostupnější klíč k
našemu osvobození: osobní neúčast při lhaní! Třebaže lež vše po
hltila, třebaže lež vším vládne, v tom nejmenším se však postavme
na odpor: ať si vládne, ale ne s mou pomocí!
A to je východisko ze zdánlivě uzavřeného kruhu naši nemo-

houcnosti! To nejsnadnější pro nás a nejzhoubnější pro lež. Neboť,
když se lidé od lži odvrátí, přestane prostě existovat. Podobné ja
ko nákaza může existovat pouze s lidmi.
Nedozráli jsme k tomu, abychom vyšli na náměstí a veřejně hlá
sali pravdu, abychom nahlas vyslovili, co si myslíme; je to sice
hrozné, ale vyzývat k něčemu takovému, nemá smysl. Odmítejme
však alespoň říkat to, co si nemyslíme! To také je naše cesta, nejleh
čí a nejschůdnější při naší vrozené zbabělosti, daleko lehčí — je
hrozné to otevřeně říci — než občanská neposlušnost po vzoru Gandhiho.^
Naše cesta jest; v ničem nepodporovat vědomě lež! Uvědomit si,
kde je hranice lži (každému se zatím ještě jeví jinde) a od této
snětivé hranice ustoupit! Neslepovat odumřelé kůstky a šupinky
Ideologie, nesešívat její shnilé hadry — a budeme překvapeni, jak
rychle a bezmocně lež zmizí a jak to, co má být nahé, se také jako
nahé světu ukáže.
A tak přes všechnu naši nesmělost, nechť si každý vybere, zda
zůstane vědomě sluhou lži (pochopitelně nikoli z lásky k ní, ale
proto, že chce uživit rodinu a vychovat děti — v duchu lži!), nebo
zda přišel čas, aby se stal čestným člověkem, hodným úcty jak
svých dětí tak i svých současníků. Od toho dne pak na/příště
— nenapíše, nepodepíše, nevytiskne za žádných podmínek jedi
nou větu, která podle jeho mínění zkresluje pravdu;
— nevysloví takovou větu ani v soukromé rozmluvě ani na veřej
nosti, ani o své vůli ani na cizí popud, ani jako agitátor, učitel, vy
chovatel, ani v divadelní úloze;
— jako malíř, sochař, fotograf, hudebník či technik nezobrazí,
nedoprovodí ani nevyšle do éteru jedinou lživou myšlenku, jedinou
překroucenou pravdu, kterou jako takovou rozpozná;
— nebude nikdy ani ústně ani písemně citovat “představitele",
aby se zalíbil, aby se pojistil nebo aby jeho práce měla úspěch, jest
liže s citovanou myšlenkou plně nesouhlasí nebo jestliže ona my
šlenka s jeho prací přímo nesouvisí;
— nedá se přinutit, aby šel na manifestaci nebo shromáždění, je
li to proti jeho přání a vůli. Nevezme do ruky a neponese transpa
rent či heslo, s nímž plně nesouhlasí;
—■ nezvedne ruku, aby hlasoval pro návrh, s nímž se upřímně
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neztotožňuje; nebude volit ani veřejné ani tajně osobu, kterou po
kládá za pochybnou nebo nehodnou důvěry;
— nedá se zahnat na schůzi, na níž lze očekávat vynucené a
zkreslené projednávání otázky;
— opustí okamžitě zasedání, schůzi, přednášku, divadelní či fil
mové představení, jakmile uslyší od řečníka lež, ideologický nesmysl
nebo nestoudnou propagandu;
— nepředplatí si ani nekoupí takové noviny nebo časopis, které
přinášejí zkreslené informace a zamlčují podstatná fakta . . .
Nevyjmenovali jsme pochopitelně všechny možné a nutné způ
soby, jak se lži vyhnout. Kdo se ale začne očišťovat, ten svým
zrakem snadno uvidí i jiné příležitosti. Ano, zprvu to nedopadne
vždy dobře. Leckdo přijde dočasně o práci. Mladí, kteří chtějí žít
podle pravdy, si tím velice zkomplikují vstup do života: i školy jsou
plné lží a je třeba vybírat. Kdo však chce být čestný, ten si nemů
že nechat zadní vrátka otevřená; dokonce ani v nejnebezpečnějších
technických vědách nesmí nikdo z nás nikdy opomenout ani jeden z
vyjmenovaných způsobů, z nichž každý znamená rozhodný krok —
buď na stranu pravdy, nebo na stranu lži, na stranu duchovní
nezávislosti, nebo duchovního nevolnictví. A komu se nedostává od
vahy dokonce ani na záchranu vlastní duše, ten nechť si nezakládá
na svých pokrokových názorech, nechť se nevychloubá, že je akade
mik či národní umělec, zasloužilý funkcionář či generál, ale nechť
si řekne: jsem dobytek a zbabělec za kus žvance a trochu tepla.
Dokonce ani tato cesta, nejmírnější ze všech cest odporu, nebude
pro nás, třasořitky, lehká. Přesto však je lehčí než sebeupálení nebo
hladovna; plamen nesežehne tvé tělo, oči neprasknou žárem, a černý
chléb s čirou vodou se pro tvou rodinu vždy najde.
Což nám jeden vskutku veliký evropský národ, námi zrazený a
oklamaný, národ československý, neukázal, že i proti tankům se
může postavit nechráněná hruď, bije-li v ní důstojné srdce?
Že to bude nesnadná cesta? Ano, přesto však nejsnadnější ze
všech možných. Bude to volba nesnadná pro tělo, ale jedině možná
pro duši. Bude to nesnadná cesta, a přesto jsou už u nás lidé, do
konce desítky lidí, kteří po léta dodržují všechny ony body a žijí
podle pravdy. Nejde tedy o to jako první vykročit touto cestou, ale
— připojit se! Tím lehčí a kratší bude nám všem připadat, čím
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svorněji a semknutěji se po ní vydáme! Budou-li nás tisíce, nic s
námi nepořídí. Budou-li nás desetitisíce, pak naši zem nepoznáme!
Jestliže se budeme bát, pak si nesmíme naříkat, že nám někdo
nedovoluje volně dýchat — pak jsme si tím sami vinni! Přihrbímeli se ještě více a budeme-li dále ěekat, pak naši přátelé biologové
přispějí k tomu, jak číst naše myšlenky a ovlivňovat naše geny.
Jestliže se i potom budeme bát, pak jsme beznadějně ztraceni a
zasluhujeme si tohoto Puškinova opovržení:

Nač je stádům darů svobody?

jejich dědictvím z rodu na rod
je jen jařmo a bič.
Dne 12. února 1974

A. SOLŽENICYN

World (C) 1974 by A. Solshenizyn

Translation (C) 1974 by Konfrontation

Všimněte si, že každé totalitní hnutí je podporováno jen a jen
lidmi bezvýznamnými, konformistickými, nevýraznými, kteří všec
ko, co by snad být mohli a čím být neumějí, vtělí do vůdce strany,
který zastupuje jejich vlastní osobnost. Jako Hitler v Německu,
tak komunističtí předáci u nás byli houfem lidí, kteří ztratili svou
osobnost . . . náhražkami jejich nepodařených a neúspěšných já.
Komunismus není lev, který přepadá a dáví živé, nýbrž hyenou,
která žere mrtvé, ty, kteří nejsou osobností.

•
Exulantská kultura je nutně pluralistická, a dobře tak: tento
pluralismus je dobrou protiváhou komunistické gleichšaltovanosti
a konformovanosti doma. Je přirozenou a hodnotnou reakcí náro
da, jehož kultura doma je policejně reglementována a utiskována.
PETR DEN

t
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Stati a úvahy
ČESKOSLOVENSKÁ
1918-1968

ZAHRANIČNÍ

POLITIKA

MOJMÍR POVOLNÝ
Může malá země během krátkých padesáti let vyvinout jakou
koliv tradici ve své zahraniční politice? Pravděpodobně nikoliv;
ale Československo může být z mnoha důvodů výjimkou z tohoto
pravidla. Za prvé jeho velikost a poloha ve středu Evropy je pod
řídily určitým zákonům, jež ovládají mezinárodní politiku. Za
druhé se Československo v meziválečném období vědomě pokusilo
vytvořit zahraničně-politickou tradici, jež by byla odpovědí na
jeho krátkodobé i dlouhodobé problémy. Konečně málo národů
zakusilo na vlastním těle spojitost mezi domácím politickým řá
dem a zahraniční politikou do té míry, do níž ji zakusili Čecho
slováci; a tato závislost činí proto normativní stránku naší zahraničně-politické tradice pro československý lid o to nalé
havější.

CÍLE ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
Československo patřilo tradičně mezi uspokojené malé evropské
národy. Prožilo jen dvě revisionistická období, jež obě spadají do
údobí velkých revolučních převratů v celém mezinárodním sys
tému. Při obou těchto příležitostech stálo Československo proti
výbojným mocnostem na straně ochránců stávajícího řádu, i
když sama ochrana onoho řádu vedla k jeho radikálnímu přetvo
ření. Těmto změnám Československo vděčí za svůj vznik v roce
1918 a za své znovuzrození v roce 1945. V těchto revisionistických
obdobích našlo Československo takřka plné uspokojení svých zá
kladních zájmů. Československé územní nároky byly zhruba uspo
kojeny pařížskými mírovými smlouvami v letech 1918 a 1920.
Ztráta Podkarpatské Rusi v roce 1945 se dotkla Čechoslováků
více jako zlé varování než jako nárok na budoucí revizi. V roce
1918, stejně jako v roce 1945, byl domácí československý řád v
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souladu s nadějemi a zájmy většiny československého lidu a jest
liže rok 1945 dal podnět k vážným obavám z komunistických úmyslů, byl to také rok naděje a víry ve spolupráci s komunisty.
Konečně první i druhá světová válka postavila Československo
na stranu vítězných mocností a dovolila mu, aby se hřálo ve slun
ci jejich vlivu. Toto privilegované postavení umožnilo Českoslo
vensku v každém případě hrát velmi aktivní mezinárodní úlohu v
systému, který aspoň na počátku velmi ostře rozlišoval mezi tě
mi, kdo byli “in”, a mezi těmi, kdo byli “out.” Národu, který mů
že hrát účinnou roli na základně uspokojených zájmů, se dostane
od mezinárodní společnosti dalšího uspokojení, kterého není do
přáno mocnostem revizionistickým.
Je však velký rozdíl mezi československým odporem proti revizionismu v letech 1918 — 1938 a úlohou Československa jako
člena sovětského bloku po roce 1948. Mezi první a druhou světo
vou válkou bylo Československo ochráncem statu quo v nejzá
kladnějším smyslu tohoto slova a bylo spojencem velmocí, jejichž
základní zájem byl v uchování stávajícího řádu. Československé
lpění na statu quo neznamenalo neústupný odpor vůči jakékoliv
změně; Československo však přesto pokládalo Evropu, která se
zrodila z prvé světové války, samozřejmě za daleko lepší, než byl
předválečný systém. V jeho očích byl nový poválečný řád organic
kým důsledkem historického procesu, který začal francouzskou
revolucí, vyvrcholením zápasu o národní sebeurčení. Tento nový
řád dal zároveň uspokojení jak hlubokému citovému vztahu Če
choslováků k územnímu historickému právu, tak praktickým
hospodářským požadavkům národního života. Československo
ovšem těžilo z této kombinace zásad poválečného uspořádání a i
když zůstalo z toho důvodu zatíženo vážnými menšinovými otáz
kami, jeho citové a hospodářské výhody zdaleka převýšily poli
tické potíže tohoto nového mnohonárodního státu. Československo
lpělo tím více na statu quo, čím více bylo vystaveno tlaku svých
revizionistických a irredentních sousedů na nej citlivějších mí
stech svého politického těla: na místě územní celistvosti, domá
cího politického řádu a mezinárodních spojenectví. Protože bylo
nové a mladé, Československo si vážilo každého kousku svého území jako svátého údělu dějin; a protože bylo malé, každý kou
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sek území byl pro ně součástí národní podstaty. Na svůj domá
cí politický řád shlíželi Čechoslováci jako na vyplnění dlouhého
vnitřního dějinného vývoje a cítili se jím napojeni na vlnu bu
doucnosti a na národy, jejichž příklad byl hodný následování.
Čechoslováci byli upjati k svému domácímu řádu nejen proto, že
po dvacet let jim výtečně sloužil, ale také protože kolem sebe vi
děli důsledky všech nedemokratických pokusů o uspořádání spo
lečnosti, ať to byla anarchie levice nebo pravice v časných letech
dvacátých, nebo diktatura pravice či levice let třicátých. Koneč
ně mezinárodní zapojení Československa se jevilo být v souladu
nejen s jeho zájmy, nýbrž také s jistými neměnnými zákony me
zinárodní politiky. Československo bylo přítelem svých skuteč
ných nebo potenciálních nepřátel jak na středoevropském a jihovýchodoevropském jevišti, tak na jevišti celé Evropy. Podle pra
videl rovnováhy sil, hrálo svou úlohu věrného malého spojence v
dominantní koalici. Doufalo, že tato rovnováha sil bude mít do
brý výchovný vliv na revizionistické mocnosti a že Společnost
národů takovéto uspořádání zaštítí, v rámci kolektivní bezpečnosti.
Mezi lety 1948 a 1968 komunistické Československo prová
dělo politiku statu quo dvojí tváře. Vůči sobě a vůči členům ko
munistického bloku se drželo zásad statu quo neochvějně: územní
celistvost, nevměšování se do vnitřních záležitostí, zákaz inter
vence byly zásady, jimiž se sovětský blok ohradil proti jakému
koliv vlivu zvenku. Zároveň si však Československo, spolu s ostatní
mi komunistickými státy, vyhradilo právo intervenovat a zasá
hnout jakýmikoliv prostředky, jež Sověty uznaly za vhodné a
užitečné, do vnitřních záležitostí kterékoliv země, jež přišla na
sovětskou mušku. Tomuto komunistickému revizionismu ve své-,
tových rozměrech se Československo podřídilo věrněji a důsledně
ji než kterákoliv jiná země sovětského bloku.
Po roce 1948 tudíž československá zahraniční politika usilovala
znovu o územní celistvost státu, o ochranu vnitřního řádu a o
jeho mezinárodní začlenění a v tom smyslu to byla zahraniční po
litika statu quo. S výjimkou záštity územní celistvosti to však
byla politika, jež měla plnou podporu pouhé hrstky nejorthodoxnějších československých komunistů. Zdrcující většina národa ne
měla žádného zájmu na tom, aby se v Československu udržel utla8

cújící a nevýkonný komunistický režim, o němž védela, že by mu
nebyla poarobena, kdyby na Československo nebyl uvalen a neu
držoval se s pomocí Sovětů., Rovněž tak si tato většina nepřála
siavajici připoutaní k Sovětskému svazu, jež z republiky činilo
pounetìo satelita této komunistické velmoci, se všemi domácími a
mezinárodními důsledky. Čechoslováci dovedli ocenit zájem Soveisneno svazu na strední Evropě a vážili si sovetskeno spoje
nectví jako záruky svých národních zájmů, ale odmítali videt svet
jen se sovětského zorného úhlu a podřídit všechny své zájmy
zájmům a politice Moskvy. Zatímco v meziválečném období bylo
lze mluvit o výsunem stupni souladu mezi zájmy Československa
a zájmy. jeho spojenců a cíli představovanými Společnosti národu,
obdom po roce 1948 vneslo do československé zahraniční politiky
upiny zmatek. Zatímco by bývalo bylo v nejlepsím zajmu Čes
koslovenska, aby se účastnilo stabilizace Evropy, Sovětsky svaz
je přinutil, aby se postavilo za jeho politiku nepřetržité mezi
národni agitace a podvratu. Zatímco by bývalo Československu
nejvíce prospělo, kdyby se — spolu s ostatní Evropou — začleni
lo do znovuvystavby a vývoje celého kontinentu, Sovětský svaz
je izoloval od hlavního proudu hospodářského a tecnnického
rozvoje. Zatímco v širší rodině národů by bývalo Československo
mohlo sloužit za vzor hodný následování, komunisté z naší země
udelaii přes noc odstrašující příklad. Konečně ve Spojených ná
rodech, zavázaných k nejširší mezinárodní spolupráci mezi svr
chovanými státy a k postupnému a mírovému vymazáni posled
ních zbytků kolonialismu, Československo se svými zkušenostmi
by bylo mohlo hrát roli daleko přesahující jeho skutečnou moc.
Co Československá republika podnikala ve Společnosti národů,
to by byla mohla dělat za změněných podmínek a snad i účinněji
v této nové mezinárodní organizaci. Namísto toho, sledujíc sovět
ské vedení, přispěla k rozkolu ve Spojených národech a její od
vozený radikalismus z ní učinil quantité négligeable v tělese, v
němž si takovým chováním dosud nikdo nikdy žádné úcty ne
získal.

Československo však nebylo přisluhujícím satelitem pouze
ve vztazích sovětského bloku vůči vnějšímu světu. Rovněž, a
snad dokonce ještě více, bylo poslušným sovětským přisluhovačem
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uvnitř komunistického bloku samotného. Místo aby si vymohlo
jakékoliv odměny za zahraničně-politickou věrnost, platilo další
cenu uvnitř bloku. Až do roku 1968 bylo ze všech satelitů, nej
věrnějším ochráncem statu quo v sovětském bloku, zatímco by
bývalo bylo v jeho zájmu, aby se spojilo s komunistickými revizionisty více než deset let předtím. Zřejmě zájmy českosloven
ského státu byly za komunistického režimu neustále obětovány
zájmům hrstky komunistických mocipánů. Takto se komunistům
v Československu podařilo udržet domácí řád a spojenectví se So
větským svazem a český a slovenský lid za to musel platit cenu
tak vysokou, že ji v roce 1968 odmítl nadále hradit.
Ještě méně byli Čechoslováci ochotni platit cenu komunistic
kého mezinárodního revizionismu. Národ neměl žádných územ
ních požadavků, neměl obav o vlastní územní celistvost, i
když mu komunistický režim stavěl před oči německého strašáka.
Naopak československý lid byl proti revizionismu některých zemí
ve světě, na jejichž revizionistických plánech bylo Českosloven
sko přinuceno Sovětským svazem se zúčastnit, a jeho sympatie
byly na straně těch, proti nimž byl tento revisionismus namířen.
A nejméně zájmu měl československý lid na rozšíření komunismu,
pod nímž sám musel žít po dlouhých dvacet let. Tudíž jestliže by
lo v československé zahraniční politice od roku 1948 zrnko pod
staty statu quo, její revizionismus byl odvozený a zcela podřízený
zájmům a plánům Sovětského svazu. Revizionistická politika ry
ze československého původu by byla a bude politika zaměřená na
revizi československých vztahů se Sovětským svazem a ostat
ními komunistickými státy.

MECHANISMUS ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ
POLITIKY
Mechanismus československé zahraniční politiky krátce po prvé
světové válce byl poměrně jednoduchý. Za prvé šlo o to, udržet
co nejuzší vztah ke spojeneckým mocnostem, na jejichž straně za
války Čechoslováci získali svou nezávislost a jež byly zárukou ná
rodní svobody po válce. Mezi nimi Francie zaujímala zvláštní po
stavení od samého začátku, neboť mezi spojenci byla jediná ochotna přijmout výslovný závazek vůči Československu a přelo10

žit jej do pevné spojenecké smlouvy. S menšími spojeneckými
státy------- Rumunskem a Jugoslávií-------- mělo Československo
společný zájem na ustálení podmínek ve střední Evropě. Za dru
hé, Československo muselo být na stráži proti svým revizionistickym a irredentním sousedům. Mezi nimi po nějakou chvíli Ra
kousko stálo více jako emocionální než politické nebezpečí, ale
hrozba z Maďarska byla skutečná a vážná. Polsko se rovněž nikdy
doopravdy nesmířilo s územním řešením podél svých jižních hra
nic s Československem a role, kterou Československo hrálo v ev
ropském systému, mu také lezla pod kůži. Za třetí, vůči Německu
chtělo Československo sledovat zahraniční politiku, která by mu
umožnila těžit z výhod sousedství malého národa s velkou moc
ností, aniž by se zároveň stalo jejím satelitem. Za čtvrté, postoj a
politika k porevolučnímu Rusku byly jediným vážným problémem
tvůrců československé zahraniční politiky v prvních poválečných
letech. Byla to vážná otázka doma, kde sympatie byly rozděleny
mezi bílé Rusy a bolševiky, a byla to vážná otázka mezinárodní,
kde šlo o účast nebo neúčast na spojenecké intervenci v Rusku.
Československé rozhodnutí proti intervenci bylo nejlepším řeše
ním v dané chvíli a do budoucna položilo základ poměrně dobrým
československo-sovětským vztahům. Je ke cti tvůrců českosloven
ské zahraniční politiky, že neztratili se zřetele budoucí význam
Německa a Ruska ve chvíli, kdy tyto dvě mocnosti byly v tro
skách na konci světové války, a že od začátku je začlenili do
svých výpočtů a plánů s velkým odstupem, porozuměním a sym
patií. Konečně šlo v československé zahraniční politice o postoj
ke Společnosti národů. Beneš v ní viděl nový politický řád vy
jadřující demokratizaci mezinárodních vztahů, ale současně si byl
vědom jejích slabin: její schematické organisace, malého elánu a
slabé důvěry. Proto po celou dobu spoléhal a budoval na kombi
naci československého členství v Lize s členstvím v několika ali
ancích, jejichž životnost byla zaručena společenstvím spojenec
kých zájmů.
Proto Československo nesvěřilo svou domácí stabilitu a vnější
bezpečnost nejprve do rukou Společnosti národů, nýbrž se opřelo
o obranné spojenectví s Jugoslávií a o dohodu s Rumunskem — o
dva základní kameny z roku 1920, z nichž později vyrostla Malá
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dohoda. Bezprostředním důvodem k tomuto kroku byl československo-rumunsko-jugoslávský zájem na tom, aby trianonská mí
rová smlouva zůstala hrází proti maďarské irredentě a aby byla
vytvořena situace, v níž by Maďarsko nemělo jiné cesty než se
novému pořádku přizpůsobit a nakonec jej přijmout za defini
tivní řešení středoevropské otázky. U kolébky Malé dohody však
stály tři další důležité příčiny. Za prvé měla Malá dohoda vytvo
řit ovzduší stálosti, sebedůvěry a naděje uvnitř členských národů
i mezi nimi — a mezi jejich sousedy, kde zatím všude jako váleč
né dědictví vládly strach, spor a beznaděje. Za druhé, potřeba
hospodářské spolupráce ve střední Evropě byla nezbytná, jestliže
politické vztahy měly mít pevnější základnu, než jim zanechala
světová válka. Konečně byla Malá dohoda obranným tahem proti
prvním plánům na rekonstrukci střední Evropy v podobě dunaj
ské konfederace, v níž státy Malé dohody viděly staré RakouskoUhersko v novém rouše a proti níž se proto vehementně postavily.
Byly příliš mladé a nejisté, než aby se nebály o svoje vlastní ži
voty v takovémto uspořádání. Zárověň si však ovšem byly vědo
my, jakou cenu pro bezpečnost celé Evropy by mohlo mít středo
evropské narovnání, a proto k němu chtěly přispět konsolidací
svých vlastních vztahů.
Československo ovšem nepřeceňovalo význam Malé dohody. Ma
lá dohoda byla slabá mocensky, omezená pokud šlo o soudržnost
zájmů jejích členů, a vystavená tlaku velkých mocností. Proto se
Československá republika snažila napojit toto spojenectví na větší
systém, v jehož středu v té době mohla být pouze Francie. Velká
Britanie se znovu rozhodla zůstat stranou evropských smluvních
závazků a Spojené státy se hned po válce uchýlily do své tradiční
izolace. Spojenectví s Francií bylo pro Československo jedinou od
povědí na otázku jeho bezpečnosti a stability ve střední Evropě.
Za toto spojenectví musela tato nová země Francii zaplatit tím,
že se upsala její politice vůči Německu. Pokud Německo nemělo
otevřeně útočné úmysly vůči Československu — hrozba pan-germanismu, Drang nach Osten a touha po nadvládě nad střední
Evropou byly v Německu pod povrchem celou tu dobu - frankočeskoslovenské spojenectví bylo ovšem dražší pro Československo
než pro Francii. Když však přišel den, kdy Francie měla splatit
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svůj účet, Daladier nedodržel ani francouzské sliby ani francouz
ské závazky a celý československý obranný systém se zřítil. V
jeho troskách zahynula celá meziválečná koncepce českosloven
ské zahraniční politiky.
Léta druhé světové války byla dobou kdy Československo hle
dalo novou zahraničně-politickou orientaci. Dalo se jen očekávat,
že poválečné rozdělení moci v Evropě a ve světě bude v podstatě
odlišné od mocenských vztahů předválečných let. Sovětský svaz
byl na cestě stát se panující mocností ve střední a východní Ev
ropě a pro Československo by bývalo šílenstvím nepokusit se o
nějaké přijatelné řešení jeho vztahu k tomuto novému mocenské
mu činiteli, než se mu podrobit bezvýhradně. Když k tomuto ře
šení došlo ve formě československo-sovětské spojenecké smlouvy z
roku 1943. vyvstal daleko důležitější problém: jak udržet v me
zích sovětskou moc a vliv nad Československem. Avšak ve světě
nebylo síly, která by byla pro toto vyvážení k dispozici. Spojené
státy se znova vrátily na západní polokouli. Velká Britanie nemě
la ani dost síly ani dost vůle takového úkolu se podjat.
Francie byla dosud na kolenou. Ale i československý po
kus o spojeneckou smlouvu s Francií, více symbolický než prak
tický, byl rázně zastaven Sovětským svazem. Když byl konečně
zablokován daleko jemnější, ale dlouhodobě také daleko slibnější
československý pokus dostat se ze sovětského objetí prostřednict
vím Marshalova plánu, osud naší země byl zpečetěn. Českosloven
ští komunisté stáhli o poslední milimetr železnou oponu, na níž
byl napsán konec československé samostatnosti a s ním také ko
nec československé zahraniční politiky. Od února 1948 sovětská
zahraniční politika byla zahraniční politikou Československa v
nejneohebnějším' smyslu tohoto výrazu, bez úchylky a bez jaké
hokoliv původního československého přínosu.

ZDROJE ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
V meziválečném období byla československá zahraniční politika
silně ovládána vírou, že mezinárodní řád se dá racionálně řídit a
jeho vývoj vést k předurčenému cíli. Tento cíl se sám jevil jako
zastávka v celkovém pokrokovém vývoji lidstva. Zdrojem této
víry bylo filosofické přesvědčení, stejně jako politická zkušenost
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tvůrců československé zahraniční politiky. Byli to muži racionalis
mu devatenáctého století, Beneš více než Masaryk, velmi ovliv
nění úspěchy vědy devatenáctého století, plní víry, že její zásady
a methody se dají snadno přenést do oblasti společenských vztahů.
Zkušenost, kterou učinili za prvé světové války, je jen utvrdila v
jejich filosofickém a theoretickém přesvědčení. Věřili, že vytvo
řili stát aktem vůle, sledující návod a pravidla jejich theorií. No
vý stát viděli růst pod svýma rukama, v rámci těchže zásad — a
úspěšně. Není proto divu, že svůj optimismus s domácího pole
přenesli na mezinárodní kolbiště a že každý úspěch českosloven
ské zahraniční politiky je jen utvrdil v jejich základní víře o
správnosti cesty, kterou nastoupili.
Aktivismus československých státníků na zahraničně-politickém poli rostl z těchže kořenů. Víra v racionální řízení meziná
rodního systému se spojila s pocitem mravní odpovědnosti za jeho
vývoj. Benešovi kritici mu často vyčítají jeho megalomanii a pře
hnaný aktivismus a viní jej z inflace úlohy, kterou Československo
hrálo v evropské politice, někdy i na škodu svých vlastních zájmů.
Tato kritika nepostihla zdroje, z nichž československá zahraniční
politika pramenila, a pokoušela se povrchně vysvětlit po
stoj a chování, jež měly hlubší a pochybnější kořeny. Benešovi
je však třeba přiznat, že svému mravnímu závazku nedovolil
nikdy zdegenerovat v moralismus a v kazatelství, jež tak často
charakterizují chování malých národů na mezinárodním poli.
Rozloha, postavení a vnitřní struktura československého státu
byly stejně důležitými určovateli jeho zahraniční politiky, jako
jimi byla filosofická orientace a politická zkušenost jeho vůdců.
Malý národ, leč že si může dovolit luxus neutrality, musí do jisté
míry strpět nadvládu velmocí, jež jsou pány mezinárodního řádu.
Úkolem jeho zahraniční politiky je z tohoto podřízení co nejvíce
vytěžit v měně bezpečnosti, vnitřního pořádku, hospodářského
prospěchu a mezinárodní prestyže. Prakticky to znamená najít si
mezi velmocemi point ďappui a definovat podmínky, jež jej bu
dou k tomuto bodu vázat. Postavení malého národa v takovém
vztahu je o to silnější, oč méně výlučná je jeho závislost na pří
slušné velmoci. Malý národ se proto bude snažit vybudovat si
vlastní koalici, jež nebude podřízena velmocenské nadvládě a jíž
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bude moci použít k tomu, aby jí vyvážil svůj vztah vůči velkým
tohoto světa. Nadto se bude opírat o mezinárodní organizaci, rov
něž z téhož důvodu, neboť mezinárodní organizace zmenšuje mo
censké rozdíly mezi členskými státy a na její platformě se i malé
národy mohou uplatnit do té míry, do níž se postaví za její zá
sady a cíle. Tento krok je o to snažší, oč více mezinárodní organi
zace představuje zájmy těch velmocí, s nimiž je malý národ ve
spojeneckém svazku.
Když se Československo opřelo o Francii, jako ručitelku jeho
postavení ve střední Evropě a jeho domácího demokratického
řádu, opřelo se o jedinou velmoc, která byla k dispozici pro tuto
úlohu. V Malé dohodě se Praha pokusila vybudovat zmíněnou
koalici malých národů na vlastní pěst. A ve Společnosti národů
hrál Beneš roli, jejímž prostřednictvím se snažil ztotožnit Česko
slovensko se zásadami a cíli celého mezinárodního systému re
prezentovaného Ligou.
V roce 1948 všechna tvůrčí síla v československé zahraniční
politice zahynula. Českoslovenští komunističtí vůdcové přijali sta
linskou zásadu proletářského internacionalismu za svou vůdčí
hvězdu a sledovali ji neúchylně. V její svěrací kazajce nebylo
místa pro žádnou pružnost, nemluvě o příležitosti k originalitě.
Úplná závislost na Sovětském svazu a těsná pouta dvojpolárního
mezinárodního systému se staly zárukou věrnosti českosloven
ských komunistů politice, na jejímž utváření neměli žádného po
dílu.
Za těchto podmínek byl československý mezinárodně — politic
ký aktivismus po roce 1948 zcela derivativní. Protože se mu ne
dostávalo ani mravního ani politického vlastního zdroje, nezbylo
mu než sekundovat každý sovětský krok. Proto československá
zahraniční politika od komunistického puče zněla jen jako trap
ná ozvěna a československý lid musel platit vysokou cenu jak na
svých hmotných zdrojích tak na své pověsti za účele, jež neměly
nic společného s jeho národními zájmy.
Konečně satelitní vztah k Sovětskému svazu, pro který se
českoslovenští komunisté rozhodli v roce 1948, vyloučil jakýkoliv
československý postup, který by nebyl v souladu s diktátem so
větské zahraniční politiky. Ani v komunistickém bloku ani mimo
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něj nemohlo Československo udělat jediný krok, který by ulehčil
toto břemeno sovětského spojenectví. V satelitním vztahu se ze
zásadně omezené svobody malého národa stalo zajetí, jehož meze
byly zcela závislé na vůli panující velmoci. Když v šedesátých le
tech tato panující velmoc odmítla vzít v potaz domácí vývoj v sa
telitních zemích a změny v mezinárodní oblastí, i ona původní zá_
sada, na níž byly československo-sovětské vztahy postaveny, jak
koliv pochybná od samého počátku, se stala holou fraškou,

PO ROCE 1968
československý vývoj v roce 1968 byl aspoň zčásti pokusem po
stavit vztahy mezi Československem a Sovětským svazem, jež
byly klíčem k československé zahraniční politice od roku 1945. na
pevněíší základnu. Nové komunistické vedení uznalo — a také to
otevřeně nesčíslněkrát řeklo, že Československo a Sovětský svaz
maií vzájemnv zájem na organizaci střední Evropy. Současně si
však konečně uvědomilo, co Beneš věděl tak dobře: že á la longue
tato vzájemnost může být nejvíce prospěšná oběma stranám nou
ze kdvž československo-sovětská spolupráce nahradí sovětskou
nadvládu a když tato spolupráce bude zasazena do širšího rámce
československé zahraniční politiky a jím legitimována.
Strach, nedostatek sebedůvěry, selhání státnického rozhledu a
ideologické klapky zabránily Sovětům, aby se chop’lv této pří
ležitosti. Protože zvenku měly volnou ruku, uchýlily se k tomu
jedinému, več měly důvěru: K násilí a vojenské okunaci. ji
miž uvrhly Československo v závislost ještě nerovněiší. než jakou
znaly Československo-sovětské vztahy od roku 1948. Sovětská in
vaze a okupace však mezi Čechy a Slováky zničily i poslední dro
bek solidarity mezi zájmy Československa a Sovětského svazu,
jež mezi nimi mohla být v minulosti. Namísto toho, aby se nyní
Čechoslováci snažili najít novou formu spolupráce se Sovětskvm
svazem, osvobození země ze sovětského vo.jensko-politického pro
tektorátu je prvním bodem na historickém programu českoslo
venského lidu. Dějiny Čechů a Slováků mohou ujistit Sovětský
svaz, že tato otázka nezmizí z vědomí a svědomí československého
lidu dokud nebude zase svoboden.
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K ELEMENTÁRNÍ fenomenologii

POÚNOROVÉ DOBY
RIO PREISNER
Ne, to už není čas to je jen doba
a z oné doby pouhá chvíleJenomže právě v oné chvíli
tvé bytí, které by neriskovalo
celý život, nebylo by bytím.
Tvrdě
a nelítostně a daleko od Delf
jsi s otázkami sám a
sám sobě odpověd, aby nic nechybělo osudu.

Vladimír Holan
V dějinném procesu společnosti, národa a jeho kultury bývá vy
týčení přesných časových mezníků spojeno se značným nebezpe
čím: zejména když jde o to označit práh vzniku duchovní krize,
počáteční moment rozpadu určitých hodnot. Tu si historik obvy
kle uvědomí, že příčiny přeryvu sahají svými kořeny hluboko do
minulosti, a že přesné datum slouží spíš jako symbol zahrnující
bohatou strukturu významů a vztahů, a že tedy přesnost časového
vymezení je pouze zdánlivá, jakýmsi východiskem z nouze. Přesto
se domnívám, že únor 1948 v českých dějinách a v české kultuře
znamená přelom, nebo lépe zlom tak hluboký, že zastiňuje svou
fundamentálností i tak významná historická data jako říjen 1918,
březen 1939, a svým dosahem a katastrofickými následky se dá
snad přirovnat k roku vypuknutí husitských válek (1419), s vý
hradami pak k roku 1620. Nicméně — taková přímočará srovná
ní značně pokulhávají.
Rok 1948 nelze také chápat jako “sumu” katastrofických dat z
české minulosti; spíš se tím jen naznačuje dalekosáhlé dějinné
sepětí roku 1948 s katastrofickými jevy českých dějin, ale zá17

roveň i významuplná nesouměřitelnost s nimi. Kromě toho je
dobře si uvědomit, že pojem “české dějiny”, má-li být smysluplný,
musí být formulován ve vztahu k “evropským dějinám” a od roku
1948 — odmyslíme-li si dávné vpády Mongolů, Tatarů a Turků, i
v novém vztahu k asijským dějinám.
“Smysl českých dějin” je tedy třeba hledat v ohnisku globálních
silokřivek, a nikdy jen v imaginárním prostoru vypreparovaných
“českých” dějin; neboť jakékoliv národní historické dění nabývá
smyslu až v okamžiku, kdy, jako “uvědomělá” součást obecně lid
ských dějin, začne přerůstat sebe sama pozvedajíc se tím současně
dialekticky do roviny metahistorie.
Vraťme se však k roku 1948. Nejde mi zde o zkoumání jeho
historicko-politické tváře, nýbrž pouze o vysledování některých
nových určujících fenoménů — v rovině duchovní i materiální —
které vyvstaly jako logický důsledek únorového zlomu.
Pro celou vrstvu českých jakobínských intelektuálů znamenal
únor 1948 důsledné dovršení blouznilského úsilí o radikální pře
měnu společnosti, téhož úsilí, které od roku 1929 začalo postupně
kapitulovat před t. zv. bolševizací KSČ pod vedením Klementa
Gottwalda a Rudolfa Slánského. Dvojice Gottwald — Slánský
ztělesňuje dvojí: nejen už na samém počátku vzniku KSČ hlu
binný rozpor všeho revolucionářství, mechanismus bezesmyslného sebepožíračství, ale i vnitřní rozpor komunistické inteligencie,
bezvýchodou dalektiku její služebnosti a jejího vzdoru, specifiku
jejího avantgardně konformního rebelantství. Tahle dialektika se
projevuje v ambivalentním vztahu ke straně v podkřídlí státu,
Masarykovy republiky totiž, která dopřávala české jakobínské in
teligenci v českých dějinách nej vyšší možnou míru svobody, dále
pak ve vztahu k t. zv. Protektorátu, kdy řada literátů, kteří po
únoru 1948 zasedí za předsednické stoly komunistických umělec
kých svazů, publikovala své relativně nejlepší práce, a v době
rozporuplné identity strany a státu o to výrazněji v sledu fraš
kovitě rebelantských literátských a žurnalistických sjezdů. <')
Únor 1948 neznamenal sice pro českou jakobínskou inteligenci
začátek nové duchovní éry, ale přesto tu lze hovořit o kvalitativ
ním zlomu, který determinoval i ty, ba právě ty, kteří ve svých
avantgardně utopických představách usilovali údajně o “zcela ji
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né” cíle. t2> V čem spočíval onen zlom? Odpověď není snadná, ne
boť mnoho praktických aspektů, které jako by ho utvrzovaly: ka
riéry a bezpracné zisky konforme rebelantských literátů, využití
“západní” orientace některých vysloužilců avantgardy jako fasá
dy totalitárního systému, to vše patřilo do sféry totalitární pseudopraxe a dotvářelo spíš linii avantgardního utopismu, kterou stra
na po nabytí moci udržovala výhradně pro účely propagandistické
kamufláže. Skutečný zlom probíhal v oblasti ducha a projevoval
se především nápadnou a náhlou tvůrčí sterilitou skoro celé české
literátské avantgardy. Nedomnívejme se, že tahle nemohoucnost
vyplynula z cenzurního a ideologického tlaku stranického apa
rátu, nikoli; je výsledkem krizového rozporu v nitru jakobínských intelektuálů, jejichž dílo bylo od samého začátku, praktic
ky od dvacátých let, budováno z blouznilských utopismů a ab
straktních ideologismů na průsvitném fundamentu systematické
ho útěku před reálným časem a prostorem dějin. V okamžiku, kdy
se blouznilské utopismy a ideologismy avantgardy měly stát sku
tečností, kdy měly takříkajíc vstoupit do revolučně “obrozeného”
dějinného času, v Čechách únorem 1948, dostaly se do nečekaného
krvavého konfliktu se “zcela jiným” konkrétnem. Zatímco strana
a její “stát” <3) od uchopení moci začaly plánovitě připodobňovat
realitu totalitárnímu konkrétnu, bylo uloženo někdejší avantgar
dě, aby nyní ve svém díle zachycovala a velebila fáze této veške
rou dějinnou realitu anihilující konkretizace. Avantgarda měla
skoncovat s atitudou utopického snivce odvráceného od jeho ne
hodné reality, Únor 1948 od ní vyžadoval probuzení do panlogické říše anisnu-anireality konkrétna. Tak vypadá v náznaku ab
straktní logika vývoje avantgardy k dialektickému zvratu, k oné
“Kehre”, z niž se rodí “socialistický realismus”.
Konstruovaný vztah reality a utopie setrvává v mezích gnostic
ké abstrakce. Zásadní nemožnost skutečného dotyku s realitou se
revolučním aktem — jemuž avantgarda nadšeně přitaká — dia
lekticky “povyšuje”: dílem “praksí” rozrušování a likvidace “nezapojitelné” tj. nekonkretizovatelné reality, “praksí”, jejíž předchuť avantgarda snivě předjímala v podobě oslavy a patronizace
teroru dávno před etablovanou revolucí, dílem pak budováním
dialektického konkrétna, oné odlidštěné socialistické pustiny, ne
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smírné a labyrintické, zaštítěné před zbývajícím světem nehodné
reality tenkými stěnami obrovitých fasád.
Tvůrčí sterilita jakobínské avantgardy se vynořuje jako nezbyt
ný průvodní jev všech totalitárních revolucí, tedy i února 1948.
Vyplynula jako důsledek probuzení ze sna, ukončení hry, jako
nutný výsledek apriorního odvrácení od jakékoli dosažitelné a
smysluplné skutečnosti. Utopismus ostatně už od dob Platóno
vých byl neslučitelný s opravdovým uměním; před dosažením cíle
vše znicotňujícího konkrétna strpí leda avantgardního Orfea plné
ho snových svodů, nezávazné iluzionistické hry a imaginativné
kamuflované zrady reality, po dosažení cíle ho za zradu reality
povyšuje na placeného velebitele, popřípadě stavitele kulis. <4)
Vnitřní rozpor a podstata zlomu u českých jakobínských literá
tů tkvěly v nezbytné změně směru jejich navyklého útěku před
nenáviděnou skutečností. Únorová revoluce jim namísto reálné
skutečnosti položila k nohám novou pseudoskutečnost svého vítěz
ství: plánovité přeměny “poražené” skutečnosti ve vyšší konkrét
no, od něhož se probuzení snivci nesměli ovšem už utíkat ke hře
svých někdejších utopismů, neboť toto vyšší konkrétno, nebo lé
pe: budování vyššího konkrétna, se nyní s touto hrou zákonité,
mocí dialektrické logiky, ztotožnilo. Jenže — původní avantgardistická hra byla možná jen na fundamentu reálné skutečnosti,
cd níž se sice odvracela, která jí však skýtala, i když abstrahova
ný a zprůsvitnělý, dějinný prostor a čas. Vítězná revoluce však
žádala nyní hru bez tohoto fundamentu, hru, která by sebe samu
považovala za skutečnost nejskutečnější, utopii, která by se pro
hlásila za konkrétno, aniž by tím vyvrátila sebe samu, aniž by se
rozplynula v nicotě, sen promítnutý do vzduchoprázdna, mimo ži_
vého, dýchajícího spáče.
Trend absolutního odvrácení od reality k čiré hře byl zajisté
předznamenán v avantgardě samé, v zkostnatělém dadaismu na
příklad, v teroristických manifestech surrealismu, v mechanistic
kém aleatismu, v odlidšťující a zotročuj ící geometrizaci. Jenže
této čiré negaci reality chybělo právě “povýšení” (Aufhebung) do
konkretizující pseudoprakse, již jí mohla poskytnout jen totální
likvidace rušivé reality totalitárním revolučním aktem. Jinými
slovy: absolutní hra musela vstoupit do vyšší dialektické syntéze
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s absolutním plánem konkretizace. Někdejší avantgardní umění
se pak stalo vyčíslitelnou položkou pětiletých plánů — oné
zpraktičtělé hegeliánské filosofie DUCHA — na přeměnu, rozu
měj: likvidaci skutečné skutečnosti a lidského člověka ve jménu
vyššího socialistického konkrétna a nového člověka komunismu.
Tak věčně mladá avantgarda konečně s imanentní logikou dospěla
k své starobě, k senilitě, k výrobě socialistického realismu. Kruh
protiskutečnostní abstraktní logicky vývoje revolučního moderní
ho umění se tím uzavřel. Následovat může už jen obnovení, obro
da staronového; avantgardistické vlny “tisíce květů”, jejichž údělem bude jen uvadnutí do pseudoforem a pseudoobsahů synte
tické, abstraktně totalitární “klasiky”. Skutečně nové, mimo ko
loběh věčného návratu avantgardní mladosti a senility, dialekti
ky a likvidace, může vzniknout jen v neutopickém prostoru a ča
su dějinné skutečnosti.
Všechny totalitární revoluce směřují ke konkrétnímu cíli, kte
rý leží mimo proces ® dějin a zároveň pod horizontem metahistorického tajemství: v meziříši spirituální integrované abstrakce.
Pokud se tu dá mluvit o dynamice, pak jen ve významu kruhové
ho pohybu, v němž střed i obvod se vytyčují teprve jako výsledek
a nikoli jako předpoklady a ani jako soubytné s pohybem. Kon
krétno jako báze a cíl, jako východisko i závěr, jako alfa a omega
totalitární revoluce, by se dalo přirovnat ke geometrii bez bodů,
přímek a křivek, ke kinetice bez výchozího impulzu, směru a cíle,
při čemž právě taková geometrie a taková kinetika by se vydá
valy za paradigmata všech tvarů a všeho dosažitelného. Tím jen
opisuji fakt absurdní identity protiskutečnostní mimodějinnosti
a hermetického imanentismu, jimiž je poznamenána nakonec ve
škerá dialektika konkrétního, ono ničivé absurdno uskutečňující
se utopie.
Také Únor 1948 lze klasifikovat jako totalitární revoluci, neboť
jím byl i v Cechách dán impulz k směřování mimo české dějiny a
mimo českou skutečnost. Elementární fenomenologie února musí
proto především zkoumat onen proces dialekticky zkonkrétňujícího odskutečňování na modelech času a prostoru.
Po únoru 1948 se všechny hodinky v Československu řídily i
nadále sice středoevropským časem; nicméně obsah tohoto času.
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.jeho historická hodnota byly vyvlastnený, nahrazeny abstraktním
mechanismem protiskutečnostně se etablujícího utopického kon
krétna. Dějinnými milníky se staly stereotypně se opakující,
zcela bezobsažné, číslované partajní “sjezdy”, které pokaždé ur
čovaly “průběh dějin” na další imaginární časový úsek. Gigantic
ký ústav se stovkou zaměstnanců se zabýval t. zv. “dějinami”
KSÖ. které měly in nuce nahradit a — mlhovitě rozprostřeny nad
celými českými dějinami — interpretovat skutečné dějiny národa
jako pouhou negativní fázi totalitám! konkretizace. Nejen zá
kladní dějinná fakta byla popřena, existence historických osob
ností anulována, ale sama možnost těchto faktů a osobností, a s
nimi i sama možnost smyslu českých dějin. Falšování dějin není
ovšem výsadou komunistické ideologie, neboť koneckonců každá
ideologie se nutně dostává do rozporu s dějinným časem. Přesto
lze u komunistické ideologie hovořit o vyšším stupni znehodno
cování dějin, jenž mimochodem tvoří příznačný protipól k anar
chistickému antihistorismu. Zatímco anarchismus dějiny radikál
ně a nezastřeně odmítá s poukazem na věčný koloběh dionýsovského mýtu, komunismus nahrazuje dějinný čas matematickým
časem, jímž nivelizuje minulost, přítomnost i budoucnost v jed
notnou, dějinně nelišnou abstrakci “třídního boje”, jehož dialek
tika vytyčuje bezrozměrně redukovanou, tj. mimo strukturova
nou dějinnou skutečnost probíhající linii více méně organizova
ných pokusů o instalaci “království božího na zemi”, tedy pokusů
o vyvrácení dějin, jež se však zároveň systematicky vydávají za
jedinou “možnou”, dialekticky panlogickou podstatu a smysl dě
jin. Zakletí anarchistického dionýzovského kruhu je tu nahrazeno
identitou či koincidencí statické bodovosti (minulost je ve svém
prazákladě zrovna tak “komunistická” jako utopická budoucnost,
skutečně minulé v ní patří na “smetiště dějin”) a nekonečného,
bezcílného vývoje, směřováni k zrušení dějin skrze komunismus. <6>

Komunismus ovšem není s to zničit dějiny, a to — zdá se — dík
jejich nevyvratitelnému metahistorickému přesahu. Daří se mu
pouze ničit určitou vnější vrstvu či podobu dějin, vrstvu lidského
podnikání, lidských skutků, a to ve prospěch dialektiky nadčlověčských výkonů a otrockých mechanismů; té diaektiky, která
se začala projevovat ostatně dávno před zrodem komunistické
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ideologie v Evropě opět ve století baroka, v onom krizovém 17.
století, aby pak v této původní “staré” podobě vyústila do obou
průmyslových revolucí. Říkám úmyslně ve “staré” podobě, neboť
komunisté tuto krizovou civilizační dialektiku, která stále ještě
nese pečeť dějinnosti, odlidštili a dehistorizovali tím, že ji ztotož
nili s dialektickým vztahem strany a masy. Iracionální ráz pů
vodní krizové dialektiky civilizačních-kulturních výkonů a zotročujících mechanismů byl racionalizován: uměle historizované supravýkony “velikých staveb komunismu” sloužily jedině tomu,
aby z nich vzešla mnohem konkrétnější dialektika stranických
sjezdů, pětiletých plánů a odlidštěné masy, která by byla svolná
sjezdy a plány přijímat jako předobraz vyššího konkrétna vzni
kající utopie.
Nicméně živá krev dějin vždy znovu vyráží na povrch a v záj
mu dialektiky konkrétního bylo nutno ji systematicky a programaticky odlidšťovat, zabstrahovat v pouhé bezsměrné “proudění”.
Tak se s železnou pravidelností opakovaly a budou opakovat v
totalitárním komunistickém systému veřejné procesy, které se
přes všechnu absolutní Iživost a skoro barokní teatrální iluzívnosť
dají chápat jako mezníky skutečného dějinného času. V Českoslo
vensku to byly — po křišťálové noci z 27. na 28. dubna 1950 —
procesy s katolickými duchovními, v roce 1951-52 proces se Slán
ským, který se však diametrálně lišil od procesů s “nestraníky”, i
když spolu s nimi zapadá do umělé, takřka ornamentální formace
vztahů, proces se slovenskými nacionalisty atd. atd. — Ale i do
zdánlivě nerozborné ahistorické geometrie stranických sjezdů pro
nikla v jistém okamžiku substance dějin t. zv. 20. sjezdem VKS
(b), který jediný si zaslouží přídomek historický.
Jakkoli se komunisté snažili procesy pomocí racionálně pomysl
ného scénáře beze zbytku začlenit do abstraktního, mimodějinného času, zůstával tu vždy nezařaditelný dějinný substrát, totiž
míra utrpení, která byla tím větší, čím více se ji komunisté sna
žili “neutralizovat”, nivelizovať převedením do negativních for
mulí. Příkladem takové ryze abstraktní nivelizační formule, která
svou věcnou odlidštěností překonala nelidskosti nacistických kon
centráků, a která také měla přispět k vyvrácení dějinného smy
slu dění a nahradit jej prázdnotou, vakuem racionálně zdůvodně
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né likvidace, byly kategorické požadavky trestu smrti, které
vznášeli synové, dcery, manželky a matky odsouzených, a které
byly otištěny mezi běžnými zprávami Rudého práva. <7> Touto infernální formulí (jsme stále v říši geometrie, mimo lidský dějinný
čas!), v níž základní lidské vztahy byly zcela mechanicky obráce
ny naruby, stranický tisk předešel takříkajíc vývoj a vstoupil ce
stou tiskařské černi do konkrétní říše utopie, do sféry logistické
panlikvidace.
Racionalizací původně iracionální dialektiky výkonů a mecha
nizmů, vyvrácením dějinné vrstvy lidských skutků, se však dě
jinný čas neproměnil v kýžený sled mechanicky sčítatelných úse
ků, nýbrž plnou vahou své skutečnosti dolehl na grunt lidských
dějin, na utrpení člověka. Aniž tušili, že tím vydávají svědectví
o nejhlubší dynamice dějinného času a dějin samých, odsuzovali
komunisté nevinné lidi k pětadvacetiletým a doživotním žalářům
a svými pětiletkami vytyčovali ve skutečnosti nikoli vývoj hospo
dářství. ale dějinný čas utrpení statisíců lidí, celých národů. Na
odkrytém gruntu dějinného času tekla široká, kalná řeka utrpe
ní ulicemi zmrtvělých měst, rozlévala se po návsích vesnic, po
zpustlých polích, ochořelých lesích, stoupala až k vrcholkům zdán
livě svobodných hor. V Leningradě drceném v kleštích bolševic
kého a nacistického totalitarismu, odpočítával čas obležení me
tronom. Jeho tikotem vyvrcholil zmechaničtělý čas totální válkv.
Naděžda Mandelštamová ve svých pamětech chápe vládu bolševic
kého teroru v úzkém vztahu k atomizaci času na diskontinuitní
vteřiny, čímž se lidského obsahu zbavují hodiny, dny, týdny, mě
síce. roky, celé lidské životy. Přesto nutno podotknout, že je stá
le méně těch, kteří si zachovali hlubinný zrak pro toto obnažování
dějinného gruntu: dva, tři básníci, několik kněží, několik nezná
mých, ztracených křesťanů, kteří měli pramalou naději, že se
kdy setkají a najdou v šedivé mase zlhostejnělých.
Jakkoli absurdní a protilidské je všechno “konání” komunistů,
promyšleně a s psychologickým <8> umem řízená dialektika konkretizační praxe vydává své plody. Bylo řečeno, že goebbelsovská,
stokrát, tisíckrát opakovaná očividná lež se stala hodnověrnou,
nabyla plné platnosti až tenkrát, když touto lží oklamaní byli ve
hnáni do totální války. Lež se konkretizuje zničením. Také ko
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munistická propaganda — rafinovaný systém slibů opředený avantgardistickými sny a imaginacemi — vyžadovala konkretizace.
Primitivní, nedialektická fašistická praxe vedoucí k totální vál
ce, byla nahrazena geometrizovanou dialektikou praxe vedoucí k
totálnímu zlhostejnění, k odlidštěné otupělosti a otrocké nemohouc
nosti. Tahle geometrizovaná dialektika se na rozdíl od běžné dia
lektiky především pohybuje v kruhu. Vztah kterýchkoiiv dvou
siožek v ní je iluzivní, apriori determinován panlogickou tézí o
“souvisení všeho se vším”, stojící u kolébky principu veškerou
realitu anihilující konkretizace. Panlogická vztažnost má radikál
ně vyvrátit jakoukoli možnost jiného než negujícího vztahu dia
lektického systému ke skutečné skutečnosti. Tuto logizovanou
pseudovztažnost jako absolutizovaný surogát reálných vztahů, lze
snad klasifikovat jako geometričnost.
Princip geometričnosti nejlépe vyvstává právě v dialektice ko
munistické prakse. Iluze dialektiky je tam založena na vztahu
marxistické, údajně vědecké teorie prakse k jejímu uskutečňo
vání, jež je však pouze zdánlivé, kulisovlté, zatímco skutečná, bru
tálně “nedialektická” prakse, která “neplatí”, neboť probíhá v
rovině apriorně negované banální skutečnosti, onu iluzivní dia
lektiku jednak neguje, jednak — s přispěním policejního a pro
pagandistického aparátu strany — pozvedá do nové iluzivní di
alektiky, již pak v nové fázi opět neguje ve jménu ještě vyšší fáze
iluzivní dialektiky in inf. Nejlépe se kruh geometrizované dialek
tiky projevuje v rozporné identitě brutality a iluzívnosti poli
tických procesů. Čím odlidštěnější byly oběti těchto procesů, tím
dokonalejší zločince představovaly tváří v tvář masám. (’)

Komunismus věru nepotřebuje válku k tomu, aby svou dia
lektickou utopii konkretizoval, protože našel klíč k dokonalejšímu
zničení člověka, než jaké může přivodit válka: vsadil člověka do
labyrintického světa kulis a fasád, z něhož není východiska (pro
tože v něm také není cíle), v němž východisko je pouhou kulisou
a kulisa pouhým zrcadlením nekonečné kulisovitosti “konkrétní
ho” východiska.
Tím jsme dospěli k dimenzi iluzivního prostoru příznačného pro
osvětí komunistického totalitárního systému. Prvním dialekticky
konkretizačním činem komunistů po uchvácení moci v Českoslo
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vensku, bylo hermetické uzavření státních hranic. Takto uzavře
ný prostor “státu” se stal ovšem součástí většího, neméně herme
ticky uzavřeného prostoru ostatních hermeticky uzavřených “stá
tu” východního bloku, který sám zase zapadal do hermeticky uza
vřeného prostoru Sovětského svazu: sestava připomínající zná
mou břichatou ruskou panenku. Zárodečným prostorem této do
sebe “logicky” zapadající geometrické soustavy se stala vězeňská
cela, základní model pro rozvržení všech ostatních konkretizačních prostorů; takže všechny ostatní prostory se řešily mechanic
kým, geometrickým seskupováním a přeskupováním nekonečné
ho, labyrintického sledu cel. Tato labyrinticko-geometrická sou
stava cel tvoří — opět zcela logicky — to, co se dá nazvat nosnou
konstrukcí gigantické fasády. Cela o sobě a fasáda o sobě se navzá
jem dialekticky doplňují a podpírají. Krizový vztah kosmu a la_
byrintu, na který narazíme v absolutisticky orientováném ba
roku, se zde vyhranil do nej jednodušších, takřka modelových fo
rem; geometricky přesný půdorys cely jako hmotný symbol i ja
ko náhražka kosmu; iluzivní, lživá, svůdná fasáda jako hmotný
symbol labyrintu; přičemž jedno se rozporně ztotožňuje s druhým,
kosmos s labyrintem, labyrint s kosmem, cela s fasádou, fasáda s
celou; geometrie cely ústí do labyrintu fasád, ornamentalizovaná
fasáda se zjednodušuje a geometrizuje v celu.
(Pokračování v příštím čísle)

POZNÁMKY:
1) Hladký přechod jakobínské inteligence z pozic literátských do
posic “revolučně” byrokratických patří k logice blouznilství.
Neskutečnost její utopické publicistiky se dovršuje zdánlivou
aktivitou jejího “úřadování”.
2) Spirituální proměnu na pozadí únorového zlomu lze pozorovat
spíš u některých umělců a vědců, kteří byli odsouzeni k ná
hlému odmlčení nebo k emigraci nebo k ztrátě vnější svobody.
3) Tato pseudoidentita obráží zdánlivý “dotyk” ahistorických utopismů s dějinnou realitou.
4) Výrazněji než u ambivaletního Platóna se degradace umění v
pouhý služebný předstupeň vyššího (utopického) duchovna pro
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5)
6)

7)

8)

9)

jevuje u Hegela. Teprve skrze redukci umění na cosi minulého
ve vývoji ducha k totalitě lze chápat symbiózu všeho protiskutečnostního — byť i dialekticky objektivizujícího — romanti
smu a totalitami revoluce. S historickými výhradami by se
dala vytýčit dokonce i tato úměra: umění romantiky se má k
hegelianismu asi jako avantgarda k marxismu.
S rezervou ho lze chápat i juristický.
Utopie království božího na zemi má aspekt negativní a posi
tivní. Negativní vyplývá ze samé podstaty utopična: k uskuteč
nění utopie je třeba znicotnit svět. Positivní aspekt se vyno
řuje takřka proti srsti toku utopického myšlení: svět “o sobě”
je pro člověka nepřijatelný a neobyvatelný, i když ho nelze opu
stit. Rozpor mezi neobyvatelností a neopustitelností může vy
řešit jen Bůh. Poukazuje k tomu i Kristova velekněžská mod
litba. “Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od
zlého. (Jan 17, 15)
Obdobný požadavek byl vznášen už dcerami a ženami v kon
ventu jakobínské revoluce, která se myslím poprvé v evrop
ských dějinách pokusila o radikální matematizaci dějinného
času a o geometrizaci mezilidských vztahů.
Psychologie, disciplina, která popírá své vlastní jméno, se vy
víjí v příkladnou pomocnou vědu totalitarismu, v metodiku
analytické destrukce člověka a společnosti. Po její bok se řadí
karteziánská linguistika, opět věda pervertující své vlastní
jméno, metodika rozrušování komunikability odtržením jazy
ka od skutečnosti. Považuji tyto vědy za nebezpečnější než ar
zenály atomových bomb.
Přitom nutno uvážit, že například v případě Slánského byl
takto odlidštěn člověk, který předtím právě tento odlidšťovací mechanismus spoluvytvářel, s plným vědomím toho, co činí.
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HOSPODINE, POMILUJ NY
FELIX MIKULA

(Břevnovský rukopis z roku 1397)
ÚVODEM
Za pohanské éry se slovanské národy, na rozdíl od Řeků, Římanů
a řady dalších, nezmohly na kulturní život v běžném smyslu. Zro
dily se k němu až s přijetím křesťanství. Bylo tomu tak i u Če
chů.
Tuto známou skutečnost znovu nepřímo potvrzuje edice Cimelia (kulturní pokladnice) Bohemica vkusnou publikací z r. 1969.
Její titul “Hospodine, pomiluj ny” zřetelně říká, že se týká nej
starší české duchovní písně. Jména Dr. Fr. Mužík, Dr. V. Plocek
a j. zaručují mnohostrannou odbornost.
Publikace zveřejňuje vlastně až tři rukopisy známého chorálu,
střežené v universitní knihovně. První z nich poskytuje na jediné
stránce pouze text, druhý, taktéž na jediné stránce, text i melo
dii. Třetí rukopis přináší na devíti stránkách, z nichž každá má
dva sloupce, text, melodii i výklad velebného zpěvu, o jehož stáří
a původci se odborníci zatím nedohodli.
Já se znovu a znovu s požitkem zamýšlím právě nad dokumen
tem nejdelším, t. j. nad latinským pojednáním břevnovského be
nediktina. Podle Dobrovského byl to Jan z Holešova. Své pojed
nání zakončil přesným udáním místa i času: In Monasterio Brewnowyensi, Anno Domini M CCC XCVII, in vigilia Sti Viti, mar
tyris gloriosi, čili r. 1397, v předvečer svátku sv. Víta, slavného
mučedníka.
Mnich Jan pojmenoval svou práci “Exposicio cantici sancti
Adalberti”. Jde tedy o vysvětlení a rozbor “písně, sv. Vojtěcha”.
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Z úvah nad vysoce zajímavým pojednáním mnicha Jana lehko
by mohly vzniknout 1-2 knihy. Já svou úvahu omezím na tři
stručné kapitoly. První dvě čtenářům řeknou, jak horlivě mnich
Jan obhajoval svatovojtěšský původ a správné znění nejstarší
české duchovní písně. Třetí kapitola jim poskytne alespoň některé
z četných zajímavosti, v kterých se zrcadlí nejen duchovní stan
dard zbožného mnicha, ale i duch celé jeho doby. Čísla v závor
kách odkazují na příslušný sloupec rukopisu.
L

OBHAJOBA SVATOVOJTĚŠSKĚHO PŮVODU
“HOSPODINE, POMILUJ NY”
Pokud jde o formu písně, je to zřejmě zkrácená a pro účel doby
upravená litanie, čili střídavé prosebné volání věřícího množství
k Bohu. Litanie existovaly už v prvních stoletích Církve. Všech
ny začínaly voláním “Kyrie eleison”, “Hospodine, pomiluj ny”.
Mnich Jan nazývá píseň “canticum”. Luštitel a glosátor jeho ru
kopisu, taktéž břevnovský mnich, použil asi 200 let později název
“hymnus”.
Stáří písně: Latinský kronikář Kosmas (1045-1125), jinak dě
kan svatovítské kapitoly, zaznamenává, že při volbě knížete Spytihněva r. 1055 zpívali Čechové “Kyrieleyson, cantilenam dul
cem”, tedy velmi pravděpodobně “Hospodine, pomiluj ny”. Jistě
byl r. 1249 na pražském hradě přivítán zpěvem “Hospodin (sic),
pomiluj ny” král Václav I. — R. 1347 stala se píseň přičiněním
Karla IV. součástí nového korunovačního řádu českých králů.
V druhé polovici 13. století už se všeobecně připisovala sv. Voj
těchovi jako původci. Vojtěch, rodem Slavníkovec, žil 947-997. R.
980-997 byl po Dětmarovi druhým pražským biskupem.
Novodobí odborníci považují svatovojtěšský původ písně za
možný i pravděpodobný. Na vyšší stupeň jistoty se kritická histo
rie už nikdy nezmůže, alespoň ne na základě písemných pamá
tek, které byly doposud objeveny.
Zato mnich Jan, autor rukopisu z r. 1397, obhajuje svatovoj
těšský původ písně velmi rozhodně a zaníceně. Je samozřejmé, že
kromě tradice na jeho mysl a srdce působil “lokální patriotis
mus”. Podle něho (sloupec 3) byl Vojtěch “causa efficiens” (pří
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čina tvůrčí) zpěvu, protože jemu prvnímu přišel zpěv na um a
protože jej první vyjádřil slovem. “Neboť Vojtěch po Bohu první
tento zpěv vytvořil . . . , proto se nazývá “canticum sancti Adal
berti”. Vojtěch složil píseň nejspíše v rodné Libici (Libicze). Dů
vod? Čteme (12): “V jeho době byl v české zemi velký hlad a vel
ké boje (guerrae), zvláště proti sv. Vojtěchovi a jeho rodu ... Tu
Vojtěch shromáždil věrné křesťany na rodovou usedlost (patri
monialem villam) Libice v oblasti Kouřim (in districtu gurimensi) . . . Tam píseň složil ... a zpíval ji s lidem k Pánu Bohu, aby
odvrátil hlad a boje a dal zemi mír.” Vojtěch sám též obdařil pí
seň odpustky (3), “aby všichni, kdož ji budou zbožně zpívat, zí
skali pokaždé odpustky čtyřiceti dnů”. Už v tom je dostatečný dů
vod (13), aby dnes věřící používali stejných výrazů a stejný po
čet slabik jako sv. Vojtěch na prvopočátku a aby si znění písně
přicházeli opravit do Břevnova ... A později (17) mnich Jan zno
vu zdůrazňuje: Píseň a její správný výklad je s velkou úctou
přechováván v břevnovském klášteře; tam by si měli všichni své
texty opravit . . .

II.

SPRÁVNÉ ZNĚNÍ PÍSNĚ
I dnešní čtenář rukopisu snadno vycítí, že mnicha Jana pohnulo
r. 1397 k psaní hlavně porušování původního znění “svatovojtěšského zpěvu”. (Sám jeho rozhořčení chápu ve světle osobního zá
žitku z r. 1947. Doprovázel jsem lebku sv. Vojtěcha na její “ju
bilejní pouti” na úseku Velehrad-Brno-Znojmo-Hodonín. Na kaž
dé zastávce se sběhli věřící z okolí. Snažili se společně zazpívat
“svatovojtěšský chorál”. Často jim to nešlo. I divil jsem se a lito
val, že ani v době moderních komunikačních prostředků nebylo
možné věřícím vštěpit jednotnou melodii a text zpěvu tak památ
ného a všem drahého).
Mnich Jan měl hojnou možnost ověřit si početné textové po
ruchy zpěvu tak krátkého. Ač za něho už 3-4 století dominovala
liturgie latinská, dovídáme se z jeho rukopisu (2): “Na pražských
synodách arcibiskup neustále přikazuje, aby ve farnostech jeho
diecéze zpíval lid tuto píseň po všechny neděle a důležité svátky”.
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Měl tedy dosti příležitosti zjistit (13) tak pronikavé úchylky od
původního znění, že věřící už ani nerozumí, co zpívají, že píseň
už si ani nezaslouží pojmenování “canticum sancti Adalberti”.
S čím je mnich Jan konkrétně nespokojen?
Mnozí začínají píseň “Hospodyň pomyluy ny”; i vysvětluje jim
rozdíl mezi nominativem a vokativem (5,6). — Místo “ty spase
vssieho mira” zpívají mnozí “ty spasess”, “en spasess”, “y spa
sess”, “y spasal” (14). Jiní zpívají “wyssyeho mira” místo “vssie
ho mira” (8). Měli by si toto místo opravit už proto, že výraz “vyš
ší mír” je věroučně nelogický (15). “V jakési vesnici Choczebuz”
mnich Jan osobně slyšel, že tam zpívají “bozzieho mira” (17), což
je výraz přinejmenším liturgicky nezvyklý. Zjistil ještě několik
dalších úchylek. Např. mnohde zpívají “spasí ny” místo “spasizz
ny” (9. 10). Proto vysvětluje: Ono “zz” na konci sloves vyjadřuje
“majorem diligenciam et sollicitacionem eorum” (usilovnější nalé_
hání sloves) (9).
Největší tragika textových úchylek není však ve filologickém
poblouzení. Mnohem horší je, že prosebníci, kteří přednášejí pro
sbu s pronikavými textovými poruchami, nedosáhnou mír, o kte
rý prosí (13). Důvod neúspěšnosti je pro mnicha Jana jasný. Texto
vými změnami se děje křivda sv. Vojtěchovi (14); proto se Voj
těch do jejich prosebného volání před trůnem božím nezapojí (14).
Kvůli pronikavým změnám ztrácí píseň i odpustky (14). — Ostat
ně: “Bůh sám nechce rozumět tomu”, čemu prosebníci sami ne
rozumí (13).
0

V horlivém úsilí o správné znění písně dostal se mnich Jan na
cesty a — zcestí filologie.
Dospívá k úsudku: Jazykové potíže "moderních Cechů” jsou
hlavní příčinou textových nesprávností. Svatovojtěšská píseň zní
jim nezvykle, protože je sepsána v "charvaticum ydioma” (7),
čili v chorvatštině! Jeho vysvětlení k tomu (7): "My češi jsme
kmenově i jazykově (genere et lingua) původně vzešli z Chorvatů,
jak svědčí naše kroniky . . .” Mnich Jan si představuje (7), že
chorvatština v dávné době pronikla do Čech (má na mysli území
lužických Sorbů) do oněch lesů a plání, kterým tehdy vládl pouze
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Bůh (7). Proto dávní Češi (Boemi) mluvili kdysi jako mluví dnes
Chorvaté (7). Toto nářečí se prý postupně přetvářelo na “moderní
češtinu”. Sv. Vojtěch ještě se setkal se zbytky chorvatštiny (ad
huc invenerat aliquid de charvatico modo loquendi) a složil pí
seň v řeči. kterou se tehdy obecně hovořilo (7).
Poměrně snadno se dá vysvětlit chybné nazírání mnicha Jana.
“Staroslověnský” jazyk, v kterém kázali, celebrovali a psali Cyril
a Metod, byl rodným jazykem balkánských Slovanů z okolí So
luně. Už proto mohl znít Slovanům severním hodně “chorvatský”.
Dále: Na několik století upadla v Čechách cyrilometodějská tra
dice a slovanská bohoslužba v zapomenutí. Mnichovi Janovi, vy
chovanému liturgicky i povšechně přísně latinsky, chyběly tedy
přesné vědomosti o krátkém působení soluňských bratří a o rov
něž poměrně krátkém a dávném' údobí slovanské liturgie. Jeho
desorientace byla zvýšena existencí a působením kláštera emauzského. asi 5 kilometrů od Břevnova. Mnich Jan o klášteře věděl
dobře. Jistě si šel nejednou poslechnout bohoslužby emauzských
benediktinů. Vždyť při vysvětlování dvojznačného výrazu “mir”
(8) vybízí čtenáře, aby se šli o tom přesvědčit “Na Slovany” (ad
Slavos). Mniši tam zpívají při mši “Agnus Dei” (Beránku Boží)
“per textum charvaticum” v tomto znění: Aganzze bozy vozemleg grechi mira day nam mir. Z toho je patrné, že první “mir”
znamená “mundus” (svět) a druhé “mir” znamená “pax” (mír).
Připomínáme: Karel IV. povolal r. 1347 do Prahy 80 chorvatských
mnichů slovanského obřadu s opatem Ivanem, založil pro ně klá
šter (který časem obdržel jméno “Na Slovanech” nebo “Emausv”),
aby tam konali bohoslužby ve staroslověnské liturgii a aby při
opisování liturgických knih používali “glagolštiny”, t. j. původ
ního písma soluňských bratří. Mnich Jan zřejmě necítil vůči slo
vanské liturgii antipatii předchozích dob. Udělal si. podle všeho
častěji vycházku do Ernaus. Tamější benediktini užívali ovšem
staroslověnského bohoslužebného jazyka v úpravě chorvatské.
(Staroslověnský jazyk prodělal totiž jakési-úpravy všude, kde zů
stal “živým” jazykem při bohoslužbách). Mnich Jan si jistě i pobesedoval se spolubratřími, kteří i 50 let po založení kláštera byli
většinou Chorvaté a mluvili s ním více chorvatský než česky.
Pod dojmem těchto skutečností považoval mnich Jan za “chorvat
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ské” všechno: Cyrilometodějský bohoslužebný jazyk, řeč dáv
ných českých předků, dikci, v které Vojtěch složil svou píseň “Ho
spodine, pomiluj ny”. Dovozuje: Proto jsou v písni hned v třetí
řádce dva výrazy, “které nám, moderním Čechům, už nejsou
známy” (7). Jde tu o výrazy “spas” (spasitel) a “mír” (svět).
Podle mnicha Jana, moderní pokolení kazí původní text hlavně
proto, že nezná právě výrazy “spas” a “mir” (14). Považuje ovšem
za nutné vysvětlit, že “mir” je v nynější “chorvatštině” a v dáv
né češtině výraz dvouznačný (equivocus); má dva navzájem
vzdálené významy (8). Zjev dvouznačnosti (homonymity), s kte
rým se shledáváme ve všech jazycích, osvětluje na výraze “prst”
(8). Toto slovo znamená jednou “terra immutata” (zkypřená půda,
prsť), jindy “digitus” (prst).
Vysvětluje i výraz “Hospodyň” (6). Říká: V češtině “hospodyň”
znamená “dominus celestis” (pán nebeský), “pan” pak “dominus
terrestris” (pán pozemský). Někdy však znamená “pan” i vládce
nebeského. Proto se prý v apoštolském vyznání víry (symbulum
apostolorum) modlíme “i pana nassyeho lesu Christa” a obecně se
říká “pán Boh nebesky”. Krátké vysvětlení k výrazu “spase” zní
(7): “Kde my, moderní Češi (moderni Boemi) říkáme “spasitel”,
dávní češi (antiqui Boemi) říkali “spas”. Ztěžuje si (15): Pro ne
znalost starých výrazů mnozí přednášejí Bohu “insensatam ora
tionem” (modlitbu bez zdravého smyslu). Někteří “grammatici”
se ovšem snaží vnést do pochybených textů nějaký smysl (ali
quem intellectum). S výrazem “žizn” si mnich Jan neví dobře
rady (10, 11). Snaží se velmi klikatou souvislostí vysvětlit, jak
“žizn”, výraz pro nedostatek (defectus), stal se současně výrazem
pro dostatek (suffectus). Jiná ruka (patrně revisora) do Janova
rukopisu později připsala (10): Výraz “žiezn” znamená sytost (sa
tietatem terrae), dostatek. “Staří Češi tyto výrazy znali a pou
žívali”.

Trojí “krleš” je ovšem řecké “Kyrie eleison” (12) “quod bohemi
in hoc cantico nimis sincopant et apocopant dicentes kries” čili
Cesi dělají z dvou řeckých slov staženinu i zkráceninu najednou.
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III.

JINÉ ZAJÍMAVOSTI RUKOPISU
Čtení rukopisu mnicha Jana je i pro znalce latiny značným umě
ním.
Sám v prvních větách slibuje, že bude psát správně a čitelně,
ale některý z jeho spolubratři při luštění rukopisu písmem asi 17.
století v bezradnosti napsal na okraj ironická slova (8) “lege si
potes” (čti, můžeš-li).
Některé příčiny nečitelnosti. “Gotické” litery oné doby jsou
přece jen značně rozdílné od všech pozdějších. — Pro “i”, “m”,
“n”, “u”, “v” užívá mnich Jan stejných “nožiček”, takže např.
“minimum” vypadá v jeho rukopise téměř jako mmmmm, a až na
to, že nožičky jsou goticky ostré. Užívá nespočetných zkratek a
nevypisuje všechny koncovky a samohlásky. Některé příklady
zkratek: mir (mulier), nonda (notanda), epla (epistola), roe (ra
tione), pr (pater), mr (mater), spus (piritus), in nto (in nominati
vo), i vto (in vocativo).
Někdy se mu už nedostávalo soustředěnosti. Zrovna když uváděl
přesný překlad svatovojtěšské písně do latiny (13), vynechal tři
řádky, takže je musela dopsat na horní okraj ruka revisora.
Nepoužívá běžného latinského “pravopisu”, na který jsme zvy
klí ze školy. Místo “ae” píše soustavně “e”, předložku a jméno pí
še dohromady, v psaní velkých začátečních písmen není důsledný.
Zná jazyk pospolitého lidu. Hlavně při vysvětlování výrazu
“žizn” (hojnost) cituje (10, 11), jak se vyjadřuje prostý lid (vul
gares).
Nabádá-li čtenáře jeho rukopisu (8), aby si zašel pro filologické
poučení “ad Slavos”, t. j. Na Slovany, naznačuje, že měl vůči slo
vanské liturgii osobní sympatie a že už všeobecně pominul někdej
ší negativní postoj vůči ní.
Zmínil se mimochodem o legendě (4), že píseň “Hospodine, po
miluj ny” zpívala i sťatá hlava Vojtěchova, když jeho tělo bylo
převáženo (“de una parte prusie inaliam”) z jedné části Pruska
do druhé).
Ve snaze zvýšit autoritu sv. Vojtěcha (4) má účelně “zbožnou”
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etymologii už pro jména jeho rodičů. Otec byl “slawnyk”, proto
že slávu boží pěl, matka byla “Strziezyslawa”, protože slávu boží
střežila. — Sv. Vojtěch sám byl “binomius”, nostitel dvou jmen
(4). Křestní jméno “Woytyech” znamená “exercitum consolans”
(.těšitel vojska). Druhé jméno “Adalbertus” bylo mu dáno “in
terra Theutunica” (v Německu). Je prý složeno z německého
(theutunicum) “albrecht”, což znamená “omnia frangit” (všech
no láme) a z latinské předložky “ad”. “Castrum et villa Libicze”,
kde sídlili a teď odpočívají rodiče sv. Vojtěcha, jmenuje se tak
proto, protože obyvatelé se velmi líbili Pánu Bohu.
Pro krvavé boje v Cechách používá výrazu pozdní latiny “guer
re” (5). Takové “guerre magne” těžce postihly i Vojtěcha a jeho
příbuzenstvo (12).
Mnich potvrzuje všeobecné svědectví dějin, že sv. Vojtěch za
ložil břevnovský klášter (17). Dokonce vlastníma rukama ho po
máhal stavět. Z Říma přivedl opata Anastasia s dvanácti bratří
mi a přebýval spolu s nimi v klášteře (18). Chrám zasvětil svět
cům mučedníkovi Bonifácovi a vyznavači Alexiovi (17). Exkomu
nikoval lupiče, kteří se chtěli zmocnit hmotných statků kláštera
(18). Sv. Vojtěch je patronem nového kostela, postaveného “per
Brzecislaum”, knížetem Břetislavem (1034-55) (18). S úctou se
zmiňuje o sv. Prokopovi (18); jeho tělo odpočívá, spolu s pěti bra
třími v Staré Boleslavi (in antiqua Boleslavia).

.

KONEC

Cítíme opravdovou vděčnost vůči povolaným badatelům ve vlasti,
že vydali tři nejstarší záznamy písně “Hospodine, pomiluj ny”
jako ukázku českého kulturního pokladu. Škoda, že k dílu ne
připojili úplný přepis starého latinského rukopisu mnicha Jana.
Překlad rukopisu už byl nebyl velkým problémem. Snad se mi
podaří pořídit bezvadný přepis rukopisu tak vzácného; ochotné
jej pak dám k disposici kulturním pracovníkům za hranicemi
vlasti.
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TŘI VELCÍ OTAKAROVÉ
(In memoriam)

B. R. BRADBROOKOVÁ
Povolání mi umožnilo stálý a úzký styk s mladými lidmi ve věku
18-22 let, v jejichž kruhu působím už hezkou řadu let; a s přibýva
jícími lety se člověk neubrání vzpomínkám na vlastní studentská
léta a mimoděk srovnává přítomnost s minulostí. Pokládám za
velké štěstí pro studenty v Britanii, že jim školský systém umož
ňuje bližší osobní styk s učiteli a profesory než u nás a na evrop
ském kontinentu vůbec; mají zde ještě proti nám řadu výhod, ale
o tom není radno se jim zmiňovat, protože by namítli, že je to při
rozený vývoj údálostí a že mají právo na lepší životní podmínky
než měli jejich rodiče. Generační rozdíly jistě existují a i když by
člověk nerad generalizoval, přece se mi zdá, že je dnešní mládež
lenivější, že v ní vymírá touha po vědění a vlastním zdokonalo
vání, jakož i zdravá konkurence; že příliš snadno podléhá vlivu
šířícího se materialismu a vyhýbá se poctivé práci. Jak jinak by
chom si vysvětlili to množství zmetků — hmotných i živých —
s nimiž se denně setkáváme?
A podíváme-li se do minulosti, nelze nevzpomenout, co psali o
poctivosti v práci Masaryk, Čapek a mnozí jiní; s tohoto hlediska
už i moje generace je jaksi v úpadku; jako bychom se nedovedli
poučit, co krásného, vznešeného a lidského nám mohou dát lidé,
s nimiž se často stýkáme a jejichž velikost si plně připomínáme,
třeba až už je pozdě, až už nejsou mezi námi.
Tyto úvahy ve mně vyvolaly vzpomínky na tři “velké Otaka
ry”, kteří odešli krátce jeden po druhém: Boris Ottokar Unbegaun
(4. března 1973), Otakar Odložilík (15. července 1973), Otakar
Vočadlo (24. ledna 1974). Odešli a tím nám připomněli náš dluh za
vše. co pro nás udělali přímo jako učitelé i nepřímo vzácným pří
kladem svých osobností.
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I.
Nevím už přesně, bylo-li to koncem dubna 1948 či 1949; vzpo
mínám však, jak jsem stála v hloučku studentů na chodbě filoso
fické fakulty u pracovny profesora Vočadla. Byla nás hezká fron
ta. Většina kolokvovala, někteří se chtěli poradit o státní práci či
disertaci. Čekání není příjemné — a předběhne-li člověka ve
frontě někdo, kdo se domnívá, že má na to plné právo, jistě si ta
ková osoba nezíská sympatie. Přihnali se zrovna dva, totiž agitá
toři účasti v májovém průvodu. Nám studentům se tato povinnost
důrazně připomínala na vyhláškách způsobem, aby nám bylo ja
sné, že není rozumné hrát si s ohněm, čeká-li nás ještě povinná
předstátnicová zkouška z “občanské nauky”. Na profesory však
podobné zastrašovací metody nebyly (na propuštění to přeci jen
jaksi nestačilo) a bylo na agitátorech, aby vymáčkli příslušné pří
sliby účasti. Práce se jim zřejmě dařila, neboť byli plni elánu a
odvážně zaklepali na dveře pracovny, aniž čekali, až pan profesor
odbude studenta, s nímž měl právě co dělat. A slyšeli jsme velmi
jasně hlasitou sugestivní otázku, na níž, jak se domnívali, pouze
kladná odpověď byla možná; “Samozřejmě, pane profesore, půj
dete s námi v průvodu na 1. máje, že ano?” Že byli na kladnou
odpověď zvyklí, bylo zřejmé z překvapených tváří, když slyšeli
rovněž jasnou a rozhodující odpověď: “Ale kdepak! Proč bych
chodil? Podívejte se na tu kupu, co mě čeká práce! Ta je přece
důležitější” Odešli odzbrojeni, aniž se zmohli na slovo. A my, kte
ří jsme slyšeli, jsme si uvědomili, že i když jistě všichni profesoři
nakonec nepůjdou, že je asi velmi málo tak odvážných, kteří by
dovedli odmítnout tak přímo a jasně.
Má druhá vzpomínka je z doby o něco pozdější, kdy jsem do
končovala disertační práci, kterou už profesor Vočadlo nemohl
posoudit, neboť byl už z fakulty propuštěn. Šla jsem na promoci
kolegy, který skončil studia o něco dříve, a v promoční síni spa
třila jsem profesora Vočadla. Nepočítala jsem, že by si mě byl pa
matoval. Vždyť nás byly v prvních poválečných letech na filoso
fické fakultě takové zástupy, že nás přednáškové síně ani nesta
čily pojmout! A přece se pamatoval! Když jsem pozdravila, oslo
vil mě přímo jménem a dodal: “To je dobře, že vás vidím! Mám
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pro vás knížku, přijďte si pro ni!” Pamatoval si tedy nejen jmé
no a tvář, ale i námět mé disertace a dokonce i to, že asi z 20
knih, které se universitní knihovna snažila pro mě vypůjčit v
Anglii, jich přišlo jen asi osm. A s radostí v očích dodal: “Tohle
je nejnovější publikace z vašeho oboru — tu ani universitní kni
hovna nemá. Mně ji poslali přátelé z Cambridge; hodí se vám úte
rý ve 4 odpoledne? Přijďte si pro ni!”
Toto setkání bylo pro mě pohlazením, jakého se mi za celá stu
dijní léta nedostalo. Nejen ta ochota pomoci — ale jak to, že mi
důvěřoval, že knížku v poctivosti vrátím? Vždyť mě tolik neznal
— a knížky tohoto druhu byly tehdy tak vzácné! Tak velkoryse
dovedl jednat jen jeden z mnohých.
V úterý pak mě čekalo další milé překvapeni. Počítala jsem, že
převezmu knížku u dveří a budu zase utíkat domů. Pozvali mě
však dovnitř, kde už seděla společnost u svačiny (něco na způsob
anglické “tea-party”, jak jsem je tehdy znala jen z literatury).
Hovořilo se hlavně o divadle a literatuře a když se pan profesor
rozhovořil o své poslední návštěvě v Anglii, padala jména nejen
spisovatelů a herců, ale též kritiků a badatelů. Mnohá mně byla
tehdy neznámá, když železná opona byla téměž hermeticky uza
vřena. A jedno z posledních mi nějak zvlášť utkvělo v paměti.
Kdo by si byl tehdy pomyslil, že za několik let mě sňatek přivede
právě do této rodiny? To jsem tehdy ovšem netušila, avšak vzpo
mínka na ono odpoledne zůstala trvale v mé paměti. Jen velcí lidé
dovedou zacházet se svými žáky jako by si byli rovni.
A stejně jsem netušila, že nadejde doba, kdy železná opona pro
pustí aspoň soukromou korespondenci, když už ne pisatele samé,
a že bude tak možné navázat písemné spojení s velkým a milo
vaným učitelem. I když ho z fakulty vyšoupli, pracoval doma
neúnavně bez pomyšlení na světskou slávu a bylo nám potěšením
vyhledávat mu vědecké informace, pokud se našly v knihovně
anglické “venkovské” university. A jaký je můj dluh jemu za
rady a cenný materiál k mé vlastní práci, ani nedovedu dobře
vyjádřit.
V době politického tání v letech šedesátých pak se konečně
uskutečnilo naše setkání, kdy pan profesor přijel do Anglie na
shakespearovské oslavy. Sešli jsme se ve Stratfordu, Oxfordu, a i
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do Walesu k nám přijel. Všecko ho zajímalo a vzpomínal, jak byl
na blízkém Snowdonu s Karelem Čapkem a jak tohoto jeho vel
kého přítele nechali na nástupišti v Bangoru, když přesedali na
vlak do Caernarvonu.
A dnes již jen vzpomínám na všecko krásné a dobré, nad bo
hatou sbírkou jeho dopisů, z nichž poslední má razítko 24. 1. 1974,
den jeho úmrtí. Poctivý a čestný až do posledku vůči žačce, která
tolik lituje, že nestačila včas dokončit práci, na kterou se vzácný
učitel těšil a o niž se tolik zasloužil.

II.
A stejně velkorysý, lidský vřelý vztah ke studentům měl i pro
fesor B. O. Unbegaun. Znal se s profesorem Vočadlem z Buchen
waldu, kde spolu s dalšími uvězněnými akademiky pořádali ve
vhodných chvílích semináře z byzantologie. Po osvobození se pak
vrátili jeden do Prahy, druhý do Štrasburku a pak do Oxfordu.
Tam jsme se po prvé sešli při interview na právě zavedené sti
pendium češtiny nebo polštiny. Tvářil se docela vážně, i když —
jak mi později prozradil — se dobře bavil mým elánem, když
jsem navrhovala mezi jinými náměty disertace též několik ne
probádaných českých autorů, o nichž by se nenašel v Anglii ani
řádek, a železná opona byla neprostupná. Nicméně jsem byla
šťastně vyvolená a první setkání po prázdninách se konalo ne v
chladné universitní pracovně, ale při čaji, v teplém rodinném
prostředí u Unbegaunů, přes to, že se jim za pár dní vdávala dce
ra a přípravy byly v plném proudu. Jak krásně pochopil, co zna
mená rodinné teplo pro bezdomovce . . . teplo, které rozdával na
všech stranách.
A z četných krásných vzpomínek z doby oxfordských studií
zvlášť dvě vynikají nad jiné. První je z konce onoho období, kdy
se anglické studentky rozjížděly na prázdniny do svých domovů
a člověku bylo na měkko, že musí zůstat sám v bytě v ne zrovna
nejpříjemnější části Oxfordu; a tu se na několik dní před kon
cem akademického roku objevil sám pan profesor. “Chtěla byste
se podívat do Paříže? Máme na slavistice navíc menší cestovní
stipendium, o které byste se mohla ucházet. Není to mnoho, ale
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jisté by stačilo, abyste si mohla v knihovnách vyhledat další uži
tečný materiál ke své práci.” Věděl, že mé stipendium bylo ani ne
poiovina státních stipendií anglických příslušníků, a že by mi na
cestování jistě nezbylo. Bylo však třeba rychle jednat — proto při
šel až do bytu, aby se nepropásla příležitost.
Mé rozhodování bylo ovšem snadné a v několika dnech jsem
měla v ruce nejen stipendium, ale i všechna potvrzení, která by
mi umožnila přístup do pařížských knihoven. Do Paříže! Kde by
se mi o tom bylo tehdy snilo! Pokládala jsem to za velké štěstí,
i když v Paříži jsem měla smůlu. Právě knihovny, které jsem
nejvíc potřebovala, byly na pár týdnů zavřené! Ale i na tuto
možnost pan profesor pamatoval. Vybavil mě adresami několika
knihovníků a jeho jméno působilo jako kouzelný klíček, který
otvírá zavřené knihovny jedinému čtenáři, aby si v nich bádal do
sytá a bez jakýchkoliv formalit.
Asi za měsíc po návratu z Paříže jsem se měla vdávat. Doufala
jsem, že mi půjde za svědka příbuzný, který byl tehdy za hrani
cemi. Byl však na cestách a odpověď na mé dopisy nedocházela.
Když pak začínalo jít do tuhého, obrátila jsem se na pana profe
sora, který mi už tolikrát posloužil dobrou otcovskou radou. I ten
byl na cestách, avšak dalo se čekat, že se na začátek akademické
ho roku do Oxfordu vrátí. Jen aby ho ale mé psaní našlo, abych
měla odpověď, ať už kladnou či zápornou! Zřejmě za ním puto
vala s místa na místo a den před svatbou, kdy jsem právě získala
za svědka dobrého vzácného přítele, přišel telegram od pana pro
fesora: “Delighted if not late.” Taková byla odpověď velkého věd
ce jedné z jeho četných žaček. Jak snadno si mohl říct, aby mu
aspoň o prázdninách všichni dali svátý pokoj, a třeba i předstírat,
že psaní nedostal . . .
Po studiích jsme se vídali v Oxfordu aspoň o prázdninách,
často jsme od něho dostávali pozdravy hned z Portugalska či Ho
landska, hned z Mexika či Austrálie, a skoro jsme nevěřili, že by
si pan profesor našel čas na návštěvu u nás ve Walesu, který prý
ještě neznal a rád by slyšel, jak mluví Welšané doma. A přece
přijel! Ve vlaku opravoval korektury, po večerech studoval welštinu, jíž se naučil za necelý týden víc než my za tolik roků. Přes
den se však výletovalo a pan profesor fotografoval. Měl opravdu
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vzácny smysl pro dobrý záběr a snímky, které nám pak poslal,
byly opravdu krásné. O něco později však přišla další zásilka,
formátu o něco většího. Obsahovala zvětšenou barevnou fotogra
fii mě samotné s pozadím starého hradu Beaumaris, v úhledném
bílém rámečku, a s přípisem, že se obrázek zvlášť povedl a za
sloužil si zvětšení. Jaká to vzácná pozornost velkého učitele k bý
valé žačce!

III.

Profesora Odložilíka jsem osobně neznala. Nestudovala jsem dě
jepis, avšak vídala jsem ho na chodbách filosofické fakulty v
Praze a slýchala o něm od kolegů-historiků a později též od jeho
přítele, profesora Vočadla. Nepočítala jsem, že bych se s ním mo
lila dostat do styku, a přece! Po přečtení mého článku o Komen
ském v Proměnách mi sám napsal. Upozorňoval mě, že Young, z
něhož jsem citovala a čerpala materiál, nebyl zrovna poctivý vě
dec, neboť použil látky z článků profesora Odložilíka, aniž pra
meny uvedl, jak je zvykem ve vědeckém světě. Mně samé ovšem
zmíněné články ušly, jednak, že je Young necitoval, jednak též,
že nejsem ani komeniolog ani historik, a že v době, kdy jeden z
nich v Československu vyšel, jsem ještě pořádně ani neuměla
číst. V knihovně britské “venkovské” university se nenašly pra
meny vůbec žádné a za dva týdny v Oxfordu se zázraky též dělat
nedaly. Inu, byly zde polehčující okolnosti, ale přece bylo třeba
se nad situací zamyslit: nebývalo by lepší článek vůbec nepubli
kovat, když nebylo možné jej udělat pořádně?
Polehčující okolnosti ovšem pan profesor uznal a poslal mi foto
kopii zmíněného článku, uveřejněného r. 1927 v Československu,
ve sborníku, který by se v Anglii našel asi jen zázrakem, takže v
přepracovaném anglickém vydání svého článku jsem mohla vše
napravit. Jak snadné by bylo mávnout rukou a nestarat se, kam
“mladí” spějí! Poctivost vědeckého bádání — o tu zde šlo, a zase
to byl vědec, jemuž nebylo zatěžko upozornit a pomoci, aby se
chyba nejen napravila, ale aby se v dalších podobných případech
neopakovala.
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JACÍ JSME MY A TI DRUZÍ, TO JEST
ČEŠI A NEČEŠl
JIŘÍ O. KŘÍŽEK
Když František Palacky, Otec národa, v optimistické a konstruk
tivní náladě prohlásil; “Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom
si je vytvořit”, pravděpodobně netušil, že za nějaký čas s poci
tem “Adserbae sunt istae uvae” vyjde z jeho úst výrok “Byli jsme
před Rakouskem, budeme i po něm”. Když naši otcove kdysi my
sleli na způsob “Když není Československa, musíme si je vytvo
řit”, netušili, že bude brzy příležitost zauvažovat si o moudrosti
Palackého a hledat vhodné analogie k jeho historickým výrokům.
“Me čéši, že ste Téši” pronesl prý kdysi jakýsi slavný rakouský
vysoký hodnostář, ve zřejmé snaze říci “Mne těší, že jste Češi”.
Jistě není důležité, jde-li o anekdotu či o tak či onak přikreslenou
skutečnou historku. Pro nás však z toho vyplývá poučení, že jsme
i za dob rakouských požívali dobré pověsti. V mé úvaze bych ny
ní chtěl navázat na téma, o němž byla řeč na VII. kongresu SVU
v listopadu 1974 v New Yorku.
Mluvit o českých povahových rysech je obtížné, pakli si nevymezime určité historické epochy, kterých si po této stránce chce
me všímat, češství totiž v průběhu staletí mění svou podobu
i náplň své existence. Je to asi jako s řekou, jež se snad již 2000
let jmenuje Labe, jejíž koryto a tok se však během věků mění,
břehy nabývají jiné podoby a i chemické složení vody je dnes ji
né než bylo řekněme před 800 sty léty. (Aha, už vím kam ten
uličník zase míří, pomysli si možná čtenář. Chce říci, že tenkrát
voda byla čistá, plavali v ní lososi a bobři, zatímto dnes tam jsou
tovární splašky a kdoví jaké jiné odpady, a to by chtěl přirovná
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vat k národu — jak cynické! Ne, ne, bratři a soudruzi. Tenkrát
tam také byla malárie a jiné nemoci, tenkrát tam také kolem
břehů klopýtali malomocni, spínající ke kolemjdoucím své ohnilé
pahýly, žebroníce o almužnu, každých pár let tam plavalo spou
sta mrtvol s nafouklými břichy co následky různých epidemií, ná
jezdů a pod. To tedy tam dnes není, to ne.)
Ovšem i ti lidé tenkrát vypadali jinak. Lebky z oněch dob měly
jiný tvar, bylo více dlouholebých (dolichocephalů) ve srovnání s
krátkolebými (brachycephaly), než je tomu dnes. Ač to tedy byli
také češi, vypadali jinak. Pakliže někdo jinak vypadá, třeba i
jinak myslí a jedná v konkrétních i abstraktních úrovních. Tím
se zabývá celé vědní odvětvi, lidská typologie.
Pro nás je velice obtížné vžívat se do povahy našich předků
před staletími. Máme s nimi společný, i když pozměněný, jazyk.
V hrubých rysech máme i totéž teritorium, a pocit mythologické
duchovní identity a kontinuity. Co však dále? Vypadáme jinak,
žijeme značně jinak, myslíme jinak, a náš genetický materiál je
jen částí toho původního. Jde o to, zda tou lepší či tou horší částí
v důsledku nejrůznějších vlivů. I za této situace cítíme potřebu
mluvit o témže národě. Nejde však o tentýž národ. Podívejme se
jen, jak vypadalo obyvatelstvo Říma před dvěma tisíci lety a jak
vypadá dnes. Šlo by říci, že je to tentýž národ? Pakli — ano, vi
díme jak a v čem se změnil a v jakém směru.
Chceme-li se pokusit vmyslit se do duševních a povahových
vlastností našich předků před půl tisíciletím, můžeme se opřít o
historické dokumenty. Ty nám zprostředkují studovaný problém
na úrovni racionální a faktografické. To však nestačí. Chceme-li
si udělat představu o emocích, musíme se snažit hledat jinde, např. v oblasti některé formy umění. Zaměřme se třeba na hudbu.
Husitský chorál “Ktozz gste bozzj bogovnjcj” snad vyjadřoval emoce, ideje i identitu části Čechů 15. století. Byla to píseň pokorně
sebevědomá, ideologicky jasná, bez náznaků jakékoliv rozplizlosti,
umožňovala jasnou duchovní identitu, byla sveřepě nekompro
misní, měla fanatickou víru a optimismus do budoucnosti. Emoční
dopad zvuků téta písně na nepřítele byl tak strašný, že v jeho řa
dách vyvolal “kastrační pocit” a k chystané bitvě u Domažlic
v r. 1431 vůbec nedošlo. Dle Palackého, když tuto píseň začalo
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býti slyšet asi na míli cesty, v táboře asi 130.000 křižáckých vo
jáků zavládla panika a hrůza vrcholící hromadným útěkem křižác
kých armád. I Jeho Eminence kardinál Julián prchala tak čile, že
ztratila svoji kardinálskou kápi. Byli to fanatičtí barbaři, lze prohoditi na adresu husitů. Dobře, ale byli aspoň vůbec něco!
Tentýž národ o několik století později se emočně ztotožnil s
textem i melodií písně “Kde domov můj”. Píseň teskná, mírná,
pohybující se jakoby v lehkém neskutečnu, všímající si botanicko-geologických a estetických vlastností území, o které jakoby
spíše žádala, než na ně vyslovovala vlastnické právo. Znění dal
ších slok písně již je téměř neznámé. Někdy mi to skoro připo
míná píseň “Carry me back to old Virginy”. Oč bojovnější je
hymna slovenská a hymny jednotlivých národů Jugoslávie! Lid
ský element v první sloce naší hymny chybí, jakoby nebyl důle
žitý, je zde vlastně anonymita — kromě přivlastňovacího zájme
na můj. Při vší velebnosti této písně je to spíše realistické kon
statování faktu, který jakoby bylo třeba obhajovat. Nic co by
spojovalo současnost s minulostí, žádná úlitba ani bohům, ani
předkům, ani panovníkům.
Nahlédněme, jak je tomu u souseda. Ztotalizovaný národ ně
mecký ztotožnil se, byť nakrátko, s písní, která dokonce vzpomně
la skutečnosti, že lidé v boji za něco někdy i padnou. Musel při
jít ničemný pasák prostitutek Horst Wessel, aby tuto skutečnost
svému národu svou písní připomněl, a ejhle, byla z toho část hym
ny. Ale i jiné národy na světě někdy své hrdiny opěvují. My
opěvujeme statečnost kanonýra Jabůrka, ale způsobem spíše naiv
ně ironickým.
Písně, písničky, pořekadla a pod. nám tedy někdy dají nahléd
nout do problému národních povah, nemusí to vždy být mytholo
gie. Český člověk si vždy vážil dobroty druhého, zejména pokud
byla k obecnému užitku. Někdy však v tom lze spatřovat opak
vlastní štědrosti. Zamysleme se v této souvislosti nad veršem jen
několik desetiletí staré studentské pseudomakaronské písničky
známé pod jménem “Patrolla conduxit”. Český verš zde praví:
“Ač to byla kurva, přece měla duši, za korunu za dvě milovala
hoši”. Verš vyjadřuje jednak snahu mít dle možnosti vše téměř
zadarmo, dále pak nádherný tzv. žižkovský akusativ, který se
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rovná nominativu, zde vyjadřuje demokratizační tendence našeho
studentstva. Latinská verse je tomu věrna; praví: “Quamquam
erat flundra, animam habebat, per coronas duo (misto duas) pue
ri (misto pueros) amabat.”
Někdy se při úvahách o české národní povaze hovoří o tom,
že pochlebujeme cizím autoritám a přehlížíme či nedoceňujeme
vlastní. Někdy tomu ale bylo spíše naopak! Hanka to s padělá
ním Rukopisů nemyslel tak špatně. Pak přišel profesor Masaryk,
a šlo mu spíše o pravdu. Mohli mu za to nasadit psí hlavu, nezav
děčil se hned tak každému. Naposledy — to není vtip — byl jeho
postoj k RKZ vyřešen v jeho neprospěch ideology marxismu-leninismu. Dle těchto pánů Masaryk bojoval proti pravosti Rukopisů
ne proto, že mu šlo o pravdu, ale proto, že ve svém kosmopolitis
mu nevěřil, že by český národ mohl vůbec mít nějakou kulturní
minulost.
Hledáme na každém jen to dobré? Jsme důvěřiví? Asi před
dvaceti lety koloval v Praze tento vtip: Do hotelu vejde host a
táže se. zda může přenocovat. Hoteliér kolem něho úslužně zavíří a se servilní tváří praví: “Samozřejmě, vašnosti, máme pokoj
ovšemže, s dámskou obsluhou, jak račte”. Na to se host zachmu
ří a trochu šeplavým a vyšším hlasem vece: “Nemusí být dám
ská obsluha, nemusí. Stačí pikolíček, číšníček, chlapeček”. Hote
liér se rozkatí a začne řvát: “Vy jeden perverzní chlape, tohle je
slušnej hotel, pamatujte si to. A jestli hnej neodejdete, zavolám
na vás strážníka.” Host se zarazí, ale pak s naivním uspokojením
odvětí: “Když není pikolíček. i strážníček je dobrej”. Na tentò
vtip bych si býval již asi nikdy nevzpomněl, ale v souvislosti s
českou důvěřivostí, mě napadá jistá analogie. Pro některé naše
obdivovatele básníků lze totiž říci “Když není Goethíček, i Wolkříček je dobrej”.
Ano, vážíme si dobrých lidí. Vážíme si i lidumilů. Lékař lidu
mil je zejména typická postava. Kéž by jich bylo! Nejí, nespí, v
noci je k dispozici, a vše dělá zadarmo. Vždyť je to to nejvyšší.
lidská čest i povinnost, a jak je to krásné zachraňovat lidské ži
voty i zdraví! Ne, cosi zde není v pořádku. Když jsem v noci v
dešti či mrazu běhal před léty po Libni co pohotovostní lékař
prakticky zadarmo, vždy jsem si přál, aby existoval nejen český
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lékař-lidumil, ale český instalatér-lidumil. Aby takový kanálpucr-lidumil přiletěl kamkoliv v noci z lásky k bližnímu, který
měl ucpaný záchod, tento mu prošťouchl a odcházel s pocitem,
že i on tak zachránil život člověku. A vidíte, takováto postava
není obsahem ani školních čítanek, ani kýžených přání! Kanálpucři-lidumilové prostě nejsou ani v Praze ani v Americe, nic
nedělají z lásky k bližnímu, všechno jen za prachy, a navíc je
ani nikdo nesoudí pro malpractice. Lid v Čechách si jich však
váží. Neváží si naopak toho, komu nemusí nic platit, jako třeba
lékaři-lidumilovi.
Mluvívá se někdy o České “počínavosti”. Nevím, jak je to s
tím opravdu, hledejme tedy poučení v mythologii. Zde pak se do
víme. že ani Přemysl Oráč nedokončil své dílo, nedooral brázdu ve
Stadicích, tedy jakoby vlastně ukázal, jak se to má dělat, ale pak
šel od toho. Jaký v tom symbolický význam pro naše dějiny: “nedoorané oulehle u Stadie,” “Královská role,” symbol občasné či
trvalé bídy v Cechách. Dodělal vždy každý z nás to. co chtěl? Do
dělali to ti, co na nich zejména záleželo?
Národy mají i svou metafyziku. Určitá data jsou nešťastná.
Idus Martii, 15. březen, přinesl neštěstí nejen Gaiu Juliu Caesa
rovi, ale i nám. Za zvláště špatný den v našich dějinách platí 26.
srpen, den sv. Rufa. Toho dne r. 1278 padá na Moravském poli
český král Přemysl Otakar H., a na tentýž den r. 1346 padá u
Kresčaku slepý král Jan Lucemburský, poté co pronesl “To bohdá
nebude, aby český král z boje utíkal”. V r. 1968 to tedy vyšlo jen
o pět dní dříve, ale co je pět dní proti dějinám? Přemysla Otakara
TI. zradil na Moravském poli hlavně pan Milota z Dědic. Jméno
Dědice nám však cosi připomíná. V nějakých Dědicích se na
rodil také Klement Gottwald, který vtiskl poslední jidášský poli
bek naší demokracii. Během té řady let, co denně jako psychiatr
musím bedlivě sledovat lidské tváře, povšiml jsem si řady vě
cí, které třeba jiným lidem ucházejí. Teprve ale poté, co jsem
shlédl film “Swastika”, uvědomil jsem si nápadnou podobu tváří
Gottwalda a Hitlera.
Jaké jiné máme vlastnosti? To, že tolik mlčíme, je přece výraz
skromnosti. Či snad zbabělosti? Každý občan USA, pobírající
státní podporu z daní těch, co na to dělají, tedy i našich, má od47

váhu říci, jak si co na světě představuje. A co my emigranti. Co je
pro nás typické? Řada z nás si asi váží Jana Amose Komenského.
Vždyť je uznáván co učitel národů. Měl by tedy být naším pře
dobrazem. Proč si tedy z něho v Proměnách nezacitovat, místo z
vousatého Marxe, vždyť ke Komenskému bychom měli mít blíže.
Slyšme, jak si Komenský představuje stát (Z Všenápravy):

“Ve státu nebudiž trpěn nikdo nepracující, kdo by totiž neživil
počestně sebe a své příslušníky, slouže společnému celku orbou,
řemeslem, obchodem nebo radou. Důvody: 1) Aby se nikdo z ne
činnosti neučil zločinnosti. Bude tedy v té věci omezován každý
ve svém vlastním zájmu, 2) Aby se jiní nenakazili zlým příkla
dem. 3) Aby nebyla příležitost k žebrotě nebo pletichám. 4) Poně
vadž nečinné tělo neživí žádný úd — tak Egypťané měli moudrý
zákon a ještě dnes jej mají Číňané, že nedovolují lenošit ani dnavým, slepým, kulhavým a zkomoleným, i když jsou bohatí. Solón, athénský zákonodárce, dal proti lenochům a zahalečům zvlášt
ní zákon, kterým propůjčil komukoliv moc zavést proti nim proces
(Plutarch, Solón, kap. 22). I Bůh ve svém slově dal zákon “Kdo
nepracuje, ať nejí (2. Thess. 3, 10). Římané nevystavěli Slepé
náhodě, jak nazývali patronku prázdných zahalečů, žádný chrám
v městě, nýbrž za Tiberou, aby dali najevo, že nečinnost má býti
vzdalována od hranic dobře řízené obce. Tedy podle těchto pří
kladů budiž stanoveno zákonem:
1) Bohatí, aby se věnovali studiu a získání moudrosti, aby slou
žili obecnému prospěchu.
2) Chudí aby se věnovali pracím rukou svých. Kdo učiní jinak,
budiž stanoven trest. Kdyby se toho dalo dosáhnout, již tím
jediným prostředkem, byla by odstraněna polovina nepořádků
a ohavností světa: odpadlo by kořistnictví. krádeže, karban a
všelijaké podvody. Z toho plyne, že také žádní žebráci nesmějí
býti ve státu trpěni — tím méně celé pluky jejich, jako jsou
cikáni. Za to je třeba opatření, aby se každý člověk počestně
zaměstnával na prospěch těla i duše i vnějších statků.
Buďtež zaraženy i všechny příležitosti a nástroje ke zkažení
jakož jsou:
1) Necudné kresby na obrazech, v knihách a kdekoliv, aby se
nikdo s nimi nesetkal:
2) Světské písničky smyslné a kluzké;
3) Smyšlené příběhy (o Meluzině, o Amadovi) a všechny světácké
knihy vůbec, z takových knih čerpá se atheismus.
4) Krčmy, nálevny, kořalny a domy pitek nebuďtež nikde trpě
ny.
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5) Rovněž buďte odstraněni lichváři, spekulanti a jiní podobní,
pijavice a cizopasníci jiných. Tím méně mají býti trpěni kar
baníci, planetàri, kejklíři, komedianti, provazolezci a jiní
dryáčníci a neužiteční marniči peněž.”
Potud Comeníus. Zkuste to ale dnes, ať v Americe či jinde, ně
co takového kázat o cikánech či jim podobných, že by žebráci
měli pracovat, a dokonce že je to v jejich zájmu! Přes noc je z
vás největší “motherfucker”, rasista a fašista, jakého země nosí.
Vidíte, vidíte, kam nás tedy zavedl Komenský!
Emigrant to má vůbec těžké. Není ani ryba, ani rak. Mně emi
grant, zejména český, připomíná velrybu. Velryba, jak známo,
není ryba, leč savec. Přesto žije ve vodě. Na konci prvohor, či
na začátku druhohor, se přesunuli někteří obratlovci z moře, pů
vodní kolébky života, na souš. Z některých ryb tak vznikli obojži
velníci, plazi, ptáci, a v třetihorách i savci. Někteří savci se pak
ale zpět vrátili do moře. To jsou velryby. Velryba ale k životu po
třebuje vzduch, dýchá plícemi, tentýž vzduch, který dýchala jako
savec na suché zemi. Když ji potopíte pod vodu a zabráníte dý
chání, udusí se. Když ji ale vrátíte na pevninu, zahyne. A co více,
někdy hnána nepochopitelným atavistickým pudem, velryba vy
lézá na břeh aby zahynula, a i když ji za této situace vrátíte do
vody, znovu vylézá na břeh. Doslova jako emigrant! Z původního
ráje, demokracie ve své vlasti, jakoby moře v případě velryby, se
emigrant adaptuje na diktaturu jakoby na pevninu. Odsud ale
prchá, vrací se do původního ráje, demokracie, jakoby zpět do
moře. Nemůže zde ale žít, aniž dýchá tentýž vzduch jako je tam,
odkud utekl; musí si zachovat duchovní jednotu s minulostí,
poplakává, říká si ve starých zažloutlých knihách svých předků.
Když mu toto vezmete, splyne s prostředím, což znamená, že pře
stane být emigrantem, tedy co emigrant zmizí, či zahyne jako vel
ryba strčená pod vodu. Když jej ale vrátíte tam, odkud přišel, za
hyne také, již se neadaptuje zpět na diktaturu. Jako ta velryba na
souši. Někdy ale, před smrtí, hnán atavistickým pudem, emi
grant se stůj co stůj chce vrátit odkud přišel, jen proto aby tam
zahynul jako ta velryba vylézající na břeh. Krom toho, jak zná
mo, velryby jsou na vymření, neb velrybářské flotily sovětské a
japonské nepřistoupily na jejich mezinárodní ochranu a masakru
jí je.
(Pokračování v příštím čísle)
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PÍT LET OD ODCHODU PETRA DENA
Ti kdož znali tohoto zakladatele a dlouholetého redaktora Proměn
osobně, se patrně 9. září na chviličku zastavili a v úžase si položili
otázku: “To už je skutečně pět let?” — Máme totiž pocit, že Petr
Den nezemřel, že je tu stále kolem nás a s námi, že jen odložil
svou neodmyslitelnou hůl a na chviličku poodešel, že se nám zas
vrátí. Jeho laskavá, přemýšlivá tvář, ta fyzická i ta duchovní,
zrcadlící jeho literární dílo, je tu stále s námi. Jeho příklad a od
kaz je tak živý, že je stále částí našeho dneška, našeho exilu, na
šeho vlastního osudu.
Moje vzpomínka je určena spíše novým čtenářům Proměn, kte
ří se s Petren Denem nikdy nesetkali a kteří patrně neznají ani
jeho knížky. Petr Den, vlastním jménem dr. Ladislav Radimský.
se narodil 3. dubna 1898 v Kolíně n. L, Vystudoval práva a vstou
pil do služeb ministerstva zahraničí. Zastával významné funkce
jak v Praze tak v celé řadě zemí, kde působil jako úspěšný diplo
mat. Po prvé světové válce se účastnil mírových konferencí v
Paříži, v Ženevě a v Londýně, po druhé válce byl zástupcem ve
doucího čs. delegace u Spojených Národů v New Yorku. Po únoru
1948 se této funkce vzdal, ale dík svým jedinečným znalostem,
byl přidělen sekretariátu OSN a Svěřenecké komisi.
Skutečným domovem Petra Děna však nebyly diplomatické ku
loáry, ale jeho knihovna, kde se zamýšlel nad naším písemnict
vím a nad posláním exilu. Dr. Radimský byl nesmírně poučeným,
přísným, ale spravedlivým literárním kritikem a předním čes
kým esejistou. V Praze byl již na počátku třicátých let poctěn li
terární cenou Melantricha, za svou sbírku esejů “Tvůrcem snad
no a rychle”. V porotě soutěže zasedali m. j. také F. X. Šalda a Otakar Fischer. Soutěž byla anonymní a Ladislav Radimský se jí
účastnil pod jménem Petr Den, které si pak ponechal pro všech
ny své kritické a esejistické práce v Československu a později i
v exilu.
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Listuji několika desítkami skvělých esejů, které Den v exilu
napsal a ze svých skromných finančních prostředků většinou i
vydal. Hromádka těch rozsahem nevelkých knížek a sešitů, vyda
ných především Křesťanskou akademií v Římě a Sklizní svobod
né tvorby, je studnicí vody živé, odkazem věrným a zavazujícím.
V “Rubu a líci našeho národního programu v atomickém věku”
(1959) Petr Den nastínil jasný kulturně-politický program exilu.
Analyzoval v něm naši národní minulost, její slávu i stíny, na
bádal k mravní obrodě, ke sjednocení našich sil tvůrčích. Tento
nesmírně poučený vlastenec i Evropan pomáhal rozšiřovat naše
obzory do dálek i hloubek. Vlast pro něho nebyla pojmem pouze
geografickým, ale mapou našich národních osudů, slávy, ponížení
i vítězství. Národ se jevil Petru Denovi jako věčný proud aktivi
ty tvůrčí, jako živý organismus usilování mravního a nábožen
ského.

Radimského bezpečné spočinutí v metafyzice ho neodvádělo od
povinností a závazků politických. Byl přesvědčen, že o pravém
programu národním může svobodně přemýšlet a rozhodovat pou
ze svobodný exil. Proto nám ukládal tolik povinností. Shrnul je ve
svém provokativním eseji “Skloňuj své jméno, exulante”, (1967)
v “Cestě k politickému poslání” (1966), v již zmíněném “Rubu a
líci” . . . (1959), v “Počitadle” (1961), v rozpravě “Na táckách s
domovem” a v řadě dalších studií.
Nebylo jistě náhodou, že svou poslední sbírku esejů, která vyšla
téměř tři roky po jeho smrti, autor věnoval mládeži, především
mládeži české. ("Vzdělaná mládež světa, nechce-li zahynout, musí
tuto Lásku, která je pro nás, Cechy a Slováky, láskou křesťanskou,
zvednout ze země, vdechnout jí nový a moderní život, staré tradi
ce prožít znovu a pravdivěji, a víc než to: podle Saldy si své vlast
ní tradice vytvořit znovu, tradice na každý den nové. Tradice pří
mé cesty, a přímá cesta je vždy cestou za Absolutnem, i kdyby bylo
sebevzdálenější a bylo v naSem životě nedosažitelné”, str. 59.)
Pro Petra Děna exil byl “stavem duše”. Byl také jedinečnou

příležitostí k svobodnému uvažování a k svobodnému činu. V ně
kolika svých úvahách poukázal na vyhnanství velkých duchů
evropských a světových i na exil Komenského, který by byl sotva
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zanechal tak jedinečné dílo, kdyby nebyl konfrontován s tolika
vlivy, osudy a příklady světovými.
Filosof — diplomat — estét — člověk příslovečně skromný, la
skavý a pracovitý, kosmopolita zakotvený v Bohu a nadevše mi
lující svou vlast — to byl Petr Den. Jeho vysoká katedra zůstává
v exilu neobsazena. Nemůžeme uctít lépe jeho památku než sezná
mí me-li se s jeho nabádavým, podnětným literárním dílem. (*)

JIŘÍ ŠKVOR
(*) Má je na skladě Křesťanská akademie v Římě nebo SVU v New Yorku.

Z ODKAZU PETRA DĚNA
Nám jde o duši, o metafysickou duši národa, o věčnou duši jeho
synů a dcer, o duši generací budoucích. Modlíme se k svátému VáIclavu, aby nedal zahynout nám ni budoucím; nemodlíme se, aby
_

pár intelektuálů mohlo jet do ciziny nebo si koupit banány; nemodlíme se k našemu patronu, aby západní svět měl pokoj na šu
mavských hranicích . . .
Není pravda, že pro exulanta je domov minulostí (krásnou mi- 1
nulostí), pravda, je, že je jeho budoucností. Nostalgický exulant
není vůbec žádným exulantem, zoufalý exulant teprve ne! Pravý
exulant ví, že se domů vrátí; když ne jako živý, tož jako mrtvý,
když ne sám, tož ve svých dílech, která tvoří v cizině s myšlenkou
na domov. Máchův Vilém miluje svou zemi krásnou, milovanou,
nejen jako svou kolébku, nýbrž i jako svůj hrob, a Josef Hora ve
svých Máchovských variacích oslovuje nás takto:

x

Poutníku, sbohem. Lučinou
zacházíš, zajdeš, a než rtoma
ti slova lásky uplynou,
v svém zamlknutí budeš doma,

Bídou exulantů je vykořenění. Není bez kořenů ten, kdo má hrob
doma. Pravý exulant bude a vrátí se domů v svém umlknutí, vrátí
se do země, kterou podle Josefa Hory “Bůh a svět postavili ve svůj
střed” ...
_
-
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«Al-1
(S’

Exulant, který své dítě nenaučí mluvit a myslit česky nebo slo
vensky —■ vím, že to je těžké! —- nemá práva spílat komunistům
doma, že zabíjejí naši tradici, že falšují naše dějiny, že lámou ná
rodní charakter člověka. Sami dělají totéž se svými dětmi, s nej
větším pokladem, který si vzali do ciziny při vyhnání z vlasti . . .
•

Exil není možný bez programu; nemá-li žádný, není to uvědomě
lý exil. Program je takový, jaký je exil; exil je takový jako jeho
program. “Nic není člověku tak nesnesitelné, jako být v naprostém
klidu, bez vášní, bez náklonosti, bez úkolu” — říká Pascal ve svých
“Myšlenkách” . . . Nemá-li exil úkol, rozpadá se v nic. Že se do
sud nerozpadl docela, je to jen proto, že ví, že jeho úkolem je bojo
vat proti komunismu. Bohužel, takto formulovaný úkol je jen zá
porný; proto také tolik záporného je i v našem exilu . . . Exil po
třebuje velký úkol, aby byl velký; potřebuje hrdý program, aby
našel víru v sebe . . .
Protikomunismus není a nesmí být jediným bodem exilového
programu — jen lidé přízemní si to mohou myslit. Vedle úkolu po
litického má exil svůj úkol kulturní, mravní i náboženský. Je pro
to správné, že po mnoha letech živoření organisací politických, se
objevila potřeba i organizace kulturní, Československé společnosti
pro vědy a umění, která, doufejme, vyplní velkou mezeru ...
—j
Národní program vyroste ze spolupráce exilu s domovem, při
čemž exil nesmí zapomenout, že má větší odpovědnost než národ
doma národní program formulovat, protože na svobodě je taková
formulace snadnější.
-x_
Tragedie únorová byla tragedií větší než byl Mnichov. Mnichov
ská tragedie byla tragedie vložená nám zvnějšku, únorovou jsme si
uložili sami, a byla a je tragedií našeho nitra. Proto druhá trage
die je trvalejší než prvá, proto nás nikdo z ní zvnějšku neosvobodí
a ani osvobodit nemůže. Musíme si pomoci sami a to je dobře, pro
tože sami jsme si ji zavinili, sami jsme od svobody utekli, sami si
svobodu v sobě, ve své duši, musíme nalézt. Jen tak bude u nás
zase doma.
PETR DEN
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EMIGRANTSKÝ SEN
MILOŠ BONDY
1. ÚVOD
Vzájemné působení a ovlivňování mezi vědomým a nevědomým,
mezi přítomným zážitkem a minulostí a mezi mániíestním, t. j.
zjevným, a latentním psychickým obsahem představují jeden ze
základních předmětů zkoumání v psychoanalyze. Současně jsou
to také ohniska rozmanitých revizí psychoanalytické teorie.
Protiklad manifestního a latentního se uplatňuje v neurotickém
(případně i psychotickém) příznaku (symptomu), v chybných
úkonech jako jsou přeřeknutí, přepsání, zapomenutí, avšak také
ve snu.
Mániíestním rozumíme jevovou stránku, totiž to, co vnímáme a
uvědomujeme si, ať již jde o příznak, chybný výkon nebo sen.
Nerozhoduje, zda jsme je postřehli na sobě samých či na druhé
osobě. U snu, jenž se zdál někomu jinému, jsme pochopitelně od
kázáni na jeho vlastní vylíčení toho, co ve spánku prožil. Latent
ní je ona část příznaku, chybného výkonu nebo snu, jež nám zů
stává ukryta. Manifestai je výrazem latentního. Latentní dává
smysl manifestnímu, je jeho “motivací” či “příčinou”. Dobrat se
pochopení latentního, vyžaduje určitou míru úsilí, ať se tak již
děje introspekcí u toho, kdo pro ni má potřebný výcvik, nebo spo
lečnou prací analytika s klientem.
Rozlišování mezi manifestním a latentním, jež v podstatě od
povídá protikladu vědomého a nevědomého, se v psychoanalyze
datuje od dob Freudových. O Tento moravský rodák také přijal
starší teorii Griesingerovu, <2> podle níž sen, stejně jako psychóza,
splňuje přání. Manifestní sen popsal Freud jako fasádu, kterou
je nutno rozdrobit na prvky, abychom tak získali výchozí podně
ty pro volné asociace, t. j. pro vybavování představ spojených
předchozí zkušeností s prvky manifestního snu. Tento postup po

54

važoval Freud za jedině možný a plodný přístup k latentnímu
snu a tím k nevědomí. Takto chápaný výklad snů byl Freudovi
via aurea (zlatá cesta) k poznání nevědomí.
Freud, jako ostatně většina tvůrců systémů a teorií, si příleži
tostně osoboval právo nerespektovat své vlastní postuláty. Občas
místo volných asociací začal prostě interpretovat manifestní sen.
Tento postup lze ospravedlnit jiným Freudovým poznatkem, jenž
nazýval “předeterminovaností” (Ueberdeterminiertheit), ač lépe
by asi vyhovoval název několika — či mnohočetná determinovanost. To znamená, že týž sen nebo symptom můžeme interpreto
vat na různých úrovních vývoje nevědomí. Do jisté míry připo
míná takový postup loupání cibule: lze odstraňovat vrstvu po
vrstvě. Některé, opět podobně jako u cibule, vženou slzy do očí.
J. Spanjaard <3) v přehledné práci o manifestním snu upozornil
na svůj poznatek, že totiž ... “v manifestním snu skoro všech pa
cientů lze nalézt alespoň náznak konfliktu”. Domnívám se, že ma
nifestní sen obsahuje takové množství nezastřeného konfliktu,
jaké je snící schopen si uvědomit v bdělém stavu. Spanjaard se
také zmiňuje o jednom zvláštním druhu manifestního snu, který
Freud přijímal bez interpretace v jeho zjevné podobě, totiž o snu
nezakrytě splňujícím přání. Tyto sny jsou časté u dětí, avšak vy
skytují se také u dospělých, jako reakce na frustraci nebo strá
dání.

2. SEN
Předmětem tohoto sdělení je zvláštní druh manifestního snu ne
zakrytě splňujícího přání. Tento sen reaguje na specifickou život
ní situaci. Je všudypřítomný ve snech osob žijích v téže situaci.
Na rozdíl od obyklého snu, jenž nezakrytě splňuje přání, obsahuje
vždy konflikt. Nazývám tento sen “emigrantský” nebo “uprchlic
ký”.
Nejprve jsem jej poznal z vlastní zkušenosti. Později jsem jej
zaznamenal mezi sny osob žijících v téže situaci. Posléze jsem po
nich začal pátrat.
Ve vzorku, jenž zahrnoval přes dvacet emigrantů, se nenašel
ani jediný, jenž by nepoznal popisovaný sen. Výjimku tvoří pouze
jedinci, jimž se “nikdy nic nezdá”.
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Ve většině případů se uprchlický sen začal dostavovat po ně
kolika měsících života v emigraci. Výjimkou byl jeden ze zkou
maných, u někož se uprchlický sen dostavil poprvé již po třech
dnech v zahraničí. V jiném případě se sen dostavoval vytrvale
ještě po jedenácti letech exilu.
Životní situace všech, kdož poznali uprchlický sen, je přes in
dividuální odlišnosti identická ve své podstatě a obecně známa.
Nemohou se vrátit do země svého původu, když ji byli jednou opustili. Mohli by, avšak to by — vedle ještě dalších rizik — zna
menalo opustit nové domovy a resignovat na existence budované
obvykle za ztížených podmínek. Konfliktní povaha takové si
tuace je zřejmá.
Struktura emigrantského snu je jednoduchá. Sen se skládá ze
dvou částí. V první spáč zpravidla radostně prožívá svůj návrat
domů. Druhá část snu jej vrátí do skutečnosti. Vyděsí jej totiž
nemožnost návratu do nového domova. Znepokojení často pře
ruší spánek a vede k procitnutí.
Za manifestní fasádou se obvykle skrývá hlubší a osobnější
konflikt, často aktualizovaný životem v exilu.
Konfliktem zjevným na první pohled liší se uprchlický sen od
většiny ostatních snů, které nezakrytě splňují přání. Jimi nej
častěji reagujeme na biologické deprivace. Jestliže jsme například
uléhali hladoví, usedáme ve snu k plným stolům. V těchto přípa
dech bývá snové uspokojení nerušené. Jsou ovšem také sny, které
nezakrytě splňují přání avšak nekončí nerušeným uspokojením. K
nim patří sny některých kuřáků, kteří byli donuceni přestat kou
řit. Zatímco někteří ve svých snech nerušeně vychutnávají po
žitek iluzivního kouření, potěšení jiných je zkaženo; ve snu litu
jí, že podlehli zakázanému návyku.
Zdá se, že tento druhý postoj (lítost nad porušením abstinence)
plyne jednak z imperativního nad-já, (4> jednak z vědomého kon
fliktu mezi přáním kouřit a strachem z možných následků. Po
kud pad jde o kouření samo, jeho motivace může být velmi rozma
nitá. Freud považoval svou . . . “závislost na nikotinu (za) odvo
zenu od prvotní náruživosti”, t. j. od masturbace. Schur, W). To
je Freudův výklad jeho vlastní kuřácké vášně, což neznamená,
že by tomu nutně tak muselo být u každého kuřáka.
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3- UKÁZKY
I. Třicetišestiletá vdaná žena již několikrát procitla z emigrant
ského snu se slzami v očích. Sen ji přenesl zpět do vlasti. Tam žije
její stárnoucí matka, jejíž je jediné dítě. Děs tohoto snu: manžel
a osmiletý syn nejsou s ní. Žijí ve svém novém domově a ona je
vyděšena nemožností vrátit se k nim.
Latentní sen obsahuje konflikt mezi povinnostmi matky a man
želky a vlastní dětskou závislostí na matce.
II. U snu třicetiletého ženatého inženýra je pozoruhodné, s jakou
rychlostí reagoval na změněnou životní situaci. Sen se dostavil po
třech dnech emigrace.
Při procházce známými ulicemi rodného města spáč pocítil přá
ní navštívit některé ze svých přátel. Váhal však, aby je neuvedl
do zbytečných rozpaků, jsa emigrantem. Sen ukončilo zděšení
z myšlenky, jak se nyní dostane ze země.
K ozřejmění inženýrova ambivalentního vztahu k přátelům ve
snu stačilo několik málo volných asociací. Předmětem této am
bivalence byla mimo jiné i otázka, kdo vlastně jednal správně?
On, jenž uprchl, či přátelé, kteří zůstali doma?
III. Radost dvacetidevítiletého muže ze snového pobytu doma
je rušena zneklidňující myšlenkou, že nebude s to dokončit stu
dia v zemi svého současného (skutečného) pobytu.
Tento muž oceňuje příležitost universitního studia. Doma mu
podobná příležitost zůstala odepřena. Současně je však ambiva
lentní pokud jde o zvolený obor a uvažuje o jeho radikální změně.
4. DISKUSE
Mamifestní sen, jenž vyjadřuje konflikt, činí tak v zakódované
podobě. Dešifrování vyžaduje určitou míru analytické dovednosti
a zkušenosti. T. G. French a E. Fromm(ová) <7) založili svou tech
niku výkladu snů na rozpoznávání vzájemně si odporujících a te
dy konfliktních tendencí manifestního snu.
V uprchlickém snu je tomu jinak. Konflikt obou protikladných
tendencí, totiž (a) přání být opět doma a (b) přání volného ná
vratu do země vlastní volby (8> není zašifrován. Zde není třeba
analytického vhledu, aby lidé poznali rozporný ráz svého mani
festního snu. Poznají to proto, poněvadž tu nejde o konflikt ne
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vědomý, nýbrž o skutečnost, kterou si uvědomují v bdělém sta
vu. Neuvědomují si však, že manifestai a zvenčí daný konflikt
současně zastupuje jiné nevědomé konflikty. Takovým konfliktem
je například rozpor mezi dětskou závislostí na stárnoucí matce a
zralejším přijetím vlastních mateřských a manželských povinno
stí nebo mezi mladistvými uměleckými ambicemi a realistickým
přizpůsobením životním podmínkám.
Uprchlický sen, alespoň po určitou dobu života v exilu, je snem,
jenž se opakuje. Podle Franche W “sny neurotiků . . . jsou výra
zem nemožnosti nalézt takové řešení konfliktu, jež by bylo přija
telné ve skutečném životě.” Opakování snu je dalším výrazem
této neschopnosti nebo nemožnosti. Stěží lze totiž nalézt osobní
řešení pro konflikt, jenž je svou podstatou nadosobní, dobový.
Zvládnutelný jsou však osobní konflikty, které oživují onen
nadosobní emigrantský zážitek a dodávají mu ve snech emocionál
ní intensitu. S nimi se lze vypořádat, i když to nemusí být vždy
snadné. Snad také proto nám Jan Amos Komenský představil
“lusthaus” srdce jako protiklad labyrintu světa.

5. PROZNÁMKY

(1) S. Freud, Interpretation of Dreams, Standard Edition, sv.
4 — 5, 1900. Český překlad: Výklad snů, Albert, Praha 1937.
(2) W. Griesinger Pathologie und Therapie der psychischen
Krankheiten, 3 vyd., Braunschweig 1871.
(3) J. Spanjaard, The Manifest Dream Content, International Jour
nal of Psycho-Analysis, 49, 1969, 221-235.
(4) Nad-já představuje v psychoanalyze soubor společenských a
morálních norem přijatých jedincem v procesu výchovy.
(5) M. Schur, Freud, Living and Dying, Hoggart Press, Londýn
1972.
(6) Freud se několikrát pokusil vzdát kouření a pravděpodobně
poznal kuřácký sen v opakovaných obdobích abstinence. Čtená
ře Výkladu snů může proto překvapit, že jej nikdy nezazna
menal. Asi jej nepovažoval za dosti důležitý.
(7) T, M. French a E. Fromm(ová), Dream Interpretation, Basic
Books, Nový York a Londýn 1964.
(8) Obě přání se dostávají do konfliktu pouze nerespektováním
Charty Lidských Práv Organisace Spojených Národů.
(9) T. M. French, Reality Testing in Dreams, Psychoanalytic
Quarterly, 6, 1937, 62-77.
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NA OKRAJ NĚKTERÝCH NOVĚJŠÍCH

PUBLIKACÍ
J. W. BRÜGEL (LONDÝN)
I.
Musíme být vděčni dr. Vladislavu Klumparovi, že uveřejnil v tom
to časopise (ročník XI., č. 4 a roč. XII. č. 1) své vzpomínky na po
hnutou dobu protektorátní, i když lze litovat, že s tím čekal tak
dlouho a učinil to pouze jako reakci na knihu, kterou o tématice
napsal prof. Mastný. Nicméně Klumparův výklad obsahuje mnoho
zajímavých detailů. Některé až dosud nebyly známé. O jiných (na
př. o neochotě Chvalkovského věřit, co se mu hlásilo o Hitlerových
úmyslech pro 15. březen 1939) víme sice z jiných pramenů, ale
jejich potvrzení z úst tak důležitého svědka, jakým je dr. Klumpar, má velkou cenu.
Chtěl bych v této souvislosti jen poukázat na některé otázky,
které sice jsou z dnešního hlediska menšího významu, které ale
přesto by měly být objasněny, pokud to je ještě možné. Dr. Klumpar reprodukuje v prvním článku (str. 39) co dr. Hácha řekl praž
ské vládě po návratu z Berlína 15. března o svých berlínských
zážitcích. Podle toho měl dr. Hácha po příjezdu do Berlína ve 12.
hod. v noci v hotelu návštěvu německého ministra zahraničí Ribbentropa, který “když dostal hlášení, že Hitler je očekává, do
provodil Háchu a Chvalkovského k němu.” To je poněkud v roz
poru s výpovědí paní Rádiové, (dcery dr. Háchy, která ho na cestě
do Berlína doprovázela,) před norimberským soudem. Hlavně na
výpovědi paní Rádiové se zakládá m. j. na př. líčení anglického
historika R. G. D. Laffana (v “Survey of International Affairs”,
1938, vol. III., str. 266.) Podle paní Rádiové, nejdříve byl přijat
Ribbentropem Chvalkovský, (asi v německém ministerstvu zahra
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ničí,) načež Ribbentrop vykonal návštěvu u Háchy v hotelu Adlon.
V 1. 15 hod. ráno 15. března 1939 byli Hácha a Chvalkovský uvedeni k Hitlerovi, v jehož společnosti byl mezi jinými také Rib
bentrop. Nezdá se proto pravděpodobné a není to potvrzeno také
žádným jiným pramenem, že Ribbentrop čekal celou hodinu, spo
lu s Háchou, v hotelu, až Hitler dá vědět, že je ochoten návštěvní
ky z Prahy přijmout a že dr. Háchu pak doprovodil k Hitlerovi.
Ribbentrop asi vykonal jen to, čemu by se za jiných okolností
řeklo “zdvořilostní návštěva”, a pak zmizel. Jinak není rozporu
mezi zprávou kterou podal Hácha vládě, po návratu z Berlína a
mezi jinými prameny. Nemám pochybnosti o tom, že dr. Klumpar správně opakuje, co dr. Hácha tehdy řekl. Věc se měla asi
tak, že dr. Hácha, v pochopitelném rozčilení, jednu podrobnost pa
trně nevylíčil zcela správně. Ve své písemné zprávě datované 20.
března 1939 (Mnichov v dokumentech, II., Praha 1958, str. 392)
Hácha vylíčil situaci v hotelu Adlon takto: “O 24. hodině navštívil
mne v průvodu ministra dr. Chvalkovského říšský ministr za
hraničních věcí von Ribbentrop, s nímž jsem vyměnil několik
zcela povšechných vět, při čemž zmínil jsem se o obtížné situaci
malého národa vklíněného do sfér národa velkého. Dotkl jsem se
také nesnadného poměru Čechů ke Slovákům. Po odchodu Ribbentropově, mezi 1.-2. hodinou noční dostalo se mi sdělení, že říš
ský kancléř mě v říšské kanceláři očekává”.
Důležitější se mi zdá otázka právnického a politického význa
mu podpisu dr. Háchy na známém prohlášení, kterým měl vložit
“s důvěrou” osud českého národa do rukou Hitlerových. Že to byl
podpis vynucený, není nutno dokázat. Ze vzpomínek dr. Klumpara se dozvídáme po prvé, že Hitler původně žádal, aby Hácha
vyslovil takové “přání” s dodatkem, že tak učiní “se souhlasem
vlády”. Hácha se prý zdráhal tak učinit s poukazem na fakt, že
“podle ústavy není oprávněn mluvit také jménem vlády”, načež
Hitler od tohoto, pro něj zcela bezvýznamného, požadavku upustil.
V osobním rozhovoru s dr. Klumparem, Hácha prý vyslovil radost
nad touto změnou oproti původnímu textu, poněvadž bez ní “byse jeho projev (recte: podpis, JWB) mohl považovat za platný
právní akt”, (str. 40, 41 prvního a str. 43 druhého Klumparova
článku.)
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Patrné jako svůj vlastní komentář dr. Klumpar dodává, že
“zmocňovací zákon (z 15. XII. 1938) totiž dával presidentovi, za
jednomyslného souhlasu vlády, neomezenou moc zákonodárnou a
vládní, čítajíc v to i změnu ústavy”. K tomu nutno říci, že zmoc
ňovací zákon (vyhlášený jako ústavní zákon,) dával presidentovi
a vládě nikoli neomezenou, ale přesně omezenou moc zákonodár
nou. (Abstrahuji zde od námitky, že nic z toho, co se stalo po Mni
chově, nebylo kryto ústavní listinou z 29. února 1920.) Za urči
tých předpokladů byl president republiky zmocněn změnit ústavu.
(Dr. Hácha neměl vůbec příležitost k praktické aplikaci tohoto
zmocněni až do 15. března 1939.) Ale žádný zmocňovací ani jiný
zákon mu nedal právo vzdát se ústavy a státní suverenity a
“vložit” osud státu do cizích rukou. Případný souhlas vlády k ta
kovému aktu (k němuž nebyl oprávněn) nebyl by mu poskytl žád
nou platnost nebo závaznost. (Neformálně pražská vláda, pod tla
kem událostí, souhlas k podpisu dala, ale to je celkem vedlejší.)
O tehdejším a pozdějším postupu dr. Háchy mohou být různé
názory. Vyjádřeno v extrémech, možno to odsoudit jako velezra
du, nebo chválit jako státnický akt, jímž byla zachráněna existen
ce národa. Co však asi nikdo popírat nebude, je, že dr. Hácha byl
znamenitým právníkem, který si musil být vědom toho, že jeho
podpis v Berlíně byl z ústavního hlediska nicotný, bez ohledu zda
měl k tomu souhlas vlády či ne. Soudím proto, že Hácha, když po
dlouhém zdráhání a pod hrozbami přece jen podepsal, učinil tak s
“reservatio mentalis” a že proto takový podpis nemá právnicky
žádný význam. To není řečeno na obhajobu dr. Háchy, ale k ob
jasnění velmi komplikované situace.
II.
V Londýně vyšly vzpomínky generála Františka Moravce,
(“Master of Spies. The Memoirs of General Moravec”, The Bodley
Heads, London, 1975) který byl od r. 1937 — 1945 šéfem čs. zpra
vodajské služby. Jako každá kniha jednající o špionáži, má i tato
značný ohlas. Je to dílo velmi zajímavé. Nemíním o něm napsat
recenzi; nerozumím vojenským věcem ani řemeslu zpravodajské
mu. Přenechám proto kritickou analýzu knihy lidem povolaněj
ším. Sám však chci upozornit na jednu okolnost, již si nedovedu
vysvětlit.
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Asi od r. 1960 byly publikovány v Praze (po prvé v článku Ru
dého práva) poukazy na to, že jistý říšský Němec, jménem Paul
Thümmel, zásoboval čs. zpravodajskou službu, již před válkou a
potom i za války, přesnými údaji o Hitlerových úmyslech nejen
proti Československu, ale i proti jiným státům. Thümmel pochá
zel ze Saska, tedy z území, tvořícího dnes část komunisty ovláda
ného státu, a měl jsem proto nejprve dojem, že zde pražský re
žim chtěl těžit z tehdejší “západní” konjunktury s různými špió
ny pomáhajícími protinacistické koalici za války, a chtěl proto
patrně představit “východního” podporovatele války proti Hitle
rovi. Ale nebylo tomu tak!
R. 1964 vyšla v Praze kniha Rudolfa Ströbingera pod titulem
“Stopa vede k Renému”, v níž Thůmmelův případ byl vylíčen do
všech podrobností; žádný “komunistický přízvuk” tato věc tedy
neměla. Ströbinger byl tehdy šéfredaktorem deníku “Lidová de
mokracie”, v jehož nakladatelství jeho kniha také vyšla. (Autor
nyní žije v Německu.) Ströbingerova kniha, která vyšla r. 1966 v
německém překladě s názvem “A 54 — Spion mit drei Gesich
ten”, nemohla být uveřejněna bez povolení, a patrně ani bez aktiv
ní pomoci pražského režimu; autor měl přístup k různým archi
vům, z nichž čerpal.
Je to podivná a téměř neuvěřitelná historie německého funk
cionáře, který se nejdříve, z důvodů zištných, dal dobrovolně do
služeb GSR a dodával Praze, za velké peníze, tajné informace ne
smírné ceny. Thümmel nebyl vysokým hodnostářem. Odkud bral
tak přesné a do nejmenších podrobností správné informace o úmyslech vládců Třetí říše a jakým způsobem je předával čs. čini
telům, je jedna z mnoha záhad tohoto případu.
Varován Thümmelem, tehdejší plukovník František Moravec
odletěl se skupinou zpravodajských důstojníků a s tajným archi
vem již 14. března 1939 z Prahy do Londýna, kde pokračoval ve
své činnosti. Thümmel s ním udržoval styky i za války, jen s tím
rozdílem, že projevil ochotu přispět k porážce nacistického Ně
mecka bez finanční odměny. Thümmel byl přeložen do Prahy, kde
se stal víceméně členem českého protinacistického odboje. R. 1942
byl Gestapem zatčen a krátce před koncem války, 26. nebo 27.
dubna 1945, v Terezíně popraven.
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Mèi jsem tehdy na jedné kapitole této překvapující aféry ur
čitý osobní zájem. Pracoval jsem na své knize “Tschechen und
Deutsche 1918-1938”, která vyšla v Mnichově r. 1967. Doplněné
anglické vydání bylo plikováno (pod názvem “Czechoslovakia
before Munich. The German Minority Problem and British Appea
sement Policy”) v Londýně r. 1973. V této knize jsem se také mu
sil zabývat otázkou, na základě jakých zpráv byla vyhlášena květ
nová mobilizace r. 1938. Ströbinger tvrdí ve své knize, že čs. ge
nerální štáb obdržel v květnu 1938 informace od Thümmela (kte
rý byl v Praze veden pod krycí značkou A-54) o přípravách na ně
mecký útok. Tyto informace prý Thümmel předal Moravcovi 12.
května v Lounech. Chtěl jsem si věc ověřit a napsal jsem proto
gen. Moravcovi, (který tehdy žil ve Washingtonu a jehož jsem osobně neznal,) zda může potvrdit tyto údaje obsažené v knize Ru
dolfa Ströbingera. Moravec mi odpověděl v dopise z 9. února 1966,
v němž uvedl doslova: “Pravda je, že Thümmel nám nedodal žád
né zprávy o koncentraci německých jednotek v Sasku, v květnu
1938. Opačné tvrzení je holý výmysl, jeden z těch, kterých je v
knize autora “Stopa vede k Renému” celá řada”.
Moravec mi doporučil, abych vyčkal publikace jeho vzpomínek,
na nichž pracuje a o nichž doufal, že vyjdou koncem r. 1966. Dal
ší můj dopis gen. Moravcovi zůstal již bez odpovědi. Zemřel téhož
roku, ve věku 71 let, aniž by mohl zcela dokončit svou knihu. Mo
ravcova kniha však přece jen vyšla; jeho dcera, paní Hanyi Moravec-Disher ji — podle písemných i ústních otcových sdělení —
dokončila a připravila pro tisk. (Český překlad vyšel v torontském naklatelství 68-Publishers, pod názvem “Špion, jemuž ne
věřili” — Pozn. red. t. 1.) Z textu této velmi poutavě psané knihy
není jasno, co pochází přímo od autora a co dodala jeho dcera.
Jméno Thümmel se v knize vůbec nevyskytuje a autor tvrdí, že
pravé jméno tohoto muže, o němž se zmiňuje jen jako o “A-54”,
se dozvěděl až po válce.
Ale případ Thümmel zaujímá v knize čelné místo. Ströbinger,
na základě spisů tehdy mu přístupných, líčí určité věci obšírněji
než Moravec. Moravec naproti tomu, jako očitý svědek, psal, nebo
vyprávěl obšírněji o mnoha jiných aspektech spolupráce s Thümmelem. Podle Ströbingera, došlo k první schůzce mezi Thümme63

lem a Moravcem 5. dubna 1936 ve Vejprtech. Podle Moravce, k
prvému setkání došlo v dubnu 1937 v Kraslicích. Takových roz
porů je víc a dají se patrně vysvětlit rozdílem mezi v Praze
napsanou knihou a druhou verzí, jež se rodila v Americe.
Po tom, co mi Moravec napsal o situaci v květnu 1938, bylo pro
mě velkým překvapením číst v knize která vyšla pod jeho jmé
nem, že 12. května 1938 ‘A — 54’ sdělil při setkání na čs. půdě,
(místo udáno není,) že Německo plánuje henleinovské povstání v
předvečer obecních voleb (22. května.) Mluvil o pašování zbraní, o
soustřeďování “sudeto-německých jednotek” na německé straně
hranice a o tom, že povstání vypukne po použití hesla “Altvater”
v německém rozhlase. Když se toto heslo v rozhlase 20. května
ozvalo, čs. vláda se usnesla na částečné mobilizaci.
Tolik v knize “The Memoirs of General Moravec”. I když se v
ní nemluví výslovně o tom, že inváze měla přijít se Saska, (Ströbinger se zmínil o vpádu “v prostoru Podmokly-Děčín-Bilina) je
to přece jen v rozporu s tím, co mi Moravec 9. února 1966 napsal.
Pro tento rozpor nemám vysvětlení. — Má je snad někdo jiný?

VĚTIČKY PRO ZLÉ DĚTIČKY
JIŘÍ SÝKORA
čas letí — a marné jsou všechny snahy jej sestřelit.
Všechna sláva polní tráva — a někdy již předem seno.
Když mluví zbraně, právo mlčí — však je tomu zvyklé z doby
míru.
Šedá je všechna teorie, řek — as úsměvem mu vrazil špendlík pod
nehet, až se objevila červená.
Jděte po svých jedech, zasyčel cizinec — a studenti natáhli injekční
stříkačky.
Počet komunikačních prostředků roste, ale komunikace slábnou.
Nasazovali mu psí hlavu, a on si ještě pochvaloval jak mu sluší.
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Zatímco si vojáci vráželi bodáky do břicha, mírová konference
“dosáhla určitých úspěchů”.
Ve Spojených státech vyrostla již třetí generace kompjůtrů, zatím
co v Sovětském svazu se ještě na mnoha místech seče srpem' — i
hlavy.
Vydává se hodně literatury, ale ještě mnohem víc se toho za litera
turu jen vydává.
To jakým způsobem se zmiňoval o svých přátelích se klidně vyrov
nalo udání.
Český samizdat se projevuje tak, že skupina komunistů, kteří v
současné době nemusí platit členské příspěvky, vydává na Západě
tajně Marxe.
Obrození komunisté připomínají děti na kolotoči, které hulákají
“plnou parou vpřed”.
Kdo má na jazyku smrt, těžko tam už najde místo pro zbytečné
řeči.
Ještě jeden takový vtip a jste náš, prohlásil majitel pohřebního
ústavu.
Nevíme dne ani hodiny, pravil rozveselený analfabet.
Jsou-li herci sůl země, pak je ve Spojených státech přesolíno.
O jeho pravděpodobné inteligenci mluvilo to, že když si vrazil če
pici do čela, zakryla mu bradu.
Ovšemže je Praha rudá: však je srdcem Evropy.
Pod určitou perspektivou všechny armády pobývají dočasně.
Problémem naší doby je, jak oslavit nedůstojné výročí důstojně.
Jaké jistoty dnes chcete mít, když i žlutí jsou rudí?
A přece se točí, šeptl Galileo, jda kolem kolotoče — a dostal de
set let v táboře nucených prací.
Staral se jen o sebe a snad proto se tvářil tak unuděně.
Zdravý duch ve zdravém těle, pravil moudrý hrbáč k tupému si
lákovi.
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PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ POEZIE
MILIČ ČAPEK

Noc oblohou se rozestřela . . .
Noc oblohou se rozestřela
a ticho. To jen luna bděla
nad mlčením, jež usíná.
Vše je tak čisté a tak jasné.
Vše je tak čisté, mlčení když hasne,
když odlesk vlídných jezer zesiná.
Jen rákos úzkostí se tiše zachvívá
a rosu setřásá, jež perla zářivá,
na vodách s jemným zvoněním se rozplývá.

Já mám však ruce ve tvých dlaních
a jistotou tvých očí laních
jsem jemně obklopen.
Tvá vůně z míru věcí dýše.
Tak ani záblesk podezření
jak vteřinou se mihne jen,
důvěru svátou nepozmění,
jež jako dítě spí v nás tiše.

(Emile Verhaeren: Jasné hodiny)
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Le ciel en nuit s’est deplié . . .
Le del en nuit s’est deplié
Et la lune semble veiller
Sur le silence endormi.
Tout est si pur et clair.
Tout est si pur et si pále dans ľair
Et sur les lacs du paysage ami,
Qu’elle angoisse, la goutte d’eau
Qui tombe ďun roseau
Et tinte, et puis se tait dans l’eau.

Mais j’ai tes mains entre les miennes
Et tes yeux súrs, qui me retiennent,
De leurs ferveurs si doucement.
Et je te sens si bien en paix de toute chose
Que rien, pas merne un fugitif soupgon de crainte
Ne troublera, füt-ce un moment,
La confiance sainte
Qui dort en nous comme un enfant repose.

(Emile Verhaeren; Les heures claires)

Vzdech
K tobě, ó tichá sestro, na jejímž bílém čele
jeseně sen dlí a zlaté skvrny stele
ke kráse očí tvých, klam nebe zrcadlící
má duše touží! Tak v zahradě snící
vodotrysk bílým vzdechem, k obloze se vzpíná,
k obloze, jež něhou října pobledlá a siná
svou nekonečnou únavu v zrcadle opakuje,
v zrcadle mrtvých vod, kde zlaté listí pluje
a vírem větrným, se hloubí chladná rýha;
v ní žlutý obraz slunce se dlouhým vláknem míhá

(S'téphan Mallarmé)

Féerie
Útlý srp měsíce v světelném objetí
jak v rouše utkaném jen z lehounkého stříbra
se září mramoru, jak ve snu stín si hrá —
vůz z rosy utkaný v závoji z perleti.
Labutím hedvábným, jež šumí v sítinách
okrajem svého téměř světelného peří,
květ bílý leknínů, jež v kruzích vodu čeří,
trhá a rozhodí na černých hlubinách . . .

Zda žiji ještě? V sladkém omámení
jen naslouchám jak jemné vody chvění
na prahu ozvěn křišťálových doznívá . . .

Když měkká vrstva růží v tichém šumění
sténati počíná, dne jehla zářivá
bodnutím démantovým ruší zjevení.

(Paul Valéry: Album starých veršů)
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Le soupír
Mon áme vers ton front oú reve, ó calme soeur,
Un automne jonché de taches de rousseur
Et vers le ciel errant de ton oeil angélique
Monte, comme dans un jardin mélancholique
Fidèle, un blane jet ďeau soupire vers ľAzur.
Ver ľAzur attendri d’octobre pale et pur
Qui mire en grand bassin sa langueur infinie
Et laisse, sur l’eau morte oú la faune agonie
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon
Se tr&iner le soleil jaune d’n long rayon —

(Stéphan Mallarmé)

Féerie
La lune mince verse une lueur sacre
Tonte une jupe d’un tissu d’argent léger
Sur les bases de marbré oú vient Vombre songeur
Que suit d’un char de perle une gaze nacrée.
Pour les cygnes soyeux qui frôlent les roseaux
De carenes de plume d demi lumineuse
Elle effeuille infinie une rose neigeuse
Dont les pétales font des cercles sur les eaux . . .
Est-ce vivre? . . . Ó désert de volupté p&mée
Où meurt le battement faible de l’eau lamée,
Usant le seuil secret des echos de cristal . . .
Le chair confuse des molies roses commence
A fremir, si d’un cri de diamant fatal
Féle d’un fil de jour toute la fable immense.

(Paul Valéry: Album des vers anciens)
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Táž Féerie
Útlý srp měsíce v světelném objetí
z lehkého stříbra závoj průzračný
na bílém mramoru sní přízračný
stín víly utkané jen z mlh a perleti.
Labutím hedvábným,
okrajem svého téměř
květ bílý leknínů, jež
dlaň její rozhodí na

jež šumí v sítině
světelného peří
v kruzích vodu čeří,
černé hladině —

Ó ticho rozkošné těch samot opojených,
kdy jemné vlnění vod lunou rozechvěných
je počítáno křišťálovou ozvěnou!

Jak srdce sneslo by tu neúprosnou krásu
pod noční jiskřící oblohou neměnnou,
bez ozvěn nejhlubších a nejčistších svých hlasů?

(Paul Valéry: Album starých veršů)
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Meme Féerie
La lune verse une lueur sacré
Come une pupe d’un tissu d’argent léger
Sur les masses de marbré ou marche et croit songer
Quelque vierge de perle et de gaze nacrée.

Pour les cygnes soyeux qui frôlent les roseaux
De carenes de plume d demi lumineuse
Sa main cueille et dispense une rose neigeuse
Dont les pétales font des cercles sur les eaux.
Délicieux désert, solitude pámée,
Quand le remous de l’eau par la lune lamée,
Compte éternellement ses echos de cristal!

Quel coeur pourrait souffrir l’inexorable charme
De la nuit éclatante au firmament fatai
Sans tirer de soi-mème un cri pur comme une arme?

(Paul Valéry: Album des vers anciens)
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A DAJTE MU . . .
Snad ani prázdniny
jen jitro před nimi
čítanku slovo jitro opouští
po ránu časně snad ani
v den červnový, snad v červenci
ve škole řekli by svit Aurory
na světlé stěně, dřevo leští.

ach!
nenajdu ji cinerarii
karpatiku, Zechenter v paměti
s výhledem na Královu holi
v budoucnosti jsou ty dny
v minulosti připraveny,
Zagajduj, gajdošku
zagajduj ně trošku.
Villach, v pohybu listoví
ráno, v červenci
v červnu budoucnosti
umievala si biele nohy
vnitř výsek sluneční
vně se zeleň třpytí
v červnu snad v červenci
po mladé pleti klouže
po tvarech Stursy, raděj Maillola.
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Kotník se vodou brodí
oblázky brodu, šaty podkasány
v šumu, smíchu oblázky
po ránu bystře proudí,
U téj boží svätej muky
barvy plechu renavi
v kukuřičném poli
den sotva začal, školy skončily
Razryv není ještě otevřený
v den července, snad červnový.

U Sargentů v Bostonu snídají
na stole mísu rúži
občanský obraz secesní
snad v Libniči, Hennerovi
ráno v červnu, v červenci
noviny četli v minulosti
než ji žhněte někdo jiný
Maillol raději než Stursa
něhu kovu bez úsměvu.

K večeru bystře proudí Savica
jak jindy v brodu u Kristlí
umievala si biele nohy
síkli luka, horská bystřinka
ach,
A dajte mu?
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nenajdu ji karpatiku
po slovenskú, Laskomerský
neví, že ji hledám
po ránu v té minulosti
v červnu, snad v červenci.

Ve Villachu vlaky křižují
nárazníky, dozrávají
v červnu, spíš v červenci
v Benátkách na Laguně slupky broskví
Kollára, Werfla, Zeyera
houpají se k srpnu v červenci
pleskají o zdivo budoucnosti
v zeleni ranní hodiny
cizí, zlákané přítomností
jen tak se nespatří
nenajde v červnu, v červenci
starček karpatský, oranžově žlutý
vně červeň, oranžově kostelní
Butor ho v svátém Marku vidi
v skle, v červenci, v den červnový?
šatku tajak plamen.
Rilke i Kafka z Prahy odjeli
v červnu i v červenci,
Kornet R. přes Švýcary
v Insel Verlag vlak zastaví
Villach, v nádraží pergoly
prodej broskvi na stanici
už po poledni, v červenci
zagajduj, gajdošku
s ticha polehučky
v tu beze zvuku chvíli
a dajte mu červenou pantličku!

MILADA SOUCKOVÁ
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Poezie

DOPISY ANNĚ
KAREL ČAPEK

(Část II.)

Je v tom něco otrockého a nehezkého po všelijakém výprasku je
ště přijít a tomu pánu, který bil, ruce líbat. Ale udělala jste si již
o mém charakteru obraz, divný a mlhavý, je to vlastně dáv
ná špatná a ubohá hra, kterou hraji, ale mně padly tuze špatné
karty. A konečně ztráta z prohry je u mně vyloučena. Výhra
ovšem také.
Ani sám nevím, proč Vám píšu, je v tom kdoví co, jen ne zdravé
logické uvážení. Snad je to chorá kapřice člověka, teď už skutečně
chorého. Všelijaké fakty a problémy mně teď hodně pobouraly a
strhaly prsa a zdá se mi, že mám silnou srdeční vadu.
Ale to Vy mi působíte takovou pekelnou žalost. A právě ty fakty
učinily ze mne všestranně ruinu. Teď, teď to jde pěkně dolů se
mnou. Anielko, věřte, to nejsou vyčitky na Vás, je to jen jakási
trpkost zadrhnutá do pera.
Slečno Anielko, věřte, za tím účelem jsem nechtěl psát. Je Vám
třeba nemilá ta moje už dotěrnost, ale já Vám něco povím. Četl
jsem jednu Gorkého povídku a v té jedno takové děvče (víte “ta
kové”) dávalo si psát dopisy jakoby na svého milence, jejž neměla
a opět si dávalo psát jiné jako od něho jí. V tom klamu vědomém se
houževnatě udržovalo a v něm. pouze nacházelo štěstí. Ubohá žena,
odkopnutá světem, nikým nemilovaná, lhala tak sama sobě krá
snou lež o lásce, že má holoubka hocha, jemuž píše a že ten hoch jí,
své holubičce, odpovídá. Jaká hrozná tragika ubohé duše.
Vidíte, popřejte i mně možnost takové krásné lži o lásce, auto su-
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gesce, abych tak časem, zřídka, napsal dopis a nalhal si, že jej
píšu bytosti mojí, jež patří mně, že píšu mojí holubičce Anielce,
která každé slovo s láskou a radostí přečte. A tu lež budu si třeba
až superlativ ovát, a dám si od někoho napsat dopis a budu si lhát, že
to píše Anielka svému holoubkovi Karlovi. Možná uvěřím a budu
snad i šťastný, když v pravdě jsem štěstí nenašel. Čili dovolte mi,
abych tak někdy, tuze zřídka, psal Vám takový krátký dopis o nejdražší duši a srdci té mojí fiktivní holubičce Anielce. Že ani to mi
nedovolíte?
Ještě něco Vás žádám. Přečtěte si ještě jednou moje dopisy po
pořádku od prvního do posledního. Vím, že jsou ubohé a komické a
naivní, ale čtěte je tentokráte bez předsudku a vycítíte z nich celou
evoluci moji a ledaco bude akcentovat mé bývalé chování a ledaco
Vám. mnoho poví a vysvětlí. Tož odpusťte tomu, ubohému hochu s
dobrýma koňskýma očima, že ještě se chce udržet na scéně s po
sledním vypětím sil a energie.
•

8. 5.

Odpusťte, slečno, že dovoluji si dnes Vám psáti s prosbou o ne
patrnou službu. Já teď nacházím úlevu v práci, praktikuji svou dáv
nou zamilovanou myšlenku, totiž pracovat v té sympatické otázce
ženské. V nejnovější době mladá dívčí generace projevuje snahu po
sebevzdělání. Dívky čtou, a rády a se zájmem čtou, a to ne už ty
smutně proslulé zamilované romány dívčím srdcím, ale knihy serio
sní, cenné a hluboké. Toto hnutí je mi neobyčejně sympatické, vždyť
to znamená jakési vymanění se z té nízké, koketní páry žen a při
blížení se cílům vyšším a čistším, než byly ty dřívější. Ale myslím,
že se při tom emancipačním hnutí děvčatům rozhodně nedostává
nutných prostředků, knih, cenných, hlubokých a moderních. Ale
spoň některým děvčatům. A tak celé hnutí uvázne při prvním ná
běhu. Proto já a několik lidí mně blízkých umínili jsme si do stře
diska generace nejmladší, dívčí měšťanky, expedovat hodně knih,
cenných umělecky, morálně, které mohou značně přispět k sebe
vzdělání a zušlechtění. Hodlám zavést tuto jakousi čítárnu ve vel
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kém, takže mohu posloužit aspoň padesáti knihami. Uspořádání je
co nejvhodnější pro čtenářky, takže podle seznamu si vyberou kni
hu, kterou já budu expedovat po jedné mojí známé do dívčí měšťanky. Či skoro lépe a bezpečnější je, aby čtenářky si pro knihy k té
známé došly. Ale já se tuze bojím, že ta má snaha nadšená bude ne
pochopena, či chápána špatně, a že já se nakonec dočkám výsměchu
a fiaska. Ale já si za svou snahu vše spíš zasloužím než výsměch.
Všecko víc snesu, jenom výsměch ne. A je tohle zvrtnutí mé práce
snadno možné, protože jsem čtenářkám svůj problém nijak nevy
světlil po té známé, a osobně jim to vykládat nemohu a ani nechci.
Tož obracím, se s prosbou k Vám, slečno Ando, abyste mi něco málo
přispěla. Vidíte, Vy máte známé slečny na měšťance, znáte je dobře,
tedy prosím Vás, abyste jim vysvětlila mé stanovisko k věci a můj
program, abyste jim řekla, že hodlám zavést knihovnu ve větším
rozsahu, řádně organisovanou, abyste jim řekla, že když jich je v
měšťance tak málo, způsobí mi radost, budou-li půjčovat naše knihy
i dál dívkám mimo měšťanku, aby se tak málem provedlo mnoho.
Konečně abyste jim řekla, ať věc pojímají vážně jako já vážně o
tom smýšlím. O to hlavně že je prosím. Tím byste mi mou práci
značné ulehčila. Prosím Vás o to, slečno, ne kvůli svojí osobě, ale
kvůli té práci, kterou podnikám a kvůli té krásné myšlence, kterou
hýčkám a miluji.
Nehleďte, prosím, na to, že jsem to já, který prosím. Vždyť bylo
by to tak krásné, kdyby se mi to podařilo, a tak záslužné, kdyby jen
jediná čtenářka vyrostla v těch mých intencích.

KAREL ČAPEK
15. 5.
Tož ---------- pozoruju, jak tak člověk stárne,
jak pomalu už všecko přechází,
to pravé mládí, ubohé a žárné,
ty naivní a krásné úkazy —- —

Tak nadšeně jsme tenkrát milovali
a nadšeně se hnali do boje------teď rádi bychom cynicky se smáli,
ale nám dosud toho líto je.
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A škoda je to, že se brzo ztrácí
ten naivní čas------ jak když do dáli
odletí ptáci, mladičcí ti ptáci,
aby se někam k teplu toulali.
Teď zbylo prázdno, prázdno------- někde v dáli
opadlé květy letí po poli — —
My bychom se tak hrozně rádi smáli,
— — ale když při tom v prsou zabolí!
Jak člověk stárne! Dřív tak miloval nadšeně a věřil nadšeně a
bojoval nadšeně, a teď přece zmoudřel, miluje-li, miluje s teskným
úsměvem nad vlastní láskou a s resignováním všeho. Víru ztratil ve
vše, a také všeho boje se vzdal. Ještě schází ohradit svůj
svět od světa jiných a žít šťastně štěstím hlemýždě v uli
tě. Jen tak člověk stárne!
Já stárnu. Ztrácím víru v život. A chuť do boje. Nevím, miluji-li,
o tom se bojím přemýšlet. Jen vím, že jsem sám a tomu se přizpů
sobuji. Vysokou zdí ohrazuji od sebe ostatní světy. Pak si vystavím
svou úzkou pevnou ulitu------- a bude to velmi dobré. Tak, ano tak
člověk tárne.
Já byl často naivní, taky jsem byl altruista, chtěl jsem pracovat
pro svět, vytyčit nové světlo. A být velikým jsem chtěl. Ale nejde to.
Stáhnul, uzavřel jsem se vůči všemu. Takový jsem teď ubohý a ma
ličký. Nic není na mně velikého. Jen ta touha bezmezná po vyšším
a lepším, touha vyšší moci ještě nad velikost tohoto světa. Ta touha
mě činí velikým. A ta mě také tíží a ubíjí. To proto, že roste až přes
hranice sebe a smrt jí je nad naši sílu. A otravuje mě to proto, že
život a všecko se mi zdá příliš banálním a nízkým a ubohým a
hnusným. Ničím nemohu být spokojen; všecko má touha převyšuje.
Žádným činem svým z minulosti až do téhle chvíle nejsem spokojen,
žádnou přítomností. A tím trpím.
Ta moje touha je monstrum nějak zvláštní. Jen z té touhy vyklí
čila moje představa o lásce, ta touha mě vede stále výše morálně. Až
dosáhnu toho bodu dokonalosti, že se moje touha už výše nevypne,
budu bohem. Je to divné, ale je to pravda, jako je pravda i to, že ta
touha se vzepjala po zvrtnutí jediného mého cíle kdysi, jejž znáte.
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Ale teď budu hledět, bych se se svojí touhou vtěsnal do té úzké uli
ty, kterou si chci vystavit. Přistřihnu třeba tu touhu, abych mohl žít
žitím hlemýždě. Beztoho mě tíží ta moje velikost. Lepší bude veli
kost hlemýždí. A pak z té úzké klece budu skepticky zírat a vzpomí
nat na svou velikost a své fomérní cíle, a své nízké ambice, a budu
vzpomínat na tu božskou bezmeznou touhu, z níž mi vykvetla láska,
veliká láska a bolest. Ta ještě větší.
K. C.

19. 5.

Dodatečně dedikuji Vám již podruhé tyhle své básně. Vyšly už
dávno, ale teprve teď jsem dostal to číslo a posílám je Vám, která
vlastně jste jejich púvodkyní. Pravda, měl jsem kdysi jakési ambice,
ale tak to všecko pomalu člověka přechází. Je mi to už docela jedno,
ta sláva, vždyť je vlastně maličká, hlemýždí. Jak sama víte, byl čas,
kdy cítil jsem touhu po práci veliké pro všechno lidstvo. To už mě
teď docela přešlo, tož bych teď rád pracoval sám pro sebe, abych si
vystavěl aspoň trochu pevnější bázi životní, trochu pevné štěstí. Byl
čas, kdy jsem tak nadšeně psal ty básně, s takovou radostí a láskou.
Tak rád jsem je psal, když jsem doufal, že se Vám snad budou líbit.
Ta radost mě přešla. Už tak málo zbývá mi z toho času, tak jaksi
jsem rozumnější, míň naivní a ještě měkčí a pasivnější. Tož posí
lám Vám zbytky toho času, kdy to patřilo a dosud patří jen Vám. Od
Vás čerpal jsem právě sílu k tomu, za to Vám nyní musím děkovatVěřte, právě na ten čas vzpomínám ne se vztekem, ale s lítostí a
trpkostí, s pocitem, že mi bylo spácháno hrozné bezpráví, ale vzpo
mínám přece rád, vždyť já mám tak málo chvil pěknějších a vzác
nějších, na které bych mohl vzpomínat.

A konečně, věřte mi, že bych z toho, co jsem Vám psal, ani jedno
slovo nemohl odvolat. Doposud. To znamená mnoho. Ani ta moje prá
ce se snad nebude dařit, totiž ta knihovna. Snad se děvčata bojí —
či snad ani nemají mnoho chuti do čtení. Budou asi první, jež všeho
nechají. Jen tři jsou, které budou si vypůjčovat. A to je přece tro
chu málo. Pak člověka přestává všechno těšit.
K. C.
26. 5.
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Velmi příjemně mě překvapilo, že Vaše slečna sestra vypůjčuje si
z mé knihovny. Tak jsem to také původně myslil, aby to byla akce ši
roká mezi zdejšími ženami. Tak jedině by to bylo účelné. Krom toho
dává to mé práci také jakési probatum. Jsem tomu rád.
Chci Vám tohle psát. Děvčata jsou neobyčejně chápavá, pokud já
je znám, a vnímavá, ale přesto v inteligenci jsou příliš pozadu. Jsou
tak uboze zpátečnická. Jsou koketní a někdy nízká, a přece, kdyby
byl někdo, kdo by je poněkud vedl ušlechtilejšími cestami, zreformo
vala by se snad při své vnímavosti. Kupříkladu, která já znám, ta
ková Máninka Klapeňová je chápavá, ráda by se vzdělávala, ale při
tom je bigotní, klerikální, koketní. A přece je v ní něco, z čeho by
se dala utvořit žena jiná. Nebo slečna Pěnkavová, která čte, čte
mnoho, ale do hloubky to nejde. A ta má ryzí snahu vzdělat se. Ta
kovou, snahu, jako jsem u hochů dosud nikdy neviděl.
Viďte, tady se může říct, zde by také měly kvést růže, jak jsem
psal, kdyby byl někdo, kdo by je jaksi vedl, vykládal jim o jakýchsi
větších cílech žen, než zahrávání, koketerie s hochy, obracel se k nim,
kdyby byla žena, jež by jako učitelka tvořila v nich nové lidi, otví
rala jim nové obzory. Kdyby taková byla zde mohlo by se ještě mno
ho zreformovat.
Ano, na Vás tím myslím, slečno Anielko, to chtěl jsem Vám říci.
Vy jste taková vzdělaná, proč byste Vy se se svou inteligencí od ostat
ních separovala. A Vy to nevíte, že těm děvčatům imponujete. Právě
Vy byste bližším stykem je mohla učit. Já to učinit nemohu a ani
nechci.
Ještě něco. Asi od prázdnin bude zřízena knihovna, studentská,
ovšem tajná, kde by si vypůjčovaly i mladé dámy. Bylo by to veliké,
rozsáhlé. Dámy by si vypůjčovaly třeba nepřímo prostřednictvím
jedné, jež by rozpůjčovala. Podnik ten by byl větší než je můj. To
jsem chtěl říci, že taková věc bude zasluhovat jakési propagandy
mezi ženským světem. Tož takhle se teď probouzí ruch ve prospěch
vzdělání žen. Ale zde my nejsme příliš povoláni. To je úkol vzděla
ných žen, aby vzájemně druhé vzdělávaly. Vidíte, i Vy byste mohla
mít veliký vliv na takové dušinky prahnoucí po vzdělání. Já od Vás
nežádám a žádat nemohu nic, ale jen Vám ukazuji, kde by mohla být
Vaše cesta. Víte, tady je zanedbaný úhor, tady by byla práce svátá.
Ještě jednu žádost. Vy máte snad knihovnu hezkou a cennou, tož
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nemohla byste do mého seznamu zařadit také některé knihy, aby je
ta děvčata mohla také čist? Vždyť by zůstaly v držení Vašem, jen
že by si knihu právě žádanou buď osobně nebo po slečně Šimkové
vzala čtenářkám. To mi odpovíte na moje otázky všecky. Snad mohla
byste mi odepsat na ně. Chtějte zapomenout na všecko co bylo. A
vždyť moje osoba, třeba nesympatická, ustupuje docela stranou. Zde
se jedná jen o věc. Ale je to snad příliš velká smělost ode mne po
všem, co kdy bylo.
---K. C.

15. 6.

Hle, píšu zase. Jsem tak sám. Tož tady, dosud jsem bydlel u svo
jí babičky, takové dobré a milé ryzí stařenky. A ta se mi dnes od
stěhovala. Takové je mi to teď cizi v té naší světnici s několika kusy
vypůjčeného nábytku. Je teď tady tak prázdno, ticho. A opravdu
smutno. Ta babička mi schází. Pořád tak mimoděk čekám, že ba
bička za. mnou zašoulá bačkorama a řekne.- “Tak komu pak to píšeš,
Karlíčku?” A pak řekne: “Svýmu děvčeti, viď?” A dá mi jako oby
čejně dobrou radu. “Jen si ji tuze neber do hlavy, blázínku, a neza
miluj se do ní. Pak by ses trápil a na to jsi mladý. Blázínku Karle,
blázínku Karle!” Jednou mi zas povídala: “Milý hochu, každá by
byla blázen, která by tě teď chtěla. Nic z toho nekouká. Do té doby,
co se budeš moct ženit, bude ta tvá už dávno vdaná a třeba ti od
chová svou dceru”. Je průhledné, jak se mě tohle muselo dotknout.
Když ze mne přes všechnu přetvářku v posledních dobách vycítila
smutek, říkala mi: “Viď, ona tě nechce, ona má jinýho”. A teď ta
dobrá duše odjela. Musela k mé manince, ta má hroznou nervózu a
souchotiny. A já jsem ve všem, po ní. Vidím takhle, kam dojdu.
Tak sám jsem byl, tož nedivte se, že chci psát Vám. Jiná radost
mi teď už tady nezbývá. Slečno Anielko, promiňte, nechci jenom
mluvit upřímně. Slečno Anielko, mně se po Vás stýská. Bůh ví,
mám Vás teď radši než kdy jindy. Takhle napsané to zní docela
všedně. Ale Vy nechápete, co to znamená pro mne. Já vím, já už
od Vás nedosáhnu ničeho, ani sebemenší přízeň, já vím, že jsem
Vám strašně směšný; to proto, že jsem tak ve všem vybočil z mezí.
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Ba, jsem směšný, jsem nehezký a nezajímavý. A já, škaredý hoch
a potrhlý poeta, dekadent, mrzák, šašek a blázen — já, já hledám
lásku! Je to paradoxní a komické, dle svrchovaně tragické a
hrozné.
Je to tragika taková, jako když umírající člověk chce žít a být
šťasten a ví, že umírá, věří, že tak bude a ví, že to není možné.
Věřte, ten smutek v mých dopisech není ani fingovaný, ani to
není světobol mládí — — Takováhle tragika je větší, než Vy, Anielko, dovedete tušit a chápat — Vy jste zdravá duší i srdcem a
já jsem mrzák neschopný k životu------- Vy to chápat nemůžete.
Hleďte, Vy jste mladá a dovedete být mladá. Vy dovedete šťastně
hrát si na ředitelky pensionátu a zamilované párky, Vy dovedete
to mládí užívat krásně a dobře. A já ani nikdy mladým nebyl a
nebudu, protože jsem mrzák a blázen a člověk ubohý. Já jsem ně
co úplně opačného Vám, jsem opačný pól světa.
Vidíte, a mám Vás rád. Ne tak, jak milují jiní, protože každý
jiný douhá, že si lásku získá, ale já vím, že nezískám nic ale také
neztratím nic, nemohu.
Já si lásku představuji divně: je to taková upřímnost bez hranic,
která nezatají ani nejmenší vibrace duševní; je to obapolné zbož
nění, tak že by jeden druhému jen ruce si opovážil líbat; je to víc
než koketerie a víc než vášeň, a víc než cokoli jiného, je to dosaže
ní vrcholu.
Ale taková láska je nemožná.
Nešťastný umělec Mánes s chorobnou touhou hledat divé žluté
růže. Já také hledám divé žluté růže. A Mánes své růže nenašel a
zešílel. A já nenajdu své růže, svou lásku. Ta je na světě nemožná.
Takový jsem zdeprimovaný, neschopný k životu, ke smrti. Na
smrt jsem, příliš mlád, k životu příliš stár. Žít nechci už a zemřít
nemám sil.
Tak žiju a nevím proč. Co pak zbývá jiného než dobíjet se ci
garetou? Anielko, tohle všechno Vy nemůžete pochopit. Snad ani
nevěříte. Kdybych Vám tak řekl, že ted žiju jen za tím cílem,
abych Vám mohl psát, nevěřila byste snad nebo se smála. Kdybych
Vám psal, jak na tom lpím, jak tomu věřím a jak se těším, ačkoli
vím, že je to nemožné, že mi jednou napíšete několik slovíček sou-
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strasti, že Vám nejsem směšný, hnusný, a že chápete tu bolavou
duši. Vy byste se smála, Vy byste mi to nenapsala.
A Vy jste ještě jedna z nejlepších. A to bolí, tenhle pocit bez
práví, jež si člověk přece nijak nezaslouží. Anielko, jak já Vás
mám rád! Smějte se třebas tomu a opovrhněte tím, já to nezasluhu
jú. Říkám Vám, že nikoho tak rád jsem neměl. Ale ne, Vy to ani neodvete ocenit. Řeklo Vám to snad víc lidí a mě nikdo neřekl mám
tě ráda. Mně to také sotva někdo řekne. Řekne spíš, že jsem potr
hlý a směšný a protivný. A já tak toužím po lásce celou duší. Je
to můj jediný cíl životní. Napadá mi jedna paradoxní věta. Hlavou
se plazím po zemi a nechám si po ní šlapat a jsou lidé, kteří mi lí
bají nohy. Je to divná dvojitost ve mně. Já hledám ty své divé
žluté růže a přitom nedovedu ocenit jinou lásku k mé osobě upja
tou.
Anielko, co mi zbívá říct? Jen ještě jednou chci říci to, že Vás
mám tak bezmezné rád! Já, škaredý hoch, potrhlý blázen, střeštěnec, altruista, člověk bez dogmatu a svrchovaně ubohý. Teď zvlášť
v mé samotě na mne to doléhá. Kdyby tu byla babička, řekla by:
“Hm, ty píšeš nějaký dlouhý psaní. Copak jí tam všecko píšeš?”
Řekla by snad: “Pozdravuj ji tady ode mně,” a řekla by snad:
“Blázínku Karle! Blázínku Karle!”

23. 6.

Už tak nakrátko jsem v Hradci a jsem rád, že konečně se ukon
čí ten nekonečný řetěz bolestí, který se vleče den za dnem. V kaž
dém dni byl nějaký moment, který mě ranil příliš, než aby ten
den nějakou vzpomínku lepší zanechal. Tož odejdu jako vypískaný
herec a budu docela zbytečně nešťastný a roztrpčený. Ale vždyť
nechám tu za sebou jedno jaro, které pro mně v životě nejvíce
znamenalo.
Hleďte, až odejdu, není zde nikdo, kdo by mi mohl vytknout ně
jakou nízkost. To jsem chtěl. A to jsem dovedl, že po mém od
chodu si zachovám štít svůj čistý jako stín Cyrana ve dvacátém
století. Ani Vy nemůžete a nesmíte mi vytknout jedinou nízkost a
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přece, viďte, pro Vás znamenal tenhle rok příliš málo. Je to jen ten
pamětihodný moment, který si v životě připomenete, že jednou
dávno měl Vás jeden hoch tak k zbláznění rád. Bude to pro cenný
dokument mládí a krásy a víc nic. A to znamená pro Vás, která
jdete do života s mládím a krásou, že ten moment byl pro mně nej
důležitější z mého mládí a snad i života, protože na něm vylil jsem
svou sílu, a že ten dokument je příliš krvavý. Není příčiny, vid’te,
proč byste na mně myslila, až odejdu. Zbude Vám možná ten balí
ček dopisů, které jsem Vám psal, jestli jste je četla a chovala. Ty
moje dopisy! Zdá se mi, že jsem tam psal hrozně směšné hloupo
sti ----------- už nevím, nevím. Já je psal v takové extasi vždycky a
v opojení, v němž se myšlenky kontrólovati nemohou. Já vůbec ani
nemyslil, já jen cosi tak mlžně cítil a házel na papír. Zdá se mi,
že ty dopisy byly tuze ubohé — já už nevím.
Teď už vzdal jsem se vší naděje, něčeho ještě dosáhnout. Dřív —
i po největších rozvratech jsem doufal, že jednou i Vy mne budete
mít ráda; já myslel, že to musí být, protože tomu tak pevně věřím.
Ale teď — já vím, že ničeho nedosáhnu, a proto také ničeho nez
tratím. Resignuju docela — to je jediný prostředek, abych ne
zoufal.
Nevím proč, ale tak neurčitě cítím, že jsem Vám hrozně směšný.
Vycítil jsem, nevím z čeho, že i mému poslednímu dopisu jste se
tak upřímně smála. A to je to trpké, že nevím proč to je. Pravda,
sám znám o sobě několik nepříliš lichotivých posudků, a to z úst
dam: že nejsem hezký, jako cihla červený, obličej mám přiblblý,
rapi; jsou věci, které já sám o sobě nevím, ale které jistě na mně
někdo nalezl. A tohle, ptám se, tohle už stačí, abych by navždycky
odsouzen k posměchu?
Možná, že příčinou toho jsou má ubohá psaní. Snad tam byly
věci hloupé, ale Vy nemyslete na to, že jsou psány ve chvíli, kdy
člověk nemůže logicky myslet, že jsou psány duševní smělostí. Cím
jsem se Vám zprotivil nebo zhnusil? Víte-li o mně nějakou špatnost,
něco, co byste mohla odsoudit? Víte něco, že bych zasloužil tvrdost?
Můj bože, Vy nechápete jaká hrozná útrapa leží v nejistotě a po
chybnosti. Když konec, tož konec, člověk musí dovést oželet všech
no v žití, ale v nejistotě je cosi horšího. Stále člověk se žene do
boje o život, protože nevěří, že prohrál docela, a tak se žene k no
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vým ranám a zklamáním. Vy nechápete, jak tragická je nejistota.
Nikdy nenašel jsem jistoty, že jsem úplně zatracen od Vás. Já dou
fal stále a opětovně, proto jsem tak trpěl k zešílení. Vždy jsem
myslel, že nanovo dám se do toho boje. Myslel jsem, že Vám napíšu
psaní, kde řeknu všecko a všecko, co ve mně vře, a že Vy to všecko
pochopíte a že Vy mě pak budete muset mít ráda. A pak vzal jsem
pero a co bylo ve mně tak mlhavě vyřčeno, snažil jsem se napsat.
Ale vyjadřoval jsem se tak těžce a mlhovitě, že to pak vypadalo
jako bezsmyslné blábolení a doufal jsem, že nově, a zoufale jsem
čekal, že klesne na mně Váš pohled. Ale já čekal marně a přece
jsem se nemohl vzdát. Teď konečně resignuji. Vím, že. už je pozdě,
abych něco získal, ale ani teď nemám jistoty v ničem. Tak jen tápu
v hypotézách.
A tak teď odejdu. Už sotva do té doby budu moci s Vámi mlu
vit. Odejdu v téže nejistotě, nevěda to, co jste mi už jednou v živo
tě říci chtěla. Budu trpět mnoho, já to vím, hrozně se mi bude
stýskat, a dlouho budu trpět, než docela zapomenu. Vy budete mi
pouze kamennou modlou, o níž nevím ani jednoho positivního bodu.
Nedovím se nikdy, co jste myslila o mně a nedovím se o tom roz
vratu, jejž jste mi objasnit nechtěla. Nezvím, čím jsem Vám kdy
byl. To je strašné, taková nejistota. Konec i odkopnutí by tak dlou
ho nebolelo.
Anielko, šetřete mně. Anielko, proč já se nikdy nesmím dově
dět pravdu? V té nejistotě já nemohu odejít. Šetřete mně. Vy mě
nesmíte odsoudit, jednou jsem hoden důvěry. Anielko, já dosud že
bral za všechno s pokorou psa, ale dnes žádám. Vy nesmíte být tak
krutá, když víte, jak já Vás mám rád. Odmítnete-li mou žádost,
zhřešíte na mně příliš a Vy nesmíte to udělat kvůli mé lásce. To by
bylo surové a hrozné, kdybyste mi neudělala to, co mi může ušetřit
mnoho boje a co Vás nestojí nic. Vždyť ničím jsem Vám se neopo
vážil ublížit, proč Vy byste nemohla něco udělat pro mně?
Anielko, poskytněte mi positivní bod, poskytněte mně jistotu.
Já jí potřebuji k životu. Nechtějte Vy mně předem zabíjet. Ne, já
ani nemohu myslit, že byste mi to málo odepřela, Vy, kterou mám
rád, a která ví, co to pro mne bude znamenat. To by bylo něco stra
šného, to by křičelo proti Vám, to by rozvířilo nebe. To by nebyl
hřích, ale zločin. Anielko, dejte mi jistotu, abych se tak netrápil.
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Buďte Vy jednou upřímná. Napište mi všecko a všecko a nezata
jujte mi nic, já po takovém životě dovedu vydržet i takové rányŘekněte mi to, co už jednou v žití jste mi chtěla říci. Ale nebudete
mi to moci říci pak; my už se nepotkáme snad nikdy, já budu da
leko, daleko, a budu se bát, abych potkal oklamanou pohádku ze
svého šestnáctého roku — pak by už bylo příliš pozdě.
A šetřete mně, neubíjejte mně. Já si Vás odnesu do žití jako madonku, budete mi vždycky krásnou vzpomínkou. Jen jednou ale
mějte se mnou útrpnost, nehleďte na to, že jsem komický a pro
tivný. Jen jednou. A, vždyť je to posledně, co od Vás něco žádám.
Jen jednou. A —, a naposled — a Vy byste mi to dovedla odepřít?

K. C.

(Dokončíme příště)
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Rozhovory a polemiky

MEZI GHETTEM A EMIGRACÍ
Spisovatel Ota Filip uveřejnil v 1. čísle revue “Kontinent,”
vydávaném proti-sovětskou opozici ve svobodném světě, rozho
vor, z něhož vyjímáme:

Louis Aragon měl pravdu, když — po sovětské okupaci Českoslo
venska — nazval tamní kulturní atmosféru “Biafrou ducha” . , .
“Normalizace” v Československu znamená potlačení jakéhokoli pro
jevu, který neodpovídá směrnicím stranické propagandy a oficiál
ní politiky. Každý se může přesvědčit, že KSČ se vzdala někdejší
vysoké úrovně kulturního a společenského života v Československu
a že jí víc záleží na naprosté poslušnosti a oddanosti těch, kdo ur
čují současný veřejný život u nás. Na druhé straně si dovedu docela
dobře představit, že stranická byrokracie nikterak nedůvěřuje ani
svým oddaným intelektuálům, zvláště spisovatelům. Koneckonců to
byli r. 1968 intelektuálové, kdo — jako členové Strany — zahájili
“Pražské jaro”. Z tohoto důvodu se stranické vedení především
snaží dostat každého jednotlivce, který v něčem prokáže určité schop
nosti, okamžitě pod kontrolu, pokud možno mu nahnat strach, aby
byl povolný. To se ovšem týká všech vrstev obyvatelstva, nejen in
telektuálů.
Na otázku o současné české a slovenské literární tvorbě, Ota
Filip odpověděl: “Od roku 1948 jsme měli literaturu, kterou psali
hlavně emigranti. Od r. 1969 existuje druhá emigrantská litera
tura. Píší ji spisovatelé, kteří po vstupu sovětů na naše území, opustili naši zemi. Kdyby se nebylo stalo nic jiného, měli bychom
dvě emigrantské literatury, které by se tady na Západě mohly smí
řit. Ale i v Československu existují dvě literatury. Je tam “oficiál
ní proud” straně oddané literatury, a za druhé je tam veliký a
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silný proud podzemní literatury. V podzemí žijí a pracují dnes ti
spisovatelé, kteří už dávno před r. 1968 českou literaturu doslova
osvobodili. Tak vykazuje současná česká literatura rysy, které ne
existují v žádné literatuře západního světa. Přes jisté rozdíly,
které tu jinak jsou, je všem skupinám společné jedno: nemoci, jež
nastávají vždy, když neexistuje spravedlivá kritika, když se píše v
izolaci a když existuje jen omezený okruh čtenářů.
Početně největší skupinu představují spisovatelé věrní Straně.
Ti sice od založení nového Svazu spisovatelů nenapsali žádné vý
znamné dílo, ale časem se vždy něco najde, co oficiální kritika na
foukne na "bestseller”. Straně oddaní spisovatelé si mohou být ji
sti, že kritika “nestrká” žádnou knihu, kterou vydají. Který kritik
v dnešním Československu by měl odvahu kritizovat knihu, kterou
před vydáním schválily nejvyšší stranické instance?
Pokud jde o kritiku, není na tom lépe ani samizdatová literatura.
Člověk je rád, že ten či onen vůbec něco napsal, za podmínek, jež
na Západě nemůže nikdo pochopit. Pokud pak jde o literaturu emi
grace, zatím nenašla skutečného kritika, který by se odvážil, bez
ohledu na speciální podmínky emigrace, otisknout něco jiného než
ódu na to, co bylo napsáno.
A tak všechny tři skupiny, ač z velmi rozdílných důvodů, trpí
především nedostatkem kritiky. V této zvláštní situaci české a slo
venské literatury se obrážejí naprosto nenormální poměry, v nichž
československý lid musí žít. Máme stát obsazený cizím vojskem.
To je ovšem velké neštěstí. Ale ještě větším neštěstím je, že na nejvyšších místech jsou lidé patřící k těm nejneschopnějším. U moci
je garnitura funkcionářů, kteří jsou rozhodnuti zlomit nebo zničit
duchovní elitu národa. To je v našich dějinách něco zcela nového:
v minulosti to byli “přátelé’", kteří nás chtěli oloupit o naše svobo
dy a o naši mateřštinu. Nyní tuto práci převzali lidé mluvící
stejným jazykem jako my.

Oficiální česká a slovenská literatura se pomalu, ale jistě mění
v nástroj stranické propagandy. Pražské podzemí pracuje a žije v
izolaci. Emigranti na Západě mají co dělat, aby se udrželi v cizí
jazykové oblasti. Všechny naše naděje míří k budoucnosti. Musíme
však zůstat střízliví, musíme jasně rozpoznávat naši situaci a ne
smíme jen horovat a snít . . .
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ZAMYŠLENÍ NAD LHOSTEJNOSTÍ
LIBOR BROM
Gerný pátek je metaforou. Úvahu uprostřed zbytečných lidí lze za
počít vzpomínkou na osamělého Danta, ztraceného o témže dni uprostřed lesů a šelem. Jeť i v naší době dosti Vergilů, kteří nás
jako průvodci, velitelé a páni ochotně doprovodili branou, kde jest
zanechat veškerou naději. A za ní jsme našli bezpočet násilníků,
kteří se prohřešili proti bližnímu, umění a přírodě a pro svůj lvi
hřích se nyní brodí ve vařící krvi. Pro každého z nás se při tom
putování jistě nabídl moderní Brunetto Latini, zvoucí k dalšímu
vytrvalému následování osobní hvězdy.
J. F. Kennedy vyjádřil myšlenku Danta volně tak, že nejžhavěj
ší místa v pekle jsou reservována pro ty, kteří v čase mravní kri
ze zachovali neutralitu. A tak se musíme pozastavit nad podivu
hodným počtem těch, kteří vlastně nikdy nežili. Naříkání z Kruhu
nicotnosti před břehy Alcheronu jako by ustavičně na nás doléhalo
i v přítomnosti, která podle T. S. Eliota neskončí ranou, ale fňu
káním prázdných a falešných lidi. Dantova “tlačenice” lidí bez viny
a bez chvály, na Široké tmavé planině, zůstává provždy komedií
gesta bez pohybu. Přemýšlení o lhostejnosti, zakotvené takto v
nadsmyslnu, je příkrým odsudkem suché intelektuálnosti bez víry.
Masaryk tvrdil, že bez niterného vědomí věčnosti nemůže být ani
přirozeného odmítnutí lhostejnosti. Avšak bez vědomí věčného osob
ního ducha nemůže být také odhalení ontologické základny lhostej
nosti — materialismu.
Hmotařství není jen podkladem ziskuchtivého zanícení, mravní
otrlosti či neodvolatelného ponížení člověka na prach, ale, přes svůj
zdánlivě osvobozující charakter, vyjádřený nejlapidáměji v ruském
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“bez boha širje doroga”, je také zákeřným ochromením trvalého tvůr
čího rozmachu v jeho samém prvopočátečním podnětu. Hodnocení osobních předsevzetí sub specie vanitatis je podvratnou složkou v rov
nici jednotliveckého úsilí. K trpké bezmocnosti nad jepicí doča
sností poskytnuté příležitosti se navíc připojuje vědomí o její nez
bytné obsahové nepatrnosti. Pro hmotaře zní planě rada Horatia
“učiň svou povinnost, zbytek ponechej nebesům.”, neboť metafyzic
ké axiomy Corneillovy tragedie se vnucují novosvetskému pochybo
vači jako nepřijatelné už pro starožitnost fiktivního dějového rám
ce. Avšak její motto je věčné a vzdoruje i v závěrečném dvouverší
Solženicynovy modlitby Ó, Pane, jak lehké je žít s Tebou. I upro
střed našich převratných pohrom se zdůraznění životních kladů ne
obchází bez odvolání na spolupráci se starodobými “božími mlýny”.
Neboť naše doba neposkytuje ničeho nového a její popis je stále
možno otevřít Dickensovými slovy: “Byl to nejlepší čas, byl to enjhorší čas, byl to čas moudrosti, byl to čas bláznivosti, byla to epo
cha nedůvěřivosti, bylo to údobí temna, bylo to jaro naděje, byla
to zima beznaděje” . . .
V osobní věčnosti křesťana nemá lhostejnost místo. Beznaděj do
časného obzoru přináší jen potvrzení víry, že přírodnímu člověku,
který se prý narodil svobodný, avšak je v okovech, je souzeno pře
klenout svým duchem, všechny odporné meze. Křesťanské ctnosti,
víra a naděje, přinášejí od narození umírajícímu jedinci svobodu
k rozletu jeho nesmrtelné duše, která se naprosto vymyká moci
vezdejších nabobů. Takový neodvolatelný rozmach se skrýval v Ma
sarykově víře, že se uvidí s Goethem. Carlylova ťheze, že požehnaný
je ten, kdo našel své dílo, byla takto povýšena Masarykovou vírou:
požehnaný je ten, kdo našel svou věčnost.
Lhostejný člověk je duchovně schoulen do sebe, snad připraven
k utržení nové rány, snad přišlápnutý absurditou své všemohoucí
bezmocnosti. Jeho beznaděj, vyživená do otylosti hmotařskými fi
losofickými hnojivý, nenalézá důvodu k projevu odporu proti ko
losálním dějinným proudům. Avšak emigrační hmotářská sterilita
je kompromitována geniem Solženicyna, který prokázal, že i za nej
svízelnějších tvůrčích podmínek lze najít sílu k duchovní sebevý
chově. Pro náš národ už Masaryk potvrdil, že sebevzdělání je nut
né ve větší míře než jinde a volal po doplňování těch vědomostí,
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jichž se nám v oficiálních školách nedostalo. “My máme svou pý
chu národní jen v hubě a necítíme nejhorší”, zvolal nakonec. Hmotářská indoktrinace za poslední desetiletí dokončila své dílo v také
míře, že dnes není národní pýchy “ani v hubě”. Člověk, který ne
pociťuje hrdosti nad sebou samým, nad existencí své nesmrtelné
duše, není vpravdě s to pocítit hrdost nad druhými, natož nad pro
blematickým dílem národa. Vše je nakonec “marnosti”, tonoucí v
nízkých přírodních potřebách, hladu, žízni, lakotě a ctižádosti. A
ty, jak Masaryk řekl, “zvykem se pak udržují”. Od lhostejných,
zbytečných lidí je blízko k filištínům, kteří to dobře “zaonačili” na
obou stranách železné opony. Někdejší nadšenec Fučíkova soubo
ru, který na západě hbitě přešel do výnosné velkovýroby pornogra
fických obrázků či marxistický stereotyp “inženýra lidských du
ší”, který zůstal u svého ideologického řemesla, ale za západní tvr
dou valutu,) mají jedno společné: nepokládají svobodu za jedineč
nou příležitost k upřímnému pokání, duchovní obrodě a organizo
vanému politickému boji proti národním nepřátelům a zrádcům.
Lhostejnost je stav mysli bez odezvy na zevnější podněty, citové
vakuum mezi smíchem a pláčem, oblomovské vychutnání dokonalé
netečnosti na cestě k samovolnému zániku. Lhostejnost nemusí být
však mlčenlivá: i v nejhalasnějších půtkách, při nichž nikdo nepo
slouchá a nikdo nehodlá učinit praktického závěru ku společnému
činu, ukazuje se přemíra nechuti k myšlenkové činnosti. Citový
chlad vůči strašnému dramatu má složitý podklad. Santayana tvr
dí, že “mladík, který neplakal, je divochem a stařec, který se nebude
smát, je bláznem.” Opravdový pláč není však vášnivou katarzí v
nahromaděné krizi, stejně jako srdečný smích není jen bujným
řehotem nad okamžitou komickou situací. Pláč i smích jsou spíše
jemnými stupni v odpovědi citlivé lidské duše na zjevené nepřístoj
nosti či nesrovnalosti. Pojímá-li se lidské dilema toliko srdcem,
pociťuje se sklon k pláči; rozebírá-li se výlučně rozumem, těžko je
ubránit se smíchu. Vždy je lepší se smát, než plakat, ale Goethe
hned k tomu dodal, “jen pokud se nesmějeme příliš hlasitě.” Lho
stejnost zůstává ovzduším ztrnulých srdci a rozumů.
Lhostejnost je často zakryta divadelním přívalem pavědeckých
frází, jež omamují svou exotikou jako ten nový “český” termín
“ambivalentní frustrace.” (?) Santayanův divoch má takto svou
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společenskou příčinu, před kterou varoval Theodore Roosevelt slo
vy: “Když budeme vychovávat bez Boha, přivedeme na svět jen
vzdělané divochy!” Palacký, Otec národa, nazval taková stvoření po
staročeskú docela prostě — hovada.
Zanikne-li Pax Americana” na bezzásadový liberalismus, ideolo
gii západní sebevraždy, zanechá za sebou výraz “vzdělaného divo
cha” ve zmatené scéně notorické washingtonské fresky, oslavující
200. výročí americké demokracie zvěčněním Marxe a Stalina. Filištínství se pak po zásluze konečně zvrátí ve frašku a Santayanův
stařec se pak po věky už nepřestane smát.
Černý pátek je metaforou. Dějiny nepředstavují trapný řetěz ne
konečné motanice samoúčelných lidských osudů, negaci negace ad
infinitum. Víra v Boha a osobní věčnost, jako vrcholné dary srdce
a rozumu, přinášejí jistotu Vzkříšení a dávají hluboký smyl sebe
menší oběti, při plnění povinnosti vůči národu a lidstvu.
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Kritické marginalie
A NOUS, AUVERGNE! La vérité
sur la Resistance en Auvergne 19401944. Napsali Gilles Levy a Francis
Cordet. Vydaly Presses de la Cite,
Paris, 1974, cca 500 stran, cena fr
fr 42.80.

V departementech 1’Allier, le Cantal,
la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, v
hornatine Massif Centrai, bylo nej
významnější středisko francouzského
odboje. Snad jenom drama předalpského Vercors lze srovnat s heroismem a s tragedií auverňských ma
quis při obraně Mont du Mouchet a
Chaudes-Aigues. Vichy v l’Allier a
Clerrriont-Ferrand v le Puy-de-Dôme
předurčily Auvergne k střetům Fran
cie odbojové s kolaborující Francií
Pétainovou a Lavalovou a s okupan
ty dřívější Svobodné zóny: s Gesta
pem, SS a s Wehrmachtem.
Kniha obsahuje bohatý, přísně do
kumentární a autentický výčet odváž
ných sabotáží, útoků na německé po
sádky, zatýkání, mučení gestapem,
poprav jednotlivců i skupin, včetně
rukojmí, přepadů réseaux de la Ré
sistance, probíjení se z obklíčení a útěků z věznic (třeba senzační útěk ge
nerála de Lattre de Tassigny), od
platného plundrování vesnic, pálení
příbytků a masakrů vesničanů, po
dezřelých ze spojení s maquis. Auver
gne měla mnoho svých Lidie a Ležáků
(na př. kapitola Terreur à St-Flour).
Vše je popsáno bez přikrašlování au
tory, z nichž Lévy sám byl již ve svých
17 letech v útvaru Combat, a pozdě
ji Franc-Tireur. Pestré, otřesné obra
zy se rychle střídají v bleskovém

93

sledu událostí. Postupné zapojování do
zahraničního odboje de Gaullova a
do akce Overlord, výsadky agentů
britské SOE, činnost jejich vysílaček,
shazování zbraní a munice, noční při
stávání na improvizovaných letištích,
jour “J”, následující guerilla a ko
nečně říjnové povstání v Auvergni,
jsou vylíčeny mistrně.
Autoři odhalují zradu a vysvětlují
její pozadí: informátory Gestapa, kte
ří často byli tajně odstřeleni, činnost
francouzského četnictva i policie, a
fr. Milice. Hroucení německých po
zic, urychlení osvobození Auvergne od
okupantských posádek, vyjednávání
maršála Pétaina s maquis, jeho “ti
nos” do německého exilu, trestání vi
níků, tedy vítězství zaplacené tolika
životy a tragediemi celých rodin, je
mohutným závěrem historického dra
matu.
Dílo je psáno objektivně bez cito
vých reakcí a stranických vlivů, a s
odstupem téměř třiceti let. Je výsled
kem bohatého výzkumu. Kromě vlast
ních zážitků hlavního autora, Gilles
Lévyho, které se také zúčastnil obra
ny Mt. Mouchet a bojů v La Truyére, cituje z interviewů stovek odbojářů i bývalých jejich odpůrců, kteří
přežili. Obsáhlý je seznam prostu
dovaných pramenů, včetně nevyda
ných mémoirů a archivů, k nimž měl
přístup jako plukovník fr. Min. nár.
obrany.
Autoři neopomenuli dokumentovat
tragedii Židů, usedlých v Auvergne.
Zaznamenávají statečnost lékařů, kte
ří ošetřovali partyzány. Připomínají
význam odbojového hnutí Štrasbur
ské university a jmenují mnoho pro
fesorů. S některými z nich jsem se
později setkal v Dachau, podobně ja-

ko s četnými v knize jmenovanými
“résistants”, z nichž jen málo koncen
trační tábor přežilo. Tak např. chef
de l’Armée secrète a de Gaullův zá
stupce ve Francií, generál Charles
Delestraint, byl usmrcen střelou do
týla 10 dní před osvobozením Da
chau. Na cestě z Compiègne do Da
chau mnoho deportovaných odboj ářů
dotrpělo
v
pověstném
“Convoi
(Train) de la mort”.
Kniha vyšla časově k 30. výročí událostí a zúčtovává jakkoli nepří
mo, zato však energicky, s některou
dřívější literaturou, ať již nadsazo
vala nebo bagatelizovala význam od
boje, jako třeba kniha Au service de
ľennemi od Philippa Aziz-e. Anebo
připomeňme kontradikce ve filmu Le
Chagrin et la Pitié. Svou hodnotou
je kniha A nous, Auvergne, ekviva
lentem knihy o odboji ve Vogézách,
Histoires secrètes de ľoccupation en
zone interdite, kterou napsal Jean
Vartier a kterou vydala Hachette,
Paris. Obě knihy doporučuji všem,
kteří se zajímají o historii 2- světo
vé války. Jsou příkladem, jak psát
historii odboje.
Auverňský odboj, který držel v ša
chu 15 německých divizí, připomene
nám živě Slovenské povstání. Nejen
svou ozbrojenou povahou a svým roz
sahem, nýbrž i horským prostředím a
kolaborantstvím tehdejších vůdců Slo
venského státu a jejich gard.
MILOŠ VÍTEK

DOPIS MÍSTO RECENZE

(Miloš Šebor: Povídky na okraji dne.
Vydala Křesťanská akademie v Ří
mě, r. 1974)
... a. sotva jsem je přečetl, napsal
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jsem autorovi: “Jsem plný obdivu’’.
“Povídky na okraji dne” jsou úžasné.
Jejich duch naznačený už v před
mluvě, je něčím, co severoamerický
kontinent dávno ztratil a nevím jest
li, snad kromě Skandinávie a Ně
mecka, také ne Evropa: smysl pro po
vinnost, jak to říkáš naprosto srozu
mitelně a česky. Tímto ukazatelem
zašlé minulosti je proniknuta každá
Tvá povídka, od té první, “Podvečer
ní,” až po poslední, v níž se odzvání
Rakousku a zamýšlíš se nad “svobo
dou.” Škoda, přeškoda, že nemáme
možnosti říci tuto základní pravdu
právě Američanům' (počítajíce mezi
ně i Kanaďany, ovšem) a bezmocně
přihlížíme, kterak kdysi nejmocněj
ší země světa padají do rukou zlo
činců. Snad je vydání Tvé sbírky svě
télkem, které začne probouzet naše
svědomí k pokusům o záchranu ci
vilizace . . . Každá z povídek m'á
dokonalou koncepci, stojí na pevné
půdě a sotva je v ní slovo zbytečné.
Nad čím však člověk nepřestává ža
snout, je nepředstavitelné bohatství
Tvé řeči ... A tak, jak je bohatá a
přitom prostá Tvá řeč, tak je pro
stá a působivá obálka, kterou kníž
ce dala Tvá paní. Miloši, připraviťs
m'i krásný večer a nesmírně obohatil’s můj rozhled . . . Tvůj . . .
Snad můj dopis není obvyklou re
cenzí, ale má tu velikou přednost že
vyjadřuje pravdivě, jak Šeborova
knížka působí na čtenáře, který ne
hledá pornografii, ale literaturu. Bylo
by však neodpustitelné, kdybych je
ště nedodal, že Šebor je mistrem v
dokonalé kresbě prostředí : rakouská
předpřevratová armáda, stará Praha,
policie, klášter a řádový slib, Su
dety a jejich zničení, život na malém

ffléstě —- to vše přestává být práz
dným pojmem a vyvstává před vámi
jako hmatatelný relief. Už proto sto
jí “Povídky na okraji dne” za přečte
ní: vyprávějí o něčem, co už je jen
pouhou minulostí.
FRANTIŠEK TŘEŠNÁK,
(Toronto)

P. S. Omezený rozsah Proměn nutí
redakci využít práva texty pří
spěvků zkracovat.

Die Spur führt nach Belgrad. Die
Hintergründe des Dramas von Sara
jevo 1914. Friedrich Würthle. (Ví
deň, Molden, 1975, 352 Str., ill.).

Vražda rakouského následníka, ale
vůbec celá jihoslovanská otázka ně
kdejšího mocnářství, zajímá českého
čtenáře pro působení těchto událostí
na české dějiny, ale také jmenovitě
proto, že prof. Masaryk byl do té
jihoslovanské otázky zapleten, české
čtenáře tedy musí zajímat nová, stu
diem pramenů doložená, odpověď
rakouského spisovatele na otázku :
Kdo organisoval tu vraždu?
Na tu otázku byla od počátku řa
da odpovědí. Rakousko-uherská vlá
da brzy tvrdila — ale nemohla do
kázat! — : “to udělala srbská vláda,
se svolením královského rodu”. Srb
ská vláda to popřela, a tvrdila: to
udělali bosenští vlastenci sami, z ne
návisti k rakousko-uherské vrchnosti.
Po druhé světové válce jugoslávské
autority dokazovaly archivním ma
teriálem: to udělala proti vůli srbské
vlády “Černá ruka”, pod vedením
plukovníka Dimitrijeviče, zvaného
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Apis. Není ovšem sporu, že tento
srbský důstojník byl hlavním organi
sátorem’ té vraždy. Ale během první
světové války ho dal soudit a popra
vit srbský vladař, potomní král Alexander Sjednotitel. Proč? Apis byl
bezpochyby i pro něho nepohodlný
poddaný; ale snad tu působila i před
stava, že tohle usnadní smír s Ra
kouskem, který by si Ústření Moc
nosti vítězstvím vynutily . . . Stran
vraždy jsou i jiné verse. Alexander
prý svolil k atentátu bez vědomí mi
nisterského předsedy Pašiče — jehož
znamenité nadání autor, mimocho
dem, správně oceňuje. Anebo také:
vraždu uspořádal žárlivý císařův
dvůr — anebo maďarská vláda; a já
nevím', jakou versi ještě “Jedna Pa
ní Povídala”.
Würthle tedy dokládá: vraždu do
opravdy organisovala “Černá ruka”
pověstného Apise, se souhlasem vlá
dy. On tedy obhajuje někdejší sta
novisko rakouské vlády, a vůbec za
stává rakouské stanovisko; při tom je
podstatné, že píše co nejvíc objektiv
ně. Nezamlčí tedy kritiku vlády ra
kousko-uherské a zejména uherské,
jejíž protisrbskou politiku vykládá.
Nanejvýše lze mu potud vyčítat ne
pochopení slovanského národa, že
když obviňuje srbský šovinismus —
který v zájmu národa pokládal pro
stě cokoliv za dovolené — dosti ne
vysvětluje, že se Srbové stali takovýmihle národovci za dlouhých let tu
reckého jařma.
Pro Čecha, který pamatuje vřelou
příchylnost české veřejnosti, zejména
pak Masarykovy a Benešovy politiky
k Srbům', je zajímavo, jak se zde líčí
životní dráha, životní důslednost jed
noho z hlavních činitelů roku 1914.

To byl srbský vyslanec Spalajkovič,
který se postaral o to, aby ruská vláda
se rozhodla pro pomoc slovanskému
bratrovi. Byl tehdy a vždycky ovládán
vášnivou nenávistí k Rakousku —
jednal tedy logicky, když se nakonec
přidal k onomu šílenci, který Habs
burky také nenáviděl vášnivě. Ko
laboroval totiž s Nedičovou srbskou
okupační vládou. ’Würthle právem upozorňuje, že po válce se mu, na
rozdíl od různých, zčásti dost neškod
ných kolaborantů, nic nestalo. Dosti
přirozeně se vnutí otázka: U jakých
to činitelů našel ochranu? —- Vším
způsobem tuto knihu doporučíme i
českému čtenáři, chce-li vědět, jak to
začala první světová válka.
KAREL SCHWARZENBERG

Bohemia sacra. Das Christentum in
Böhmen, 973-1973. Ferdinand Seiht
ed. (Düsseldorf, Schwann, 1974, 646
str., ill.).
V minulém roce vyšla v Německu, o
tisíciletí pražského biskupství, německojazyčná kniha, která je podstatně
důležitá i českému čtenáři. To zejmé
na proto, že do řady spisovatelů, kte
ří dodali příspěcky pod dohledem'
osvědčeného znalce husitství — prof.
S'eibta, byli pojati i znamenití děje
pisci, dodnes pracující v Čechách.
Obsažná kniha je vyzdobena ilustra
cemi všeho druhu — tak pěknými, že
by na podobný celek dnes mohli zříd
ka pomyslit češi — ať už ti nebo
oni. Náboženství ovšem bylo — a je
— tak nerozlučně spojeno se všemi
zjevy národního a zemského života,
že není divu, vykazuje-li seznam ob
sahu příspěvky nejrůznějších námě
tů — až do té středověké židovské
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vzdělanosti, odloučené, ale povznese
né na vysokou úroveň.
Při
tom
všem
zaručuje
už
ohled na českojazyčné spolupracov
níky,
že
němečtí
badatelé
se
při námětech složitých nebo sporných
snaží o největší objektivnost. To zna
mená: i kdyby na nějakou událost
minulosti měl Čech jiný názor, jiný
úsudek nežli Němec — při svědomi
tém badání dojdou ku zjištění stejné
ho průběhu událostí. A tudíž na pří
klad onen pokrok, který dnešní ba
dání učinilo ohledně prvního kře
sťanského období v Čechách proti
badatelům minulého století, kteří by
li až příliš vášniví národovci, zde se
projevuje naprosto zřetelně.
Pravda, obsah knihy se vztahuje i
na české probuzení, i na truchlivé
události našich dnů; ale raději uve
du příklad toho, jaké netušené pou
čení čerpáte i z takových, na první
pohled převážně církevních, dějin.
Proč v roce 1526 češi zvolili krá
lem Ferdinanda I. Rakouského? Do
sud byly dva obvyklé výklady. Austrofilové chválili české stavy, že zvolili
spolehlivého obránce turecké fronty ;
kdo Habsburky tupil, líčil cynicky,
jak Ferdinand české voliče přemlu
vil “hotovými”. Zde ale čteme, co
Ferdinanda doporučilo vnukům hu
sitů. Věc byla ta, že jeho bratr byl
velikomocný císař Karel V., a ten
podle vzoru středověkých císařů —
jakkoli nezdolný katolík — sváděl
mocenské boje proti papeži. Papež
tedy za českého krále doporučil ra
ději jiného dobrého katolíka — vé
vodu bavorského. A tak páni pod obo
jí ochotně volili Habsburka ■— když
ho papež nedoručoval! Zajímavá sou
vislost . . .
KAREL SCHWARZENBERG
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