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STATI A ÚVAHY

Poznámka úvodní
Vstoupili jsme do roku dvoustého výročí vzniku Spojených států.
Máme už své prvé, celkem neslavné, zkušenosti oficiálního rozhovoru s
druhým břehem, jem už otevřela stavidla loňská “nízká konference na
vysoké úrovni” v Helsinkách. Politika détente, pokračující konsolidace
nesvobody a bezpráví v zemi, z níž jsme vyšli, oživení ústřední politické
organizace našeho exilu, hodnocení příspěvků Čechů a Slováků
severoamerickému kontinentu, jem už bude věnován i letošní výroční
kongres SVU konaný v roce presidentských voleb - to vseje mimořádně
vhodnou příležitostí ke zvážení a k usměrnění i našich vlastních sil a
úkolů.
Alexander Solženicyn, z jehož projevu předneseného loni ve
Spojených státech k zástupcům ústředí odborových organizací jsme
zvolili výňatky pro úvodník nového ročníku Proměn, konstatoval
došlo va: Studená válka - válka nenávisti - stále pokračuje; ovšem jen na
komunistické straně. Co je to “studená válka”?Je to válka zneužívání; a
oni vás stále zneužívají. Obchodují s vámi, podpisují dohody a smlouvy,
ale stále vás zneužívají. A proklínají vás. V tiskovinách, které můžete
číst, ale ještě více v těch, které vám nejsou dostupné a o nichž ani nevíte,
v hloubi Sovětského svazu ‘‘studená válka” se nezastavila. Nezastavila
se ani na vteřinu. Nemají pro vás jiné jméno než američtí imperialisté. ”
Chronickou nemocí naší doby je lhostejnost a zbabělost. Úkolem
SVU je jistě v prvé řadě rozvíjet svobodnou vědu a umění, vytvářet
podmínky pro takovou činnost. Ale tento proces nemůže probíhat v
nějakých pokusných zkumavkách alchymistických laboratoří nebo ve
vzduchoprázdném prostoru, nýbrž na čerstvém větru, za co nejširší
účasti veškerého českého a slovenského živlu v zahraničí.

Naši vědečtí a umělečtí pracovníci - členové SV U -dosáhli a dosahují
ve své odborné práci pozoruhodných úspěchů. To je jejich pozitivní
příspěvek naší Společnosti, svobodnému světu i nesvobodné vlasti. Zdá
se však, že nejeden náš vědec nebo umělec je tak zaujat svou odbornou
prací, že nepozoruje, jak se kdysi pevný břeh severoamerického
kontinentu - jem už vévodí socha Svobody - oddroluje a jak vlny, které
naň dorážejí, jsou stále častější a nebezpečnější.
Jaroslav Seifert, jeden z našich básníků největších a nejnárodnějších,
zdůraznil již r. 1956 , na sjezdu českých a slovenských spisovatelů v
Praze, že jejich hlavním posláním je prohlubovat stále více a více místa
pro svobodu. Tento úkol je i naším posláním v zahraničí. Pracujeme na
něm všichni a všude? Na každém z výročních sjezdů SVU se v té či oné
formě, při té či oné příležitosti připomíná problém političnosti či
nepolitičnosti naší organizace vědeckých a uměleckých pracovníků.
Také Proměny se neustále střetávají s touto otázkou. Nechybí ani návrh
změnit náš čtvrtletník v ryze vědeckou revui. Není pochyby, že bychom
takovou odbornou revui potřebovali. Nalezli by v ní uplatnění
především naši bohemisté. Ale za téměř šestileté redigování Proměn, z
bohaté korespondence čtenářů i přispěvatelů, jsem přesvědčen, že
nahradit Proměny exkluzivním odborným listem by nebylo vhodným
řešením.
Výroční kongresy SVU věnují obvykle málo pozornosti potřebám
Proměn, třebaže jsou oficiálním orgánem naší Společnosti. Letošní náš
výroční sjezd bude v mnohém sjezdem jubilejním a mimořádně
významným. Měl by být příležitostí k co nejširší a nejotevřenější
rozpravě o základních otázkách našeho poslání, mezi něž bezesporu
patří “prohlubování stále více a více místa pro svobodu". Kdo jiný je k
tomuto úkolu povolanější než čeští a slovenšti intelektuálové sdružení v
naší Společnosti pro vědy a umění? Otázka političnosti či nepolitičnosti
S VU i poslání Proměn s tímto úkolem přímo souvisí.

JIŘÍ ŠKVOR
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Hlas svobody
Alexander Solženlcyn

(Výňatky z projevů přednesených ve Washingtoně a v New Yorku v
červnu a v červenci 1975)
Člověk nemůže myslet pouze na nízké úrovni politických kalkulací.
Je nezbytné přemýšlet také o tom, co je vznešené. A co je čestné - nejen
výnosné. Přední právní vědci západu nyní zavádějí výraz “právní
skutečnost”. Právní skutečností chtějí odsunout jakékoliv morální
hodnocení situace. Říkají: “Uznejte skutečnost; i když jisté zákony byly
zavedeny v jisté zemi násilím, tyto zákony musí přesto být uznány a
respektovány.”
V současné době je mezi právníky všeobecně přijímáno, že zákon stojí
nad mravností - zákon je cosi vypracovaného a vyvinutého, zatímco
mravnost je cosi elementárního a amorfního. Není tomu tak! Právě
opak je pravdou! Mravnost je nad zákonem! A zákon je naším lidským
pokusem ztělesnit v pravidlech část oné morální sféry, která je nad námi.
Snažíme se porozumět této mravnosti, snést ji dolů na zem a vyjádřit
formou zákonů. Někdy jsme úspěšní více, někdy méně. Ve skutečnosti
někdy dostanete karikaturu mravnosti, ale mravnost je vždy nad
zákonem. Tento názor nesmí být nikdy opuštěn. Musíme jej přijmout
srdcem a duší.
V západním světě, ve dvacátém století, se považuje skoro za žert
používat slova jako “dobro” nebo “zlo”. Stala se téměř zastaralými
pojmy, ale tyto pojmy jsou skutečné a pravé. Jsou to pojmy ze sféry,
která je nad námi. A místo abychom se zabývali přízemními,
malichernými a krátkozrakými politickými výpočty a hrami, musíme
rozpoznat, kde je soustředěno Světové Zlo a odkud hrozná síla nenávisti
proudí do celého světa. Musíme se proti ní postavit a ne spěchat se
vzdáváním se, vzdáváním se všeho, čeho se jí zachce pohltit.
Dnes probíhají ve světě dva hlavní procesy. Jeden je ten, který jsem
vám právě popsal a který probíhá už víc než třicet let. Je to proces
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krátkozrakých ústupků, proces vzdávání a vzdávání a vzdávání a
doufání, že jednou se snad “vlk nažere”.
Druhý je ten, který považuji za klíčový pro všechno a který, to chci teď
říci, přinese nám všem lepší budoucnost: pod ocelovým krunýřem
komunismu - po dvacet let v Sovětském svazu a kratší dobu v ostatních
komunistických zemích - nastává osvobozování lidského ducha.
Vyrůstají nové generace, které jsou vytrvalé ve svém boji se zlem; které
nejsou ochotny přijímat bezzásadové kompromisy; které dávají
přednost ztrátě všeho - platu, existence a samotného života - ale nejsou
ochotny uzavírat dohody se zlem.
Tento proces pokročil do té míry, že v Sovětském svazu upadl
marxismus tak hluboko, že se stal anekdotou, je jednoduše předmětem
opovržení. V naší zemi dnes žádný seriózní člověk, dokonce ani
universitní a středoškolští studenti nemohou mluvit o marxismu bez
úsměšku, bez zasmání. Ale celý tento proces našeho osvobozování,
který zřejmě bude zahrnovat společenské změny, je pomalejší než ten
první - proces ústupků. Když odtamtud pozorujete tyto ústupky, jste
poděšeni. Proč tak rychle? Proč tak zbrkle? Proč vydávat několik zemí
ročně?
Začal jsem tím, že vy jste spojenci našeho osvobozovacího hnutí v
komunistických zemích. A já vás vyzývám: zamysleme se společně a
pokusme se nahlédnout, jak upravit vztah mezi těmito dvěma procesy.
Kdykoliv pomáháte lidem pronásledovaným v Sovětském svazu,
nejenže osvědčujete velkorysost a vznešenost, nejen že bráníte je, ale
bráníte i sebe samé. Bráníte svoji vlastní budoucnost.
Zkusme to tedy a podívejme se, jak daleko můžeme jít, abychom
zastavili tento nesmyslný a nemorální proces ústupků útočníkům - ty
chytré “právní důvody”, proč bychom se měli vzdávat jedné země za
druhou. Proč musíme předávat sovětskému totalismu víc a víc
technologie - složité, jemné, vyvinuté technologie, kterou potřebuje pro
vyzbrojování a pro drcení vlastních občanů? Kdybychom mohli alespoň
zpomalit tento proces ústupků, když už ne zastavit jej úplně - umožnit
pokračování osvobozovacího procesu v komunistických zemích nakonec tyto dva procesy přinesou naši lepší budoucnost.
Na naší přelidněné planetě už neexistují “vnitřní” záležitosti.
Komunističtí vůdcové říkají: “Nevměšujte se do našich vnitřních
záležitostí. Nechte nás rdousit naše občany v míru a tichu.” Ale já vám
pravím: vměšujte se víc a víc! Vměšujte se jak můžete. My vás prosíme,
abyste přišli a vměšovali se.
Chápaje svůj vlastní úkol stejným způsobem, dnes se snad vměšuji já
do vašich vnitřních záležitostí, nebo se jich přinejmenším dotýkám, a
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omlouvám se za to. Cestoval jsem hodně po Spojených státech, a to
přispělo k mému dřívějšímu porozumění; co jsem slyšel v rozhlase, v
rozhovorech se zkušenými lidmi.
Amerika vyvolává - ve mně a mezi mými přáteli a mezi stejně
smýšlejícími lidmi tam, mezi obyčejnými sovětskými občany - určitou
směsici obdivu i soucitu. Obdiv ke skutečnosti vašich vlastních úžasných
sil, kterých si snad dokonce ani nejste vědomi. Vy jste země
budoucnosti, mladá země, země dosud nevyužitých možností, země
úžasných zeměpisných vzdáleností, země s úžasnou šíří ducha, země
štědrosti, země velkodušnosti. Ale tyto kvality - síla, štědrost a
velkodušnost - obvykle učiní člověka a dokonce celou zemi důvěřivými,
a to už vám několikrát prokázalo špatnou službu.
Chtěl bych vyzvat Ameriku, aby byla opatrnější s její důvěrou a
zabránila těm moudrým lidem, kteří se pokoušejí zavést ještě jemnější
stupně spravedlnosti a ještě jemnější právní odstíny rovnosti - někteří
protože mají pokroucený pohled, někteří protože jsou krátkozrací a jiní
pro vlastní prospěch - klamně užívajíce boje za mír a sociální
spravedlnost, aby vás zavedli na nepravou cestu. Protože se vás snaží
oslabit; snaží se odzbrojit vaši silnou a nádhernou zemi před tváří
strašné hrozby - takové, jaká se dosud nevyskytla v dějinách světa.
Nejen v dějinách vaší země, ale v dějinách světa.
A já vyzývám vás, obyčejné pracující lidi Ameriky - jak jste dnes
zastoupeni vaším odborovým hnutím - nenechtese oslabit. Nenechtese
zavést špatným směrem. Pokusme se zpomalit proces ústupků a
pomozme procesu osvobozování!
Komunismus nikdy neskrýval fakt, že odmítá všechna absolutní
pojetí mravnosti. Posmívá se jakýmkoliv úvahám o “dobru” a “zlu” jako
o nepopiratelných kategoriích. Komunismus považuje mravnost za
relativní, za třídní záležitost. Podle okolností a politické situace,
jakýkoliv čin včetně vraždy, dokonce zabíjení tisíců, může být “dobré”
nebo může být “špatné”. To všechno záleží na třídní ideologii. A kdo
definuje třídní ideologii? Celá třída se nemůže sejít a vyslovit soud.
Hrstka lidí rozhodne, co je dobré a co je špatné. Ale musím říci, že právě
v tomto ohleduje komunismus nejúspěšnější. Nakazil celý svět vírou v
relativnost dobra a zla. Mnoho lidí, nejen komunistů, je dnes unášeno
touto myšlenkou. Mezi osvícenými lidmi se považuje za poněkud
nevhodné používat vážně taková slova jako “dobro” a “zlo”.
Komunismu se podařilo vštípit nám všem, že tato pojetí jsou
staromódní a k smíchu. Ale jestliže budeme ochuzeni o pojetí dobra a
zla, co zbyde? Nic než manipulace jednoho druhým. Poklesneme na
úroveň zvířat.
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A přece, když člověk cestuje vaší zemí a vidí váš svobodný a nezávislý
život, všechna nebezpečí, o kterých jsem dnes mluvil, se vpravdě zdají
být pomyslná. Přišel jsem a mluvil s lidmi a vidím, žeje tomu tak. Ve
vašich širokých, otevřených prostorách jsem se dokonce i já trochu
nakazil. Nebezpečí se zdají být poněkud pomyslná. Na tomto
kontinentě je těžké věřit všemu, co se přihází ve světě. Ale, pánové, tento
bezstarostný život nemůže pokračovat ve vaší nebo naší zemi. Osudy
našich dvou zemí budou mimořádně obtížné a lépe se na to připravit
předem.
Chápu, cítím, že jste unaveni. Jste unaveni, ale dosud jste skutečně
neprošli hroznými zkouškami dvacátého století, které dopadají na starý
kontinent. Jste unaveni, ale ne tak unaveni jako my, kteří ležíme sraženi
k zemi po šedesát let. Jste unaveni, ale komunisté, kteří chtějí zničit váš
systém, unaveni nejsou; nejsou unaveni ani v nejmenším.
Uskutečňuje se soustřeďování světového zla, nenávisti k humanitě,
zcela rozhodnuté zničit vaši společnost. Musíte čekat, dokud nepřijde s
heverem prolomit vaše hranice; dokud mladí muži Ameriky nezačnou
padat, bráníce hranice svého kontinentu?
My, tam, jsm e otroky od narození. Rodíme se otroky. Nejsem už
mladý, a narodil jsem se otrokem; to platí ještě víc o těch, kteří jsou
mladší. Jsme otroci, ale zápasíme o svobodu. Vy jste se však narodili
svobodní. Jestliže tomu tak je, proč pomáháte našim otrokářům?
Ve své poslední řeči jsem žádal jen o jednu věc a žádám o totéž nyní:
když nás pohřbívají zaživa - srovnal jsem nadcházející evropskou
dohodu se společným hrobem pro všechny země východní Evropy -jak
víte, to je velmi nepříjemný pocit: vaše ústa se plní hlínou, zatímco jste
ještě naživu - prosím, neposílejte jim lopaty. Prosím, neposílejte jim
nejmodernější buldozery!
Zvláštní shodou okolností, týž den, kdy jsem mluvil ve Washingtonu,
Michail Suslov hovořil s vašimi senátory v Kremlu. A řekl: “Význam
našeho obchodu je ve skutečnosti spíše politický než ekonomický. My se
můžeme bez vašeho obchodu obejít.” To je lež! Celá existence našich
otrokářů závisí od začátku do konce na západní ekonomické pomoci!
Jak jsem posledně řekl, počínaje prvními náhradními díly na
rekonstrukci našich továren ve dvacátých letech, od budování
Magnitostroje, Dněprostroje, automobilových a traktorových továren
stavěných během prvních pětiletých plánů, až do poválečných let a do
tohoto dne, to co od vás potřebují je ekonomicky absolutně
nepostradatelné - ne politicky, ale ekonomicky nepostradatelné - pro
sovětský systém. Sovětská ekonomie má krajně nízkou efektivnost. Co
zde udělá několik lidí, několik strojů, to vyžaduje v naší zemi úžasné
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zástupy lidí a ohromné spousty materiálu. Proto sovětská ekonomie
nemůže řešit všechny problémy najednou: válku, meziplanetární
prostor (který je částí válečného úsilí), těžký průmysl, lehký průmysl, a
současně nezbytnost živit a šatit vlastní obyvatelstvo. Síly celé sovětské
ekonomie jsou soustředěny na válku, a tady jim pomáhat nebudete. Ale
všechno, co chybí, co je zapotřebí k zaplnění mezer, všechno, co je
zapotřebí k zásobování obyvatelstva či pro jiný druh průmyslu,
dostanou od vás. Tak jim nepřímo pomáháte ve vyzbrojování. Vy
pomáháte sovětskému policejnímu státu.
President AFL-CIO, George Meany, zcela správně řekl, že to nejsou
půjčky, které Spojené státy poskytují Sovětskému svazu, to je
ekonomickkpodpora. To je zahraniční pomoc. Je poskytována na úrok,
který je nižší než ten, jejž američtí dělníci musí platit za půjčky na
rodinné domy. To je přímá pomoc.
Naše země vaši pomoc přijímá, ale ve školách učí a v novinách píší a
na přednáškách říkají: “Podívejte se na západní svět, začíná zahnívat.
Podívejte se na ekonomii západního světa, je v koncích. Velká proroctví
Marxe, Engelse a Lenina se naplňují. Kapitalismus vydechuje naposled.
Už je mrtev. A naše socialistická ekonomie vzkvétá. Prokázala jednou
provždy triumf komunismu.” Myslím, pánové, a obracím se zejména na
ty z vás, kteří máte socialistický náhled, že bychom měli konečně dovolit
této socialistické ekonomii prokázat její nadřazenost. Dovolme jí
ukázat, že Je pokročilá, že je “všemocná”, že vás porazila, že vás
“předběhla”. Nevměšujme se do toho! Přestaňme prodávat a dávat jí
půjčky. Když je tak “mocná”, nechrne ji stát na vlastních nohou tak deset
nebo patnáct let. Pak uvidíme, jak to bude vypadat. Mohu vám říci, jak
to bude vypadat. Nyní to myslím zcela vážně. Až sovětská ekonomie
nebude nadále schopna všechno zvládat, bude musit omezit vojenské
přípravy, bude musit opustit zbytečné meziplanetární úsilí a bude musit
živit a šatit vlastní obyvatelstvo. A systém bude přinucen k uvolnění.
Ale může svobodný a tak rozrůzněný západní systém sledovat tuto
politiku? Mohou všechny západní země společně říci: “Je to pravda,
přestaňme soutěžit. Přestaňme jim nahrávat. Přestaňme se strkat a
překřikovat: ‘Nechte mně tu koncesi, mně, mně, prosím, dejte to mně!’
Je zcela možné, že toto nelze uskutečnit. A jestliže tento druh jednoty
nemůže být na západě dosažen, jestliže společnosti v horečné soutěži
budou nerozvážně poskytovat půjčky a pokročilou technologii, jestliže
věnují buldozery našim hrobařům, pak se obávám, že se ukáže, že Lenin
měl pravdu. Řekl: “Buržoasie nám podá provaz, a pak jí dovolíme, aby
se sama oběsila.”
(Přeložil J. Kouba)
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Jistý počet spisovatelů v Československu, v zemi, kde je množství
sovětských jednotek, je zbaven práva publikovat svá díla česky a
slovensky. Některým byly jejich rukopisy zkonfiskovány vjejich bytech.
Jejich hlavním hříchem je, že chtějí mít svou domácí, nezávislou kulturu
odpovědnou vlastnímu národu, nikoli požadavkům sovětských úřadů..
Mezinárodní P.E.N., organizace spisovatelů asi v 70 zemích, má za
účel hájit svobodu spisovatelů. Praha byla jedním z jeho nejstarších
středisek a klub má stále ještě činná střediska v ostatních
východoevropských zemích. Pražské středisko neodpovídá na dopisy;
bylo umlčeno.
Arthur Miller
(býv. předseda P.E.N. klubu)
k členům podvýboru amerického senátu

Postrádám mystické víry v lid. Mám však mystickou víru v jednotlivce.
Jednotlivec mi připadá jako dílo božské, a nedůvěřuji každému názoru,
který jednotlivce podceňuje.
E.M.Foster
“Copak si nedovedete představit, že to někdo může se světem myslet
dobře, a usilovat o dobro světa na základě nědakých jiných myšlenek,
než přesně těch, které máte vy?”
Nathaniel Hawthorne

“Reforma je nemožná. Není co reformovat. Neexistuje zákonnost,
neexistují skutečné instituce. Jsou jenom svévolná nařízení. Je to jen
hrstka krutých - nebo možná slepých - úředníků proti celému národu. ”
Joseph Conrad
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K elementární fenomenologii
poúnorové doby
(pokračování z minulého čísla)
Rio Preisner

Každodenní život, hospodářství, kultura byly po Únoru
přizpůsobeny dialektice nového totalitárního prostoru, v němž hynul
nejen člověk a jeho svět (hospodářství, kultura), ale i příroda.(io)
Systematická, plánovitá dialektická konkretizace se prováděla kromě
jiného pod krycím názvem: “výstavba těžkého průmyslu”. Za fasádou
vysokých pecí — které se stavěly s iracionální záměrností v oblastech
zcela nevhodných pro normální rozvoj průmyslu zabývajícího se
výrobou zužitkovatelných předmětů — se ve skutečnosti skrýval
destruktivní samoúčelný koloběh výroby pro výrobu, v němž se jako
mezi mlýnskými kameny opotřebovával a spotřebovával člověk a lidský
svět.(ii)
“Výstavba těžkého průmyslu” je neodmyslitelné agens
masového odlišťování ve sféře totalitárního komunismu. Pojmy
průmysl, ekonomika, jak je chápe západní svět, jsou na komunistické
hospodářství nepřenosné. Primitivní rozlišení mezi tržním a
plánovaným hospodářstvím inkomenzurabilitu soustav leda zastírá. Je
také zcela mylné hledat východisko z pojmového zmatku ve
srovnávacím studiu kapitalistického a socialistického pojmosloví,
neboť cezura “odcizení” je mnohem hlubší: nejde o pouhý vyčíslitelný
rozdíl dvou ideologií, jde o nesouměřitelnost v samých civilizačních
principech. Totalitární komunistický systém je mnohem bližší
civilizacím Aztéků, Babyloňanů a Peršanů než evropské civilizaci (a to v
nejširším slova smyslu), odvrací se od dynamických vývojových
principů západní civilizace k statickým, substanciálně otrockým
prakulturám. Zdánlivě okcidentální dynamika komunistické ideologie
tkví právě a jen v dynamice odvratu, v dynamice dialektického
per-vertování okcidentálních civilizačních hodnot. Komunismus lze
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považovat za - snad poslední - pokus o návrat k výchozím civilizačním
praformám, právě k těm, jež byly překonány dějinotvomou
osvobozující symbiózou židovskokřesťanské kultury; v tom smyslu
tudíž za hnutí jakési pra-reakce. (12)
Nemylme se - prakulturní principy si uchovaly svůdnost i ve
dvacátém století! K nim ostatně odjakživa tíhly masy, nebo lépe: ty
skupiny, na něž lze vágní označení “masa” aplikovat pro jejich zásadní
pervertování nebo vyvrácení metafysiky svobody nekonečnou
dialektikou individuální anarchie a kolektivistického determinismu;
zatímco odolnost a pevnost každé vpravdě osvobozující civilizace
závisí vždy jen na míře vnitřního osvobození, k němuž je s to vést nebo
aspoň podněcovat člověka. Starobylé civilizace “vyřešily” problém
masy takřka “apriori” bezvýhradnou objektivací člověka a z toho
plynoucím institucionalizovaným otroctvím na bázi zcela odlidštělé
dialektiky pána a raba. Problém svobody v nich nikdy nevyvstal v
podobě, jež byje mohla ohrozit v jejich podstatě.(13) Zato židovskokřesťanská civilizace od svých počátků a zjevněji od raného středověku
zápasí s úkolem harmonického vyrovnání fenoménu svobody, jak jej z
jařma objektivní dialektiky vysvobodilo křesťanství, a fenoménu mas,
jejichž postupné osvobozování a zlidšťování - dalo by se říci i: jejich
desobjektizace - nutně nabývá podoby sociálních bojů. Ale právě s
ohledem na číhající pra-reakci komunistického systému, který nabízí
“apriorní” řešení problému svobody analogické k předkřesťanským
civilizacím, je třeba právě tyto sociální boje vidět v jejich vnitřní
rozpornosti: jako cestu k svobodě i jako skrytou, podvědomou touhu po
konečném, “osvobozujícím” zotročení.
Pokusme se však ještě jednou vytýčit dimenze zmíněného nového
prostoru, jak vyvstal v Cechách po Únoru 1948.(14)
Hermetické
uzavření hranic, které nutně následuje po euforické fázi revoluce v
okamžiku, kdy se přistoupí k dialektické konkretizaci, má nahradit opět v rovině zdání - původní prostory, které se úzce vážou k existenci
člověka, vymezujíce navenek i dovnitř jeho vztah k jsoucnu a bytí: dům
jako příbytek člověka a chrám jako pozemský příbytek Boha.
V komunismu přestává ovšem platit zásada “můj dům, můj hrad”;
každý dům se stává veřejným domem. Nejde mi zde o to, abych obšírně
popisoval složitý a nelidský aparát přidělování bytů, aparát, který se
konkretizuje tím, že akt “přidělování” přesně vymezeného a kdykoliv
kontrolovatelného bytového “prostoru” proměňuje v pouhou
kontingenci, v nekonečné, stále beznadějnější čekání na “bytový
prostor”, či “bytovou jednotku”, jež se stává účelem o sobě. Dům sám
ztrácí původní funkci útočiště a projekce osoby, a stává se prostorem
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čirého pobytu, přikázaným místem, kde lze člověka kdykoliv najít,
odkud ho lze kamkoliv přemístit, stává se ohniskem jeho
manipulovatelnosti. Proto je zcela důsledné, že se klade důraz na to, aby
se v domech přesně zavíraly hlavní vchody (analogicky k hermeticky
uzavřeným hranicím států), ale aby byty byly neustále “otevřeny”, t.j.
pod stálým dohledem důvěrníků a domovníků a členů uličního výboru.
Původní funkce dom uje tak obrácena naruby; obrazně řečeno: okna
domu nehledí už do ulice, nýbrž ulice nahlíží do nitra domu. Vnější a
vnitřní tu v jistém smyslu splývají. Tahle situace v komunistických
zemích vyvolává v lidech neukojitelnou touhu po “vlastním” domě.
Doslova holýma rukama, s vypětím všech fysických a duševních sil staví
si lidé domky nebo víkendové chatky, (15) do nichž se pak stěhují u konce
svých sil, vyčerpáni a opotřebováni, vlastně aby jen čekali na smrt. R.M.
Rilke měl prorocký zrak - aspoň pokud se týká převážné části bývalé
rakouské monarchie - když na prahu století vyslovil ono otřesné: kdo si
dnes nepostaví dům, nepostaví si jej už nikdy. Domy, které postavily
minulé generace, v komunismu nezadržitelně chátrají, stávají se přímo
hmotnými symboly rozpadu. Komunismus dokázal - zcela bez přispění
války - uvést do stavu rozpadu celá města. (16) Zvrácená funkce domu v
komunismu má ovšem i svou dialektiku, již do věci vnášejí na příklad
“orlí hnízda” a vily vysokých partajních funkcionářů, zámky pro
konformní literátstvo etc. (17)
I sídliště má v komunismu zcela jiný smysl než sídliště někde na
Západě. Rozdíl tkví v strukturách mezilidských vztahů. Zatímco na
Západě se v sídlištích udržuje ještě zdánlivě chaoticky nahodilý
individualisticko-sousedský vztah, komunistickému systému jde o to,
aby nepřehlednou a složitou strukturu vztahů nahradil racionálním
přiřazováním. V ideálním komunistickém sídlišti nemá docházet k
spontánnímu navazování sousedských kontaktů, nýbrž veškeré
“vztahy” mají procházet ohniskem a sítem sídlištních výborů; tam se
mají kontrolovat a upravovat. Skutečnost pak ovšem vypadá tak, že
existence výborů znásobuje vzájemnou nedůvěru, cizotu až do jejich
kvalitativní proměny v apriorní nepřátelství (analogické k velikému
paradigmatu třídního nepřátelství), což vede k nesčetným konfliktům,
které výbory donekonečna a ovšem bez úspěchu “řeší”, což opětně
umocňuje nedůvěru a nepřátelství v koloběhu, z něhož není skoro
lidského východiska. V atmosféře nelidského odcizení - navíc v bytech,
jejichž “otevřenost” a přehlednost je přímoúměrná k opuštěnosti a
osamělosti jejich atomizovaných obyvatel, v těchto rychle chátrajících,
stále ohyzdnějších a nikdy vlastně nedostavěných systémech bytových
jednotek bují proto především vztahy zoufalství a beznaděje. Konečným
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smyslem sídlišť v komunismu není “šťastný domov pro mladé rodiny”,
nýbrž produkce statisíců odcizených, osamělých jedinců, jejichž součet
vytváří t. zv. lid, beztvarou, snadno ovladatelnou masu. Nejde mi tu
však o sociologii komunistických sídlišť, chci pouze naznačit, že celý
fenomén je třeba vidět v jeho rozporném vztahu k tradičnímu domu. (18)
Chrám jako prostor neobývaný přímo člověkem, přesto jako prostor
s kvalitou domova, nebo lépe: jako součást struktury domova, v
komunismu nutně podléhá téže destrukci jako tradiční dům; přes
všechny pokusy ji pro oči cizinců zastřít fasádou několika upravených
“historických” chrámů. I zde lze pozorovat dvojí směr destrukce: k
hmotnému rozpadu a k proměně v abstraktní prostor bezdomoví.
“ Klasickým” výrazem spojení obého je chrám proměněný v skladiště
(jež někdy může být maskováno jako “muzeum”). Funkcionalistická
architektura dvacátých let koneckonců tuto abstraktní neutralizaci
chrámu už “stylotvorně” předjímala a projektovala kostely, jež byly k
nerozeznání od skladištních a továrních budov. (19) Konečným cílem
tohoto trendu, v němž se setkávají dům i kostel, je prostor ničeho,
vzdoroprostor, “chrám nicoty”, čirá geometrie cely, ba méně:
nevytýčitelné sepětí holých, průsvitných zdí, křišťálový palác
antimetafysického vězení. Ideální model takovéto nevytýčitelnosti
opuští nakonec i půdorys krychle (cela) a ústí do tvaru mýtické koule, u
níž vnější a vnitřní nerozlučitelně splývají.
Modely čirého zgeometričtělého prostoru a času tvoří zároveň
východisko vší ahistorické
metafysiky, přesněji:
utopické
antimetafysiky. Převedeno do reálného prostoru dějin to znamená, že i
sama zed (20) jako základní stavební útvar, se tu vyvrací, neboť právě
ona nejen rozděluje, ale i spojuje vnější a vnitřní, konstituujíc tak
možnost živé, dialogické metafysiky.
Zvláštní pozornosti by si zasloužil i vliv systematické komunistické
praxe na krajinu. Také zde jsou určité jevy nikoli výsledkem
dezorganizace, nezájmu či nedostatku kvalifikovaných lidí, nýbržstojív
logickém a “organickém” vztahu k destrukci měst, vyplývají z praktické
aplikace výchozího antimetafysického modelu. Řečeno vyhroceně:
krajina, tj. člověkem utvářená příroda, se stále víc a plánovitě redukuje v
pustinu bez jediné oázy, bez jediného útočiště. Redukcí na pustinu
vrcholí totální nadvláda Strany nad přírodou; jako se obdobně v
nivelizaci zdí (domů a chrámů) projevovala totální nadvláda Strany nad
společností.
Protože však transcendentálni přesažnost stvořeného světa je
nevyvratitelná, takže právě v mezních fázích redukce a nivelizace - v
pustině a cele, tím mocněji vyvstávala možnost vnitřního, duchovního
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osvobození člověka, postupuje panlogický bolševismus od cely
“dialekticky” k průsvitné geometričnosti nekonečně proměnné fasády a
od pustiny pak k nekonečnému a bezednému smetišti.
Zatímco v prostoru dějin se rozpad stává předpokladem nového
vzepětí života, v prostoru utopie rozpad substituuje dialektiku vývoje,
klade sám sebe za bezcílný cíl, zavinuje se v kruh, jehož hmotným
symbolem i uskutečněním je právě smetiště (21) nerozlučně spjaté s
absolutizovanou fasádou. Proto se také absolutizovaná fasáda musela
“vyvinout” v absolutizovaný antistyl, jehož zákonem bylo klást
ornament právě a pouze tam, kde byl protismyslný: veřejný pisoár
musel dostat podobu chrámu, chrám musel být pokálen.
Rozpad, jehož spádový “vývoj” v rovině civilizační lze naznačit
řadou: dům - cela - absolutizovaná fasáda', nebo: krajina (zahrada) pustina - smetiště, má v rovině společenské obdobu v triádě, kterou
vyslovil prozíravě už Grillparzer: humanismus - nacionalismus bestialismus, čili odlidštění odcizenosti.
íriadický postup tu naštěstí není plynulý ani dialektický. Mezi
závěrečnými utopickými formami fasády a smetiště a všemi
předchozími, dějinně poznamenanými formami se zdvíhá neviditelná
stěna, již lze překročit jedině voluntaristickým duchovním aktem.
Jinými slovy:od humanismu se k bestialismu a odlidštěnému odcizení
dochází nikoli všedeterminujícím zákonem ekonomie, nýbrž vždy
novým svobodným rozhodnutím subjektu. (22) Teprve za cezurou
nepodmíněného volního aktu začíná říše aliud, utopická geometrická
dialektika zcela jiného, kam se tedy vchází specifickým rozhodnutím
ducha, totiž takovým, jímž subjekt sám sebe s konečnou platností položí
proti skutečné skutečnosti, proti jakékoli možnosti symbiotického
spojení s říší neduchovního, s nepřeberností jsoucna.
Sociolog Arnold Gehlen nedlouho po druhé světové válce ono
hrozivé aliud uvedl v přímý vztah s nástupem technologické revoluce t.
zv. atomového věku. Tím udal generálbas toho, co bych nazval
eschatologickou sociologií západního světa, jež se očividně vyvíjí na
pozadí ekonomicky determinovaného “odcizení”, jak je hlásá
marxismus. Nepochopitelné, nepoznatelné, stále unikající, ale hrozící
aliud bylo nyní v otrocké analogii k marxismu interpretováno v
neodlučitelném vztahu, či sepětí s rozvojem supermoderní technologie.
Západní svět křečovitě upjal pozornost na technologii, v níž spatřuje
zatím teprve masku vynořující se gorgonské tváře zcela jiného.
Víceméně uměle vyvolávaná hysterie s technologickým hororem (jako
předzvěst apokalyptického aliud) svědčí však pouze o tomto: o
neschopnosti Západu poznat skutečnou nedeterminovatelnou tvář

aliud, to vše arci dík zhoubné fascinaci marxismem. Dále to svědčí
bohužel i o dalším: že totiž nepoznáno, rozvíjí se aliud mezitím do
nezakryté podoby v samém středu hluchoněmé (mluveno s Leninem)
společnosti Západu. (23)
Jestliže se však do utopické geometrie zcela jiného vchází
rozhodnutím ducha subjektu, pak lze aliud definovat-v nej obecnějším,
tápavém smyslu jako triumf ducha nad jsoucnem. Což lze opsat i takto:
aliud vyvstává v okamžiku, kdy transcendentálně přesažná specifická
tíha stvořeného jsoucna nestačí už vyvažovat protiskutečnostní redukci
a destrukci skrze ducha, skrze jeho sebeabsolutizaci, skrze jeho
nekonečnou a neukojitelnou spekulaci, jeho odskutečnělou,
integrovanou abstrakci, skrze jeho “hravé” logistické závěry, skrze jeho
odlidšťující psycho-logistiku.
Říkám-li, že nestačí vyvažovat, nelze to ztotožňovat s naprostou
anihilací jsoucna (jakkoli aliud se z anihilace pozvedá, či hodlá
pozvednout jako Fénix z popele). A to proto, že průsečík utopického
prostoru a času, bod absolutní redukce dějinnosti a jsoucna tvoří ve
skutečnosti smrt a nikoli nic. Smrt, nikoli kýžená nicota, vytyčuje černý
bod dotyku mezi utopií a dějinami. Proto také smetiště a teninká,
průsvitná stěna fasády ztělesňují nakonec prastarou dvoutvářnost
smrti: děsivě trestající i konejšivě vysvobozující. Zde se ocitáme takřka
na dně všeho utopismu. Dík smrti se nakonec i v nejodlidštěnějším a
nejodcizenějším utopismu aliud uchovává místo neporušitelnosti bytí,
paradoxně sice, ale výsostným právem oslaveno smrtí nečekaně a právě
tam, kde se ztracený, zbloudilý člověk před naléháním a nářkem
dějinného jsoucna utíká do vyvlastněnosti zgeometričtělého času a
prostoru pseudologistických utopií. Smrt nakonec vždy vrátí člověka do
skutečnosti dějin; a nejen člověka, i organizace, jež mají člověku pomoci
vybudovat most do říše aliud.
Komunismus systematicky vyslovuje své ne ke skutečnosti, k jsoucnu,
(a proto nikoli například ke “kapitalismu”, jehož integrovanou
abstrakci potřebuje nutně k určení sebe sama), ale vždy znovu je do nich
strhován právě v okamžiku, kdy je chce násilím vyvrátit. Zddnlivost
jeho revoluce vyplývá z opičácky negativního vztahu ke království, jež
není z tohoto světa, což v pozitivním přepisu znamená, z jeho příklonu k
utopické říši aliud. Komunistická říše konkrétna se buduje mimo
dějinný čas a prostor, v rovině čiré, v sobě rozporné abstrakce, kteráje
sice z “tohoto světa”, ale právě nerozlučitelnost tohoto vztahu popírá a
tím dialekticky vzápětí i “tento svět”. Praktická konkretizace říše
komunismu je tedy totožná se zničením skutečného světa, jeho
jsoucnosti. Tím komunistická pra- a panreakce přerůstá i statismus
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starověkých civilizací, jejich uhranutí smrtí a démonicky požíračskou
anihilaci posunuje na sám práh propasti nicoty. (24)

Nad člověkem, národem, státem od roku 1948 vládla komunistická
strana jako samozřejmé, neodmyslitelné, i když dík dialektice
nepostižitelné konkrétno. Strana “se” nechápala jako historický
fenomén, nýbrž jako konkrétno mimo realitu dějin, mimo dějinný
prostor a čas, jako konkretizace protiskutečnostního aliud. 25) Ale už
předložka nad tu zkresluje pravý stav věcí. Skutečnou pozici strany lze
přesněji vystihnout snad tímto rozporem v identitě:
Strana se na jedné straně ztotožňuje se státem, národem, společností i
jedinci, na druhé straně vyvrací stát, národ, společnost i jedince. Mimo
stranu vládne oblast vyvrženosti do nicoty, stranou obrazně nazývané
“smetiště dějin”.(26) Tento rozpor v identitě souvisí koneckonců úzce s
totálním utopickým modelem geometrického času a prostoru a
nezbytně vyvstává v každé (dílčí) absolutizaci. Pro politickou praxi
vyplývá z toho řada důležitých poznatků:
Především by mělo být zřejmé, že komunistickou stranu nelze
připodobňovat k politickým stranám. Je totiž sporné, lze-li ji vůbec
považovat za politickou organizaci, pokud politikou rozumíme
organizování vztahů mezi státem, společností a jedincem, za účelem
udržování, rozvíjení a vytváření lidských hodnot a hodnotného lidství v
mezích a na fundamentu jsoucna. Komunistická strana - jako zatím
nejdokonalejší totalitární organizace - “dělá politiku” s cílem vyvrácení
právě tohoto fundamentu, jehož apriorní uznání do jisté míry zaručuje
aspoň elementární lidskost lidského snažení. Odmítnutí fundamentu
jsoucna (lstivou dialektikou konkrétního) však teprve dělá z
komunistické strany tu organizaci, jíž bytostně je: totalitární gang s
globálně destruktivními cíli. Aplikujeme-li toto pojetí na komunistické
strany v dosud přežívajícím demokratickém světě, vyplývá z toho kromě mnoha jiného - skutečnost, která je podstatně nepochopitelná
demokratickému většinovému systému: početnost totalitární strany je
zcela irelevantní, strana o pěti členech je zrovna tak absolutní jako
strana o pěti milionech členů. Absolutnost - namítnou někteří neposkytuje, ani nezaručuje ještě automaticky moc. Na to odpovídám:
zajisté nikoli moc v pluralitně demokratickém pojetí. Tvoří však
východisko a bázi pro dobytí moci zcela jiné kvality; moci absolutně
ničivé, moci, jíž jde o “dialektickou” anihilaci jsoucna. Problém zcela
jiné kvality představuje mocenský poměr menšin (zejména elitních) v
masové demokracii; křížová otázka, jíž se, jak známo, zabýval už
Tocqueville. Komunistická strana se ráda, zejména ve svém nukleárním
stadiu, počítá k takové (pronásledované) elitní “demokratické”
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menšině. Nelze jí však tu čest prokázat. Zatímco dílem demokratické
menšiny je prosazení práv ve vztahu k většině, popř. proměna menšiny
ve většinu, cílem komunistické strany je od počátku likvidace
jakéhokoliv vztahu většiny a menšiny vůbec. Existující komunistické
strany na Západě velmi obratně kromě toho kombinují totalitární
sebeabsolutizaci se zdánlivě “většinově-menšinovými” taktikami.
S absolutizací je spojen koneckonců i fenomén permanentního
rozpadu strany, který tak často mýlí západní experty. Tento rozpad je
projevem dotyku se skutečností jsoucna, jím se strana - navzdory ničivé
dialektické konkretizaci - udržuje při životě a síle jako novodobý
Anteus. To, že se tu život a energie udržují na pozadí globální
panlikvidace, vypadá rozporně, nikoli však v procesu dialektické
konkretizace, jíž se veškeré vztahy (i pojmové) obracejí naruby.
Nezapomeňme, že “život” v dialektice konkrétního znamená dvojí:
jednak dialektické zneskutečňování, konkretizaci, dosahované
permanentním rozpadem jsoucího, jednak pak právě ono “anteovsky”
parazitární splývání se jsoucnem jako sine qua non jeho konkretizační
negace. (27) Zde bych chtěl znovu opakovat, že smrt a nikoli
absolutizovanou stranou vytoužená nicota tvoří průsečík utopického
prostoru a času. Permanentní rozpad se tu udržuje permanentním
sebepožíračstvím, čímž se nekonečný dialektický kruh absolutizace
“jako by” rozevírá: strana se permanentizuje a absolutizuje tím, že
trpělivě požírá výměšky svého permanentního rozpadu. K. tomuto
sebeudržujícímu sebepožíračství potřebuje jsoucno.
Právě proto že se strana procesem sebeabsolutizace ztotožňuje se
státem, národem, společností a nakonec i s jedinci, vyvrací, likviduje
stát, národ, společnost, jedince a s nimi nakonec ovšem i samo lidství
člověka. Tento cíl je sice aproximativní, nicméně konstituuje už teď
zcela nový mezilidský “vztah”, v němž se obráží nejen rozporná, odlid
šťující identifikace strany se státem, národem a společností, ale i
dialektizovaný, naruby obrácený prastarý vztah starého a nového
člověka.
Proti abstraktně vyvolenému členu strany a komunistovi, jako typu
nového konkrétního člověka, tu stojí nestraník degradovaný na
objektivizovaného mimočlovčka, ba nečlověka. Tento “vztah” velmi
vzdáleně a matně připomíná revoluční teologii apoštola Pavla o zrození
nového člověka z lůna Církve. Propastný a zásadní rozdíl tkví vtom, že
starý člověk u svátého Pavla umírá do vyšší lidskosti nového člověka
smrtí, jež ho neničí, ani nelikviduje, nýbrž proměňuje, dík ovšem mezní
opuštěnosti, meznímu znelidštění Ukřižovaného, jimiž teprve byla
překonána likvidující ničivost smrti.(28) Mezi starým a novým člověkem
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vyvstává sice zásadní rozdíl, ale nikoli hráz absolutního znicotnění, již
vykupitelsky svou smrtí (v tajemné aprioritě) vyvrátil Kristus; nové a
staré tím vstoupilo do plodné polarity. Naproti tomu absolutizace
strany vyžaduje, aby se nový člověk komunismu oddělil od starého
člověka nepřekročitelnou kvalitou vyvolenosti, toutéž kvalitou, která
odděluje i utopii od skutečnosti. Mezi starým a novým zeje propast
nicoty, která diferencuje staré a nové absolutně objektivizujícím, a tím i
apriorně znelidšťujícím kastovním oddělením.(29) Z celého plyne závěr,
jehož radikalitu málokdo připouští, protože jeho závazné poznání se
skoro vymyká tradičnímu demokratickému myšlení: že totiž v mezní
situaci nejde o konfrontaci strany a státu, strany a společnosti, nýbrž o
střetnutí strany a Církve, přesněji: o střetnutí dialekticky
konkretizovaného nového člověka komunismu a
Kristem
vysvobozeného nového člověka křesťanství. Mezi oběma, v jakési zemi
nikoho, se prostírá oblast starého člověka, oblast zdánlivých politických
bojů, zdánlivých zápasů o zdánlivá lidská práva, o zdánlivé
demokratické svobody etc. Vím, že tímhle hrubě zjednodušuji, ale to jen
proto, abych do nepřehledných a proměnlivých zápasů dnešní doby
vnesl aspoň paradoxní řád, dal jim smysl a cíl.
S hlediska této základní konfrontace se ve zcela jiné rovině ocitá
například historie bojů o lidská práva, poprvé deklarovaná - nikoli
náhodou - v 17. století, v oné době prvních veřejných politických
procesů Cromwellovy Anglie, v době pretotalitní třicetileté války, v
době nově se rozmáhajících snah o absolutizaci (zatím jen) státu.
Deklarace o lidských právech byla jak známo v celé šíři slavnostně
vyhlášena 10. prosince 1948 jako očividná odpověď na československý
Únor.
Když jsem pak v padesátých letech v Praze procházel třiceti články
deklarace, zjistil jsem, že kromě článku 14 odst. 2 a článku 25 odst. 2 ani
jediný článek není v Československu zachováván, a to zcela soustavně a
trvale. Přesto když jsem procházel ulicemi, nebo hleděl z okna,
nepozoroval jsem - kromě o bolševických parádách - nijaké šokující
projevy nesvobody. Lidé “pokojně” spěchali do zaměstnání, děti se
ubíraly do školy, matky kráčely za dětskými kočárky; fasáda - i lidská byla dokonalá. Nicméně jsem věděl - a nebyl jsem ovšem jediný - že
právě tenhle obraz ve své ošumělé spořádanosti a poklidnosti vydává
mnohem krutější a zoufalejší svědectví ujařmení celého člověka, než
kdovíjaké patetické a tragické výjevy. Život tu “spěl dále”, protože
podstata velikého střetnutí o lidskou důstojnost netkvěla v oblasti
deklarovaných lidských práv, nýbrž v konfrontaci nového, odlidštěním
se konkretizujícího člověka komunismu, právě toho, který dočasně, do
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odvolání privilegovaně požíval některých práv deklarace (30) za cenu
vnitřního - ať už vědomého nebo nevědomého - zotročení, tedy za cenu
odlidštění, a nového člověka křesťanství, jemuž se nedostalo sice
žádných lidských práv (jako privilegií), to vše za cenu stále větší vnitřní
svobody, za cenu stále dokonalejšího připodobňování se
Ukřižovanému. Znovu upozorňuji, že tohle je pouhé schéma dvou
krajností, které kdysi básník Gottfried Benn vystihl symboly “zločinců”
a “mnichů”. Dynamická polarita starého a nového člověka v srdci
živého člověka (pokud mu duše nezdřevěněla) vede nakonec vždy k
tomu, že člověk bojuje o vnější lidská práva, i když a přestože ví o
nedotknutelnosti své vnitřní svobody.
Nový člověk komunismu je zato bytostně neschopen bojovat o lidská
práva, jsou mu cizí jako práva - nikoli jako výsady a odměny za služby
při zotročování jiných - protože se odcizil možnostem své vlastní
nedotknutelné vnitřní svobody. Odcizen niterné nedotknutelnosti,
ztratil smysl pro nedotknutelnost, z níž vyvěrají i veškerá smysluplná
lidská práva. Pro takto odcizeného, od sebe sama objektivizovaného,
jsou stát, národ, společnost zcela podružné a irelevantní. Téze: “Žádný
občan nemůže být svobodný, jestliže není svobodný jeho národ”, platí a to s výhradami - jen tam, kde národ aspoň ve své možnosti je už
svobodný. V říši absolutizované Strany však pravá svoboda vyvěrá
nikoli už z národa, státu či společnosti, nýbrž jedině z uchované a žité
nedotknutelnosti vnitřní svobody (3D , v konfrontaci s totální vnější
nesvobodou, z vědomého či neuvědomělého následování příkladu
Toho, kdo přibit na otrocký kříž osvobodil lidstvo.
Zajisté - otázka svobody se v žádoucí šíři a ve skutečných vztazích
vynořuje teprve v prostoru státu a společnosti, nikoli v rovině abstraktní
spekulativní metafysiky. Pokud řešíme otázku svobody pouze hlediska
osamělého Já, zabředáme do nepřekonatelných rozporů, které
poznamenaly bohužel skoro celou novověkou filosofii. Proti
idealistickému řešení, jež našlo svou klasickou podobu ve Fichteově
pokusu o záchranu svobody “domyšlením” Kantovy gnozeologie, se tu v
nekonečné dialektice klade materialistická determinace přírodními a
pseudohistorickými zákony. V projekci politickosociální se tahle
dialektika projevuje nerozlučným vztahem liberalismu a totalitarismu,
izolovaného individua a kolektivizovaného množství. Zatímco
dialektika odlidštění se pohybuje mezi pólem bezvztažné osamělosti a
mezi pólem kolektivní zařazenosti, zapojenosti, dialektika zlidštění
probíhá mezi pólem osamělosti, v níž dozrává závazné poznání
nezbytnosti vztahu k Ty (jako dovršitele osoby), a mezi pólem
společenství, které jako celek onen výchozí voluntaristicky zosobňující
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vztah k Ty povyšuje do vyšší jednoty. Výsledná dialektika společenství
se odlišuje od dialektiky kolektivizm u fundam entální
nedeterminovatelností principu vztažnosti (32) , který v dialektice
Já-kolektiv je nahrazen idealistickým principem duchovního sice, ale
absolutně determinovaného “kladení” (marxisté tu používají termínů
“uvědomění”, “uvědomělosti”). Z toho vyplývá kromě jiného, že obě
protikladná dialektická schémata vstupují nakonec do řádově vyššího
vztahu popř. paralelity, které specifickým způsobem poznamenávají
každodenní praxi života v komunistickém systému; do vztahu ovšem,
který si apriori bezvztažný či protivztažný systém komunismu není s to
uvědomit ani v kontingenci. <33)
Komunismus na jedné straně vrhá člověka do strašlivé opuštěnosti v
kolektivu, na druhé straně však pustota tohoto znelidštění podněcuje
touhu po navázání skutečných, zosobňujících mezilidských vztahů.
Obraz komunismu není tedy úplný, omezíme-li se pouze na vylíčení
odlidštěného zotročení člověka a vynecháme-li - ať už z jakýchkoli
důvodů - odvrácenou tvář této sociální dialektiky. Komunismus
představuje jakousi sociální mezní situaci, na niž nelze přímo aplikovat
metody, které se snad osvědčují v sociálních mezioblastech 33,
příznačných pro západní kapitalistický svět, například metody
sociologie nebo psychologie. Na rozdíl od odcizení egotického Já
člověka v kapitalismu, které je maskováno i umocňováno lavinou
výrobků spotřebního a kulturního průmyslu, odcizení v komunismu je
maskováno i obnaženo všepronikajícím principem kolektivismu.
Kolektiv - toť dialektické ohnisko odcizení (jež ve své odcizenosti samo
sebe chápe za odcizení od sebe sama, tudíž za vrchol lidské dokonalosti),
v něm se odcizení zneskutečňuje, ztrácejíc lidsky postižitelnou tvář, ale
zároveň umocňuje a mučivě soustřeďuje do podoby anonymní
opuštěnosti. <34>
Nekonečnost a bezvýchodnost dialektiky kolektivu a osamělého
jedince se v každodenní praxi komunismu projevuje it. zv. kádrováním.
Cílem kádrování je zhodnotit a změřit míru sebeodcizení člověka, jeho
kolektibilitu. Přitom nejde vůbec o zjištění skutečných názorů,
vlastností, sklonů člověka, nýbrž o míru lži, o “kvalitu” lžimasky, a o to,
jak dokonale je člověk schopen se s ní ztotožňovat. Je také zcela
nedůležité, činí-li to vědomě či nevědomě, proti své vůli nebo lhostejně,
důležité je pouze, dělá-li to vůbec. Lidé bez masky jsou pro kádrovou
“politiku” naprosto nezajímaví, jsou apriori vyloučeni z veliké hry
odcizující a odlidšťující přetvářky, lži a masky, asi jako neherci jsou
vyloučeni z divadelní scény. “Rasové” třídění nacismu bylo ve své plošné
dvoudimenzionálnosti uboze primitivní; abstraktně objektivní,
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odlidštěná maska přetvářky, o niž usiluje dialektika konkrétního, tu
byla nahrazena banálně reálnou, i když mýtizovanou, uboze primitivní
“krví”. Svou nedialektičností, nedosti abstrahovanou abstrakcí,
nacismus přehlížel a odpuzoval tisíce svých potenciálních přívrženců.
Primitivní a mylný byl kromě toho i obsah a výklad rasových typů (zlý
žid, dobrý Germán), pseudomorální klasifikace rasismu ústily do slepé
uličky a podvazovaly ve skutečnosti rozvoj totalitně amorálního jádra
nacismu. Základní aporie nacismu, který byl pokusem o maximální
soustředění (Ballung) negativních sil v lidské společnosti, tkvěla patrně v
tom, že nacismus toto soustředění zároveň znemožňoval iracionálními
rasovými a šovinistickými, čili ne dosti konkretizovanými kategoriemi,
jinými slovy: že nebyl schopen hlásat permanentní světovou revoluci
dialekticky povýšené (aufgehoben), “obecné” a “objektivní”
konkretizace.
Na rozdíl od nacismu, zásady komunistického kádrování, zahrnující
všechny dimense masky, přetvářky a lži, všechny rozměry odlidštěnosti,
jejich amorální pandimenzionálnost takříkajíc, se snaží zachytit a
podchytit všecky - i potencionální - přívržence, racionálně pronikají k
jádru věci a jsou aplikovatelné kdekoliv a kdykoliv, jsouce univerzální,
nebo lépe: totální. Bylo by omylem chápat kádrovou “politiku”
komunismu z báze třídní.!35)“Buržoa” a “proletář” byly a jsou v kádrové
politice komunismu kategorie zcela podružné a - což je důležité aplikovatelné podle potřeby na kteroukoliv osobu. To vyvstalo
markantně při veřejných procesech s vysokými stranickými funkcionáři,
kteří všichni bez rozdílu byli označeni za bývalé buržuje nebo za
přisluhovače a zaprodance buržoasie. (36> Proletář a buržoa jsou
libovolně vyměnitelné masky nahrazující pravou tvář člověka. V
procesech nebyli odsuzováni lidé, ale masky odcizenosti, náležitě
vypreparované procesem “kádrování”. Tak lze proces kádrování chápat
také jako proces permanentního odsuzování lidství, za přečin holého
existování, jako praktickou aplikaci Hegelovy myšlenky o světových
dějinách jako světovém soudu, která se tu v uskutečnění jeví jako
myšlenka hluboce protilidská a tím zároveň vyvracející smysl dějin.
Položíme-li si nyní otázku, co se skutečně stalo v Únoru 1948 ? nebude odpověď o nic snazší, zato se snad už vyhneme simplifikacím.
Československo po třech letech ideologického interregna, politické
ztrnulosti zastřené iluzivní politikou mostu mezi Východem a Západem,
bylo rozdrceno mezi mlýnskými kameny světových velmocí USA a
Sovětského svazu; z kaše československé byl pak uplácán quasiútvar,
atrapa státu. Československý občan s konečnou platností dosnil sen o
suverénním státě v koncertu ostatních evropských států, sen, který snil
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od roku 1918. To, že suverenita je pojem relativní, a že absolutní
suverenita patří k bludným a nebezpečným nacionalistickým mýtům, si
český intelektuál, odchovanec romantismu 19. století, málokdy plně
uvědomoval. Není divu, že v absolutní rcesuverenitě situace od roku
1948 iluze absolutní suverenity vyvstala v myslích některých kruhů
české inteligence tím intenzivněji, arci ve zvláštní podobě “absolutní”
neutrality. Vedle toho k bludu suverenity přispěla svým nemalým dílem i
komunistická strana, která neváhala svůj filiální systém v Praze
dialekticky označit za suverénní stát, jehož absolutní nezávislost
vyvozovala z nerozlučného svazku s absolutně suverénním Sovětským
svazem. Suverenita českého rádobystátu tu byla zcela rutinérsky
dialekticky odvozena z ničivé hermetické suverenity moskevské centrály
bolševického systému.
Pojem suverenity, který je jakousi národně a státněpolitickou
projekcí pojmu “svoboda”, nebyl v Cechách dosud přesně definován,
zejména ne na bázi českých dějin. Není divu opět, neboť ani základní
pojem svobody nebyl dosud uspokojivě definován, a je leda
poznamenán svou dvojakou dialektikou: dílem kladen mimo prostor a
čas dějin, dílem viděn ve vztahu k dějinnosti. Kdybychom přesto
definovali státní suverenitu jako možnost utvářet vlastní dějiny ve
vztahu a vztahem!37) k ostatním národům a státům, chyběla by tu ještě
významná složka, totiž pochopení, že bytostně vlastní dějiny lze utvářet
jen tehdy, když nepotlačujeme suverenitu - jak jsem ji výše definovaldruhých národů a států.!38)
Z toho vyplývá skutečnost, že státy vyvracejí smysl nejvlastnějších
dějin v okamžiku, kdy potlačují suverenitu druhých národů a států. To
se dá ukázat nejen na dějinách Říma, Anglie, Německa, Ruska, ale i v
kratičkých dějinách Československa od roku 1918! Česká inteligence
nepochopí podstatu suverenity a zároveň i tragedii vlastního státu od
roku 1918 - nikoli jen od roku 1948! - dokud nezváží svůj vztah k
národnostním menšinám a Slovákům. Avšak nejen to: suverenitu
národa a státu lze porušovat i do nitra vlastního národa, soustavným
narušováním jeho duchovního růstu, vývoje, zastíráním substanciálních
složek jeho rozvoje, znevažováním jeho tradičních hodnot, ztrátou
historické paměti!39), útěkem od skutečnosti k mýtům, od mnohotvárné,
těžko vymezitelné reality k racionalistickým, odskutečnělým
abstrakcím, nebo dokonce k ideologizmům. I k tomu nakonec přispívá
romantická iluze absolutní suverenity, jedna z ahistorických utopií nejnebezpečnější arci u velmocí - která rozrušuje smysl dějin, zbavuje
národy a státy historické tváře a ústí do identity absolutního (sebe)
zotročení coby absolutní suverenity.
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Únor 1948 znamená tedy pro ČSR historickou katastrofu především
proto, že vrhl český národ do ahistorického, mechanistického času a
prostoru, v němž všechno usilování dostává zcela jiné sice, ale už nic,
vesměs ani negaci nevymezující předznamenání Únorem vniká do
nejhlubších podstat národní duše (připusťme tento pojem) ničivá
složka, která narušuje samy základy národního myšlení (připusťme toto
spojení), roztíná tradiční a vžité myšlenkové vztahy - nikoli však proto,
aby je revolučním způsobem zintegrovala, přehodnotila nebo kriticky
zvážila, nýbrž proto, aby definitivně přerušila strukturní spoje, na nichž
apriori závisí zdravé, ať už tradiční, reformující nebo revoluční myšlení
v národě vůbec. Lze se ovšem právem ptát, co je “zdravé” myšlení?
Nejobecněji se dá odpovědět, že takové, které neohrožuje biologickou
podstatu národa a je s to - cestami krize, kritiky a dialogu - dobírat se
pozvolna smyslu dějin, nebo aspoň k povědomí tohoto smyslu . . .
Radikální přetětí dějinami podmíněných myšlenkových spojů a
vztahů v únoru 1948 se pak projevilo nejen ztrátou schopnosti souvisle
myslet (40) a domýšlet racionální postupy bez iracionálních skoků a
krátkých spojů, popřípadě neschopností vymanit se z mýtů
ideologizmů, ale především ve ztrátě toho, co bych nazval logikou etosu,
totiž schopnosti zhodnotit vlastní situaci a přiznat nikoli jen (ideo)
logické, ale i mravní omyly, schopnosti pokání a ochoty odčinit
napáchané zlo. Radikální potlačení logiky etosu se stalo po Únoru
notorickým a zavedlo zejména českou inteligenci do koloběhu
imoralismu a cynismu, který beze všeho připouští, aby osoby, které se
dopustily zjevných sice, ale pouze abstraktně intelektuálních zločinů,
někdejší oslavovatelé teroru a vražd, pouhým dodatečným
pomlouváním doby vlastní účasti na vládě teroru, si nestoudně
vysluhovaly právo (!) na další a skoro samozřejmou vůdčí úlohu v
politice národa. Princip tohoto imoralismu tkví v tom, že zločinec se
stává samozvaným soudcem nebo lépe: ro/hřešitelem svých vlastních
zločinů, že se tu někdejší nepokrytá oslava nicoty odčiňuje dodatečnou
perverzí pravdy. V individuální rovině se ona perverze projevuje
nejčastěji efektním psychologickým rozborem někdejších iluzí a omylů,
v rovině politickosociální se perverze systematizuje ve všestranně
proteovský “revizionismus”. Nic ostatně nedokazuje názorněji někdejší
účast na vládě lži a teroru než tahle snaha o revizi pečlivě odosobnělého
“dění”, o revizi, jejíž zavilost a nepoučitelnost svědčí o jediném: že se tu
pod rouškou obecně prospěšné revize má revidovat zcela osobní podíl
na zcela určité minulosti. Háček tkví ovšem v tom, že právě v tomhle
úsilí o podvědomě osobní revizi věcí, v podstatě nerevidovatelných, se
jen znovu projevuje někdejší staré zakotvení ideologické víry v
manipulovatelnost jsoucna, skrze dialektiku konkrétního.
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Únor 1948 nelze zařadit mezi revoluční fenomény, jak je známe z
evropských dějin; historickovědné pojmosloví budované na evropské
dějinné tradici nemá vhodné označení pro to, co se stalo v únoru 1948.
(4|) Vstup do nového prostoru a času není ovšem jevem okamžitým, má
svůj proces, který by se snad dal abstraktně vyjádřit jako proces
rozlučování se starým dějinným časem a prostorem, v němž se český
národ utvářel, a jako postupný přechod do prostoru a času, v němž
pojem českého národa bude pouhou fasádou, za níž se bude utvářet ono
nepostižitelné aliud, z něhož nebude už východiska ani úniku do
původních, mateřských dějin. Únor 1948 představuje jakousi zdánlivě
nekrvavou genocidu, již si národ sám přivodil, přinucen k tomu
nevypočitatelnou, nicméně chladně kalkulující mocí; dala by se snad
přirovnat k zloutkovatění, k němuž je člověk dohnán odlidšťující a
umrtvující mechanikou “objektivních” zásahů. Nakonec bych tedy
Únor nenazval ani zdánlivou revolucí, o něž v evropských dějinách věru
není nouze, naopak: má cosi z radikality absolutní revoluce, k níž
dochází ve vzácných okamžicích dotyku božství s dějinami člověka(42>,s tím rozdílem, že Únoru jde o radikalitu odvratu právě od radikality
všech minulých i všech možných příštích setkání Boha a dějin. Únor
1948 měl jednou provždy v českém národě vyloučit možnost absolutní
revoluce; byl pokusem o absolutní negaci možné absolutní revoluce.
Únor měl navždy vyhnat Boha - a tím ovšem i smysl dějin a dějinnosti
vůbec - z českých dějin. I kdybychom připustili, že šlo o pouhý pokus o
radikální negaci toho druhu, nijak se tím neoslabí radikalita negativního
předznamenání. Je proto vtištěno zásadně všem sociálním a státně
organizačním zásahům poúnorové doby, i když jsou někdy na pohled
jakoby pozitivní. Domyšlen do krajnosti, znamená komunistický
socialismus (43) - zavedený Únorem - totální znemožnění jakékoli
skutečné sociální proměny. Únorová instalace bolševického systému v
Československu, domyšlená do důsledků, znamená pak toto: pokus
znemožnit vytvoření jakéhokoliv českého státu. Pokud se tedy po únoru
vynořilo cokoli pozitivního, bylo dáno pouhým dozníváním řádu
starého dějinného časoprostoru. Z hodnot starého řádu si negativní
revoluce staví ovšem nezbytnou fasádu, za níž se skrývá její hodnotové
vakuum.
K fasádě patří kromě jiného i hodnoty umělecké, jejichž zneužití
negativní revolucí vykazuje složitou dialektiku. Tím jsme se vrátili k
výchozím úvahám. Fasáda negativní revoluce se nutně buduje z hodnot
starého řádu už proto, že i pouhou fasádu je třeba vytvářet z prvků
jsoucna odkazujícího k bytí, a tudíž i k dějinnému času a prostoru. Mezi
hodnotovým vakuem negativní revoluce a fasádou, která jej má
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prezentovat světu jako “obsah”, vzniká velmi exponovaný dialektický
vztah. Fasáda má být služkou negativni revoluce, má s ní být zajedno,
ale protože jako účinná fasáda musí být budována z prvků jsoucna, jež
stojí v přímém rozporu s nicotnou nesubstanciálností negativní
revoluce, fasáda tíhne už pouhým faktem své jsoucnosti neustále k
samostatnosti, k svébytnosti, kjakési nezávislosti, jež jí právem jsoucna
ovšem náleží. Na druhé straně však ve své funkci fasády je vázána na
negativní revoluci, bez níž by jako fasáda ztratila smysl, stala se čirou
jsoucí nesmyslností. Negativní revoluce spatřuje ve fasádě relikt starého
řádu, poslední připomínku bytí a jsoucna, a snaží seji proto zevnitř co
nejvíce vyhloubit; sní o fasádě z hedvábného papíru nebo lépe: o fasádě,
jejíž jsoucno by bylo stále dokonaleji a radikálněji prostupováno
nejsoucím, nicotou; na druhé straně si uvědomuje, že bez této fasády by
se zřítila do propasti chaosu a nicoty, jež ji neodolatelně vábí, do níž
bytostně patří. Uvážíme-li pak, že k fasádě negativní revoluce patří
“přirozeně” i umění a věda, vyvstane nám celkem názorně i schéma
dialektického vztahu mezi uměním (popř. vědou) a negativní revolucí. Z
této dialektiky je však nutno vyloučit to umění (a vědu), které si a/ tuto
dialektiku uvědomuje a současně b/ se ji snaží vyvrátit. Ani zde však
nelze zjednodušovat. Mnohé umění, které na pohled “bojuje” proti
negativní revoluci, tím dokonaleji plní funkci fasády, právě uměním
“dokonalé” a tím zdánlivě jsoucí adorace nicoty, lži, nejsoucího.
Nemylme se, fasáda negativní revoluce může mít podobu oslnivou,
brilantní, svůdně experimentální, subtilní a promyšlenou.*44)
Proto nakonec i socialistický realismus je třeba chápat mnohem šířeji
- což si ostatně i jeho teoretičtí přívrženci sami začínají uvědomovat než jako pouhou ideologizovanou odnož měšťáckého, zastřeně
nihilistického realismu 19. století. Socialistický realismus, to je
koneckonců souhrnný název pro všechno umění, které tká své
imaginace ze lžisvěta, které manipuluje jsoucnem a s fenomény jsoucna
tak, aby za jejich vzorcem o to jasněji prosvítalo zdání, jako v sobě
rozporný grunt jednoho a všeho; je vyznáním nekonečné obojakosti
kategorie, pro niž skýtá nej příhodnější výraz němčina: “Schein”.
“Realismus” tu znamená redukci jsoucna na sebe sama s panlogickým
cílem: tímto procesem seberedukce jsoucno anihilovat, ve jménu
vyššího “abstraktního konkrétna”. “Socialistický” tu znamená:
nahrazení transcendentálního přesahu jsoucna k bytí - jímž se jsoucno
teprve začíná konstituovat jako takové - mimoskutečnostní dialektikou
“a b strak tn íh o k o n k rétn a” , s nímž jsoucno dialektickým
sebeznicotněním splývá. Socialistický realismus - toť estetizovaný
přepis prastaré gnostické identity v rozporu.
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POZNÁMKY:
10) Řada článku v Literárních novinách z doby tání a po lednu 1968 názorne popisovala a dokládala
systematickou devastaci prírody, její proměnu v step a poušť, ba co hůř: v rozsáhlé, hnijící smetiště, v
jakousi anti-přírodu. Devastaci přírody průmyslem lze zajisté pozorovat i v kapitalistických zemích.
Tam však jde o jev vyvolaný ryze mechanickým narůstáním výroby, tedy o jev, který je redukovatelný
ať už vnějšími zásahy nebo vnitřními technologickými úpravami. V totalitámím systému komunismu je
devastace nezbytným projevem jeho zdokonalování a upevňování (jako i koncentrační tábory,
likvidace lidskosti atd.), patří k logickým a nevyvratitelným předpokladům dialektické konkretizace
utopie.
11) O diametrální změně v pojetí smyslu a cíle průmyslu svědčí výmluvně procesy s inženýry v
Sovětském svazu.
12)
Z tohoto hlediska je třeba posuzovat i symbiózu komunismu s čínskými a jinými
asijsko-orientálními civilizačními pozůstatky. Jako prareakční perverzi nutno vedle toho hodnotit i
pokusy interpretovat prvotní křesťanství jako “dialektickou” odrůdu komunismu.
13) Se “svobodou” objektivovaného člověka starobylých kultur souvisí úzce i nauka o nesmrtelnosti
duše, v níž se objektivní svoboda lidského objektu pouze znekonečňuje.
14) Nyní se mu dostalo dokonce i nového antihistorického jména: “Česko”.
15) Nespatřoval bych v tom jen projev prosté touhy po soukromém vlastnictví, nýbrž skoro biologicky
podmíněné hledání útočiště, závětří, v němž by mohl být teprve počat smysluplný život. Dům jako
soukromé vlastnictví je už umocněným místem klidného rozvíjení osoby, místem pro uskutečňování
lidských hodnot.
16) Upozorňuji v té souvislosti na úvahy bolševiky umučeného básníka Osipa Mandelštama o rozpadu
Petrohradu, jak je zprostředkuje ve svých pamětech Naděžda Mandelštamová.
17) Proti tomu lze namítnout, že i na Západě, zejména v USA došlo k nebývalému rozpadu měst.
Domnívám se, že právě tento fenomén na Západě obráží lítý zápas mezi ochabujícími silami
demokracie a stále virulentnějšími destruktivními silami totalitarismu (ať už levého či pravého), zápas,
jehož dějištěm se stávají metropole. V amerických městech však ještě žije snaha onu duchem
totalitarismu řízenou anihilaci vyvažovat intenzivní přestavbou a výstavbou nových čtvrtí a sídlišť.
Jako výmluvný příklad může tu posloužit přestavba jádra města Pittsburgu.
18) K sídlišti se ostatně váže i jeho “odpočinkový” protějšek, t. zv. ozdravovny ROH. Mnohovrstevná,
ale zcela nezávazná pseudovztažnost měšťácké společnosti se tu dovršila a obnažila v obludnosti
jakéhosi kolektivního reje. Komunistická ozdravovna, jaký literárně dosud nevyužitý pendant k Th.
Mannově románu Kouzelný vrch!
19) Mezistupeň tohoto trendu představují divadla, nádraží, výstaviště liberalistické éry projektované
naopak zase v duchu “chrámu”.
20) K složité otázce zdi srv. mou studii Die Mauern (Literatur und Kritik, č. 42, únor 1970, str.
100-113).
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21) Ve smetišti jako místu utopického zvratu (při vyvrácení dejinnosti) se moderní symbol symbolu in
iní. konečně beze zbytku ztotožnil s hmotnou skutečností. Teprve nad smetištěm plným právem zavlaje
prapor s hákovým křížem, s kladivem a srpem, teprve na smetišti zrudne modrá květina romantiky.
22) Snad ani není třeba podotýkat, že “ekonomickou determinací” se ona triáda automaticky pojmově
pervertuje; “bestialismus” se sub specie dialektického vývoje nazývá nejvyšším stadiem lidství, stupněm
absolutního zduchovnění a konkretizace, zcela v logice neúprosného vzestupu cestou permanentní
negace.
23) Dnes začíná být pomalu jasné, že bez moderní technologie nelze vyřešit otázku globálního hladu; že
tedy technologie jako poslední plod kapitalistického tržního hospodářství - socialistické země se
vyznačují zásadní neschopností vytvářet novou technologii (s výjimkou válečné) - se stala spásným
lanem lidstva v jeho hmotné nouzi.
24) K tomu několik osvětlujících poznámek: komunismus, o němž tu mluvím, nelze beze zbytku
ztotožňovat s marxistickou ideologií, i když ona se k němu neodlučitelně váže. Je-li mezním smyslem
ideologie získat mysl a ducha člověka pro protiskutečnostní, protilidské utopicky konkrétní cíle, musí
právě tento negativní cíl učinit “přijatelným” a “pochopitelným” formulacemi, jimiž se jsoucno neguje
“jako by” umocněním. Funkci zastření cílové anihilace jsoucna aktem “jako by” povyšující integrace
plní přímo ideálně hegelovsko-marxistická dialektika. “Osvobodit” marxismus od totalitárního
komunismu, od jeho anihilační praxe a konkretizace, by bylo možno pouze odmítnutím dialektiky.
Což však znamená: odmítnutím nejhlubší podstaty marxismu. Dilemma nezní tedy: leninismus nebo
revizionismus, nýbrž odjakživa zní: marxismus jako ideologie komunistického aliud nebo vůbec žádný
marxismus. Patří k tragifrašce českého posrpnového exilu, že po dvaceti letech zkušeností právě s touto
jedině možnou evidentní podobou ideologického dilemmatu se v exilu vytvořila bludná podoba
bezvýchodné dialektiky leninismu a revizionismu. Český exil se od roku 1939 stále ještě nevzmohl na
radikální odmítnutí marxismu ve všech jeho proteovských dialektických podobách. Že by tu svou
smutnou úlohu hrálo tradiční české chytráctví, které se - navzdory lepšímu poznání - promptně
přizpůsobuje bludnosti Západu a jeho pozdně měšťácké společnosti svobodně budující sebevražedný
most od abstraktního humanismu k integrované abstrakci nikdy nepochopeného bolševického aliud]
Nebo že by česká zkušenost s totalitarismem nebyla ještě dost dlouhá? K tomu se druží jako průvodní
jev nepochopitelná, až otrocká ochota mnohých “bezpartijních” exulantů spolupracovat i nadále na
velkolepém díle revize a demokratizace marxismu, ochota přispět margináliemi, “konstruktivní”
kritikou, uctivě lojálními opravami k nekonečným dialektickým spekulacím, to vše ovšem pod vedením
vyvolených exteoretiků jediné vůdčí komunistické strany. Ještě truchlivěji vyvstává onen švejkovský
kolaborační syndrom na pozadí neúprosně promarxistického postoje skoro celé ruské inteligence, ať už
“západnicky” (Sacharov) nebo “vlastenecky” (Solženicyn) orientované. Tak došlo v roce 1968 k přímo
skandálnímu rozdělení českého exilu na samozvaně vůdčí neomarxisty a prozatím ještě trpěné
nemarxisty; tedy k rozdělení, jež odjakživa a substanciálně tvořilo jeden z pilířů totalitárního systému.
Takovéto samozřejmé navázání na domácí totalitární “tradice” sedá vysvětlit jen skoro úplnou ztrátou
paměti, jako výsledek stalinské ideologické drezúry a ovšem i vnitřním rozkladem společnosti a myšlení
západního světa. Ostatně i sám socialismus s “lidskou tváří” byl a je možný - ve své specificky české
podobě a jako vážně, nikoli jen takticky míněná ideologie “o sobě” -jedinějako následek ztráty paměti
a lokajské potřeby navazovat na “bezprostředně” se vtírající, protože naučená ideologická schémata,
rozvíjet je donekonečna dál, a hlavně se křečovitě držet spásného lana dialektiky, jež nabízí marxismus
coby východisko z odlidšťujícího duchovního lisu, jehož tlak je ovšem zase podmíněn konkrétními cíli
této nekonečné dialektiky marxismu.
25) Při procesu se Slánským, kdy někteří členové strany byli “znepokojeni” odhaleními, jimiž se
narušovalo rozporné dialektické konkrétno strany, prohlásil Klement Gottwald: “Straně věřte,
soudruzi!” Nekonečný kruhový proces konkretizace neskutečného aliud musí neustále sebe sama
udržovat dialektikou sebevyvracení a sebepotvrzování. S vírou to nemá ovšem pranic společného.

26) Tuhle rozpornou identitu prožívají nesčetní komunisté, kteří nejsou s to opustit stranu právě pro
dilemma: bud strana nebo nicotné smetiště dějin. Sartre z této rozporné identity - ze starého dědictví
idealismu - rozvinul svou kyvadlovou filosofii nicoty.
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27) Obdobně jako “život”, “skutečnost” pervertují se dialektikou konkrétního i všechny ostatní
ústřední pojmy, např. svoboda, člověk, demokracie, stávají se negacemi sebe sama, coby logický
výsledek rozporné identity sama sebe se sebou.
28) Hledáme-li politický smysl Kristovy výkupné smrti na kříži, pak ho lze spatřovat právě v
překonání možnosti totální likvidace, jím ž byl apriori vyvrácen všechen totalitární utopismus, všechen
kruhový mýtus, vytýčena mez všeho odlidšťujícího totalitarismu a položen teprve základ skutečné
demokracie.
29) Objektivizující a tím znelidšťující kastovní oddělení není v evropské civilizaci tak zcela nebývalé. Je
dítkem gnostického dualismu; objevíme je v zárodečné praxi už na prahu novověku např. v politickém
kalvinismu. Zcela samozřejmé bylo ovšem ve starověkých) civilizacích vybudovaných na systému
otroctví.
30) Privilegovaní bolševici mají právo na relativně volný pohyb, na volbu bydliště, ba i právo na státní
příslušnost; mají právo uzavřít sňatek, účastnit se vlády ve své zemi, právo na odpočinek, právo na
sociální zabezpečení. Na žádné z těchto práv nemá právo bezpartijní.
31) Připomínám, že právě tyto úvahy nutno chápat pod zorným úhlem analogie bytí.
32) 1 zde opět nutno úvahu chápat sub specie analogie. Princip zosobňující vztažnosti vyplývá odvozen
z mystéria vztažnosti Trojjediného Boha.
33) Z nichž byly nakonec odvozeny, jejímiž jsou deriváty.
34) Žádný člověk v komunistické společnosti není opuštěnější než kněz. V kněžské opuštěnosti jako by
dialektika kolektivity a osamění dospěla do syntézy.
35) Ostatně ani nacismu nešlo o “třídní” aspekty, i když právě tohle - s opačným předznamenáním
ovšem - zdůrazňují marxisté.
36) Zaměnitelnost či směnitelnost třídních nálepek souvisí ovšem s nespornou fasconací všeho měšťáctví s všemožnými projevy marxistické totalitární ideologie. Komunismus vskutku v podstatě
představuje nejvyšší stadium měšťáctví. Nemělo by proto také udivovat, že celá řada členů předních
českých velkoburžoasních rodin se s nestoudnou (nestoudnost patří ostatně k určujícím kategoriím
pozdního měšťáctví, jak rozeznal už Hermann Broch) samozřejmostí na privilegovaných místech
zapojila do poúnorového budování socialistického konkrétna.
37) “ Ve vztahu” zde chápu jako suverenitu řízenou z nitra státu, avšak nikoli ve smyslu státního a
národního egoismu, nýbrž z niterného vztahu k ostatním národům a státům; “vztahem” chápu jako
suverenitu určenou zvenčí, tj. omezovanou a vymezovanou suverenitou ostatních národů a států. K
tomu třeba ovšem poznamenat: suverenita z principu vztažnosti nevylučuje ani neřeší ještě otázku
obrany státu a národa, i když by ji do značné míry vytyčovala.
38) Takto viděno, se Benešovo naléhání na Stalina, aby zasáhl proti Maďarsku, jeho názory o polské
vládě v exilu, jimiž se též netajil před Stalinem, jeví jako katastrofální útok proti suverenitě vlastního
národa a státu.
39) Ztráta historické paměti stojí v dosud málo zkoumaném vztahu k ztrátě víry v Boha. V jistém
smyslu by se dala interpretovat jako socializovaná projekce individuálního bezbožectví.
40) Diskontinuita v myšlení vede pak v politické praxi k metodám extrémních činů na pozadí naprosté
bezprogramovosti, k marnění sil zaměřením na druhotné cíle. Jak těžce se v době “jara” česká
inteligence dohmatávala k jakžtakž souvislému politickému programu, k soudné analýze situace,
nemluvě už vůbec o organizaci politických činů.
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41) To platí ovšem v prvé řadě o ruském roce 1917 a neméně pak o německém roce 1933. Zajisté lze i v
historických revolucích Evropy a Ameriky objevit zárodečné formy oné substanciální historické
proměny, jíž se vyznačoval rok 1917 nebo 1933. Vždycky však byl pokus o radikální vyvrácení dějin
překryt nebo neutralizován akcemi, jimiž se restituoval základ a povědomí dějinnosti.
42) Smlouva s Abrahamem by mohla být paradigmatem takové absolutní revoluce (zpečetěné
obětováním Izáka), a ovšem chvíle golgotská; okamžiky velikých duchovních obrod, pokřesťanštění
národa (pokud zasahuje jeho jádro) by se daly počítat k absolutním revolucím. Současně právě na
posledním příkladě vyvstává jasně i permanentnost takovéto absolutní revoluce.
43) Obdobné platí také o fašistických variacích socialismu.
44) Malým příkladem toho byl i československý pavilon na světových výstavách v Bruselu, Montrealu
atp. s vypůjčenou gotikou, s českým sklem a symptomatickou Laternou magikou.

Cesty za hranice byly skoro docela zamezeny a průvodních listů
požadováno s nejprotivnější přísností. V Olomouci se mluvilo r. 1798 a
1799 o tajných popravách, o občanech, kteří vyrváni byli svým rodinám;
pověsti ty měly svůj původ v častých prohlídkách domovních a v
činnosti tajné policie, jež ráda šířila hrůzu. Články zákoníku byly tak
neurčité, že dopouštěly úřadům zaplétat v obžalobu ze spiknutí všechny,
kdo se jim nelíbili. . .
Arnošt Denis
(Cechy po Bílé hoře,
Praha, 1911)
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D n e š n í stav ot á z k y
o r u k o p i s u Královédvorském
a Zelenohorském
Antonín Dostál

1
Počátkem minulého století, kdy se již úsilí o obrození českého národa
intensivně rozvíjelo, byly objeveny domněle starobylé české rukopisy,
které nesmírně posílily české sebevědomí. Nejdříve (r. 1816) objevil
Josef Linda tzv. Píseň pod Vyšehradem-, v září r. 1817 objevil Václav
Hanka ve sklepě kostela ve Dvoře Králové 12 malých pergamenových
lístků a dva nesouvislé proužky, tzv. rukopis Královédvorský (dále RK)-,
r. 1818 byl zaslán anonymně hraběti Kolovratovi pro České museum
rukopis, který byl nalezen v Zelené Hoře (tzv. rukopis Zelenohorský,
dále jen RZ), tj. 4 starobyle vypadající listy (dva dvojlisty); v r. 1819 Jan
Zimmermann nalezl Milostnou píseň krále Václava', v starém latinském
rukopise slovníku Mater verborum bylo objeveno množství českých
přípisků, tzv. glos; r. 1828 Hanka nalezl text dvou žalmů (109 a 145) v
musejním rukopise staročeského Glosovaného žaltáře a rovněž zlomek
meziřádkově vepsaného překladu evangelia sv.Jana a později (r. 1849)
Hanka objevil text Libušina proroctví, otiskl jej v Časopisu čes. musea v
r. 1849, ale nebylo již důvěry k tomuto poslednímu nálezu. Z těchto
rukopisů nejdůležitější byl nález RK, jenž byl vykládán jako rukopis 14.
století, a dále RZ, jenž byl kladen nejdříve do 9. století (Jungmannem a
Hankou), později pokládán za rukopis století 10. Tyto dva rukopisy
obsahovaly totiž básně, které se vztahovaly k starším českým dějinám a
které vyplňovaly domnělou mezeru mezi staročeskými texty. R K totiž
obsahuje 6 epických básní (Oldřich a Boleslav, Beneš Hermanov, O
velikých bojech křesťan s Tatary, zv. též Jaroslav, O vícestvie nad
Vlaslavem, zv. též Čestmír, Oslavném sedaní, zv. též Ludišea Lubor, O
velikém pobití, zv. též Zábof), dvě skladby lyricko-epické Zbyhoň a
Jelen a 6 lyrických (erotických) písní (Kytice, Jahody, Róze, Zežhulice,
Opuštěná a Skřivánek). RZ obsahuje dvě skladby (Libušin soud a
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Sněm). Tyto dva nejdůležitější rukopisy (RKZ) byly pak od r. 1820
nepřetržitě vydávány, a to kromě v písmu latinském také písmem
cyrilským (V. H ankouvr. 1835, 1836), ve fotografickém vydání (r. 1862
A.J. Vrťátkem), v nádherném, dnes vzácném vydání s kresbami
Alšovými (vydal F. Zákrejs r. 1886—1888), dále s obrazy Mánesovými
(vydal F.X. Prusík); důležitý byl též(vr. 1919) pokus A. Frinty, jenž je
vydal novočeským jazykem, Frintou rekonstruovaným), důležité je též
fotografické vydání, které k studiu plně nahrazuje originál, vydané
specialistou ve vědecké fotografii V. Vojtěchem (použil různých metod,
též rentgenových a fluorescenčních snímků). K tomuto vydání připojil
V. Flajšhans (v té době odpůrce pravosti RKZ) novočeský přepis a
poznámky ke každému spornému místu. Poslední důležitou edici a
zároveň kritické studie různých odborníků a téměř úplnou bibliografii
všech studií a prací o rukopisech představuje společná edice Národního
muzea a Čsl. akademie věd s názvem “RKZ”, která má dva díly ( I. díl:
Úvod, Résumé a Stati, II. díl Edice, Faksimile, Bibliografie a Rejstřík),
Praha 1969.
Nález těchto rukopisů, RKZ, vzbudil vlnu nadšení v českých kruzicň
a stal se hned od počátku také důležitou zbraní v politickém boji o české
národní uvědomění. I když velký znalec slovanských jazyků,
kodifikátor novodobého českého spisovného jazyka a zakladatel
slavistiky Josef Dobrovský (1753— 1829) přijal RK jako památku
starobylou, ale hned odmítl RZ jako padělek, nebyli jeho kritickým
postojem dost přesvědčeni, ba ani dost upozorněni a vedeni k větší
opatrnosti příslušní odborníci (např. Fr. Palacký a P.J. Šafařík aj.),
protože Dobrovského kritičnost, ba - jak se soudilo - jeho až
hyperkritičnost omlouvala mínění tohoto velikého slavisty o RZ. Tak
oba jmenovaní s nadšením psali o starobylosti těchto rukopisných
nálezů. Celá Jungmannova básnická škola, romantické období, živý
zájem o českou minulost, to vše bylo příznivé uznání starobylosti a
autentičnosti těchto rukopisů. Musíme ovšem připomenout, že sice
Dobrovský odmítal RZ, ale uznával sám pravost RK. Česká veřejnost
přijala nově objevené rukopisy spontánně a s nadšením jako vítanou
zbraň českého národa vhodnou proti německé nenávisti ke všemu
českému v Rakousku.
Když se r. 1858 objevil v německém pražském listě Tagesbote aus
Bohmen útočný článek proti R K Z od nepodepsaného autora, české
kruhy měly podezření, že za tímto článkem stojí pražská rakouská
policie, Čechům nepřátelská. Toto podezření bylo později odmítáno a
vyvraceno, ale dnes je z archivu pražské policie známo, že to byla
skutečně akce policie, kterou vyvolal tehdejší policejní ředitel v Praze
Päumann. Päumann předtím dvakrát žádal do Vídně o svolení, aby
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tento článek mohl být publikován: poprvé byla jeho žádost ve Vídni
zamítnuta, ale podruhé povolena a tak se tento článek objevil v
německých novinách. To způsobilo velké vření v českém táboře. Na
obranu RK Z vystoupil Palacký žalobou redaktora Tagesbote, jímž byl
Němec ve službách rakouské policie O. Kuh. Soud Kuha nakonec
odsoudil, ale on trest přece nenastoupil (bylo to odkládáno až nový
zákon umožnil prominutí tohoto trestu). Tedy domněnka české
společnosti, že za tou akcí stála rakouská policie, je dnes potvrzena. V
inkriminovaném článku v Tagesbote nebyl podán důkaz o podvrženosti
RKZ, nýbrž šlo o politický útok. Vedle Palackého a Šafaříka byli mezi
obránci tehdy V.B. Nebeský, Josef a Hermengild Jirečkové, V.V.
Tomek aj., kteří zdůrazňovali tendenčnost německé kritiky. Je
zajímavé, že Hanka sám se v tomto sporu s německým časopisem držel
spíše stranou.
Brzy potom začali také čeští i cizí vědci zkoumat RK Z podrobněji a
vyslovovali své námitky, formulované asi tak, že v RK Z jsou jazykové
odchylky, tj. chyby takového rázu, že rukopisy nemohou být pravé a že
to jsou padělky. Na straně odpůrců českých byli tehdy dva význační
buditelé Ant. Vašek a A. V. Šembera (jenž s Ad. Paterou vydavatelem
českých textů a A. Baumem prokázal, že mnohé české glosy v Mater
verborum jsou padělky Hanko vy), na straně obránců pravosti RK Z byli
tehdy V. V. Tomek, bratři Jirečkové, M. Hattala, J. Emler a později i J.
Gebauer. Z ciziny se proti pravosti R K Z vyslovili Ivovský kanovník
Petruševič, prof. Fr. Miklosich, V. Jagič, V.I. Lamanskij aj. I když na
straně odpůrců byla jména vynikajících filologů-slavistů, jako Fr.
Miklosich, Jagič, Lamanskij a konečně i Vašek a Šembera, přece toto
upozornění nestačilo zpočátku ani J. Gebauerovi, aby se k celé otázce
postavil kritičtěji a opatrněji. Gebauer hájil pravost evangelia sv. Jana,
postupně psal další příspěvky k výkladu R K (společně s I.B. Maškem v
Listech filologických od r. 1875, roč. 2, dále vroč. 3,1876, vroč. 4,1877,
s K. Jirečkem v Listech fil. roč. 4, 1877, i sám tamtéž.) Hned nato
vycházely příspěvky odpůrců, např. I.I. Sreznevského, V.I.
Lamanského, Gastona Parise, ale Mašek s Gebauerem pokračovali ve
výkladu R K (Listy fil. roč. 5, 1878, roč. 6, 1879), potom po několik let
Gebauerovy příspěvky nevycházely, až v r. 1886 Gebauer uveřejnil
zásadní článek “Potřeba dalších zkoušek
R K Z” v Masarykově
časopisu Atheneum. Mezitím pokračovali obránci i odpůrci v
publikování dalších námitek (kromě vzpomenutého odhalení Paterou,
Baumem i Šemberou, že glosy v Mater verborum, které Hanka
objevoval na podporu důkazů o pravosti RK, jsou padělky), L.
Dolenský našel dokonce, že v rukopisu Královédvorském je
kryptogram “Hanka fecit”, o němž psal také J. Karásek ze Lvovic (oba v
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r. 1899), ale vyvrátil toto odhalení odpůrce pravosti RKZ, paleograf V.
Hrubý. Krátce i na straně odpůrců se ukázalo, že někdy viděli víc, než v
RK Z skutečně bylo, což dnešní bádání jasně odmítlo a tento spor, který
hned od začátku nebyl jen sporem literární historie, se stal sporem
politickým, vedeným ostře a často bez odborné průpravy.
Fakt, že Gebauerův článek byl otištěn v Masarykově Atheneu,
rozvířil celou veřejnost na vrcholnou míru. Pravicové strany české se
přidaly na stranu obránců, sporu se plně zmocnila publicistika, která
vedla vášnivou obranu v Grégrových Národních listech. Masaryk nebyl
tehdy u nacionálních Čechů oblíben (J. Grégr ho dokonce podezíral, že
byl do Prahy poslán z Vídně, aby tento spor vedl atd.). Nebylo téměř
veřejného činitele, který by nebyl do sporu zasáhl (universitní profesoři,
zvláště starší generace, byli obránci - Hattala, Kvičala aj., mladá
generace byli odpůrci - Gebauer, Masaryk, Goll, Hostinský, Král aj.;
četní gymnasijní profesoři byli většinou obránci apod.). Tyto spory měly
také pozadí osobní. Proti Gebauerovi stál na pražské universitě neblaze
proslulý prof. Martin Hattala, jenž se stal nesmiřitelným obráncem
R K Z a jenž tohoto sporu použil k ostrému, ironisujícímu zesměšnění
svých odpůrců. Hattala byl znám svým posluchačům jako člověk libující
si v osobních kritikách, ba urážkách svých nepřátel - a jeho nepřítelem
byl každý, kdo neschvaloval jeho názory - a zejména se zaměřil proti
Gebauerovi (o činnosti a povaze M. Hattaly psal J. Vlček v Listech filol.
r. 1904). Gebauerovi bylo obránci R K Z přímo vytýkáno, že jeho
rozhodnutí otisknout článek v Masarykově Atheneu, bylo způsobeno
jeho osobním vztahem k Hattalovi. Co Gebauer těmi spory vytrpěl, jak
se to odráželo na osudech celé jeho rodiny, napsala jeho dcera Marie v
Rodinných vzpomínkách na Jana Gebauera.
Je zajímavé, ale zcela pochopitelné jako ve všech sporech, v nichž se
ztrácí klid a projevuje vášeň, jak se tento spor, v podstatě čistě vědecký,
rychle změnil ve spor politický. Čekali bychom, že první věcí a starostí
všech mělo tehdy být, aby bylo provedeno to, oč ve svém článku v
Atheneu žádal Gebauer, totiž aby rukopisy byly po všech stranách
prozkoumány a teprve potom mohou být spory o osobních a politických
otázkách. Ale to se nestalo.
Je rovněž zajímavé, že ve středu těchto sporů stála tehdy filologie a
jazykověda, tj. studium historického vývoje češtiny, daleko méně
paleografie, která se měla vyslovit první o těchto rukopisech, o jejich
materiálu, o způsobu napsání, zejména o písmu. Pergameny, na nichžje
text RK Z napsán, jsou starobylé, i když bylo vysloveno podivení, že tak
důležité rukopisy jsou napsány na poměrně špatném pergamenu (byly to
listy užité na deskách jiných knih, tedy spíše jako knihařský materiál
staré doby), ale to nebyla žádná námitka proti pravosti. Četné staré
32

rukopisy byly popsány dříve jiným textem, potom vymazány a znovu
použity (tzv. palimpsesty) nebo na materiálu hrubém i krásném bílém;
staré rukopisy byly většinou malého formátu, mladší též veliké. Ale
studium písma nebylo v té době tak daleko pokročilé a pomocná věda
historická, paleografie, nebyla ještě na takovém stupni vývoje, aby
mohla spolehlivě na tento spor odpovědět a získat si tak místo, které jí
především přísluší. Kromě jazykovědy a filologie (tj. kromě studia
jazyka na jedné straně a textu, rukopisu apod. na straně druhé) zasáhly
do těchto sporů ze společenských věd historie, právní historie,
sociologie, literární historie, z přírodních věd pak chemie
(mikrochemické zkoušky rukopisu, inkoustu a barvy), ale - jak je tomu
často v politických sporech - bilo se hlava nehlava a s krajní vášnivostí,
poněkud také typickou pro české poměry.
Jazykové námitky, které v době Gebauerově byly na jedné straně ve
středu zájmu, na druhé straně jako jazykové otázky byly dost podce
ňovány.Ostatně i dnes bývají často námitky jazykové odbývány
pohrdlivým podceňováním jako nějaké malicherné spory o hlásky nebo
odchylky, protože zejména neodborní obránci mají takový názor na
jazykové změny vůbec. Může se namítnout, že i vedoucí filologové a
linguisté té doby, jako Dobrovský, Šafařík i sám Gebauer zpočátku,
nebyli dost jazykovými odchylkami upozorněni, ale tehdejší stav bádání
v historickém vývoji českého jazyka a zejména znalost staročeských
textů nebyly ještě na takovém stupni vývoje jako dnes. Největším
znalcem historického vývoje češtiny byl Gebauer sám, jenž po léta
trpělivě studoval staročeské texty, snášel doklady na jednotlivé jazykové
změny, až do té doby, kdy se jeho poznání jasně dostalo do rozporu,
pokud šlo o RKZ. Může se dále namítnout, že někteří filologové a i
bývalí žáci Gebauerovi, jako V. Flajšhans, O. Seykora aj., přinášeli
doklady o jazykovém vývoji na obranu RKZ, ale často v pozadí jejich
názoru byly jednak otázky osobní, jednak se námitkami nezabývali s
takovou detailní znalostí starých rukopisů a jazyka jako později
Gebauer sám (ostatně Flajšhans se pak stal odpůrcem pravosti RKZ).
Ani dříve ani dnes se v podstatě nepodařilo obráncům pravosti RKZ
vyvrátit podstatnou část námitek, které jsou - za zcela jiného stavu v
rozvoji zúčastněných věd - dosud platné a neodstranitelné.
Obránci RK Z mají některé společné rysy po celou dobu těchto bojů,
nehledíme-li k prvním obráncům (Palacký, Šafařík aj.) brzy po
objevení RKZ. Jeden z jejich rysů je buď ve věcech filologických jejich
neodbornost nebo podceňování filologických a jazykových důkazů.
Zčásti je to možno pochopit, že přírodní vědy měly daleko jiné úspěchy
než vědy společenské. Proto také někteří byli specialisté v přírodních
vědách (profesor F. Mareš, známý fysiolog). Jiní vykládali svůj odpor k
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námitkám Gebauerovým osobními vztahy (tak např. O. Seykora,
původně člen Gebauerova semináře, vysvětloval svůj neúspěch u státní
zkoušky konané u Gebauera tím, že byl obráncem pravosti R K Z;
Seykora byl pak profesorem na obchodní akademii v Prostějově). *
Po první světové válce, když se Masaryk vrátil do vlasti jako první
president Československé republiky, byla jiná situace a i oficiální česká
věda, která dříve Masarykovi ústy svých obránců tolik vytýkala, se
najednou změnila: česká věda byla nyní oficiálně mezi odpůrci pravosti
RKZ. Největší obránci se stali později také Masarykovými politickými
odpůrci a měli sklon ke krajní politické pravici. Byl to sám profesor F.
Mareš, kroužky starých pánů a dam, kteří si udržovali stále víru v
pravost RK Z a nebyli vůbec ochotni uvěřit žádnému důkazu ze
společenských věd. Staré spory osobní a generační ožily v nové podobě
(srov. generaci Palackého, Šafaříka, Tomka, Hattaly aj. a proti tomu
generaci mladou, Gebauer, Masaryk, Král, Vašek a z cizích Jagič atd.).
Ale ani v nové situaci a po letech neztratili obránci jednu vlastnost:
nedůtklivost a naprostou nemožnost k uznání názoru jiných. A tato
neochota je charakteristická i u obránců dnešních. Původní
přesvědčení, že brát RK Z z národní kultury znamená ochuzovat národ,
poškozovat národ o RK Z, které byly výtvarně a hudebně zpracovány
jako klenoty národní kultury a zčásti je to i přesvědčení, že u jiných
národů se vyskytly také padělky a nenatropilo se s nimi tolik hluku jako
s RKZ. Ukazovalo se nejen na Ossiana, ale také na Slovo o pluku
Igorově, kde se došlo k opačnému výsledku než u RKZ. dnes patří Slovo
v převážné většině v názorech specialistů k vynikajícím textům staré
ruské literatury. Vedle prof. Mareše, který vydal knihu s příznačným
titulem (Klamnost důkazů podvržení rukopisů Královédvorského a
Zelenohorského, 1928 a brzy nato, r. 1933 Marnost bojů proti
Rukopisům), se stal za první republiky hlavním obráncem a
organizátorem veřejných politických schůzí, kde otázka RKZby\& spíše
záminkou pro “protihradní” a krajně pravicovou politiku, Jan Vrzalík.
Když za bouřlivých těchto schůzí, kde často musela asistovat policie,
Vrzalík (srov. jeho Poučení o nepadělaných Rukopisech, 1934,
parafrázující Gebauerovo Poučení o padělaných RKZ, 1888) ač
češtinář, nedbal zásad vědecké kritiky, pohrozil mu Jos. Janko, tehdy
předseda komise pro státní zkoušky na Karlově universitě, že uveřejní
protokol průběhu státní zkoušky Vrzalíkovy. A když Vrzalík neustal,
Janko tento protokol otiskl; ukázalo se jasně neodbornictví Vrzalíkovo.
* Když jsem po letech působil na obchodní akademii v Prostějově, památka na Seykoru tam ještě byl t
živá. Někteří bývalí studenti Seykorovi, s nimiž jsem se náhodou setkal, byli ještě plni nenávisti proti
Gebauerovi, jenž prý “nám zkazil tu češtinu”. Nevím, zda to byl vliv Seykorův, o němž jinak bylo
známo, že to bylo dobrý člověk, ale zahořklý.
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Proti akci Vrzalíkově a Marešově vystupovali tehdy téměř všichni
universitní odborníci a znovu prokázali, že celý spor je vědecky vyřešen
a že současní obránci, kteří se pak sdružovali v Čsl. rukopisné
společnosti, ani po veřejných schůzích nemohou prokázat pravost RKZ.
Odpůrci se ve své protihradní politice rekrutovali převážně mezi krajní
pravicí a měli i účast v proslulé Vlajce. Ani v období třetí čsl. republiky,
za dnešního režimu v Československu, stále krajně nepřátelského
Masarykovi, zakladateli - podle názoru dnešního režimu tzv. buržoasní
Čsl. republiky, nebylo možno a není možno vyvrátit důkaz, že .R/éZjsou
padělky, nikoli pravé staré rukopisy. Zdá se, že jisté snahy, (které měly
do jisté míry opět policejní ráz) znovu provést zkoušky RKZ, nevedly k
jiným výsledkům. Jako dříve, tak i dnes obránci RKZ, pokud ještě v
Československu jsou, jsou spíše osoby neznámé ve veřejnosti, utlačení
“geniové”, ale zase nepřesvědčitelní. Často omílají staré námitky, často
nemluví k věci, když chtějí horečně prokázat pravost RKZ\ často
diskutují tak, že na námitku přímo neodpovídají, ale spíše mají v zásobě
výklady o tom, že v jiných slovanských jazycích je slovo nebo tvar, který
byl v diskusi kritizován a tím si snaží získat sympatie u
neinformovaných posluchačů. A je charakteristické, že tito novodobí
obránci pravosti ÄÄÍZjsou i mezi emigrací ve Spojených státech. Zatím
však o jejich počínání platí analogicky to, co říká titul Marešovy knihy:
marnost bojů. Tyto boje vždy měly postranní úmysl, mají také dnes, i
když to tito obránci houževnatě odmítají. Mají jim získat věhlas vědecké
autority a tím i osobní prospěch? To již pro nás není důležité. Daleko
důležitější dnes je, že spor o RK Z je vědecky již dávno rozřešen; nové
ověřování kritiky nejen nepřineslo nic zásadně nového a nemá smyslu
ztrácet v planých diskusích čas a místo v časopisech i denním tisku.

II

Dnešní stav bádání o rukopisech představuje uvedená publikace
Českého muzea a Čsl. akademie věd s názvem RKZ. Podává nejen
přehled bojů o rukopisy, ale snaží se kriticky znovu ověřit celý spor.
Námitka, že jde o publikaci dnešních institucí v Československu a že
studie tam obsažené mohou být nějak politicky ovlivněny, neobstojí.
Kromě úvodní části, která přehlíží celý průběh těchto bojů a snaží seje
vyložit také ze svého hlediska politického, obsahuje tato publikace
soubor článků od dobrých odborníků, dále biblografii skoro všech
článků týkajících se RKZ, jakož i reprodukce rukopisu apod. Po období
první republiky, v němž se Masaryk těšil všeobecné oblibě, přišla
období, v nichž je velmi kritizován, jak za druhé války, tak za nynějšího
režimu. Ale ani tehdy ani nyní nebylo možno využít změněné situace
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také ve sporu o RKZ. Obránci za druhé války zmlkli jako za první,
slibované obrany a vyvrácení důkazů proti nepodali, protože nemohli, a
podařilo se jim odstranit jen některé nezásadní výtky, které by byla věda
sama i bez nich prokázala jako neodůvodněné. Zásadní výtky, a
uvidíme, že to jsou celé skupiny výtek, platí stejně dnes jako za
Gebauera. Nejen nemá smyslu, ale je krajně pochybené zasypávat
výtkami muže, který založil prakticky celou vědeckou bohemistiku,
který napsal základní díla o dějinách českého jazyka a slovníku staré
češtiny, jako byl Jan Gebauer, člověk ušlechtilý a přísně vědeckého
založení a působení. Je stále skvrnou na naší minulosti, že tyto základní
bohemistické práce nenašly českého nakladatele a že byly publikovány
bez honoráře za tuto velkou práci. Že zpočátku Gebauer sám věřil v
pravost RKZ, to ani nelze mít za zlé ani mu to vytýkat: prostě jako
vědecky založený člověk, nemyslící hlavně na svou vědeckou kariéru,
(jako tak mnozí i v naší době) ale který je ochoten přijmout vědeckou
pravdu, ať padne komukoliv - takto postupující badatel, jakmile došel k
jinému závěru, poctivě to uveřejní. A jaké byly znalosti v době před
Gebauerem o historii češtiny: nepostačující na takový spor; vždyť to
bylo jednak na samém počátku vědecké slavistiky; staré texty nebyly
vydávány (někdy z jiných důvodů, např. Husovy spisy) a nebyly dost
studovány. Oficiální representant této vědy na universitě, Martin
Hattala, neposkytoval svým posluchačům skutečného poučení
založeného na faktech, nýbrž utápěl se v nadávkách a osočování jiných,
propadal samolibému osobnímu vychloubání, že i katolické kruhy po
jeho smrti psaly o jeho špatné povaze. Tím kněz Hattala i to dobré, co ve
starších jeho spisech mohlo být nějakým přínosem k bohemistice a
slavistice, poškodil, takže dnes je jeho dílo zcela mrtvé: nikdo je necituje,
neuvádí jeho názor apod. Je známo, že Hattala napadal každého, kdo s
ním nesouhlasil, srov. např. vydání jeho Brusu jazyka českého, který byl
kritikou Brusu, jejž vydala Matice česká. Je to zase snůška nadávek,
nepodložených nápadů nezaložených na faktech, nýbrž jen na
samolibosti. Můžeme si představit, jak radostné bylo asi působení
Gebauerovo na fakultě vedle takového člověka. A podobné vztahy by se
našly na fakultě za té doby i mezi jinými, srov, např. Kvíčala-Král; stačí
si prolistovat staré časopisy a počínání
Kvíčalovo v jeho Českém
museu filologickém a srovnat si s tím reagování Královo v Listech
filologických. Silácké výkony v titulech článků, jako Poučení o
nepadělaných rukopisech parodující Poučení o padělaných rukopisech,
Marnost bojů atd., v době, kdy tato marnost nebyla obránci prokázána,
ukazují jen názorně neúctu k faktům a jejich hodnocení, a to tím
podivnější, když Marnost bojů vydal specialista a universitní profesor v
jiné vědě o vědě, v níž odborníkem nebyl. Vydání Vrzalíkova Poučení o
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nepadělaných rukopisech v jeho případě představuje autora jako ty
studenty, kteří za svých studií si hledí všeho jiného než skutečného
studia a potom za to obviňují jiné. Takové případy jsou známy snad po
celou dobu pražského vysokého učení.
O paleografické stránce RK Z píše v uvedené oficiální publikaci ( RKZ
. . .) prof. Zd. Fiala, nynější specialista pro pomocné vědy historické. V
článku ukázal, že jak práce Friedrichovy (specialista na pomocné vědy
historické po první světové válce na universitě v Praze), tak V. Hrubého
(práce byly otištěny v r. 1914 a 1917), přinesly výsledky, které již nikdy
potom nebyly vyvráceny ani oslabeny. Zatímco se paleografie v 19.
století jen povrchně mohla zabývat otázkou RKZ, moderní paleografie
zkoumá do všech detailů jak písmo, tak materiál, na němž a jímž bylo
psáno. Tito specialisté prostudovali každé písmenko, srovnali všechny
různé tvary písmen, které se v RK Z vyskytují a prokázali, že oba
rukopisy psal jeden a týž písař, jímž byl pravděpodobně malíř a přítel
Hankův, Hořčička. Dále ukázali, že tento písař nebyl zvyklý psát týmž
písmem, proto často musel znovu nahlížet, jak má písmeno psát (proto
nestejný tzv. duktus u písmen), nestejné tahy a odchylné podoby
písmen). Písař také neznal obvyklé zkratky v staročeských rukopisech;
dále prokázali, že dva nesouvislé proužky R K byly psány až nakonec a
tak mohl písař přizpůsobit smysl proužku k tomu, co již bylo napsáno. Z
toho vyplývá, že RZ není starší než RK\ oba psal jeden písař; RKZ
mohly být napsány až po provedení humanistické reformy latinského
písma, když již nebyly užívány staré zkracovací systémy; stejně chybné
zkratky jsou také v padělaných listinách, které vznikly kolem roku 1700;
nebyly proto napsány R K Z dříve, ba ukazuje se, že i tyto padělané
listiny i rukopisy psal jeden písař; písařem mohl být Hanka nebo nějaký
malíř z jeho doby; tyto výsledky jsou definitivní a nemohou být
zvráceny. Kromě toho naprosto neobvyklé je písmo zeleným inkoustem
v RZ. '
Ve středu sporu o RK Z byly otázky staročeského jazyka. Zatímco
někteří odpůrci pravosti R K Z opakovali nebo přinášeli další námitky,
jediný Gebauer šel skutečně dále, cestou detailního studia českého
jazyka a jeho vývoje. Přitom viděl stále se prohlubující rozpor mezi
staročeskou literaturou pravou, původní a mezi těmito RKZ (spolu s
jinými padělanými texty). Tento rozpor se vyhrocoval v dilemma: buď
jsou pravé RK Z a jiné padělky nebo ostatní staročeské památky. Bylo
pak vypočítáno, že RK Z mají celkem 6.000 slov, z nichž asi 1.000 je chyb
nebo odchylek. Dnes je číslo chyb menší, nikoli však podstatně. M.
Komárek, odborník pro český jazyk a jeho historii (srov. jeho
Historickou mluvnici českého jazyka, 1: Hláskosloví, Praha 1969, 3.
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vydání). Je to velmi solidní a poučený znalec staré češtiny, dosud docent
na Palackého universitě v Olomouci a zčásti též můj žák. Komárek
kriticky přehlédl, co ze starých výtek bylo vytýkáno pravosti RKZ
mylně a co jako výtky stále trvá a není možno odstranit: je to 15 skupin
(nikoli chyb nebo slov, nýbrž 15 skupin těchto chyb), které jsou tak
závazně průkazné, že spor je nutno pokládat i po stránce jazykové za
vědecky vyřešený. Komárek ukázal, že ani dnešní stav znalosti dějin
českého jazyka by nemohl tyto odchylky vykládat jinak než jako chyby
proti staré češtině, v jiných památkách neznámé. Pro stručnost uvedeme
zde jen přehled těchto chyb: 1) je to předně užití jmenných, tzv. krátkých
forem přídavných jmen ve funkci přívlastku, např. roda stara RZ 23,
taterska cháma RK 226, pěvce dobra RK 672 atd. V staré češtině bylo
krátké přídavné jméno jako přívlastek známo také, alejen v nečetných
případech a nejpozději od 14. století je nutno počítat s tím, že krátká
přídavná jména z této funkce ustoupila zcela, kdežto v ÄA'Zjsou tato
přídavná jména užita velmi často, protože se autoři jazyka RKZ
domnívali, že pro dobu, k níž se RK Z měly vztahovat, musely být
jmenné tvary adjektiva velmi časté; 2) příslovce na -o, jako kloudno,
jasno, bystro, bujno, chytro atd., proti českému příslovci na -ě. Jestliže
Flajšhans našel v jednom staročeském textu příznivější čísla (tj. asi 20%
adverbií na -o, proti 65% adverbií na -ě), ani toto zjištění nemůže
námitku, že v jazyce R K Z je nesprávný poměr mezi těmito čísly a ve
velké většině je tu adverbium na -o, vyvrátit. 3) užívání složených slov
(jako pravdodatný, pravozvěstný atd.) Této otázky se již podrobně
dotkl také J. Dobrovský, ovšem ve spise málo asi čteném;* 4) užití
slučovacích spojek a,i: RK Z užívají výlučně spojky i, jen v jednom
případě a, kdežto a autoři ponechali jen pro význam odporovací a vůbec
neužívali spojek ale, a(však), které však jsou běžné v pravých
staročeských textech. 5) ukazovací zájmeno sen, se sekundárním -n
(jako/e «, z původního te-n),pro zájmeno xe«, srov. adverbium dne-s,
v němž toto zájmeno je (běžné je v staroslověnštině, daleko častější je v
ruštině, v češtině až na uvedené zbytky zaniklo). 6) zájmeno če, kterého
užívají RK Z , neexistovalo v staré češtině vůbec. Jeho užití odpovídá
předpokladu Dobrovského, že čeština měla původně také tvar če a
Hanka se opíral o Dobrovského. 7) tvary 2.os. sing. bysi válel, piješiatd.
V staré češtině není nikdy doložena koncovka -ši v 2. os., aleje častá a
pravidelná v staroslověnštině. 8) střídání i-/j- na počátku slova,
následuje-li souhláska; u slov jmieti vedle mieti, nč. míti,jmě, a to čtení
j - slabičného nebo nikoli, to je usus jen v RKZ. 9)předložky ot, od, s
* Je to spis Uber die BUdsamkeit der slavischen, insbesondere bohmischen Sprache, srov. můj článek o
tomto spisu ve sborníku Studie a práce lingvistické, (Havránkův sborník), Praha 1954, str. 99 sq.
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apod. a užití jejich tzv. vokalizovaného tvaru ote, ode, se, nesprávné
užití předložky u např. před slovem všě, což je zřejmá chyba. 10)
nesprávné užití staročeských předložek 11) chyby v tvoření
staročeského imperfekta a v jeho vidovém užití, např. dodášem,
dodadieše, vstáše m. vstanieše a kromě toho imperfekta od dokonavých
sloves měla význam opakovaného děje. Tyto chyby jsou tak závažné,
jako kdyby nám cizinec utvořil budoucí čas od slovesa přijití - budu
přijít', každý, kdo toto řekne, je okamžitě rozpoznán jako cizinec
dokonale neznalý užívání vidů v českém jazyce. 12) četné rusismy 13)
chybná osobní jména (Spytibor, správná jsou jen Spytihněv, Čstibor
apod.) 14) jazykové shody RK Z s texty obrozenskými, a to s těmi, které
byly vydány před r. 1817. Některé námitky, které uváděl Gebauer, se
prokázaly jako liché, ale naopak se objevují chyby, které Gebauer
neuváděl. Lze tedy učinit jediný závěr: že z jazykového hlediska zůstalo
velké množství výtek, které později a dodnes nebyly oslabeny.
Jazykovědné bádání nemůže jinak, než pokládat /?AľZ(ajiné padělané
texty) za padělky.
O účasti historie ve sporech o pravost RK Z se lze zmínit jen stručně,
ač odpůrci i obránci byli význační badatelé, nestejného ovšem založení a
smyslu pro historická fakta. Již zakladatel historické školy J. Goll
postavil RK Z do pravého světla a obráncům se pak již nikdy nepodařilo
jeho důkazy otřást. Ani obrana Kalouskova nemohla proti námitkám
historiků, zejména Gollovým, nic podstatného a positivního uvádět:
Kalousek čerpal spíše z druhé ruky, nikoli přímo ze studia pramenů
např. Gollových, Pekařových aj.
Pokud jde o právní historii, ukázal zesnulý VI. Procházka ve své studii
otištěné v akademické publikaci RKZ, že právní spor by se mohl týkat
zejména RZ, který byl odmítnut jako pravý rukopis již Dobrovským.
Literárněhistorické studie a zájem o staročeský verš prokázaly, že
RK Z není možno klást do doby staré, nýbrž do doby obrozenské.
Jakmile byly RK Z vřazeny mezi obrozenská díla, ukazuje se naopak
mnoho souvislostí organických s obrozenskou literaturou, obtíže jsou
jen tehdy, pokládá—
li někdo RK Z za texty staročeské. To prokázaly
práce odborníků v dějinách literatury Jar. Vlčka, Pražáka, Hýska, Arne
Nováka, ale také práce nové generace, strukturálně orientované:
Mukařovského, Jakobsona, Vodičky aj. R. Jakobson ukázal např., jaké
možnosti poskytuje soustavný rozbor textů, strukturní analysa jen tak
může proti starší literární historii přinést daleko více prokazatelných
faktů než literární historie dřívější. Práce R. Jakobsona o starých
českých textech, jejich edice, zejména však studie veršové jsou dosud
plně platné a neotřesitelné. Literární vlivy ruské a - jak nejnověji
prokázal J. Dolanský - také jihoslovanské, jakož i analogie s texty
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středověkými ukazuj í, že autoři RK Z se těmito cizími i staršími českými
pracemi a texty zabývali, ale nedovedli se těchto vlivů zbavit a tím se
prozradili daleko víc, než čímkoli jiným. Byly to mylné předpoklady o
dávné slovanské minulosti literární a zčásti usuzovali stejně jako někteří
novodobí obránci: protože jsou např. hrdinské epické písně v staré
ruské literatuře, dále v literatuře jihoslovanské, proč by nemohly být
také v staročeské? Stejný argument je uváděn i obránci: je-li sporné
slovo v jiném slovanském jazyce, proč by nemohlo být v staré češtině?
Ovšem, každému, kdo sejen trochu zabýval těmito otázkami, je jasné, že
takto argumentovat právě o jazyce nelze.
Přicházíme tedy k závěru o dnešním stavu názorů na pravost nebo
nepravost RKZ: z celé řady věd, které se zúčastnily diskusí o pravosti
RKZ, nezbývá ani jediná, která by mohla skutečně a jasně námitky proti
jejich pravosti vyvrátit. Kromě vědecky nepodložených námitek
obránců, četných řečnických otázek (např. proč by nemohly být omyly
také v RKZ, když jsou v rukopisech pravých? Proč by kritisovanýfaktz
hlediska historického nemohl existovat pro dobu, pro niž se
předpokládá? atd.), nepřinesly všecky obrany, všechny politické schůze
atd. nic závažného a nového. Obránci někdy popírají vědeckost
provedených důkazů, uvádějí, že odpůrci se také mýlili, jak bylo dále
prokázáno a zde uvedeno také, ale to na celé věci nic nemění. A ruku v
ruce vystupuje do poředí touha být užitečný svému národu, zachránit
každou část národního kulturního bohatství, bránit národ proti
každému ochuzování. Ochuzování? Dnešní stav bádání to plně vyvrací,
že by česká literatura byla ochuzena tím, že R K Z byly prokázány jako
padělky. Podívejme se dnes na znalosti o staré české literatuře např. na
všeobecně uznávanou vysokou úroveň staré české literatury, s níž se
nemůže rovnat žádná jiná slovanská stará literatura, včetně staré ruské:
tak mnohotématická literatura, s tak velkou myšlenkovou náplní, s tak
vypracovanou formou a tak již zapojená literatura do evropského
literárního dění, se hned tak nenajde - i bez rukopisů, které tam nepatří.
Je pravda, spory o RK Z byly vedeny v době méně vhodné pro boj
českého národa s rakouskými Němci, ale byly to boje nutné, protože čím
by byly zahájeny později, tím by byly ostřejší a skutečně škodlivější.
Uzavíráme tyto stránky s nadějí, že již dále nebude nutno plýtvat
českými vědeckými silami na tyto rukopisy, protože: marnost bojů\ Jde
o spory dnes vědecky jasně a zcela vyřešené.
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Jací jsme my a ti druzí,
to jest Češi a Nečeši
(Dokončení z minulého čísla.)
Jiří O. Křížek

Jací ještě jsme jako národ? Jsme přízemní? Podívejme se do českého
přírodopisného názvosloví, pomůže-li nám odpovědět na tuto otázku.
Tak třeba označení motýlů. (Sbírám motýly již přes 30 let a trochu se v
tom vyznám.) Např. denní motýl Apatura iris, česky barvoměnka
duhová. Angličan témuž motýlu říká Purple Emperor. Motýla
Pandorianapandora označujeme názvemperleťovec červený, Angličan
ho nazývá Cardinal. Issoria lathonia, náš perleťovec malý, je pro
Angličana Queen o f Spain Fritillary. Vanessa carduije pro nás babočka
bodláková, v Anglii však Painted Lady. Pouze Vanessa atalanta, v
angličtině Red Admiral, je i u nás babočka admirál. Avšak již Limenitis
camilla, anglický White Admiral, je u nás jen bělopásek menší. Názvy v
USA žijících motýlů jsou dostatečně honosné, vzdor zdejší demokracii.
Nacházíme zde termíny Queen, Monarch, Viceroy, Imperiál Moth,
Regal Fritillary, Diana apod. Výjimkou snad zde je český název
otakárek pro rod Papilio, zastoupený v Čechách dvěma druhy. U
Angličanů Swallowtail, u Němců Schwalbenschwanz. Tvůrci názvu
snad největší denní motýl připomínal přemyslovské panovníky. Téžpro
rod Parnassius máme český název jasoň. Někdy jsme optimisté.
Komenský jím byl. Optimismus je často to jediné, co zbývá porobeným.
Jinak optimismus jednotlivce může být modifikován osobními zážitky.
V září 1938, když jsem chodil několik prvních dní do prvé třídy obecné
školy, se schylovalo k Mnichovu. Můj otec, právník, důstojník,
legionář, ve mně živil silné vlastenectví a nenávist k Němcům. Jednoho
dne naše učitelka - dodnes ji vidím před sebou, spravedlivá, zlatá slečna
Peřinová - k nám pravila: “Děti, je třeba sbírat kovy pro naše vojáky,
udělají se z toho zbraně. Kde najdete prázdné konzervy, přineste je na
sběr do školy.” Téhož dne jsem si doma vynutil špenát z konzervy a
41

druhý den jsem plechovku hrdě nesl do školy. Byl jsem jediný z asi 40
dětí. A v té chvíli jsem poprvé v životě čul, že něco smrdí. Učitelka mne
pochválila, pohladila po vláscích, a konzervu položila na okno. Tam
pak ležela asi tři nebo čtyři dny, než ji laskavý školník hodil do koše.
Osud mne neušetřil ani toho, abych ji v tom koši neobjevil. Tím tenkrát
pro mne vše skončilo a já s pláčem odcházel domů. Balzámem na mou
rozdrásanou duši se nestalo ani to, že to pak asi za čtrnáct dní skončilo i
pro nejednoho daleko významnějšího muže v Praze. Nic naplat, trvalo
to dost dlouho, nežli mně, šestiletému, rodiče rozmluvili, že vše
nezkrachovalo kvůli té mé v dělo neproměněné konzervě. Pro mne to
tehdy nadlouho zůstalo symbolem národní neschopnosti. (“Blázni a
malé děti mluví pravdu”, říká se v Cechách.) Jsme příliš ukáznění,
příliš stereotypní v jednání a myšlení? Svým způsobem jistě. Pokud
Cech žije v Cechách, již s mateřským mlékem vsává určité psané i
nepsané normy chování, které jej na jedné straně v životě velmi omezují
a dirigují, jež jsou ale samy produktem staletého vývoje a interakce
nejrůznějších sil. Původní rodové uspořádání v nás vlastně stále přežívá
a většina lidí v Cechách si život nedovede představit jinak než jako
fyzické spolužití a spoluexistenci několika generací téhož rodu v
prostoru omezeném povolenou formou bytí. Jde tedy o problémy
konformity s uspořádáním, které je nejen namnoze nehygienické, ale
které dokonce bylo povýšeno na kriterium oddanosti a mravní úrovně.
Za těchto podmínek, syn má být po dobu otcova života stále otcem tak
či onak kontrolován, byť jen jeho neustálou fyzickou či psychologickou
přítomností, a má za povinnost stále cítit mravní potřebu tuto situaci
vyžadovat a svou existencí reprodukovat na svých dětech. Za této
situace člověk tedy vlastně není nikdy samostatným a dospělým, neb
toto uspořádání vede k nesamostatnosti, závislosti a stádovitosti, k
jakémusi stavu psychologické kastrace stran úrovně individuální
nezávislosti a svobody.
Narozdíl od USA, vEvropěa tedy i v Cechách, každý víceméně věděl,
kam společensky a existenčně patří. Každý měl jasně předložené
identifikační vzory, ke kterým se v životě měl či mohl přiblížit.
Společenská hyerarchie typu: Bůh, císař, král, později v Cechách bez
krále, přes korunní prince a následníky trůnu, šlechtu a dále stupínek po
stupínku přes dvorní rady a nepřehledný (dnes pro nás) systém přesných
titulů až po poslední oficiály, podúředníky, sluhy atd. Tento systém
nutil jednotlivce, aby pečlivě kontroloval jedince ve svém okolí, věda, že
tito také se stejnou pečlivostí kontrolují a kritizují jej. Popsaná
konstelace šla na nervy průbojným a byla ochranou slabých a
neschopných. Spásná myšlenka “co by tomu řekli lidé” vlastně každému
vždy a všude připomínala, že nežije pro sebe, ale pro lidi. A mnohým
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uspořila rozhodování či pokus o individualitu. Jedinec byl vždy vydírán
špehujícím sousedem či domovnicí, a jen v těchto podmínkách mohlo
vzniknout přísloví “Kam čert nemůže, tam nastrčí babu”. Intimita
mladých a milenců se za těchto podminek odehrávala v těžko
obstaratelném soukromí, tedy ve stozích slámy, v lesích, na mezích, ve
škarpách, na balkánské úrovni tělesné hygieny a bez vody. Nedivme se
proto, že jsme, jací jsme. Kdo se tomuto vzpíral, musel bojovat proti
hluboce vštípeným pocitům viny a toto kolektivní podvědomí bylo
podporováno nejen z kazatelen, ale i z úst či pera básníků - viz “Před
fortnou milosrdných” či “Dědova mísa” Jana Nerudy. Vidíme, že zde je
přímá glorifikace a kanonizace určitých interpersonálních
intrafamiliárních vztahů, které ale odvozuji svůj původ od prvobytně
pospolného řádu společenské organizace, a sama jejich existence je
restriktivní, co do vlivu na lidskou civilizaci. Nutnost takového soužití
více generací v témže bytě či stavení, napomáhá sice dělbě práce u
zemědělců, podporuje však vznik nežádoucích povahových rysů.
Nahromadění starců a stařen vede k tomu, že se intenzifikuje špehování,
vzájemné srovnávání, sledování; lidé, jak říkáme, si “vidí pod pokličku”.
Soused se stará o to, kam druhý šel, kam vůbec měl co jít, když je již 10
hodin večer apod. Stará se o to, co to nesl v té velké tašce, jak to, že si
mohl koupit to či ono. Jak to udělat, aby nedostal poukaz na auto on,
ale abych ho dostal já. Jak využít toho, co na souseda vím, ve svůj
prospěch. Jak ho vydírat. Jak daleko toto má k balkánské krevní mstě,
posuďte sami. V podstatě žádný rozdíl od dob, kdy třeba někdo zaplatil
cikánce, aby sousedovi očarovala krávy. Takováto společenská a
psychologická, socio-ekonomická konstelace si přímo prosí o
diktaturu, neboť jenom za diktatury se mohou tyto povahové rysy dále
zdokonalovat a rozvíjet, bez ní by musely zaniknout. Co český člověk
špatně snáší, je to, když mu soused odpoví: “A co je vám do toho, pane
X.Y.?”. A je to jen ta či ona diktatura, případně to bylo i mocnářství,
díky nimž si český člověk nikdy nemohl dovolit “co je vám do toho” říci
sousedovi. A na tom stojí otroctví fyzické i duševní.
Ano, tedy kázeň, ukázněnost, sebekázeň (a pro nás tak důležité slovo
káznice). Ne však kázeň tam, kde by jí bylo zapotřebí, ale pro ni samu.
(Výraz sebekázeň mi nejen svou zvukomalbou, ale i psychologickou
dynamikou připomíná krásný, dnes již archaický termín “sebeprzeň”,
který však lépe vystihuje skutečnost než obsahově pokroucený biblický
pojem “onanie”.) Kázeň či nekázeň je u kořene všeho zla. “Nekázeň,
soudruzi, nekázeň!” pronášel k nám na vojně politruk. “Začne to u
voj áka tím, že nepozdraví důstojníka a skončí to tím, že se stane členem
nepřátelské rozvědky!” “Nekázeň, chlapci, nekázeň”, promlouval k
nám v sextě mladičký češtinář jménem Tuček, horlivý Svazák. “Začne to
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vtipem o macesech a skončí to v Osvětimi.” Kázeň nepochybně souvisí
se slovem kázati. Ukázniti a být ukázněn pak zachycuje výsledný stav
určité činnosti či manipulace, asi jako od smrtiti být usmrcen. A z
hlediska individuální duševní svobody lze položit rovnítko mezi
ukázněn a usmrcen. Pojem kázat, kazatel, je nám pak zejména blízkým.
Kazatelů jsme měli řadu, ať již reformátorů či bludařů. Jen ojediněle
však u nich objevujeme originalitu. 1 v Cechách se však přihodilo, že
kazatel, maje již dost kázání druhých a vynucované konformity, projevil
osobité názory; v dobách husitských se rozběhla i malá epidemie
různých heretiků.
Je až překvapivé, jak logicky někteří z nich mysleli, ač to bylo před
více než 500 lety, u srovnání s logikou nynější. Zacitujeme si z
Palackého, jak jednali a mysleli někteří naši předkové v oněch dobách.
(Fr. Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, líčení r. 1421.)
“Následkem této téměř všeobecné reakce, potkal osud zvláště krutý předního původce novot,
Martinka Housku, příjmím Loquis. Zpozorovav muž tento, že veřejné odvolání nepostačuje nikoli
ubezpečiti jeho mezi Tábory, umínil opustiti Čechy a vrátiti se do moravské vlasti své. Ale na cestě'
ve Chrudimi postižen jest a jat i s tovaryšem svým knězem Prokopem jednookým od hejtmana tehdáž
městského, rytíře Diviše Bořka z Miletínka. Tento pán jal se zkoušeti vězně svého sám, kterak smýšlí o
svátosti těla i krve Kristovy. A když Martinek mu odpověděl, že pravé tělo Kristovo jest na nebi,
dokládaje, že neměl než jedno tělo, a že tudíž hostie na oltáři, jsouce mnohé, nemohou každá býti
pravým tělem Kristovým, pobožný hejtman rouhání takového snésti nemoha, počal pěstí ho tlouci a
byl by ho hned upáliti dal, leč že kněz Ambrož ze Hradce, byv přítomen, vyprosil sobě ho na Hradec k
lepšímu poučení. Ale po dvounedělním vyučování a napomínání vida týž kněz, že nic neprospívá,
odvezl vězně své spoutané do Roudnice a odevzdal tam arcibiskupu Kunratovi, aby naložil s nimi dle
ouřadu svého. I uvrženi jsou do temnic a přístup lidu obecného k nim zabráněn, aby smyšlenkami
svými neporanili srdcí věrných. A když osm neděl krůtě vězněni byvše ani jiskry polepšení na sobě
spatřiti nedávali, Žižka jal se doléhati na Pražany, aby do Prahy přivezeni a k hrůze jiných na veřejném
náměstí upáleni byli. Ale konšelé pražští bojíce se rozbroje v lidu, protože měl Martinek mnoho přátel a
ctitelů v městě, vyslali raději ze sebe jednoho i s katem do Roudnice k arcibiskupovi. Kat zmocniv se
jich, popálil jim boky až ke střevům aby vyznali, od koho mají své kacířství a kdo jsou spoluvěrci jejich?
I udali jména několika spoluvinných svých v Praze. Potom pak velice byvše napomínáni, aby navrátili
se opět kajícně k jednotě církve, odpověděli s úsměchem: ne my, ale vy od kněží svedeni jsouce a před
tvorem totiž chlebem posvátným klekáte. Konečně když 21. srpna ve množství lidu vedeni byli na
hranici a pohádáni, aby lid prosili, aby se modlil za ně ku pánu Bohu, kněz Martinek vece rychle: “My
vašich modliteb nepotřebujeme, proste za ty, kdož toho potřebují.” A tak mnoho hrozného a
pobožných uší příliš urážlivého promluviv dotčený Martin, zabedněn jest do sudu a spálen i s
tovaryšem svým.”

V čem pak se my lišíme od právě popsaných předků? Zda obsahem
či formou jednání a myšlení, či energií, kterou máme či dáváme k
dispozici pro realizaci svých potřeb a instinktů? Freudův pud lásky
(Eros) a pud smrti (Thanatos) stále spolu zápasí v každém člověku, a je
zodpověděn za existenci dějin lidstva a civilizace. I dnes společnost
potřebuje římské “panem et circenses” k usměrnění zájmů mas. V
Americe potřebují Mohameda Aliho, potřebují baseball, potřebují
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Billyho Grahama. V Cechách potřebují fotbal (jak Heydrich říkal, český
národ lze rozštěpit na inteligenci, kterou třeba zastřelit a dělnou masu,
kterou lze získat přes cigarety a drobné přídavky potravin a alkoholu). V
Čechách ale i dnes je třeba vytvořiti obětní beránky, je třeba miti k
dispozici LID, kterému je třeba se zpovídat a jej prosit co krvavou
modlu, které třeba stále přinášet oběti. Dnes svou logiku nebrousíme
tím způsobem, jak to činil výše zmíněný kněz Martinek. Doma ve vlasti
se dnes logiky používat nesmí vůbec. V emigraciji však brousíme na
sporu, který kvalitativně se rovná husitství, dnes má podobu “zda s
Benešem nebo bez Beneše”. Co se na nás změnilo, je množství psychické
energie, které máme dnes k dispozici, abychom mohli uvádět v chod
mechanismus pudových konfliktů a dávat jim průchod cestou
sublimace, ve formě individuálního duševního projevu. Zde se projevila
selekce vlivem staleté nesvobody, při formování kompromisnického
národního charakteru, submisivních vzorců chování, jež vyplývaly z
postavení českého člověka v poměru k vládnoucí společnosti v
monarchii. Málo vlastní šlechty, malá možnost nezávislosti projevu,
proto individuální schopnosti bylo lze rozvíjet jen cestou povoleného
vývoje, cestou vzájemné soutěživosti v servilnosti, a když ne servilnosti,
tak aspoň tolerované adaptaci a neutralitě. Vcelku tedy oplošťování,
tendence k anonymitě, masovosti a bezejmennosti. Originalitu a
individuální odolnost našich předků již nemáme. Kdyby dnes někdo
někomu propálil břišní stěnu až na střeva, jako se to stalo knězi
Martinkovi (není důvod tomu nevěřit), zemřel by takový postižený
během několika hodin na vaskulární šok a fekální peritonitidu; v
žádném případě by po několika dnech se nemohl s někým hádati o to,
komu je více třeba modlitby. (Je pravda, že nemáme možnost se dnes
dovědět, co říkal kněz Toufar, nežli jej estébáci umlátili k smrti.)
Ta originalita však stále stojí za přemýšlení. Zajímavá je z tohoto
hlediska sekta zvaná “Mikulášenci” (Nicolaitae), ačkoli pode jménem
Adamníci (Adamitae) potomstvu známější jsou”. Bylo to opět r. 1421,
kdy na základě myšlenek, které přišly z Německa, Francie i Itálie, i v
Cechách došlo k jejich realizaci.
“Kořen bludův jejich byla sada ta, že “Bůh jest vše, cokoli jest” ; povodili odtud, že člověk nehřeší,
pokudkoli v jednobytnosti s bohem zůstávaje, nedělí se sobecky od přírody čili od celku všehomíra;
tudíž pravili, že i přírodně popudy jsou božské, pokud vedou ke spojování a ne k různění; bezbožnosti
neviděli leda v osobování; proto bylo jim vše svaté, jakmile bylo všem obecné, i ženy také, byl to
kommunismus na stupni nejvyšším. Ke vštípení mnění takovýchto do Čech zdá se že kněz Petr Kaniš,
ve Klokotech, jakož sme již podotkli, upálený, první dal byl příčinu; jisté ale jest, že sedlák jakýsi,
jménem Mikuláš, učinil se hlavním nauky té hlasatelem . .. Vše cokoli měli, bylo jim obecno, aniž kdo
co svého vlastního míti směl; proto pokládajíce také manželství za hřích, smilství pak za povinnost,
páchali ve schůzkách svých beze studu věci, kterýchžto ve čestné společnosti vypravovati nesluší;
někteří také pokoušeli se choditi nazí, přičítajíce sobě rajskou nevinnost. Náčelníka svého Mikuláše
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nazývali Mojžíšem . . . Sídlo mrzkých šílencův těch bylo mezi Hradcem Jindřichovým a městem
Veselím, na ostrovu řeky Nežárky, někde nablízku vsi Valu aneb městečka Stráže; tam ohradivše se
pevně, ačkoli byli počtem nehojní, mnohé předce škody činili ukrutným pleněním a vražděním po
celém okolí, jmenovitě pak zhojnými outoky do Veselí, Rečice, Pleší a Stráže. Ohavností a ukrutností
takových dlouho snášeti nemoha Žižka, ku prosbě pana Oldřicha mladšího ze Hradce a s pomocí jeho
poslal hejtmana svého Bořka Klatovského se 400 oděnci ku konečného jejich vyhlazení. Bránili se
zoufalci na ostrově svém tak udatně, ba zuřivě, že pobili netoliko množství nepřátel, ale i samého
hejtmana Bořka; konečně ale předce přemoženi byvše, usmrceni a vyhlazeni jsou všickni mečem neb
ohněm (dne 21. října). Jen jediného muže z nich kázal Žižka ušetřiti, aby o víře stoupencův svých učinil
vyznání, kteréž potom sepsané mistrům do Prahy posláno jest.”
(F. Palacký, citace z téhož díla.)

Mohli bychom říci, že dnešní “group-sex” je dosti neškodným
odvarem staletí starého podhoubí, které vydalo své plodnice i v
Čechách, v příslušnou dobu a formou pro husitství typickou. Pro nás je
jistě zajímavou nejen náplň, ale i energetická báze, kterou bylo nutno
mobilizovat k tomu, aby logickou cestou a v intencích náboženských
bylo možno skupinový sex tenkrát hájit duchem, a když bylo třeba, i
mečem, ano, i mečem.
Společenská konstelace a tradice, která nám stála u kolébky, přinesla
ovšem i řadu kladných hodnot, vtělených do naší povahy. Potřeba
projevu úcty a kultu našla u nás možnost být přenášena na symboly, s
kterými jsme ochotni se hrdě identifikovat. V tom je asi jeden z
významných rozdílů mezi představou našeho pojetí demokracie oproti
pojetí americkému, kde neexistence biologických předpokladů pojmu
národ přináší řadu výhod i nevýhod. Američan svou toleranci a
demokracii vykupuje vlastně tím, že opouští svou dřívější identitu a
pocity mytologické jednoty a kontinuity se svými předky. Proto je mu
jedno, jestli někdo někde zapálí a demoluje universitu, neb je to pouze
budova, k níž nemá žádný hlubší vztah. Naproti tomu téměř každý
český akademik by byl ochoten s pocitem zadostiučinění na místě
zastřelit “studenta”, který by začal demolovat Karolinum, a věděli jsme,
že student gpní schizofrenik, nýbrž že je to projev jeho politického
názoru.
Až by nám i to bylo jedno, pak již tedy bychom nebyli Čechy, leč
“nečechy”, jak je napsáno na začátku tohoto článku, a měli bychom od
toho všeho pokoj.
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Česká hudební emigrace
do Polska v osmnáctém
a devatenáctém století
Leon Tadeusz Blaszczyk

Předmět této mé studie - důležitá kapitola v historii české hudební emigrace nebyl dostatečně prozkoumán ani českými ani polskými vědci. V této práci
předkládám souhrn všeho, co bylo na tento námět napsáno (jde převážně o
studie, zabývající se 18. stoletím)*1*, jakož i výsledky vlastního bádání v
československých a polských archivech a knihovnách, které se soustřeďovalo na
19. století. Moje pojednání zahrnuje osmnácté a devatenácté století a část
dvacátého (do konce první světové války) a zabývá se hudební emigrací z Cech,
Moravy a moravského Slezska. Pokud jde o termín Polsko v kontextu
osmnáctého století, není tu problémů - vztahuje se vždy na polský stát v jeho
tehdejších hranicích. V kontextu devatenáctého století tento termín označuje
území polského státu do teritoriálního dělení, avšak s tou výhradou, že z oblastí,
které byly připojeny k Rusku (s výjimkou Polského království), se budu zabývat
především těmi, jejichž kulturní život si udržel převážně polské rysy.
Polsko-ěeské hudební vztahy začaly ve středověku a nabyly většího rozsahu v
patnáctém, šestnáctém a sedmnáctém století. Čeští hudebníci se objevují v
královském dvorním orchestru a katedrálním orchestru v Krakově.*2* Česká
chrámová hudba proniká do Polska v ranné době v souvislosti s překlady
českých liturgických textů do polštiny. Příchodem Českých bratří, kteří se v
Polsku usazují následkem pronásledování za Ferdinanda I. se do Polska
dostává česká hudba náležející převážně reformačnímu hnutí a silně ovlivňuje
polskou hymnografii šestnáctého století. O) Polsko-české hudební vztahy dále
sílí v osmnáctém století, kdy Polsko, podobně jako ijiné evropské země, se stává
cílem české hudební emigrace. Příčiny této emigrace byly vcelku stejné jako ty,
které způsobily odchod českých hudebníků do Rakouska, Německa, Itálie,
Francie, Anglie nebo Ruska. Když po bělohorské katastrofě ztratily české země
samostatnost, politické podmínky se staly nesnesitelnými. Převedení sídla vlády
do Vídně a odchod šlechty, která podporovala umění, znamenal pro Prahu
nejen hospodářskou, ale i kulturní ztrátu. Za nových podmínek mohli hudebníci
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jen ztěží najít příležitost ukázat své umění a často se nemohli ani uživit.
Například když v roce 1751 bylo po smrti císařovny Alžběty vyhlášeno
tříměsíční období truchlení, veškerá hudební činnost musela být přerušena. Tři
stavovská sdružení pražských hudebníků ve své petici úřadům zdůrazňují
finanční potíže, ve kterých se ocitají a stěžují si, že jejich chudoba je nutí k
odchodu z vlasti.
Společenské, náboženské a psychologické faktory dále
komplikovaly celý problém. V těchto dobách poskytovaly mnohé evropské
země podstatně větší politickou svobodu a náboženskou snášenlivost.
Náboženský útlak způsobený protireformací a spojený s útlakem sociálním
jakož i se vzrůstající hospodářskou krizí, nutil české hudebníky k masové
emigraci do protestantských zemí - Saska, Slezska a později Pruska. Tam sejim
dostalo srdečného uvítání, protože již byli známi jako skvělí hudebníci. Jakmile
se někteří z nich dopracovali slávy a úspěchu, jejich příklady začaly přitahovat
další a tak začal vývoj, který z jedné strany ochuzoval české země o hudební
talenty, avšak z druhé strany přispíval k rozšíření bohatých českých hudebních
tradic v oboru skladby a interpretace po celé Evropě.
Podmínky hudebního života v Polsku byly příznivé pro to, aby se tam čeští
hudebníci stěhovali. Rozvoj vokálně-instrumentální polyfonie, rozkvět hudby
na královském dvoře za vlády Vasovské a saské dynastie, obzvláště operní, který
byl podporován založením oper v sídlech několika magnátů, otvíral českým
hudebníkům neomezené možnosti. Hudba se prováděla v kostelech a
klášterech, takže se stávala přístupnou stále šisrším sociálním vrstvám. Během
období Osvícení teze o výchovné funkci hudby a postulát vytvoření národního
umění přispěl k dalšímu rozvoji hudebního života, který se nyní již těšil plné
podpoře emancipované střední vrstvy. Ke sklonku osmnáctého století byly
založeny opery v Krakově, Poznani, Vilně a Lvově; zároveň podstatně vzrostl
počet veřej ných koncertů v kostelech a koncertních síních, což způsobilo vzrůst
poptávky po hudebnících. Dvory velmožů, kostely a kláštery byly také činné v
oboru hudební výchovy a poskytovaly možnost uplatnění pro dobré učitele.
Rozvoj školského systému, organizovaného Komisí pro národní výchovu,
zakládání odborných hudebních škol jakož i spontánní vývoj laického
hudebního hnutí ve střední vrstvě, nový typ hudební organizace - “hudební
společnost” - se nejdříve objevil ve Lvově, Poznani a Krakově, ale ke konci
devatenáctého století hustá síť těchto společností pokrývala celou zemi; toto
všecko vytvářelo nový odbyt pro dobré a mnohostranné hudebníky. Móda
provozování hudby v soukromých domech vytvořila příležitosti uplatnění pro
soukromé učitele.
Mnozí čeští hudebníci, kteří přišli do Polska v osmnáctém století, nepřišli
přímo z vlasti, ale často ze zemí, do kterých vyemigrovali nejdříve a které se staly
první, tranzitní etapou jejich putování. Někteří z nich přišli přímo z Vidně(5)jiní
z Vídně přes Slezsko, kde působili ve Vratislavi nebo Opolí.*6*Přes Drážďany
do Polska vedla cesta českých hudebníků, členů dvorních orchestrů saských
kurfiřtů.
Bvla tu ještě jiná důležitá cesta, která vedla z Čech a Moravy do
Polska. Když dělením Polska v letech 1772-1795 byl učiněn konec nezávislému
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polskému státu, rozsáhlé polské území na jih od řek Pilice, Visly a Bogu a na
východ až po řeku Zbrucz bylo připojeno k Rakousku. Toto veliké území,
nazvané Království obojí Haliče, bylo podrobeno integraci a germanizaci stejně
jako tak zvané “dědičné země”. V polském životě začala pozvolna převládat
početná cizí byrokracie. Příliv průmyslníků, obchodníků a členů svobodných
povolání do měst a osadníků na venkov následoval po příchodu úřednictva. V
jeho řadách byl i jistý počet Čechů, protože rakouské úřady považovaly jejich
společný slovanský původ s Poláky za výhodu při styku s obyvatelstvem. Hned
za českými administrativními úředníky a českými soukromými podnikateli
přicházeli do Polska, povětšině do Lvova a Krakova, čeští hudebníci. Když v
roce 1809 ztratilo Rakousko Schonbrunnskou smlouvou celou západní Halič s
Krakovem, Radomí a Lublinem, mnozí z českých novousedlíků tam zůstali a
začlenili se do polské společnosti.
Čeští hudebníci, kteří se odstěhovali do Polska v osmnáctém století, byli činni
v různých hudebních centrech. Mnozí z nich byli členy královského dvorního
orchestru. Tento orchestr - “Die Koniglich-Polnische und
Kurfúrstlich-Sachsische Hofkapelle” měl sídlo v Drážďanech a doprovázel
saské kurfiřty a polské krále Augusta 11. a Augusta III. na jejich cestách do
Varšavy. Když v roce 1717 vznikl ve Varšavě jiný královský orchestr,.-tzv.
“Kleine Kammermusik”, mezi jeho členy bylo několik českých hudebníků.*8’
Tyto orchestry byly na kratší dobu rozpuštěny po smrti krále Augusta III. v roce
1763. Dvorní orchestr byl obnoven ve Varšavě králem Stanislavem Augustem.
Také v tomto orchestru bylo mnoho českých hudebníků, obzvláště od roku
1784, kdy byl orchestr reorganizován a podstatně iozšířen. Orchestr sestával z
27 hudebníků a podíl Čechů byl více než 40%.*9’
Někteří z českých hudebníků působili v sídlech velmožů, jako např. v
Pulawach a Sieniawě, sídlech Czartoryských; v Lancutu, sídle Potockých; v
Nieswieži, Slučku, Biale a Nieborowě, sídlech Radziwillů; v Slonímu a
Helenowě, sídlech Oginských; v sídle Malachowských, poblíž Čenstochové; v
sídle Hlinských v Romanowě. Známá jsou nám též některá jména českých
hudebníků v orchestru primase Podoského v Hnězdně.*10’ Je možné, že ještě
více českých hudebníků se uplatnilo v chrámových a klášterních orchestrech,
jako např. ve Lvovské katedrále a ve Wawelské katedrále v Krakově, u
augustiniánů v Kaliszi, v klášteře mnichů sv. Bernarda ve Varšavě, u cisterciánů
v Bledzewu, Mogile a Sulejowě, u dominikánů v Gidlech a Podakmieniu, u
jezuitů ve Varšavě a Krakově, u karmelitánů v Markowicích, u pavlánů na Jasné
Hoře v Čenstochové, u piaristů ve Varšavě.*11’ Bezpochyby mnoho českých
hudebníků působilo v dalších hudebních centrech této doby - jako varhaníci,
instrumentalisté a učitelé hudby.
Příliv českých hudebníků v devatenáctém století nepochybně směřoval do
českých osad v Polsku. Tím je možno vysvětlit, proč tito hudebníci byli tak
početní v Haliči a těch částech Polského království, které mezi léty 1795 a 1895
patřily Rakousku. Tehdy nejčastěji přicházeli přímo z Čech, Moravy a Slezska.
49

Byli to obvykle mladí lidé, kteří nedávno dokončili studia, povětšině na pražské
konzervatoři.
Bylo by nadsázkou tvrdit, že tito nově příchozí byli první, kteří seznámili
Halič s hudbou. Do jejich příchodu je sice možno mluvit o hudebním životě v
sídlech velmožů, např. v Lancutu, ale jeho společenská působnost byla značně
omezena; v městech však hudební život téměř neexistoval.
Není pochyb o tom, že zpočátku rakouské úřady považovaly hudbu za
nástroj, jenž by usnadňoval společenské styky s málo důvěřivou a špatně
naladěnou polskou společností. Ve skutečnosti však hudba, jejíž univerzální řeč
nezná politických, národnostních a společenských zábran, zašla mnohem dále
za předurčenou funkci a stala se významným činitelem, který umožnil sblížení
nově příchozích s jejich společenským prostředím.
V Haliči, obzvláště ve Lvově, je tedy možno pozorovat neobvyklý rozkvět
hudebního života. I v řadách rakouských úředníků byli skvělí hudebníci, jako
např. Jan Adam František Míča, právník a známý skladatel, který zastával
vysoká místa v Haliči od roku 1796 do roku 1809, především v Krakově,
Sandomierzi, Kielcích a Lvové11Raného Jan Heteš, městský úředník ve Lvově a
skladatel.*13*
Čeští hudebníci hráli velmi důležitou úlohu v hudebním životě Lvova po celé
devatenácté století. Působili ve všech oborech hudby; pracovali jako pěvci a
dirigenti místní německé a polské opery a tvořili jádro divadelního orchestru.
Mezi pěvci zaslouží zmínky Jan Koehler, který byl českého původu potud, že se
narodil z českých rodičů, avšak ve Lvově. Tento skvělý barytonista působil 12
let jako člen lvovské Opery. Ještě několik jiných pěvců působilo kratší nebo delší
dobu ve lvovské Opeře, mezi nimi Ernestina Pollaková, dcera dirigenta, Emma
Schíirrerová, také dcera dirigenta a Josef František Munclingr.*14* Z operních
dirigentů v první polovině devatenáctého století je možno uvést
mnohostranného hudebníka Josefa Bašného*15* , Václava Rollečk.a *16* a
Arnošta Pollaka *17* . V druhé polovině tohoto století se stal jednou z
vedoucích postav lvovského hudebního života Josef Schurrer*',8*absolvent
pražské konzervatoře, který ve Lvově strávil více než 40 let. Po deset let
spolupracoval se Schiirrerem, jako druhý dirigent, jiný Čech, Jakob Hossly*19,*
který se vyznamenal tím, že v roce 1867 připravil po hudební stránce lvovskou
premiéru Moniuszkovy opery “Halka”. Ještě několik jiných dirigentů a
sbormistrů působilo kratší nebo delší dobu ve lvovské Opeře, mezi nimi Antonín
Ruček*20*, Karel Šebor*21*, Josef Přibík *22* , Ludvík Vítězslav
Čelanský *23* ■, Jan Nepomuk Rangi*24*a Milán Zuna*25.* K rozvoji této
instituce přispěly i stovky jiných českých hudebníků, z nichž někteří byli
významní instrumentalisté, jako např. houslový koncertní mistr Vojtěch
Zimmermann*26,* Eduard Pleiner*27* a Zikmund Bruckman *28* , všichni tři
absolventi pražské konzervatoře. Byli ještě mnozí jiní houslisté, violisté a
kontrabasisté, někteří z nich kdysi velmi známí*2,9lile mnohem pozoruhodnější
byl vysoký počet skvělých violoncellistů z proslulého violoncellového oddělení
pražské konzervatořt*.30*Mezi nimi byl Bedřich Váška, který, ačkoliv ve Lvově
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působil jen krátce, si nepochybně zasluhuje zmínky, protože to bylo v tomto
městě, kde přišel na myšlenku zorganizovat smyčcové kvarteto, které kromě
něho sestávalo z jeho kolegů z Operyí31*Ceši převládali i v oddělení dřevěných
dechových nástrojů jakož i v oddělení žesťových nástrojů.*32* Počet českých
hudebníků ve lvovské Opeře dostoupil vrcholu na přelomu devatenáctého a
dvacátého století, kdy z 52 členů tam bylo 34 Cechů, což je víc než 65%.(33)
Češi hráli významnou úlohu i v chrámové hudbě. Během první poloviny
devatenáctého století byla hudba jak v římskokatolické tak i v řeckokatolické
katedrále v rukou českých hudebníků. V první z nich působil jako hudební
ředitel a dirigent skvělého orchestru a sboru Josef Bašny. Václav Rolleček byl
hudebním ředitelem řeckokatolické katedrály, ve které zavedl v roce 1826
sborový zpěv za doprovodu orchestru. Kromě obou katedrál existovalo ještě
jiné důležité středisko chrámové hudby, totiž dominikánský kostel, ve kterém
po 50 let působil jako hudební ředitel Josef Frodl po jistou dobu též činný jako
hudební ředitel arménské katedrály ve L v o v ě .(34)
Díky dobré pověsti českých hudebníků jako skvělých odborníků v oboru
dechových nástrojů, byly jim obvykle svěřovány dechové soubory, jak sestalo v
případě známé orchestrální společnosti “Harmonia”, kterou vynikající český
dirigent a zakladatel amatérského instrumentálního hnutí, Mořic Fall, pozvedl
na velmi vysokou úroveň. (35) Čeští hudebníci působili též jako dirigenti
populárních amatérských vokálních sborů jako “Lutnia”, “Echo”, nebo
“Hejnal”.(36)Mimochodem zaslouží zmínky, že sokolské hnutí, které přispělo k
rozvoji amatérského hudebního života v Haliči, bylo organizováno podle
českého vzoru.
Je třeba vyzvednout též roli, kterou hráli čeští hudebníci v oboru hudební
výchovy. Učili na konzervatořích a hudebních školách a působili jako učitelé ve
středních školách a rovněž jako soukromí učitelé. Mezi těmito zaslouží zmínky
vynikající a oblíbení učitelé hry na klavír Vincenc Lemoch,1(3?) Jan Milán, (38)
Maxmilián Konopásek(39) a majitelé vlastní hudební školy, pianisté Ludvík
Marek(40), Teodor Pollak,(4i)a houslista Maxmilián Markus.(42)V této hudební
škole, která byla založena v roce 1838 Haličskou hudební společností a která
byla později několikrát reorganizována, až se z ní posléze vyvinula důležitá
hudební konzervatoř, působilo několik českých učitelů,<43)mezi nimi přední
český pianista Vilém Kurz, který za své dvacetileté působnosti řídil mistrovskou
školu, v níž vychoval několik skvělých polských pianistů.(44)Z řad vzdělaných
diletantů a horlivých propagátorů hudby je třeba se zmínit alespoň o knihkupci
a kronikáři českého hudebního života v Haliči, Václavu Dundrovi, který
podával o něm zprávy v pražském časopise “Dalibor”. (45)
Mnozí čeští hudebníci se účastnili hudebního života v druhém hlavním městě
Haliče - Krakově. Toto město nemělo stálou operu. Opery a jiná hudební
představení byla pravidelně předváděna v činoherních divadlech. Mezi dirigenty
těchto představení je možno najít jména českých hudebníků jako Jana
Germaše,(46) Arnošta Pollaka, Augusta Balcárka. (47) Od počátku let
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devadesátých většina operních představení se konala v budově nového
městského divadla, za řízení významného hudebníka Jana Nepomuka
Hocka,(48) Také téměř všechna - více méně efemérni - operní představení v
Krakově byla svěřena jeho vedení; měl též na starosti hudební doprovod v
krakovských činohrách, jakož i tzv. entreaktovou hudbu.
^
V oboru chrámové hudby zasluhuje přední zmínky Václav Richling, žák
Josefa Krejčího na pražské varhanické škole. Richling působil téměř třicet let
jako varhaník, hudební ředitel a dirigent orchestru a sboru Wawelské katedrály.
Jan Germaš, o kterém již byla zmínka, proslul jako ředitel hudebních
představení v chrámech, obzvláště v chrámu Panny Marie. V kostele sv. Anny
po mnoho let pořádal hudební představení Josef Blaške90,Oba nastudovali
Pergolesiho, Haydna, Mozarta, Beethovena a j.
Čeští hudebníci se uplatnili též v amatérském hudebním hnutí. Ze tří ředitelů
Amatérské společnosti pro hudbu a zpěv, která byla založena v roce 1833, dva
byli Češi - Jan Germaš a bývalý kapelník Milice Krakovské republiky Jan
MalíkJ51)Společnost “Muza” byla po několik let vedena absolventem pražské
konzervatoře Antonínem VopálkouJ52) Ve společnosti milovníků hudby
“Harmonia”, která měla dobrý symfonický orchestr, se do vypuknutí první
světové války vystřídalo šest dirigentů, mezi nimi dva Češi, a bylo to hlavně
zásluhou Bedřicha Stingla, že orchestr dosáhl velmi vysoké úrovně.(53) v
amatérském vokálním hnutí byla úloha českých hudebníků dosti omezena. V
hudební internátní škole, která patřila Technickému učení, působili jako učitelé
Jan Malík a výše zmíněný Josef Blaške. V hudební škole společnosti “Muza”,
která byla později změněna na konzervatoř, bylo též několik českých učitelů.(54)
Jako soukromí učitelé vynikli nejvíce Jan Germaš a Jan Nepomuk Lemoch,(55)
kteří během několika desítiletí svého působení v Krakově vychovali řadu
vynikajících pianistů, mezi nimi i pianistu světové pověsti Emila Wladyslawa
Smietanského.
Činnost českých hudebníků v Haliči se neomezovala na Lvov a Krakov. Čeští
dirigenti a učitelé působili téměř ve všech provinčních městech. Řídili amatérské
orchestry a sbory, vyučovali hudbě ve školách vyššího stupně i soukromě.
Někteří z nich se stali známými, jako např. Antonín Langer, který třicet let řídil
orchestr solných dolů v Bochni, s nímž vystupoval nejen v tomto městě, ale
během letní sezóny také v Krakově. Kromě toho vyučoval hudbě též na bocheň
ském gymnasiu. (56) Kapela jiného solného dolu, Wieliczky, byla rovněž vedena
Čechy.t57) Češi vyučovali hudbě na gymnasiích ve městě Nowy Sacz, v Jaslu, v
Rzeszově, v Sanoku, ve Stanislawowě, v Brzezanech, v Samboru, v Tamopolu,
ve výchovném ústavě jezuitů Chyrowě.(58)Obzvláště početní byli čeští hudebníci
v Przemysli. V římskokatolické katedrále působil více než dvacet let jako
varhaník a ředitel kůru František Lorenz, který také vyučoval v místním
gymnasiu a ve varhanické škole. (59) V řeckokatolické katedrále působili čeští
hudebníci Alois Nanke, Vincenc Sersavi a Ludvík Sedlák.(60)
Zcela mimořádná byla úloha českých hudebníků, kteří působili jako kapelníci
vojenských hudebních souborů v Haliči. Vliv vojenské hudby na hudební život
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této oblasti byl mnohem pronikavější než v oblastech okupovaných Pruskem a
Ruskem, a to z důvodů zvláštní povahy rakouských vojenských souborů. Tím,
že tyto soubory závisely na aristokratických ochráncích jednotlivých pluků a na
důstojnickém sboru, připomínaly svými barokními tradicemi a nákladnými
uniformami staré dvorní orchestry a sloužily spíše reprezentaci a zábavě než
vojenským účelům. Vedli je soukromí kapelníci najímaní plukem a placení z
příjmů získaných koncertní činností. (61) Nebyly závislé na krátkodobém
vojenském živlu - jednotlivcích, kteří by v souborech působili jen po dobu
vojenské služby - nýbrž zaměstnávaly kompaktní jádro stálých, hudebně
vzdělaných profesionálů. Orchestry pod patronáty pluků umístěných v Haliči
podávají přesvědčivé svědectví o vysoké úrovni vojenské hudby, která podávala
skvělé výkony i při velmi náročném repertoáru. Mezi dirigenty těchto orchestrů
bylo několik absolventů vídeňské, budapešťské a pražské konzervatoře. Z
šedesáti dirigentů, kteří v tu nebo jinou dobu vedli orchestry dvacátého třetího
pluku se sídlem v Haliči, čtyřicet jeden bylo Čechů, což je 70%.(62) Osmnáct z
nich působilo v Haliči déle než pět let, takže jejich vliv na hudební život této
oblasti byl značný. Nepůsobili pouzejako dirigenti veřejných koncertů, ale řídili
i divadelní orchestry, hráli komorní hudbu, vyučovali a zakládali amatérské
instrumentální a vokální skupiny. A co je ještě důležitější: vychovávali ve svých
orchestrech hudebníky, kteří později zaujali důležitá postavení v polském
hudebním životě. Mnozí z nich byli výjimečně mnohostranní, takže je těžké si
představit hudební život v Haliči bez takových osobností jako Mořic Fall,
František Friedrich nebo Jan Nepomuk Hock. Fall, se svým souborem 9. pěšího
pluku, spolupracoval s divadlem Skarbka; Friedrich se účastnil se svým
orchestrem 80. pěšího pluku po více než čtvrt století hudebního života ve
Lvově;(63)Hock řídil po více než 40 let tři různé vojenské soubory v Krakově, z
nichž poslední, soubor 13. pěšího pluku, přetvořil na symfonický orchestr, který
se stal základem místního hudebního života. Maxmilián Heyda(64)a Jan Marek
(65), oba kapelníci 56. pěšího pluku, byli zároveň symfonickými dirigenty a velmi
aktivně se podíleli na polském hudebním životě v Krakově, obzvláště svou prací
v Hudební společnosti. Marek navíc pořádal pravidelné symfonické koncerty v
Saské síni v Krakově. Tam pořádal koncerty i jiný symfonický orchestr - 57.
pěšího pluku - pod taktovkou Emanuela Žerovnického, který strávil v Haliči
téměř 20 let než byl jeho pluk odvelen do Vídně.(66)Ale i ti z českých dirigentů,
kteří působili v Haliči jen dočasně, velmi často zanechali na tamním hudebním
životě trvalé stopy svého působení. Tak například zůstaly v dobré paměti
týdenní koncerty orchestru 20. pěšího pluku v Saské síni řízené Gothardem
Šindelářem především proto, že měly na pořadu také díla polských
skladatelů.(67)Role, kterou hráli kapelníci vojenských souborů jako propagátoři
hudebního vzdělání v menších městech Haliče, byla ještě důležitější z důvodů
relativně méně intenzivního hudebního života těchto měst ve srovnání se
Lvovem nebo Krakovem. Častokrát představovala vojenská kapela jediný
hudební soubor profesionální úrovně, který kontrastoval s amatérským
hudebničením či s kostelní hudbou nevalné kvality.
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Úloha českých hudebníků jako dirigentů hudebních souborů nebyla omezena
pouze na Halič. Jejich podíl na rozvoji hudebního života v Polském království
vůbec byl značný. Na samém počátku Polského království se kapely zakládaly v
každém pěším i jezdeckém pluku. Zakládání souborů pěších pluků, které byly
utvářeny podle vzoru rakouské vojenské hudby, bylo svěřeno dirigentu
Varšavské gardy, Cechoví ze Slezska, Ferdinandu Haasovi, který až do roku
1830 vedl všechny kapely pěších pluků.(68) Podobnou funkci zastával v
jezdeckých plucích Jan Derka, od svého příchodu do Království v roce 1817 až
do své předčasné smrti v roce 1822.(69)0 tom, kdo v těchto souborech působil, je
nám známo jen velmi málo - dá se zjistit jen několik jmen, pro nedostatek
základních pramenů. Mezi těmito několika nacházíme jméno ěeského
hudebníka Jana Komana.C70) Po povstání v letech 1830-1831, kdy byla armáda
Polského království rozpuštěna a na její místo nasazeny ruské vojenské sbory,
stálé kapely zůstaly v plucích všech zbraní až do první světové války. Jejich poěet
postupně rostl, jak přibývalo pluků umísťovaných na území Polského
království. Ačkoliv se tyto soubory podstatně lišily od rakouských - a po
hudební stránce šlo často o druhořadé, povětšině žesťové kapely s ne příliš
zvláštním repertoárem - přece jen hrály důležitou úlohu v hudebním životě
Království. Protože jen zřídka dirigovali tyto soubory Rusové - až do poloviny
let devadesátých byli jejich dirigenty ponejvíce Poláci, Němci a Češi - a bylo v
nich velmi málo ruských instrumentalistů, nerozněcoval se jimi antagonismus
mezi okupační armádou a polskou společností. Dokonce i ve Varšavě, která
měla bohatý divadelní a hudební život, koncerty vojenských kapel, které se
konaly na veřejných místech, v parcích nebo ve zvláštních koncertních síních,
byly velmi populární. Totéž je možno říci o jiných větších městech, v prvé řadě
hlavních městech provincií. Ještě důležitější úlohu však hrály kapely vojenských
útvarů v malých městech, která neznala pravidelné koncerty a která ještě více
závisela na hudebních amatérech. Tyto vojenské soubory spolupracovaly s
kočovnými divadelními společnostmi a amatérskými divadly a obvykle vypl
ňovaly mezery v oddělení dřevěných a žesťových nástrojů. Jako v Haliči i zde byla
městečka, ve kterých ruská vojenská kapela po mnohá léta představovala základ
místního hudebního dění.(7|)Pro nedostatek pramenů je těžké zjistit podíl Cechů
před polovinou let devadesátých, avšak není pochyb, že byl značný, obzvláště
mezi dirigenty orchestru Varšavské gardy.(72)Z období 1895-1915jsouzáznamy
o ruských vojenských kapelnících, takže se dá účast Cechů s určitou přesností
zjistit. Mezi 180 kapelníky, kteří byli v Polském království tehdy činní, bylo 40
Cechů, což představuje 23%.(73>Je to značný podíl, když se vezme v úvahu, že od
počátku let devadesátých počet Rusů stále vzrůstal. Je jisté, že procento českých
hudebníků v Polském království bylo během let 1830-1895 ještě vyšší, protože
po dirigentech ve všech oborech tohoto povolání byla v Rusku značná
poptávka, která rodilými Rusy nemohla být uspokojena, protože v Rusku se na
žádné hudební škole dirigentství nevyučovalo (výjimkou byla výchova dirigentů
vokálních sborů pro bohoslužebné účely). Tím došlo k značnému přílivu
dirigentů různých národností do Ruska, který vzrůstal taky proto, že v těchto
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dobách pro hudbu v Čechách a na Moravě i v Polsku tak těžkých mohlo místo
dirigenta vojenského souboru kočovnému hudebníkovi, hledajícímu obživu,
zajistit určitou stabilitu, dobrý plat, poměrnou nezávislost a společenskou
prestyž a zároveň mu ponechávalo dost času pro další činnost v jiných oborech
hudebního povolání. Mnozí čeští hudebníci zanechávali zaměstnání, která často
stála na sociálním žebříčku výše, aby se věnovali dirigování vojenských
souborů.!74)Někteří z nich se v polském prostředí snadno asimilovali a když
odešli do výslužby, zůstali v Království a věnovali se učení nebo řízení polských
amatérských vokálních a instrumentálních souborů.(75)V podstatě však dirigenti
vojenských souborů představují mobilní živel, který byl přemísťován s plukem a
často se ocital ve vzdálených částech ruského impéria.
Kapelníci vojenských souborů tvoří jen malou část české hudební emigrace do
Polského království. Mnozí čeští hudebníci se dostali do Království tím, že za
krátkého období rakouské správy - do roku 1809 - došlo na území, táhnoucímu
se až po řeky Pilici, Vislu a Bug, v několika místech k české kolonizaci, která
způsobila, že v pozdější době přicházeli do Království čeští hudebníci,
především varhaníci, sbormistři a učitelé hudby. Češi však byli na území
pozdějšího Království i dříve: jedna dosti velká kolonie existovala ve Varšavě již
v 18. století. Byla to dosti neobyčejná kolonie - sestávala většinou z hudebníků.
Jejím jádrem byli výše zmínění členové Královského dvorního orchestru. Když
byl tento orchestr po třetím dělení Polska rozpuštěn, někteří z jeho členů zůstali
ve Varšavě a když v roce 1799 Wojciech Boguslawski znovu otevřel Národní
divadlo (Teatr Narodowy), zaujali v něm místa.(76)Noví hudebníci též přicházeli
z upadajících šlechtických sídel, především ze Sloními, Biale, Slučku, Nieswiezi
a Nieborowa.(77)Ti z českých hudebníků, kteří se nestali členy divadelního
orchestru a za měnící se politické situace zůstali v hlavním městě, se věnovali
výuce polské mládeže. Během následujícího desetiletí se mnoho dalších Čechů
usadilo ve Varšavě a zaujalo různá místa v hudebních oborech. Dva z nich, o
nichž již byla zmínka, Ferdinand Haase a Jan Derka, organizovali vojenskou
hudbu v Polském království. Ve varšavské Opeře, jediné to hudební instituci
devatenáctého století ve Varšavě, o nižje možno mluvit jako o stálé, bylo jen
několik českých pěvců a ti patřili k přechodnému členstvu,(78) s výjimkou
několika představitelů druhé generace, narozených už v Polsku, jako Eleonora
Stefani, dcera houslisty Jana,(79)Filip Wejnert, syn flétnisty Antonína(80)a Jan
Koehler, jenž působil po patnáct let jako člen varšavské Opery a byl blízkým
přítelem Stanislawa Moniuszka. Mnohem více Čechů bylo v orchestru - někteří
tam působili již celá desetiletí a je o nich možno bez nadsázky hovořit jako o
pilíři této instituce. Např. koncertní mistr Jan Stefani a jeho předčasně zemřelý
syn, koncertní mistr Jan Anger,(8l) violoncellista Josef GoebeltJ82) Alois
Musikant(S3) a Antonín Cink,(84) harfenista Josef Pistor.(85>Byli tu ještě mnozí
jiní Češi ve všech odděleních.(86)Mezi dirigenty a korepetitory varšavské Opery
jich bylo také několik. Jan Stefani, který příležitostně vystupoval i jako dirigent,
Maar, přítel a blízký spolupracovník Josefa Elsnera, druhý dirigent a
sbormistr,(87)Josef Stefani, syn Jana, narozený z českých rodičů ve Varšavě,
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který po více než 30 let (1827-1858) působil jako dirigent při baletních
představeních.(88) Tato představení též po mnoho let řídil už zmíněný Josef
Goebelt. V letech 1882-1891 byl prvním dirigentem Opery absolvent pražské
konzervatoře, houslista Josef Řebíček.(89)Další Češi byli v orchestru operetního
divadla, zvaného Malé divadlo (Teatr Mály) a činoherního divadla
Rozmanitosti (Rozmaitosci). Orchestr varšavské Opery též po mnohá léta
působil jako symfonický orchestr na koncertech, které byly pořádány v
nepravidelných intervalech. Několik pokusů založit stálý symfonický orchestr
ztroskotalo, až v roce 1901 nakonec vznikla varšavská Filharmonie, řízená po
prvních pět let své existence českým skladatelem Karlem Procházkou!90)
Krátkou dobu ji dirigovali Karel Komzak,(90 a Ludvík V. Celanský.
Filharmonický pěvecký sbor řídil po několik let Waclaw Lachman.(92) V
orchestru samém byla účast Cechů vždy velmi podstatná. Mezi jeho členy
najdeme alespoň 20 hudebníků reprezentujících skoro všechny nástroje, s členy
Českého kvarteta v čele.(93)Kromě divadel a Filharmonie existovala řada jiných
orchestrů, zakládaných k různým příležitostem, ponejvíce v létě, kdy se
pořádaly koncerty pod širým nebem, např. ve Švýcarském údolí (Dolina
Szwajcarska). Mezi známé dirigenty takových koncertů patřil Felix Konopásek*,94'
který spolu a Janem Lusakowským v roce 1888 založil symfonický orchestr. V
letech 1896-1898 řídil také orchestr založený u příležitosti Výstavy hygieny. Od
roku 1906 řídil smyčcový orchestr a od roku 1908 symfonický orchestr
Varšavské hudební společnosti a po několik let působil také jako ředitel
ansámblové hudby v této společnosti.
V období Polského království, zvláště v první polovině 19. století, byla hudba
intenzívně pěstována ve Varšavě. Každý, kdo chtěl společensky zapůsobit, hrál
na harfu, klavír, housle, flétnu či klárinet, nástroje v té době velmi módní. Není
divu, že poptávka po učitelích hudby byla veliká a že pro nedostatek polských
kandidátů docházelo k přílivu cizinců, především Cechů. Když anonymní
varšavský korespondent mohl v Allgemeine Musikalische Zeitung napsat tato
slova: Hudba zde představuje důležitou součást dobrého vzděláni a všeobecná
touha po hudbě není o nic menší než u Čechů . . .,(95) čeští hudebníci měli
nepochybně podíl na tomto stavu. Na varšavské konzervatoři, založené Josefem
Elsnerem v roce 1817, hře na klavír vyučovali Josef Javůrek,(96|Leopold Eustach
Čapek/97)Antonín KrálWa Piotr Wejnert;(") hře na varhany a generální bas
Václav Wiirfel;(i0O)hře na flétnu Antonín Wejnert. Ačkoliv ne do takové míry
jak tomu bylo ve Lvově či Krakově, precejen se čeští hudebníci osvědčili i ve
Varšavě, jak ve veřejných školách, tak i jako soukromí učitelé.(ioi) Z nich se
nejvíce proslavil Vojtěch Živný, učitel F. Chopina. Studoval u Jana Kuchaře a
brzy začal vyučovat hře na housle a klavír. Do Polska přišel za vlády Stanislawa
Augusta a stal se dvorním pianistou a učitelem hry na clavicembalo v sídle
knížete Kazimierze Sapiehy. Po rozdělení Polska ztratil místo, avšak díky svým
známostem u několika prominentních rodin se mohl usadit ve Varšavě a úspěšně
provozovat své povolání učitele hudby, stal se oblíbeným a přitahoval veliký
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počet žáků. Obdivoval Bacha a vídeňské klasiky a také sám psal skladby, které
se hodné hrály za jeho života, ale které nebyly nikdy vydány tiskem. Je třeba
dodat, že Živný nebyl nej význačnější ani nejzasloužilejší český učitel hudby ve
Varšavě. Jeho proslulost je třeba přičíst do značné míry jeho svazkům s
ChopinemJ102*
Na varšavské konzervatoři, která po téměř třiceti letech nucené nečinnosti
byla v roce 1860 znovu otevřena jako Hudební institut, vyučoval skoro třicet let
jeden z nejlepších polských učitelů hry na klavír, Rudolf Strobl, Cech ze
Slezska, který založil skvělou klavírní školu. Studovali v ní virtuosové jako
lgnacy Jan Paderewski, Jozef Sliwinski a Henryk Melcer.(1(*3*Byli téžjiní učitelé
hry na klavír, František Stevich(i04)a Henryk Koman narozený v Polsku, ale z
českých rodičů. Jeho otcem byl Jan Koman, vojenský kapelník Polského
království.(105) Violoncellové oddělení bylo po téměř padesát let v rukou
znamenitých učitelů Josefa Goebelta, Aloise Musikanta a Antonína Cinka.
Rudolf Volánek a František Židlický vyučovali kontrabas. Z učitelů hry na
dechové nástroje si zasluhují zmínky dlouholetí členové operního orchestru
Julius Federhans, Josef Herbek, Arnošt Koenig a Karel Haak. Alžběta
Rebíčková (106) vyučovala zpěvu.
Od roku 1888 existovala také hudební škola Varšavské hudební společnosti,
ve které Felix Konopásek vyučoval hře na klavír, Bohumil Lhotský na housle,
Jan Sebelík na violoncello, Václav Bech na kontrabas a Josef Herbek na
dřevěné dechové nástroje. Wladyslaw Rzepko, syn českého učitele a skladatele
Adolfa, zde po několik let vyučoval sborovému zpěvu.U07*
Čeští hudebníci, kteří se usídlovali na malých městech museli být ještě
mnohostrannější než ve velkoměstském prostředí. Obvykle museli zastávat
místo varhaníka a zároveň hudebního ředitele instrumentálních a vokálních
souborů místního kostela, jakož i místo dirigenta místního divadelního
orchestru a všech dalších profesionálních a amatérských skupin, které často
sami založili. Navíc také vyučovali sborovému zpěvu v místních základních i
vyšších školách a pochopitelně dávali i hodiny hudební výchovy dětem
bohatých měšťanů a okolních velkostatkářů. Na tomto poli jim často pomáhali
anebo také konkurovali vojenští kapelníci. Čeští hudebníci působili v
Censtochové(l08)Radomi, v Kielcích, v Kaliszi, ve Wloclawku, v Plocku, v
Suwalkách, v Siedlcích. Nejpočetněji byli zastoupeni v lublínském kraji. Ve
městě samém hráli důležitou roli po celé 19. století. Byli mezi nimi František
Števich, Jan a Antonín MiilleroviJ109*ale také František Synek, který byl z nich
nejvšestrannější, působil jako pianista, učitel hudby a po několik desítek let též
jako dirigent všech koncertů, které se ve městě konaly.!110*Kromě toho ještě
několik českých hudebníků působilo jako soukromí učitelé v městech a
vesnicích tohoto kraje. !111*
V poslední, třetí části rozděleného Polska, která byla pod pruskou okupací,
účast Cechů v polském hudebním životě byla menší, ale někteří z nich patřili k
významným představitelům hudebního povolání v této provincii. Např.
František Klingohr, který nejdříve působil jako tzv. maltre de musique v domě
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guvernéra Poznaňského velkovévodství Antoni Radziwilla a později, po více
než dvacet let jako ředitel a dirigent orchestru a sboru poznaňské katedrály,
dirigent Filharmonické společnosti, Pěvecké společnosti a zakladatel
společnosti pro instrumentální hudbu, zvané Společnost sv.Cecilie. Kromě toho
se vyznamenal jako vysoce vážený učitel hudby.*1121
Mnohem důležitější úlohu hráli čeští hudebníci na územích, která byla po
teritoriálním dělení přivtělena k Rusku. Ve Vilněa vilenském kraji působil učitel
hry na klavír a harfu, Josef Sychra.*113>Ve Vilně, v první polovině 19. století, byli
činní jako dirigenti Opery Josef Sokoli*114>aEdward Tauwitz. *' 15>Ceši působili
rovněž ve Vilně,v druhé polovině devatenáctého století, jako vojenští kapelníci a
učitelé hudby. (116) Několik českých hudebníků působilo v Minsku, v Žitomiru a
v Krzemienci. *117)
V tomto krátkém přehledu, který nemůže rozvést veškerou problematiku,
nám doposud unikaly některé skutečnosti spojené s činností českých hudebníků
v Polsku. Mnozí z těch, o nichž dosud v žádné souvislosti nebyla řeč, působili na
více než jednom místě; to se nevztahuje pouze na vojenské kapelníky, kteří vždy
šli za svými jednotkami z jednoho místa na druhé. Mnozí instrumentalisté a
učitelé se rovněž velmi často přemísťovali a pro dirigenty a sólisty byl tento
pohyb ještě typičtější. Jedním z nejmobilnějších míst hudebního povolání bylo
místo dirigentů provinčních divadelních společností, které během
devatenáctého století putovaly po celé zemi a v .malých městech hrály činohry,
opery i operety. Z řad zkušených dirigentů, kteří značnou měrou přispěli k
rozvoji venkovského hudebního divadla, vynikl Moravan August Balcárek,
který získal hudební vzdělání v Brně a v Praze. Déle než třicet let působil jako
operní a operetní dirigent v Krakově a později v téměř všech městech Polského
království, především v Lodži, Kielcích, Lublině a také v Piotrkově,
Čenstochové, Radomi a Plocku. Během několika letních sezón působil s těmito
společnostmi v přírodních divadlech ve Varšavě.*118)
Hudební tvorba českých hudebníků v Polsku přesahovala teritoriální hranice
a její pole působnosti bylo mnohem rozsáhlejší než pole působnosti jakéhokoliv
jiného oboru hudební činnosti. Mezi skladateli opery, hlavní to hudební formy
polského Osvícenství, nejpřednější byli Češi: Jan Štefani, Vincenc F. Lessel a
Antonín Wejnert. První z nich, skvělý a mnohostranný hudebník, který byl
činný v téměř všech oborech hudebního povolání po více než půl století od svého
příjezdu do Varšavy až do své smrti v roce 1829, byl členem Královského
dvorního orchestru a dirigentem operních představení v Národním divadle. Po
mnoho let též řídil představení předních skladeb chrámové hudby v katedrále
sv.Jana, ale především proslul jako velmi plodný skladatel populárních
vaudevillů, z nichž nejznámější je dílo nazvané Krakováci a horalé, jakož i
kantát, duchovních i světských písní, baletní hudby a kolem dvou set tanců,
hlavně polonéz. Druhý z nich přišel do Polska v roce 1780 a po více než 45 let
působil v sídle knížat Czatoryských v Pulawách jako clavicembalista, učitel
hudby a skladatel, a v letech 1787—1811 jako dirigent dvorního orchestru a
nakonec jako učitel kompozice a hry na varhany ve škole založené knížetem
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Czatoryským v Pulawách. Psal opery, komické opery, operety, kantáty a
instrumentální hudbu pro orchestr a sólo nástroje, mezi nimi několik pochodů a
hlavně polonéz. Třetí z nich, který ve Varšavě strávil 76 let (dožil se 99), byl po 60
let flétnistou v Královském dvorním orchestru a v orchestru varšavské Opery,
profesorem na varšavské konzervatoři a soukromým učitelem zpěvu a hry na
klavír a jiné nástroje. Psal opery, vaudevilly, duchovní hudbu a písně a
instrumentální hudbu, hlavně pro klavír. (120) Syn Jana Stefaniho, Józef, který
působil v letech 1810—1858 u varšavské Opery jako člen orchestru a dirigent,
byl neobyčejně plodným skladatelem oper, operet, baletní hudby, kantát, mší a
oratorií, písní a orchestrálních skladeb - napsal též celou řadu polonéz a stovky
tanečních skladeb pro klavír. Populární hudební žánr vaudeville pěstovali také
dva čeští skladatelé v Haliči, Josef Bašný, který složil vaudeville Skalmierzanki,
v Haliči po celé devatenácté století nesmírně populární; neméně populární byl
jiný vaudeville Twardowski v Krzemionkách, napsaný Václavem Rollečkem.
Oba vaudevilly byly poprvé předvedeny téměř současně v třetí čtvrti
devatenáctého století. Bašný složil též operu a hudební komedii a psal mše,
kantáty, oratoria, písně a obzvláště taneční hudbu. V druhé polovině 19. století
též rozvíjel svou činnost jako operní a operetní skladatel Jan Jakesch, syn
Antonína, trumpetisty orchestru varšavské Opery, narozený ve Varšavě z
českých rodičů. Po studiu u Wladyslawa Zelenského ve Varšavském hudebním
institutu působil jako dirigent provinčních divadelních společností a jako
vojenský kapelník. Je autorem dvou oper: Górrticy (Horníci) a Werbownici
(Verbíři) jakož i operet, skladeb scénické a sborové hudby.(|2|i V oboru operní
hudby působil též Alois Dvořáček, narozený v Čechách, žák Zykmunta
Noskowského ve Varšavském hudebním institutu a dirigent instrumentálních a
vokálních ansámblů v Lodži, Varšavě a Kaliszi. Složil tři opery Zywila, Marian
Boruta a psal též orchestrální a komorní hudbu, skladby pro housle a klavír,
písně pro sbory i sólový zpěv. (122) August Balcárek, o kterém již byla zmínka,
složil několik skladeb scénické hudby, mezi nimi hudbu k známé hře
Wladyslawa Ludwika Anczyce Emigracja Chlopska (Selští vystěhovalá).
V oboru duchovní hudby se kromě již uvedených hudebníků vyznamenal
Václav Rašek, který v letech 1824—1826 působil jako varhaník a učitel na
varhanní škole v Pilawách a později jako učitel ve škole dominikánů ve Varšavě
a dirigent v dominikánském klášteře v Gidlích - autor mší, ofertorií a motet. (123)
Vynikající krakovský hudebník Václav Richling psal mše, kantáty, žalmy,
kostelní písně, graduály, ofertoria, komorní hudbu a taneční hudbu pro klavír.
František Lorenz, varhaník a dirigent katedrály v Przemysli skládal mše a
duchovní písně. Josef A. Grimm, varhaník a profesor teologického semináře ve
Vilně, psal mše a sborové skladby a capella. Mše a duchovní písně psal též
František Stevich. Plodným skladatelem sborové hudby byl Adolf Řepka, který
je autorem několika mší a skladeb duchovní hudby pro sborový i sólový zpěv a
napsal též celou řadu světských sborových skladeb, jakož i skladeb pro orchestr,
komorní soubor a sólový klavír. (124) Dva skladatelé, oba narození v Polsku z
českých rodičů, ale již zcela popolštění, Waclaw Lachman a Wladyslaw Rzepko,
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byli neobyčejně plodní a prosluli jako skladatelé vokální, především sborové
hudby.
V oboru symfonické hudby nebylo mnoho Čechů, hlavně proto, že v
hudebním životě Polska 19. století stála symfonická hudba na podřadném
místě, poněvadž se jí nedostávalo stálých profesionálních orchestrů, které by
mohly hrát symfonická díla velké náročnosti. Proto po celé 19. století převládaly
drobné hudební formy. Byla to doba hudby komorní, instrumentální i vokální,
obzvláště její lehčí verze, tak zvané salonní hudby. Tu představovaly skladby
pro několik nebo jeden sólový nástroj, housle či violoncello nebo některé v
tehdejší době módní dřevěné dechové nástroje jako flétna, hoboj či klarinet,
nebo pro sólový zpěv s klavírním doprovodem či nakonec skladby pro klavír,
kytaru nebo harfu. Byly motivovány poptávkou po jednoduché hudbě u starých
i mladých amatérů, provozovatelů domácí hudby a hromadně produkovány
téměř všemi hudebníky tohoto období - dirigenty, instrumentalisty a především
učiteli. V nepočetné skupině skladatelů symfonické hudby byl Vincenc Lessel a
obzvláště jeho syn Franciszek, který se narodil ve Varšavě z českých, avšak již
zcela popolštěných rodičů. Byl žákem Josefa Haydna a napsal několik skladeb
pro orchestr, povětšině koncertů a dále několik mší, requiem, komorní hudbu,
několik skladeb pro sólový klavír a písní. (125) Velké množství úprav pro
symfonický orchestr, komorní orchestr a dechovou kapelu zanechal po sobě
Felix Konopásek. V řadách skladatelů pochodů a populární taneční hudby
najdeme, kromě již zmíněného Jana Stefaniho a Vincence F. Lessla, tatojména:
Josef Sychra, Václav Wiirfel, Ignac Chudoba, Ferdinand Haase, Jan Derka,
Leopold E. Čapek, A. Franki, Piotr Wejnert, Karel F. Krahl, Josef Nepily, Jan
Čapek, Václav Raudny, Ignac Kubelka, (|26> Antonín Jakeš, Mořic Fall,
Antonín Langer - skladatelé polonéz, angléz, mazurů, mazurek, valčíků,
kvapíků, cotillonů a později též polek. Jiný typ salonní hudby, povětšině různé
skladby pro sólový klavír a písně psali též Josef Javůrek, J.F. Sebor, Jan Milán,
Alois Tausig a jeho syn Karol, Jan N. Lemoch, Václav Blažek, Václav
Prohazka, Ludwik Marek, Alois Musikant, Teodor Pollak a Alois Dvořáček.
Při studiu poměru mezi počtem českých hudebníků, kteří v různou dobu
vstoupili na území Polska a počtem těch, kteří se tam usadili nastálo, je možno
pozorovat, že počet posledních se snižuje, čím více se přibližujeme konci 19.
století. Je to důsledek nedostatečného hospodářského rozvoje a s ním související
chudoby země a též důsledek politického útisku. Z těchto důvodů mnoho
dobrých českých hudebníků již nemohlo najít nejen vhodné podmínky pro
rozvoj svého umění a dovednosti, ale často ani slušnou obživu. Proto během
celého 19. století hrálo Polsko, obzvláště Polské království, úlohu dočasné
stanice pro české vystěhovalce, kteří pokračovali dále, hlavně do Ruska.O27)
Nicméně ti hudebníci, kteří se rozhodli usadit v Polsku a hledat tam nový
domov, byli polskou společností přijímáni bez výhrad a velmi často se ženili s
Polkami a zakládali rodinný život. Obvykle podlehli velmi rychlému procesu
polonizace a když ne oni sami, pak již určitě jejich děti se většinou považovaly už
za Poláky. (12*)
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Na závěr bych chtěl vyzvednout cennou účast českých hudebníků, jíž přispěli
k rozvoji polské hudební kultury, ať již v Polsku prožili celý svůj život nebo tam
jen kratší či delší dobu působili; tito hudebníci vždy šířili skvělé tradice české
hudby, obzvláště v oboru přednesu a hudební výchovy a tím v Polsku významně
přispěli k propagaci úspěchů českého hudebního talentu.

1. B. Štědroň, Přehled českých umělců-hudebníků v Polsku, (V.) Česko-polský sborník vědeckých
prací, II, Praha, 1955; D. Idaszak, Z problematyki czeskiej emigracji muzycnej w Polsce w XVIII',
Bydgoszcz, 1963 (IZ).
2. Slownik Muzyków Polskich, I, Kraków, 1964, (heslo: Kapele), str. 218, 220, 238. (SMP).
3. L. Witkowski, Kancjonal polski Walentego z Brzozowa wobec kancjonalu czeskiego Jana Roha.
Przyczynek do badan nad wplywami czseskimi w polskiej piesni religijnej XVI w. (V:) Zeszyty
Naukowe Uniwersitetu Mikolaja Kopernika, c.I, 1957, str. 19-56; tyz, Kancjonal J. Israela i J.
Laurencjusza czyli tzw. Kancjonal Wierzbiety i jego pirwowzory, Bydgoszcz, 1964.
4. T. Volek, Pražské muzikantské cechy, měštští hudebníci a trubači v druhé polovině 18. století,
Miscellanea Musicologica, 6, 1958, str. 76, 86; IZ, str. 14.
5. Jako např. houslista a skladatel František Benda nebo houslista Jiří Čart. Viz Československý
hudební slovník osob a institucí, I—II, Praha, 1963—1965 (CSHS). Z Vratislavi přišel na dvůr
Radziwillů v Bialé loutnista Josef Kohout (nebo Kohaut, Kahaut); z Opolí do Varšavy - flétnista a
skladatel Antonín Wejnert. Viz IZ, str. 6—7 aj; CSHS II.
7. Mezi nimi byl houslový mistr Antonín Jiránek, houslista a hornista František Josef Glockner,
hobojista Jan Kryštof Fišer a kontrabasista a skladatel Jan Dismas Zelenka. VizIZ, str. 19,21,25; SMP
1 (heslo: Kapele) str. 224—225. O několik desítiletí později přišel rovněž z Drážďan učitel hudby a
skladatel Vincenc Ferdinand Lessel. Viz níže.
8. Jako např. již výše jmenovaní Benda, Čart, Jiránek a Zelenka. Viz IZ; SMP I (heslo: Kapele) str. 224;
H. Feicht, Królewsko-polska i kurfirstowsko-saska kapela muzyczna w Dreznie (V:) Sarmatia
artistica, Warszawa, 1968, str. 151—159.
9. Mezi nimi byl houslový koncertní mistr Jan Štefani, houslista Karel Flaška, Stefan “z Prahy”
(nezaměňovat s Janem Štefanim) a Hruška (rovněž “z Prahy”), dále viloncellista Jiří Čermák,
kontrabasista Josef Fišer, flétnista Antonín Wejnert, fagotista Nymra a clavicembalista Fišer. Kromě
těchto bylo v orchestru několik hudebníků, kteří nedávno přijeli z Prahy — hobojista Zlatník,
klarinetista Václav Donát a fagotista, jiný Jan Štefani. Viz SMP I (heslo: Kapele), str. 225.
10. U Czartoryských — Vincenc Lessel; u Potockých — Josef Lešetycký; u Radziwillů — František
Jeřombka, Ventzl, Ondřej Matys, Dušikovi (mezi nimi i Jan Ladislav Dusík), Josef Kohout, Koenitzer
a Josef Javůrek; u Oginských — Václav Pelikán, dva Růžičkové — otec a syn — a Steffani; u
Malachowských — František Hrníček a Jan F.H. Šafář; u Hlinských — Jiří Bayr a Červenka; u
primase Gabriela Podoského — Karel Novák, Václav Pelikán, František Vaněřovský, Josef Wasmuth,
Josef Vitting.1
11. V Lvovské a Krakovské katedrále — varhaník, pěvec a skladatel Feliks Michal Lang, učitel zpěvu a
dirigent ve škole zpěvu založené Waclawem Sierakowským při Krakovské katedrále v 2. pol. 18. stol.
Viz SMP I; (heslo: Kapele, str. 248); u cisterciánů — Jakub Přibyl (v Bledzewu), Jan Václav Burian (v
Mogile) a Vincenc Hájek (v Sulejowě). Viz SMP I (heslo: Kapele, str. 249—250); u dominikánů —
Václav Rašek (ve Varšavě a v Gidlech). Viz R. Swietochowski, Tradycje muzyczne zakonu
kaznodziejskiego, Muzyka, 1963, c.4 (ST); a Ignác Chudoba (v Podkamieni). Viz SMP I (heslo:
Kapele, str.251); u jezuitů — Jan Javůrek (ve Varšavě). Viz IZ; a Jan Jiří Čech (v Krakově). Viz SMP I
(heslo: Kapele, str. 253); u karmelitánů — Jan Meltzer a Jan Řehoř Trenkler. Viz IZ; u pavlánů na
Jasné Hoře v Čenstochové — Ciril Getz. VzIZ;(v 19. a 20. stol. mezi 270 hudebníky na Jasné Hoře bylo
17 Cechů. Viz P. Podejko, Na marginesie dotychczsowych wzmianek o zyciu muzycznym na Jasnej
Górze w Czestochowie. Muzyka, 1967, c. 1); u piaristů — František Kašpar Just, on také přiváděl do
Varšavy české hudebníky (J. Buba, A.Z. Szweykowscy, Kultura muzyczna Pijarów w 17 i 18 wieku,
Muzyka, 1965, c. 2,3).
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12. N. 1746 z. 1811. Viz CSHS I.
13. N. 1748 z. 1793. Viz B. Urie, Čeští violoncellisté (18. — 20. století), Praha, 1946 (UC); CSHS I.
14. Jan Koehler n. 1895, stud. ve Lvově a Vídni, vystupoval ve Lvově 1845—57, ve Varšavě 1857—72 a
znova ve Lvově 1872—85. Viz SMP I; Slownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765—1965, Warszawa,
1973 (SBTP); Ernestina Pollaková n. kolem 1830 z. ?, vystupovala ve Lvově 1846—51. Viz SBTP;
Emma Schiirrerová n. 1853 z. 1896, vystupovala ve Lvově 1872—78. Viz SBTP; Josef František
Munclingr n. 1888 z. 1954, stud. na lvov. konz., vystupoval ve Lvově 1911—13. Viz CSHS II; SBTP.
15. N. 2. pol. 18. stol. z. 1844. Viz L.T. Blaszczyk, Dyrygenci polscyiobcy w Polscedzialajacy w 19 i 20
wieku, Kraków, 1964 (BD); SBTP.
..................................
16. N. 2. pol. 18. stol. z. po 1845. Viz BD.
17. N. 1798 z. po 1855, Slezan vzdělaný ve Vratislavi, ve Lvově 1845—51. Viz BD; SBTP.
18. N. 1821 z. 1888, stud. na praž. konz. 1834—40, ve Lvově od 1851, v Opeře 1851—77. VizBD; SBTP.
19. N. 1834 z. 1904, stud. na vrah. škole v Praze 1852—54, ve Lvově 1863—72, odešel do Maďarska. Viz
BD; SBTP.
20. Ve Lvově 1856—60. Viz Deutscher Biihnen Almanach, ed. A. Heinrich, Bd. 20—24, Berlin,
1856—1860 (DBA).
21. N. 1843 z. 1903, stud. na praž. konz. 1855—60, ve Lvově 1870—71. Viz BD; CSHS II; SBTP.
22. N. 1853 z. 1937, stud na varh. škole v Praze 1872, ve Lvově 1882—83. Viz BD; CSHS II; SBTP.
23. N. 1870 z. 1931, stud. na praž. konz. 1892—94, ve Lvově 1900—03, z poč. v Opeře, pak veFilh. vr.
1904 byl dirigentem varš. Filh. Viz BD; CSHS 1; SBTP.
24. N. 1877 z. 1931, stud na praž. konz. 1893—97, ve Lvově 1906—29. Viz BD.
25. N. 1881 z. 1960, stud. na praž. konz. 1897—1902, ve Lvově 1903 jako konc. mistr lvov. Filh. 1906
dirigent symf. koncertů ve Varšavě, 1914 dirigent Opery ve Lvově. Viz BD; CSHS II; SBTP.
26. N. kolem 1825 z. 1858, stud. na praž. konz. 1840—46, ve Lvově kolem 1850—57. Viz DBA; J.
Branberger, Das Konservatorium fUr Musik in Prag, Prag 1911 (BK).
27. N. 1820 z. 1860, stud. na praž. konz. 1834—40, působil v Mozarteu v Salcburku an a praž. konz., ve
Lvově v letech padesátých, v 1859—60 také druhý dirigent Opery. Viz DBA; BK.
28. N. kolem 1825 z. 1883, stud. na vídeň. konz. 1844—45, ve Lvově od let šedesátých, také uč. houslové
hry na lvov. konz. Viz SMP I.
29. Jako např. František Krček, Josef Matys, František Jacki, Jindřich Slavíček, Josef Ovčář, Jan
Hausman, Arnošt Spiegler, Bohuslav Lhotský, Karel Procházka, Emanuel Bareš, Karel Moravec,
Leopold Habrda, Alois Elsnic, Alois Havránek a Jan Adam. Viz CSHS I, II.
30. Např. František Hegenbarth, Josef Goebelt, Alois Sládek, krátce Bedřich Stingl, Antonín Hedvik,
František Maisler a Maxmilián Škvor. Viz UC.
31. Houslistů Bohumila Lhotského a Karla Procházky a violisty Karla Moravce.
32. Např. flétnisté Karel Doppler, Josef Frodl, Antonín Spatt, Rudolf Bendi a Jan Balík, klarinetisté
Alois Makarius a František Linka, hobojisté Jan Doppler, František Fugl a Jindřich Moravec,
fagotisté Emanuel Mašek a Josef Fliger, trumpetista František FUger, hornista Vincenc Suchomel,
trombonista František Tregler. Viz CSHS 1, II.
33. Viz UC, str. 161 — 165.
34. N. 1812 z. kolem 1890. Viz CSHS I.
35. N. 1848 z. 1922, ve Lvově 1880—94 s krátkou přestávkou v letech 80. Viz BD.
36. Např. Jindřich Slavíček, Ludvík Lustig a Jan Rangi.
37. N. 1792 z. po 1842, viloncellista, žák Bernarda Šťastného v Praze, v 1819—24 v Polsku, v
Krzemience a Lvově, odešel do Moskvy. Viz BD; CSHS I.
38. N. kolem 1800 z. 1873. Viz Wedrowiec 1873, c. 162.
39. N. 1820 z. 1879, v 1840—79 v Samboru a ve Lvově. Viz CSHS I.
40. N. 1837 z. 1893. Viz BD; SMP II.
41. N. 1866z. po 1928, stud. na vídeň. konz. 1877—84, také uč. soukr. hud. škol Markowé a
Weleszczukowé. Viz Archiv vídeň. konz. (AVK).
42. Bratr význam, praž. houslisty Josefa.
43. Např. Josef Fiiger — klavír, Ediard Pleiner, Zikmund Bruckman a František Jacki — housle, Alois
Sládek — viloncello, Jan Adam — kontrabas, Aloisa Holubová — harfa, Antonín Spatt — flétna,
František Fugl — hoboj, František Linka — klarinet, Vincenc Suchomel — hom, František Tregler —
trombon, Jiří Sailer a František Šípek - zpěv. Viz Musikbuch ausósterreich, Red. von R. Meuberger,
Wien 1904— 1918; CSHS I, II.
44. N. 1872 z. 1945, ve Lvově 1898—1918. Viz CSHS I.
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45. N. 1817 z. 1879, působil také v Krakově. Viz SMP I; CSHS I.
46. N. 1796 z. 1867, v Krakově od 1828, jeho žákem byl významný polský skladatel Wladyslaw
Zelenski. Viz BD; SMP I.
47. N. 1853 z. 1903, v Krakově byl houslistou a dirigentem 1871—79. Viz BD; SBTP; APK.
48. N. 1850 z. po 1912,stud. v Budapešti, Prazea Vídni, v Krakově 1868—1912 s přestávkou v 1873—76
a 1880—83. Viz BD; SBTP.
49. N. 1841 z. 1896, stud. na praž. konz. 1854—56, v Krakově od 1864. Viz APK; BD; SMP II.
50. N. 1829 z. 1894, Slezan. Viz Městský archiv v Krakově (MAK); BD.
51. N. kolem 1800 z. 1866, stud. na praž. konz. 1816—22, v Krakově do 1846, odešel do Varšavy. Viz
APK; BD. V miliční kapele kolem 1846 z 14 členů 6 Čechů. Viz zj.w. reiss, Almanach muzyczny
Krakowa 1780—1914, I—II, Krakov, 1939 (RA).
52. N. 1837 z. 1879, v Krakově od 1868. Viz APK; BD.
53. N. 1866 z. 1914, viloncellista, žák Fr. Hegenbartha na praž. konz. 1879—85, v Krakově 1889—99,
pak dirigent hudeb, divadla v Sosnowcu. Viz APK; BD; SBTP.
54. Škola společnosti Muza 1868—78, škola Hudební společnosti 1878—88, od 1888 konzervatoř
Hudební společnosti. Působili mezi jinými Václav Richling, Josef Blaške, Antonín Vopálka, Jan
Keycha, Karel Nováček, Bedřich Stingl, Antonín Cink, Arnošt Konig, Jan Nepomuk Hock, Jan
Volánek. Viz RA I.
55. N. 1810 z. 1863. Viz RA I.
56. N. 1855 z. 1910, stud. hudbu v rakouské vojenské hudbě, v Bochni od 1880. Viz MAK; BD.
57. Např. Josef Kučera, František Souček a Celestin Racek.
58. Např. Nowy Sacz — Alexander Kiršánek a Ludvík Piskáček; Jaslo — Josef Maleček, Rzeszów —
Václav Slavík, Sanok — František Dolišta, Stanislavov — Josef Marki, Brzežany — Jan Kubišta a
Petr Vaněk, Sambor — Karel Kratochvíl, Tarnopol — Josef Marek, Chyrów — Hynek Bláha, Leopold
Kubíček a Zdenko Rund. Viz Handbuchdes Lemberger Statthalterei Gebietes in Galizien 1861—1866,
Wien 1855— 1866.
59. N. kolem 1815 z. po 1864, stud. navarh. šk. v Praze, usadil se v Přemyšle kolem 1840. VizF. Steško,
Čeští hudebníci v ukrajinské církevní hudbě, Praha, 1935 (SC); BD; CSHS I.
60. Nanke n. 2. pol. 18. stol. z. po 1834, na konci let dvacátých přišel do Přemyšle, dirigent katedrály
1828—34. Viz SC; CSHS I; Sedlák n. kolem 1825 z. po 1881, stud. na varh. šk. v Praze 1843. Viz SC;
BK; Sersavi. Viz SC.
61. M. Komma, Das Bohmische Musikantentum, Kassel, 1960, str. 149.
62. Výpočet autora na základě materiálů sebraných z různých pramenů (archivy a informační
publikace).
63. N. 1863 z. 1933, stud. na praž. konz. 1876—82, ve Lvově 1888—1914. Viz APK; BD; CSHS I.
64. N. 1867, z. ?, stud. na vídeň. konz., v Krakově 1893—98. Viz J. Damansky, Die Militär
Kapellmeister der Osterreich—Ungarn, Leipzig, 1904 (DM).
65. N. 1858 z. 1908, stud. hudbu soukromě. Viz BD; CSHS II.
66. N. 1849 z. po 1909, stud. hudbu soukromě, v Krakově do 1886, v Tarnově 1886—1905. Viz MD.
67. N. 1840 z. ?, stud. na praž. konz. 1852—58, v Krakově v 2. pol. let 60. a 1. pol. let 70. Viz APK; BD.
68. N. 1788 z. 1851, v Polském království 1816—30, odešel do Ruska. Viz Russkij Biografičeskij Slovar,
sv. IV, St. Peterburg, (b.d.); BD.
69. N. 1792 z. 1822, v Polském království od 1817. Viz BD.
70. Viz. F.J. Fétis, Biographie universelle des'musiciens. Suppl. ed. A. Pougin, v. 2, Paris, 1880.
71. VizL.T. Blaszczyk, Z dziejów polsko—rosyjskich kontaktów muzycznych w Królestwie Polskim w
latach 1864—1918. V: Polsko—rosujskie miscellanea muzyczne. Kraków, 1967 (BZ).
72. Bylo 7 kapel a v nich působilo v 1880— 1914 22 kapelníků. Mezi nimi bylo 6 Čechů: Karel
Klauzinský, Jan Jakesch, František Jahnel, Vladimír Vilda, Vladimír Pavelka, Mikuláš Kuželka. Viz
Allgemeiner Deutscher Musiker Kalender, Berlin 1879—1915 (ADMK); A. Gabrilovich, Muzykalnyj
kalendar, St. Peterburg, 1895— 1915 (GM).
73. Výpočet autora na základě materiálů z GM.
74. Např. Felix Konopásek, Jan Jakesch, Teodor Palice, August Balcárek. Viz BD.
75. Např. Václav Vodička, který byl dirigentem orchestru v ordinaci Zamoyských v Zwierzynce nad
Wieprzem, František Bednář, který řídil amatérské soubory v Kielcích a v Skarzysku, Matěj Aubrecht,
který byl učitelem hudby v Čenstochové a Eduard Pavelka, který byl učitelem hudby ve Varšavě. Viz.
M. Hesses Deutscher Musiker Kalender, Berlin, 1918—1938; BD.
76. Např. Jan Stefani, Josef Fišer, Antonín Wejnert a Václav Donát.
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77. Např. houslista Václav Růžička, hobojisté František Bláha a Jaraušek, hornisté Růžičkové (otec a
syn), Vencel a Jan Kovalovský.
78. Např. Vavřinec Vodička, Eleonora Bušek, Alžběta Rebičková a z druhé generace narozených v
Polsku Karolina Stefani, dcera Jana a Stanislav Prohazka, syn Václava.
79. N. 1802 z. 1831. Viz SBTP.
80. N. 1798 z. 1843. Viz SBTP.
81. N. kolem 1825 z. po 1873, stud. na praž. konz. 1843—49, ve Varšavě 1852—73 a pak se vrátil do
vlasti. Byl také skladatelem. Viz S. Goslicki, Pamietnik Teatrów Warszawskich, 1—2 (1870—1871),
Warszawa 1871 — 1872 (GP); BK.
82. N. 1829 z. 1892, stud. na praž. konz. 1843—49, ve Lvově do 1858, pak ve Varšavě. Viz APK; BD;
SMP I; SBTP.
83. Známý také jako Wladyslaw Alois, n. 1860 z. 1917, stud. na praž. konz. 1873—79, ve Varšavě
1887—91, odešel do Ruska. Viz BD; SMP I; CSHS II.
84. N. kolem 1860 z. po 1919, stud. na praž. konz. 1876—82, v Krakově 1883—91, pak ve Varšavě. Viz
BK.
85. N. kolem 1830 z. 1898, ve Varšavě od 1851. Viz GP; Wedrowiec 1898, c. 40.
86. Např. houslisté Eduard Wittich, Antonín Jakeš, Jan Sengl, Alois Dvořáček, Jan Buchtele; violista
Václav Prohazka; viloncellista Antonín Hedvik; kontrabasisté Bohumil Vojáček, Emanuel Vítek,
Rudolf Volánek, Jan Nováček a František Zidlický; flétnisté Antonín Růžička, Rudolf Bendi, Julius
Federhans a Josef Herbek; hobojisté Arnošt Kónig, Adolf Repka a Otto Siegl; klarinetista Emil
Škopek, hornista Karel Haak; trumpetista František Moravec; trombonista Adolf Zahálka. VizGP;
Album Teatralne 1896—97, I—II, Warszawa, 1897; GM 19Ô3.
87. N. ? z. 1810, ve Varšavě od 1805, řídil balet. Viz BD; SMP II; SBTP.
88. N. 1800 z. 1876, stud. na varš. konz. učil také zpěvu ve škole při Velkém divadle. Viz BD; SMP II.
89. N. 1844 z. 1904, žák Mořice Mildnera na praž. konz. 1855—61, ve Varšavě 1882—91, odešel do
Maďarska. Viz BD; SMP II; CSHS II; SBTP.
90. N. 1869 z. 1927, stud. ve Vídni a Berlíně, ve Varšavě 1901—05. Viz BD; SMP II; CSHS II.
91. N. 1850 z. 1905, stud. na praž. konz. 1861—67, v 1902—04 řídil řadu symfonických koncertů varš.
Filh. Viz BD; CSHS 1.
92. N. 1880 z. 1963, syn Miroslava, voj. kapelníka v Plocku, stud. na varš. konz. Viz BD; SMP I.
93. Houslisté Jan Frank, Jan Buchtele, Bohumil Lhotský, Jan a Karel Procházkové; violisté Emanuel
Bareš a Karel Moravec; violoncellisté, bratři Antonín a Jan Sebelík, Bedřich Váška a František
Maisler; kontrabasisté František Židlický, Václav Bech a Pavel Grundman; flétnista Gustav Nesporý;
hobojista Alfred Kordík; klarinetista Turba; hornista František Drda; trombonista František Karas;
harfenistka Olga Proftová a varhaník Jan Nepomuk Rangi. Lhotský, K. Procházka, Moravec a Váška
dále pěstovali komorní hudbu, nyní jako Kvarteto varšavské Filharmonie. Viz Przeglad Muzyczny
1911, c. 23 str. 4,5,6; Kalendarz muzyczny informacyjny warszawsli, vyd. M. Wilden, 1—4 ,
(19Ô9—1911, 1913), Warszawa, 1908—1912.
94. N. 1860 z. 1930, žák Rudolfa Strobla na varš. konz. od r. 1879 dirigent v provinčních divadelních
společnostech v Radomě, Lodži, Lublině, Poznani; ve Varšavě od 1886. Viz BD; SMP I; SBTP.
95. Citatce podle knihy F. Hoesick, Chopin, zycie i twórzosc, sv. I., Krakov, 1962, str. 76.
96. N. 1756 z. 1840, stud. u benediktinů na Sázavě, v Polsku od 1793, působil jako dirigent v kostelích a
na symfonických koncertech. Viz BD; SMP I; CSHS I.
97. N. v 2. pol. 18. stol. z. 1840, stud. ve Vídni, ve Varšavě 1825—30. Viz SMP I; CSHS I.
98. N. ? z. po 1829, ve Varšavě působil krátce, poněvadž těžce onemocněl. Viz Nowy kalendarz
polityczny, 1828, 1829, Warszawa, 1827—1828.
99. Syn Antonína, n. kolem 1800 z. ?, působil od 1821. VizT. Fraczyk, Warszawa mlodosci Chopina,
Kraków, 1961, str. 186.
100. N. 1791 z. 1852, ve Varšavě 1815—26, odešel do Vídně. Viz BD; SMP II; CSHS II.
101. Např. Jan Fišer, A. Franki, Alois Tausig, Karel Bedřich Krahl, J.F. Šebor, Josef Nepily, František
Stevich, Adolf Repka, Václav Raudny.
102. N. 1756 z. 1842, ve Varšavě od let osmdesátých 18. stol. Viz SMP II; CSHS II.
103. N. 1831 z. 1914, zprvu působil v Žitomieři, od 1855 ve Varšavě, navarš.konz. 1866—96. VizSMP
II.
104. N. kolem 1810 z. 1877, v Lublině 1835—43 pak učitel hudby v Alexandrovském ústavě výchovy
slečen v Pulawách a Varšavě; vystupoval jako dirigent v kostelích. Viz BD; SMP II.
105. N. 1824 z. 1887, působil od 1867. Viz SMP I.
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106. Manželka Josefa Rebička, stud. v Paříži a Florencii, ve varš. Opeře 1884—90, ve varš. konz. od
1888. Viz SMP II; SBTP.
107. N. 1854 z. 1932, stud. na varš. konz. a soukr. u Jana Quatriniho a Zygmunta Noskowského,
všestranný hudebník, hlavně učitel. Viz BD; SMP II.
108. V Čenstochové Václav Blažek, Matěj Aubrecht a Karel Vopálenský; v Radomi Jan Javůrek,
Ladislav Matač a Jan Valter; v Kielcích August Balcárek a František Bednář; v Kaliszi Josef Horký; ve
Wloclawku František Jahnel; v Plocku Miroslav Lachman a Jan Stoklasa; v Suwalkach Jan Nepomuk
Hofman, František Vlašek a Václav Vodička; v Siedlcích Teodor Palice, Jan Macek a František
Roubíček. Viz Rocznik urzedowy . . . Królestwa Polskiego na 1850—1866, Warszawa, 1850—1866
(RUKP); Pamiatnaja knižka varšavskovo učebnovo okruga, Warszawa, 1873—1915.
109. Jan Nepomuk, n. kolem 1815 z. 1883, žák Jana Vitáska v Praze, v Polsku od 1836, v Lublině od let
padesátých. Viz Státní krajský archív v Lublině, Spisy lubelského školského ředitelství (SKAL);
Wedrowiec, 1883 c. 40; Antonín n. kolem 1815 z. 1873, také žák Vitáskův v Praze, od let čtyřicátých
učitel hudby v Lublině, od 1864 dirigent katedrálního sboru, od 1865 učitel zpěvu v místním gymnasiu.
Viz SKAL.
110. Např. Antonín Just v Szczebrzeszyně; Jan Javůrek v Janově Lubelském; Karel Bayer ve vesnici
Posiadowo v Lubelském kraji; Václav Holubička v Hrubieszowě; Václav Rašek v Pulawách.
112. N. 1793 z. 1853, žák svého otce Josefa, varhaníka v Opavici ve Slezsku opolském, v Poznani od
1823. Viz BD; SMP 1.
113. Otec významného kytaristy Ondřeje, působil jako učitel hudby ve Vilně 1772—1800, napsal dvě
sbírky dvorních polonéz. Viz Muzyka 1928 c. 3; IZ.
114. N. 1821 z. 1858, houslista, žák Pixisův na praž. konz., v 1838 povolán ředitelem vilenské Opery,
Wilhelmem Schmidkoffem do Vilna; působil jako koncertní mistr a dirigent orchestru. Viz BD; CSHS
II.
115. N. 1812 z. 1899, Slezan, stud. ve Vratislavi. Viz BD; CSHS II.
116. Např. Josef A. Grimm, učitel hudby; Josef Endrs, vojenský kapelníka profesor vil. konz.; Eduard
Pavelka, dirigent amatérských spolků; Jan Hrdina, učitel hudby na gymnasiu; Josef Růžička, vojenský
kapelník a učitel hudby na gymnasiu. Viz GM; PKVUO; SSVUO.
117. V Minsku — Herauš, učitel hudby; v Zitomíru — Jan Čapek, pianista, učitel hudby a skladatel;
Ernest Nesvadba, učitel hudby; Eduard Vallek, dirigent a skladatel; v Krzemienci — Jiří Bayr, učitel
hudby a skladatel; Chudoba, učitel hudby a skladatel.
118. N. 1746 z. 1829, vzdělán u benediktinů v Praze, učil se hudbě v Itálii, dostal se z Vídně do Polska v
1771. Viz BD; SMP II; CSHS II; SBTP.
119. N. kolem 1750 z. po 1825. Viz BD; SMP I; H. Rudnická—Kruszewska, Wincenty Lessel: Szkic
biograficzny na podstawie listów do syna, Kraków, 1968.
120. N. 1751 z. 1850, přišel do Varšavy v 1774, působil v operním orchestru 1778— 1839. Viz SMP II.
121. N. 1850 z. 1904. Viz BD; SMP I.
122. N. 1869 z. 1931. Viz BD; SMP I; SBTP.
123. N. v 2. pol. 18. stol. z. 1848. Viz SMP II; ST.
124. N. 1825 z. 1892, stud. na praž. konz. 1837—43, v Polsku od 1846, působil hlavně jako člen
operního orchestru, ředitel amatérských spolků a učitel hudby. Viz SMP II.
125. N. kolem 1780 z. 1838. Viz SMP I.
126. N. 1795 z. 1884, dirigent populárního zábavního orchestru ve Varšavě. Viz BD.
127. Jak tomu bylo v případě Ignáce Helda, Vincence Lemocha, Aloise Musikanta, Josefa Přibíka,
Teodora Palice a jiných.
128. Jak tomu bylo v případě Franciszka Lessla, Josefa Stefaniho, Filipa a Piotra Weinertů, Karola
Taussiga, Josefa Prohazky, Emmy Schiirrerové, Henrykaa Antoniho Komanů, Ludwika Marka, Jana
Jakesche, Wladyslawa Rzepky, Waclawa Lachmana, Jana Wolanka a jiných.
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BELETRIE
Dopisy Anně
(Část třetí)
Karel Čapek

Tož přece, slečno Anielko, dočkal jsem se odpovědi.
Hledte! To jsem už dávno čekal od Vás, takovou upřímnost. Už tak
dávno jsem o ni žebral. Ted je už skoro příliš pozdě, když už mě ta
nejistota tolik vyssálasíly. Já Vám děkuji, Anielko, za upřímnost. Vždyť
já jsem dávno věděl, že Vy mne ani nemůžete mít ráda. Na to musí být
jiné podmínky, docela jiný člověk - Ale co já jsem chtěl? Mělo to být
vlastně přátelství, ano, přátelství by to bylo a to mi mělo prohřát ten
ubohý život. Vždyť já jsem více snad nežádal. Nu - nedopřál mi toho
osud, Anielko; Vy nejste tím vina.
Vy nejste vina ničím, to já - to já - já sám jsem se bičoval, ale ne Vy...
Vás já nikdy nesmím a nedovedu proklínat za to hroznéjaro, které jsem
stěží přečkal, Vás já nesmím vinit ze svého neštěstí.
Anielko, děkuji Vám za upřímnost. Vy píšete, že Vám nejsem
protivný - ani směšný . . . A přece - se svou hranatou hlavou a
rozcuchanou, vyjevenýma očima, s rudou tváří a negerskými rty a
nahnutou šíjí atd. - působím - jak já příliš dobře vím - dojmem skoro
trapným a ubohým - A Vy přece dovedete mít ke mně sympatie - a já
jsem tomu rád. Ale milovat mne - toho byste přeci nedovedla, ne a n e Anielko, bozi vědí, kdybych se vrátil k Vám tak jednou krásný,
elegantní, zábavný a duchaplný - zda byste mne mohla p a k mít ráda ?
Ale ne, já už ted resignuji, ted už na Vás jen krásně vzpomínám. A
opětovně Vám děkuji za upřímnost. Vy nechcete, abych Vám ted psal Ale proč? Proč? Vždyť snad tušíte, že mi to tvoříjediné světlejší chvilky,
kdy se Vám mohu vypovídat - nu ne, nebudu Vám už psát. Vy tomu
nechcete. Snad nějaký čas snesu to - nemohu dále, nebudu psát - u ž n e Ando, jak já si ted na Vás vzpomenu - ja k ted, daleko od domova,
mezi cizími lidmi, s cizí řečí i myšlením bydlíte, mně se stýská po Vás, že
ani Vy, ani Vy nemůžete žít krásně, delikátně - lituji Vás.
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Vidíte, ani já jsem Vás neuviděl, abych se mohl rozloučit s Vaší tváří.
A to bylo, Anielko. A tady, tady je mi hrozně pusto, já hniju nečinně,
mně se takový život hnusí docela.
Co mi ještě zbývá psát? Snad chápete, Ando, dosah mé lásky, a snad
chápete, co Vy jste pro mne znamenala. Nu, neuvidím Vás už snad
nikdy. Zachovejte mne v dobré vzpomínce, Anielko, neboť aspoň před
Vámi jsem si zachoval čistý štít.
Pokládejte mě za ubohého blázínka, za fantastu hocha beze stínu
hrdosti vůči Vám, který se pokořoval a podlízal, protože míval Vás tak
neobyčejně rád. Ando, s takovou láskou se snad již nikdy nesejdete,
jakou jsem Vám nabízel.
Píšu Vám to všechno proto, abyste aspoň v den Vašich jmenin na mne
vzpomněla. A pak už hledte zapomenout - já nemohu.
Ando, mně je líto, mně je hrozně líto té krásné nedosněné pohádky o
tom, že Vy mne taky budete mít ráda a že mi řeknete jen: můj vítězi! A
moji hlavu že vezmete znenadání a budete tisknout bílou, útlou dlaní, a
budete líbat dlouze, bez mezí, víte, jak jsem Vám psal za samého
počátku jara, když jsem Vám začínal věnovat tu svou ubohou krásnou
lásku.
***

Když jsem byl ted posledně v Hradci, chtěl jsem s Vámi ještě jednou
mluvit. Ale nedošlo k tomu a já jsem se zbytečně těšil. Já se vůbec
vždycky zbytečně těším.
A zdá se mi, že je to snad dobře, že jsme se nesešli. Vás by můj dnešní
život nezajímal, nic pěkného bych Vám říci nemohl, neboť mám nyní
časy šeredně smutné. A mně - bůh ví, ja k by mně po tom hovoru zase
bylo! Nu, aspoň jsem Vás viděl. Zdá se mi, že jste se změnila. Viděljsem
ted ve Vás mnoho nového. Ten Váš obraz, jak si ho tak trochu pamatuji,
je snad poslední. Pochybuji, že se ještě uvidíme. Viděl jsem Vás snad
posledně. A ted půjdem zase dál životem, každý svou cestou. My jsme se
nesešli.
Kdyžjsem chtěl s Vámi mluvit, chtěljsem Vám říci toto: Já, který jsem
Vám nebyl ničím, jsem Vám nechal po sobě poslední památku, ty
šeredné verše na stránce poslední. Vy, jež jste mi kdysi byla Anielkou a
vším, Vy mi nechte také jednu památku, je ž bv člověka jednou příjemně
upomenula na ty hezké doby, kdy byl - lepší. To jsem chtěl říci.
To je tedy má poslední žádost. Snad dovedete pochopit, co mi ji
diktuje. A kvůli tomu, slečno Anielko, kvůli tomu - chcete mi to udělat?
Pro Vás je to tak málo, a pro mne to tolik mnoho znamená - bůh ví,
slečno, nemohla byste být dobrá, kdybyste mi to odepřela!
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Je to poslední žádost v posledním psaní, slečno, jak známo
posledního dne se delikventovi dovolují poslední žádosti a vyplní se.
Nemám více, co bych řekl. Musíte odpustit, slečno, této mé poslední
hlouposti.
Ted čekám (já bláhový čekám) pár řádek bílé ruky - na památku. Je
to jako uschlý květ ve staré knize, kterou jsm e rádi čítali, pokud květy
mohly vzkvést.
A člověk nad tou památkou prokvete v duši ten celý bílý květinový
román, kdy tolik miloval a dovedl milovat, kdy byl tolik nešťasten a
tolik šťasten - slečno, já prosím, pošlete mi tu pam átku!
K.Č.
Augustinská ul. 5, příz.

Tož zase se ozývám z té velké dálky, z velkoměsta, co je mi ted pravou
cizinou. Ale nedivte se, že Vám píšu; vždyť já ted tolik musím vzpomínat
na ten svůj bývalý život v Hradci, a v tom jste Vy přece znamenala příliš
mnoho, než abych na Vás mohl nevzpomínati.
Ten můj bývalý život - Hledte na něj Vy zapomenout, když já
nemohu. Bylo v něm tolik mnoho hloupostí, které mi ted připadají
trapné, bylo v něm příliš mnoho čeho ted nerad vzpomínám. Vždyť Vy
nejlíp víte, jaký jsem to byl hoch - Ale ted už promiňte: já byl tenkrát
“ůnzůrechnungsfalung”, byl jsem neschopný zodpovídat se za své činy.
Ztřeštěně hnal jsem se do hloupých kousků, bez rozvahy řítil jsem se do
zbytečných bojů - vidte, bylo to cosi jako křížové výpravy srdce - z těch
lidí, kteří se mi ted v Hradci smějí, Vy jediná jste oprávněná smát se mi.
Bah, je to dobře, že už ten čas přešel. Byla to má největší epopej (třeba
hloupá) a využil jsem ji plně, třeba ne bez ran.
Ted věřte mi, ted už jsem rozumný, totiž skoro rozumný. Změniljsem
se docela - jenže nevím, zda k mému prospěchu. Jsem ted střízlivější,
chladnější a také mnohem starší. Nechal jsem za sebou celý ten bývalý
život, a ted, když se na něj z té velké dálky dívám, bůh ví, krásy na něm
nevidím.
A můj dnešní živ o t. . . V tom je mnoho smutného. Stojím tady sám a
sám, ve velkém šeredném městě, v němž není pro mne ani jediného
přítele. Isoloval jsem se od světa a života a zahrabán ve své světničce
vrčím na všecky. Je to zvláštnípocit, být takhle samotářem, nemít skoro
s kým mluvit a stát sám mimo všechen život, bez nějaké teplé duše
přístupné. To je život, který člověka zoceluje, a takže zatvrzuje.
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Konečně, když už jsem všecky Huse za sebou nechal, dovedu se už
takovým žitím probíjet. Nestarám se, co přijde, v přítomnosti není
žádná krása a v tom žití za mnou je příliš málo - ale přece dovedu tak žít
- aspoň bez zoufáni a s klidem.
Ostatně, co zbývá člověku, je-li přetížen prací na celé dny a noci,
takže mu zůstává tuze málo času, aby přemýšlel sám o sobě?
Tož prožívám ten studený život bez stýskání - vždyť mám svou práci.
Mám své knihy, o kterých chci psát, a mám nešťastné pole studentské,
jež bych rád zúrodnil. Nesmějte se mi pro tu mesiášskou ideu. Vždyť na
tom ubohém zanedbaném poli je tolik bodláků a kamení, že už ten, kdo
o nich řekne, vykoná velikou práci. Já tolik věřím, že ještě přijdou lidépracovníci, kteří tu ohromnou práci zúrodnit takový úhor podniknou a provedou.
Tož pracuju tedjá o té bídě a ubohosti, píšu o ní krátké studie, jež by
měly bouřit - a to je má práce. Věřte, je v ní pro mne veliká útěcha, je v ní
moje jediné životní teplo. Když člověk pracuje s láskou a nadšením, je to
jediná náhrada za štěstí.
Nu - a tak já ted žiji: bez lásky a přátelství, bez štěstí a krásy, ale
klidně. A když se ohlížím zpět, na ty minulé časy, ohlížím se ne se
smíchem, ale s trpkou rozumností člověka, který zmoudřel právě těmi
předešlými zkušenostmi.
Co mi zbývá ještě dodat? Nu, vzpomínám často na ten Hradec - a na
všecko a vidím přece, že ty doby, co v nich bylo tak příliš málo krásy,
byly snad ty nejkrásnější - Protože to byly doby mládí.
A musím doznati, že přece jen radši bych se vrátil zpátky do těch časů,
do těch časů naivních a směšných, ale skutečně mladých. S láskou
sleduji všecko, co mi je reminiscencí na lepší stránky mojí minulosti zdá se mi, že to je prohřáto jakýmsi teplem.
Ah, slečno, chcete-li, pište mi, pište mi ne jako tomu nebezpečnému,
bláznivému hochu v minulosti, ale jako příteli ve veliké dálce, jako
člověku, jenž s láskou loví ty lepší reminiscence, je ž minulost poněkud
prozařují.
Pište mi, chcete-li. Snad víte ještě, co mě kdysi tak zajímalo. Snad
Vám ještě docela nevyšlo z paměti, že jste mi kdysi napsala, že se ke mně
obrátíte, budete-li mě nějak potřebovati. A snad jste už dovedla
zapomenout, jak často - dotěrně možná - jsem Vás kdysi prosíval o
psaní, jen o malé psaníčko - Ah, nechte to už, zanechte to zahrabáno.
Přece jsem ještě nedovedl tak ztupnouti, abych já nechal svou epopej
bez vzpomínky. Z té ubohé minulosti, kterou ted musím zatracovat,
ssaju ještě dvé jediné teplo. Chtěla byste mi tu minulost snad více
prohřát?
K.Č. Brno, Augustinská ul.č.3
Přízemí dv.3
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DOSLOV
Dopisům, které jsme právě přečetli, je bezmála sedmdesát let. Je to úctyhodný věk. Je to celý jeden
dlouhý lidský život. A tyhle dopisy vlastně dosud ještě nežily. Procitly na svět spolu s první křehkou
láskou jejich pisatele, a pak usnuly jako Šípková Růženka v krabici dívčích relikvií. Je až ku podivu, jak
se mohly vůbec zachovat. Obvykle neschováváme zamilovaná psaníčka svých prvních milovníků,
jejichž cit ani nechápeme ani neopětujeme, a kteří ještě ke všemu nemají na nose napsáno, že se z nich
jednou vyklube slavný spisovatel. A přesto dopisy přečkaly dvě světové války, přečkaly i bouřlivé
události následující a — v tichosti leží v krabici dodnes.
Fotokopie jednoho z dopisů je vystavena v Čapkově muzeu Na Strži. O jejich vydání se vedly četné
zákulisní spory, majitelce bylo slíbeno knižní vydání, ale stále se nic nedělo. Fotokopie si odvezl ruský
profesor do Leningradu, fotokopie si pořídil poradce Čapkovy vdovy, ale Šípková Růženka spala dále.
V roce 1963 mi paní Anna Myšičková laskavě dovolila pořídit kopie dopisů. Namluvila jsem je na
magnetofonový pásek s veškerou interpunkcí. Kopie jsem pořizovala k ruskému překladu, který se mi
však nepovedlo prosadit k publikaci.
Snažila jsem se upozornit veřejnost na existenci dopisů a tím jim pomoci k publikaci. Můj článek s
výňatky z dopisů byl přijat k vysílání Československým rozhlasem, avšak těsně přede dnem vysílání byl
stažen s programu. Tajemné síly v pozadí bránily Šípkové Růžence v probuzení. Jako by někomu
strašně záleželo na tom, aby se svět nedověděl, že kromě dopisů Olze, existují ještě i dopisy Anně, psané
v době, kdy Olga byla teprve tříletou holčičkou.
Zůstavíme příštím badatelům a lepším časům odhalení tajemných sil držících Šípkovou Růženku v
hlubokém spánku a budeme se těšit z toho, že se podařilo alespoň nám, úzkému kruhu exilových
čtenářů exilového časopisu, odkrýt na chvíli roušku jejího spánku.
Libuše Obrusníková

Z čeho vlasfhě čije národ - kterýkoli národ? Některé národy žijí vlastní
řečí. Ale mít vlastní řeč není právě nejdůležitější. Švýcaři hovoří
několika různými jazyky, a přece se pokládají za osobitý národ.
Mnohem podstatnější známkou samostatné národnosti je vlastní
dějinné podání, odkaz minulosti a jeho rozvíjení. Možno říci, že národ
žije především znalostí vlastních dějin, znalostíjejich vůdčích myšlenek
a rozvíjením těchto myšlenek.
Bohdan Chudoba
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Saturnalia
Hana Ciprisová

Prvotní věk byl zlatý.
Vítr od moře už přináší deště. Brzy se smráká na vinicích.
Cypřiše a tisy voskovatí . . .
Léto je za námi. Sláva - olivy jsou pod střechou! Ať jen si přiroda
odpočine. My taky.
Holá záda studí. Natáhnem hadry, deště je promáčí, zalezem do
přístřešku.
A pořád je na co se těšit.
Pán volá, ruce zebou - už běžím, jen ať se rychleji smráká na vinicích.
V zimě chce člověk spát, je jako králík, ale nemá noru. Vždycky ho
vykouří.
Olej a zrní a len. Člověk by toho chtěl moc - purpur i bohy; nestačí na
všechno sám. Má senát a otroky, zimu protančí, zásoby projí, a zjara
pak musí zasázet zas.
Od moře vítr - odkud to připlouvá galéra?
Na stráních voní borovice. V podpalubí náklad, otroci.
Je o tolik lepší pracovat na vinicích! Hrozny a olivy. Vidíš jak slunce jde
k Slunovratu. Celé léto voní na stráních borovice. Celé dny slyšet
cikády.
A pořád se máme nač těšit.
Kam odplouvá galéra? Pustí nás, odkovají, dostanem pečené sele,
budem číst osud z teplého vosku? Osud se do moře potopí, nikdo jej
nevyloví a na lodi jsou k jídlu jen ryby. Odplouvá galéra . . .
Dole je pořád tma, jestlipak vědí, že na palubě už taky, že už se blíží
Saturnálie.
Kdo seděl u vesel ve Zlatém věku? Kdo sbíral hrozny, olivy, obilí, kdo
lisoval olej, když lidi si bývali rovni?
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Zlatý věk! Povídali . . . Ledaže . . . Saturnus všechno si udělal sám.
Postavil vesničku na Kapitolu, zahradničil a byl rád, když lidi přišli a
pomohli.
Starej dobrák ve vyhnanství po prohrané válce. Požírač vlastních dětí,
pán času, pořád ve strachu o moc, co mu zbývalo, když padl, ztratil
jméno a sílu. Je snadné nabídnout rovnost, když nemáme nic, nejsme
nikdo a potřebujeme lidi, aby nám pomohli.
Všechno si to odpykal, naše zem je vlídná, hodně rodí a nemá tolik
neplodných skal a hor v oblacích. Dobřeže zůstal, obdělal půdu - to
uměl! - každý jen tolik co potřebuje, a navýš pár kusů dobytka, prasnici
a prosincové sele, když práce je skončena a úroda pod střechou.
Zlatý věk . . . M ožná že přece jen . . . Pak nám dal srp a zákon a umění, a
kdovíco ještě, co se poztrácelo, skrylo. Když srp žne obilí, proč nemůže
zlatý hřeben česat hrozny a božské veslo pohánět galéru? Otrok je
levnější, božské veslo se potopí do moře, nikdo je nevyloví, zlatý hřeben
zahrabe na vinici, nikdo jej nenajde.
Číst osud z teplého vosku . . . starej dobrák ve vyhnanství, kampak se
ztratil? Na Olympu pořád ještě Zeus Hromovládný . . .
Jen k zimnímu slunovratu se vrací . . .
Jak by mně bylo, kdybych to neznal?
A znám to vlastně? Těch pár dnů svobody . . . Jedná tak svobodný
člověk? - utrhni den - máš jen tento; je výsměšný, žravý a opilý? - když
ví, že bude určitě svobodný ještě zítra, a že byl svobodný včera - a obilí
sklizeno, a zboží s galéry na souši . . . ?
Neznal bych to, nebýt starého titána ve vyhnanství, který měl už všechno
za sebou. Co mu zbývalo, než srovnat pikle, anebo zlatý věk.
Neměl bych se nač těšit, kdybych to neznal.
A stejně nevěřím . . . Nebylo božské veslo, lidi si nikdy nebyli rovni.
Lidi si nejsou rovni. Mám silné ruce, Tibulus, bratr, chcíp jako dobytče,
byl slabý, chudák, bohové nedali každému stejně, bohové nedali
nikomu nic. Mají své aféry, požírač dětí; dítě otroka - otrok, dítě
vladaře - vladař.
Co by si počali, kdybychom neplodili: Války, jen války a zajatci, alesvět
je konečný - černí a hnědí, olivové a rudé pleti, všichni ne-občané,
všichni otroci; co by si počali, kdybychom neplodili, kdybychom my
požrali a skryli své děti, co by si počali svobodní na vinicích?
Dítě otroka - otrok, dítě vladaře - vladař, nepřítel. Hvězdná obloha se
otáčí, všechno je psáno ve hvězdách, dítě vladaře - vrah.
Dítě občana - občan. Bezpečný Řím, věčný, nikdy sem nevtrhne barbar,
aby vzal občana do otroctví. Copak by udělal s námi? Otrok otroku
nepřítelem, máme každý dost vlastních starostí.
Holá záda studí, pán volá, ruce zebou, ostatní vychcípou na galéře.
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K. čemu být silný, vydržet přikován o roky déle, bohové nedali všem
lidem stejně. Komu lip a komu hůř?
Dobré je pracovat na vinicích, když léto uvadlo. Vidět, jak zimní
souhvězdí vzchází.
Voňavé svíce a vavřín.
Dary! Když darem je svoboda, to třeštění bez viny, karneval pod
maskou. Muži a ženy, svobodní a otroci, lidé a zvířata. Všichni
svobodní, všichni lidé, všichni svéprávní? Anebo všichni pomatení,
laskavé maškary, úroda v bezpečí, příštích pár měsíců nebude hlad.
Můžem si dovolit pečené sele, osud je příznivý, vřelý vosk v ledové vodě
přináší nadějné poselství.
Nač bych se těšil, kdyby se nekrátil den ... A nebudu bit a nebudu zabit.
Svobodní nebudou souzeni. Až pak. Číše bolehlavu až slavnosti skončí.
. . To známe . . .
Soud nezasedá. Žádný strach o moc, o úrodu, o kázeň. Je snadné být
laskavý, když máme všechno, anebo nic.
Já nemám nic. Těším se. Ve Zlatém věku byl každý šťastný.
Ta maškaráda je hra na Zlatý věk. Slzy zůstanou pod maskou.
Tvář otroka, tvář snědá, nádech rudé a olivové pleti.
Čapka svobodného člověka. Tak zákon káže - jen během slavnosti - a
pak ji vrátíš, byla to hra.
Bojí ne, nebojí? A co když řeknu “ne”. Tibulus chcíp a já jsem dost silný
jen abych pracoval na vinici. Čapku vrátím - možná že někoho pod
maskou zapíchnu - toť oběť Saturnovi, se kterou počítají. Ale čapku
vrátím.
Proč je to hra, a kde cosi skřípe, proč jen se Saturnus občas nevrátí mezi
nás, měl by zač pochválit, dobře si vedem, zemi obděláváme, o vesničku
pečujeme.
Jsme šťastní, soud nezasedá, proč on se nevrací?
Něco tu chybí, něco mu schází, aby se cítil zas doma. Jen těch pár dnů,
hrozny na talíři, nikdo nepláče, setkání s přáteli, veřejné oběti v chrámu,
Io, Saturnalia!, jeho symbol z hlíny a cukroví, vůně masa a lauru, fíky na
listu - proč nepřichází?
První věk byl zlatý a nevinný . . . Jak dobře je na vinici! Jak voní
borovice v dešti! Dítě otroka - otrok. Nevinné do prvního políčku.
Utečenci z galéry. Ukryti v houští nebo rozpjatí na kříži.
Sestupte, vraťte se, vše odpuštěno, Saturnalia! Až po slavnosti bude
pokračovat umírání, úzkostný pohled, hledání děr, z kterých nás
vykouří. Sílené oči pod maskou, rány na rukou pod šatem z kůzlečí
kůže! Z těch se nevysvlečem, ty můžem jen zakrýt. Už nejsme nevinní,
jsme poznamenaní.
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Můj pán to ví. Ví, když mu napliji do tváře, mečící nestvůra v kůzlečí
kůži, že jsem to já anebo Tibulus - chudák, už chcíp - jeden z té stovky,
co patříme jemu;ví to, že dům a sad, vinice, pole, to všechno má proto,
že Zlatý věk není.
Můj pán není nevinný, bije mne anebo přemýšlí. Ve Zlatém věku se
spávalo bez zlých snů, bez strachů a znamení.
Když vytryskne krev, potřísní oba - vraha i oběť.
Krev se dá smýt pramenitou vodou. Z rukou a z tváře.
Na cárech, na tunice zůstane skvrna. A stopa v nás.
A tak jsme spolu, nikdo nás nerozdělí, můj pán - dítě občana - občan, a
já. Kdo za to může, bohové nejsou spravedliví, mají své třenice, copak
kdo zmůže oproti osudu!
A proto nevěřím na Zlatý věk. Jakmile se člověk jednou bál, už má zlé
sny a reptá.
Půda a srp; hvězdné nebe v pohybu. Naše zem je přece dobrá.
V poledne v létě, kdy vzduch se chvěje jak prostupné zrcadlo,
ztrácím sám sebe, ostatní vedle mne pracují v dálce, na dosah, ale mimo,
propadám prostupným zrcadlem do vůně až k ztrátě vědomí, na
zavolání přiběhnu, nádoba se plní fíky, přicházím, odcházím, tak možná
každý z nás. Umdlení, bloudění za hlasem v sobě, co zní sluncem, zemí,
pozvání - kam? co říká? sám, svobodný na vinici, z toho úžahu
duhového poblouznění probouzím se s bájí, že první věk byl zlatý a
lidský. A vůně kolem, která uspává ve dne a v noci se mění v rozlišitelné
volání touhy, mi stvrzuje, že to nebyl sen, ale cesta - Zlatý věk trvá, a on
se vrátí.
A nádoba se plní fíky . . .
Tam to snad vzniklo. Našezeměje příliš laskavá pro pláča bídu, pro kříž
a těžké sny. Je stvořena pro Saturnálie, pro ně se kormoutíme, to
všechno je příprava na ně, odskok do bídy, znamení vypálené omylem.
Pořád je na co se těšit.
Den začne koupelí. Očista z prachu polí, a z vin.
Otevřené dveře - vstupte, přátelé - a přátelé jsme všichni!, jídla je dost, a
her a zábav.
Maso. Mnoho dobrého masa až k nasycení.
Jak bych to věděl, co je to najíst se masa až k nasycení?
A pán se nezlobí. I kdyby chtěl, nesmí. Neboť je hlupák a předmětem
taškařic, jak by to věděl, co je být člověkem, kdyby se mu nesmál
poslední šašek v kozlečí kůži?
Těším se. Deště. Studené, tmavé. Už žádné mámení na vinicích. Zaseli,
sklidili, a slunce se vrátí. Osud je dobrý, když člověk zná řád.
Byl nebo nebyl? První věk zlatý . . . Pak stříbrný, železný, co bude zítra?
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Dítě otroka - otrok, já vím, ale co když zboří Saturnův chrám? Na co se
budeme těšit? Jaký věk žijeme dnes? Io, Saturnalia!
Svobodný! Tma . . . A měly být rozžaté svíce! Zima by byla teskná,
kdyby dělník nedostal svou oplatu, otrok svobodu, lid karneval, přítel
dárek. Zima by byla teskná pro člověka, když nemůže přespávat v noře,
jak králík. Vždycky ho vykouří.
Už by tu měly být figurky z hlíny a cukroví. . . Bohatí a chudí jsou si
rovni.
Mocní a bezmocní jsou si rovni! A proto Zlatý věk ještě nepominul. Ale
už by tu měly být svíce.
Horký vosk v ledovém vzduchu. Zlé znamení. Světýlka, bludičky,
obloha zmizela. Postrádám svíce! Io, Saturnalia!
Týden zimního slunovratu, dárků a pentliček, slibů a zrady.
Na Štědrý den se fárá jak jindy. Jídla je o něco víc.
Nejstrašnější den. Vzpomínky, co sem nepatří, jinak se člověk zblázní.
Pověra do lidí vtloukaná, že o zimním slunovratu nemá být nikdo sám.
Bachaři? Jsme přece jejich, a oni naši, přikováni jedni k druhým na
galéře v podpalubí. Život je jinde. Lágr je obehnán drátem, domů
daleko a třeba už nikdo nečeká.
Rovni, to ano! Vždycky jsme si byli rovni. Za naplití do tvářeje karcera
bití, ale jsme si rovni jak nikdy dřív.
My i oni - nesvobodní a bezprávní. Není s kým zasednout k jednomu
stolu. Není s kým sdílet důstojnost občana.
Kdybych byl volný, kam bych měl jít?
Dítě svobodného muže - svobodný muž.
Těším se, vítr od hor přináší deště.
Úroda sklizena, je čas slavností a her. Odpočinutí od údělu . . .
Když vyfáráme, dívám se na oblohu. Když vcházíme, dívám se na bránu.
Až po pás v hornině pletu si čas. Když vzduch se chvěje jak prostupné
temné zrcadlo, a kámoše, co spával na pryčně vedle, to zasypalo, a
brácha prý to dostal do zad na útěku, pletu si čas, propadám zpátky do
věků, kdy rok byl přeťat odpočinutím od údělu.
Nestačí vyfárat, nestačí vyjít z brány, zbývá najít ten stůl, kde zasedá
svobodný člověk.
Na Štědrý den se fárá jak jindy. Poslední věk byl uranový . . .
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NAŠE NOVÁ POESIE
Jelena Matvějevová

Někteří zcela vážení a liberální lidé
- například moji rodiče při pohledu na chlapce s dlouhými vlasy
- jestliže to není, samozřejmě seminarista se děsí a popadá je vztek,
bědují, že kultura hyne,
civilizace se hroutí
a svět mravně upadá.
A někteří bojovníci za nový život, lásku a mír
- vezměme, například, mne při pohledu na vyholeného, vykrmeného
konzervativně oblečeného člověka
překypují zlobou a odporem
přesvědčeni, že to je určitě
rasista,
šovinista
imperialista
a svou ženu drží přikovanou v kuchyni.
Drazí příbuzní a přátelé na obou stranách
propasti mezi pokoleními!
Nezdá se vám někdy, že jsm e příliš
zaujati vnějškem?
Že když v živých, skutečných lidech,
začínáme vidět symbolické strašáky,
je to - nebezpečné?
Do strašáků se lehčeji střílí, než do lid í. . .
Přeložila Libuše Obrusníková
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Ohňostroj marnosti
Gertruda Goepfertová

Dech opuštěnosti požár rozdmýchává
plamen mé bydlo od země spásá
smuteční je má vypálená mez
jako kramář jsem mívala své zboží
zvážené urovnané
v zásuvkách zážitky cenné
v komoře těšení zásoby
přebytky záměrů na hody
s nápisy, pojmenované
co mělo nátěr, půdorys, obsah,
padá panáček, podstavec ulomený
tvar zaclání druhý
nakonec v slepenec splývají
rozpálená lžíce únava
olovo tříkrálové taví
smíchem, svrasklým listím oheň neuhasím
do něhy se nezachráním (uprchlíky vydává)
jenom pryskyřice krve z rány kadidlově zavoní -

ROZPRAVY
Člověk po řeči
Jaroslav Vejvoda

. . bylina po vůni se zná” - říká výstižně Dobrovského ‘‘Českých
přísloví sbírka" (1) - Připomínám si tuto moudrost vždy, kdykoli
hovořím s jedním z těch krajanů, kteří vyměnili rodný jazyk za
mezinárodní zkratky automobilových katalogů. (V nádherné, leč
nereálné naději, že takto beze zbytku splynou s cizojazyčným
prostředím.) Stejně přiléhavé mi však toto mudroslovípřipadá, listuji-li
náhodným výběrem čerstvých tiskovin došlých z Prahy. Neboť jazyk
těch, co zapomínají řeč svých dětských pohádek a prvních (obvykle i
posledních) přečtených knih v iluzi, že jednoduchým slovníkem
hotelových prospektů, barů, reklam a cestovních příruček získají svět, se
vlastně ničím neliší od kódů, jim iž vyjadřují své nehluboké myšlenky
čerství adepti novinářství v pražských redakcích.
Zatímco mnozí, (ne všichni!) “dobří rodáci" odložili v cizině těsný
krunýř češtiny v úzkostlivé snaze ničím se nelišit (i za cenu ztráty vlastní
osobnosti, zapomínajíce na onu lidovou moudrost: “Dříve kůži
prodáváš, nežlis medvěda zabili), neměla většina současných pražských
novinářů ničím spoutané ruce - prostě se česky nestačila naučit.
Výsledkem je v obou případech jazyk zcela nový, nepodobný anijazyku
mateřskému, ani jinému, srozumitelný zpravidla pouze tvůrci.
Autoru těchto řádek je znám výrok Ingeborg Bachmanna: “Keine
neue Welt ohne neue Sprache”; je obdivovatelem “slovotvořičství”
Velemíra Chlebnikova a často si opakuje jeho myšlenku: “Osidluje-li
soudobý člověk zbídačené vody řek mračny ryb, pak řečedělstvíoprav
ňuje zabydlování zchudlých vln jazyka novým životem, vymřelými nebo
neexistujícími slovy . . . ” (2) Pamatuje si však také jeden ze zákonů
vyhlašovaných tímto velkým ruským futuristou: “Slovotvořičství
neporušuje zákony jazyka." Domnívá se, že v porušení tohoto zákona
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spočívá tragika celoživotní tvorby prvního českého surrealisty Václava
Rosy, jehož nádherné, neúčelné perličky lze považovat za jednoslovné
básně. Neboť báseň nemusí být účelná - báseň není srp ani leštidlo na
boty. Co však se slovy, která nemají ani jazykovou účelnost ani
popletený půvab bezděčné poezie?
Několik příkladů: Ve všech restauracích světa, kde si lze objednat
knedlíky, či alespoň vuřty s cibulí, se uchytil zajímavý novotvar:
“ČESKO”. Označuje krajinu, která se dosud nazývá “Č E C H Y ’, i když
není vyloučeno, že tamní tisk brzy začne pro tutéž oblast razit stejně
původní výraz “Č E C H IÁD A”. Novotvary s koncovkou -iáda (podle
vzoru “spartakiáda”) podnikly totiž vítězné tažení pražskými
redakcemi. “ Veteraniáda”je dnes oficiálním označením závodů starých
automobilů, “trampiáda” titulem desky s trampskými písničkami a
“autogramiáda” - nikoli prodejna automobilů a gramofonů, nýbrž
setkáníprominentů, kteří rozdávají autogramy. Jeden pražský satirik už
navrhoval další termíny, jako “lehko atletiáda” a “školiáda” - zatím jen
žertem. Autor této glosy se však právem domnívá, že výraz
“pologramiáda”, jako označení příslušných redakcí, by bylo možno už
dnes brát vážně.
Žádný jazyk se neubrání cizím vlivům ajazykový purismus, spojený s
neologií, (podle Vlčkových Dějin české literatury: “přemrštěné
vymycování cizích slov a chybné tvoření slov nových”) nemá v češtině od
dob Václava Rosy a Antonína Frozína významných přívrženců.
Moderní česká próza také dávno užívá běžných hovorových
germanizmů (“cálovat”, “loch”, “fo tr ”), zejména v autentickém dialogu,
aniž by byla oprávněnost tohoto postupu zpochybňována literární
vědou či poučeným čtenářem.
Také útoky na “vulgaritu” moderní české literatury, která v tomto
směru zdaleka nenalezla odvahu jiných národních literatur, jsou spíše
výrazem nedorozumění, než odůvodněným sporem, a ti, kdož se
dovolávají “klasické čistoty”, by si měli pročíst své prameny. (Např.
citovanou Dobrovského sbírku vydanou r. 1804, kde se to
kritizovanými výrazy jen hemží.) Ostatně k tomuto problému se
výstižně vyjádřil Roman Jakobson ve studii “Co je poezie” (?), kde
srovnává např. Máchovu poezii a jeho deník, v němž básník “s klidnou
epičností líčí své fyziologické úkony - erotické i anální, a ptá se: ‘Což je
vztah mezi lyrikou a deníkem vztahem mezi Dichtung und Wahrheit?
Nikoli, oba aspekty jsou stejně pravdivé, jsou to jen různé významy,
různě sémantické plány téhož předmětu, téhož zážitku . . . Máchův
deník je stejně básnickým dílem jako Máj a Márinka . . . ale kdyby
Mácha žil dnes, možná že by zrovna lyriku ponechal pro intimní domácí
potřebu a uveřejnil by spíše deník'.”
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Jakobson popisuje i rozhořčení Tolstého nad tím, že Puškin napsal o
dámě, kterou opěvoval v e r š i : .. ty ses zjevila přede mnou jako prchavá
vidina, jako génius čisté krásy . . . ” v ležérním dopise příteli:.. . “dnes
jsem s boží pomocí měl Annu Michajlovnu.” (4)
Autor této glosy však nespatřuje vulgaritu a hrubost ani v samotném
uměleckém popisu fyziologických úkonů, ani v použití jistých
“neslušných” či “nevhodných” výrazů, ba ani v lehkomyslnosti básníka.
Kdyby srovnal větu typickou pro jazykové výkony některých krajanů v
cizině: “Šlápnul jsem na bremsu, strhnul to rechts, přerazil klandr a
spadnul do flusu”, (rozuměj: do řeky) s českým příslovím - citováno
podle Dobrovského - “Chlouba v ulici, hovno v truhlici", řekl by, že
vulgární je duševní lajdáctví a neomalenost tvůrce prvního výroku,
zatímco věta druhá má v sobě přesnost básně.
A co říci k novotvarům současných pražských nástupců Rosy a
Frozína, kteří nemají ani zlomek vzdělání, zápalu a osvěžující fantazie
svých předchůdců, zato však mají k dispozici téměř neomezené tiskové
plochy? Také oni tvoří - ne snad z vlasteneckého a badatelského nadšení
- ale prostě proto, že jim nevystačí vlastní chudý slovník a bohatší
neznají. A tak vznikají neohrabané výtvory jako “člověkoden” (jeden
pracovník a den služební cesty), “domácnostní”(adjektivum nahrazující
dosavadní výraz “domácí”, snad málo nabubřelý), či “tandem”
(převzatý výraz označující dnes na stránkách pražských novin každou
dvojici, počínaje dvojicí známých komiků, až k ministru s chotí.
Jak jsou tyto produkty duševní chudoby neživé a nehezké, vedle těch
půvabných perliček Frozínových “kněhostava" (pozdější knihovna),
“přetahy skřínné” (police), “nápojničná vydmutina” (láhev). Čeština se
zbavila slov vytvořených vzdělaným právníkem, filosofem a
jazykozpytcem Václavem Rosou, jehož tvorba byla jazykově neúčelná,
měla však v sobě půvab novosti a hravost poezie. Dokáže to i se slovními
produkty polovzdělanců, které jazyk spíše ochuzují, jsou nepotřebné,
postrádají nejmenší jiskru vtipu, jsou však denně opakovány všemi
dostupnými sdělovacími prostředky?
Nepostačí doufat. Všímejme si alespoň ve svém okolí projevů
jazykového lajdáctví, které nemají nic společného ani s oprávněnou
touhou začlenit se do nového života, ani s jazykovým experimentem.
Pochopme však současně, že své pevné místo v literatuře má básníkova
lyrika i jeho deník, Josef Švejk i Josef K., snová a křehká slov o tvorb a
Věry Linhartové: “Ó ano, souhlasím, umění je soužení, je zoužení na
nejvyšši míru, oužení nezměřitelné . . ."(5), stejně jako dnes již slavná
odpověd jednoho ze skutečně lidových hrdinů “Tankovéhopraporu”na
dojatou otázku generála: “Nu což, souduruhu četaři, jak jste to udělal,
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že jste se tak dobře naučil řídit tank?” - “Kurva, soudruhu generále, já
su, kurva, v civilu řidič vod pásáku, kurva." (6)
Uvědomme si, že vulgární není umělec, který použije určitý výraz v
pravdivé souvislosti, nýbrž my všichni, pokud pohodlně opakujeme, či
dokonce vyrábíme všechna ta “Česka”, “psacostroje” a “gramiády”.
Přirozeně, že se jazyk a jeho literární výraz vyvíjejí. Nebojme se tvorby,
věřme s VelemíremChlebnikovem, že "v nových slovech znovu procitne
život, jako v prvních dnech stvoření”(2). Pamatujme však - tvorba
nesmí porušovat zákony jazyka.

1) “Českých přísloví sbírka”, Spisy a projevy Josefa Dobrovského, sv. XVII., ČSAV, Praha, 1963.
2) Velemír (Viktor Vladimírovič) Chlebníkov, “Náš základ”. (I. Slovotvořičství), česky ve výboru
“Čmáranice na nebi”, Odeon, Praha, 1974.
3) Volné směry, 30, 1933—34; citováno podle “Studies in Verbal Art”, SVU & University of Michigan,
1971, str. 23—24.
4) “V originálu to zní drastičtěji”, píše Jakobson.
5) Věra Linhartová: “Dům daleko”, Praha, Mladá fronta, 1968, str. 36.
6) Josef Škvorecký: “Tankový prapor”, 1971, str. 195.

“ Věřím, že budoucnost bude milosrdná k nám všem. Revolucionář a
reakcionář, oběť a kat, zrádce a zrazený, všem se dostane stejného
slitování, až konečně z černého nebe vytryskne světlo. Dostane se jim
slitování a budou zapomenuti: protože bez toho nemůže být svornosti
ani lásky. ’’
Joseph Con rad
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Pavel Želivan

Víla na šachovnici
(Nad novým románem Jana Kolára)
Začněme otázkou: kdo je to básnik a co může znamenat pro naši
dobu? Bylo dáno už mnoho výměrů básnické tvorby. My se můžeme
spokojit s popisem, který říká: Básník je člověk obdařený zvlášť
intenzivní schopností naslouchat hlasům svých bratří a svých sester. A
hned můžeme dodat: Pro básníka celý svět je bratrem a všechny věci
jsou jeho sestrami. Básnické naslouchání vytváří takový pohostinný
prostor a domov pro všechny unavené, zabloudilé a vyhladovělé lidi,
pro všechny pokořené, zraněné a pošpiněné věci, pro všechny zoufalé a
tápající naděje. Básník naslouchá, přijímá do svého světa a ujímá se
svým slovem, svým srdcem, svou láskou pošlapaného práva na život a
na štěstí. Zastává se bezbranných a němých před cynismem tvrdé,
nemilosrdné doby.
Myslel jsem právě na tento naslouchavý postoj básníka a na jeho
pohostinné slovo, když jsem četl román Une fée sur 1’échiquier, (Víla na
šachovnici). Jeho autorem je český spisovatel Jan Kolár žijící od
padesátých let ve Francii a píšící česky, ale také francouzský. Od r. 1959
uveřejnil dvě knihy esejů a pět románů, počítáme-li i jeho poslední dílo.
Ve svých prvých dvou románech (Peníze nazpátek a Přistěhovalec)
Kolár se ujal zneklidňujících otázek emigrantů a exulantů; vyslovil
jejich rozjitřenou touhu po domově a po Evropě, jejich nesnadné
hledání, jak se včlenit do nového, do cizího prostředí. Ujímal se jejich
zraněných a zmarněných nadějí, jejich trpkých a hořkých zklamání,
jejich chyb a bloudění ve světě, který je nevolal a který na ně nečekal. Už
tehdy Kolár dával tušit, že zneklidňující osud nových exulantů vyjevuje
jakoby existenciálni symbolikou duchovní situaci dnešního člověka.
V následujících dvou románech (Paralelní ráje a Svah) vystupují do
popředí Kolárova uměleckého záměru hlasy dnešního zašifrovaného,
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nešťastného světa, který hledá svůj domov, své zakotvení, své kořeny v
sesouvající a drolící se civilizaci, která ztratila směr své cesty, oslepla pro
své hvězdy a potravou jí zůstala už jen nakažlivá, bolestná a rakovinná
beznaděj.
V posledním románě Víla na šachovnici Kolár zhušťuje a radikalizuje
svou základní otázku, jíž vyslovuje podstatu našich pochyb, našich
skepsí, neklidů, únavy a hlavně našich tužeb a nostalgií. Na obzorech
dnešního Kolára se vynořují nejen potemnělé obrazy lidské a tragicky
zbloudilé duše, nejen upírovitá strašidla vystupující z propastí našeho
nihilismu, naší planetární světové lži. Kolárovi se nyní začíná dařit něco
zcela nového. Jsou to jen náznaky, první nesmělá slova ještě přikrytá
uměleckým studem a ukrytá skoro pohádkově a mýticky do příměrů a
podobenství o jiném světě, o neumírající touze po spáse, opravdovosti,
po světle a čistotě. Kolárův minulý svět byl jakoby roztržen a tragicky
rozdvojen. Na jedné straně mnohé a stále se množící cesty bez cíle; cesty
propadající se do bezvýchodných propastí nesmyslné a marné existence,
jimiž vládla útočná a vše pohlcující královna nicoty. Na druhé straně
Kolárův člověk nosil v sobě stále jakýsi nezapomenutelný sen o cíli, o
ráji, o domově. Ale tento sen se rozpadával a chátral, sžírán lučavkou
kostižerného času a kosmického osamocení člověka bez Boha a bez
Krista.
Odvažuji se tvrdit, že poslední Kolárův román by mohl znamenat
jakýsi první obrat a první tápavý pokus o sjednocení dvou světů: cesta
cest a světa cílů, země a nebe, času a věčnosti, nutnosti a svobody, světa
němé, nelidské přírodnosti a světa milosti. Nemůžeme ještě mluvit o
širokém, pevném mostě, který by spojoval dva tak vzdálené kontinenty,
jakými je svět rozleptaný temnou pudovostí, přízemním chytráctvím a
logikou moci, peněz, strachu a fanatismu, svět bez pravdy a lásky,
přesycený ideologiemi a skepsí - a na druhé straně svět lidskosti,
nevinnosti, čistoty.'
Kolár nebuduje ještě tento most, snad ještě ani nevěří v jeho
uskutečnitelnost. Zahlédl však v zamlžené morové krajině naší doby
stezku, jež vede dopředu.. Vyslovil první nesmělou jistotu, že nad
propastmi našich unavených nadějí vede úzká lávka a že po ní přicházejí
do našeho světa první andělé. Tato lávka, to jsou naše neumírající
nostalgie, které se opět probouzejí a mluví tichým, tichounkým hlasem.
Vnímají ho jen ti, kdož si v sobě zachovali poslední zdravé místo
lidského doufání, kdož se nespojují s krátkodechou chytrostí falešných
hráčů a kdož odmítají být figurkami na světové šachovnici.
Nositeli této nové naděje jsou v Kolárově románovém příběhu dva
diplomati: Jan, poradce presidenta Spojených států, původem Čech a
Vladimír, zástupce ruské mocnosti; k nim patří Evelyne, neuspokojená,
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eroticky nenasytná žena a tragická postava psychicky rozvráceného
biskupa, který si neví rady nejen se světem a s církví, ale ani sám se
sebou, se svou duší a se svým tělem. Tyto čtyři postavy opisují
dostatečně situaci dnešního nešťastného, hledajícího, vychýleného a po
rovnováze a zdraví toužícího člověka. Do jejich zašifrovaného a
bezvýchodného světa, na jejich šachovnici a do jejich falešných
životních her, vstupuje jakoby náhodou, prostě a tiše, a přece zcela
zázračně Kai, devítiletá dívenka se svým čistým, pohádkovým,
svobodným světem. Kai přichází jakoby z jiného světa, přichází po úzké
a snad poslední (anebo první?) lávce, která vede přes propast zející mezi
světem cest bez cíle a světem cílů bez cest; přichází jako anděl, jako posel
naděje a vykoupení, osvobození. Kai je andělem našich snů a našich
nostalgií, je buditelkou ,a uvaděčkou do nového života, do nového,
světlého prostoru.
S Kai se nikdy nesetká a ani nemůže setkat špión Smith, jakýsi “černý
anděl strážný”, který má za úkol bdít nad falešnou hrou dvou
diplomatů. Smith je člověk bez jakékoli lidské, metafyzické hloubky.
Jeho zakrnělá fantazie se zmůže jen na logiku peněz a korupce, na
funkcionářskou věrnost k mrtvé minulosti. Ve Smithovi vymřela
poslední nostalgie, zmizel poslední sen o lepším, svobodnějším světě.
Jeho obrazy nepřesahují dnešek. Jeho perspektivy se kryjí se smlouvou
zaměstnavatele. Jemu je vše jasné, neproblematické, průhledné.
Jan Kolár se zde dotkl nej hlubších kořenů naší bídy a naší existence.
Setkal se s tajemstvím naděje a její proměňující, uzdravující síly. Ale jak
vyslovit nevyslovitelné, jak dát podobu přicházejícímu a zázračnému
světu milosti a čistoty, ve světě falešných her, neúprosných zákonů
našich šachovnic, ve světě pošpiněných a pošlapaných hodnot? Básník
může napsat jen knihu. Je to málo. I básník je chudý. Ale jeho chudoba a
bezradnost jsou cestou k cíli. Kolárův román je ve své poslední podstatě
básnickým podobenstvím na Kristova slova: “Nebudete-li jako děti,
nevejdete do království božího . . .”

“My Rusové máme sklon moc mluvit. Ale jako národ jsme němí.”
Joseph Con rad
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Z Weizsäckerových záznamů
Václav Hora

Koncem roku 1974 se objevily v západním Německu v knižní formě
zápisky, o nichž se dlouho myslelo, že jejich podstatná část shořela při
bombardování Berlína. Kniha (1) vzbudila literární senzaci a její obsah
není bez zajímavosti pro československou historii, zvláště z období před
mnichovskou kapitulací a 15. březnem 1939. Záznamy si vedl v letech
1933—1950 německý diplomat a později státní tajemník v nacistickém
zahraničním úřadě Ernst von Weizsäcker (1882— 1951). Jejich pozdní
objevení je dílem kanadského historika z university ve Vancouveru, E.L.
Hilla, který se postavou Weizsäckera (dále jen W., pozn. autora)
zabýval od r. 1956 a napsal o něm disertaci. Ne zcela vyjasněnou
otázkou zůstává, proč k publikaci zápisků dochází až nyní — 24 let po
W. smrti. W. sám publikoval v roce 1950 memoáry (2), jejichž konečnou
verzi napsal ve spojeneckém vězení v Landsbergu. Vzpomínky byly rok
nato uveřejněny v USA a v Anglii. V nich se velmi často odvolává na
existenci zápisků, na druhé straně ale tvrdí, že převážná část je ztracena.
To snad přispělo k tomu, že po nich nebylo dále pátráno a kanadský
profesor E.L. Hill považoval celé memoáry za lež, kterou se chtěl W.
očistit před poválečným americkým soudem v Norimberku. Ve svém
přesvědčení byl dlouho ovlivněn anglickým historikem Lewisem
Namierem. Hill našel veškerou W. dokumentaci v pozůstalosti jeho
ženy a synů. Po jejich prostudování musel svůj názor na W. podstatně
revidovat. Největší přínos W. obsáhlých podkladů pro historii je v tom,
že věrohodně potvrzují a v mnohých detailech doplňují
úvahy a
dohady jiných historiků.
W. zahájil životní kariéru jako námořní kadet. Pocházel z rodiny
bohaté na politické a církevní tradice. V roce 1920 vstupuje do německé
zahraniční služby, jako konzul v Basileji, Oslu a Bernu. Od roku 1936 je
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zástupcem vedoucího politického oddělení v berlínském zahr. úřadě a
od r. 1938 v překvapivé funkci státního tajemníka zahr. úřadu. Koncem
války byl velvyslancem ve Vatikáně, po válce vypovídal v
norimberských procesech o tajných doložkách k paktu Stalin—Hitler,
které znamenaly rozdělení Polska, vydávání německých emigrantů
Gestapu, vzájemnou spolupráci NKVD a Gestapa apod. V roce 1948 je
sám obžalován v tzv. “Wilhelmstrassen—Prozesse”. Roku 1949 je zprvu
odsouzen na 7 let, po odvolání byl mu trest změněn na 5 let. Roku 1950
je z vězení předčasně propuštěn a za rok poté umírá. W. byl přesvědčen o
své nevině a s pomocí obhajoby zbyly nakonec z rozsáhlého obvinění
dva body: podíl na útočných plánech proti Československu v souvislosti
s 15. březnem 1939 a nepřímá účast na deportacích židů z Francie do
Osvětimi v březnu 1942, především z hlediska, že o nich věděl, ale proti
nim ze své funkce neprotestoval. Hlášení o deportacích šla “přes jeho
stůl”.
Pro československou historii jsou důležité záznamy týkající se
Československa z let 1938 a 1939. Začínají W. záznamem z dubna 1938 o
Hitlerově rozmluvě s maďarským velvyslancem Domem Sztojajem a
nabídce, že při rozdělení Československa může Maďarsko obdržet
“celou Československu dříve odstoupenou oblast, zahrnující
Bratislavu”. V srpnu se Maďarů znovu ptal nacistický ministr zahraničí
Ribbentrop a dostal poměrně zdrženlivou odpověď. Maďarsko bylo
ochotno spolupochodovat s Německem na Východ a Sever jen v tom
případě, že bude zaručena neutralita Jugoslávie — spojence
Československa v Malé dohodě. Důvodem bylo špatné vyzbrojení ma
ďarské armády, které v té době bylo v počátečním stádiu.
Květen 1938 byl rušný měsíc. 22. května si W. poznamenává
přiostření české otázky. Píše, že sudetští Němci jsou přesvědčeni, žeje
“za pět minut dvanáct” a působí na ně příklad fašistického puče v
Rakousku. W. se hněvá na Čechy, že provedli květnovou mobilizaci,
aniž pro ni měli důvod, (stále diskutovaná otázka, viz. poslední čísla
Proměn). Po přímé interpelaci anglického velvyslance v Německu,
Hendersona, se ptá telefonicky generála Keitela a dostává od něho jasné
dementi. Německá armáda tehdy skutečně nesoustřeďovala svá vojska
na čs. hranici, ale zřejmě z vůle jednotlivých velitelů došlo k menším
přesunům vojsk. Ale také československá strana povolala do zbraně jen
jeden ročník zálohy. Že hlavním nebezpečím bylo pro republiku
chystané povstání sudetských Němců dostávajících tajně zbraně z Říše,
naznačuje i W. poznámkou o netrpělivosti sudetoněmecké menšiny.
Někteří pozorovatelé a část zahraničního tisku, včetně dnešní
interpretace v Československu, vysvětlovali německé dementi k
pohybům vojsk tak, že československá mobilizace Hitlera zastrašila.
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Podle W. byl Hitler tímto tvrzením tak rozzuřen, že svým generálům
vyhlásil svůj úmysl Československo zničit. W. se sám několikrát
pozastavuje nad Hitlerovou chorobnou nenávistí a pomstychtivostí k
českému národu, v níž převládaly jeho dojmy z dětství a dospívání.
Jaká byla stanoviska a názory Ernsta von Weizsäckera? Nacistická
ideologie, jako diplomatu staré školy, mu byla cizí. S Ribbentropem se
také dostal několikrát do konfliktu. Májovou krizi a Hitlerovy činy
považoval za velmi nebezpečné, neboť mohly vyvolat válečné střetnutí.
Jeho hlavním krédem bylo zamezit všemi možnostmi nejhoršímu. Tím
také zdůvodňuje své setrvávání ve vysokém nacistickém úřadě i
varování, tajně posílaná Angličanům, vyzývající je k demonstraci síly a
připravenosti vojensky zasáhnout. V srpnu 1938 W. píše, že v konfliktu s
Československem nelze vyloučit zásah západních mocností. Nejsme na
něj připraveni, naše výzbroj je ve stavu z roku 1914 a nemáme žádný
recept, jak Francouze a Angličany odrazit. Německý útok na
Československo by byl začátkem války v Evropě a ta je pro nás
neúnosná, už proto, že i generalita je proti. W. je pro tzv. “chemický
proces”, při kterém, na rozdíl od mechanického, tj, válečného, dosáhne
Německo svých cílů poklidným způsobem, odstoupením Sudet
Německu. W. sám nebyl velkým příznivcem začlenění Sudet do
Německa, ale považoval je do jisté míry za spravedlivé. Ve smyslu
Henleinových karlovarských požadavků z 24.4.1938 byl pro autonomii
tam, kde měli sudetští Němci většinu.
Záporný vztah měl W. k Eduardu Benešovi. Potvrzuje to již ve svých
“pamětech”. Za svého diplomatického působení v roce 1933 v Oslu si
poznamenává, že je pro Němce “dobrým poučením Benešova kniha
popisující spiknutí, jakým byla Tschechei (W. velmi často používá toto
označení užívané s oblibou a s hanlivým nádechem Hitlerem, pozn. aut.)
vyvolána do života.” Tehdy se také skepticky vyjadřuje o ostatních
národech a na naši adresu si zapisuje, že “Poláci a Češi byli i zůstanou
našimi vyhlášenými protivníky”. Z roku 1933 se datuje rovněž jeho
poznámka o Benešově nezaslouženém využívání ženevské půdy k hraní
velké role. Ve vzpomínkách pak komentuje Benešovu demisi z úřadu
presidenta: “Vnitropoliticky dělal demokrata, mezinárodně byl jeden z
reakcionářů, kteří stáli v cestě konzolidaci Výmarské republiky. K
rakouskému ‘anschlussu’ Beneš také nechtěně přispěl. Byl jeden ze
spolehlivých průkopníků Hitlerovy cesty. Tragické následky svého
působení pro celou zemi a pro Evropu jistě pocítil sám před svým
koncem.”
Fíihrer však není téhož názoru jako W. 28. května prohlašuje v
tříhodinovém projevu ke svým nejbližším, žeje třeba neodkladně zesílit
přípravy na konečné řešení otázky “Tschechei”. Měly být ukončeny do
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1. října 1938 a poté nejbližší dané příležitosti využít k okamžitému
útoku. V červnu si W. v zápiscích připomíná, že nejaktuálnější problém
německé politiky - český - nemusí bezpodmínečně vést ke konfliktu se
státy Malé dohody. Ani Francie ani Anglie nevyhledávají spory kvůli
Československu. Obě strany by byly připraveny přenechat ČSR jejímu
osudu. Ale pro bezprostřední zásah, kterému by Malá dohoda nečinně
přihlížela, není český problém ještě zralý. W. sám zdůrazňuje, na dotaz
říšského ministra, že stanovisko zahr. úřaduje, že se česko—německá
záležitost netýká západních mocností. V červenci Joachim von
Ribbentrop (po válce popravený) přiznává, že také uvažuje, jak válku
proti ČSR odsunout a při očekávaném náhodném konfliktu s Francii a
Anglií vyřídit v krátkosti český problém na vedlejším poli. V srpnu se ale
W. od Ribbentropa dovídá, že Hitlerje pevně rozhodnut vyřešit českou
otázku násilím. Jako poslední možný termín označil polovinu října.
Pozoruhodné bylo R. sdělení, že Hitler zamýšlí být sám v čele
tankového praporu, který vnikne do Československa.
Před válečným konfliktem váhá vedle Maďarů (Horthy) i Mussolini.
V srpnu má být při krátké maďarské návštěvě v Římě překvapen, když
se od ní dovídá, že úder na Československo je plánován již na podzim
1938. Mussolini počítal s rokem 1939 nebo 1940. Nejčastějším
zdůvodněním říšského kancléřství pro vojenskou akci bylo, že německá
mládež potřebuje válku k “zocelení” a válka s Čechy bude stejně “ľart
pour ľart”. W. se zmiňuje o dalších odpůrcích války kolem Hitlera.
Patřil k nim šéf generálního štábu Beck, který podal raději demisi, ale
stejně tomu bylo i s jeho nástupcem generálem Halderem. V memoárech
se W. zmiňuje o chystaném spiknutí proti Hitlerovi, pro které Haider
připravil určité vojenské jednotky. Tyto přípravy vzaly za své
nečekaným oznámením o Chamberlainově návštěvě u Hitlera.
Chamberlain sám žil v přesvědčení mírového řešení československého
problému a nechápal, že s ním Hitler a Ribbentrop hrají hru “na kočku a
myš”. W. k tomu ještě dodává: Brzy se ukázalo, že se oba representanti
jednoho totalitního a druhého demokratického režimu nemohou mezi
sebou domluvit. Jednoduše si nerozuměli. K protivníkům války patřil i
Gôring. W. poznamenává, že Goring byl inteligentnější, než jak byl
obvykle posuzován a že v žádném případě nebyl “železným
Hermannem”.Pozdním odpůrcem války byl také Konstantin Neurath, v
uvedené době říšský ministr bez bližšího pověřeni, později říšský
protektor v Protektorátě. Francouzi v té době přenechávali jednání
Angličanům, “francouzský velvyslanec Francois Poncet byl zticha jako
myš”, zachycuje W. Ukázal se po dlouhé době až 28. září, tedy těsně před
mnichovským diktátem. Francouzský diplomat byl oblíben u Hitlera
pro duchaplnost a výbornou znalost němčiny, zato s Ribbentropem

bylo těžko vyjít ("poslouchá jen sebe samotného”). Pro válku byl
především Hitler, Ribbentrop a SS.
Den mnichovského diktátu byl přijat s ulehčením, jako uspokojení
nad tím, že nepřijde válka. W. o něco později si znamená: V srpnu a v
září jsme spěchali vstříc katastrofě. Naši přátelé v Maďarsku a v Itálii
nás nevarovali; naši nepřátelé Anglie a Francie nám nehrozili; v každém
případě ne tak hlasitě, abychom to slyšeli. U nás ale převládla vůle pro
válečné řešení, s chutí na zničení Československa, které u nás mylně
platilo za sovětsko-ruskou mateřskou letadlovou loď.
V prosinci 1938 byl zahraničním úřadem vypracován návrh mírové
smlouvy s Československem. W. lituje, že návrh byl odložen ad acta,
neboť by jej “čs. strana bez hněvu podepsala”. Ve skutečnosti byl návrh
jakási mírnější forma protektorátu, se zdánlivou suverenitou. Mnohé
body byly pak převzaty při vyhlášení protektorátu 16.3.1939. Návrh se
skládal z vlastní mírové smlouvy a z hospodářských i vojenských
tajných dodatků. (3) Německo mělo převzít garanci pro
Československo, jeho neporušitelnost a integritu v případě napadení
třetí mocí. Zahraniční politika měla být dělána jen v dohodě s říšskou
vládou. Dosavadní čs. smlouvy měly být prohlášeny za překonané a
nové neuzavírány. Budoucí výzbroj měla být podřízena vojenským
zájmům Německa. V hospodářských doložkách k této mírové smlouvě
se předpokládalo vytvoření tzv. hospodářské unie s Německem, zrušení
vývozních a dovozních cel, převzetí uzavírání smluv Německem, přijetí
říšské marky jako platidla vedle koruny v Československu, zrušení
dosavadních smluv mezi oběma státy apod. Stejným způsobem byl
vypracován tajný vojenský návrh (třetí znění 9.12.1938) rušící hraniční
opevnění a zátarasy, určující sílu, členění, dislokaci a vyzbrojení čs.
armády jen po dohodě s Wehrmacht, urychlení redukce vojenských sila
tím vzniklou přebytečnou výzbroj nabídnout přednostně německé
armádě, přizpůsobení čs. vojenského průmyslu německým normám,
typům zbraní a munice, ustanovení o zpravodajské službě, odvodech do
armády včetně občanů německé národnosti, opatření o užívání společné
dálnice (výstavba dohodnuta 19.11.38), která má sloužit společně
německé i čs. armádě, podobně s přelety území a volným průjezdem
německé flotily přes čs. část Dunaje.
Hitlerovo rozhodnutí bylo však neoblomné. W. popisuje přípravy k
záboru Československa v únoru 1939, pro které byla hledána
zdůvodnění. Jedním z nich byl záměrně vyvolaný česko-slovenský
konflikt a navazující prohlášení samostatnosti Slovenska, na které
Hitler připadl v souvislosti s návštěvou Tuky a Karamasina v Berlíně.
Další možnost se tu nabízela v této souvislosti s prosbou německé
menšiny o “ochranu jejího majetku”. V norimberských procesech se
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potvrdila např. role Říše při organizování provokací na Slovensku ve
dnech 11 — 14.3.39. W. ostatně potvrzuje, že Ribbentropovou koncepcí
bylo, že Češi se musí provokovat. Nacistickým manévrem byly také
nabídky, které obdržel zástupce čs. ministerstva zahraničí Masařík v
Berlíně 1. března 1939.(4) Zde se mluvilo o zvětšení počtu německých
vojenských atašé v Praze, jmenování sudetoněmeckého ministra do
vlády apod. Náhlá cesta Emila Háchy dne 14. března 1939 do Berlína
dala Hitlerovi právní zdůvodnění okupace zbytku Československa,
které dosud marně hledal. W. potvrzuje po 15. březnu ve svých
vzpomínkách, že žádný president by nepodepsal takovou smlouvu
dobrovolně.
Hitlerovým vpádem do okleštěného Československa se změnil celý
charakter dosavadní nacistické politiky. Namísto až dosud zdůraz
ňovaného práva Němců na sebeurčení nastoupil čistě vojenský agresivní
charakter, vedoucí nezadržitelně k světovému válečnému střetnutí.
Nesplnily se W. předpoklady, že ustoupí-li Hitler od svých agresivních
plánů, bude to znamenat ztrátu jeho prestiže a tím důvod kjeho sesazení
pomocí generality. Stejně tak se nenaplnila druhá verze jeho plánu,
otevření druhé fronty ze strany Francie a Anglie útokem na
Československo, která by byla pro Německo neúnosná a rovněž by
znamenala konec Hitlerovy vlády.

1) “Die Weizsäcker-Papiere 1933—1950”. Hrsg.v. Leonidas E. Hill, 2. díl, F rankfurt/M.: Propyläen
1974. 683 stran DM 68.00
2) Ernst von Weizsäcker — Erinnerungen, Miinchen, List 1950, 391 str.
3) Heinrich Bodensieck v: Zeitschrift f. Ostforschung, Jg. 10— 1961
4) Hans Schiefer v: Zeitschrift f. Ostforschung, Jg. 4— 1955, str. 57

Žádná vlast nepočala být milována proto, že byla veliká: vždy se stala
velkou proto, že ji lidé milovali.
Bohdan Chudoba
(Jindy a nyní, 1975)
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KRITICKÉ MARGINÁLIE
Alan Levy, GOOD MEN STILL L1VE!
The Oddyssey of a Professional Prisoner.
O’Hara, Chicago 1974, 315 stran, $ 8.95
A. Levy patří mezi ony vzácne americké
novináře, pro něž není Československo pouhou
zapomenutou zemí, zastrčenou kdesi na Balkáně;
ani mezi konjunkturální knižní psavce, řemeslně
sežvýkávající českou atraktivní tématiku laciným
a povýšeným zjednodušením na úrovni
ztotožnění Smetany a Hostinského v jednu
osobu.
Mnohý z účastníků obrodného hnutí v roce
1968 se s mladým americkým novinářem setkal
osobně, neboť Levy prožil celé pražské Jaro v
jeho samém středu, byv v Praze usídlen v letech
1967—1971. A. Levy sám o oné pohnuté době
říká: Měl jsem jedinečné štěstí žiti v požehnané
době, již dal Dubček Čechům a Slovákům. V
Praze jsme se cítili jako Američané na břehu
Hudsonu někdy v roce 1784, kdy naše revoluce již
vítězila, ale vítězství nebylo ještě zajištěné. Tehdy
jsme prožívali znovu americký Sen - pak ale
přišla v srpnu ruská zima - a nový rok, to již nebyl
1784, ale Orwellův 1984.
Levyho příběh je zdánlivě prostý, až příliš
typický pro naši nedávnou minulost. Prostý
chlapec, jménem Čapek, líčí svůj životní příběh
od posledních let svobodné republiky přes
německou okupaci a pražské povstání, nejistotu
poválečných let a únorový puč, přes psychologii
jeho spontánního úniku za hranice a opětovný
návrat až k zatčení. Hrdina prochází jedenácti
lety vězení a pracovních táborů, jejichž jména se
stala hrůznou legendou padesátých let. Na
počátku let šedesátých je Čapek z vězení
propuštěn, usazuje se na předměstí Prahy, díky
ekoftomickým reformám Sikovým se může
věnovat povolání soukromého taxikáře a stává se
svědkem pražského Jara. (Tehdy se Levy setkává
se skutečnou postavou- Čapka, již literárně ve
svém příběhu ztvárňuje.) Symbolický životní
příběh Čapkův pokračuje po sovětské okupaci,
kdy hrdina příběhu odchází i se svou rodinou do
exilu do USA a zahajuje již po několikáté znovu
svůj život s otázkou: “ Kolik nových začátků si
vůbec může člověk dovolit?”
Skutečný model příběhu, stejně tak jako knižní
hrdina, žije dodnes v Ciceru, ve státě Illinois, jako

umělecký kameník, živící se výrobou náhrobků.
Příběh prostého chlapce Čapka je půvabný a
zpracovaný profesionální rutinou zkušeného
novináře, jakým Levy beze sporu je. Co však
přitahuje na celé knížce nejvíce je skutečnost, že z
každé stránky na vás dýchne svěží obrodný duch
národního a politického oživení pohnuté a
nezapomenutelné doby československého Jara.
Když jsem knížku obdržel, zhltnul jsem ji přes
noc na posezení. A zaručuji každému, kdo
období Jara v Československu prožil, že bude
reagovat obdobně. Ukazuje to, jak úžasně a
dokonale se cizí novinář dovedl sžít, vcítit a
ztotožnit s naším národním cítěním. A toho si
nejvíce na autorovi važme.
Dovolte mi ještě na závěr ocitovat několik
myšlenek z pera Levyho: Nevěřiljsem nikdy, že je
možné socialismus zlidštit, dát mu humánní tvář.
Až to začali Češi před mýma očima provádět. V
Československu se to stalo nejen možné, ale
nevyhnutelné. A to si kremelské šedé eminence
rychle uvědomily, že socialismus s lidskou tváří
by znamenal jejich konec. Proto byl zničen
československý sen tanky, letadly a půlmiliónem
v o já k ů a p ře s no c o b sa z e n a ze m ě
č tr n á c tim ilo n o v é h o
n á ro d a .
N echť
nezapomenou čeští a slovenští exulanti, čím jsou
stále, nikoli jen čím byli. Tím nechci říci přizpůsobte se - právě naopak.
Levymu se dostalo v Praze uznání, které je
typické pro náš absurdně rozdělený svět. Šéf
pražské StB Tosek, po zabavení části rukopisu,
vykázal osobně Levyho s rodinou z CSR jako
špiona a příslušníka Zelených baretů. Zabavený
rukopis byl naštěstí pouhou dobře provedenou
xeroxovou kopií. Tož tedy máme knížku na
knihkupeckých pultech.
—a
Zdeněk Hejzlar — Vladimír V. Kusín
CZECHOSLOVAKIA 1968—1969
Chronology, Bibliography, Annotation
Vydal: Garland Publishing Inc. New York,
London 1975, str.316
Vladimír Kusín (jehož pozoruhodné úvahy
jsme měli možnost číst také v Proměnách) a
Zdeněk Hejzlar vykonali záslužnou práci a
usnadnili všem, kdo se zajímají o “pražské jaro”,
pátrání po důležitých pramenech tohoto
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dramatického úseku nej mladších čs. politických
dějin. Ve stručném, poučeném úvodu, autoři
vysvětlují neinformovanému čtenáři hlavní
politické i socio—hospodářské motivy a příčiny
čs. obrodného procesu, aniž by propadli tak často
se vyskytujícímu omylu a pokušení vyhlašovat jej
za zázrak všech zázraku. (Je přece obecně známo,
že tento proces a jeho cíl se v mnohém podobal
p ro g ra m u
“ s ta ré
a p o c tiv é české
sociálně—demokratické strany dávno před první
světovou válkou.)
Autoři také správně konstatují, že “pražské
jaro nebylo začátkem, ale vyvrcholením procesu,
který začal již v polovině padesátých leť’.
Podstata Hejzlarovy a Kusínovy poctivé
kom pilace
spočívá ve
chvályhodném
shromáždění snad všech jim dostupných
pramenů sestavených chronologicky od ledna
1968 do konce roku následujícího. Jde o články z
denního tisku, z periodik, o významná
shromáždění, o projevy veřejných činitelů, o
zasedání stranických a vládních orgánů, o
projevy politické opozice atd. O rozsahu této
práce si můžeme učinit aspoň přibližnou
představu uvedeme—li, že seznam těchto
hlavních pramenů zabírá téměř 150 stran textu.
Čtenáři, který “nemá rád politiku”, četba
takového materiálu patrně připomíná jízdní řád,
ale čteme—li např. “minutes” vzrušených jednání
z ledna nebo ze srpna 1968, běží nám před očima
nesmírně zajímavé filmové pásmo. Ještě větší
cenu má seznam dokladů publikovaných v cizích
jazycích. Na šest set knih, knižek a knížeček bylo
vydáno ve svobodném světě na téma, jež se
některým aspektem týká čs. obrodného procesu.
S am o statn o u k ap itolu au to ři věnovali
Dubčekovi, jeho projevům, článkům a
rozhovorům.
Nelze sice očekávat, že Hejzlarův—Kusínův
svazek se stane bestsellerem,jednak pro základní
charakter této práce, jednak i pro její vysokou
cenu, ale pro všechny, kdo prahnou po zdrojích
“z prvé ruky”, tato kompilace má mimořádnou
cenu.
Jiří Škvor
Milan Kalous: CANNIBALS AND TONGO
PLAYERS OF SIERRA LEONE
Auckland, 1974

Je to sbírka asi jednoho tisíce dokladů, z dosud
nedostupných archivů, o řádění lidojedů. Autor
se sice snažil učinit své dílo přístupným i laikům,
ale je v samé povaze námětu i autorovy snahy
vyčerpat a doložit velkou část dosažitelného
materiálu, že jeho vědecká práce vzbudí zájem
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především odborníků. Suchá fakta v záznamech,
odrážející tak hrůzné skutečnosti, které —
měřeno dějinami — se udály jakoby teprve včera
- činí z Kalousovy práce “vědecký horror”,
předmět ležící někde na rozhraní antropologie a
dějepisu. Kalousovým námětem se patrně dosud
nezabýval žádný sociolog.
V předmluvě se autor zmiňuje o některých
svých předchůdcích, ale z jeho poznámek
vyplývá, že díla, jež hodnotí, jsou většinou jen
dílčími příspěvky ke komplexu poznatků, jež
Kalous shrnul v citované práci. Odvážně se
vyrovnává s překonaným přístupem k
“nepříjemným” vědeckým faktům, jež byla
donedávna přecházena mlčením. (I podle
některých současných autorů, ještě dnes by bylo
patrně lépe, kdyby takové hrůzy zůstaly
pohřbeny v tajných archivech, aby prý dnešní
africké národy byly ušetřeny připomínek na
vpravdě příšernou minulost.) Kalous označuje
takový postoj za “morální relativismus”, za
“moral insanity”.
Ve snaze čelit “pokrokovým interpretacím”,
Kalous se snaží jedním dechem — a plným
právem — odsoudit nedávné nacistické
ukrutnosti, ale současně aspoň zneutralizovat
některá fakta o africkém lidojedství a
otrokářství. Upozorňuje, že jeho kniha není
žádné příjemné počtení. V podobě, v níž vyšla,
nebyla taková práce dosud nikdy uveřejněna a
má proto značnou dokumentární cenu.
M.P.

Otakar Štorch: MODRÝ RÁJ PACIFIKU
Verše, Stockholm 1975, str.37
Vydal “Ústav Immigrant”.
Pouhé dva tucty básní Otakara Štorcha
obsažených v tomto útlém sešitě svědčí o
intenzivním prožívání exulantského osudu.
Štorchův základní životní pocit je v podstatě
tragický a exil jej jistě jen prohlubuje. I těch
několik básní, jež autor psal doma (v
Litoměřicích), napovídá mnohé o jeho životním
názoru. Např. v básni nazvané Kamarádům, z
roku 1966, čteme: . . . všem těm / kteří nemají
naději být spaseni ani zde / ani tam / věnuji
minuty svého vnitřního času / nikoli z ctnosti ale
nutnosti / neboť zástava / kamarádi / je na půl
žerdi. Typickou je v tomto směru také jedna z
prvých básní těto knížky Smrt v exilu.
Významným
uměleckým
doprovodem
Šlorchovy poezie jsou kresby nesmírně
osobitého výtvarníka Jana Kristoforiho.
Básnické vize Otakara Storcha vyjadřované
neomšelými metaforami jsou značně intenzívní.

Za mnohé zde budiž např. obraz useknuté rybí
hlavy prolínající se s pocitem krutosti a
lhostejnosti dnešního světa. Do stejné kategorie
patří i následující báseň Kdo byl Gruk, plná
tragiky a bezvýslednosti exulantského osudu.
Jaký div, že pak básník touží po modrém ráji
Pacifiku, kde ptáci nepřestávají v přihlížejících
probouzet/ sněni o svobodě a kde ti ještě cosi
čistého čechrá vlasy a myšlenky.
Štorchova poezie je zároveň plna politické
angažovanosti, v nej lepším slova smyslu. Pulzuje
v ní náš atomický věk - mezičlánek zeměměsíc,
oběžnice Apollo, meteory, z nichž nezůstalo
jediného svědectví / navzdory / jak žhavě
rozčísly / nekonečno šera a lhostejnosti. Ale i při
tomto angažování a bezpomocném přitakání
životu cítíte, jak se autorovi stýská po hodnotách,
osudech a vlastnostech trvalých, bytostně
lidských, po té nesmrtelné tramvaji touhy v
zátiších betonů, jak magnetická střelka této
poezie sm ěřuje
horečně
k jakém usi
nenávratnému, čistému prvopočátku . . . neboť
při letu čápa / neslyší zatloukávání rakví.
Takovým pocitem tato zajímavá poezie končí.
A nad tím modrým sešitem obsahujícím sotva
čtyřicet stránek textu se čtenáři vtírá myšlenka,
proč nejen naše exilová nakladatelství, ale
především “laskaví čtenáři” se chovají k naší
poezii tak macešsky, nutíce básníky, aby platili z
vlastní kapsy to, co “spáchali”. Česká i slovenská
poezie psaná v exilu (nikoli tedy jen poezie
exilová) podá jednou o osudech našich a našeho
domova svědectví, za něž se básníci nemusí
stydět. Tahle Storchova knížečka stojí např.
dvanáct švédských korun, což je zhruba
ekvivalent lístku do biografu. Koupit siji můžete
u autora: 186 -00 Valentuna, SWEDEN.
Pavel Javor
Karel Kryl: SEDM BÁSNIČEK NA ZRCADLO
Autorovým nákladem , M nichov, 1974
(Miinchen 19, Fuetererstr.3/II) Str.32, DM 12.00
Nic víc než všehovšudy 140 svých veršíků,
většinou o dvou, nejvýš o třech slovíčkách, shrnul
Karel Kryl do podlouhlého sešitku, který si sám
ilustroval, financoval a do tisku připravil, jak
čteme v tiráži. A tím vším, na těch dvaatřiceti
stránkách (z nichž dobrá třetina jsou vakáty) nám
udělal radost za víc než za dvanáct marek.
Kdybych byl literární kritik, zadumal bych se
nad otázkou, zda Karel Kryl je básník nebojen
písničkář. Protože kritik nejsem a sám píši básně,
zjevuji tu, co mi říká můj instinkt: že Kryl,
prosím, básník j e ! I v těch jeho známých
písničkách, zvláště ze srpna 68, promluvil básník.
Veršem původním, živým á čistým. Je ta jeho

Múza celá otrhaná, chudá, záplatovaná. Je to
taková Viktorka u splavu, bosonožka,
husopaska. Má rty nelíčené, roztřepené mrazem,
ale zpívá si o jaru. Bere tě za ruku plaše, ale pevně,
vede tě ke studánce a říká: Vím, svět je šedivý,
vylidněný . . . ale pojď, ukážu ti, kde ještě zurčí
pramínek poezie . . .
Kryl říká v jedné z těch svých básniček na
zrcadlo, že si vymýšlí slovíčka. To je sice pravda,
ale nikoli celá. Za jeho poetickou hrou je totiž
leckde možno vytušit úporné soustředění, takřka
zápasivost myšlenky a formy. Je to poezie totálně
odhmotnělá, zpívající, křehká i pevná. Je to
v še ch n o v id ě n o
očima
m lad ý m a a
rozdychtěnýma, očima i srdcem milence. ( když
rosou jemnou / nebe myje včelám sasanku ) Ale
jsou tam také metafory, které do té čisté lyriky
zapadnou jako hrom do police a přímo čtenářem
zalomcují. ( Jsem vyschlá studna / v které není
vody / pro blázna / Jsem cesta bludná /
rozbourané schody / do prázdna )
Karel Kryl dovede zachytit složitou situaci na
drobném čtverečku papíru, slovy zpěvnými i
rozechvělými:2Poslyšte, jaká přehršlička slov mu
stačí k vyslovení “happy endu”, o němž i velcí
básníci často hýří slovy marnotratnými i
blábolivými:
Tvá ruka v mojí
Oči plné něhy
chtějí zpět
Ústa se spojí
Voda trhá břehy
Hoří svět
Plameny zebou
Vlaje hříva hříbat
přes myrtu
Jsi mnou Já tebou
Mohu prosím slíbat
krev s tvých rtů?
Kryl je umělec skromný a talentovaný. Pošlete
mu, prosím, pár dolárků za tolik radosti . . .
Pavel Javor
Ludvík Němec: THE CZECHOSLOVAK
HERESY AND SCHISM
The Emergence of a National Czechoslovak
Church
Vol. 65, Part I, Transactions of the American
Philosophical Society, Philadelphia, March 1975

Profesor Ludvík Němec, člen SVU, napsal pod
uvedeným názvem velmi poučnou a zasvěcenou
studii o vzniku, krizi a historii Československé
církve. V úvodní části vysvětluje politický a
eklesiastický význam pojmů heresy a schism.
Analyzuje nacionalismus, patriotismus a církevní
intelektualismus; hodnotí i vliv husitství a jeho
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význam pro české národní uvědomění. Líčí
historii někdejší České jednoty jako avantgardy
klerikálního pokroku a sjednocování snah, které
vyústily v Jednotu čs. duchovenstva v Praze (v
listopadu 1918).
Dr. Němec pak vysvětluje poválečné tendence
vedoucí k nacionalizaci církve v novém státě a
objasňuje motivy, jež zavinily, že nad původním
dobrým úmyslem zvítězil planý politický
radikalismus. Líčí krizi v otázce liturgie
provozované výlučně v české řeči, objasňuje
rozdíly mezi jednotlivými směry protestantismu a
podrobně se zabývá založením Československé
církve (v lednu 1920) a její historií až po dnešek.
Mimořádně zajímavou, pro mnohé čtenáře
skutečně novou, je kapitola líčící osudy církví za
protektorátu Bóhmen und Máhren a důsledky
komunistického puče pro náboženský život
Č eskoslovenska. S tudie prof. Němce,
významného římskokatolického intelektuála, je
bohatě dokumentovaná. Pro čtenáře, který se
zajímá nejen o historii Československé církve, ale
o celý náboženský a církevní život
Československa, je tato studie významným
zdrojem informací.
—or.

R o s a lie
R um anová:
A W O M A N ’S
CONFESSION
Vydal Vantage Press, lne. 516 W, 34th St. New
York. N.Y. 10001, USA, stran 116, váz. $ 4.50

Nakladatelství Vantage Press prokazuje
novým autorům vítanou příležitost publikovat
(většinou za jejich peníze) většinou literární
prvotiny.
Umělecká
hodnota
některých
takových písemností bývá někdy úměrná
nedočkavosti příliš mladých nebo příliš
ambiciózních autorů. Čas od času se však
vyskytne pozoruhodná výjimka a milé
překvapení.
Za takový případ možno považovat novelu
Rosalie Rumanové nazvanou A WOMAN’S
CONFESSION, která vyšla koncem minulého
roku. Autorce se podařilo vměstnat na pouhých
sto stránek nejeden problém osobní —- osudy
mladé ženy dvanáct let odloučené od
manžela—exulanta, ale zároveň i nadhodit
nejednu závažnou otázku dneška. Ty se týkají
např. netečnosti západního světa vůči národům
podmaněným komunismem, generační propasti,
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emancipace ženy atp. V tomto směru novela R.
Rumanové značně vybočuje z úzkého rámce
pocitů osobních, intimních, nabývajíc dosahu a
ohlasu obecně lidského.
Podstata této prózy, je ovšem povýtce rázu
osobního, patrně i autobiografického. Je to
“zpověď ženy svého věku”, zpověď příslušnice
vysoce explozivní generace, jak je v novele
náležitě zdůrazněno. Dějová osnova je poměrně
jednoduchá. Mladá slovenská studentka Julie,
poznamenaná tíhou žluté hvězdy, nalézá oporu i
lásku v úspěšném Petru Holanovi, který ji za
války ukrývá, když její rodiče zahynuli v plynové
komoře. Nakonec to však není romantický Petr,
ale solidní, realistický Josef Radok, s nímž Julie
spojí svůj osud. Radok, vedoucí inženýr
gigantického průmyslového projektu Huko, je po
válce obviněn ze sabotáže a v poslední minutě
před hrozícím zatčením unikne do Vídně a odtud
emigruje do Kanady.
Pro Julii pak nastává dvanáct trpkých let
odloučení, za něhož propadá nejedné duševní
krizi, zmítajíc se mezi věrností k nepřítomnému
manželovi, mezi Petrem a nelítostným světem
komunismu. Petr, který se mezitím vrátí z
Moskvy jako významný představitel strany, drží
nad Julií ochrannou ruku až do jejího, tak dlouho
odpíraného, odletu do Kanady. Když se Julii po
dvanácti letech odříkavého života splní její sen a
opět se setká s manželem, její od mládí nemocné
srdce jako by již nemohlo unést další náklad a to
ani náklad štěstí. Den po příjezdu do Montrealu
odváží Radok Julii do nemocnice, odkud se sice
za několik dní vrátí domů, alejen proto, aby v
rychlosti rozšířila svou zpověď a osobní odkaz
obecně platný. Zakrátko, po operaci srdce,
umírá.
Životní
retrospexe v
podobě autorčiny
písemné zpovědi zanechané Josefovi, představuje
zajímavou
osnovu celé novely. Rosalie
Rumanová dokazuje touto svou literární
prvotinou nevšední vyprávěčský talent. Umí
hospodařit výrazovými prostředky, nepropadá
sentimentalitě ani tragice, hledá a nalézá
poctivou
odpověď na
nejeden problém
emancipované ženy zachovávající věrnost
tradičním mravním hodnotám. Čtenář musí
jenom
p řita k at
autorčině
povzdechu
vyslovenému v závěru těmito prostými slovy:
Something is going to happen, some catastrophe
of some kind, to hring us back together again,
and let us take a look at ourselves and make us see
hon}empty we are. My God, how empty we are!
Myslím, že o této autorce uslyšíme brzy více.
Jiří Škvor

A.H. Herman:
A HISTORY OF THE
CZECHS
Allen Lane, London, 1975, 324 stran $ 21.50
(páper)

Životní cesta britského autora započala v
jihočeském Táboře, kde se před 70 lety narodil.
Svá studijní léta, ztrávená na Karlově universitě,
doplnil studijními pobyty na německých
učilištích a před II. svět válkou se usadil jako
žurnalista v Anglii. Praha přivítala Hermana po
krátkém intermezzu v roce 1946 a opět v roce
1964 jako stálého korespondenta Financial
Times, působícího v Československu až do roku
1969.
Dílo, jež autor předkládá, je výsledkem
šestileté práce, podložené systematickým studiem
původních dokum entačních pram enů v
Československu v šedesátých letech.
Hermanovo dílo je časově rozčleněno do tří
dějinných úseků: léta cca 400— 1620; období
1620—1914, časový úsek zpracovaný nejpřesněji;
1914—1969, se zdůrazněním ukončení jedné
dějinné periody státu v porážce české liberalisace.
Hermanova práce nepatří mezi díla přinášející
fundamentálně nový nebo originální pohled na
naše dějiny. Je to však práce napsaná perem
zkušeného
ž u r n a lis ty
a sc h o p n é h o
popularizátora. Její originální přínos lze
sp a třo v a t v a u to ro v ě z d ů ra z n ě n í
k u ltu rn ě — p o litic k ý c h
a
technologicko—ekonomických
aspektů
v
jednotlivých stupních vývoje naší národní
historie. Historikové, kteří bývají přečasto
zaměřeni výlučně humanitně, uvedené aspekty
často opomíjejí. Publikaci by prospělo, kdyby
autor v reedici lépe propracoval období husitské,
pohusitské a českou renesanci, zejména její
přínos technologický.
Pro seznámení západního čtenáře s českou
dějinnou tradicí a jejím kulturně—historickým
přínosem evropské civilizaci plní Hermanova
práce svou funkci znamenitě.
Píchá

Knihu lze objednat u68 Publishers Toronto, Box
695, Postal Station A, Toronto, Ont. M5W IG2,
CANADA

DVAKRÁT BELETRISTICKY O POLITICE

Jan Drábek: A CO VÁCLAV? — Alan Levy:
PRAŽSKÉ PEŘEJE
Vydalo nakladatelství SIX TY —EIGHT
PUBLISHERS INC. Box 695, Postal Station A,
Toronto, Ont. M5W 1G2, CANADA, r. 1975, $
3.95 (páper)

Jan Drábek, (nar. 1935 v Praze), je mezi
českými autory v zahraničí v té záviděníhodné
situaci, že přišel do exilu tak mlád, aby dokonale
ovládl
angličtinu.
Jeho
autobiografické
vyprávění vydané v anglickém originále pod
názvem WHATEVER
HAPPENED TO
W ENCESLAS výborně přeložila Heda
Kovályová, patří mezi nejvtipnější knížky vydané
v exilu. Nečetl jsem anglický originál, aleje—li
vyprávěn tak zajímavě jako český překlad, pak si
troufám tvrdit, že Drábek předložil anglicky
čtoucímu světu českou i obecně lidskou kauzu
mnohem účinněji a přesvědčivěji než tucet
memorand zasílaných Spojeným národům nebo
vládám demokratických zemí.
Oč autorovi jde? O nic více (ale také o nic
méně), než o vylíčení tragicko—komických
situací, s nimiž se setkává téměř každý uprchlík z
komunistického světa ve světě západním. Autor
komentuje politické události v Československu
od chvíle, kdy Germani vařili na pražském
Staroměstském náměstí guláš z českého
hovězího, aby nasytili hladovějící Slovany.
Pokračuje líčením typických situací v
Protektorátě, přes vylodění spojeneckých
jednotek v Normandii až po konec války. V
následujících kapitolách Drábek podává osobitý,
nesmírně vtipný “referát” o přibližně stejných
poměrech v době “osvobození” ČSR Rudou
armádou, jíž se tam zalíbilo tak dokonale, žesi po
třiadvaceti letech “osvobození” zopakovala.
Třebaže Drábkova “zpráva” nese nezatajované
rysy autobiografické, osobní subjektivita neubírá
naprosto ničeho na obecné platnosti a
věrohodnosti vyprávění. Jeho hlavní scénou není
Československo, ale Amerika, kam se autor r.
1948 s rodiči vystěhoval. Poměr amerického
strýčka Harryho k novým exulantům, sžívání ses
americkou skutečností, zkušenosti ze studia na
jedné koleji, pilné hrdinovo milování s dcerou
jednoho z atlantských milionářů (které skončilo
happy—endem stejně ztřeštěným jako hrdým), až
po jeho návrat k novému exulantství (jehož se
žádný politický uprchlík prostě nemůže vzdát), to
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je osnova Drábkova vyprávění, osnova jen lehce
načrtnutá a přece pevná a naprosto logická.
Několik hlavních postav (Standa Zeman,
Džony Kraun, strýc Harry a ovšem i rodiče) se na
pozadí té scény jen mihají, aby zdůraznily hlavní
roli hrdinovu. Po několika desítkách
koncentráčnické a podobné politické literatury,
která, obávám se, sotva hne otrlým osrdím
mnohých našich sebevědomých spoluobčanů,
domnívám se, že Drábkova knížka je právě
takovým druhem literatury, která je může nejen
zaujmout, ale i přesvědčit. Jan Drábek je
vyprávěč nadaný a jsem přesvědčen, že čtenář si
přečte jeho knihu na jedno posezení.

Také Pražské peřeje Alana Levyho jsou
překladem. V anglickém originále, naneštěstí už
dávno rozebraném, se jeho kniha jmenuje
Rowboat to Prague a přeložil ji Igor Hájek.
Autor, úspěšný americký žurnalista střední
generace, působil v letech 1967 až do počátku r.
1971 (kdy byl z ČSR vypovězen) se svou rodinou
v Praze jako dopisovatel amerických New York
Times a Life. Na jeho líčení československého

politického tání a pražského Jara je velmi
sympatická jeho snaha co nejúžeji se sžít s
Prahou, s tepem jejího srdce, s jejími nejmladšími
politickými dějinami. V tomto směru jsou
Levyho Pražské peřeje jedním z nejúplnějších a
nej autentičtějších svědectví o lednových a
srpnových událostech r. 1968.
Alan Levy se dovedl podivuhodně rychle a
dokonale zpřátelit s řadou předních představitelů
nejen politického, ale hlavně kulturního života
(především s Milošem Formanem, Jiřím Š litrem
a jeho přítelkyní Sylvou, s Jiřím Suchým, Jiřím
Menzlem aj.). Jako cizinec si mohl dovolit stát
nad stranami a nad situací, ale nikdy se netajil
tím, kde stál svým srdcem. Levy je žurnalista
nadaný i pilný. Jeho líčení srpnové krize vyniká
smyslem pro reportérskou pohotovost,
objektivnost i pro zajímavý detail.
Jiří Škvor

Anglický originál Drábkovy knihy
WHATEVER HAPPENED TO WENCESLAS
můžete objednat též u 68 Publishers Toronto.
$8.95 (váz.)

Umění dokazuje něco, co společnost často slibuje, ale vždy jenom klame
sama sebe. Klasické Athény nadělaly pěkný svinčík - ale zůstala
Antigona. Renezanční Řím nadělal pěkný svinčík - ale byl namalován
obraz na stropě Sixtinské kaple. Jakub první nadělal pěkný svinčík - ale
vznikl Macbeth. Umění je jediný řád, který naše zmatená lidská rasa
vytvořila, a který trvá.. .je to maják, jehož světlo nelze sk rý t... Básníci,
jak kdysi řekl Shelley, jsou skutečnými, i když nepřiznanými,
zákonodárci světa.
E.M. Forster
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