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STATI A ÚVAHY
USA v roce jubilejním
Vlastislav Chalupa
I. Oč jde?
Přes všechny nedostatky je Amerika stále nejživotnější a nejsilnější
společností na světě. Proto jsou její slabiny tím vážnější. Nejsou
příznakem jejího rozkladu. Jsou příznakem úpadku civilizace, ke které
patří.
Životní filosofie moderní civilizace vyhlásila empirickou vědu za
výlučné měřítko platnosti a závaznosti, a tak odmítla konzolidační
hodnoty tradice, instinktu a náboženství, které držely společnost
pohromadě. Na jejich místo však nic jiného nepostavila. Ve jménu
rozumu osvobodila člověka
od poslušnosti rozum ově
neodůvodnitelným normám; ale také kritikou rozumu zbavila
objektivní platnosti výsledky rozumové úvahy. Došla k závěru, že
objektivní pravda, jakožto konečná norma poznání a chování, je nejen
nepoznatelná, ale neexistující. Člověku, který se táže, co má dělat,
odpovídá jenom, aby dělal, co chce, a slibuje, že technologie mu dá k
tomu potřebné prostředky. Umně formulované úvahy o sebevyjádření a
sebevyžití postavily na hlavu starou otázku západního člověka, který
hledal svobodu od irracionálních sil své bytosti tím, že je podřizoval
rozumu nebo - v křesťanství - rozumu a zjevení. Filosofie moderní
civilizace vidí naopak svobodu člověka v neomezeném vyžívání jeho
irracionální části. K tomu, aby prosazoval, co chce, nepotřebuje jiného
ospravedlnění než skutečnost, že se mu něčeho chce.
Pro udržení civilizace je to ovšem základna zcela nedostačující, a
společnost, ve které tato filosofie převládne, klouže postupně do
barbarství tou měrou, jakou egocentrická morálka sebevyžití je
přejímána jejími členy. Když ničím neomezovaný růst nároků na
materielní uspokojení jde ruku v ruce s odmítnutím povinností, kázně a
závazků, bez kterých je růst životní úrovně nemožný, civilizace je v
rozkladu.
1

Být sám sebou, vyžít se, procházet jedním líbivým zážitkem za
druhým je obecně přijímaným životním postojem, který je soustavně
rozváděn a ospravedlňován. Požitek, příjemné vydražďování nervů je
dobrem. “It cannot be wrong, if it feels so good”, je lapidárním
vyjádřením této filosofie. Omezování, strádání, utrpení, ať pro
jakýkoliv účel, je zlem. Bolest je nejvyšším zlem - musí být odstraněna i
za cenu utracení života - cizího, ale i vlastního. Pospolitost lidí, žijících
podle takových zásad, je velmi křehkým celkem - v očích svých členů má
jen druhořadou cenu, odvozenou od toho, do jaké míry přispívá
jednotlivci k jeho blahu; jakmile omezuje, žádá oběti - stane se
nepřítelem, předmětem opovržení a nenávisti.
Tato filosofie není v Americe filosofií většiny občanů, ale je filosofií,
která ovládá veřejné sdělovací prostředky a literaturu, která je módní v
akademických kruzích a dominuje právní teorii i praxi. Odlišné či
opačné názory jsou na veřejnosti ignorovány, zesměšňovány nebo
hanobeny jako zastaralé, zaostalé a nevědecké. V souladu s tímto
myšlením vybírá tisk a televize klíčová témata politického života. V
době, kdy se zhroutil mezinárodní právní řád, kdy země jde do těžké
krize v zásobování energií, kdy osobní a majetková bezpečnost občana v
určitých rozmezích prostoru a času je uvedena v niveč, kdy zahraniční
nepřítel získává a uplatňuje vojenskou převahu k otevřené agresi a
intervenci všude na světě, v takové době jsou nej živějšími tématy veřejné
debaty pro komentátory novin a televize obhajoba svobody potratů,
plnoprávnost úchylných mužů a žen, možnost kouřit marijuanu,
denunciace americké tajné služby a jejích členů a útoky na zbrojní
rozpočty.
Životní styl, který povyšuje sebevyžití na nejvyšší hodnotu, je ve svých
důsledcích neslučitelný s demokracií, která svým většinovým principem
ukládá v rámci základních občanských svobod omezení a povinnosti
každému jednotlivci. S malou měrou nadsazování lze říci, že politika
Spojených států není dnes určována většinou, ale tlakem zájmových
skupin a skupinek, které bezohledně prosazují své omezené,
zabsolutisované cíle.
Ve veřejném životě se tento pochod obráží v tom, že hluboce poklesl
význam volených orgánů a neúměrně vzrostl význam soudů, jejichž
prostřednictvím jednotlivé skupiny prosazují své absolutistické cíle
proti vůli většiny. Malá skupinka bojovných atheistů prosadila
prostřednictvím soudů zrušení řádně odhlasovaných zákonů,
dovolujících ve škole dobrovolnou společnou modlitbu žáků. Malá
skupinka prosadila prostřednictvím soudů zrušení zákonů a výsledků
lidového hlasování ve všech státech Unie, které omezovaly potraty.
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Menšinové skupiny vnutily prostřednictvím soudů společnosti formy
rasové integrace, které byly opětovně odmítnuty volenými zástupci lidu.
Stejným způsobem došlo k zrušení trestu smrti, k rozšíření pornografie
přes nesčetná omezení místními a státními předpisy, které byly šmahem
prohlášeny za protiústavní; k jednostranné ochraně práv zločinců proti
občanům i policii, k ochraně homosexuality, atd. Na žádost několika
desítek lidí zastavil soud dvoumiliardovou stavbu naftového potrubí
přes aljašskou tundru, bez ohledu na celonárodní nedostatek
pohonných látek. Desítky továren, vojenských základen a atomových
elektráren bylo zavřeno nebo znemožněno rozhodnutími soudů na
žádost několika tuctů pacifistů, ochránců přírodního prostředí nebo
prostě lidí, kteří si postavili hlavu. Ztráty na výrobnosti, zaměstnanosti,
vojenské a politické síle Spojených států, způsobené těmito zásahy, se
ani nedají vyčíslit; pro ty, kdo je způsobují, jsou tyto důsledky ovšem
podružné.
Promítne li se tento vývoj na pozadí mezinárodního nebezpečí, které
Spojeným státům hrozí a které očividně sílí, je zřejmě přední nutností
země obnovit a zajistit převahu integrace nad odstředivými a
rozkladnými vlivy. Toho lze dosáhnout jen artikulováním životní
filosofie a politického programu, který by odpovídal cítění většiny;
seskupit kolem něho všechny, kdo se hlásí k jeho hodnotám a přetvořit
jej ve vnitropolitická, hospodářská a zahraničně-politická opatření,
která by zabezpečila převahu integrace nad differenciací a hájila zájmy
Spojených států měrou aspoň takovou, že jejich přežití bude zajištěno.
II.Kam teď?
V Americe takový úkol - pokud jej vůbec lze splnit - může splnit jen
president. Instituce presidenta je vlastně jedinou politicky integrační
institucí amerického vládního systému. Americké politické strany
nemají ani ideologii ani organizaci, kázeň a sílu, které by je k úloze
integrační uschopnily: politické směry spíše obrážejí, než aby je vedly.
Senátoři a poslanci jsou voleni na základě územním, nikoliv
celonárodním, a proto nutně u nich místní a partikulární zájmy hrají
přední úlohu. Vláda nerozhoduje podle většinového principu;
jednotlivá ministerstva, resorty, komise a ústřední úřady táhnou každý
svým směrem (konflikty mezi ministertvem zahraničních věcí a národní
obrany a CIA jsou notorické; stejně tak sváry mezi tajemníky armády,
námořnictva a letectva), a jedině president jim dává - nebo může dávat jakž takž jednotnou linii. Centrální byrokratický aparát je do velké míry
autonomní i vůči vládě, a často v konfliktu s ní i uvnitř sama sebe.
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Nejvyšší soud pak nemá povahu politického vůdce a v dnešní situaci
státní jednotu spíše rozkládá než utužuje.
Pokud si president nutnost obnovení vnitřní jednoty republiky
uvědomí, o jaké síly se může opřít - a jaké překážky bude muset
překonat?
Jaký je to úkol, lze objasnit na příkladu presidentů Johnsona a
Nixona. Oba byli přesvědčeni, že pro Spojené státy je životně důležité
zachránit jihovýchodní Asii před komunismem, a oba se snažili prosadit
tuto politiku proti odstředivým silám americké společnosti.
President Johnson byl znemožněn vzpourou zradikalizovaných
profesorů a studentů, beztrestností, kterou soudy zaručovaly
výtržníkům a buřičům, surovými útoky tisku a televize a omezováním
vojenských rozpočtů v kongresu. Uznav beznadějnost své situace, vzdal
se a odešel z politiky.
President Nixon se tak snadno nevzdal. Jednak se snažil vytvořit
politickou sílu z “mlčící většiny”, na jejíž oporu apeloval při všech svých
kritických rozhodnutích, jednak využíval proti svým odpůrcům všech
mocenských prostředků svého úřadu: infiltrace, sledování a hlídání
tajnými službami, daňových prověrek, atd. Přesto se vytvořila situace,
že státní úředníci kradli nepokrytě důvěrné a taj né zahraničněpolitické
a vojenské dokumenty a prodávali je novinám, že noviny tyto
dokumenty uveřejnily a soudy odmítly je za to potrestat, že ti, kdo
doklady odcizili, se stali hrdiny akademického světa a miláčky televize a
novin, že přednášeli na universitách jásajícím studentům a vystupovali
jako autority v televizních debatách. President se tehdy rozhodl
vybudovat svůj vlastní illegální výzvědný aparát; členové tohoto
aparátu vlezli do nastražené pasti a po dlouhých měsících souhry mezi
soudy, tiskem a jeho tajnými informátory z řad centrální byrokracie,
kongresnimi vyšetřovateli a veřejnými sdělovacími prostředky, musel
president odstoupit - a jen tak tak unikl vězení. Jeho nástupce pak před
tlakem odstředivých sil jednoduše kapituloval a Vietnam nechal
komunistům. Jestliže takový osud potkal dva presidenty, kteří byli
zvoleni drtivou většinou a kteří se snažili hájit zájmy Spojených států
proti neochotě k oběti v jednom jediném směru politikou, která měla až
téměř do Nixonova pádu souhlas většiny, lze si představit, jak obtížná
bude práce presidenta, který bude postaven před úkol postavit se proti
c e l é m u desintegračnímu procesu, který se stále zrychluje.
l oto by byly jeho úkoly a potíže:
Musí vytvořit a rehabilitovat integrační hodnoty, které by se staly
“oficielními” hodnotami, t.j. hodnotami, které stát jako orgán
společnosti představuje, uskutečňuje a c h r á n í v tom směru, že
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napadat a podrývat je se stane vážnou záležitostí s vážnými důsledky, ne
frivolní hrou bez jakéhokoliv rizika a zodopovědnosti.
V mravní a intelektuální spoušti, kterou stále rozšiřuje moderní
filosofie sobectví, je nejvýše nepravděpodobné, že by se tento úkol dal
včas uskutečnit vnitřní mravní obrodou; jak mravně obrodit lidi, kteří si
osvojili soustavu hodnot, jakou v naší národní kultuře představuje kurát
Katz a dobrý voják Švejk? Uplatňování integračních hodnot za takové
situace je věcí propagandy a donucení spíše než věcí přesvědčování a
“revoluce hlav a srdcí”.
Je však nemožné dělat propagandu, když president, který by se o
tento úkol pokusil, nejen nemá vlastních komunikačních prostředků,
ale má proti sobě veškeré masové sdělovací prostředky. Presidentovo
úsilí musí nutně ztroskotat, když ihned po každém jeho projevu tucty
komentátorů jeho slova podezírají, podrývají, převracejí, překrucují,
kritizují, zesměšňují a odmítají, a když žádný hlas pro počínání
presidenta není připuštěn k mikrofonu ani na stránky tisku. Každý
americký president, který bude chtít vést pevnou národní politiku, bude
muset zlomit existující monopol veřejných sdělovacích prostředků,
jinak tento monopol zlomí jeho.
Je také nemožné vést národní politiku v situaci, ve které každá
skupina, ochotná sáhnout k násilí, má tím právo veta nad rozhodnutím
většiny. Bezpečnostní aparát k zvládnutí této situace je po ruce, ale jeho
úsilí je blokováno rozhodnutími soudů, které jsou v předních řadách
ničitelů tradičních hodnot a prosazují moderní centrifugální filosofii.
President, který se rozhodne vést politiku proti odporu násilnických a
neústupných menšin (a zastavit stále rostoucí vlnu zločinnosti a
samoúčelného teroru), bude muset zajistit, že dosažený pokrok nebude
zvrácen soudním aparátem, který za dnešní situace běžně anuluje stejné
pokusy volených orgánů místních.
Integrování politiky ve Spojených státech není dále možné bez toho,
aby všechny složky ústředního aparátu sledovaly jednu politiku. Dokud
existuje situace, kdy president usiluje o vyrovnaný rozpočet a všechna
ministerstva klidně zvyšují výdaje; kdy ministerstvo zahraničí podráží
nohy ministerstvu národní obrany a tajná služba vede politiku
protichůdnou politice ministerstva zahraničí; kdy úřad pro zásobování
energií je blokován na každém kroku úřadem pro ochranu prostředí a
kdy president jde do voleb s programem omezit byrokracii, jejíž je sám
hlavou a proti nižje ve skutečnosti bezmocný - dokud, zkrátka řečeno,
existuje situace, kdy si každý sektor federální byrokracie dělá, co chce,
bez ohledu na ostatní sektory a na presidentovu a vládní politiku, není
možné americkou společnost účinně integrovat. Změnit tuto situaci je
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však obtížné, protože členové nejvyšších vrstev této byrokracie jsou
prakticky nesesaditelní, nepřeložitelní, nepropustitelní - a jejich platy
nesmí být sníženy.
Shrnuto tedy, k integraci americké společnosti je třeba presidenta,
který by provedl ideovou a propagační ofensivu a koordinoval všechny
složky ústředního aparátu veřejně prováděnou a veřejností
podporovanou organizační revolucí, která by kombinací preventivnich
a represivních prostředků nahradila rozvrácený neformální konsensus o
cílech americké domácí a zahraniční politiky a omezila centrifugální
vlivy ve společnosti na míru slučitelnou s přežitím celku.
Je zde ovšem ještě druhá možnost: pokračovat v dosavadním
rozkladu, až dojde stupně, který bude naprosto neslučitelný i s
minimálním fungováním průmyslové společnosti. Protože milióny
lidských životů jsou na běhu této společnosti závislé, bude pak její
minimální fungování zajištěno soustavou totalitární byrokracie
domácího nebo - pravděpodobněji - zahraničního (sovětského)
původu.
III. A kdo?
Vyloučí-li se kandidáti na presidentství, kteří kandidují jen z
demonstračních důvodů (kandidáti drobných skupin levice i pravice),
lze s hlediska předchozích úvah rozdělit vážné uchazeče o presidentství
schematicky asi takto:
Nikdo nedoporučuje vytvoření totalitního byrokratického státu jako
cestu z dnešní situace.
Kandidáti, kteří vzali za své hodnoty moderního životního názorná
chtějí je šířit na úkor tradičních amerických hodnot, vystupují hlavně
pod označením liberálů. Několik jich v prvních kolech výběru
stranických kandidátů odpadlo; zbývají Jim Carter, Morris Udali, Fred
Harris a Sargent Shriver mezi demokraty a Nelson Rockefeller mezi
republikány. Jakkoliv je riskantní předpovídat výsledky voleb, ke
kterým dojde až v listopadu, lze říci, že většina občanů modernímu
egocentrickému životnímu názoru nepřeje a že se sotva kdo z nich stane
kandidátem jedné z obou velkých politických stran.
Na druhé straně si však občané ještě neuvědomují hloubku a
závažnost krize, do které se Amerika dostala, a proto nelze ani
odhadovat naději na zvolení těch kandidátů, kteří mají nejblíže k
pochopení a řešení této krize. (Vážný zahraničněpolitický nezdar by
mohl tuto situaci změnit.) Jsou jimi na pravici Ronald Reagan a na levici
George Wallace. Ronald Reagan došel k porozumění rozkladu
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americké společnosti z praxe, jako guvernér státu Kalifornie; v té době si
také osvojil metodu používat ideologické a propagační ofensivy a
reorganizačních' zásahů do byrokratického aparátu, k prosazování
politického programu. Lze však pochybovat o tom, že má dost
bezohlednosti a tvrdosti k boji, který by jej čekal ve funkci presidenta, a
že by jej jeho voličstvo, sestávající hlavně z příslušníků středních vrstev,
v dalekosáhlých zásazích dostatečně podporovalo.
Guvernér Wallace má spíše instinktivní než intelektuální pochopení
pro ptřeby Ameriky a vyjadřuje je zjednodušeným, někdy i
zprimitizovaným způsobem. V jeho případě nelze pochybovat o tom, že
má dost bezohlednosti k prosazování politiky, kterou zvolí, a jeho
voličstvo - dělníci a zemědělci - by neváhalo vyjít do ulic, aby ho
podpořilo. Otázka je, zda by si byl vědom nebezpečí a důsledků svých
opatření. V předposledních volbách prohlásil, že to, co Amerika
potřebuje, aby se dala do pořádku, je dát policii na dva roky volnou
ruku. Svým způsobem je to kus pravdy, ale kdo a jak potom policii tuto
moc zase vezme? Amerika životně potřebuje znemožnit zneužívání
svobody, ale toto znemožnění může snadno sklouznout na opačnou
stranu a začít nezadržitelný proces k nějaké formě autoritativního
společenského řádu.
Začátkem března 1976 to vypadalo tak, že Republikánská strana
nominuje za svého kandidáta presidenta Forda a Demokratická strana
senátora Humphreyho. Překvapení nejsou ovšem vyloučena. Oba jsou
poctiví a přičinliví politikové, kteří by se snažili, aby v presidentském
úřadě napravili aspoň ty největší škody, způsobené rozkladem
západního světa. Žádný z nich nemá ani politickou uvědomělost, ani
odhodlání a znalosti, aby představoval vážnou překážku odstředivým
silám, které paralyzují vůli Ameriky. Po čtyřech letech jejich úřadu
budou Spojené státy stát asi před stejným dilemmatem jako dnes, jenže
patrně slabší vnitřně, vojensky i mezinárodně.
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České selství
Antonín Paleček

Já alespoň, kdybych byl třeba cikánského
rodu a již jeho poslední potomek, ještě za
povinnost bych si ukládal přičiniti se
všemožně k tomu, aby aspoň čestná památka
po mně zůstala v dějinách člověčenstva.
František Palacký v rozmluvě s hrabaty
Šternberky a Dobrovským, dne 1. XII. 1825.

“What knows he of England, who only England knows”. Tak psal
kdysi Kipling, ale totéž možno říci o každém jiném národě. Platí to
však rovněž o významné složce národa, specielně ve střední a východní
Evropě, jakou je jeho selství. Rozdíl je v tom, že nad minulostí a vývojem
různých národů se vzdělaní lidé často zamýšlejí a jsou pak vedeni k jejich
srovnávání, zatímco titíž lidé mají jen mlhavé a studiem nijak
nepodložené představy o selství svého či jiných národů. Selství ve
střední Evropě bývalo obvykle chápáno jako odvěké, přirozené pozadí,
s nímž je téměř každý občan nějak spjat a z něhož se každý inteligent
snaží nějak vymanit a tím je překonat. Tak aspoň se jevilo v
předválečném životě selství většině českého lidu.
Neplatí to však o selství jiných sousedních národů. Poslyšme např.,
jak se vyjádřil Julius Andrássy, poslední rakouský zahraniční ministr
vůči socialistickému předáku o selství maďarském:
“Nemáte představu o tom, jaké je to zlé stvoření, ten sedlák. Je
naplněn nenávistí vůči městům, kultuře, průmyslovému proletariátu.
Znám jejich charakter z přímé zkušenosti; znám tělesnou a mravní
špínu, ve které ti lidé žijí. Vy, jako socialisté, chcete zákony chránící
pracující lid. Toužíte po městské kultuře, dobrých obecných školách.
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Jste protiklerikální. Sedlák naproti tomu je negramotný, nedá ani haléř
na sociálni a kulturní věci, je klerikálně založen a je antisemita.
Všeobecné hlasovací právo by rozpoutalo tento příval barbarismu v celé
zemi a samotné zájmy sociálně demokratického dělnictva, jež my
považujeme za součást národní kultury, byly by zavaleny tímto
oceánem negramotného, klerikálního a antisemitského selství. . .” (1)
Tak se vyslovil tento pán vůči Zikmundovi Kunfimu,
spolupracovníkovi Bely Kuna, 11. listopadu 1918. I u nás převládal
odpor k selství jako k něčemu konservativnímu, kulturnímu životu
nepřejícímu, ale podobně by tento odpor u nás sotva někdo formuloval.
Pozoruhodné je ovšem, že očekával od socialisty, že mu bude bližší či
sympatičtější jeho představa selství než nějaká jiná.
Selství polské líčí Peter Brock ve Slavonic Review, v prosinci 1951,
takto:
“A ž do konce devadesátých let selství se samo necítilo jako součást
národa. Stavělo se nepřátelsky vůči myšlence obnovení polské
nezávislosti a očekávalo, že císařje bude chránit před polskou šlechtou.
Šlechta a městské třídy dívaly se pak na selství jako na cizí stav a
odepíraly mu politická a občanská práva. ”
Jak odlišná od těchto představ byla česká představa o charakteru a
roli našeho selství před světovou válkou! Již v Havlíčkových Národních
novinách roku 1848 se objevil promyšlený návrh na spolčení rolnictva a
zřízení jednoty hospodářské. Po roce 1867 vznikají, jako první zájmové
organizace, Hospodářské spolky, jichž vzniklo v následujících letech 45,
převahou většinou v českých částech Čech. I v době zchromeného
politického života, před rokem 1867, existovala obecní a okresní
zastupitelstva ovládaná českými lidmi, zatímco města byla vesměs v
rukou německých nebo rakouský smýšlejícího obyvatelstva. V prvních
volbách do zemského sněmu, v březnu roku 1861, Češi získali v Čechách
a na Moravě pouze jednu třetinu mandátů. České mandáty volily
především venkovské obce. Ve městech získali většinu kandidáti
němečtí; obchodní komory byly pouze německé. Z pěti obchodních a
živnostenských komor: pražské, plzeňské, budějovické, liberecké a
chebské, které byly ustanoveny v Čechách zákonem z roku 1850,
působily tři první v okresech s převahou českého obyvatelstva. Přesto
zůstalo vedení všech pěti komor, od jejich vzniku po třicet let, v rukou
německých obchodníků a průmyslníků.
Je celá řada dokladů toho, že až do osmdesátých let český živel byl v
českých městech namnoze hospodářsky i politicky slabší než Němci a že
teprve rozmach českého cukrovarnictví dal mu jak politickou tak
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hospodářskou páteř. Od roku 1859 vycházely v Praze čtyři německé listy
v celkovém nákladu 11.014 výtisků, a jediný deník v české řeči, vládní
Pražské noviny, v nákladu 2.260 výtisků. První českým duchem psané
noviny byly Národní listy, jejichž první číslo vyšlo roku 1861. Koncem
toho roku měly 1.200 předplatitelů v Praze a 2.900 na venkově. Podle
policejního hlášení byly tyto noviny ve zvláštní oblibě u českého
rolnictva. Roku 1856 měla Praha 133.000 obyvatel, z nich Cechů bylo, či
spíše svou českou národnost přiznalo 66.000. Do roku 1886 stoupl počet
obyvatel na 180.000, z nichž Cechů bylo 150.000. (2) Starostou Prahy až
d o roku 1860 byl Němec, pak už jen česky mluvící Rakušan. A podobná
situace byla ve všech větších českých městech. Citujeme Národní listy z
9. ledna 1862:
“V době předbělohorské stála naše česká města v čele veškerého
obchodního a národního ruchu celého svého oko lí. . . za nynější doby
však, když po neblahých a krutých robotních časech světlo svobody
všechny občany rakouské ozářilo, ztratila mnohá města česká důvěru
svého okolípro své nevčasné a zastaralé chování a pánovité přihlížení na
obyvatele vesnické, a poměr dřívější, kdy působila města na venkov, se
zvrátil tak, že nyní na mnohých místech venkov svým čilým a rázným
počínáním ospalá města předčí.” A dále zpráva uvádí, že kuklenští si
prosadili konání trhů z nevůle proti hradeckým měšťanům, kteří se
všemožně povyšují a kteří nedávno místo požadované české školy zřídili
utrakvistickou. (3)
Jako pronikali kuklenští do hradecké německé či rakušácké bašty, tak
podobně uplatňovaly své češství v Praze odbočky hospodářského
spolku v Karlině a na Smíchově. Zatímco k valnému shromáždění na
Smíchově, v prosinci 1860, byli ještě rolníci zváni česko—německými
přípisy a na programu byly výlučně otázky zemědělského hospodaření,
v červnu 1863 znovuzahájil svou činnost, po delší přestávce, Karlínský
odbor rolnickým shromážděním, na něž se rozesílaly už jen české
pozvánky. V září 1864 uspořádal tento odbor velkou
hospodářsko—průmyslovou výstavu na Rohanském ostrově v Karlině.
(První česká průmyslová výstava, jak známo, byla v Praze r. 1891.)
Z uvedeného vyplývá, že k počešťování “českých” měst nedošlo tak,
že by se přirozeným chodem věcí český živel v městech rozrostl, nýbrž
pozvolným prolínáním zbahnělého německy—českého prostředí
čerstvou krví přicházející z českého venkova. Města se tak v druhé
polovině minulého století biologicky obrodila a charakter národa se
radikálně změnil. Stal se výboj ným a nepohodlným, tentokráte již nikoli
poněmčeným městům, nýbrž politické a hospodářské nadvládě Němců
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v českých zemích. V tomto zápase získával před válkou rok od roku
novou půdu. Za války pak, po obnovení ústavních zvyklostí v roce 1917,
český venkov, věren své povaze, se od počátku stavěl mnohem
rozhodněji za národní požadavky než mladočeši nebo socialisté. Byl to
např. agrární Večer, který, jak líčil Karel Stloukal ve své knize Před
třiceti léty (Praha 1947), se odvážil uveřejnit květnový projev
spisovatelů roku 1917, podepisovaný mnohými u vědomí, že bude sice
předložen českému poselstvu, ale uveřejňován nebude. Agrární strana
byla také jediná z velkých českých stran, která koncem roku 1917
nemusela provádět ve svých řadách čistky, aby se zbavila “Rakušáků”.
Takový byl nástup českého selství v devatenáctém století, v příkrém
protikladu ke stagnaci či porobě tohoto stavu u dvou sousedních
národů. Jsou tři důvody, které nám vysvětlují tento odlišný vývoj.
Na prvém místě Češi v moderní době neměli domácí šlechtu. Byli
proto obecně v devatenáctém století považováni za “nehistorický
národ” a nemohli si v Rakousku činit nároky na podobné postavení,
jako Maďaři a Poláci. Pod šlechtou v Maďarsku a v Haliči selství však
zakrnělo, zatímco u nás po zrušení roboty a s liberalizací politického
života, sedlák, jako čelná složka české společnosti, byl nucen stát na
vlastních nohou a nespoléhat se na vedení “patriotické” šlechty. Byl
přitom beze styku s českou inteligencí (pokud tato vůbec existovala),
musil hledat svým vlastním pomalým způsobem řešení svých problémů,
bez jakéhokoli ideového vedení, většinou různými kompromisy. Vnášel
tak do našeho politického života od počátku nový způsob politického
boje.
Druhý zdroj síly, který vtiskl výrazný charakter našemu selství, třeba
hledat v tom, že od konce šedesátých let náhle se dostalo do popředí
řepařství, výroba suroviny řepného cukru, který se rázem stal
nejdůležitějším vývozním artiklem Rakouska. Stal se také zdrojem
příjmů obyvatel tisíců českých vesnic a dal páteř agrárnímu hnutí. Bez
řepařství nebylo by agrarismu, neboť v tomto oboru byl český sedlák v
Rakousku bez konkurence, zatímco v obilnářství byl daleko zatlačován
např. maďarskou pšenicí. Řepaři naučili českého sedláka vytvářet pevné
organizace k boji s průmyslovými cukrovary, jejichž kartel po léta
diktoval ceny řepy. Roku 1912 organizace českých řepařů měla 40.000
členů v 1.647 místních organizacích. Řepaři naučili českého sedláka
vidět nebezpečí nejen nalevo, ale i napravo, v kruzích holedbajících se
nacionalismem. Řepařství a cukrovarnictví se staly v sedmdesátých
letech hlavním českým průmyslem a v podstatě jím zůstaly ještě v
prvních letech samostatného státu.
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Na třetím místě třeba uvést určité kulturní, ryze české tradice, které se
přihlásily ke slovu v letech osmdesátých a vytkly pak snažení českého
rolnictva zcela jiný směr, než jakým se bralo rolnictvo ostatních národů
rakouských. V těch letech v Rakousku Taafův konzervativní režim se
snažil
vytvořit
proti
předcházejícímu
reži mu
liberálně—kapitalistickému protiváhu podporou selského a středního
stavu s katolickým vedením, stejně liberalizmem odstrkovaným, jako
byli sedláci a živnostnici. Docílil přitom úspěchu najmě ve Vídni a v
Rakousku, avšak pohořel v Čechách, kde existovaly husitské tradice
pochopitelně nej silnější v evangelických osadách českého řepařského
Polabí. Místo toho stali se sedláci páteří hnutí mladočeského a v
zemských volbách roku 1889 dopomohly mladočechům k prvnímu
vítězství. Je zajímavé, že ve venkovské kurii, jež na rozdíl od měst a
obchodních komor šla s mladočechy, 62 procent těchto okresů bylo
řepařských, 27 procent obilnářských a jedno procento bramborářské.
(4) Na Moravě naproti tomu, kde husitské vlivy v zámožnějších krajích
byly značně slabší, sedlák dlouho zůstával věren straně klerikální.
Charakter novodobého českého selství byl tedy zhruba zformován již
koncem minulého století. Ve svých počátcích, na přelomu století, strana
agrární, výsledek tužeb selství předcházejících desetiletí, úspěšně
obstála v zápase jak s mateřskou stranou mladočeskou, tak s vlivnými
aristokratickými kruhy podporovanou stranou klerikální. V prvních a
druhých volbách, po zavedení všeobecného práva hlasovacího r. 1907 a
r. 1911, narazila však na mnohem vážnější odpůrce ve straně
sociálně—demokratické. I v těchto volbách však šťastně obstála a to
hlavně díky tomu, že se do jejího čela vyšvihl mladý hostivařský sedlák
Antonín Švehla. Osudy žádné jiné české strany od té doby nebyly tak
radikálně změněny jejím novým vedením jako osudy strany agrární.
Strana ještě konzervativnější než jej i mateřská strana, původně dokonce
potírající myšlenku všeobecného hlasovacího práva, se dobrovolně
podrobila venkovskému sociálnímu radikálovi, který nejenom žádal,
ale nakonec i prosadil, aby tato strana přestala být stranou
“zemanskou”, a stala se stranou masovou.
Švehla málo mluvil a jeho životní filosofii musíme s určitou námahou
vyhrabávat z jeho různých předválečných projevů. Mluvil však dosti
jasně svými činy, svými rozhodnutími, svými kompromisy, aby si každý
soudný člověk mohl časem vytvořit obraz jeho cílů a společnosti, kterou
hodlal vytvořit. Hnutí zemědělců, jemuž byl postaven do čela a které
poté po dvě desetiletí řídil, narazilo za jeho vedení na soupeře mnohem
mocnějšího, protože nadnárodního a mezinárodního. Byla jím sociální
demokracie a Švehlův nárok na státnictvi je založen v prvé řadě na
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způsobu, jakým tomuto mocnému soupeři čelil, jak ho dovedl nejprve
oslabit a pak, po jeho rozkladu, podpořit a tím dát nový život jeho
státotvorné složce a tak zajistit klidný rozvoj nového státu.
O Svehlovi se dosud namnoze má za to, že byl člověkem “přízemních”
cílů, politikem spíše než státníkem. Studujeme—li ho však, musíme
dojít k závěru, že ve skutečnosti viděl dále než mnozí ostatní naši
občanští domácí a středoevropští politikové a že za svým cílem šel krok
za krokem a s úspěchem celý svůj život. Stal se tak jediným evropským
státníkem, který přišel k moci z války, zůstal vždy věren svým ideálům,
udržel se u vesla přes všechnu nepřízeň doby a jeho moc rok od roku
rostla a vyvrcholila v letech, kdy zákeřná nemoc ho vyřadila z politiky.
Víru v nový, lepší svět sdíleli s ním po vítězné válce zajisté i lidéjako byl
Wilson, Lloyd George, Clémenceau nebo Scheidemann. Brzy však byli
všichni tito velikáni odvrženi svým rozčarovaným okolím. Svehlovi
však, s Masarykovým přispěním se podařilo zabránit podobnému
rozčarování ve vlastním národě a tak po celý jeho život a až do odchodu
Masaryka z úřadu, v podstatě udržet v národě jak duch z roku 1918, tak
způsob, jakým byly řešeny běžné vnitropolitické problémy.
Brzo po vypuknutí války Švehla došel k názoru, že ať zvítězí kterýkoli
tábor, socialismus německého ražení (protože jiného nebylo) bude hrát
v jeho části světa rozhodující roli. Bolelo ho přitom, že čeští marxisté se
dívali spatra na národní myšlenku a že jejich vedení věřilo ve vítězství
německých zbraní. Věděl však, že český socialistický lid smýšlí jinak a
proto nasadil všechny páky, aby tento stav věcí zvrátil a začlenil
socialisty do národních řad. První jeho formulace této politiky je z roku
1916, tedy před ruskou revolucí a před zavedením ústavního života v
Rakousku. Podle Tobolky na společné schůzi, kterou měl s ním a se
Šmeralem, došlo k dohodě v těchto věcech:
1) Je třeba čelit diktatuře, aťjiž domluvou, protestem nebo šálením.
2) Starat se o budoucnost pro případ, že válka neskončí rozbitím
Rakouska.
3) O dohodě se pomlčí.
4) Sociální demokraté budou vedoucím činitelem pro vybudování
jednotné vůle českého národa, svoláním zástupců všech stran.
5) Mladočeši se pokusí vybudovat stranu městskou, aby byly tři pilíře:
sociální demokracie, agrárníci a mladočeši.
6) Národně—katolická strana bude přizvána až nakonec a
konzervativní velkostatek dodatečně. (8)
Celý poválečný Švehla je v tomto programu: Počítá i s tou nejméně
příznivou eventualitou; vybudování jednotného národního vedení je
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jeho cílem; v duchu doby, socialisté se musí ujmout vedení; je třeba
zjednodušit systém městských stran; nikdo nesmí být vyřazován z
národa, ale každý má své patřičné místo. Švehlovo státnictví záleželo v
tom, že se stále snažil získat pro svou národní a po válce státní politiku
všechny početnější složky národa a státu, po válce zmenšené o
velkostatek, ale rozšířené o složky německou, maďarskou a polskou.
Chtěl přebarvit všechny významné strany na státotvorné, ať už byly ve
vládě či v opozici.
Tento cíl nikdy nepustil se zřetele, ač ovšem vývoj věcí původní plán
namnoze změnil. Nemohl předvídat ruskou revoluci a její zhoubný vliv
na stranu socialistickou. Nebylo jeho vinou, že se brzo socialismus
rozštěpil a nebyl schopen vedení státu, jež padlo do jeho klína. Zůstal
věren své zásadě nevyřazovat nikoho z účasti na správě státu a stal se de
facto starším bratrem reformované sociální demokracie. Ani v
Rakousku ani v Německu tamnější sociální demokraté nenašli
podobného příznivce v občanském táboře, což vedlo později v obou
těchto zemích k občanské válce.
Za první vlády úřednické Svehlovi se podařilo sklížit politickou
“Pětkou” národní tábor podlomený vyhoštěním národní demokracie a
klerikálů z obou Tusarových vlád. Podařilo se mu rovněž včlenit
reformovanou sociální demokracii do tohoto nového souručenství, jež
bylo tajné, aby nebyly drážděny masy vedené nesvědomitými
intelektuály. “Pětka” zahájila v našich dějinách éru nenásilné
proti—revoluce směřující současně proti komunismu a proti
svévolnému počínání české (6), německé či slovenské “ulice”. Vycházela
z přesvědčení přijímaného všemi jejími stranami, že naše společnost je
pluralistická a že žádná její složka nemá právo bezohledně prosazovat
svá přání, to jest, že každá z pěti stran má právo veta. “Pětka” stála až do
roku 1926 v pozadí třech vlád a stala se tak školou naší demokracie,
která pod jejím vedením pevně u nás zapustila kořeny. Díky její záslužné
činnosti stalo se Československo již v prvních pěti letech své existence
ostrovem demokracie ve střední Evropě.
Další zásluhy Švehlovy o konsolidaci státu, projevené jak vstupem
Němců a slovenských rebelů do jeho třetí vlády, tak znovuzvolením
(Švehlovým přičiněním) presidenta Masaryka roku 1927, jsou obecně
známé. Říkalo se a dosud se říká, že Masaryk se inspiroval Wilsonovou
demokracií, jejíž símě zasadil u nás. Švehla byl ve své politické činnosti
veden heslem “rovný s rovným”, vyjadřujícím selské tužby v průmyslové
společnosti. Toto heslo, spíše než Wilsonova demokracie, se stalo
zásadou, o niž se opíraly všechny velké činy naší demokracie. Roku 1919
stálo u kolébky rudo—zelené koalice, rok nato byla na něm vybudována
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“Pětka”, o dvě léta později hlásí se k němu slovenské sebevědomí lu ďáků, v roce 1926 berou ho za své Němci při vstupu do vlády, po roce 1933
přicházejí s ním umírnění Henleinovci, v londýnském exilu zase němečtí
socialisté vedení Jakschem, a pak po roce 1945, když jeho původní
hlasatelé byli likvidováni společným úsilím komunistů a radikálního
křídla hradního, marně se ho dovolávají nekomunističtí členové
Národní fronty.
Švehlova koncepce demokracie a způsob, jakým ji uváděl v život,
nebyly všeobecně přijímány. Jeho hlavním odpůrcem bylo radikální
hradní křídlo, kryjící se jménem Masarykovým, jemuž byli duchovně i
politicky cizí a byli ve skutečnosti od poloviny dvacátých let vedeni
Benešem. (7) Naproti Švehlově snaze rozšířit pocit sounáležitosti z
“Pětky” vedoucích stran na všechny vlivné složky státu, a to bez
ohledu na jejich ideologii, stála Benešova koncepce demokracie, jež se
snažila národní a státní myšlenku zideologizovat a zúžit vyčleněním z
této pospolitosti všech složek označovaných jako konzervativní nebo
zpátečnické, agrární stranu mezi jinými. Benešova koncepce
demokracie, jejíž analogii bychom marně hledali v tehdejší západní
Evropě, měla za svůj cíl přetvořit buržoasní demokracii ve vládu t.zv.
čtvrtého stavu. Agrární strana byla pak považována za hlavního
odpůrce těchto snah a radikální křídlo hradní bylo ochotno spojit se s
kýmkoli, kdo by byl ochoten tuto stranu potřít. Za londýnského exilu, v
němž měli od počátku hlavní slovo, našli takového společníka ve straně
komunistické a po návratu do vlasti vláda čtvrtého stavu se objevila v
rouchu lidové demokracie. Ta měla být, podle Beneše, mostem mezi
Moskvou a západem; stala se však brzo všude jen předpokojem
komunismu.
Švehla dlouho považoval Beneše za našeho nejlepšího zahraničního
odborníka a přes výhrady, které měl proti nevybíravým manýrám, jež
Beneš vnášel do politiky, ho podporoval. Změnil však svůj názor krátce
před svou smrtí a jeho poslední vzkaz Masarykovi na podzim r. 1933
byl, že Beneš musí z politiky odejít. (8) Věděl o jeho nezřízené ctižádosti
hrát roli ve světové politice a obával se, po Hitlerově vstupu na scénu, že
Beneš zaplete náš stát do “vysoké” politiky. Říkal:
“Žádný nepřítel mne nikdy nezklamal, ale přátelé skoro vždycky.
Zahraniční politiku musíme dělat tak, abychom mohli zůstat mimo
válku, povedou-liji ostatní. Člověk v zahraniční politice musí být jako
sedlák. Zachovávat dobrý poměr se sousedy, ale zvláště s tím nejbližším.
Slabý síly nepřemůže, ale může, ba musí se s ní vyrovnat a dohodnout;
ale musí ji vidět a dovést vyvodit řádné důsledky včas.” (9)
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Beneš nedovedl vyvodit řádné důsledky včas a proto musela přijít
pohroma. Kdyby byl přijal Hitlerovy návrhy přednesené na podzim
roku 1936 jeho posly, k válce by stejně došlo, neboť Hitler byl Hitlerem.
Udeřil by však najiném místě. Po rozpoutání světového konfliktu, sotva
by pak někdo dovedl udržet náš národ před vstupem do války. Byli
bychom pak pravděpodobně, podobně jako Polsko, hrozně zdeptáni,
ale vyšli bychom z války bez Mnichova, s nezlomenou páteří, bez
zahořklosti vůči Západu a nezaprodáni Rusku.
Beneš nikdy nepochopil hlubokou Havlíčkovu moudrost platící pro
všechny malé národy střední Evropy. “Nechoď Vašku s pány na led...”
bylo zajisté i heslem Švehlovým a výrazem českého selství zavrhujícího
hazardérství. Maďaři zaplatili svého času za přisluhování Německu
Trianonem; my zase za své přisluhování Rusku poprvé Mnichovem.
České selství, které podstatně přispělo za první republiky k dobré
pověsti, jaké se těšil náš stát na západě i na východě (10), přestalo hrát
aktivní roli v národním životě za lidově—demokratického režimu, když
valná část obyvatelstva, nějakých deset tisíc českých vesnic, byla
zbavena pravomoci volit si své představitele z vlastních řad a chtěla—li
vůbec volit, musela volit představitele panského, městského, jejich
zájmům ciziho, ne—li nepřátelského stavu. Tak skončila éra “rovný s
rovným”, již vnesla do našeho národa strana venkovského lidu a jež se
stala živnou půdou naší demokracie.
POZNÁMKY:
1) Oscar Jászi, The Dissolution o f the Habsburg Monarchy, str. 228.
2) Uvedená data jsou doložena v Přehledu československých dějin, II. díl 1848-1918, Praha 1960.
3) Horská—Veselá Pavla, K otázce vzniku průmyslové buržoasie ČSCH 1962, No 2.
4) Křížek Jurij, Krise cukrovamictví v českých zemích v osmdesátých letech minulého století a její
význam pro vzrůst rolnického hnutí. ČSCH 1957, No 3.
5) Tobolka Zd., Politické dějiny československého národa od r. 1918 až do dnešní doby. Praha
1932— 1937, díl IV. str. 192.
6) Jasné odsouzení (“Pětkou”) svévolného počínání pražského obyvatelstva zabíráním Stavovského
divadla a okupací německých listů v listopadu 1920 bylo jedním z prvních činů této vedlejší vlády.
Peroutka F., Budování státu, str. 2028.
7) O tom jak byl Masaryk těmito lidmi přinucen abdikovat píše Julius Firt ve svém příspěvku DieBurg
aus der Šicht eines Zeitgenossen”, v publikaci Die "Burg”Einflussreiche politische Kraefte um Masaryk
und Beneš, Sv. 1. Vyd. Karl Bosi, Vídeň—Mnichov 1973. Prostředníkem Benešovým se stal R.
Bechyně, který vzal na sebe úlohu Masaryka co nejšetrněji přesvědčit aby abdikoval ( “Masaryk so
schonend wie nur moeglich beizubringen . . .”) Logicky z toho vyplývá, ač Firt o tom mlčí, že ho musel
rovněž přesvědčit, aby tvrdil, že iniciativa pochází od něho samého a že doporučuje Beneše, osnovatele
tohoto plánu, za svého nástupce.
8) O této důležité episodce při níž tlumočníkem Svehlova vzkazu byl Karel Čapek, píše J. Firt ve své
knize Knihy a osudy Index 1973, str. 224 a další. Beneš o ní mluvil s pražskými komunisty ve svém
čtvrtém rozhovoru s nimi v Moskvě, 15. prosince 1943. Cesta ke květnu, str. 52.
9) Halík R. Švehla ve fotografii, Praha 1935.
10) “Ve skutečnosti byla mezi všemi evropskými státy po první světové válce Československá republika
jedním z těch mála států, kde byl zajištěn vnitřní klid a mírumilovná zahraniční politika.” (Nota
sovětské vlády z 18. března 1939 zaslaná M.M. Litvínovem německému velvyslanci von
Schulenburgovi.)
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Byl dr. Beneš vinen smrtí maršála
Tuchačevského?
E.C. Koepp]

Byly to jen docela stručné zprávy sovětské tiskové agentury TASS,
které oznámily 11. a 12. června 1937 překvapené světové i sovětské
veřejnosti, že populární sovětský maršál Michal Nikolajevič
Tuchačevský byl se svými sedmi nejbližšími druhy náhle odsouzen a
ihned popraven. Byli obviněni z velezrady a ze spolupráce se zahraniční
mocností.
To byl počátek. To co pak následovalo, byla krvavá politická
operace, jaká nemá v moderní historii obdobu. Bylo při ní zlikvidováno
13 armádních velitelů z celkového počtu 15, 57 oblastních velitelů z 85,
110 divisních ze 195 a 220 brigádních generálů ze 406. K tomu na 65%
dalších důstojníků. Oficielní odhad 35.000 velitelských obětí není
přehnaný.
S odhalením této t.zv. Tuchačevského aféry je nerozlučně spjato i
jméno československého presidenta dr. Edvarda Beneše, který podle
pozdějších zahraničních pramenů a vlastního prohlášení upozornil
osobně Stalina na zprávy o údajných přípravách vojenského puče proti
němu a tak prý mu umožnil tento krvavý zásah.
Dnes, kdy se dostalo Tuchačevskému a jeho spolupracovníkům plné
rehabilitace se strany sovětské vlády a kdy tento maršál je opět
oslavován jako hrdina a geniální budovatel Rudé armády, vzniká citlivá
otázka, zda byl dr. Beneš skutečně jedinou příčinou této nelidské
stalinské akce, případně omylu, nebo zda tu šlo jen o nějaké záměrné
spojení presidentova jména s touto neuvěřitelnou čistkou.
Chci se pokusit tímto rozborem o srovnání různých historických
událostí a osvětlit opravdovou úlohu Benešovu v této věci. Nebudu
se zabývat ani právním, ani politickým hlediskem.
Všimněme si nejdříve, kde a kdo o Benešovi tvrdil, že Stalina na
údajnou vzpouru Tuchačevského upozornil. Především to byl president
sám, kdo uvedl ve svých Pamětech (str.25—34), že v polovině ledna 1937
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dostal neoficielní zprávu s velmi důvěrným poukazem, že Hitler má nyní
jiné jednání, které, podaří—li se, by mělo asi vliv na naše věci a že tedy
máme pokračování odložit na pozdější dobu. Dodává ještě:
“Informovali jsme hned tehdy zběžně o tomto jednání spojence, i o
tom, jak se skončilo.”
K osvětlení souvislosti a smyslu tohoto sdělení je třeba si
p ř i p o m e n o u t , že šlo t e h d y o p ř e r u š e n í por ad o
Československo—německém paktu
o neútočení,
který byl
Československu v roce 1936 Hitlerem nabídnut a které byly vedeny na
jeho přání tajně, neoficielní cestou, bez obvyklých diplomatických
prostředníků. Na německé straně byl pověřencem Hitlerův důvěrník,
vysoký úředník ministerstva práce, hrabě dr. Maxmilián Karl
Trauttmannsdorf a prof. dr. Albrecht Haushofer. Na československé
straně tehdejší vyslanec dr. Vojtěch Mastný. President dostával zprávy o
postupu jednání přímo od něho.
Mnohem důležitější pro nás je ovšem Benešova poznámka k této
zmínce pod čarou. Píše tam doslovně: “Jak nám bylo
Trauttmannsdorfem jeho neuvědomělým podřeknutím vyzrazeno, bylo
to jednání se sovětskými protistalinskými spiklenci, maršálem
Tuchačevským, Rykovem a ostatními. Hitler čekal, že se jednání podaří
a neměl tudíž zájem na rychlém skoncování jednání ve věcech našich.
Bylo by to opravdu změnilo celou situaci Evropy, kdyby se bylo zvrácení
poměrů v Sovětském svazu podařilo. Stalin to však včas předešel. Hned
jsem tehdy uvědomil sovětského vyslance v Praze, Alexandrovského, o
tom, co jsem se z Berlína z rozhovoru Mastný—Trauttmannsdorf
dozvěděl.” (Strana 33)
Nebylo dosud možné bezpečně zjistit, zda zmíněné
Trauttmannsdorfovo podřeknutí bylo skutečné či předstírané, nebo
dokonce diktované, ale nemůžeme při tom vyloučit, že jeho eventuelně
bezděká informace vznikla pravděpodobněji z určitého osobního
vztahu a důvěry k vyslanci Mastnému. Byl Československu nakloněn.
Trauttmannsdorf byl totiž bývalý rakouský aristokrat a dřívější
československý příslušník, jehož bratr Ferdinand Johann vlastnil
pozemky u Horšova Týna. Jeho cesty do Československa, v míru i za
okupace, kdy byl pobočníkem gen. Kleista, vedly často k Mastnému.
Informace od něho byly oceňovány i našimi představiteli v Londýně.
Bývalý člen londýnské vlády, dr. Ladislav Feierabend, rovněž
potvrzuje ve svých vzpomínkách, že mu dr. Beneš důvěrně sdělil, že se
naše zpravodajská služba v Německu dověděla z bezpečných pramenů,
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že se maršál Tuchačevský spojil s nacisty a připravuje v Sovětech státní
převrat a usmrcení Stalinovo. Bylo to v roce 1937 a Beneš okamžitě
varoval Stalina. Proces s Tuchačevským a s jinými vysokými důstojníky
Rudé armády prý prokázal, že informace naší zpravodajské služby byly
správné. Celá zrádná klika byla popravena a převratu bylo zabráněno.
Viděl jsem na tváři Benešově, žeje přesvědčen, že Stalin mu zůstane za to
do smrti vděčen (Strana 93). Víme však dobře, jak mylný byl tento
Benešův předpoklad a jak se jeho velká důvěra ve Stalinova prohlášení
projevila v budoucnosti. Nedalo se zatím zjistit, zda dr. Beneš věřil v
Tuchačevského vinu až do své smrti. Nikdy se k tomu nevyjádřil.
O doručení zpráv Stalinovi Benešem hovoří ve svých vzpomínkách o
Tuchačevském mnoho osob, zejména politiků a historiků. Jistě jednímz
nejpozoruhodnějších dokladů je prohlášení Nikity Chruščova na XXII.
Kongresu sovětské komunistické strany ze dne 29. října 1961, kde v
souvislosti s odsouzením Stalinovy hrůzovlády neopomenul dodat:
“Tehdy se v zahraničním tisku objevila dosti zajímavá zpráva, že Hitler,
když připravoval útok proti naší zemi, podvrhl prostřednictvím
rozvědky padělaný dokument, v němž se tvrdilo, že soudruzi Jakýr,
Tuchačevský a další jsou agenty německého generálního štábu. Tento
údajně tajný dokument se dostal do rukou presidenta Československé
republiky Beneše a ten ho zas, patrně s dobrým úmyslem, poslal
Stalinovi. Jakýr, Tuchačevský aj. soudruzi byli zatčeni a zanedlouho
potom zlikvidováni.” (Rudé právo 29.10.61) Je jistě pozoruhodné,
nikoliv však překvapující, že se Chruščov vyhnul zjištění skutečností z
procesu a ani nepoznamenal, zda byla Benešova zpráva či podvržené
dokumenty jediným podnětem Stalinovy čistky.
Konečně i W. Churchill uvádí, že dostal informaci o Tuchačevském
od presidenta, který mu přiznal i její dodání Stalinovi. Zdá se, že
Churchill rovněž věřil vdůstojnickýpučivjeho oprávněné potrestání. S
podobným názorem se setkáváme i u tehdejšího amerického velvyslance
v Moskvě Jos.E. Daviese. Jako nesporného informátora označují dr.
Beneše také mnozí novináři. Také Rus G. Andrejev a Polák Ciolkosz.
Poslední ho dokonce označuje hanlivě jako denuncianta. G.A. Tokajev
Benešovi vytýká, že podporou Stalina a zvyšováním jeho prestiže oslabil
opozici proti němu, která, dle jeho názoru, byla v té době na výši. Tím,
že byl na straně Kremlu, byl proti revoltujícím sovětským demokratům.
1 kritický Andrejev věří, že Tuchačevského akce existovala. Připouští
však možnost, že tato eventuelní revolta byla prozrazena někým ze
spiklenců, což proniklo i do Gestapa. I. Opyshnija, B. Levickij jsou
další. Francouz B. Souvarine rozebírá Benešovu úlohu velmi
podrobně. Mezi nejzávažnější svědectví patří ovšem líčení bývalých
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nacistických důstojníků Gestapa W. Schellenberga, V. Hagena
(Hoettla), G. Buchheita i dalších a konečně i sovětských defektom W.G.
Krivitského a V. Alexandrova.
Než budu pokračovat v dalším rozboru, je vhodné vyjasnit si smysl
několika výrazů užitých různě v jednotlivých pramenech této studie. V
některých je totiž tvrzeno, že dr. Beneš dostal a do Moskvy odeslal
zprávu o konspiraci proti Stalinovi. V jiných je však hovořeno o
odeslání dokumentů. Existovalo zřejmě obojí. O zprávě dr. Mastného
jsem se již zmínil. O dalších zprávách a dokumentech bude řeč později.
Dále se v pramenech vyskytují protichůdná tvrzení o cestách, kterými
původní informaci president Beneš dostal. Sám přiznal jen příjem
zprávy od Mastného. Některá svědectví však hovoří o zprávách resp.
dokumentech dodaných presidentu čsl. vojenskou zpravodajskou
službou. Jiní tvrdí, že mu je dodala policie, zatímco většina mluví
obecně o jejich získání zpravodajskou službou.
Je nutno připomenout, že v té době existovalo v Československu trojí
zpravodajství: Vnitrostátní (policejně bezpečnostní a vnitropolitické)
obstarávané ministerstvem vnitra, dále vojenské zpravodajství hlavního
štábu armády a pak zahraničně politické a diplomatické zpravodajství
ministerstva zahraničních věcí.
První cesta — policejní, zmíněná nepatrným počtem pramenů, se
vylučuje téměř sama pro řadu praktických překážek. Policie neměla v té
době žádné pracovní spoje ani s Berlínem ani s Moskvou; její aktivita
byla soustředěna na vnitropolitickou obranu proti nacistickému hnutí.
Rovněž druhá možnost — prostřednictvím vojenské výzvědné služby —
z několika příčin odpadá. Tato aféra zapadá výlučně do zahraničně
politické oblasti. Rada bývalých spolupracovníků Gestapa
(Schellenberg, Hoettl, Buchheit aj.) přiznala sice původní Heydrichův
záměr vyrozumět dr. Beneše o Tuchačevského spiknutí prostřednictvím
vojenské výzvědné služby, ale dodávají, že od toho bylo ihned upuštěno,
jakmile si uvědomili, že právě tato služba by mohla Stalina obejít a
varovat přímo Tuchačevského. Není jistě také důvod pochybovat o
svědectví bývalého přednosty čsl. vojenského zpravodajství, zesnulého
generála F. Moravce, daného v letech 1964 a 1966, že žádné údaje ani
doklady o udánlivém vojenském puči v Sovětském svazu nikdy 2.
oddělením čsl. hlavního štábu nikdy neprocházely. Zdůraznil rovněž, že
styk se sověty byl, vzdor úmluvám z roku 1935 a dalším poradám v létě
1936, vždy velmi zdrženlivý až chladný. Kromě toho uvedl, že kdyby
byly takové dokumenty dodány, byly by s velkou pravděpodobností,
jako německé podvržené dokumenty odhaleny, jako se již několikrát v
podobných pokusech stalo.
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Pokud jde o písemné doklady Tuchačevského zrady, o nichž se
většina pramenů zmiňuje, je třeba vysvětlit, oč ve skutečnosti šlo. Je
totiž sovětskými i nacistickými svědky potvrzeno, že v té době skutečně
existovaly také písemné dokumenty konšpirační spolupráce německého
a sovětského hlavniho štábu. Byly však vyrobeny říšskou SD
(Sicherheits Dienst).
Kterak k tomu došlo? Nej základnější úlohu v tomto politickém
dramatu hrálo složité prostředí ruské carské emigrace, která měla svá
hlavní politická a organizační střediska jednak v Berlíně, jednak v
Paříži. Nemohu se podrobněji zabývat tímto citlivým prostředím, jeho
vedoucími postavami ani jejich názorovými, prestižními rozpory, ani
rozebírat jejich skutečné vztahy k rodné zemi. Není pochyb, že mnozí z
nich měli se Sovětským svazem různá spojení. Na obou stranách stáli
přece bývalí- přátelé, spolužáci, příslušníci společných pluků a lidé ze
stejných míst a rodin. Přirozeně, že tu byly spoje i ze strany sovětské
tajné policie, hledající v ruské emigraci své oběti i prostředníky svých
cílů.
Jedním z takových terčů byl i bývalý carský generál a representant
ruské emigrace, Nikolaj Skoblin, žijící v Paříži. Jak se později ukázalo,
byl původním pramenem zprávy o udánlivé přípravě vojenského
povstání v Sovětském svazu a o Tuchačevského roli v něm. Nebylo
ovšem dosud vyjasněno, zda tato informace byla získána
prostřednictvím jeho osobních spojů s vlastí jako pravdivá, či zda mu
byla předána nějak sovětskou tajnou policií s určitým záměrem. Většina
náznaků podporuje výrazně druhou možnost.
Skutečností bylo, že generál Skoblin byl zpravodajským dvojníkem,
agentem pracujícím na dvě strany. Nevím, komu tehdy sloužil
dobrovolněji a kým byl ke svým službám nucen. Tlak na něho byl zřejmě
uplatňován s obou stran. S německé i sovětské. Jsou tu převažující
náznaky, že jeho manželka, zpěvačka Plevitskaja, byla tím činitelem
NKV D a on jen plnil příkazy. Zdůrazuje se i Skoblinova ctižádost stát se
rozhodující osobností carské emigrace ve Francii, jejíž uznávanou
hlavou byl tehdy gen. Miller. Ten údajně o Tuchačevského
nespokojenosti věděl a byl likvidován. Byl to však Skoblin, kdo Gestapu
doručil informaci, že se v Rusku očekávají změny režimu.
Tato Skoblinova zpráva byla šéfu Gestapa, Reinhardu Heydrichovi,
podnětem k nevšední operaci. Zařídit, aby tyto zápalné zprávy, ať
pravdivé či podvržené, dosáhly nejvyššího sovětského místa — Stalina
— a aby způsobily právě to, co se pak Tuchačevskému a jeho druhům
stalo. K takové akci bylo ovšem zapotřebí věrohodného průkazného
materiálu — písemných dokladů. A poněvadž jich nebylo, byly takové
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dokumenty Heydrichovými důvěrníky a odborníky prostě vyrobeny.
Stalo se tak se souhlasem Hitlera a Himlera.
Mělo by následovat podrobné detektivní líčení, kterak vybral
Heydrich pro tento úkol spolupracovníky (H. Behrense, W.
Schellenberga, A. Naujucka a další), jak ho někteří varovali před léčkou
Sovětů, kterak se setkal s odporem šéfa vojenského Abwehru, admirála
W. Canarise, jak se muselo Gestapo zmocnit písemných podkladů pro
padělatelskou práci inscenací vloupání a požáru v budově armádní
zpravodajské služby, kterak se plánovalo zveřejnění podvržených zpráv
o Tuchačevského akci a podobně. To vše není však pro naši úvahu
podstatné.
Heydrich sledoval touto padělatelskou operací několik cílů současně.
Především, přirozeně, aby byla sovětská velitelská základna oslabena a
snížen bojový potenciál Rudé armády proti Říši. Do obvinění
sovětských důstojníků chtěl také zaplést členy hlavního štábu nacistické
armády, obvinit je z kolaborace s Tuchačevským a tím vzbudit u Hitlera
podezření, že měli v úmyslu odstranit obdobnou diktaturu ve vlastní
zemi. Konečně šlo Heydrichovi také o zdiskreditování a odstranění
největšího konkurenta ve zpravodajství, admirála Canarise, kterého
osobně nenáviděl.
Písemných dokladů pro styk a spolupráci obou hlavních štábů,
sovětského a německého, bylo v říšských vojenských archivech
dostatek. Nezapomeňme, že Němci po prvé světové válce sovětské
důstojníky školili a že naopak Sovětský svaz pomáhal později
vybudovat německý Wehrmacht dodávkami výzbroje a válečného
materiálu, jehož výroba byla tehdy zakázána v Německu
mezinárodními smlouvami.
Padělání několika potřebných dokladů o nespolehlivosti sovětských
velitelů se Gestapu po stránce technické dobře podařilo. Šlo o 15
dokumentů, z nichž několik bylo skutečně původních a další byly
vyrobeny nebo upraveny. Jejich výroba si vyžádala jen asi 4 dny, ale
ukázalo se, že daleko zdlouhavější a složitější bude jejich účinné a
taktické doručení na správné místo.
Podle poznámek některých přímých pracovníků této akce, bylo od
samého počátku úmyslem doručit tyto dokumenty přímo Stalinovi. Za
nej vhodnějšího prostředníka byl považován dr. Beneš, o němž se vědělo,
že má k Stalinovi značně blízko. A tímto směrem se proto rozvinula
Heydrichova čilá operační aktivita.
President Beneš přiznal sám, že dostal o Tuchačevském důvěrnou
zprávu z Berlína. Šlo zřejmě o zmíněný diplomatický pramen dr.
Mastného. Není ovšem vyloučeno, že i Trauttmannsdorfova informace
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o důvodech přerušení jednání s Československem, byla již inspirována
Heydrichovou přípravou na falešné obvinění Tuchačevského. Doručení
Skoblinovy zprávy Gestapu a Mastného informace Benešovi, nejsou od
sebe časově příliš vzdáleny. Tím ovšem není ještě vysvětleno tvrzení, že
dr. Beneš obdržel ještě nějaké dokumenty z jiné, nezjištěné strany. Sám
však o tom nikdy nehovoří.
Zesnulý dr. Heidrich, bývalý gen. tajemník čs. ministerstva zahraničí,
blízký spolupracovník a důvěrník Benešův, potvrdil ve svých
rozhovorech v červnu 1965 ve Washingtoně, že presidentova poznámka
v Pamětech, o jednání s Německem, odpovídá plně skutečnosti. Dodal,
že od obsazení Porýní Hitlerem, byla politická pozice Československa
velmi nepříznivá. Bylo již tehdy jasno, že Francie nesplní obrannou
smlouvu s naší republikou. Proto se dr. Beneš ohlížel po jiném řešení.
Dr. Heidrich sám spolupracoval na podmínkách a názorech uplat
ňovaných v československé odpovědi na Hitlerovu smluvní nabídku.
Bylo sice již tehdy jasné, že s odpovědí Československa, trvajícího
loyálně na splnění závazků vůči svým dřívějším spojencům, Hitler
nebude spokojen. Nicméně bylo v jednání pokračováno až do 11. ledna,
kdy Mastný presidentovi sdělil, že porady jsou pro změnu situace
zastaveny.
Beneš sdělil tehdy dr. Heidrichovi, ve špatné náladě, že nepříznivý
závěr jednání ukazuje jasně, že Německo nalezlo jinou cestu, jak Sověty
oslabit, a proto si již nepotřebuje zajišťovat nějak neutralitu
Československa. Dodal rovněž, že se jim zřejmě Tuchačevského aféra
zdařila. Podle přesvědčení dr. Heidricha, president žádné písemné
doklady nedostal a nemohl proto nikomu žádné padělané dokumenty
poslat. To ovšem nevylučuje, že o Tuchačevského případě nehovořil s
jinými. Nevylučuje se ani osobní rozmluva se sovětským velvyslancem.
Jako další možný pramen získání nebo potvrzení této informace, mohlo
být soukromé setkání dr. Beneše s hr. Trauttmannsdorfem zajednání v
Praze, v prosinci 1936. Také tiskový atašé v Berlíně, Kamil Hoffmann,
mohl takovou zprávu přinést, neboť byl nejen důvěrným informátorem
ministerstva zahraničních věcí, ale měl volný přístup k dr. Benešovi.
Je potvrzeno, že snaha Gestapa doručit zprávu o udánlivé vzpouře v
Moskvě dr. Benešovi, se projevila řadou konspiračních akcí.
Viktor Alexandrov, bývalý dopisovatel Prager Presse, uvádí, že byl
zpraven o Tuchačevského akci representantem Gestapa Kurdorfem, z
německého vyslanectví v Athénách, a že jím byl přímo vyzván doručit
tuto zprávu presidentovi. Z jeho studie o Tuchačevském se ještě
dovídáme, že bývalý důstojník carského námořnictva N. Alexejev,
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spolupracovník gen. Skoblina, se dal úmyslně věznit, aby mohl udat
francouzské policii do protokolu zprávu o vojenských přípravách v
Rusku. Zjištěno bylo dále jméno Nemanova, dalšího informátora
pražského ministerstva zahraničních věcí, kterému byla svěřena ze
Skoblinovy strany podobná zpráva s příkazem poslat ji ze Ženevy do
Prahy. Této cesty mělo být použito z příkazu NK.VD agenta
Spiegelglase.
Při zmínce o Prager Presse, kterýžto deník byl podporován tiskovým
odborem presidia československé ministerské rady v Praze a sloužil
státotvorné informaci německých spoluobčanů, je třeba vysvětlit, že při
jeho redakci existovalo také oddělení zahraničního zpravodajství. Bylo
řízeno Arne Laurinem a mělo široký okruh zahraničních dopisovatelů
po celém světě. Zde se sbíhaly hodnotné politické zprávy získané
korespondenty Prager Presse. Mnozí z nich sice pilně dopisovali, ale
nejednu ze svých zpráv v tisku už nečetli. Zprávy sloužily informaci
úřadů. A mezi takové zpravodaje je třeba zařadit jména Alexandrova,
Nemanova a podobných.
Tyto poslední zdroje zpráv o protistalinské akci bychom mohli spíše
označit za doplňující nebo zajišťující. Mezi ně náleží také kontraversní a
nepotvrzené tvrzení Schellenbergovo, že dr. Benešovi byla doručena
zpráva o Tuchačevském a o existenci průkazných dokladů puče
přispěním Heydrichova spolupracovníka Behrense, který pověřil
pražského agenta SD Boehma, aby umístil zmíněnou zprávu
prostřednictvím jednoho z Benešových důvěrníků, kterého Boehme
dobře znal. Jméno uvedeno nebylo. Stejnou cestou měl dojít zpět
Stalinův pokyn, aby bylo o dokladech jednáno přímo se sovětským
velvyslanectvím v Berlíně.
I když přesnost Schellenbergova tvrzení má určité závady, časově se
skutečně doručení zprávy Alexandrovskému kryje se zahájením jednání
Gestapa s představitelem NK VD na sovětském velvyslanectví v Berlíně.
Nemůžeme proto vyloučit, že president se sovětským velvyslancem v
Praze jednal nebo korespondoval o této věci víc než jednou. Jeto celkem
logické a také další prameny to podporují.
Není pochyby o tom, že Gestapem vyrobené dokumenty do Moskvy
došly. Přijel si pro ně do Berlína člen Stalinova sekretariátu L.J.
Mechlis. Zaplatil za ně údajně 3 milióny zlatých rublů. Výroba
zmíněných dokumentů Gestapem přivádí k otázce, zda touto akcí
neposloužil Heydrich víc sovětské tajné policii než zájmům vlastním.
Nebyl Skoblin tlumočníkem přání šéfa NKVD Ježova? Z několika stran
je nyní prokázáno, že dřív než Heydrich svoji myšlenku provedl (1937)
byly již v Sovětském svazu náznaky příprav k dalekosáhlé čistce Rudé
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armády. Již v roce 1936, v souvislosti s politickými procesy proti
Zinověvovi, Radkovi, Trockému a jiným, bylo zřejmě již rozhodováno
o Tuchačevského tragickém osudu. Dokazují to texty Vyšinského
obžalob a v nich záměrně vynucených odpovědí obžalovaných, do
kterých byla již tehdy nevinně vložena jména maršála a jeho
nej význačnějších spolupracovníků. Tyto zmínky, i když tehdy nic
závadného neprokazovaly, staly se později pro NKVD základnou
dalších akcí.
Bývalý carský plukovník Viktor Kaledin (strana 137-142) dokonce
tvrdí, že čistka Rudé armády byla připravována 11 let předem a nikoliv 6
měsíců, jak se později uvádělo. V souvislosti s tím jmenuje sovětského
politického komisaře Gorba, přiděleného vyslanectví ve Varšavě už v
roce 1926, s úkolem organizovat záměrné spojení s carskými emigranty
do Ruska a vytvářet v různých místech t.zv. pro-Tuchačevského buňky,
jejichž úkolem bylo kompromitovat Tuchačevského a jeho lidi. Tak měl
být získán již tehdy, pro každý případ, materiál na odstranění maršála.
Co bylo tedy pravým podnětem krvavé čistky? Nezapomínejme
především, že sovětská kádrovací politika měla nepsané pravidlo
občasné výměny vedoucích lidí, a že Stalin, který si sám zajišťoval
diktátorské postavení, odklizoval s cesty vše, co by mohlo jakkoli
ohrozit jeho prvenství a oslabit jeho moc. Stalin se přece nezastavil ani u
bezohledné čistky politických vůdců a tvůrců ruské revoluce, proč by se
tedy měl zastavit před likvidací Tuchačevského a jeho druhů, kterého
neměl v lásce už od dvacátých let pro jeho kritiku Stalinova škodlivého
zásahu do vedení války s Polskem. Tuchačevský byl jediný, kdo by ho
mohl ohrozit. Kdyby nebyly Stalinovi dodány zprávy o Tuchačevském
zvenčí, NKVD by si bylo určitě nalezlo důvody jiné. Konečně není ničím
prokázáno, že bylo Heidrichových dokumentů v procesu proti
maršálovi a jeho druhům veřejně užito. Víme jen, že členové vojenského
tribunálu, v čele s Bluecherem, byli až na Buďonýho, Vorošilova a
Sapošnika rovněž likvidováni a že jim byl předložen rozsudek jen k
podpisu, víme konečně, že obžalovaní byli odsouzeni a popraveni v
jednom dnu.
Maršál Tuchačevský byl bývalý carský důstojník, který prokazoval
svoji loyalitu vůči novému státu od samého počátku. Byl to, podle
úsudků jeho životopisců i kritiků, inteligentní, velmi sebevědomý a
oblíbený důstojník, oddaný cele výstavbě moderní a nezávislé Rudé
armády. Byl veřejným odpůrcem Stalinovy politiky v Ústředním výboru
strany. Nesouhlasil s politizováním armády ani s násilnou kolektivizací,
která podlomovala kázeň a možnost doplňování armády. To všechno
mohlo vzbuzovat u Stalina nedůvěru vůči maršálovi.
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Nalézt důvody pro vyřešení této situace ve prospěch Stalina, nebyl
jistě obtižný úkol pro Ježovův policejní aparát. Proto informace došlé z
německé zprávy nebyly určitě vlastním důvodem. Zdá se, že se o jejich
falešnosti v Moskvě předem vědělo, a že byly vítaným pomocníkem a
případnou omluvou krvavé čistky před veřejností. Za jak závažnou a
citlivou akci považoval likvidaci Tuchačevského i sám Ježov, ukazuje
okolnost, že jejím provedením nepověřil příslušné oddělení SMERSH
(NKVD oddělení pro teror a podvracení) nýbrž že to uložil plukovníku
zahraničního oddělení sovětského zpravodajství M. Spiegelglasovi.
Témuž, který jednal se Skoblinem a získal ho penězi i příslibem zlepšení
jeho vedoucí pozice mezi ruskými emigranty organizace ROVS. On
udánlivě doporučil Skoblinovi informovat Heydricha, že Tuchačevský
je nepřítel Ríše a musí být odstraněn. Doporučil dodat důkazy. Od
Spiegelglase prý rovněž pochází doporučení poslat zprávu o
Tuchačevském prostřednictvím dr. Beneše.
Několik pramenů také tvrdí, že maršál ztratil úctu k Stalinovi ve
chvíli, kdy se při zkoumání carských policejních archivů ukázalo, že
Stalin býval kdysi informátorem policie. To by sice mohlo zdůvodňovat
nespokojenost se Stalinem jako jednotlivcem, ale nic neukazuje na
nějaký Tuchačevského odpor proti samému režimu. Rovněž přístupné
německé úřední prameny nedokazují žádnou existenci skutečné
organisované konspirace, z jaké byl Tuchačevský obviněn a pro niž byl
popraven. Spojení mezi Berlínem a maršálem existovalo, ale zřejmě jen
v rozsahu stanoveném politickými zájmy. Jsou však důkazy o tom, že
Tuchačevský Německo nemiloval, a naopak varoval nejednou před
nebezpečím odtud. Rovněž dodatečné prohlášení maršála za
“národního hrdinu” domněnku zrady nepodporuje.
Většina zmíněných i dalších svědectví a úvah vede k zatímnímu
závěru, že senzační zpráva o připravované vzpouře byla naočkována
Gestapu sovětským agentem Skoblinem a Heydrichova konspirace, na
které si tolik zakládal a kterou považoval za velký úspěch, posloužila ve
svém důsledku NKVD a Stalinovi. Jak výsledek války ukázal, nebyla
to sovětská armáda, která byla poražena.
Pokud jde o vinu Benešovu, shrnujeme: není pochyby o tom, že
dr.Beneš zprávu o udánlivé Tuchačevského konspiraci proti Stalinovi
dostal a to nejdříve z Berlína. Obdržel ji cestou diplomatického
zpravodajství. Nevylučujeme při tom, že mu tato zpráva byla potvrzena
také z jiných stran, alespoň o to byla učiněna řada pokusů. Všechny
chtěly použít presidenta jako důvěryhodného prostředníka ve spojení s
Moskvou.
Není také vyloučeno, že o ní bylo se sovětským velvyslancem v Praze
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hovořeno vícekrát a že dr. Beneš zprostředkoval i pokyn, aby sovětské
velvyslanectví v Berlíně dokončilo zmíněné jednání o dokumentech s
Gestapem.
I podle německých pramenů Heydrich rozhodně nedocílil všeho, co
svou operací sledoval. Prameny se většinou přiklánějí k přesvědčení, že i
Heydrich byl sovětskou tajnou policií využit. Chybí rovněž důkazy, že
nějaká příprava Tuchačevského organisované vzpoury vůbec
existovala. Podrobnější studium vede k závěru, že vývoj vnitřních
poměrů v Sovětském svazu dokazoval, že vojenská čistka i když snad
nikoliv tak rozsáhlá, kjaké došlo byla komunisticky “zákonitě” na řadě,
že byla součástí politických okolností a že by k ní muselo stejně dojít,
pokud se Stalin mínil udržet v neomezené moci. Na to neměla zřejmě
Benešova informace žádný rozhodující vliv. Patrně Stalinovi a
vykonavatelům jeho moci usnadnila provedení a zkrátila lhůtu k
přesvědčování vlastního prostředí o Tuchačevského “vině” a
zaslouženém trestu.
Přesná a vyčerpávající odpověď na naši otázku nebude možná, dokud
sovětští představitelé budou zastírat skutečnost a dokud nám budou
nepřístupny sovětské archivy a v nich doklady pro ověření příslušných
fakt.
Je jisté, že dr. Beneš jednal svým dodáním informací v dobré vůli a v
plné důvěře ve Stalina. Jeho služba ztratila však v závěru svůj význam. I
bez Benešovy zprávy, jak přístupné prameny ukazují, by byl maršál
Tuchačevský sotva zachráněn.
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“Ty jsi ted marxista?”
“Ano.”
“Tak to z tebe bude vrah."
“Já už jsem jednou vraždil. ”
“Já taky. Ale odmítám vraždit znova.”
“A tys byl můj ručitel."
To byla pravda.
“Poslouchej, Tare. Skutečný problém je v tomhle: ať se stane cokoliv, já
tě vždycky budu hájit proti puškám popravčí čety. Zato ty budeš nucen
souhlasit, aby mě zastřelili. Přemýšlej o tom.”
“Budu o tom přemýšlet.”
Albert Camus: Carnets
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1298 poručíků Borůvku a Jan Cimbura
Jan Beneš

Vidět znamená rozeznávat, a kdo dobře rozeznává, dobře učí. Tak
nějak zní staré latinské přísloví. Jedno z mnohých mudrosloví.
Detektivní literaturu vidíme obvykle spíše jako kterousi levobřežní
odnož písemnictví zvaného krásné. Vidíme je v podobě knížek, které sic
mohou být milé, ale které neumisťujeme do popředí rodinné knihovny
vedle vazeb se zlatou ořízkou rozměrného Jiráskova Bratrstva a
Winterova Mistra Kampana. O to více je obvykle čteme.
Ale existují detektivky, které v dané (řekněme historické) situaci
převyšují rámec velké, či tak zvané velké literatury. Neboť ve skutečnosti
je velká literatura jen taková, která má co říci lidem o lidech. Literatura
usilující o věc zvanou spravedlnost. Literatura, která dovede říci cosi o
těch nejvnitřnějších z vnitřních bolestí, o těch nej zoufalejších ze
zoufalých tužeb, která dovede zobecnit a tudíž učinit pochopitelným
zvláštní a současně učinit obecné výjimečným, a tudíž pozoruhodným.
V moderní české detektivce to byl na počátku let šedesátých útlý
detektivní román Karla Michala Krok stranou (Naše vojsko 1961). S
touto knížkou přichází tedy do české literatury nejen nový autor, ale
zároveň také jako typ policista (doba nepřála soukromým stihatelům
zločinu) zabývající se pouze a výhradně pátráním po pachateli a nikoli
tím vším, co lze hybridně pokrýt úslovím o službě socialistické vlasti. Ba
co víc cítíme (a cítila to i cenzura, která se uveřejnění velice bránila)
odpor k okřídleným úslovím zakrývajícím podstatu. Michalův detektiv
poprvé v české moderní próze rezistuje policejní systém jako systém
mocenské páky a hlásí se k policii jako k organizaci občanské potřeby. V
roce 1961 zde tedy přichází na scénu jako literární postava kriminální
vyšetřovatel řešící věčnou otázku naprosté většiny policajtů v
Československu (neboť StB tvoří menšinu) nosit uniformu a nemít
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pritom pocity studu. Vždyť v letech Protektorátu to byly jen policejní a
četnické uniformy, co veřejně připomínalo, že jsme existovali a
existujeme a že jsme nositeli svých vlastních osudů.
Knížka Karla Michala zapadla, nezapadl však jeho typ
rozporuplného hrdiny.
Když Josef Škvorecký na přelomu padesátých a šedesátých let psal
anonymně detektivky, volil za dějový čas pro jistotu první republiku.
Rozmarně si přitom zatepal i do českého ruralismu. Teprve o cosi
později, když už se vylízal z ran utržených při prvním vydání Zbabělců,
přichází s poručíkem Borůvkou a pokouší se o takořka nemožné. Totiž
vytvořit pro čtenáře typ sympatického policajta v současném (1962)
Československu, schopného přitom nepobouřit rovněž současnou
policejní cenzuru. Zádrhel jako vždy tkvěl v tom, že poručík Borůvka
představoval kriminálního vyšetřovatele (tedy v podstat odborníka)
zatímco cenzorské kanceláře se obsazovaly z řad zasloužilých fízlů StB
(tedy v podstatě lidmi přikrývajícími hulvátství do roucha politické
nezbytnosti a potřeby)
Setkáváme se zde tedy v podstatě s hrdinou velice neurčitým, s mužem
nuceným žít spíše nenápadně. Josef Škvorecký těžko mohl tehdy tušit,
že mu jeho policejní občan doroste posléze do podoby uvěřitelného
hrdiny bez bázně a hany. Nikoli proto, aby prokázal svou superioritu,
ale proto, že mu situace (včetně té historické) nedovoluje řešit věci jinak
než osobním hrdinstvím.
O osudech českých ruralistů jsme se dozvěděli podrobněji teprve z
druhého dílu skvěle uspořádaného sborníku dr. A. Kratochvíla Žaluji
(CCC Books 1975).
Typ hrdiny přinuceného k osobnímu hrdinství je v literatuře častý, ale
poručík Borůvka končící svou kariéru kriminálního vyšetřovatele
vědomou pomocí útěku za hranice, je srovnatelný vlastně jen s jediným
typem v českém písemnictví. S typem, který stál na počátku ruralismu.
Janem Cimburou J.Š. Baara. S počátkem téhož ruralismu (venkovské
jihočeské idyly), který byl zesměšněn a potepán v Škvoreckého
anonymních detektivkách. J.Š. Baar si mohl dovolit psát jihočeskou
idylu. Možná že doba tehdy nebyla tak docela idylická jako se jeví dnes
nám, ale mezi významné události patřil požár stodoly a větrná bouře v
lese, nikoli příjezdy tankových kolon, vraždy ve drátech na hranici a
letounky přistávající na provizorních letištích, aby odvezly do zahraničí
za rodiči dítě přidržované režimem ve drátěné kleci zvané
Československo.
Tak pěkně žil a umíral a pohřben byl, i ve smrti silný sedlák jihočeský,
Jan Cimbura.
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Z jižních Čech startuje letounek, a poručík Borůvka nejen e nezabrání
jeho odletu, ale naopak ho umožní. Aby svět byl spravedlivější, aby se
nemusil stydět nosit uniformu, aby se už nemusil v životě vůbec stydět.
Zde je rovina, kde se Jan Cimbura a poručík Borůvka setkávají. Jan
Cimbura ovšem skutečně žil, J.Š. Baar poznamenává, že se seznámili v
roce 1886. Román byl dokončen roku 1921 a historie tohoto českého
(jihočeského) supermana se stala počátkem českého ruralismu.Autor
zajisté netušil, že jeho vyprávění o hrdinovi bez bázně a hany bude na
indexu zakázaných knih, ale nejen na tomto indexu, že bude i na indexu
věcí přímo životu nebezpečných.
Josef Škvorecký neříká o pramenech svých poznání mnoho. Pro
toho, kdo žil v Československu, jsou rozpoznatelné a deifrovatelné. Pro
toho, kdo tam nežil jsou přinejmenším tak poučné jako encyklopedické
statě o životě za železnou oponou. Řetěz vypracovaných detektivních
případů, které ale nejsou tak docela detektivní. Řetěz násilných smrtí,
zbytečných a nespravedlivých provázející společnost vědomě opustivší
civilizaci. Civilizaci jako onen stav myšlení, ve které věří občan Borůvka
i občan Cimbura. Čivilizaci jako onen stav mysli, ve kterém je svoboda
činiti vše, co neohrožuje jinou svobodu, postavena na vrcholku chtění a
hodnota lidského života a jeho preference před všemi ostatními
hodnotami.
Které jsou to příhody? Příliš snadno vysvětlitelná záhada smrti
tanečnice divadla Alhambra v průběhu večírku pořádaného synem
tehdy úřadujícího komunistického presidenta a synem rovněž tehdy
úřadujícího komunistického ministra zahraničních věcí. Mordýřské
akce pořádané sovětským poradcem Pohraniční stráže, majorem
Bělousovem, i československou státní bezpečností pod heslem akce
Kámen (adepti emigrace po ní skutečně mizeli jako kámen vržený do
vody). Dvojnásobná vražda patnáctiletých školaček v Prokopském
údolí u Prahy v létě 1968. Houfné sebevraždy estébáků zapletených do
fémových i justičních vražd režimu v letech padesátých, tak jak je
pamatujeme z jara 1968, a konečně i život v prostředí ničícím lidské
charaktery natolik, že ani nám dnes už heslo Kdo nekrade, okrádá
rodinu nepřipadá směšné, ale vtipné. Život vzemi, kdesefízluje(hle, jak
pěkné sloveso), kde jsou posléze fízlováni i fízlové a kde je i pouhá vůle k
odvaze delimitována na minimum dubiositou veškerých kvalit včetně
kvalit lidských, kde k pokojnému přežití nepostačí už jen přikrčit se a
mlčet, ale kde je nutno dávat najevo halasný souhlas. Zde zraje k činu
nikoli už Jan Cimbura, jehož světem tento svět není, ale poručík
Borůvka, část establishmentu, bojující především za své vlastní
svědomí. Zde zvolna žije a zraje k činu, který ho sice ničí, ale který ho
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zachovává jako člověka civilizace, ve kterou věří a ke které patří. Muž
dominující tvrzení, že jsou policisté a jsou fízlové. (Fízli, jak se říká na
Moravě.)
Tak končí detektivka a život zde opět supluje literaturu. Píšeme
literární kritiku? Politickou esej? Nikoli. Vyprávíme o světě, ve kterém
je jim žít, ve kterém je nám žít.
Cimbura nezná bázně, když se jedná o pomoc. Klidně křížem svátým
se prežehná a s podivuhodnou chladnokrevností pak pravé divy koná.
Sám nebezpečí nevyhledává, může-li, uhne mu, ale vidí-li nezbytí čelem
proti němu se staví.
Ve Škvoreckého knížkách jsme se setkali s hrdiny, ale Přema ze
Zbabělců,to byl desperát a profesionální dobrodruh (nejlepší z lidí, jaké
můžeme poznat). Škvoreckého hrdinové žili pomalu a při zemi,
nebezpečí nejen nevyhledávali, ale považovali za lepší mu uhnout.
Kdopak by chtěl zastavit jedoucí rychlík nastavenou nohou? Poručík
Borůvka z této řady posléze vybočuje.
Píšeme horror? Detektivku? Píšeme zprávu o stavu světa, ve kterém
žijeme. Jak mírná byla nebezpečí, kterým musel čelit Jan Cimbura.
Splašení koně. Hejno ožralých barabů.
Od září 1969 do konce roku 1973 proběhlo před vojenskými soudy v
České socialistické republice na 1298 pojednání proti příslušníkům
různých částí bezpečnostních sborů (včetně StB). To vše za aktivitu
nesouvisející s tak zvanou konzolidací, či za aktivitu této se protivící. V
967 případech byl vynesen nepodmíněný rozsudek.
Detektiv, který kromě pátrání po zločinu musí překonávat i tupost
svých nadřízených není literární novinkou. S detektivem, který musí
pátrat po zločinu a překonávat politický purismus a nevůli systému,
jehož součástí(či součástí jehož bezpečnostních složek) je, jsme se setkali
poprvé v již zmíněném Kroku stranou, v příběhu nesoucím v sobě kromě
sebe samého i hrdinu, který ani tak neslouží socialistické vlasti, jako
spíše koná řemeslo poctivého kriminalisty a který ani toto policajtské
řemeslo nehodlá učinit děvkou politické partaje a jejích šíbrů. Neboť se
cítí být ve službě občanům. Ve službě spravedlnosti, ve službě . . .
Sedlák jihočeský, Jan Cimbura žil a umíral silný, byl spravedlivý
proto, aby ta část světa, na kterou měl vliv a kterou utvářel, byla
spravedlivá. Poručík Borůvka,mírněobtloustlý muž budovaný původně
jako plánovitý antihrdina, rovněž jednoho dne učiní vše, aby alespoň
jedenkrát byla z jeho vůle naplněna spravedlnost. Ví, že mu za to bude
pykat, ale učiní tak, aby svět byl aspoň o dílek lepší.
Poslání? Nenapadá mne nic od starých Římanů, ale snad to ani není
zapotřebí. John Milton kdesi tvrdil, že literatuře je dáno vzniknout
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tehdy, máme—li v srdcích pocity hrdosti nad službou spravedlivé věci.
Poručík Borůvka, ten románový, končí tedy tam, kde je konec úsilí
spravedlivých v dnešní československé gubernii. V kriminále. Tam, kde
skončilo 967 z 1298 jeho kolegů, kteří ke svému řemeslu potřebovali také
spravedlnost. Konec poručíka Borůvky je detektivka, ale rozhodně ne
onen levobřežní literární oddychový proud. Je to silná kniha.
Pravděpodobně nejsilnější z těch, které Josef Škvorecký dosud napsal.
Z té dlouhé řady. Je v ní nejvíce touhy po spravedlnosti. Uvěřitelné
touhy, uvěřitelných a pochopitelných lidiček. Systémy mohou být
nelidské, jejich tvář však posléze vždycky více záleží na lidech než na
idejích, které je uvádějí v život. Literatura je literaturou tehdy, má-li nám
co říci o lidech.
V poručíku Borůvkoví se naplňují osudy mnohých. Chtěl existovat jako
člověk, byť v kriminále, než jako orgán utlačovatelské moci (a nikoli
občanské služby). Je to poslání? Soudili jich více jak dvanáct set. Faktor
osoby je pokryt faktorem činu. Také zde si urbální poručík Borůvka
podává ruku s rurálním Janem Cimburou. Oba zůstávají tam, kde
namísto vražedného my promluvilo statečné já.

Grenier o komunismu: Celý problém se redukuje na následující: má
člověk, kvůli ideálu spravedlnosti, přijímat stupidní ideje?
Albert Camus: Carnets
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Doplněk Miloše Vítka k statím
“1974 Rokem české hudby”.

Padesátku oslavil skladatel a dirigent Evžen Illín, který studoval
skladbu u Jar. Řídkého a který dnes žije ve Švýcarsku. Na University of
Toronto vyučuje hudbě Oskar Morawetz. Karel Ančerl provedl svého
času jeho kompozici pro soprán a orchestr Z deníku Anny Frankové.
Některé z jeho skladeb byly nahrány na desky. Výborným klavíristou je
Antonín Kubálek, žijící v Torontě. Nahrál např. Janáčkovu skladbu V
mlhách a Etudy a Polky od Bohuslava Martinů na desku G. C. (Golden
Crest). Jako pianistka vynikla žačka Viléma Kurze, Dolly Urbánková,
doprovázečka svého manžela Františka Smetany, USA. K vynikajícím
pěvkyním a učitelům zpěvu patřila Růžena Herlingerová, která žije v
Montrealu. Alban Berg napsal pro ni kantátu Der Wein. V Torontu
zpívá a v rozhlase i v opeře se uplatňuje Jan Rubeš. Je ředitelem The
Canadian Opera Company. V New Yorku organizuje a interpretuje
českou hudbu Lída Brodenová (např. mimojevištní provedení Dvou
vdov). Ve Worchesteru v Massachusetts žije zakladatel Ševčíkova
kvarteta, violoncellista a pedagog Bedřich Váška, který se narodil v
Mladé Vožici 1879. Absolventem pražské AMU je pardubický rodák
Miroslav Lebeda, dirigent a pedagog, žijící v USA.
Absolventem brněnské JAMU je dirigent Bavorského rozhlasu Jaroslav
Opěla. V Londýně vynikají jako houslisté Jaroslav Vaněček a jeho
manželka Květa, roz. Mrázová. K hudebním osobnostem v USA patří
houslista Joža Karas, jehož zesnulá manželka Milada byla sopranistka.
V Austrálii a nyní na Novém Zélandě propaguje českou hudbu houslista
Ladislav Jásek. Dva rodáci z Čech šíří znalost české opery v New Yorku.
Jablonecký rodák Peter Hermann Adler, ředitel Juilliard School of
Music, nastudoval a řídil v American Opera Center této školy v Lincoln
Center Prodanou nevěstu v anglické verzi. Před několika lety uvedl
Rusalku. Na National Educational Television provedl Janáčkovu
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operu Z mrtvého domu. Brňané si možná vzpomenou, že v letech
1925/27 řídil Jejípastorkyni v Německém divadle v Brně, kde také uvedl
opery Smetanovy. Pražský rodák, Georg Schick, provedl v New Yorku
Švandu dudáka. Dříve se zasloužil o provedení Hubičky.
Na scénách různých operních studií v N.Y. byly dávány Janáčkovy
opery Káťa Kahanová a Liška Bystrouška.
Pětašedesátku doma oslavil skladatel Václav Dobiáš a pětapadesátku
skladatelé Karel Horký a brněnský Milan Harašta, známý operou
Nikola Šuhaj-Loupežník. Do kolekce MNB přibyla jména skladatelů
Ctirada Kohoutka z Brna, Arnošta Parsche z Bučovic u Brna a Václava
Trojana, původem z Plzně.
V komorní hudbě získali v poslední době jméno Due Boemi di Praga:
Josef Horák, bassklarinet a pianistka Emma Kovárnová, které
mezinárodní kritika nazývá Paganini a Paganina. Současnou hudbu
hrají na desce Supraphon. Flétnista Václav Žilka založil v Plzni
Collegium di flauti. Smetanovo kvarteto hraje občas ve třech jako
Smetanovo trio. K dechovým kvintetům se připojilo Pražské. Ostravská
filharmonie dostala jméno Janáčkova filharmonie a řídí ji Ot. Trhlík. Z
pěvců si zasluhují ještě zmínky basista Richard Novák, brněnská
šedesátnice Emilie Zachardová a ředitelka AMU, Marie
Budíková—Jeremiášová, které už bylo sedmdesát let.
K jubilejním skladbám Roku české hudby patřila také Dvořákova IV.
symfonie, napsaná před 100 lety.
Čtenáře červencových Proměn 1974 prosím o opravu křestního
jména dirigenta Klímy na Alois a čtenáře lednového čísla 1975 o změnu
osmdesátky Z. Chalabaly na 75 let; také aby brňany četli jako Brňany.
Šotek Proměn se omlouvá, že v témže lednovém čísle udělal na str. 58 z
Gabriely Preissové, roz. Sekerové, rozenou Eckerovou a že na str. 66
změnil Kalivodovu symfonii f na symfonii F.
Jana Václava Voříška jsem uvedl podle mezinárodní nomenklatury
jako Jana Huga Voříška.

OPRAVA
Do článku A. Dostála o Rukopisech (ě. 1. roč. XII. Proměn) se vloudilo
několik chyb. Prosíme čtenáře, aby si laskavě opravili z nich ty
nejdůležitější: str. 29. 6. řádek zdola: Heřmanóv; str. 35.4. řádek shora:
Obránci (místo Odpůrci); str. 38. 1. řádek shora: vydání) je; str. 39. 4.
řádek shora místo dodášem, dodáše, m. Jiné drobnější tiskové chyby si
jistě čtenář opraví sám.
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Několik poznámek k “americké” části
tvorby Egona Hostovského.
Heinrich Kunstmann

(Výňatek z knihy “České vyprávěčské umění ve 20. století”.)
Po druhé emigraci Hostovského v roce 1948 vzniká ve Spojených
státech řada prozaických prací, jejichž střediskem - jakož i za prvé
emigrace - je český uprchlík a s ním opět problém člověka, který je
obklopen cizími lidmi, tedy problematika, kterou Hostovského dílo zná
již dávno před Camusem aj. Znatelné je nyní však, obzvláště v románech
padesátých let, silné zpolitizování námětu, což je přirozeně náznakem
výsledků studené války. Zpolitizování zde ovšem neznamená zaujmout
stanovisko pro nebo proti určitým politickým idejím; naopak,
Hostovský se obrací rozhodně proti všem “velikým myšlenkám”, které
člověka chtějí získat pro sebe, jednoduše proto, poněvadž pro tohoto
autora nejsou “nic jiného než hluché zvuky umlčující podezření, že se
zapomíná na člověka” (M. Pohorský). Hostovského dílo lze takto
posoudit také v souvislosti s pochybností moderní literatury o jazyku.
Na rozdíl od dřívější prózy Hostovského nutno však konstatovat jednu
změnu především ve vývoji děje, která často směřuje na silnou, i vědomě
senzační látku konfliktu, několikrát v ovzduší špionáže. Někteří v tom
viděli určité paralely k “entertainments” Grahama Greena. Důležitější je
ovšem zjištění, že Hostovského próza padesátých let, ať již s námětem
špionáže nebo bez něho, pokračuje logicky a bez duševního přelomu v
původním literárním díle a doplňuje je. Náznaky toho, že je třeba
počítat Hostovského k moderním vyprávěčům hrůzy a strachu ze
života, které byly znatelné již dři ve, stávají se nyní stále kompaktnějšími.
Dříve anonymní nebo neartikulované faktory ohrožování lidské
existence dostávají se čím dále tím více do popředí, stávají se nezakryté:
Jde o zásah státu, politiky do lidského života, což nyní v románech
tohoto -autora vyvolává strach o existenci.
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První román tohoto úseku jeho vývoje je Nezvěstný, který vyšel
napřed v řeči dánské (1951), pak anglické (1952) a až nakonec česky
(1955), jehož protagonista Erik Brunner, úředník pražského
ministerstva zahraničí, se dostává v únorových dnech roku 1948 zcela
náhle do zájmového pásma české a americké tajné služby. Hrdina, který
stejně jako čtenář, brzo ztrácí nit v tomto bludišti neprozřetelných
úmyslů, stojí před alternativou, buď aby sám sebe obětoval nebo aby se
zúčastnil na všeobecném “spiknutí proti člověku”. Nakonec ovšem
prchá “z neznáma do neznáma”. Román místy uvádí pražské události
komunistického nástupu k moci. Tyto příběhy však, které nejsou nijak
realisticky konkretizovány, nejsou ničím jiným než projekcí pozadí i
štafáže, které podobně jako ve většině románů tohoto autora - a velmi
podobnou funkci mají i četné autobiografické vsuvky - mají zcela
vědomě umožnit oscilování mezi skutečností a fikcí. Aktualita látky a
domněnka, že v Nezvěstném lze spatřit politický klíčový román, získaly
románu senzační úspěchy. Vlastním účelem románu je však podat
“volné podobenství současného světa zasaženého epidemií zvanou
politika” (M. Pohorský), v němž se člověk stává opět uprchlíkem,
cizincem.
Stejně jako Erik Brunner je dobře znám českému ministerstvu vnitra,
je to v románu Půlnoční pacient (anglicky 1954, česky 1959) psychiatr
Dr. Arnošt Malík, který je “znám” americké tajné službě do posledního
detailu, dokonce až do intimní sféry, což přiměje plukovníka Howarda z
válečného psychologického ústavu k tomu, aby českého emigranta
získal vysokou peněžitou částkou vyléčit v nočních rozmluvách
důležitého agenta Alfonse “z hanebné psychické rýmy, tvrdošíjné
nespavosti a záchvatů úzkosti”. Netuše nic zlého, Malík se tím vydává
do bludiště, v němž ztrácí velmi brzy svou počáteční sebejistotu a také
orientaci, i když se zprvu pokouší zahrát vlastní aktivní úlohu v této
nebezpečné hře, která směřuje k tomu, aby chaos ještě zvýšila a tak
vyvolala boj, v němž “všeobecní spiklenci proti člověku” zahynou.
Malík, jemuž turbulence událostí vynese mozkovou mrtvici a který je
nakonec v jakémsi deliriu, ve stavu halucinace, chce po propuštění z
tajné služby pryč z New Yorku, do jižních států, tedy uprchnout. Je
zajímavé číst tento román, který byl zfilmován H.G. Clouzotem, jako
špionážní příběh; ale v souvislosti Hostovského celkové tvorby má
námět tajné služby ovšem vyloženě fantasmagorický charakter. Složitě
založený děj, který se stává nepřehledný jako bludiště, spočívá v
podstatných částech na kategoriích grotesky, neboť román je, sensu
stricto, vybudován podle “soustavy turbulentního hromadění” (F.Th.
Vischer). Je to zde démonie mechanismu tajných služeb, která jako
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“hučící kolo bláznivého světa uchopí (hrdinu románu) za malíček nebo
za šos kabátu a neúprosně (ho) strhne s sebou do víru” (V.Th. Vischer).
Jinými slovy: Obvyklé kategorie Dr. Malika se postupně ztrácejí a na
jejich místo vstupuje strach o život. Přitom však Hostovského román
nespadá úplně do typu fantastické grotesky, ale je některými složkami
spřízněn i s groteskou satiricko-realistickou, což znázorňuje kresba
typů (Prengel, Steinová), která místy inklinuje ke karikatuře a parodii.
Převládá však na každý pád tragický životní úděl člověka, artikulovaný
zde Hostovským v době, kdy převládají “velké myšlenky” a
racionalismus technokratů a odborníků, kdy však zároveň byla ztracena
víra v ochranný řád.
“Veliká heraldická hesla”, jako demokracie, svoboda, humanismus
nebo náboženství, vyskytují se také v následujícím krátkém románu
Hostovského, v Dobročinném večírku (anglicky 1957, česky 1958), zde
však nemají vyloženě politický vztah, ale slouží spíše jako ironické
pozadí
soukromých
osudů
východoevropských
emigrantů
shromážděných v newyorském hotelu Atlanta. Román nemá vlastního
konkrétního hrdinu, protože ve středisku sítě souřadnic, podobající se
do jisté míry tele-principu Morenovu, soustavy národně a charakterově
rozličných postav, stojí abstraktum, totiž dobročinnost, jejíž
pochybnost autor znázorňuje silnými ironickými akcenty, obzvláště na
dvou postavách - paní Greenové, která vykonává dobročinnost
profesionálně byrokratickou, a na židovském obchodníku s kožišinami,
milionáři Simonu Feiglovi pocházejícím z Prahy.
Tak jako ve většině prozaické tvorby Hostovského, čistá
psychoanalýza není v popředí, ale spíše odhalení stupně pravdivosti v
lidských vztazích, tak je to také ve Všeobecném spiknutí (anglicky 1960
pod názvem The Plot, německy 1964, česky 1969), což je
pravděpodobně nejdůležitější román tohoto autora; jeho titul je
obsažen již v různých obměnách v předešlém díle a může být
interpretován jako analogie k pojmům jako “všeobecná mobilisace”
nebo “všeobecná stávka”, mezi jinými. Na rozdíl od Dobročinného
večírku tento příběh o “všeobecném spiknutí proti člověku” má opět
ústředního hrdinu, českého spisovatele Jana Bareše žijícího v New
Yorku, který při příležitosti svých čtyřicátých šestých narozenin
uspořádá večírek pro své přátele, jehož se zúčastní i dva nezvaní hosté, z
nichž jeden, Jiří Beck, jak si Bareš myslí, je jeho “stín minulosti” a “jeho
špatné svědomí”. Po odchodu domnělého Bečka z večírku vypráví Bareš
hostům “klíčovou historku svého života”, tj. historku své známosti s
Beckem, který, pocházeje z dobré rodiny, vykonává
komunisticko-revolucionářskou činnost již jako kluk, podkopává
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sebevědomí Barešovo a “usmrcuje spisovatele v něm”. Bareš, který se po
skončení studií dostává do ministerstva zahraničí, potká zde znovu
Bečka, který nyní pracuje ve špionážním oddělení. Takto se hrdina
románu cítí pronásledován tím, že se Beck znovu objevil mezi hosty na
večírku k jeho narozeninám. Vlastní děj románu však počíná teprve po
tomto vypravovaném návratu do minulosti. A tento děj pozůstává v
tom, že se nejen postupně uvádí v pochybnost pravdivost Barešova
vyprávění, ale i události během oslavy narozenin se stále objevují v jiném
světle. Především však vyjde najevo, že se “logika událostí stala
halucinatorní” a že Jiří Beck, který má funkci “dvojitého já” patrnou i z
identity iniciál, existoval pouze v představách Jana Bareše. Příznaky
rozkladu vlastního “já” u Bareše se stávají postupně jasnějšími a
depersonalizace pokračuje až ke ztrátě “identického” hrdinova podpisu.
Do tohoto “všeobecného spiknutí proti člověku”, jak hrdina vnímá
události kolem sebe a jeho se týkající, je zatažen čtenář tím, že celý děj
stále kolísá mezi skutečností a klamem, takže nakonec ztrácí orientaci o
tom, zdali to, co je mu sděleno, je úplně a skutečně tak, jak to slyší, nebo
zdali to pochází pouze ze schizofrenických představ hrdinových.
Všeobecná dezorientace je nadto podporována tím, že několik motivů a
obsahů klíčové povídky se stále vrací, ale ve stavu prismaticky
zlomeném, deformovaném a překonstruovaném. K tomu přichází celý
svazek složitých symbolických vztahů a významů a neméně přerušení
objektivního časového sledu. Hostovský takto přenáší pochybnosti,
nejistotu a strach svého hrdiny na čtenáře, který se s ním vydává na
hledání pevných bodů a jistot. Konstrukční technika typická pro
Hostovského, jíž užíval důsledně poprvé v Domě bez pána a která velmi
podobně jako Morenův tele-princip směřuje k tomu, aby objasnil spoje
mezi svými románovými postavami, to, co je pojí nebo v čem se
rozcházejí, tato technika patrně dosáhla svého vrcholu ve Všeobecném
spiknutí. Bez potíží lze přesně zjistit s pomocí sociogramů poměr
hlavního hrdiny k postavám kolem něho a jejich poměr k němu, jakož i
horizontální nebo vertikální diferenciace poznatelné podle
sociogenetického zákona.
Veškerá próza tohoto autora, obzvláště však ta, která vznikla během
druhé emigrace, je charakterizována třemi složkami, které podle
psychodramatiky tvoří “úplnost osobnosti”, tj. vázaností na minulost,
spojením s přítomností a očekáváním budoucnosti. Zatímco první dvě
složky převládají ve Všeobecném spiknutí, tvoří spojitost s přítomností
a zvláště očekávání budoucnosti středisko románu Tři noci (1964),
příběh jednoho manželství, které zaniklo na všednost dne, “nekrolog na
dvě živoucí mrtvoly”, z nichž jeden manžel, americký daňový poradce
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Wagner, německého původu, doufá ve změnu “šedivého osudu”
zásahem zvenčí, zatímco jeho manželka Věra, Němka z Prahy, očekává
změnu svého bytí, které je ovládáno popudlivostí, strachem a
nespavostí, narkotickými přípravky, alkoholem a stihomamem, zevnitř.
V okamžiku, kdy vnitřní regenerace tohoto manželství se zdá být
možnou následkem podnětu zvenčí, dojde k Věřině fyzické smrti. I tento
román je plný symboliky v celé řadě vrstev: Možno v něm spatřit symbol
duševně nerovného manželství, přičemž i národnostní rozdíly
manželských partnerů vedou k jakýmsi vnitřním komunikačním
poruchám (“Věřin ďábel mluví německy”). Lze ovšem považovat tento
román také za podobenství potíží evropsko-americké symbiózy. Ve
veškeré próze Hostovského vzniklé v Americe se najde mnoho
symptomů pro takový výklad. Namísto dřívější problematiky symbiózy
a asimilace židovsko-české vstupuje v ní rostoucí měrou otázka
možnosti evropsko-amerického sloučení. Formálně zde Hostovský
dává přednost cloně monologu, která střídavě, s hlediska jednoho či
druhého partnera, osvětluje příměji vnitřní stav hrdinův.
O celkové tvorbě tohoto autora však platí to, co sám formuluje ve
svých “vybraných vzpomínkách a zkušenostech”, v Literárním
dobrodružství českého spisovatele v cizině (1966) takto: “Jsem
vyprávěč, nic více, nic méně. Ani filosof, ani sociolog . . . vypravuji
příběhy . . . své vlastní, napolo smyšlené a napolo pravdivé. Já nemohu a
nechci řešit problémy jako kněz, jako kritik, jako lékař. Nekáži,
nepropaguji, nedávám recepty. Jen vypravuji . . . ” Lze sotva
pochybovat o tom, že je nutno počítat Hostovského mezi první, a až
do jeho amerického období tvorby, konsekventní
vyprávěče
existencialistického myšlení, a to nikoli pouze v české literatuře.
(Přeložil Hanuš Lexa)

Knihu Heinricha Kunstmanna Tschechische Erzählkunst im 20.
Jahrhundert si můžete v německém originále objednat u českého
nakladatelství SIXTY-EIGHT PUBLISHERS, INC., Box 695, Postal
Station A, Toronto, Ont. M5W1G2, CANADA. Kníhaje vázaná a stojí
$30.00.
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Písmo a povaha
Jiří Veselý
Významnou disciplinou psychologie je tak zvaná psychologie výrazu.
Do určité míry se překrývá s klinickou psychologií a pomáhá při
psychodiagnostice. Snaží se odpovědět na otázky, jaký cit odpovídá
určité mimice nebo dokonce ustálenému výrazu v tváři, jaké motivy
vedou k určitému způsobu hovoru, gest, třeba i tak speciálních gest jako
je volba obleku, účesu atd. Jakkoli teorie o úzké souvislosti mezi citem a
pohybem nebyla snad plně prokázána, stále ještě dává zdravý smysl a
umožňuje vyústit do detailnějších hypotéz. Její původ v darwinismu
dnes, při stále důslednější kritice darwinovských hypotéz, sice
nepřispívá tak docela k její věrohodnosti, ale přesto může být vhodným
úvodem k zamyšlení. Předpokládá, že člověk původně reagoval plně
rozvinutými akcemi na určitý citový stav: útěkem na zážitek strachu,
útokem na zážitek hněvu atd. Civilizace značně prodloužila a omezila
cestu od zážitku citu k určité formě chování. Dnes člověk při pouhém
úleku neutíká, ale škubne sebou. Při hněvu se nedá strhnout ke rvačce,
ale zatne pěsti a zuby. V lidové výrazovosti je možno najít hodně
obrazných rčení, která bezděčně poukazují na souvislost mezi určitým
citovým hnutím a jeho pohybovým výrazem. Balon je možno
nafukovati, ale pyšný člověk se též nafukuje, a jakkoli to ovšem není
totožné, je zde určitá analogie: představujeme si, jak si pyšný člověk
vykračuje, jak se nadýmá a zvedá hlavu, až nakonec doopravdy nějak
připomíná nafukovaný balon. Právě tak plně chápeme, jak je člověku,
který přiznává, že by vztekem “vyskočil z kůže”. Jakkoli je to nemožné,
přesto si místo kůže můžeme představit třeba kabát a pochopíme pak,
jak takový rozhněvaný člověk rychle odkládá kabát a téměř z něho
vyskakuje. Kdo se o tuto oblast zajímá, mohl by si zorganizovat malý a
ne zcela přesný, ale přesto zajímavý experiment: pozvat několik lidí na
čaj a pozorovat, jak si kdo bude sladit. Kdo vezme kostku cukru
opatrně, s mírným třesem prstů a pak ji velmi pečlivě vloží do čaje, aby
nevyšplíchl, dá podnět k určitým dohadům o své povaze, které budou
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zcela jiné než u člověka, který sáhne po cukru velmi neomaleně a vhodí
jej do šálku, až se čaj rozstříkne. Bylo by účelné, ale nesmírně nákladné,
zfilmovat tyto pohyby a pak si je promítnout a analyzovat.
Ale za účelem analyzy pohybu není třeba jít tak daleko. Každý z nás
totiž velmi často provádí pohyb, který je sice méně nápadný, ale
zanechává čitelnou stopu na papíře: každý z nás píše. A je velmi
přijatelné předpokládat, že jestliže je člověk jaksi plný potenciálních
pohybů, které odpovídají jeho převládajícím, byť tajeným citům a
vlastnostem, že tato jeho povahová struktura ovlivní jeho způsob psaní,
takže najdeme—li určité charakteristické příznaky v jeho rukopisu,
budeme moci usuzovat, že také vyjadřují určité povahové sklony. Je
logické očekávat, že člověk, který si nevěří, počíná si pomalu a opatrně,
při chůzi tiše našlapuje a mluví velmi rozvážně, bude psát určitým, velmi
odlišným způsobem než hlučný a sebevědomý debatér, který si ještě
pomáhá výraznými gesty a který leckdy hovoří rychleji než myslí. Ale
obtíž je právě v tom, že moderní psychologie se nespokojí logikou, která
dokonce může svádět, a že požaduje důkaz pro každou hypotézu. A tak
také většina seriózních grafologů se právem pohněvá, když nějaký
nadšený laik začne dedukovat přibližně slovy: “Písmo na mne působí
dojmem, že . . .” Takovýto předpoklad nelze přijmout. Dodnes si
vzpomínám, jak jistý, velmi inteligentní pražský právník nemohl v Praze
kolem padesátých let pochopit, když jsem mu vysvětloval, že k
ohodnocení rukopisu je zapotřebí tabulek, statistických propočtů,
klinické zkušenosti atd. Proto dnes, když se psychologa někdo zeptá, do
jaké míry může písmo prozradit vlastnosti pisatele, psycholog, pokud se
o tuto otázku bliže zajímá, poukáže ani ne tak na grafologu samotnou,
jako spíše na psychologii výrazu, její metody, výzkumy, závěry atd.
Přistupovat k písmu s tím, jakým dojmem působí, je nevědecké, ale
kromě šarlatánů měli s touto tzv. intuicí doopravdy úspěchy tzv.
sensitivové, lidé podobní jasnovidcům, kteří jen jakýmsi vcítěním
dovedli vystihnout nejen povahu, ale třeba i podobu nebo dokonce
budoucnost pisatele. Prekognice existuje a byla vědou dokázána, jak se
dočteme v četných parapsychologiích, ale není a nemůže být počítána k
seriózním vědeckým metodám, které se řídí rozumovou analýzou,
dedukcemi a srovnáváním se statistickými výpočty. Nicméně dvě
základní školy se v historii psychologie střetly s principy grafológie, z
nichž starší se zabývala analýzou jednotlivých znaků (francouzská škola
s tak zvučnými jmény jako Crepieux-Jamin, u nás na ni navazoval
známý Saudek), pozdější pojímala písmo jako symbolický celek a
snažila se vystižením celku dospět k popisu povahového typu pisatele (v
Německu Klages, ve Švýcarsku psychoanalyticky orientovaný Max
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Pulver). Starší francouzská škola, dnes víceméně překonaná, pracovala
zejména koncem minulého století. Klages měl význam mezi první a
druhou světovou válkou, Pul ver je v oblasti grafológie dodnes uznáván
za důležitého inšpirátora, i když jeho celostní pojetí písma ztěžovalo
kvalitativní rozbor a statistickou verifikaci. Otázkou, mají-li se
hodnotit jednotlivé příznaky či určitý celek, se zabývala psychologie
vůbec a o atomismus či tzv. celostní pojetí bylo i mimo oblast grafológie
svedeno mnoho rozhořčených bojů, už jen např. při diskusi o
interpretaci známého Rorschachova testu v klinické psychologii.
Grafológie byla však opatrnějšími psychology dosti odsunována
stranou a proto v její oblasti se tolik nebojovalo, už proto, že tolik
grafologů u nás ani nebylo. Snad nej lepší českou příručkou byla
“Učebnice vědecké grafológie pro začátečníky” od Viléma Schoenfelda,
vydaná v Praze r. 1948. Tento autor se snažil přihlížet jak k jednotlivým
znakům, tak k písmu jako celku. Jeho kniha ukazuje velkou sčetlost a
kdyby byl měl autor možnost, pravděpodobně by byl uvedl i nějaké
statisticky vypočtené korelace, jimiž by byl mohl podpořit svůj obor i
své kolegy. Ale jeho kniha vyšla jako příručka pro začátečníky v době,
kdy autor už nebyl naživu. A pak, pod vlivem oficiálních míst za
komunistického režimu, se kolem grafológie chodilo hodně po
špičkách, poněvadž neinformovaní politikové si ji stále pletli s
psychografologií (odhadováním písma podle intuice) a láteřili, že jde o
přežitek buržoasního idealismu.
Jednotlivci u nás často postupovali při rozboru písma dosti
neseriózně; nebyli ostatně o mnoho horší než mnoho současných
grafologů např. v Kalifornii, kteří vydávají brožuru za brožurou,
opakují tatáž tvrzení a vždy jen způsobem jaksi slovníkovým, aniž by v
jejich knihách byly skutečné vědecké důkazy. Mnohem důkladnější a s
řadou cenných dedukcí i s bohatým seznamem literatury, ale také bez
přesných statistických propočtů je kniha “Graphologische Diagnostik”
(napsali ji W.H. M uelleraA. Enskat, vydal Hans H ubervr. 1961). Zde
najdeme již mnoho neobyčejně detailních rozborů, odkazů na klinickou
zkušenost, seriózních ukázek atd. Zatím však si psychologové z druhého
tábora, tj. negrafologové, stále ještě kladou otázku, co se vlastně při
rozboru písma hodnotí a jak, zda tyto znaky jsou stálé atd. Po této
stránce přispěl úrovni světové grafológie velmi významně český,
tragicky zesnulý psycholog, Jaromír Kašpárek, který r. 1957 publikoval
v Československé psychologii studii, v níž referoval, jak pomocí
faktorové analyzy zjistil, že v písmu existuje vskutku řada objektivních a
opakujících se znaků, které je možno kvantitativně i kvalitativně
hodnotit (č. 4, ročník 1957). Někomu by se to snad zdálo zbytečné, ale
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byl to laboratorně cenný krok kupředu v době, kdy se většina našich a
dokonce i západních psychologů shlížela v podmiňování a odsunovala
klinickou psychologii a psychodiagnostiku do pozadí jako nevědeckou.
Jestliže tedy existují určité znaky, které jsou relativně stálé, přesto
však se střídají u různých lidí, pak je možno hledat, zda se zároveň s nimi
vyskytují u pisatelů též vlastnosti, které se buď nevyskytují nebo daleko
méně často vyskytují u lidí, jejichž písmo tyto znaky nevykazuje. Obtíže,
na které grafológie naráží, jsou zejména tyto: Jestliže velmi podrobně
analyzujeme něčí písmo a převádíme je na kvantitativní hodnoty, pak se
může stát, že naší pozornosti unikne určitý kvalitativní rys, který
charakterizuje něčí písmo jako celek, ale sám se kvantitativně rozložit
nedá. Jestliže se naopak nepokusíme převést určité písmo na hodnoty
kvantitativní, nedočkáme se korelací, které jsou tak významné při
statistickém ověřování. Korelace zhruba vzato znamená spoluvýskyt.
Například grafologové hodně často hodnotí tzv. guirlandu, to jest tvar
písmen m a n , která pisatel píše jako u, totiž obloučkem dolů. Klinická
zkušenost dokládá, že výskyt tohoto znaku, pokud je podpořen ještě
přítomností znaků jiných, obyčejně je symptomem povahy sdílné,
přátelské, tolerantní, obrácené spíše navenek než dovnitř. Teď by bylo
třeba vypočítat: jak často se tento znak vyskytuje při uvedené povaze,
jak často bez ní, jak často uvedený povahový rys bez něho, které jiné
znaky podporují význam tohoto znaku a které působí proti němu, jak
hodnotit eventuální protichůdnost tohoto znaku, když se vyskytne v
písmu, jehož ostatní znaky ukazují něco zcela jiného atd. Skeptikům
rychle připomenu, že takovéto pokusy v oblasti grafológie probíhají, a
celkem úspěšně, i když zase ne tak úspěšně, jak by si sami grafologové
přáli. (Za pozornost stojí četné studie současného stockholmského
odborníka Teuta Wallnera, zejména jeho studie, které vycházely v
Zeitschrift fuer Menschenkunde, r. 1961, vydavatel W. Braumueller,
Wien—Stuttgart.)
Současný stav grafológie není sice tak slibný, abychom ji mohli
přijímat se stejnou důvěřivostí, s jakou ji vydávají američtí grafologové,
často více zainteresovaní na finančním efektu než na vědeckém přínosu,
ale na druhé straně je možno brát za prokázané, že existuje nějakých
dvacet příznaků, které se vyskytují v písmových obrazech, a že jak tyto
jednotlivé znaky, tak jejich určitá seskupení korelují s určitými
povahovými sklony. Zatím je živnou půdou pro grafológii stále ještě
především klinická a poradenská zkušenost, které jsou velmi dobrým
pramenem u zkušeného praktika, ale stále ještě příliš zápasí s živelností.
Ale objektivních výzkumů přibývá a ač nejsou všechny stejné a nevyúsťují ve stejný závěr, mnoho jich hovoří ve prospěch předpokládané
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průkaznosti grafológie. Velkou chybou bývá, že laici vyvažují skepsi
universitních expertů až přílišnou důvěřivostí a očekávají od grafologa,
že o pisateli sdělí vše: zda lže či hovoří pravdu, zdaje čestný či nečestný,
bezúhonný či provinilý; grafológie může jen dosti obtížně stanovit
morální standard pisatele, ač někteří se pokoušejí i o to. Ale grafológie
může odhadnout se značnou pravděpodobností, zda jde o člověka
klidného či vznětlivého, obráceného svými zájmy ven či do svého nitra,
pomalého či rychlého, rozumového či citového atd. Psychoanalytická
orientace vnesla do grafológie mnoho důležitých a cenných prvků i když
na druhé straně zase ztížila kvantitativní ověřování. V Americe se též
vyskytují pokusy o tzv. grafo-therapii, totiž o ovlivnění povahového
zaměření cestou změny rukopisu (Paul de Sainte Colombe a náš
významný český psycholog exilový dr. Jiří Melzer); tyto pokusy jsou
zřejmě motivovány hypotézou Williama Jamese, že určitá reakce
nemusí nutně následovat citové rozpoložení, nýbrž je předcházet, čili,
jak se říkávalo: nepláčeme proto, že jsme smutni, nýbrž jsme smutni
proto, že pláčeme. Většina psychologů později tuto odvážnou hypotézu
zamítla, ale budou-li tyto pokusy úspěšné, možná že se k ní
psychologové vrátí. Zatím není o tom všem mnoho publikováno,
alespoň ne dosud na vědeckém základě.
Že určitá zákonitost písma existuje dokazuje již ta okolnost, že
člověk, který se propůjčí k drastickému pokusu a nechá se přivázat za
nohy od stropu dolů, bude psát perem vloženým do úst přibližně stejně,
jako by psal rukou, tj. jeho písmo bude jevit tytéž základní znaky, jak
referoval už Schoenfeld. Dále se dnes grafológie může již úspěšně hájit
proti laickým námitkám, že písmo je možno vědomě měnit a navodit tak
zcela jiné předpoklady pro analýzu, poněvadž ty znaky, které pisatel
může vědomě změnit, nehrají při analýze většinou tak velkou roli, ač
ovšem nezůstávají přehlíženy.
Grafológie, jako samostatná diagnostická metoda, pravděpodobně
nemůže uspokojit nárok zákazníka na úplnou přesnost, ač bych její
diagnostickou validitu odhadoval zhruba na 70—75%. Také je její
slabinou, že je přece jen citlivější ke změnám nálady u pisatele a
pohříchu i u analyzujícího, takže od ní není možno očekávat stejnou
přesnost jako od chemických vzorců. Její platnost hodně závisí na
individuální zdatnosti a zkušenosti grafologa, což se vytýká i
psychologickým testům, ač jejich validita vcelku přesahuje validitu
grafologického nálezu asi o 10%, zato však jejich nález bývá velmi úzký
a specifický.
Na druhé straně je grafológie vcelku seriózní diagnostickou
pomůckou v oblasti psychologie výrazu. Je velká škoda, že kritické
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výpady proti grafológii jsou namnoze motivovány kritičností přejatou z
jiné oblasti než z psychologie. Někteří laboratorní psychologové na
Západě se dnes zbytečně opičí po Pavlovovi a opakují námitky už otřelé
a vyvrácené. A v komunistických zemích stále ještě převládá strach z
určité “mysterióznosti” grafológie, a tam, kde o vědě rozhodují političtí
komisaři, ideologové nebo dělnické kádry, tam se asi grafológie ani jiné,
příbuzné obory objektivního ocenění nedočkají. Ale je vždy dobré
vědět, co je na různých systémech pravdy a co pověry. Grafológie s
bohatou historií a tápáním v minulosti je dnes zbavena kouzla i
mytického nánosu a slouží jako ověřená, objektivní, nikoli
nejprůkaznější, ale cenná doplňková metoda. Někteří dokládají, že v
písmu se dají objevit příznaky některých nemocí, dále může písmo do
jisté míry zrcadlit intelektuální úroveň, jen málokdy ukáže spolehlivě
morální standard pisatele, ale v rukou zkušeného grafologa ukáže dosti
výstižně hrubý povahový nárys toho, kdo psal. A uvážíme-li, že tyto
dedukce, dosti správné a platné, byly často odvozeny z nějakých deseti
řádek a že grafolog se s pisatelem osobně nikdy nesetkal, je to přece jen
překvapující a nikoli bez významu.

Většina spisovatelů, kteří ztroskotali jako umělci, se obrátí na
komunismus. Je to jediný postoj, který jim umožňuje soudit jiné umělce
s povýšenou blahosklonností. Z tohoto hlediska je komunistická strana
stranou lidí, které jejich povolání zklamala. Člověk si může být jist, že
tahle strana najde vždycky dost zájemců.
Albert Camus: Carnets
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Bedřich Smetana
J. Clapham
Series The Master Musicians, Editor Sir Jack Westrup.
London: J.M. Dent & Sons Ltd. - New York: Octagon Books.
pp. 161, plates, musical examples in text.

Přes nebezpečí že to je klišé, musím uvést recensi nové knihy o
Smetanovi opakováním faktu, že česká hudba je stále ještě nedostatečně
známá ve světové hudební literatuře. Proto je každá nová kniha vydaná
v anglické řeči velmi vítaným přínosem k bibliografii české a slovenské
hudební tvořivosti. Smetana Dr.Claphama je dobře promyšlená a
pečlivě dokumentovaná knížka, která poskytuje mnoho informací v
nevelkém rozsahu.
Autor je doktor hudby Londýnské university a “fellow” Královské
akademie hudby. Od roku 1962 vyučuje na universitě v Edinburgu. Jeho
zájem o českou hudbu, včetně základní znalosti češtiny, byl uznán v
Československu členstvím ve “Společnosti Antonína Dvořáka” v Praze
(1959) a udělením diplomu a stříbrné medaile Československé
společnosti pro mezinárodní styky (1966). Ve Spojených Státech se
Dr.Clapham zúčastnil kongresů SVU v roce 1966 a 1972 a napsal celou
řadu článků pro britské a americké odborné časopisy, týkajících se
hlavně Dvořáka. Jeho monografie Antonín Dvořák: Musician and
Craftsman byla uveřejněna v Londýně a v New Yorku v roce 1966. Jeho
Smetana vyšel na podzim 1972. Teď Dr.Clapham připravuje články o
Dvořákovi, Smetanovi a jiných českých hudebnících pro šesté vydání
Groveho Slovníku.
V předmluvě ke své knize se Dr.Clapham zmiňuje o nedostatku
soudobých publikací o Smetanovi, nejen v angličtině ale též v němčině a
francouzštině. Navíc upozorňuje na to, že české prameny jsou sice
hojné, ale často neobjektivní, leckdy neúplné, nebo naopak příliš
podrobné pro potřeby cizích muzikologů.
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Krátká úvodní kapitola mluví o hudbě v Cechách před Smetanou. Je
to velmi stručný přehled, který podává na necelých osmi stránkách
základní data týkající se vývoje hudby v časovém rozsahu “od
Velkomoravské říše” po Škroupa. Dalších šest kapitol sleduje
Smetanův život. Jeho tvorbě je věnováno též šest kapitol, jež postupují
od klavírních skladeb přes díla komorní a orchestrální k hudbě vokální a
operám. Závěrečná kapitola shrnuje charakteristiky Smetanova stylu a
jeho význam. Několik doplňků přidává podrobnosti, které nebyly
použity v textu. Kalendář Smetanova života, rok od roku, je doplněn
odkazy na současné hudebníky, české i cizí. Katalog jeho děl, podle
formy a obsazení, osobní poznámky, vybraná bibliografie a rejstřík
dodávají knize patřičný akademický ráz. Zajímavý je doplněk E,
překlad zápisu Smetanovy autopsie, kterou učinil profesor Hlava
13.května 1884, s komentářem neurologa Ernst Levina z Edinburgu.
Krátký návod, jak vyslovovat češtinu, předchází hlavní text. Obrazový
materiál je početně omezený, ale zajímavý a v anglických publikacích
částečně neznámý. Značný počet notových příkladů dobře splňuje roli
přímých hudebních odkazů, zvlášť pro ty Smetanovy skladby, které
čtenář asi nemá po ruce, ani v paměti. Celý text je opatřen odkazy pod
čarou. Pokud Dr.Clapham cituje Smetanovské dokumenty, zvláštějeho
korespondenci, užívá vlastní překlad, jak je zřejmé na příklad ze
srovnání s knihou Františka Bartoše Bedřich Smetana: Letters and
Reminiscences; anglická verse vydaná Artií v roce 1955.
Jak životopisný materiál tak analyzy hudebních skladeb jsou dobře
vyváženy a čtou se dobře. Dr.Clapham se snaží představit Smetanu jako
jednoho z důležitých evropských hudebníků minulého století, aniž by
jeho význam přeháněl z národnostních důvodů nebo mu ubíral na
důležitosti pro předpojaté a malicherné vnitřní boje různých hudebních
táborů. Smetana byl podle něho profesionál a proto přirozeně musel
znát všechny nejnovější směry v hudbě. A Smetana se dokázal udržet au
couraní s vývojem evropské hudby, přes mnohé nepříznivé podmínky
své životní i umělecké dráhy.
Dr.Clapham pozorně sleduje prvky, které tvoří motivaci Smetanovy
tvorby: důkladná znalost soudobých technik a stylů, osobní zážitky,
lidová hudba a vědomí, že skladatel svým uměním slouží svému národu.
Jak říká, v případě tohoto skladatele je nesmírně těžké “rozeznat co je
typicky české a co je pravý Smetana”. A dále Dr.Clapham tvrdí, že i v
tak čistě české Prodané nevěstě, úspěšný výsledek je “destilací
Smetanova stylu”. Smetana docílil tento “vzor čistě českého umění” tím,
že vyjádřil “českou radost, sebeobětování, hrdost a nevývratnou viru v
lepší budoucnost” svého národa. Tytéž hodnoty se objevily ještě jasněji v
Libuši, i když vjiné formě. Mimochodem, Dr.Clapham považuje Libuši
za naprosto originální dílo, bez precedentu v dějinách opery. Proto je
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politováníhodné, že cizina sice hypokriticky (“lip—service”, říká
Dr.Clapham) uznává Smetanu za “otce” české hudby, ale zná pouze
několik jeho skladeb. V závěrečném oceněni Dr.Clapham píše, že
Smetana je “jedinečná postava v historii hudby”.
Několik málo tiskových chyb se vloudilo do knihy. Tak se píseň na
str. 1 nazývá “Buoh všemohúci” a na str.80 je titul “Kočka leze dírou”.
Hankovo křestní jméno je obvykle psáno Václav (str.6) a verse “Ktož jsú
Boží bojovníci” (str.2) je familiárnější než “Kdož jste. . .” Podobně je
obvyklý název “Samotulský kancionál” (str.2) a Komenského “Book of
Psalms etc.” (str.2) je běžně znám jako“amsterodamský kancionál”. V
Claphamově knize je zápis ze Smetanova deníku datován 23. ledna 1845,
zatímco Bartoš udává rok 1943. Překvapivé je tvrzení (str.108), že
Smetana použil píseň “Andulko, mé dítě” pro svou první ukolébavku
(Hajej, mé děťátko) z Hubičky. Zajímavý je komentář na str. 117 o
Smetanově užívání “třítaktových frází českých lidových písní”. Ačkoliv
je najdeme v některých písních z Cech, bez udání kraje, čtyř—taktové
frázování je častější a je považováno za typické, zatímco tří—taktové
fráze se objevují v moravské lidové hudbě se statistickou převahou. A
ovšem každý Cech by bez váhání řekl, že Češi trpěli tři sta let po Bílé
hoře. Dr.Clapham mluví na str.2 o “více než dvě stě let pod
habsburgskou nadvládou”, snad v souvislosti se Smetanou.
Ale toto jsou minimální nedostatky ve srovnání s celou koncepcí a
pečlivým vypracováním knihy. Claphamův Smetana je velmi dobrá
didaktická příručka pro anglické čtenáře, ať už knihu použijeme pro
přehlednou a spolehlivou informaci, nebo jako základ pro další
výzkum. Doporučujeme.
Zdenka E. Fischmann

V mládí přilneme mnohem snáz ke krajině než k člověku.
Albert Camus: Carnets
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BELETRIE
Prašnou cestou k Aljašce
Eva Adams
(Věnováno Rudymu)
Tmavá je obloha, vítr potřásá nahými větvemi stromu, stojím u okna
a pozoruji to studené divadlo.
Zpovzdálí se někdo blíží; nespěchá a přece jde svižným, dlouhým
krokem po betonové dlažbě. Má těžké boty, zřejmě nese na svých
zádech náklad, a zdá se, že mu nevadí studený vítr, který se dovede
vloudit pod límec kabátu.
Dívám se znovu na tu temnou oblohu; vidím jí jen kousek, malý
kousek, který mně tu zůstal mezi stěnami vysokých tmavých budov a
jeřáby, jež se zakusuj! do oblak svými dlouhými rameny.
Zvonek zvoní. Jdu ke dveřím, otevírám a kdo přede mnou nestojí, než
onen poutník - ale Bože, to není nikdo zbloudilý, to je přece můj dávný
přítel Mohamed!
“Mohamed, tebe bych byla nečekala, myslela jsem, že už se nikdy
nevrátíš, honem pojď dovnitř.’ I on je šťastný ze shledání. Vždyť je to
téměř rok co jsme se neviděli; zmizel tenkrát z Montrealu a nikdo
nevěděl proč, nikdo nevěděl kam.
Honem vařím čaj a míchám ho s rumem, aby nás pěkně zahřál v tento
sychravý den, v tento den shledání. Pozoruji Mohameda, který
nevypadá, že by mu vtíravý vítr ubral na energii a na náladě, naopak se
zdá, že zbarvil jeho mladou a opálenou tvář.
Staví těžký batoh do kouta, přináší dřevo a už rozdělává oheň v krbu.
Pak si zouvá těžké boty a pohodlně se natahuje na koberec před krbem.
“Děvče, ani nevím, jak ti mám to moje zmizení vysvětlit. Nebyl jsem
sám se sebou spokojený. Rozčílil jsem se nad každým nezdarem a pak
jsem křičel na lidi, sváděl vinu na ně a nikdo přede mnou neobstál.
Nejhorší bylo, že jsem si byl vědom toho, jak jsem protivný a přece jsem
se tomu nemohl vzepřít a jednat rozumně. Potřeboval jsem se podívat na
věci z jiné perspektivy, potřeboval jsem opustit město a pohodlný byt,
postavit se na vlastní nohy a řídit se vlastním rozumem. Chtěl jsem vidět
nová místa a potkat lidi, kterým bych se normálně v městě vyhnul.”
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“Já vím,” říkám. “Když cestuješ, tak se ti duše naplní tou boží krásou
okolo a najednou potřebuješ velice málo ke štěstí. No a kam si pak šel a
co jsi všechno viděl?” Táži se a on ochotně odpovídá, vysvětluje a již
ukazuje na mapě místo, přes které je napsáno ALASKA.
“Tak daleko?” Divím se. “Já si tu zemi ani nedovedu představit. Prý
nějaký kapitán Bering kvůli té zemi zemřel na kurděje a jeho tělo pak
hodili di Tichého oceánu. Byl to Rus a odebral se na Aljašku na rozkaz
Petra Velikého. A tak ta země nejdřív patřila Rusům. Objevili tam zlato,
obchodníci odtam přiváželi překrásné kožešiny a nakonec tam přišli
Američané a hned začali stavět podniky a úřady.”
“Vidíš,” říká Mohamed. “Tolik slávy, tolik povyku a nakonec, když se
Alexander První pohádal s Angličany, tak tu celou zemi prodal
Američanům zajeden milión dvěstě tisíc dolarů. Až potom, když se ta
ubohá, ledová tundra začala měnit ve zlatý důl, si ruská vláda rvala vlasy
a Američané se ani nestačili divit jak bohatou zemičku si koupili.”
“Aljaška,” říkám zasněně. “Taková dálka. Jak jsi se tam dostal?”
“Stopoval jsem a lidi dobré vůle mě dovezli tam i zpět,” odpovídá
Mohamed.
“To je krásné,"říkám. “Jaká příležitost poznat lidi, vyměnit si názory,
získat nové zkušenosti.”
“To je pravda,”říká Mohamed. “Poznáš lidi dobré i zlé, ale naštěstí je
na světě pořád víc lidí dobrých, třeba jako ten chlapec Jerry, kterého
jsem potkal ještě v Britské Columbii, nedaleko hranic s Yukonem. Tam
jsem stál na silnici už druhý den a bylo horko až se vzduch chvěl. Stojím
a stojím a myslím si - je to marné,Aljašku už neuvidím; je to přece celých
dva tisíce mil a lidé, kteří tam jedou na dovolenou, se nebudou obtěžovat
s unaveným stopařem. Zrovna chci přejít na druhou stranu silnice a
obrátit se zpět, když tu náhle zastaví malý, žlutý autobus a někdo volá ‘Skoč dovnitř, já jedu až do Fairbanks’. Nemůžu věřit tomu štěstí ani
když už sedím uvnitř. Usmívá se tu na mě několik zvědavých obličejů, a
jeden z nich prohlašuje ‘My jsme také stopaři’. Tak na ně hledím a srdce
mně skáče radostí, taková mezinárodní banda, a přece jeden sedí vedle
druhého šťastně a spokojeně, zatímco Jerryho auto si klidně bručí po té
Aljašské dálnici.”
“Z koho se ta internacionální banda skládala?” ptám se. “A o čem jste
si povídali?”
“Miguel, Portorikánec z New Yorku, seděl vedle Francois z Quebecu,
mladý Alberťan s kovbojskýma botama a prolamovaným kloboukem,
vedle tichého židovského chlapce, který poprvé opustil domov a vydal se
na cestu do neznáma. Také tam seděl černovlasý Indián vedle staršího
zlatokopa, který se vracel do svého města Whitehorse. A přicházeli jiní a
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zase odcházeli, podělili se o zkušenost a o jídlo. K večeru Miguel rozbalil
plátěný pytlík a vytáhl krásnou píšťalu. ‘Hraje někdo na nějaký
instrument?’ povídá. ‘Ne? To je škoda! Můj otec mně vždy říkal Miguel, nauč se hudbě. Lidé ti dají střechu nad hlavou i jídlo za jednu
hezkou písničku.’
A pak se ta jeho píšťala rozezpívala, a lidi, to byla krása, ta země
okolo a ten měkký zvuk píšťaly, který se tolik hodil k Yukonu! Je to
široká země s širokými, mělkými údolími, s tichými jezery i rychlými
řekami. Je tvrdá jako kámen, a proto i stromy jsou menší a jemnější.
Fialová květina fireweed vystupuje z nekonečné zeleně a její sametová
pole pokrývají půdu zničenou požáry, lemují i prašnou cestu.
Francois se ušklebuje a říká ‘Miguel, ty budeš lidem pískat i pro kůrku
chleba? To já zas radši budu pracovat celý rok ve Whitehorse; tam se
lehce vydělávají velké peníze a pak se mohu vrátit domů, kde na mě čeká
moje děvče. Ach, život je krásný! Stejně ale těm ženským dnes už nikdo
nerozumí, pořád mluví o vzdělání a kariéře a nakonec se skoro žádná
nechce starat o rodinu a děti.’
Jerry souhlasně pokyvuje a říká: “Proto máme tolik rozvrácených
manželství a nešťastných dětí. Ženy chtějí, aby se muži starali o
domácnost i o děti. A to je přece nesmysl, takovou ženskou bych si nikdy
nevzal.”
Zlatokop jen poslouchá, usmívá se pod vousy a myslí si svoje; možná,
že jeho milenka je ta kulaťoučká lahvička s ohnivou vodou.
“A copak ty?” smějí se všichni na toho tichého židovského chlapce, ale
on se jen červená a neodpovídá.
“A to jste pořád jen jeli a jeli, bez zastávky?” vyptávám se.
“Kdepak! Sedávali jsme kolem ohně u písčitých břehů chladných a
tichých jezer. Spali jsme pod širokou oblohou, která se nikdy nezměnila
v černou noc, ale která se naopak stávala bělejší a bělejší, čím více jsme
jeli na sever.
A pak konečně jednoho odpoledne jsme přijeli do města. Na
barevném nápisu roztaženém přes ulici, stálo napsáno WHITEHORSE.
Tak koukám a koukám a hledám toho koně bílého, ale nevidím nic než
spoustu lidí, jak vcházejí a vycházejí z obchodů a úřadů, obtíženi
balíčky, kabelami a batohy. Je horko, chci si koupit zmrzlinu, ale
zlatokop tvrdí, že ví o něčem lepším a vede nás do hospody. Pyšně
prohlašuje, že Whitehorse má víc hospod než řeka Yukon ryb, ale U
Modrého Stolu, tam je to prý nejzajímavější.”
“To jste se tam určitě opili.”
“Ale kdepak. Miguel nepije, Jerry nepije, Arnold, ten židovský
chlapec, nepije a tak jsme tam nakonec milého zlatokopa nechali
samotného.”
52

“A jak to tam uvnitř vypadalo?” ptám se.
“Místnost se topila v modrém světle,” říká Mohamed, “a lidé v
modrých sedadlech, za modrým barem, popíjeli modré pivo. Ale
nejzajímavější byl strop polepený penězi různých barev a hodnot.”
“Někdo mně říkal,” povídám na to já, “že prý za dob zlaté horečky,
hospody byly zároveň banky a když takový zlatokop prodal svoje zlato
a chtěl si nějaký ten peníz uložit, napsal na bankovku své jméno a
přilepil ji na stěnu.”
Mohamed souhlasně kývá. Čekám, o čem mně ještě poví, má toho v
očích moc, ty dálky a neznámé tvary, ty večery s vůní severu, ty horké
dny, kdy prach se vířil pod koly aut a pak stoupal k obloze v šedivých
kruzích.
“O čem přemýšlíš?”vyzvídám.
“O zlatokopech, co snili o třpytivém kovu, o hromadách zlata, za které
si pak koupí štěstí a lásku a všechno, na co si pomyslí.
Zdálo se mně jednu noc, že jsem jel parníkem po řece Klondike. Vezli
jsme zlato do Dawson City. Parník byl pevný a velký, pro padesát mužů.
Jenomže řeka Klondike byla podivná; z jedné půlky žlutá a z druhé
hnědá a celá jakoby umazaná a umíněná. Ze dna jí trčely ostré kameny a
voda se točila v silných vírech. Měl jsem strach, že každou minutu se náš
parník rozrazí o skálu, jako skořápka. Přesto jsme ve zdraví dojeli až do
Dawsonu. Tam se to hemžilo lidmi, koňskými potahy a psy. Děvčata v
dlouhých šatech prodávala cetky a páni v prolamovaných kloboucích
smlouvali ceny.
Nejdřív jsme šli do hospody a tam jsme prodali a uložili část svého
zlata. Pak jsme šli uprostřed povyku stavbařů a řemeslníků, prodavačů
a nádeníků,po dřevěných chodnících, mezi dřevěnými domy s rovnými
střechami. Nakoupili jsme whisky a tabák, všechny možné luštěniny a
mouku, uzené ryby, a maso.
Když se setmělo, ale ne úplně, jen tak zpolehoučku a mírně, druhá
nejhezčí budova po kostele se rozsvítila a začla tam hrát hudba. Děvčata
tančila can-can a nějaký komediant předváděl svoje čísla. Lidé pili a
hráli karty a mysleli na ty poklady pod matičkou zemí, kterých se už
brzo zmocní.”
“To vypadá, jakoby Dawson byl v těch dobách plný milionářů,”
říkám.
“To ani nevím. Všichni jimi chtěli být, ale jen někteří si nahrabali plné
kapsy; to byli hlavně ti, co zlatem obchodovali, ale zřídka ti, co zlato
kopali.
Jako ten strejda, kterého jsem tam potkal ve snu. Měl zlata plný
měšec, ale tak si Klondike a Dawson zamiloval, že tam zůstal až do smrti
ve své chalupě, která mu skoro padala na hlavu.”
53

“Jak asi ten Dawson dnes vypadá?” přemýšlím. “Já jsem viděla jedno
takové město s prázdnými ulicemi a prázdnými domy. Uvnitř domů
stála ztrnulá houpací křesla a prázdné kolíbky. Na stěnách visely
fotografie opředené pavučinami. Krajkové záclonky se rozpadávaly.
Studny byly bez vody a doly otevíraly své prázdné, hladové tlamy.”
Mohamed se usmívá, ale já se ještě teď třesu nad tím obrazem
divadelní Sodomy a Gomory. Přilévá mně rumu do čaje a pak mně
utěšuje.
“Dawson žije,”říká. “Doly jsou sice prázdné, ale okolo nich si lidé
postavili nové domy. Kostel by potřeboval opravit, neboť nemá okna a
střecha je v rozkladu. Je to škoda, protože ten kostelík měl krásnou,
smutnou věž a bylo by tak blahodárné slyšet jeho zvon nad kamenitou a
vyprahlou půdou.”
“Čím se ti lidé živí?” vyzvídám.
“Asi nejvíce turistikou. - Opravili Golden Follies Theatre, aby tam
holky mohly tančit pro radost turistům. Natřeli červený hotel i verandu.
Natřeli i létací dveře do baru a do oken dali krajkové záclonky. Opravili
bary a zřídili museum.”
“A kam se poděli starousedlíci?”
“Ty jsem viděl sedět před domem důchodců, hned naproti museu.
Hřáli si záda na slunci.”
Oheň v krbu plápolá a vrhá stíny na naše tváře. Kampak nás zanesou
proudy života? V která místa se vydáme, plni nových nadějí a plánů?
Dny letí rychle, brzy budeme litovat promarněných chvil.
Zaháním chmurné myšlenky. Mohamed snad ví, co se se mnou děje a
hned navazuje řeč.
“Vidíš, ale tohle ještě nebyla Alaska! To pravé mělo teprve přijít. Ty
pravé barvy a tisíce jejich odstínů. Zlaté záblesky v kamenech na slunci.
Stříbrná v zelené, smaragdový třpyt. Nebe se zhlíželo v zemi, dotýkalo se
jí a nic mu nestálo v cestě, ani strom ani lidský příbytek. Jen kameny,
bodláčí a tuhé stonky s roztřepenými těly zakrývaly půdu plnou
podivného hmyzu.
Vykřikneš, a tvůj hlas zanikne v prostoru, bez ozvěny. Utíkal jsem
dolů po kamenitém srázu. Roztáhnul jsem paže v naději, že mě vzduch
vznese — tak silně se tu zem prolínala s nebem.
Bláznili jsme na těch kopcích všichni, Jerry, Arnold, Miguel, já, jen
ten Indián si sedl a koukal se ně kam jinam. Rozumněl té zemi daleko víc
než my.”
“Proč jeli na Aljašku ti ostatní?” ptám se. “Peníze? Dobrodružství?
Vraceli se nebo před něčím utíkali?”
“Asi tak od každého trochu,” odpovídá Mohamed. “Ale ať tam jeli
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kvůli čemukoliv, v tom momentě jsme byli všichni pod jedním osudem,
svázáni poutem náhody.
Když jsme přejeli hranice, Aljaška se před námi rozprostřela, stala se
skutečnou. Jeli jsme po té prašné silnici, pneumatiky svištěly po
kamenech, prach se mísil s horkým vzduchem a vnikal nám do úst a do
plic, sedal na oči a lepil se nám na kůži; jakoby si nás ta země chtěla
poznamenat — prach jsi a v prach se obrátíš.
Jerry se konečně vracel domů; blížili jsme se k Fairbanks, jeho
rodnému městu. Již poznával svá oblíbená místa a jmenoval nám kopce
a řeky.
Ty jsi děvče ze staré Evropy a takové severské město bys vůbec
nepochopila.”
“A pochopil jsi ho ty?” táži se.
Mohamed kouká do ohně, jakoby chtěl vyčíst odpověď v rudých
jazycích. Oheň, ohnivá voda, teplo ohně, zář, smrtonosný oheň, krása
ohně — tolik se toho dá z plamene vyčíst.
“Město, to jsou lidé v něm,”říká Mohamed. “Shlukli se tu, aby v jejich
počtu byla síla. Touží po bezpečí a pohodlí, po penězích, po přátelství a
úsměvu. Spěchají a starají se. Staví rovné ulice a na nich přísné
čtverhrané domy. Není čas na křivku či na ornament, na sochu či na
obraz. Brzy přijde dlouhá zima a je moudré si naplnit spížky.
Ale teďjeléto a ulice jsou plné. Auta troubí, obchody lákají zákazníky
— pojďte a kupte; co chcete, to máme, přivezli jsme to ze všech koutů
země — kůže a kožešiny, šperky a látky, knihy a talismany, whisky a
pušky.
A přece tam něco schází! O tom by mohli vyprávět ti, co postávají po
nocích opřeni o zdi zakouřených barů, o stěny výměnkářských
obchůdků a špinavých chodeb. Ti by mohli říct, že se tu nějak
zapomnělo na člověka. Uprostřed velkých plánů o trubkách plných
oleje, vozech plných kovu a kamení, stojí člověk a je znavený. A znavená
je i ta rozrytá půda.”
“Bože,” říkám, “jaký černý obraz to kreslíš. A co děti, copak ty si
nehrály? A co mladí, copak ti se nedrželi za ruce? A copak když někdo
upadl, tak — ”
“Máš pravdu,” přerušuje Mohamed proud výčitek.“Takovítam jsoua
vždycky budou. Takoví, kteří mě pozvali pod jejich střechu a nechali
umýt špínu z prašných cest, kteří mně dali najíst a ukázali cestu, když
jsem byl ztracen. A pro ty je mně líto města příliš brzy zestárlého.”
“Kam se poděli tvoji přátelé?” vyzvídám.
“Každý se vydal za svou hvězdou. Jerryho hvězda svítila ve Fairbanks
v podobě hezkého děvčete. Přeji tomu chlapci moc štěstí; dělil se s námi
o vše, co měl a tolik mi chtěl otevřít svoji nejistou a smutnou duši.
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Miguel se vydal za vůní dálek, ve vzpomínkách na Portorico a na New
York.
Arnold, ten mladý židovský chlapec, šel jako ve snu, jakoby ani
nekráčel z vlastní vůle, ale z nějakého vyššího přikázání. Šoural se dál se
svým novým batohem a drahým vybavením a stále vypadal bojácně,
nepohodlně a bezmocně.
Indiánský přítel zmizel, jakoby ho země pohltila. A tak jsem zůstal
sám uprostřed spousty lidí.”
“Vidíš,” říkám mu. “Před samotou neutečeš.”
“Před ničím neutečeš,” odpovídá Mohamed. “Ale já nechtěl utíkat, já
chtěl hledat.”
“A co jsi našel?” ptám se.
Mohamed vytahuje z kapsy kámen, hladký jako kůže novorozeňete,
kulatý jako měsíc v úplňku. Vklouzl mně do ruky jako nejtěžší
drahokam.
“Kdes ho našel?” ptám se.
“Na tom nejkrásnějším místě. Ležel na břehu potoka, mezi tisíci
výmluvnými kameny.”
“Jak se to místo jmenuje?”
“McKinley Park. Leží mezi městem Fairbanks a Anchorage. Často na
ten kus země myslím. Na divoké prameny letící závratnou rychlostí z
tajemných hor do měkkých údolí. Na ledovec, který jde krajinou a
zanechává za sebou žlutou pláň, protkanou smrtelně ledovými
stužkami. Na šedivého medvěda, který okusoval tuhou kleč a jehož
kožich se třpytil na slunci. A na hory, bílé nevěsty, které se snoubily s
oblohou a skrývaly hlavy v její mlhavé náruči.”
“Kam se poděli lidé? Copak ses tam nebál sám?”
“Lidi jsem našel podle hluku a smíchu, podle vůně masa pečeného na
ohni. Pro některé z nich tu byla vystavena obrovská chata s měkkými
koberci a těžkými obrazy. Mohli spát v pokojích s teplou vodou a se
širokými postelemi; j íst v restauraci se svícny a s červenými pikolíky. Po
ruce měli obchod, benzínovou pumpu, letiště a k službě pány v zelených
uniformách.”
“Podivná směsice,” uvažuji.“Divočina a měkké koberce. Podivná...”
Víčka mi klesají, to musí být ten rum, zřejmě mně ho Mohamed přilil
víc než se sluší.
Umlkáme. Město se halí do noci a ticha, jen tu a tam zabručí opozdilé
auto.
Mohamed jde k oknu, opře se o těžký trám a dlouho se dívá na kousek
neónové oblohy.
“Vidíš, taky tu máš bílé noci,"usmívá se. “Jiné než ty severské. Sedával
jsem u ohně a pozoroval, jak se den měnil v soumrak. Slunce, jako
pastýř, hnalo všechny barvy světa k západu, aby s nimi sestoupilo za
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ohnivou čáru mezi nebem a zemi. Za takových nocí člověk cítí, že jednou
se to nebe otevře.”
Mohamed zatahuje záclonu. Tma se loudí do pokoje a oheň rozžíhá
poslední jiskry.
“A co bylo dál?”
“Dál už nebylo nic. Cesta se vylila do nekonečné pláně. Byl jsem
unaven, moc pršelo. Obrátil jsem se na zpáteční cestu. Projel jsem
pustou zemí, plnou mokvavých polí, k přístavu Heinz. Tam už čekala
loď, krasavice Matanuska, aby mě vzala jižním směrem ke kanadským
břehům.”
“Miluji přístavy,” slyším svůj ospalý hlas. “Přístavy a navršené
kameny, těžké kotvy a řetězy, čadící kulaté komíny, motory vířící vodu.”
Sen padá na víčka, slova mi těžknou v ústech a mísí se se slovy
Mohamedovými. . .
“Divoký Pacifik bičuje kamenité břehy. Kapitán bezpečně vede loď
směsicí mlhy a vln, mezi strmými horami, jejichž dna jsou zalita vodou,
úzkými průplavy a vykrajovanými zátočinami — a hle v té nejkrásnější
soutěsce leží vesnice; jakže se jmenuje Mohamede? Sitka? A ta druhá a
třetí? Juneau? Petersburg? Ketchikan? Dřevěné vesnice postavené na
kůlech, aby voda neujídala podlahy. Úzké chodníčky vztyčené nad
bující květenou. Rybáři se vracejí s těžkým úlovkem, druzí s chudým
úlovkem a ta třetí loď se nevrací, sama se stala úlovkem moře.
Matanuska míjí ostrov Zarembo, Metlaka, světla indiánské vesnice
Bella—Bella, ostrovy. . .
Procitám.
Je tma, poslední jiskra už dávno zhasla. Odhazuji deky, hodný
Mohamed, tak se stará! Kout, kde stál jeho batoh i těžké boty, je
prázdný.
Vycházím ven. Svítá. Vítr honí po silnici poslední suché listí.
Kousíček neónové oblohy těžkne. Bude sněžit.
Najednou vše mizí, silnice, neóny i šumivý zvuk dálnice. Stojím na
kopci, uprostřed vesmírného ticha. Bosou nohou našlapuji do měkké
trávy. V měsíčním světle mi vklouzl do ruky kámen, hladký jako kůže
novorozeněte. . .
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Rukopis z Prahy
(Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší)
Josef Škvorecký
Santnerová nemá v hlavé opravdu nic než knížky, vím to z vlastní
zkušenosti Ten pokus se vyvinul v službu zcela jinou, než jakou jsem
původně doufal poskytnout. Když mi vůbec ne v narážkách, ale docela
polopatě dala najevo, žeji zajímám čistě a jedině jako autor, a protože
dokud jsem doufal, že na mě shledá zajímavější jiné kvality než
prodejnost mých románků, nasliboval jsem jí různé pomoci včetně lízání
známek a tahání pytlů na poštu, nemohl jsem dost dobře odmítnout,
když pravila: “Ale jestli chceš, abych tě měla ráda, donšajne, tak půjdeš
místo mě na moc důležitou schůzku, na kterou já nemůžu, poněvadž
musím jít přednášet do Dámského klubu na téma Ženy a jiná zvířata v
české literatuře, a on ten kurýr přiletí v sedm a kolem osmé bude čekat
na Union Station a v devět mu jede vlak zas dál. Já do toho Dámskýho
klubu jít musím, protože jsem tak blbá, že si furt myslím, že ty dámy
naučím číst, a nejenom poslouchat moje hloupý řeči na téma, co o něm
sice leccos vím, ale spíš po neliterární stránce, což jim ovšem nebudu
řikat.”
“Jak ho ale poznám?” namítl jsem otráveně, neboť jsem byl ten večer
duševně připraven (o přednášce pro dámy jsem nevěděl) na jiné věci než
na vyhlížení nepopsaného emisara v hale Union Station.
“Instinktem,” pravila nakladatelka, “a podle toho, že bude mít bag
nacpanej věcma. Nic bližšího mi neřek, když mi telefonoval z letiště v
Montreálu. Ale má prej nějakej strašně důležitej rukopis z Prahy, kterej
vypašovali do Dánska rodiče jeho kamaráda, s kterejma se tam sešel.
Jinak o něm nevím nic, v kartotéce čtenářů ho nemám, asi ňákej blbec.
Podle hlasu nebude moc starej, ale hlas může mást. V každým případě se
jmenuje Procházka. Tak obyčejnýjméno si snadno zapomatuješ, i když
nemá ženskou koncovku.”
Vryl jsem si fádní jméno do paměti a vydal jsem se za literárním
poslem pražského samizdatu. Byl mizerný večer, sníh a déšť a ostrý vítr
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od jezera. Letadlo mělo asi zpoždění, protože v osm v hale žádný muž s
bagem nacpaným věcma nečekal, jenom několik mladíků bez bagu a dva
černoši. Ti bagy měli, ale neslyšel jsem, že by dobrodinní invaze využili
taky pražští studenti z Afriky. Jinak halou proudil na nic nečekající dav
a na lavicích sedělo několik babiček s menšími růžovými zahradami na
hlavě, jimž se podařilo urvat místo mezi vlasatými mladíčky a
uhrovatými dívenkami z nějakého školního zájezdu. Ti si špinavými
prsty cpali do úst promaštěné potato chips, drobili sije po prsou a řvali
jeden přes druhého v holých větách tak hlasitě, že nebylo rozumět ani
služebním hlášením z ampliónu. Babičky, jimž se nepodařilo vydobýt si
na mládeži místo k sezení, seděly na kufrech. Běloch kolem třicíti, s
nacpaným bagem, jenž by možná vstal, kdyby viděl stojící babičku,
protože by třeba nebyl ještě zcela adžustovaný, nikde k spatření.
Ale pak za stojánkem s pohlednicemi vykoukla hlava v americké
čepici a rozhlédla se. Charakterizovat se to ohlédnutí dalo jedině citátem
z prezidenta Gottwalda. Hned nato se hlava zas bděle a ostražitě stáhla
za pohlednice.
Přistoupil jsem ke stojánku a předstíral jsem, že si chci vybrat nějaký
ten vyfešákovaný obrázek, na němž Toronto vypadá, jak jsme si doma
představovali, že vypadá New York: jako nekonečné pohoří neóny
lemovaných mrakodrapů, nejako nekonečná velevesnice. Pootočil jsem
stojánkem a podařilo se mi setkat se s pohledem bdělých a ostražitých
očí. Muž v americké čepici spěšně vzal ze stojánku harmoniku s
křiklavými obrázky Niagáry, ale jak se mu třásla ruka, harmonika se
otevřela a dlouhý jazyk ze samých vodopádů se vyplázl k zemi. Muž jej
počal nervózně skládat, ale vyplázl se mu znovu a navíc mu vypadl z
ruky. Jak se sehnul, viděl jsem, že za ním stojí v rohu haly opřený bag,
nacpaný k prasknutí věcmi.
“Pan Procházka?” zeptal jsem se. Prudce se narovnal a Niagára se
vyplázla potřetí.
“Vot?”
Řekl jsem tedy po kanadskú:
“Mr. Pchrochaska?”
“Nou.”
Jal se opět zastrkovat jazyk do obálky. Ale bag byl nacpaný a slovo
Vot nepoukazovalo na WASPa. Mohlo to být ovšem rusky, jenomže
jsem měl dojem, že v ruštin to má jiný význam. Chvíli jsem sledoval
zápas rozechvělých rukou s Niagárami a napadla mě zlomyslnost.
Nasadil jsem svou dobře odposlouchanou ruskou výslovnost a otázal
jsem se jazykem, který, jak jsem doufal, se aspoň podobal ruštině:
“Gaspadín prijéchal iz Denmárku?”
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Bylo to neuvěřitelné, ale kaskáda neóny prosvětlených vodopádů se
znovu vyřinula jako neónový vodopád k podlaze. Mladý muž pravil:
“Aj dont andrstent.”
No, byl to zřejmě můj kontakt. Řekl jsem:
“Vy jste přece pan Procházka? Volal jste paní Santnerové z
Montreálu.”
“Nevolal,” to z muže s bagem vylétlo nedobrovolně, pak se opanoval.
“Aj dont andrstent.”
“Ale volal. Řekl jste, že se jmenujete Procházka a že na vás má paní
Santnerová počkat v hale Union Station. A že budete mít támhleto,”
ukázal jsem na vak. “Bag.”
Mladík vrazil ruku do kapsy americké bundy a něco v ní vztyčil tak, že
to mířilo na mne. Asi tužku, protože na bundě to udělalo špičatou bouli.
“Jů můf — aj šůt!” pravil poděšeným hlasem.
“Je vám něco?” zeptal jsem se. “Paní Santnerová nemůže přijít, má
previous engagement. Tak posílá mě. Máte mi ten rukopis dát.”
1 tužka v kapse se chvěla. Ale mladík, když už se rozhodl střílet,
zřejmě usoudil, že nemá cenu dál předstírat.
“Jakej rukopis?”
“Ten z Prahy.”
“A kdo ste vy?”
“Přítel paní Santnerové.”
“To by moh říct každej.”
Vzdychl jsem.
“Já za to nemůžu, že ste si nesmluvili heslo. Jinak bych vám ho řek.
Paní Santnerová mě jenom informovala, že máte bag nacpanej věcma —
to jsou její vlastní slova — a že se jmenujete Procházka.”
V mladíkově úzké tváři se objevila nejistota. Ale tužka pořád mířila
na mne.
“Procházka?” Znělo to tázavě. Ušklíbl jsem se, jak se to hodilo k
situaci:
“Možná že je to krycí jméno.”
“Jak se jmenujete vyT
“Smiřický.”
Bylo vidět, že neví jak dál. Ke stojánku přistoupil hoch v chlupaté
bundě, potřísnil se brambůrky a jen tak pro legraci stojánek roztočil.
Mladík s tužkou v kapse ztrnul.
Dokonalé impasse.
“Podívejte, můžeme paní redaktorce Santnerové zavolat do
Dámskýho klubu. Ať vám to řekne sama.”
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Emisár se rozhlédl. Rada telefonů stála přímo proti Variety Shopu.
Ze všech stran na ně bylo vidět. Rozhodoval se. Pak řekl:
“Tak jí děte zavolat. Potom nechte sluchátko vyvěšený a děte se
postavit támhle k pokladnám,” kývl hlavou k hloučku lidí, kteří si
kupovali lístky.
“O. K.”
Šel jsem k telefonu, vytočil jsem číslo Institutu a dámě, která to
zvedla, jsem řekl, že mám důležitou a zcela neodkladnou věc pro paní
nakladatelku. Pravila, že paní nakladatelku zavolá, a jak se vzdálila od
aparátu, slyšel jsem v dálce slabý hlas znalkyně literárních poměrů, jak
říká: “ . . . tak vona, když viděla, že jí ignoruje, začala před ním dělat
vopičky, a von se namích a dal jí facku. Vona s tim hned běžela k svýmu
novýmu a ten jí vzal na středisko a tam jí písemně potvrdili, že má
poškozenej ušní bubínek. Jenže to nebylo vod týdle facky, to bylo vod
facky, kterou jí den předtím dal ten její novej, ponivačjí přišel na něj akej
vodskok . . . ” nakladatelka rázem zmlkla, zřejměji vyřídili vzkaz. Za
chvíli se mi ohlásila v telefonu, hlas měla tak charakteristicky vyuzený
cigaretama, že snad Procházka uvěří, že mluví se Santnerovou. Vysvětlil
jsem jí, o co jde, a pak jsem přesně podle pokynů emisárových nechal
telefon vyvěšený a šel jsem si stoupnout k lidem u kasy. Mladík si hodil
bag na záda a ostražitě přešel k telefonu, zvedl sluchátko, postavil se k
přístroji zády, aby je měl krytá a viděl na mě, načež konečně promluvil
do mluvítka. Konverzace se Santnerovou se mi zdála nekonečná, ale
nebyla. Mladík zavěsil a vydal se s bagem ke kase. Přešel kolem mě
směrem ke konci krátké fronty, a aniž na mě pohlédl, procedil koutkem
úst:
“Kde tu můžem mluvit?”
“Všude.”
Viděl jsem, že můj pocit bezpečí nesdílí. Honem jsem dodal:
“Třeba v kafetérii.”
“Ste si jistej, že nás nikdo nesleduje?”
Buď jak buď, musel jsem aspoň uznat, že cenný rukopis je ve
spolehlivých rukou. Odložil jsem tedy svou habituelní lehkomyslnost a
podrobil jsem se řeholi konspirace.
“Půjdu napřed,” řekl jsem. “Vy se dívejte, jestli mě někdo nestínuje. V
kafetérii si sednu k oknu, a jděte vy. Budu pozorovat, jestli někdo
nestínuje vás.”
Pokud mě někdo stínoval po těch osm mil mezi nakladatelčniným
bytem a Union Station, cestou přes halu jsem ho musel se své stopy
setřást. Agent, jenž Procházku sledoval z Montreálu do Toronta, na
nádraží zřejmě taky zabloudil.
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Seděli jsme naproti sobě u stolku před širokým oknem kafetérie,
odkud jsme měli strategický výhled jak do haly, tak do místnosti, kde
seděly pouze dvě babičky v růžových zahradách a hezká černoška,
ponořená do četby paperbacku Helter Skelter o mordu Sharon Tateové.
Procházka, pořád polohlasem, pravil:
“Vomlouvám se. Já sem zapomněl. Já sem myslel, že sem jí řek, že se
menuju Novotný. Vybral sem schválně obyčejný měno, a to mě zmátlo.
Menuju se Novák.”
“Víte to jistě?”
“To je moje skutečný měno. Pítr Novák.”
Inu, v konspiraci se takové věci stávají. Blesklo mi hlavou, jak jsem
před dávnými léty volal do éteru oslyšenou výzvu “Leda calling Swan!
Leda calling Swan!”. Možná že i Přema si tehdy popletl jména. Ale to
sotva. Přema byl ostřílený borec z protinacistického undergroundu, ne
amatér. Zeptal jsem se Nováka, co je to za rukopis. Vynikající, pravil.
Skoro osm set stran. V Praze mu to nevydaj, protože není ve straně. Tam
vydávaj, jen dyž je autor ve straně. Jak se jmenuje? Kropáček.
Kropáček? To je pseudonym? Ne. Von to chce vydat pod vlastním
jménem. Von se nebojí. Vydal už někdy něco? Nevydal. Vono je to tak
vostrý, že mu to nechtěli vydat ani za Dubčeka. Román? Jo. Román.
Výbornej. Čet ste ho? Nečet. Neměl sem čas. Ale rodiče toho mýho
kámoše řikaj, žeje to výborný. Děsně vostrý. Skoro vosům set stran.
Pak mi ale odmítl román předat v kafetérii. S nedůvěrou šilhal po
krvelačné černé dívence, s podezřením si prohlížel umělé broskve na
hlavách babiček, vypadaly asi na skryté mikrofony. Požádal mě, abych
ho zavedl někam, kde nás nikdo nemůže vidět. Šli jsme tedy na záchod.
Nikdo tam nebyl, ale posel přesto trval na požadavku, abychom se
zamkli v kabinách, každý v jiné. Ukázalo se, že nemá drobné. Já měljen
dva kvótry. Postavil se tedy k pissoirové míse do postoje znázorňujícího
močení, bag na zádech, a já se vydal do kafetérie, abych jeden svůj kvótr
proměnil za nikl a dva dajmy. Černošská dívenka měla jen dva dajmy, a
když jsem jí navrhl, aby mi nikl zůstala dlužna, urazila se. Babičky byly
na odchodu, ale uvolily se prohledat kabelky, a tak jsem se asi za pět
minut vrátil na záchod s niklem a dvěma potřebnými dajmy.
Mezitím ale někdo jednu z obou kabin obsadil. Na Novákův šeptaný
nátlak jsem tedy rovněž zaujal postoj u urináře a čekali jsme, až muž v
kabině bude hotov. Napadlo mi, že je netaktické čekat ve dvou, když
jedna kabina je prázdná, a vysvětlil jsem to šeptem Novákovi. Pochopil,
přijal ode mne dajm, zapnul si poklopec a zamknul se v kabině. Po chvíli
jsem si pomyslel, že bude lepší, když místo u urináře se postavím před
kabinu, v níž kálí neznámý vetřelec, a budu jakoby čekat, až se kabina
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uvolní. Nápad přišel pozdě, protože než jsem stačil zaujmout místo,
vešel do vošrůmu děda s klapkama na uších a předběhl mě. Vrátil jsem se
tedy k urináři.
Neznámý spláchl a asi pět minut si natahoval kalhoty. Pak vyšel ven a
děda s klapkama zachytil dvířka dřív, než zaklaply, a ušetřil dajm. To mi
k mému vzteku připomnělo, že jsem oba své dajmy dal omylem
Novákovi, jak jsem ho poslal obsadit volnou kabinu. Nezbývalo než
čekat, až se děda vysere. Jak jsem předpokládal, dával si s tím na čas a
odbývalo se to za silných akustických i olfaktorických efektů. Uvažoval
jsem, že bych mohl opakovat jeho trik s dveřmi a vyhnout se tak
domlouvání se zamčeným Novákem, ale když stařík konečně vypadl,
zastavil se přímo přede dveřmi a zápolil s poklopcem. Zadrhl se mu zip.
Dveře za ním zaklaply, aniž jsem se k nim dostal. Pokusil jsem se sice, ale
děda si změřil můj svrchník z Harris tweedu, pohrdavě zabručel, utrhl
držátko zipu, zaklel, zahalil se ošoupaným raglánem a konečně vypadl.
Řekl jsem skrze dveře kabiny:
“Dejte mi ten dajm, co vám zbyl. Já jsem vám omylem dal oba dva.”
Za dveřmi se ozvalo:
“Jo, moment.” Pak dlouho nic, pak: “Já ho strčil někam do kapsy.
Moment.”
Na záchod vešel další zájemce a měl naspěch. Byl to pán v kvalitní
buřince a ve svrchníku, který vypadal spíše na krejčího než na
americkou konfekci. Trochu jsem zpanikařil a skočil jsem před dveře
prázdné kabiny. Spěchající zájemce zahnul ke kabině, kde seděl Novák,
a když zjistil, žeje obsazeno, přešlápl s koleny u sebe a zoufale se podíval
na mě. Zahrabal jsem v kapsách a vytáhl kvótr. Všiml jsem si, že
gentleman má v ruce připravené drobné. V druhé ruce držel děrované
automobilistické rukavice z jemné kůže.
“Would you háve change?” otázal jsem se tedy, protože se nic jiného
nedalo dělat.
T il see.” Nešťastník otevřel zpocenou dlaň plnou mincí a spěšně
vybral dva dajmy a nikl. Uvědomil jsem si, že jestli teď vlezu dovnitř a
pán v buřince zůstane venku, nebude mít Novák odvahu provést
transakci s rukopisem. Dveře kabinek nepřiléhaly, a stávalo nebezpečí,
že přešlapující trpitel nahlédne dovnitř, aby se přesvědčil, jak jsme
daleko.
Přijal jsem tedy dajmy a pokynul jsem mu:
“You go ahead!”
Jenže buřinka nelhala. Byl to gentleman. Britský.
“Eu neu neu!” ohradil se. “First come, first serve.”
“Really, you go ahead!”
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“No, please. I really can wait!” řekl lživě, avšak v tradici svého kódu.
Chvíli jsme se tak zdvořile přeli, až se mu konečně z nej extrémnějších
částí útrob ozval nebezpečný zvuk, já vrazil jeden z dajmů do automatu,
otevřel jsem a energicky mu pokynul, aby vstoupil. Naléhavost situace
překonala dobré vychování. Za chvíli se z kabinky ozývaly ztrapňující,
ale nepotlačitelné zvuky.
Čekal jsem a uvažoval, zda budu vůbec s to dodat Santnerové vzácný
rukopis. Naštěstí však, na rozdíl od lidově rozvláčného dědka,
gentleman si ulevil v rekordním čase, vyšel, zdvořile mi projevil vděčnost
a šel si umýt ruce. Použil jsem zbývající dajm a vzal za kliku. Nic.
Zalomcoval jsem dveřmi. Nic. Gentleman spustil elektrickou sušičku
a já zalomcoval podruhé. Stiskl jsem páčnou Money Retům a dajm
vypadl do jímky. Sebral jsem ho. Nojo. Roosevelt. Byl to vlastenecký
hajzl. Americké dajmy nebral.
Gentleman si dosušil ruce a povšiml si mých nesnází.
“Anything wrong?” otázal se hlasem vděčného člověka, jenž je
ochoten přispět na pomoc.
Vysvětlil jsem mu patriotickou kapřic vzorného přístroje. Sáhl do
kapsy a vytáhl utěšenou hromádku drobných, ale zafungoval zákon
schválnosti. Vydal jsem se s gentlemanem do kafetérie, měnit americké
dajmy za kanadské.
Když jsem se vrátil, už bez gentlemana, v kabině někdo seděl.
Resignovaně jsem si stoupl k sušičce a četl jsem návod, aby to bylo
věrohodné, pro případ, že ten čilý provoz bude pokračovat. Po delší
době nový zákazník spláchl a vyšel. Byl to nějaký vajno a trochu se
motal. Mezi dveřmi se otočil a začal něco kutit na automatu. Přistoupil
jsem k němu jako prve gentleman ke mně a otázal jsem se rovněž tónem
úslužného zájmu:
“Anything wrong?”
Obrátil ke mně vínem zvlhlé oči a zaskuhral:
“Dát dám thing gat stak!”
A jeje! Sehnul jsem se k automatu. Z otvoru na dajmy čouhala tlustá
černá nit, za niž vajno vztekle škubal. Naštěstí byla dost silná. Pravil
jsem v obavách:
“Wait a sec! Let me try it!”
Dovolil mi to. Zkusil jsem vyprostit dajm, uvázaný v útrobách
automatu na té niti, ale kasička ho držela pevně a nepouštěla.
“It got štuek,” oznámil jsem vajnovi, a vajno pravil bodře:
“You bet, sir! Sir! Can you spare a dime?”
“You just used one.’
“Not for shit. For booze. Will you gimme a startér?”
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Potřeboval jsem se vajna zbavit, a obdaroval jsem ho tedy
nepotřebným americkým dajmem. V likrstóru nebyli takoví vlastenci
jako hajzautomat. Dokonce mu dají dvouprocentní bonus, zaplatí—li v
samých amerických mincich. Vajno se vzdálil a já vzal opatrně za nit,
jemně jsem táhl, nic, dostal jsem vztek a nit se přetrhla. No nevadí. Pro
jistotu jsem si v kafetérii vyměnil dva kvótry a měl jsem zásobu dajmů.
Lehkomyslně jsem jeden vsunul do otvoru.
Totiž: chtěl vsunout. Ale byla tam nit. Vztekle jsem dajm zamáčkl
dovnitř, a samozřejmě, napresoval jsem ho do otvoru tak, že do kasy sice
nespadl, ale koukat ho zůstal jen malý cípeček. Dveře zůstaly jako
Sesame.
Bez velké naděje jsem se pokusil vytáhnout dajm za ten cípeček.
Dokázal jsem si pouze zlomit nehet. Nehodlal jsem dále takto trpět pro
pouhou literaturu. Použil jsem nespisovného slova nahlas.
Z kabinky se temně ozval Novák:
“Co se děje?”
“Slot se zacpal.”
“Co se zacpalo?”
“Slot. Ta dirka, co se do ní házej dajmy.”
Novák neřekl nic.
“Koukněte,” pravil jsem. “Tohle je absurdní. Pojďte ven. Nikdo tu
není, dejte mi ten rukopis, to je záležitost půl vteřiny a vypadnem.”
Čekal jsem. V kabině panovalo mlčení. Konečně Novák pravil:
“Poďte sem.”
Tak jsem tam vlez. A právě když jsem za sebou zavíral, zahlédl jsem,
že dovnitř vcházejí dva zájemci v blůzách. Malá naděje, že se přicházejí
pouze vymočit, brzo pohasla, neboť oba se s neobyčejnou rasancí vrhli
na dveře neobsazené kabiny, a přirozeně vzápětí zjistili, že slot je zacpán.
Jeden ihned použil na mechanismus zámku okované boty, ale bez
výsledku. Stáli jsme s Novákem v kabince, přimáčknuti jeden na
druhého, protože byla malá a navíc hodně místa zabíral bag nacpaný
věcmi.
“Sme v prdeli,” zašeptal jsem do emisárova ucha, které jsem měl
přímo před ústy. V nebezpečných situacích se i ten nejspisovnější člověk
vrací níž k lidu.
Všiml jsem si, že Novák se potí.
“Co budem dělat?” zašeptal.
Navrácen k lidu jsem řekl:
“Babo raď.”
To už na dveře zabušila drvoštěpská pěst.
“Hey! Mister! Hurry up!”
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Z lůna lidu mě vytrhla intelektuálská asociace. Zašeptal jsem Novákovi
do hořícího ucha:
“Hurry up, please, iťs time!”
“Cože?”
“Zavíráme.”
“C — co ž e r
Ve škvíře mezi dveřmi a přepážkou se cosi zalesklo. Měl jsem obličej
asi dva yardy od škvíry. Pohlédl jsem tam a pohlédl jsem rovnou do
lidského oka. Setkání pohledů vzápětí provázel radostný hlas:
“Hey! Mike! Iťs a coupla gays! They’re fuckin there inside!”
“C — co řiká?” zadrkotal zuby Novák.
Nad prvním okem se objevilo další.
“Hey! Sweetie! Whaťs the taste of his cock?”
“Don’t make him a baby, Miss!”
Pak olympský smích z lidových hrdel.
“Je to dobrý,” řekl jsem. “Maj z nás jedině srandu. Seberte bag a
dem!”
“P — počkejte!”
“Na co, prosím vás?” Dveře zahřměly pod dopady tvrdých pěstí. “Až
se sem probouraj?”
“Hey, gays! We wanna shit! Shittin’ comes before fuckin’!”
Nové rány.
“Dem!” Popadl jsem bag a otevřel jsem dveře. Novák couvl, hajzlík se
mu dostal mezi nohy, dosedl naň. Oba drvoštěpové se při pohledu na mě
a můj bag znova rozřehtali. Vykašlal jsem se na emisara a uháněl jsem s
bagem k východu.
“Fuck off, lady!” slyšel jsem ještě drvoštěpa a koutkem oka jsem
zahlédl, jak popadli Nováka každý z jedné strany a bez ceremonií ho
vyhodili z hajzlu.
Setkali jsme se opět v kafetérii. Drastická zkušenost prolomila
Novákovu konšpirační ortodoxii a on svolil, že mi teda nenahraditelný
rukopis z okupované Prahy předá v kavárně. Musel jsem však donést
dvě kávy s donaty, usedli jsme ke stolku v nej zazším rohu, ačkoliv kromě
nás byla v kavárně už pouze černoška úplně zhypnotizovaná svým
mordem, a tedy patrně čistá, Novák sejal předstírat, že si pochutnává na
gumovém donatu a jednou rukou se přitom pod stolem hrabal v bagu.
Pak se mi něco dotklo kolena. “Vemte si to,” zabručel Novák. Hmátl
jsem pod stůl a nahmátl jsem tlustý rukopis.
“Strčte to pod kabát!”
Uposlechl jsem rozkazu a zapnul jsem se. Musel jsem trochu
připomínat hokejového brankáře, ale Novákovi se ulevilo. Spolkl
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zbytek donatu a pravil:
“Vod rána sem nejed. V letadle z Montrealu servírovali jen drinky.”
“Chcete ještě donat?”
“Musel byste mi pučit. Mně došly kanadský prachy. Mám ňáký
dánský koruny. Pošlu vám z domu šek.”
“To je O. K.”
Vstal jsem, levačkou jsem přidržoval vzácný manuscript pod
kabátem, a vrátil jsem se k Novákovi s třemi donaty.
Sedl jsem si. Emisár se s chutí vrhl na pružné pečivo. Ohmatával jsem
fascikl.
“Tohle má aspoň tisíc stránek. To nevím, jestli to Santnerová bude
moct vydat.”
“Dyť vona přeci vydává český knihy, nebo ne? Mně v Dánsku říkali,
že v Torontě se vydávaj český knihy.”
“Vy jste žádný nečet?”
Novák se zarazil. Rozpačitě spolkl půlku posledního donatu a olízl si
prsty.
“No, víte, já už česky nečtu. Mně už čeština nejde. Čovek furt mluví
anglicky. Česky už málem nemluvím. A čtu už jen anglický knížky.
Nevydává ta pani taky anglický?”
Řekl jsem, že ne, a Novák si všiml hodin a vyskočil. Jede mu to za pět
minut, oznámil zděšeně, a ještě nemá lístek! Utíkali jsme k pokladně a
cestou jsem mu půjčil dvacet dolarů. Doběhl k přepážce a oslovil
prodavače:
“Čituka. Van tykyt.”
“One way or round trip?”
“Vot?” ’
“One way — or return?”
“Čituka,” pravil Novák. Prodavač ho odhadl na etnika z Balíkova a
dal mu nějaký lístek.
“Vodor?”
“Whiaťs that?”
“Vodor? Trejn tu Čituka. Vot dor?”
“Gate two,” pravil prodavač s nehybnou tváří, uvyklý na nejrůznější
angličtiny
Doběhl jsem s ním k bráně číslo dvě a tam jsme se spěšně rozloučili.
Šek mi neposlal. Ovšem, bral jsem to jako odměnu za velké služby, které
prokázal české literatuře, a šek mi nakonec napsala Santnerová, která to
vykázala jako Dar obchodnímu příteli a odepsala si to od daní. Přidal
jsem k šeku bůra a koupil jsem jí tři láhve Jacka Danielse, jímž se
udržovala při své vysoké pracovní výkonnosti. Ale nenabídla mi za to
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žádnou protihodnotu, jenom možnost zlektorovat pro ni pražský
rukopis.
Lepší něco než nic. Zlektoroval jsem ho. Byl to skutečně román.Musel
být napsán, nebo aspoň počat, nejmíň před půl stoletím, neboť některé
stránky byly zcela zhnědlé a téměř všechny silně zažloutlé. Jmenoval se
Bílé maso a podle obsahu byl autor člověk z kategorie lidí, jejichž víra v
pravost Rukopisů by nezahynula, ani kdyby Hanka vstal z mrtvých a
přiznal se. Což, musel jsem uznat, bych jim po zkušenostech posledního
čtvrtstoletí ani nemohl vlastně zazlívat.
Bohužel, tento autor nevěřil v rukopisy, ale v populární židovský zvyk
užívat k přípravě macesů čerstvé krve zavražděných křesťanských
pannen. Jinak byl rukopis pravá perla a mimo jiné mi splnil dávné přání
přečíst si někde legendární Protokoly siónských mudrců. Autor jich
použil ve scéně rabínské exhortace, pokrývající téměř sto stran,
popsaných strojem v nejtěsnějším možném řádkování. Kázání byla
doslovná citace Protokolů, od začátku do konce, a tvůrce se ani
nenamáhal je přepsat. Nalepil prostě vytrhané stránky z knihy, od níž
měl zřejmě několik kopií, na listy strojového papíru, očísloval je
průběžně s rukopisem a zařadil na příslušné místo.
Zjistil jsem, že dílo se také skládá z několika vrstev, vzniklých v
různých dobách a napsaných na různých strojích a porůznu včle
ňovaných do děje. Vesměs to byly dramatizované eseje, odhalující
židovský původ význačných osobností, o nichž jsem to netušil. Podle
stupně zažloutlosti jsem jako nejstarší odhadl stať o Edvardu Benešovi a
j eho paní (rozená Steinová; to jsem taky nevěděl), jehož židovský otec se
jmenoval Bernstein. Poněkud mladší byla známá story, dle níž byl Adolf
Hitler nemanželský syn jednoho z Rotschildů,zplozený s Rotschildovic
služkou. Ještě novější byla dezarizace Ferdinanda Peroutky
(Perlmutter), a zcela nedávný byl důkaz o Dubčekovi(Dreifuss). Přesto
román Kropáčkovi v Praze nevydali. Každý režim se prostě bojí nahé
pravdy. Napsal jsem Santnerové vřelé doporučení, abych sejí pomstil, a
ona mi vynadala, že ji okrádám o čas. Vzala můj posudek vážně, a
přečetla celých sedm stran rukopisu, než zjistila, že si z ní střílím, čímž
ztratila téměř tři minuty. Později nám ještě přišel od Kropáčka dopis,
který nějaký západní turista hodil na poštu v Mnichově. Žádal nás,
abychom zálohu zaslali v tuzexových bonech a doplatky pak pravidelně
vždy k prvnímu lednu a k prvnímu červenci ve stejných platidlech.
Poslal jsem mu po jedné legálně provdané Veronice Marxův
antisemitský spis o židovské otázce s dopisem, že knihu vydáme pouze,
doplní—li galerii židů ještě o Engelse. Asi za dva měsíce kapitola
skutečně přišla, opět zaslaná z Mnichova. Dozvěděl jsem se, že Engels se
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jmenoval vlastně Ehrlichmann a prznil křesťanské dělnice ve své
továrně. Santnerová prohlásila, ať mu vzkážu, zda by dílo nechtěl ještě
trochu předělat a soustředil se přitom na to prznění mladých dělnic,
pornografie by se dobře prodávala, protože ona je mail order business,
takže si nikdo neudělá ostudu tím, že by byl viděn při probírání
prasečích knížek v regále někde na Fořty Second Street. Z výtěžku,
pravila nakladatelka, by při podniku mohla založit neprodejnou edici
poezie.
Když jela do Prahy jiná veronika, poslaljsem Kropáčkovi nové psaní
a v něm jsem mu s politováním sdělil, že paní Santnerová jeho dílo
bohužel vydat nemůže, neboťjejí byznys je vydržován z peněz CIA, kde
mají rozhodující slovo 2idé Ford a Moynihan a požidovštělý odpadlík
od Církve Kissingeres. Za čas nato přišel mnichovským kanálem
poslední Kropáčkův vzkaz, abychom z rukopisu vyhodili kapitolu o
Engelsovi a zaslali jej nakladatelství Molodaja Gvardija v Moskvě.
Santnerová to s chutí učinila.

Když žádáte porozumění, kritikové vyrukují se žárlivostí. Někdy
vydávajípach, jaký je cítit jenom v podpaží košil zrádců, když je oběsili.
Existují kritici, kteří by byli šťastnější, kdyby se vůbec žádné knihy
nepsaly, jenom oni mohli psát o svých vlastních názorech.
Ernest Hemingway
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NAŠE NOVÁ POESIE

Opuštěný skleník
Jiřina Fuchsová
Zástupy růží
jak řady bojovníků
jež kdosi povolal
však před bitvou řek’
NE
Tak stojí
v plné zbroji
stále ještě převyšujíce plevel nepřátel
zběsile se tísnící u jejich kotníků
Ztemnělé trny do ostra nabroušené
zahořklým vztekem protínají teplý vzduch
Žhavé nadšení
jímž zprvu horce rudě plály květy
pozvolna uvadá
Opojná vůně rosolovité sladkosti
den co den hrozí vytrysknout až k nebi
a skleník rozmetat
Avšak každé noci
podle a neviditelně
lehounký přídech hnilobného pachu
zadrhává se kolem útlých stonků
úporně rdousí nerozdanou krásu
a jeden po druhém
vyráží rezavějící tmy meče
z jejich unavených
nekonečným čekáním k smrti unavených
rukou
(1971)
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Můj chrám
Jan Ryba

Stůj tam
kde postavil jsem chrám
jehož stíny vrhají jiný stín
než ten
který skrývá plevel dosud živý
jako červavé slunce na obloze z větví
vydané napospas modlitbám
prýštícím ze skály
na tuto zem
protože jiné země není.
Stůj tam
kde chrám dosud stojí
odlož zbraň
a překroč příkop
plný hnijících slov
jejichž smysl stejně nikdo nepochopí
protože teď
právě teď zemřel další člověk.
Řekl jsem Ti:
stůj tam
kde postavil jsem chrám
neboť jiné země není
a nemůže ani být
protože tam jsem postavil chrám
a Ty ho opatruj!
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Spanilé jízdy
O. Štorch
Mám tedy roztřepané konce nohavic
a ještě jsem neprošel ani polovinou zemí
ještě jsem nepocítil holou existenci Adama
tu před vyhnáním
Jen ji tuším jako dříve
jenže
dříve mi v tom zabraňovali
přikazovali mi uctívat káru
všichni
předváděli mi jednu za druhou
takřka by se jim to bylo podařilo
vybral jsem si nej krásnější
jak by také ne
s novým lakem a v barvách za které jsem čutával kopanou
trochu jsem měl potíže se zapřahováním
jako všichni mlékárenští koně na počátku svých kariér
Naštěstí jsem nepřestal koukat pod nad a stranou klapek
a pod novým lakem jsem objevil jiný
a pod ním ještě starší
Ještě jiné pohromy na pravdu se zjistily
Naštěstí zanechal Adam dědictví o tom
co bylo před vyhnáním
Udělal jsem tedy revoluci
bez krve a ohně
Nyní cítím rozpaky těch
jimž mošna a hůl a silnice bez autíček
putování za devatero hor a řek do světa Adamova
zbavování se cestou klíčících povrchností
konformit a prostopášností
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Snad nedojdu
snad se přibližuji nepřibližitelnému
snad tlak autíček a bílých límečků
mě vrátí k známým smutkům
k rozptýleným rozpakům těch
kteří milují biografy
k nějaké káře v barvě na níž mi opět bude záležet
Vše ale po vyhnání z ráje bylo smutné
ba tragické
Alvesta, 1968

Láska a něha
Přemek Kocián
Láska a něha
jsou křidélka holubice.
Když jedno srdcem třepotá,
druhé peříčky retů
usedá na líce,
jemně,
jako anděl strážný,
když klade prsty
na rámě chvějící se
vzlykem.
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Exulantův návrat
George Seferis (1900-1971)

Starý příteli, co hledáš?
Po mnohých letech v cizině se vracíš
s představami, kterés hýčkal
pod cizím nebem
daleko od naší vlasti.
Hledám svou starou zahradu;
stromy mi sahají sotva k pasu,
kopce vypadají spíš jen jako terasy,
a přece kdysi jako dítě
jsem si tam hrával v trávě
pod jejich mohutnými stíny
a bez dechu běhával celé hodiny
po těch svazích.
Můj starý příteli, uklidni se.
Pomalu si na to zvykneš.
Budeme spolu slézat cestičky,
kterés znával,
budeme spolu odpočívat
pod klenbou platanů;
a tvá zahrada a ty tvé kopce
se zase pomalu k tobě vrátí.
Hledám svůj starý dům
s velkými okny
zastíněnými břečťanem;
a ten starý sloup,
ukazovatel námořníků.
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Jak se mám vtěsnat do toho kurníku?
Střecha mi sahá až k ramenům
a dleko široko vidím jen
muže na kolenou;
vypadajijako by se modlili!
Můj starý příteli, copak mne neslyšíš?
Brzo si na to zvykneš!
To je tvůj dům, tady před tebou,
a brzo přijdou tví přátelé a příbuzní
klepat na dveře,
aby tě mile uvítali!
Proč tvůj hlas zní jako z velké dálky?
Zvedni hlavu,
abych ti rozuměl,
protože jak mluvíš, zdáš se
stále menší a menší
jako bys zapadal do země.
Můj starý příteli, zamysli se přece trochu:
pomalu si na to zvykneš;
tvá touha po domově ti vystavěla
neexistující kraj se zákony
mimo tuto zem a člověka.
Teď už neslyším docela nic, ani zvuk.
Můj poslední přítel zapadl a zmizel.
Podivné, jak se časem všechno slehne:
Teď už neslyším docela nic, ani zvuk.
Můj poslední přítel zapadl a zmizel.
Podivné, jak čas všechno zmaří:
tisíce hrůzostrašných srpů
se přežene a vše skosí.

(Z anglických překladů Rexe Warnera a Edmunda Keeleyho
upravila Aurelie Jeníkova)

ROZPRAVY
O našich úkolech
Dr. František Schwarzenberg bývalý předseda SVU, přednesl na
výroční konferenci v Bernu projev, v němž se zabýval mj. otázkou
političnosti SVU. Z jeho řeči vyjímáme:
Reki jsem, že prvním sdružujícím prvkem je láska ke svobodě a
myslím, že s tím těsně souvisí druhý sdružující prvek, totiž láska k
domovu. To právě proto, že náš domov byl svobody zbaven. Zde ovšem
našim společným jmenovatelem je láska, nikoliv stesk po domově. Zde,
myslím, abychom přesně rozlišovali, jak již o tom byla dříve řeč, mezi
dřívější vlnou, zvláště osmačtyřicátou vlnou, a mezi osmašedesátníky.
Myslím, že je v tom ohledu, stesku po domově, základní rozdíl. A zcela
pochopitelný rozdíl, takže není spravedlivé vyčítat osmašedesátníkům,
že nemají tentýž stesk po domově, který máme my. My všichni jsme
vyrůstali za šťastného dvacetiletí svobodné republiky, máme většinou
vzpomínky na mládí krásné a radostné. Ti, kteří odcházejí dnes, nemají
žádných radostných vzpomínek na mládí. My jsme věděli, že si
můžeme vybrat studijní obor podle svého vlastního nadání, že se
můžeme dopracovat takového postavení ve své kariéře, které připouští
naše schopnost a ochota pracovat. To všecko u osmašedesátníků není.
Za poměrů, které prý jsou normální dnes v Československu, nemohou si
vybrat studium, často nebývají ani připouštěni ke studiu, nemohou si
vybrat práci, a k tomu ještě nemohou číst knihy, které chtějí, nemohou
poslouchat hudbu, kterou chtějí atd. Prostě je zcela jasné, že my si
vzpomínáme skutečně na svou vlast jako na zemský ráj, oni na ni
vzpomínají jako na peklo. Je tedy pochopitelné, že se jim nestýská. Ale
lásku k domovu mají i ohi a to je, myslím, dalším naším pojítkem.
Samozřejmě, že si klademe otázku, jaké povinnosti plynou z této
lásky k domovu a každý z nás odpovídá stejně. Všichni chceme pomoci
domovu, dopomoci domovu k tomu, co tam schází, totiž ke svobodě.
Zde, v této otázce, dochází často k nedorozuměním mezi členy SVU.
Myslím, že se snad přiblížíme k nějakému ujasnění tohoto problému,
když budeme rozlišovat mezi přímou akcí politickou, politickou v užším
slova smyslu, která není naším úkolem v SVU, a mezi akcí kulturní,
která jistě je naším úkolem a naší povinností. Vždy znovu a znovu
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opakujeme, že SVU je organizací nepolitickou. Trváme na tom. Je více
než samozřejmé, že vůbec neuvažujeme o jakýchkoli metodách
násilných, poněvadž víme, že násilí plodí jenom další násilí. Ovšem,
otázka svobody není otázka pouze politická, v užším slova smyslu.
Otázka svobody je otázka všelidská a především otázka mravní.
A proto jistě se nás týká. Stali bychom se organizací politickou,
kdybychom, jakožto SVU, se snažili ovlivňovat zahraniční politiku té
které země, nebo státní správu té které země, kde žijeme, nebo
kdybychom snad, jakožto SVU, chtěli prosazovat kandidáty ve volbách
v zemi, kde žijeme. Takovouto organizací politickou v užším slova
smyslu nejsme a nebudeme.
Co nás tedy sdružuje? Nutnost akce nepřímé, řekl bych, oklikou přes
kulturu, vědu a umění. Jistě všichni vyznáváme zásadu, že každý
jednotlivec má právo na svobodu a každý stát má právo na neodvislost.
Ale přesto svět neměří stejně. Přesto si svět někdy všimá některých
etnických skupin, některých národů, některých států více a některých
méně. Je jistě na nás postarat se, aby si svět všiml toho, co se děje v
Československu. Můžeme k tomu přispět? Můžeme, když budeme
vydávat svědectví. Musíme vydávat svědectví o starobylosti naší
kultury, o mravní úrovni našeho národa, o tom, že naše věda a umění
mohou vzkvétat jen v ovzduší svobody, poněvadž ovzduší svobody je
jediným semeništěm skutečné vědy a skutečné kultury. Musíme vydávat
svědectví o tom, že jsme v minulosti přinesli a v přítomnosti přinášíme
důležitý podíl do pokladnice celosvětového, všelidského vědění i krásy
vytvořené člověkem. Myslím, že není obtížné pro nás, abychom
vydávali svědectví o starobylosti naší kultury, díváme-li se na tisíc let
svých dějin kulturních. Nemusím vám připomínat období zlatých časů
blahé paměti otce vlasti, Karla IV., či 16. století a začátku 17. století.
Není pro nás těžké připomínat světu, co jsme mu dali. Vzpomínali jsme
výročí Komenského, letos vzpomínáme svých hudebníků. Také není
těžké připomenout světu, že více než kde jinde, u nás kulturní
pracovníci, vědci a umělci, nevznikali až někde ve čtvrté generaci, ale
vycházeli vskutku z doškových chalup. Myslím, že není těžké poukázat
třeba jenom na adresář Společnosti pro vědy a umění, aby bylo vidět, jak
veliké procento jenom z té hrstky lidí, co utekla z domova, je vědecky či
umělecky činné. To vše, myslím, že souvisí s láskou k domovu. Myslím,
že můžeme vydat svědectví, na jehož základě si svět uvědomí, že náš
národ si zasluhuje, alespoň stejnou měrou jako každý jiný národ, aby se
svět o něj staral, aby u nás byla svoboda, na kterou náš národ má stejné
právo jako jiné národy mnohem méně kulturní, které se té svobody
dočkaly.
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Exil a zkušenosti velkostatkářů
Karel Schwarzenberg

Peroutkův článek “Exil a národ”, a nejeden jiný článek o stejném
námětu je příčinou, abych napsal článek o tom, čím česká šlechta může
přispět k debatě o exilu a jeho smyslu. Přitom vím dobře, že česká
šlechta patrně v dohledné době vymizí. Setkáváme se také odedávna s
tvrzením, že české šlechty není; že český národ je národ poddaných.
Tato věta některým Němcům dokazovala, že Cechové jsou přirozeně
poddaní národu panskému; některým Cechům zase dokazovala, že
Cechové mají přirozeně stát vždy na revoluční straně barikády. Tento
názor, tuším, nemálo usnadnil vítězný únor; lidé, v tom názoru
odchovaní, byli - za daných okolností třeba říci: naštěstí - i duševně
neschopní se postavit “proti lidu”. Odpovídám, že česká šlechta by tu
byla, kdyby nás bylo půl tuctu nebo ještě méně - “třes faciunt collegium”
- a to, že tu jsme, něco dokazuje. Vzpomínám si s potěšením, kterak za
svého jediného krátkého pobytu v Berlíně v r. 1942 jsem tam
rodopisnému spolku přednášel o české šlechtě - zejména o tom, kterak
Ferdinand II. začal udílet české tituly knížecí, a právě tím dokázal, že
Cechy jsou svrchované. Je ovšem podivné uvádět bělohorského vítěze
jako zastánce české samostatnosti; ale naučil jsem se tomu v Kalouskově
dějepisném díle. (1)
Ale cožpak nevím, že česká šlechta byla zrušena? lnu, netajím se
nadějí, že emigrace a co s ní souvisí, naučila naše demokratické krajany
nepronášet sloveso “zrušit” s oním přízvukem uspokojení, jak to činívali
jejich otcové po 28. říjnu. A vysloviv ono datum, došel jsem k podstatné
zkušenosti našich otců. Onoho dne se mezi nimi a průměrnými Cechy
rozevřela propast: celý národ jásal a šlechta truchlila. Proto, že na 28.
říjnu neměla a nechtěla mít účast, byla postižena všelijakými projevy
nevole. Pravda, vysoce vzdělaný profesor Masaryk, nyní president, dal i
této protivě podobu civilizovanou - ale o to nejde, nýbrž o příčiny té
protivy.
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Věrnost šlechty k panujícímu arcidomu měla zajisté mnoho důvodů.
Byla tu - a to jsme sdostatek slyšeli - vděčnost za to, že našim předkům
hned nebo později po Bílé Hoře královská milost dopomohla k českým
statkům; byl tu kategorický příkaz vojenské věrnosti - a tak dále. Ale
nebýti toho všeho, zůstával tu právě pro toho, kdo česky smýšlel,
argument Palackého.
“Představte si střední Evropu rozdělenou na republiky a republičky.”
Ale nepotřebujeme pokračovat v citátu, ani rozvádět Palackého
argument; udělal to za nás mistr a stařešina českého novinářství Ferdinand Peroutka. Na otázku “Byl Beneš vinen?” odpověděl, že ne protože obrana českého území je zeměpisná, strategická nemožnost. A
tato představa, že Československá republika je stát sebeobrany
neschopný, tou měrou pronikla do vědomí samotných obdivovatelů
prvních presidentů, že jejich zásluha se líčívá takto: že vybudovali tuto
republiku po tom, co rakouské mocnářství se rozpadlo. Ovšem, kdo je
aspoň mého věku, ten se pamatuje, že jejich zásluha se vychvalovala též obšírnými knihami, které není těžko najít - tak, že mocní státníci
Dohody chtěli rakouské soustátí udržet; a že jenom Masaryk a Beneš
pracným postupem, který se podrobně líčil, přece jenom mocnářství
rozbili. Dovolte mi říci, že není důstojno vážnosti předmětu, aby po
dvaceti letech takovéto chvály byli oba nebožtíkové presidenti
obhajováni tradiční omluvou neobratné služky: Ono se to rozbilo . . .
Ne: k obrazu Masarykovu patří legionářská čepice; a legionáři bojovali,
aby Rakousko rozbili. (2)
Ale proč tyto dávné boje připomínám? Co je tato vzpomínka dnes
platná? To vám povím. Jde o dvě potíže a otázky dnešního exilu. Jedni
popisuji, jak je dnešní postavení Čechů beznadějné, a tím uklidňují své
svědomí, nezbývá-li jim na česko-národní činnost ani čas,ani úspora.
Těm připomeneme, že celá ona představa beznadějné polohy
Československa byla našim otcům známá, nám v dětství předána; vždyť
proto jsme nikdy našim prvním presidentům nejásali vstříc. Tato
představa nám nepřekážela, abychom v roce 1938 neplnili svou
povinnost. Není tady v žádném směru možno nás činit zodpovědnými za
to, že nás Beneš po mobilizaci zase poslal domů. Zodpovědnost je tedy
jeho i v tom směru, v tom případě, jestli vzhledem k beznadějné poloze
měl pravdu.
Jiná obtíž exilu je tato, neustále v té či oné podobě se vracející. Je to
otázka, která ponejvíce - ač ne vždycky - je základem protivy mezi námi
osmačtyřicátníky a osmašedesátníky. Je to otázka: jak se mohou, mají
snést staří protivníci komunismu - tedy jeho oběti - a bývalí komunisté:
tedy aspoň zčásti spoluzodpovědní za neštěstí oněch? Zde, myslím, může
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přímo posloužit naše zkušenost. Mohli a měli jsme ve chvíli pohrom,
které jsme očekávali jako neodvratný důsledek jejich dějinných činů, jít
spolupracovat s muži, kteří Rakousko bořili, s muži 28. října? S
legionáři - kteří na naše otce stříleli? Odpověď mi dá kus vlastního
zážitku. Za okupace si mně stěžoval kancléř Šámal, jak krásné prý to
bylo, po 28. říjnu budovat Republiku - proti škaredému nynějšku.
Nesmlčel jsem, co si o tom myslím: že právě tím, když sobě dopřáli tu
radost, přivodili nám mladším tuhleto. On věděl příliš dobře, o jakých to
názorech našich otců tady v narážkách mluvim . . . Ale upřímnost mé
výčitky v něm nevzbudila nedůvěru ke mně; naznačil mi zřetelně svoje
úmysly, co teď: že začne znovu. A už jsem ho neuviděl; on to učinil, a
protože měl tenkrát jinačího odpůrce, šel na smrt. (3) Z takové
zkušenosti plyne naučení, které je potvrzeno úvahou, že jde o věc
politickou, ne o věc vkusu. V politice nelze mít příliš málo nepřátel, ani
příliš mnoho přátel. Spřátelím se tedy s bývalým komunistou, ať je mně
milý nebo protivný . . .
Mám přitom jedinou podmínku či výhradu, kterou odpovím i na
připiš Kováříčkův: styk s bývalým komunistou byl by arci znemožněn
tím, že by tuto svou vlastnost uplatňoval jako nějakou přednost,
nějakou místenku na vyšší pořadí. Chování takové se vyskytuje, ač snad
méně často, než se zdá některému demokratovi, kterého utrpení udělalo
citlivým. Na všechen způsob: československá ústava stanoví, žejsme si
všichni rovni, a poloha na politické frontě stanoví totéž. Kdo tedy chce
spolupracovat, musí toho dbát. (4)
I tady naše třídní zkušenosti usnadní chápat, a tudíž snést, co se
prvotním emigrantům nelíbí. Svobodná Evropa dávala přednost
bývalým komunistům do té míry, že někteří, navrátivše se domů, zase se
ke Straně hlásili? Inu, nám je známá revoluční tradice Spojených států;
na pochybách dají přednost revolucionáři. V Čechách byla dána
přednost profesoru Masarykovi před králem Karlem III.; v Kambodži
generál, potom samojmenovaný maršálek Lon Nol dostal přednost před
kralevicem Sihanukem s výsledkem velmi nedobrým. Takové jsou
poměry; pracujeme za poměrů, jaké jsou. Americe se divit - po tom, co
jsme Wilsonovi vystavěli pomník - není nám nic platno. Vůbec v životě
nemá smyslu zjišťovat chyby druhého, nýbrž svoje. Svoje chyby mohu
napravit; mohu se snažit ještě lépe. Tohle patří k mravokárným
prostopravdám? Ale právě ty jsou pro nás dnes nezbytné.
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POZNÁMKY:
1) V červencovém čísle Promčn loňského ročníku nazývá Milič Čapek Ferdinanda II. habsburským
okupantem. Ale on sám sebe nazývá “řádné zvoleným, vyhláseným, korunovaným, pomazaným a
ustanoveným králem českým”. Jakákoli práva on vzal Čechům - viz o nich v poznámce č.4. - přidělil je
vždy sobé, tedy králi českému. V tom je rozdíl proti teorii dnešní, která česká práva zkracuje ve
prospěch velmoci.
2) Je nabíledni, že Čechové nerozbili soustátí sami. Maďaři, Jihoslované, sedmihradští Rumuni,
austromarxisté a Rakušané nčmeckonárodní měli na převratu svůj podíl. Ale zdá se doopravdy, a po
dvacet let bývalo důrazně hlásáno, že by republika nebývala vyhlášena ve Vídni a v Budapešti, kdyby
nebyla vyhlášena v Praze.
3) V památné promluvě napomenul K.H. Frank Pražany, aby nezaměňovali jeho režim a režim císaře
Karla; na to přisámbůh také nikdo nepomýšlel. Tento výrok se týkal právě toho, že některým mužům
28. října dal milost, zachránil život, sám Karel. Jak říká ve franštině starý Drumont: “Řeknete mně, že
bylo králům málo naplat, že byli takoví hodní. Je třeba se dočkat konce. . . ” a srovnat nekrvavý 28. říjen
a 9. květen, kdy jsme se všichni, jak tu jsme, otřásali nahromaděným vztekem a - inu prostě, bylo to jin é.
4) Když mluvím o čsl. ústavě, myslím ovšem pravou - tu, kterou president Beneš neodpustitelným.
způsobem odhodil stranou a začal vydávat neústavní nej v. dekrety; této panovnické zvůli se vyrovná
jedině zmíněný Ferdinand II. Obnovené zřízení zemské, jaké udělil p. Gottwald, stanoví ostatně opak:
výsady komunistů vůči poddaným. O.Z.Z. Ferdinanda II. oklešťuje práva nejen českých stavů, nýbrž i
české národnosti, dávajíc němčině rovnoprávnost. O myšlenkách, jaké právě v nás budil protiústavní
postup Benešův, by se dalo říci až příliš mnoho. Zde raději o tom pomlčím.

“Ve skutečné revoluci se do popředí nedostanou nejlepší charaktery.
Násilná revoluce padne nejprve do rukou omezených, fanatických a
pokryteckých tyranů. Potom přijdou na řadu všechny okázalé
intelektuální nuly té které doby. To jsou velitelé a vůdcové. Všimněte si,
že pouhé lumpy jsem vynechal. Svědomití a spravedliví lidé, ušlechtilé,
humánní a oddané povahy, nesobečtí a inteligentní lidé uvedou někdy
hnuti v život - ale hnutí se jim vymkne z ruky. Oni nejsou vůdci revoluce.
Jsou jejími obětmi: obětmi znechucení a rozčarování - často i výčitek
svědomí. Naděje groteskně zrazené, ideály zkarikované - to je definice
vítězné revoluce. V každé revoluci byla srdce zlomená takovým
vítězstvím. ”
Joseph Con rad
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Názory myslící ženy na komunismus
Pavel Rovný hovoří s dr. Carmen Mayerovou.
Poznala jste komunistické školství po únoru? Co soudíte zejména o
svobodě učení za demokratické republiky (1918-38) a za komunismu?
Znala jsem školství za Československé republiky, za protektorátu a
po únoru 1948. Mezinárodnost kulturního života v Praze, středisku
evropských idejí, byla zaručena učilišti středoškolského vzdělání
francouzským, německým a ruským vyučovacím jazykem a přítomností
cizinců mezi studenty a profesory na obou pražských universitách.
Čeští vysokoškoláci a středoškoláci
obohacovali své vzdělání o
prázdninách,zejména na Sorboně a ve Švýcarsku. Svoboda vyučování
byla neomezená a jakákoliv myšlenka, ideologie, názor nebo kritika
mohly být a byly vyjadřovány. Reakce na dlouhodobou nadvládu
Rakouska, vlastenectví, které u jistých jednotlivců přecházelo do
šovinismu, byla věcí osobního cítění. “Se shora” se neomezovala
možnost kulturního vývinu jiných národností. Stipendia a podpory
umožňovaly studium nadaným, nemajetným studentům. Ojedinělé
nespravedlnosti byly někdy způsobeny osobním přestupkem toho nebo
onoho profesora a byly trestány ministerstvem, jak vím z osobní
zkušenosti. Moji rodiče a sourozenci nebyli členy žádné politické strany
— já sama jsem ještě nedosáhla věkové hranice — a nikdy jsem
neslyšela, že by jim tato skutečnost byla v životě na závadu.
Setkání s komunismem ve škole bylo totéž jako předtím s nacismem.
Titíž líní, několikrát propadlí žáci nebo studenti znemožňovali přístup
na studie neárijcům za německé okupace a známým nekomunistům za
okupace komunistické. V obou případech docházelo k vystřihování a
zalepování stránek v učebnicích s tím rozdílem, že nacistický
totalitarismus určitou skupinu lidí ignoroval, kdežto komunistický
totalitarismus překrucoval myšlenky podle vlastní potřeby, takže
výsledkem byl mnohdy pravý opak. Dalším podstatným rozdílem mezi
těmito diktaturami byla okolnost, že nacismus nevyžadoval od svých
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poddaných, jak Čechů, tak Němců, nic jiného než “držet hubu” a
neškodit jim, kdežto komunismus požaduje aktivní a řekla bych
nadšenou spolupráci pod pláštěm dobrovolnosti: brigády, manifestace,
schůze, do nichž byli nuceni jak straníci, tak bezpartijní. Já sama jsem
nebyla nucena vstoupit do partaje, pouze vyzvána, ovšem, když se
přednášky na politické fakultě zvrhly v demagogii a nebylo dovoleno
“hlasitě přemýšlet” o jakékoli myšlence Marxe, Engelse, Lenina,
Stalina, které jsem se zájmem četla, přestala jsem chodit na universitu
vůbec. To bylo po letních prázdninách 1948. K mým přátelům patřili
dva idealističtí komunisté a jeden bezpartijní, který přistoupil ke straně,
aby se politický život neocitl v rukou lidí Sovětům zcela zaprodaných.
Oba idealisté byli vyloučeni z partaje během jednoho roku, třetí kolega
vrátil legitimaci při prověrce.
Má marxismus-leninismus a materialistický světový názor vůbec
význam pro skutečný pokrok v myšlení - tedy v teorii?
Pokrok v jakémkoliv směru může nastat jedině v tom případě, když je
základnou jakékoliv ideologie s k u t e č n o s t . Tím spíš, když
marxismus byl svými vynálezci prohlášen za vědu. Umíte si představit
pokrok, dejme tomu v matematice, kdyby základní formule, na nichž
nutno budovat veškeré výpočty, byla chybná?
Nuže: Marx sám prohlašuje na osmdesáté stránce 1. dílu toho vydání
Kapitálu, které vlastním, že “modlitby člověka a podobné
zaneprázdnění nemíní brát na vědomí, jelikož tyto činnosti jsou zřídlem
zábavy”. Ponechávám úsudku každého čtenáře zdravého rozumu, zda
okolnost, že analyzátor něco béře či nebéře na vědomí, jest dostatečnou
vědeckou základnou budovanou na skutečnosti. Co se týče modlitby a
podobného “zaneprázdnění”, což se vztahuje na spirituální vlastnosti
člověka všeobecně, byla jejich existence dokázána těmi, kdo pro
jakýkoliv ideál obětovali to, co považovali za nejcennější, tj. vlastní
život. Tudíž celá základna marxismu, na níž spočívá i leninismus, jest
abstrakce.
Vy se ptáte na pokrok, ale zapomněl jste dodat, pro koho ? Domnívám
se tedy, že pojem pokroku se vztahuje na obyvatele naší zeměkoule a
tudíž na celé lidstvo. Žádný marxistický ideolog se však o lidstvu nezmiňuje.Tak jako antická doba požadovala nadvládu svobodných občanů
nad otroky, tak marx—leninismus požaduje nadvládu proletariátu.
Jediným rozdílem mezi těmito systémy by byla okolnost, že marxistická
vládnoucí skupina nemá nejmenší vychování, školení a kompetenci k
vykonávání komplikovaných úkolů jako státní administrace, státní
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hospodářství, finanční politika atd. Hospodářský krach, který
zaznamenaly všechny marxistické státy, jest toho nevyhnutelným
důsledkem.
Má marxismusAeninismus význam v praxi?
Já vám na to položím jinou otázku: Existuje vůbec
marxismus—leninismus v praxil Nebo proč máme nazývat marxismem
nebo leninismem jevy, které se vyskytují v dějinách lidstva od jejich
začátku? Už Řecko znalo bezpodmínečnou službu jedince státu a různé
druhy tyranie; papežská policie XIX. a Gestapo XX. století se jistě
vyrovnaly sovětské tajné službě; ideologickou inkvizici známe ze
Španělska a vykořisťování národa pro mocenské cíle dokonce z
předrevolučního Ruska. Význam toho, co se běžně nazývá marxismem
nebo leninismem, jest jistě jiný pro ty, kteří tuto ideologii prokoukli již
na začátku a pro ty, kteří žili v iluzi, že marx—leninismus bude
znamenat větší spravedlnost ve společenském uspořádání. Jako u
většiny režimů, bude význam marx—leninismu spočívat v reakci, kterou
vyvolá. Tato reakce záleží ovšem na počtu těch, kterým
marx—leninismus naruší nebo zlomí charakter stálým přetvařováním,
strachem a pasivní rezignací a těch, kterým tato zkušenost posílí
odvahu, nekompromisnost mravních ideálů a prohloubí poznání, že
nahrazení jedné nespravedlnosti druhou neznamená její překonání.
Jak posuzujete výsledky komunistické politiky ve světě a v ČSR?
Dosavadní výsledky jsou jiné ve státech, které komunistickou vládupoznaly a jiné v zemích, jež jí byly doposud uchráněny. Velmi zhruba se
to dá charakterizovat následovně: v Sovětském svazu a v satelitních
státech je reakcí na materialismus zvýšený idealismus zejména u
mládeže, hledání morálních hodnot, významu lidské existence apod. V
západních zemích jest tendence opačná. Většina lidí na obou stranách
má zkreslený názor o životě na druhém břehu; na východě považují
západníky za schopné docenit význam svobody a žít podle toho; na
západě masa lidí zase doufá, že to na východě není tak zlé, jak se tvrdí.
Když jsem byla v roce 1968 ve východním Berlíně, lidé mě na ulici
prosili, abych jim za valuty koupila dobroty vyhrazené cizincům; když
jsem se vracela do západního sektoru, přivítaly mě demonstrace
studentů, kteří mávali rudými prapory a křičeli: “Ať žije
Ho—Či—Minh!” Výsledek komunistické politiky ve světě bude záležet
na tom, kolik toho bude svět o komunismu vědět. Kromě toho bude
tento výsledek jiný u lidí, kterým k životnímu štěstí stačí denní chléb a
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jistota, že jej neztratí, a u lidí, kterým tento požadavek nestačí. Záleží
také na tom, co svět považuje za komunistickou politiku; zda Leninův
slib daný Číňanům ve věci navrácení území anektovaných Ruskem tzv.
nespravedlivými smlouvami, či Chruščevovo prohlášení, že jakákoliv
diskuse o změně hranic by vedla k válce. Leninovu snahu o světovou
revoluci nebo Stalinův pakt s Hitlerem. Svět považuje komunismus
celkem za vnitřní otázku jednotlivých států ve sféře východně od
demarkační čáry stanovené v Jaltě, která je Západem plně
respektována. Svět, tj. nekomunistické státy, reaguje na zahraniční
politiku jednotlivých zemí, ať jsou komunistické nebo ne. Je—li tato
politika agresivní (Kuba, Berlín), je reakce světa jiná, než když je
zahraniční politika (Jugoslávie, Rusko, Čína) přátelská. Iniciativa je v
rukou Východu; Západ na ni pouze reaguje.
Výsledek komunismu v ČSR a ostatních komunistických evropských
státech je již nyní zjevný, zejména u mládeže vyrostlé pod vládou této
ideologie. Starší generace je příliš unavená a deprimovaná, nemá již sílu.
Mladá generace se setkává s nespravedlností a s vykořisťováním člověka
člověkem ve jménu státu prostřednictvím komunismu, a tudíž u ní
dochází ke stejné reakci, jaká nastala u oněch skupin, které byly v
Marxově době obětí kapitalismu. V tak zvaném socialismu je
organizace nespokojenců velmi obtížná (Samizdat). Tato a příští
generace mají však příležitost hrát jedinečnou roli v dějinách lidstva: k
odpovědi na věčné otázky po původu nespravedlnosti a pravém
významu svobody neodlučitelně od zodpovědnosti se musí každý
dopracovat sám, bez pomoci jakékoliv ideologie, jakéhokoliv —ismu.
Historická funkce komunistické politiky bude záležet na počtu těch,
kteří si uvědomí, že řešení politických problémů není záležitostí
kolektivu, nýbrž každého jednotlivce. Zbude pak jen otázka, kdo nebo
co dopomůže k tomuto poznání obyvatelům těch zemí, kde je svoboda,
a kde proto nikdo o jejím významu nepřemýšlí.
Proč část nezkušené mládeže věří dosud v komunismus?
Správně se zmiňujete o nezkušené mládeži. U mládeže je životní
zkušenost minimální nebo žádná a tudíž skutečnost, že nedokonalost
společenského řádu v poslední analýze závisí od nedokonalosti lidí,
kteří tento společenský nebo politický řád tvoří, je mládeži neznáma.
Tato nezkušenost vede rovněž k domněnce, že veškeré myšlenky,
důsledky, programy a recepty jsou správné, když některé poznatky
politického ideologa nebo agitátora jsou správné. I Marx a Engels nebo
Lenin mají v popisu a kritice určitých situací pravdu, stejně jako ji měl
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Hitler v knize “Mein Kampf”. Každá ideologie nebo filosofie se zakládá
na té nebo oné nepopiratelné realitě. Marxismus a leninismus se nijak
neliší od předchozích filosofických systémů XVIII. a XIX. století, v
nichž je složitost lidské existence zredukována na jednoho činitele. U
mládeže má však marxismus tu výhodu, žeje nesmírně jednoduchý, což
odpovídá ještě nerozvětvené mentalitě radikální mládeže, která myslí
jen v kontrastních barvách, černé a bílé. Rovněž skutečnost, že
marxistická hesla a argumentace snímají zodpovědnost s beder jedinců a
vkládají ji do abstraktních pojmů jako “stát”, “třída”, “proletariát” atd.,
zvyšuje jejich přitažlivost pro ty, kteří raději jednají než přemýšlejí. Je
typické pro mládež, která ještě myslí, že nadšení a mlhavý idealismus
jsou lepší než poznání a moudrost.

“ Jestliže se nepoučené zástupy pokusí vidět vlastníma očima, je
nesmírně pravděpodobné, že se zmýlí. Jestliže si však zástupy vytvoří,
jak se to obyčej.ně děje, svůj úsudek na základě intuice svého velkého a
vřelého srdce, jso u jejich závěry tak hluboké a tak neomylné, že mají
charakter nadpřirozeně zjevené pravdy.”
Nathaniel Hawthorne
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Za profesorem Františkem Dvorníkem
dr. Zdenka Miinzrová
Valentinská ulice č. 1 v Praze je dům, který patřil, a snad ještě dnes
patří, Akademii věd. V době mých universitních studií v něm byly nějaké
kanceláře Akademie, ve druhém poschodí bydlel prof. F. Dvornik, ve
třetím poschodí prof. Josef Cibulka. Začínala jsem studovat dějiny
umění a křesťanskou archeologii v době, kdy po Chytilovi převzal
vedení stolice Vojtěch Bimaum, který budoval kromě základní stolice
Ústav křesťanské archeologie pod vedením J. Cibulky, Ústav
byzantologie, vedený prof. Okuněvem. Náhle se nám studentům
otevíraly dosud nedostupné možnosti. Na fakultu přicházeli mladí
profesoři, většinou žáci slavné vídeňské školy Wieckhofa a Riegla, s
nimiž pracoval jako asistent roudnický rodák Max Dvořák, jehož
habilitaci za Chytila pražská universita odmítla.
Zmínění žáci vídeňské školy spolu s prof. A. Matějčkem zastávali
vehementně teorii římského původu křesťanského umění a všecko bylo
celkem jasné. Byzantské umění bylo statické umění, bez vývoje, bylo
přezíráno a nikoho celkem nezajímalo.
Náhle, roku 1924, vyšla kniha Josefa Strzygowského The Origin o f
Christian Art a o několik let dříve kniha Orient oder Rom a začaly
fanatické diskuse a boje: je byzantské umění uměním vývoje a pohybu?
Je výsledkem helenistické, syrské a křesťanské kultury? Přicházelo kře
sťanské umění z této kulturní oblasti? V Praze jako jeden z prvních hájil
školu Strzygowského prof. Okuněv, Rus, který přišel z ruského
byzantologického ústavu v Cařihradě do Jugoslávie, kde vydal
Monumenta artis serhicae; a odtamtud přišel na pražskou universitu
tento fanatický vědec a milovník života, který se nikdy nestal řádným
profesorem, protože hlavní zastánci vídeňské školy ještě stále lpěli na
překonaném názoru o statickém byzantském umění.
V tu dobu se vrátil z Francie mladý kněz a docteur ěs lettres ze
Sorbonny, F. Dvornik, žák Charlese Diehla; přednášel na teologické
fakultě a napsal Les légendes de Constantin et de Méthode vues de
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Byzance. Tato kniha vytvořila v cyrilometodějských a byzantských
studiích novou epochu. Věnoval pozornost především byzantské
periodě života obou bratří a shromáždil obrovské množství
byzantských a orientálních pramenů, na jejichž základě vytvořil bohatý
obraz života Byzance v 9. století. Následují jeho další práce, na jejichž
základě se stal světovým znalcem byzantských vztahů mezi Cařihradem
a sousedními, hlavně slovanskými zeměmi.
V té době mě mučil boj vídeňské školy Rieglovy a četba stále nových
prací Strzygowského; četla jsem práce byzantologů ruské školy a
nevěděla jsem, kde je pravda. Tehdy jsme cestovali málo, nejspíše do
Německa, Francie, Itálie, byzantských památek jsme znali pramálo. Na
přednášky profesora Okuněva jsem chodila tajně, abych nepopudila
ostatní historiky umění.
Jednoho dne mě profesor Cibulka, který se stal brzy kromě mého
učitele i mým vědeckým přátelským vůdcem, pozval do svého bytu na
oběd, kam přicházeli každý pátek jeho přátelé, profesoři Pekař,
Sommer, nakladatel Stene, sekční šéf ministerstva školství a velký
historik umění Wirt, někdy i Matějček a Dvornik. Byla jsem nejpyšnější
studentkou v tak zv. “kumštovně” v Břehové ulici, kde byla naše stolice
soustředěna. U oběda jsem byla jediná žena — bylo mi sotva 18 let—
skromně jsem mlčela a pojídala lahůdky Cibulkovy hospodyně, tak
zvané “slečny”, a hltala každé slovo debaty o periodizaci českých dějin, o
Strzygowském, o pracech Maxe Dvořáka, hlavně o jeho práci
Kunstgeschichte ais Geistesgeschichte. Na cestě domů, zmatenější, než
když jsem přišla, jsem na schodech Valentinské č.l vychrlila svoje
problémy, které ve mně vyvolala četba všech starších i nových směrů.
Dvornik mne vyslechl takřka bez přerušení, zavedl mne do svého bytu a
dal mi dva svazky Diehlových Dějin byzantského umění. “Přečtěte si to
klidně, pomalu, a pak přijďte.”
A tak začalo moje studium u F. Dvornika, na jehož přednášky a
semináře na teologcké fakultě jsem přirozeně nemohla chodit. V létě mě
prof. Okuněv vzal se svou dcerou Irinou, mladou byzantoložkou, na
cestu do Cařihradu, pozdějido Makedoniea Řecka. Tehdy to byly cesty
dobrodružné; transportace v těchto končinách byla nedostatečná,
bydlení ve venkovských hospodách a klášterech nehygienické a
primitivní. Ale všecky materiální obtíže byly snadno překonány a
zapomenuty tím, co jsme poznávaly: cařihradské kostely, makedonské a
řecké byzantské kláštery, jejich malířskou výzdobu a zpívané mše.
Vrátila jsem se do Prahy nabita dojmy více než vědomostmi,
nadšením, a zase novými problémy, které pak už F.Dvorník pomáhal
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snadno řešit pomocí svých obsáhlých a hlubokých vědomostí. Naučil
mě vidět bohatství Byzance ze zcela nových hledisek, a jako první
poukázal na vztahy 9. a 10. století Carihradu a Velké Moravy.
Tak se mi stal vědeckým a duchovním vůdcem, kromě několika
válečných let, které strávil za obtížných podmínek ve Francii a hlavně v
Anglii, po celý život. Hlavně, když přišel po válce, snad 1947, do
Washingtonu, do Dumbarton Oaks, kde svými pracemi seznamoval
Američany se slovanskými dějinami, a to knihami The Slavs, Their
Early History and Civilisation (1956) a The Slavs in European History
and Civilisation (1962). Žilajsem až do nedávných dnů v podvědomém
přesvědčení, že F. Dvornik je nesmrtelný, žeje na dosah telefonu nebo
krátké cesty do Washingtonu — zpráva o jeho smrti byla krutou a
bolestnou ranou. Zemřel mi vůdce, poradce, duchovní otec. Nemohu
vyjádřit slovy, za co a za kolik mu děkuji. Nemohu říci, jak jsem byla
pyšná jako malá školačka, když mi jednou napsal k vánocům, že
vzpomínal na moji připomínku v přednášce SVU k jeho 80.
narozeninám, že jsem problém mezi Cibulkovou iro—skutskou teorií a
teorií východní správně pochopila a popsala, a jak jsem se radovala,
když přišel za sněhové bouře na moji přednášku o Velké Moravě ve
Washingtonu. Měla jsem trému a pocity velkého uspokojení, když mě
po přednášce pochválil.
Přeji mu z hloubi srdce a duše, že skončil svůj bohatý, plodný a
úspěšný život doma, pod Hostýnem, kam se v posledních letech života
tak rád vracel.

Redakce Proměn věnovala celé 3. číslo X. roč. osmdesátým narozeninám čestného člena SVU, prof.
Emer. Harvardovy university, Monsignore Dr. F. Dvornika. Ústřední studii pro tento
Festschrift napsal nejbližší Dvomíkův přítel, prof. University of Pennsylvania, Dr. Otakar Odložilík. V
jejím závěru prof. Odložilík, který se již vydání nedožil, citoval slova Devadesátého žalmu: Všech dnů
let našichjest let sedmdesáte, anebjestli kdo silnějšího přirození, osmdesát let. Profesor Dvornik, který
se těchto slov příležitostně dovolával, překročil druhou hranici o něco více než o dva roky. Zemřel 4.
listopadu 1975, za návštěvy svého rodného moravského kraje.
Pro zhodnocení Dvornikova jedinečného vědeckého díla odkazujeme čtenáře k citovanému 3. číslu X.
ročníku Proměn. Dnes přinášíme osobní vzpomínku dr. Zdenky Miinzrové, členky SVU, jedné z
oddaných žaček pana profesora Františka Dvornika.
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za nejlepší prozaické dílo českého nebo slovenského autora v exilu
vydané v roce 1975 udělila porota ve složení A.J. Liehm, Josef
Škvorecký a Jiří Voskovec
in memoriam
Vratislavu Blažkovi
za knihu

MARIÁŠ V REYKJAVIKU
□ vydanou nakladatelstvím Sixty-Eight Publishers v Torontu.
I Cena se uděluje každoročně, z nadace zřízené v roce 1974 paní Reginou
■ Hostovskou.
■ (Cenu za nejlepší prozaické dílo za rok 1974 získala sbírka povídek
(Jaro slav a Vejvody: Plující andělé, letící ryby.)

KRITICKÉ MARGINÁLIE
Vzácné jubileum české umělkyně
Dne 8.února t.r. se dožila v
Montreale 86 let někdejší známá česká
zpěvačka a profesorka hudby, členka
SVU, Růžena Herlingerová. Narodila
se v jihočeském Táboře a studovala
zpěv a hudbu ve Vídni. Její hudební
salon byl jedním z předních uměleckých
a společenských středisek. Již v mládí
byla propagátorkou atonální hudby a
jako sopranistka—sólistka uváděla s
mimořádným úspěchem v předních
evropských střediscích díla Mozartova,
Mahlerova, Straussova a jiných
předních skladatelů.
Mezi vzácnými památkami na
dlouholetou uměleckou kariéru paní
Herlingerové nalezneme
partituru
Ravelovy “Šeherezády” s autorovým
věnováním “za krásnou interpretaci”.
Podobného srdečného věnování se paní
Herlingerové dostalo také od Albana
Berga, Jaromíra Weinbergera a od řady
dalších umělců. V “knize hostů” čteme
na př. podpisy Alfreda Cassella, Paul
Hindemitha, Arnolda Schoenberga,
Hanse Rosbauda a j.
Paní Herlingerová žila za druhé
světové války krátkou dobu ve Francii a
v Anglii, pak immigrovala do Kanady a
působila dlouhou řadu let jako
profesorka zpěvu na fakultě hudby
montrealské university
M cGill.
Přispěla k odborné výchově předních
zpěváků a dirigentů, m.j. Ericha
Leinsdorfa, Josefa Kripse, Claude
Corbeille a mnoha dalších. Redaktor
hudební rubriky m o n tr e a lsk é
“Gazetty”, Jacob Siskind, věnoval paní
Herlingerové u příležitosti letošních
narozenin celostránkový referát

doprovázený dokumentárními snímky
z její dlouholeté umělecké činnosti a
redaktor Proměn, dr.Skvor ji pozdravil
jménem SVU na společenském večírku
jejích četných přátel.
_g^
Její pastorkyňa triumfovala v
M etropolitní opeře.
Miloš Vítek
A m asterpiece! Tak označila
newyorská kritika Její pastorkyni, když
byla provedena na scéně Metropolitní
opery koncem
r. 1974. Harold
C.Schonberg uvedl výstižně Leoše
Janáčka a Jenufu 10.11.74 v New York
Times článkem, Corning to the Met —
A new Jenufa. Premiéra byla 15.11.74.
Byla jí přítomna Maria Jeritza, rodačka
z Brna, která zpívala Jenůfu v
německém překladu Maxe Broda před
50 lety v Met a před 66 lety ve Vídni.
Krátce před premiérou oslavila svých
osmdesát sedm let. Schonbergova
recenze premiéry v N. Y. Times ze 17.11.
byla výmluvně nadepsána: Met Stages
A Jenufa To Endure. Cituji: “One
would háve to look back to Boris
Godunov to find its parallel in opera.
Veristic, lyric, intense, compassionate
-----an example of truth in music.”
A nebo:
“ B etrayal, infanticide,
emotional moment — those are the
elements of Jenufa. But, as the end of
the Ring cycle, there is redemption by
the compassion of the music, and ONE
LEAVES
THE
THEATER
CONVINCED THAT MANKIND
ST1LL HAS SOME GOOD 1N IT.”
P odobně nadšený posudek byl
uveřej něn po premiéře v New York Post
(Harriett
Johnson):
“A
MASTERPIECE! The very air teemed
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with exhilaration. Janáček’s music is
the fairest fruit of folk inspiration —
beautiful melodie inspiration. Jenufa’s
music is often stirring as well as
melodically radiant and the orchestral
fabric is a drama in itself.” V stati
NEW—OLD GEM, uveřejněné v Time
Magazine, Martha Duffy hodnotí
pozitivně Janáčkovu hudbu, Její
pastorkyni i výkony umělců.
Méně profesionální mi připadá
rozbor a kritika od Alana Riche v
týdeníku New York. Autor dává
přednost
pozdějším
Janáčkovým
operám a lituje, že nezůstalo při
Kubelíkově původní iniciativě uvést v
New Yorku Káťu Kahanovou. Článek
nadepsal Czech Mate s podtitulem
“Jenufa is utterly lost on the Meťs
stage; characters cannot react to each
other because they can’t see each other”.
Tím mohl být povrchní čtenář uveden v
omyl a jeho pozornost odvedena od
autorova ocenění hudební síly a
melodické krásy díla. Rich snad právem
kri t i zuj e
výpravu
Gu e n t h e r a
Schneider—Siemssena, která umístila
1.jednání do enormního horského
průsmyku, namísto aby zredukováním
“akrů” operní scény diktovala divákům
vhodnější inscenací, aby se soustředili
spíše jako posluchači na hudbu, děj a
pěvce. Režii Guenthera Rennerta
vytýká přílišnou gestikulaci pěvců (arm
waving),
kterou se prý snažili
překlenout distance; také utopené
novorozeně nemělo být v čerstvě
naškrobeném povijanu.
Zpěv Teresy Kubiakové jako Jenůfy
a Astrid Varnayové jako Kostelničky
nebyl Richem oceněn po zásluze, jak
učinili ostatní kritikové. Kubiakové
zřejmě vadila angličtina.
Operní
veteránka Vamay se vrátila z Evropy v
roli Kostelničky na scénu Metropolitan
po 18 letech. Zahájila svou kariéru v
Met téhož roku, kdy se narodil dirigent
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premiéry, třiatřicetiletý John Nelson!
Slyšel jsem přenos Pastorkyně z Met v
rozhlase 21.prosince a souhlasím, že
orchestru chyběla Janáčkovská
barvivost; jistě i některé jiné problémy
by byly vyřešeny Kubelíkem jako
dirigentem. Dikce anglického překladu
Otakara Krause v úpravě Edwarda
Downesse je obtížná. Občas nebylo lze
rozumět anglickému textu. Jakýkoli
překlad Pastorkyně zůstane ovšem
problémem, ježto vokální linie, rytmus i
melodika, zvyšující originalitu a
přirozenou zpěvnost opery, jsou úzce
spjaty s inflexemi a lidovostí původního
Janáčkova textu, podle dramatické
předlohy Gabriely Preissové. Američtí
hudební znalci se shodují, že třeba
konverzační
nefolkloristická
Věc
Makropulos se anglicky lépe zpívá, a
proto prý v Americe nabývá rychle
půdy. Je označována za “fantastic
showpiece for orchestra”. — Rich by
byl rád slyšel Kostelničku s Mignon
Dunnovou. Všeobecnou chválu, včetně
pečlivé dikce, si získal John Vickers
jako Láca a Williams Lewis jako Steva.
Karolku zpívala Alma Jean Smith,
která právě vítězně vyšla z celoamerické
pěvecké soutěže Met, a touto rolí se
uvedla. Alternativní Jenůfu Margaret
Tynesové ani alternujícího Stevu
Sandóra Kónayejsem neslyšel.
Jenůfa měla v listopadu a v prosinci
1974 6 repríz, z nichž jsme slyšeli
poslední jako matinée 21.prosince
přímým přenosem z New Yorku. Snámi
poslouchalo statisíce posluchačů v celé
Americe a v Kanadě. Provedením
Jenůfy v Metropolitan v Roce české
hudby 1974 uctila Amerika 120.výročí
Janáčkových
narozenin.
Původní
premiéra Její pastorkyně byla v Brně
1904, když bylo Janáčkovi 50 let,
premiéra v Met 1924 v Janáčkových 70
letech. Listopadovému provedení 1974

v Met předcházelo koncertní provedení
v Avery Fisher Hall 16.října. Hrála
Little Orchestra Society, řídil Thomas
Sherman a titulní role zpívali vedoucí
pévci Národního divadla v Praze.
Z novinek
předcházela Její
pastorkyni Brittenova Smrt v
Benátkách, podle stejnojmenné novely
Thomase Manna. Vlažný úspěch
Brittena kontrastoval s Janáčkovým.
Bartókův Bluebearďs Castle, uvedený s
Pucciniho jednoaktovkou
Gianni
Schicchi, byl třetí ‘nestandardní operou
v Met 1974/75. Významnou událostí
byla prosincová premiéra Borise
Godunova, jak byla původně napsána
Mussorgským, nikoli tedy v pozdější
př e v l á da j í c í
úpravě
Římského — Ko r s a k o v a ,
š í řené
Feodorem Saljapinem. V Korsakovově
úpravě uvedl ji v Praze Karel Kovařovic
r. 1910. V p ů v o d n í m z n ě n í
Mussorgského provedl ji u nás poprvé
Otakar Jeremiáš r. 1937 v rozhlase.
Zmiňuji se o této opeře také proto, že
její první provedení v Petrohradě řídil
český dirigent Eduard Nápravník
r. 1874. Jenufa byla předposlední a
Turandot(28.prosince) poslední z oper,
které uváděl v rozhlasových přenosech z
Metropolitan po 45 let oblíbený Milton
Cross. 3.ledna 1975 zemřel ve věku 77
let.
Závěrem bych rád ještě řekl, že Její
pastorkyňa v Brně měla tradičně
vysokou úroveň. V podzimní sezóně
1975 vyniklo také Národní divadlo v
Praze. Pod taktovkou Bohumila
Gregora (režie Přemysla Kočího,
výtvarník Josef Svoboda) překvapila
nadějná lyrická sopranistka Gabriela
Beňačková jako Jenůfa, s tenorem Lácy
Jaroslava Hlubky. S nejlepší českou
Kostelničkou Naděždy Kniplové a se
Stevou lva Zídka šlo podle recenzentů o
protagonisty, jakých snad Pastorkyňa v
Praze neměla ani za éry Talichovy.

Joseph M. Kirschbaum:
Slovak language & Literature
Vyšlo r. 1975 jako 12. svazek edice
R eading in Slavic Literatures,
redigované prof. J.B.Rudnyckym,
University of Manitoba, Dept. of Slavic
Studies, str. 336, cena neudána.
Autor si vzal m.j. za úkol vyložit
zdlouhavý a nesnadný proces, jímž
někdejší “domácí” jazyk slovenského
lidu, zachovávaný značně dlouho jen
ústní tradicí, se vyvíjel v jazyk literární,
a to jak v průzkumu vědeckém tak i v
krásném písemnictví. Tento historický
základ Kirschbaumovy studie je stejně
dávný jako významný a i prof.
Rudnyckyj v předmluvě správně
konstatuje,
že “Slovensko, jako
centrální část někdejší Velkomoravské
říše bylo kolébkou slovanské literatury
a slovanské civilizace”.
Autor rozdělil své dílo do čtyř částí a
dvanácti kapitol. V prevé části se
zabývá slovenštinou a jejím místem
mezi ostatními slovanskými jazyky, v
názorech
filologů
slovenských
i
zahraničních. Druhá část jedná o
současných tendencích ve slovenské
filo lo g ii, včetně zp olitizovaných
tendencí
dnešních
sovětologů
a
stoupenců
s nah o v y t v o ř e n í
československého jazyka.
Druhá část — značně polemického rázu
— líčí marxistické a některéjinézcestné
západní interpretace historie slovenské
literatury, načež v následující kapitole
autor přistupuje k analýze vlastních
dějin slovanského písemnictví, jež
nalezlo živnou půdu na území dnešního
Slovenska, od doby Cyrila a Metoděje,
až k Bemolákově jazykové reformě, jíž
autor právem věnuje celou jednu
kapitolu.
Kirschbaumova studie má vysloveně
esejistický ráz. Autor neměl zřejmě v
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úmyslu podat zevrubný chronologický
výpočet všech literárních děl psaných
slovensky, ale spíše objasnit hlavní
úseky a problémy, s nimiž se slovenské
písemnictví střetávalo. Proto věnuje
pozornost hlavním osobnostem, ať již
jde o dílo Jána Kollára, Pavla Josefa
Šafárika, nebo Ľudovíta Štúra. Literární
novum představuje třetí, závěrečná část
Kirschbaumova díla — tři kapitoly, z
nichž první jedná o sovětském
kulturně—politickém
vlivu
na
slovenské
písemnictví,
druhá
o
slovenské literatuře v exilu a v emigraci
a třetí kapitola se zabývá slovenskou
literární historií a kritikou v emigraci.
Pro francouzský čtoucího čtenáře má
velký význam obsáhlé resumé a
bibliografie s připojeným jmenným
rejstříkem.
Profesor Kirschbaum si předsevzal
úkol nesnadný i nesmírně rozsáhlý,
jeh ož
zevrubné
provedení
by
vyžadovalo několika samostatných
tém atických
svazků.
“ Č istým ”
linguistům nebo “čistým” literárním
historikům se budou patrně některé
kapitoly zdát příliš schématické,
“útržkovité” nebo nedosti systematické.
Někteří
zastánci
čechoslovakismu
nebudou patrně rovněž s některou
autorovou formulací zcela spokojeni,
ale Kirschbaumovy eseje (a tento výraz
nutno
zdůraznit!) jsou
vítanou
informativní pomůckou, klíčem k
eventuálním
podrobnějším
monografiím, jež jsou víc než žádoucí.
V tomto
směru nelze
ne ž
Kirschbaumovy eseje uvítat.
Alois Přibyl a Karel Liška: Znaky a
pečetě středočeských měst.(Středočeské
nakladatelství v Praze, 1975.)
Česká vlastivěda už dávno nedostala
tak pěkný přírůstek. Nemluvíme jenom
o zevní úpravě svazku — od Lišky jsou
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kresby znaků, většinou líbivě barevné;
pohledy na města jsou od Pavla Lisého
— nýbrž o Přibylově textu. Nejsou tu
podány jenom dějiny městských znaků
a pečetí, doložené obsažnými “Odkazy
na prameny”, nýbrž jsou stručně
vylíčeny i dějiny každého města.
Pravda, čtenáře ruší, že jsou tu
probrána města novotného, historicky
neexistujícího středočeského kraje,
takže zde vlastně máme jakýsi libovolný
úsek českých dějin. Ale můžeme si
pomohlo umožnit vydání knihy tak
pěkně upravené. Kolik významu má
tato práce pro české dějiny nejenom
politické, nýbrž především kulturní a
společenské, netřeba ani vykládat.
Vlastní význam knihy je spíše v tom, že
usnadní cizincům doložit dějinný a
kulturní význam té “vzdálené neznámé
zem^ •
Karel Schwarzenberg
Olga Valeská: Vůně našich stráni.
(Verše. Vydal CCC Books, Postbus
4149, Haarlem Holland.)
Tuto sličně vypravenou knížku
budou mít rádi čtenáři, kteří neholduj!
supramodemím směrům a formám
poezie. Autorka, známá již z exilového
tisku, shrnula pod značně konvenční
název své literární prvotiny verše, které
si čtenáře podmaní prostou myšlenkou i
formou. Olga Valeská stojí formálně
někde mezi Adolfem Heydukem a
Antonínem Sovou. Její verše jsou
vpodstatě lyrickou krajinomalbou, v
níž se však na jednom místě setkáme s
jinotajem, včetně politickým (Srpen
1968, Lednové metamorfózy, str. 15,17.
a j.).
Na nejednom místě Valeská překvapí
obrazem
nebo
veršem značně
původním (“zahrada hučí podzimem”),
strofou nebo celou básní vzácně
sevřenou i pevnou.(Viz na př. Duben
nebo Červen.) Všude, kde se pohled

této básnířky—malířky soustřeďuje na
menší plochu, její pohled je čistší a řeč
úspornější i básničtější. Autorčina
životní filozofie je prostá, ale bezpečná.
Posiluje ji i na exilové pouti, a třeba si
nejednou povzdechne, že “čas není
znát” a že “svět není divák zvědavý”, je
odhodlána plnit své poslání, neboť “vše
dobré je a boží dlaň je teplá”.
Je to značně čistý, posmutnělý zpěv
exulantky, tahle lyrická prvotina Olgy
Valeské.
Poopráší—li
klávesnice
poněkud starého klavíru (ze značně
vzácného dřeva!) zbaví—li se vzorů,
které se již “nenosí”, zcela určitě zazpívá
vroucně i nově. Je to prvotina vice než
sympatická.
_ or
Antonín Kratochvil: Žaluji. II. díl.
Vydalo
n a k la d a te ls tv í
CCC/ Czechoslovak Cultural Club,
Haarlem, Postbus 4149, Nederland, v
záři 1975. Váz., str.348, cena: 18
guldenů (nebo ekvivalent).
Tento druhý díl dokumentačního díla
d r.A n t.K ratoch víla je č e tb o u
mimořádně zajímavou i informativní,
neboť odhaluje zákulisí života
manipulovaného totalitní politickou
stranou. Autor líčí českou a slovenskou
Biafru ducha padesátých let, především
represi páchanou na spisovatelích a
jiných tv ů rčích p r a c o v n íc íc h .
Československá i zahraniční veřejnost o
ní byla informována jen okrajově a
zlomkovitě.
Je
proto
velkou
Kratochvílovou zásluhou, že důsledky
politických i justičních deformací
shrnul, konkretizoval a promítl na
široké plátno třídního boje o moc.
Kdykoli se kterékoli totalitní hnuti
zmocní vlády, intelektuální vrstva,
existenčně snadně zranitelná, se stává
jeho pravou obětí. Pro doklady není
třeba jít do dávné historie, stačí si
připomenout zvěrstva fašismu, nacismu

i bolševismu. (Je na př. takřka
nepochopitelné, že ti, kdož v červnu
1942 projevovali oprávněné rozhořčení
nad popravou Vladislava Vančury, o
pouhých osm let později souhlasili s
popravou
Záviše
Kalandry,
s
d o ž iv o tn ím
ža lá ře m
b á sn ík a
Kostohryze, s 25tiletým vězením
jednoho z největších dramatiků a
básníků poválečné doby — Václava
Renče — s dlouholetými tresty pro
Josefa kardinála Berana, básníka
Záhradníčka a Josefa Palivce,
spisovatelů Václava Prokůpka, Josefa
Knapa, Františka Křeliny a desítek
dalších spisovatelů, umělců a vědeckých
pracovníků.)
Dr. Kratochvil zapojil jejich lidské i
um ělecké osudy do obludného
kontextu ždanovismu a do procesu
upevňování
socialistického
řádu.
Vraždy i sebevraždy (na př. Biebl,
Teige, Honzl, Frejka, Machov a j.) v
letech padesátých, k nimž po srpnu 1968
přibylo několik tragických příkladů
dalších, představují strašnou obžalobu
vznesenou nejen dr.Kratochvílem, ale
celým exilem a svobodným světem,
Velkou předností druhého svazku
Kratochvílova díla Žaluji je nejen
naprostá
objektivnost
a
dokumentárnost, ale také velká čtivost.
Autor dává slovo především samotným
obžalovaným, jimž bylo za obrodného
procesu druhé poloviny šedesátých let
umožněno promluvit značně svobodně.
Jejich
rehabilitace
však
zůstala
nedokončena a mohlo se o ní často spíše
šeptat než mluvit. Po srpnu 1968 k
obětem padesátých let ovšem přibyly
mnohé další. . .
Oba prvé díly K ratochvílovy
dokumentární studie (k nimž brzo
přibude díl závěrečný), představují
významný článek dokumentačního
procesu zachycujícího nejmladší úsek
dějin české a slovenské kulturní
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historie. V tomto smyslu Kratochvílovo
d í lo
doplňuje
—
pohledem
nepodplatitelného kritika — značně
tendenční
a
fragmentárni
texty
všelijakých “slovníků” a “sborníků”,
vydávaných po druhé světové válce v
Praze a v Bratislavě, podle právě
platných
sm ěrnic
diktovaných
Moskvou.
Úsilí dr.Kratochvíla i nakladatele
J.J.Staňka, vydavatele CCC Books, by
měl ocenit především náš exil. Jejich
dílo i osobní oběť, jež mu přinášejí, má
význam zásadní.
Pavel Javor

Kouzelný kalendář
Alešův kalendář
Vydal Czechoslovak Cultural Club
Adresa: Haarlem, postbus 4149,
Nederland
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Grafická úprava: Jaroslav Kučera
Redaktor: Josef J. Staněk

Czechoslovak Cultural Club v
Holandsku vydal kalendář, jaký určitě
nemáte. Vlastně je to umělecké dílo ve
formě kalendáře. A jak by tomu mohlo
být jinak, jde—li o kalendář s kresbami
Mikuláše Alše a verši Pavla Javora?
Nevím, jak by někdo, kdo se narodil v
Cechách, dokázal nemilovat Alšovy
kresby. Myslím, že totéž platí o verších
Pavla Javora. Oba mluví řečí
nezaměnitelně českou, díla obou voní
českou krajinou.
Co měsíc, to malý klenot. Pamatujete
se na Alšovu kresbu “Červenec”? Na
chlapce, pijícího ze studánky? Javor
končí svou báseň o červenci:
Zastav se chvíli, obrať stránky,
písničko dětství u studánky. . .
Nebo na Alšovu kresbu “Září”? Pavel
Javor:
Všechno se loučí, všechno tiše mljíZa rosných jiter jeleni jd o u k říji,
má podzim kamizolku urousanouBud sbohem, léto! Sbohem- na
shledanouKouzelný kalendář!
Josef Čermák

Existuje strana, která by soustředila ty, kdož si nejsou jisti, že mají
pravdu? K té patřím já.
Albert Camus: Carnets
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