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Do nové práce
Byl jsem poctěn novým zvolením předsedou Společnosti pro vědy a
umění (SVU), organizace, v jejíž význam, ba nezbytnost, jsem vždy věřil a
pro její cíle pracoval. Po zkušenostech dvou posledních let si jsem vědom,
že práce, která nás v novém správním období čeká, nebude snadná. Je
třeba ještě většího úsilí všech činovníků, většího počtu dobrovolných
pracovníků a nových členů, máme-li splnit svůj hlavní úkol: poskytovat
svobodnému světu objektivní informace o československém lidu, o jeho
vysoké západní kultuře a o jeho dnešní omezené svobodě. Současně
budeme i nadále rozvíjet vědeckou a uměleckou práci v zahraničí.
Ustavení SVU (v letech 1957-60) je v historii československého živlu v
zahraničí jedinečným zjevem. Vznik a rozvoj této organizace byl vřele
uvítán nejen v našich vlastních řadách, ale příznivě komentován i cizírrti
vědeckými a uměleckými organizacemi. Když náš první předseda, prof.
Václav Hlavatý, navštívil r. 1961 osmdesát předních universit svobodného
světa a tlumočil jejich představitelům, jakož i slavnostnímu zasedání
francouzské Akademie věd, pozdravy SVU, dostalo se nám pozornosti
mezinárodního vědeckého a uměleckého fóra. Od té doby SVU
uspořádala celkem osm kongresů, na nichž bylo prosloveno na jeden tisíc
odborných přednášek. Sedmnáct oblastních a místních skupin SVU v šesti
zemích, (USA, Kanada, Anglie, Západní Německo, Švýcarsko a
Austrálie) plní konkrétní úkoly v oblastech své působnosti. Od r. 1959
vydáváme měsíčník Zprávy SVU, které jsou důležitým informačním
orgánem a od r. 1964 vychází náš čtvrtletník Proměny, založený zemřelým
literárním kritikem Ladislavem Radimským a nyní řízený básníkem Jiřím
Škvorem, (Pavlem Javorem).
Nákladem S VU vyšlo dosud více než dvacet odborných svazků a brožur
věnovaných nejrůznějším oborům vědecké a umělecké práce. V nejbližší
době vyjde obsáhlá bibliografie Esther Jeřábkové: Czechs and Slovaks in
North America, nepostradatelný zdroj informací o Ceších a Slovácích v
USA a v Kanadě. Vydavatelské činnosti řízené v poslední době úspěšně
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předsedou publikační komise, Jaroslavem Polachem, věnujeme v příštím
správním období zvýšenou pozornost. Naše členstvo, jehož počet se v
posledních letech pohybuje mezi třinácti až patnácti sty, je rozseto celkem
v třiatřiceti zemích svobodného světa, což je z komunikačních důvodů
značnou nevýhodou. Nejvíce členů máme ve Spojených Státech a v
Kanadě. Členem S VU se může stát nejen kvalifikovaný zájemce českého či
slovenského původu, ale i cizinci.
Osmý výroční kongres SVU zdůraznil - u příležitosti dvoustého výročí
vzniku USA - úlohu, jakou hráli Češi a Slováci v jejich dějinách.
Příslušníci obou těchto národů nejsou na severo-americkém kontinentě
"nováčci”. Tak např. Slovák Štítnický cestoval v dnešní Kanadějiž v druhé
polovině 16. století. Z Čechů vynikl v polovině 17. století Augustin
Heřman, člen městské rady Nového Amsterodamu, autor prvých dů
kladných map Virginie a Marylandu. Heřmanův vnuk byl jedním ze
signatářů americké “Deklarace nezávislosti". V 18. století nastal další
příliv české a slovenské emigrace do USA. Ze saského Herrnhutu přišli
"Moravští bratři", dědici odkazu Jana Husa, Petra Chelčického a Jana
Amose Komenského. Byli to lidé nábožní, pokorní pracovití, šířící
křesťanské ideály především mezi americkými Indiány a podnikající
misijní výpravy do mnoha oblastí světa. "Moravští bratři” založili v USA
četné školy a přispěli k zušlechtění zdejšího života. Po napoleonských
válkách a v bouřlivém období kolem r. 1848 přišli do Ameriky další
slovenští a čeští emigranti, ale k jejich nejsilnější vlně došlo až v
osmdesátých letech min. století a pak před druhou světovou válkou, jakož
i po únoru 1948 a po srpnu 1968. Amerika nabízela immigrantům
svobodu a oni přinesli této mladé zemi své odborné zkušenosti. Vpoměru
k jiným etnickým immigracím, příspěvek Čechů a Slováků byl mimořádně
vysoký. Americký historik popisující osidlování Texasu, např. napsal:
"No immigrants brought more books to the New World than did the
Czechs. ”
Češi a Slováci přinášeli Americe nejen příslovečnou pracovitost a
občanskou spolehlivost, ale taképozoruhodnou iniciativu a tvořivost. Tak
např. Aleš Hrdlička se stal zakladatelm fyzické antropologie; dr. Josef
Goldberg objevil příčiny pelargy; Rev. Josef Murgaš byl průkopníkem
radia; L. D. Brandeis se stal členem amerického Nejvyššího soudu; A. J.
Sabath členem amerického Kongresu a iniciátorem četných sociálních
reforem; prof. V. Hlavatý vynikl jako matematik, prof. Fr. Dvorník byl
světovou autoritou v byzantologii, prof. René Wellek je obecně
uznávanou osobností v oboru srovnávací literatury a literární kritiky. V
hudbě zná každý vzdělaný Američan jména: Dvořák, Weiberger, Friml,
Křenek, Süsskind, Serkin, Szell, Kubelik, Firkušný a j. Kdybychom
analyzovali kterýkoli obor věd a umění, setkali bychom se s četnýmijmény
Američanů českého a slovenského původu. Tradiční zájem krajanů o osud
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“staré vlasti” přispěl k založení SVU na půdě Spojených Států - této bašty
světové demokracie. V pestré etnické mozaice severo-amerického
kontinentu chceme zdůraznit svůj původ a pozoruhodný příspěvek
zdejšímu životu, pramenící z tisícileté tradice kultury křesťanského západu
a z úsilí o neustálý pokrok a důslednost svobodného jedince. Spojeným
státům, které přispěly jedinečným podílen k zajištění takové důstojnosti a
svobody, přejeme ze srdce další úspěchy.
Chtěl bych ještě v závěru zdůraznit několik hlavních úkolů naší SVU,
především rozšíření členské základny a zkvalitnění naší práce.
Potřebujeme nové, především mladé členy, kteří budou pokračovat v
objektivním svědectví o životě Čechů a Slováků jak ve “staré vlasti" tak i v
zahraničí. Každý vědec a umělec českého či slovenského původu, každý
milovník československé kultury by se měl stát členem SVU a podporovat
její práci. Náš předseda, profesor Václav Hlavatý, kdysi prohlásil: “nikdo
mezi námi není tak velký, aby S VUpro něho byla malá". Dodal bych, že i
ten “nejmenší” mezi námi může přispět dobré věci. Rád bych všechny
ujistil, že snahou předsednictva SVU a všech jejích činovníků je vést ji k
dalšímu rozkvětu. Naší odměnou bude vědomí, že jsme učinili vše, co bylo
v našich silách a možnostech. Šíříme umění - to jest krásu; a pěstujeme
vědu - to jest hledáme pravdu. A hledánípravdyjdejako červená nit celými
našemi dějinami. Od Husa přes Jiřího z Poděbrad, ke Komenskému,
Havlíčkovi, k Palackému a k Masarykovi. Věříme s nimi, že pravda i
tentokrát zvítězí a že Čechům a Slovákům se dostane na světovém fóru
místa, ježjim právem patří. A že to bude místo a poslání svobodného lidu.

Miroslav Rechcígl, předseda SVU
(Z projevu na 8. kongresu SVU ve Washingtoně)
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STATI A ÚVAHY

Filandizace Evropy
Ivan Sviták
Wer von Europa spricht, hat unrecht.
Otto von Bismarck

Když se díváme na západní Evropu s pobřeží Pacifického oceánu, pak se
nám může oprávněně zdát, že oněch 250 milionů lidí, žijících v kolébce
evropské kultury, představuje obrovský průmyslový i politický potenciál.
Ryze empiricky vzato a v číslech národního důchodu spočítáno, západní
Evropa má poněkud vyšší průmyslovou výrobu než Spojené státy, téměř
dvojnásobnou ve srovnání se Sovětským svazem (nebereme-li v úvahu
výrobu vojenskou) a “kvalitou života”, kulturní tradicí a snad i
intelektuální úrovní předčí obě předchozí supervelmoci. Rozhodující státy
západní Evropy jsou nyní spojeny vojenskou aliancí se Spojenými státy a
jejich ekonomická spolupráce je relativně úspěšný trend, jenž by mohl
směřovat k politickému sjednocení ve federaci evropských států. Je tedy
nasnadě vyvodit z těchto premis závěr, že západní Evropa dorůstá své
úloze další supervelmoci, jež bude reprezentovat zájem tohoto kontinentu
jak vůči USA, tak vůči SSSR, a že rostoucí politická prestiž
západoevropského obra se příznivě odrazí ve východní Evropě. A přeceje
tento empirickými fakty podepřený a zdánlivě evidentní závěr naprosto
nesprávný, jak zjistí i povrchní pozorovatel evropské scény během
několika měsíců. První studenou sprchu připraví příznivci staré Evropy
otřesná skutečnost, že západní Evropa existuje nejvýš jako geografický
pojem, ale ne jako politická jednota. Existuje NATO a pak jednotlivé
evropské státy, nikoliv však Evropa. Přesněji řečeno, existují jen čtyři
hlavní evropské nacionálni státy (Francie, Anglie, Německo, Itálie) a
několik menších, jež se snad vyvíjejí ekonomicky souběžně (i to je nejisté),
ale jež nejsou vůbec spojeny společnou vůlí po vytvoření nadstátního a
nadnárodního celku. Největší překvapení pro člověka, který přijíždí do
dnešní západní Evropy jako do neznámého kontinentu, je zjištění, že v
Evropě nežijí žádní Evropané, ale jen Britové, Francouzi, Němci, Italové,
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Španělé a tak dále, takže spekulace o tom, co by Evropa být měla a mohla,
se rázem hroutí před skutečností co ve skutečnosti Evropa je. Ačkoli
politicky je zřejmé, že každý národní státník musí brát v úvahu neochotu
Francouze platit za britskou inflaci, nelibost Angličana nad nutností
konzumovat Camembert, zdráhavost Němce financovat industrializaci
Kalabrie a odpor všech tří předešlých vůči italské politické anarchii, přece
je krajně zarážející, že evropská politická elita, to jest vládnoucí vrstvy
(třídy) nejsou ochotny ani schopny překročit horizont nacionálního
egoismu. Bude-li tento trend pokračovat, bude Evropa jako nezávislá
politická síla vyřízena ještě v tomto století.
Rád bych napsal, že Evropě pouze hrozí nebezpečí “pofinštění” čili
finlandizace. Oba termíny jsou filologicky stejně strašné jako politická
realita, kterou obsahují - ale pravda je daleko horší, totiž že Evropa již dnes
pofinšťována je, a že některé vrstvy tuto perspektivu považují za
přijatelnou, ne-li žádoucí. Vládnoucí kruhy evropských zemí jsou totiž
téměř stejně slepé vůči sovětskému nebezpečí, jako dnešní liberální
Amerika, a i věcné varování nad závratným růstem sovětského zbrojení,
naráží na odpor západních vlád pokračovat v politice “studené války”. To
bylo smutně ilustrováno v neochotě presidenta Forda promluvit se
Solženicynem, zatímco měl dost času na brazilského fotbalistu a zatímco
neváhá podpisovat mezinárodní dokumenty se Solženicynovými
žalářníky, kteří mají nikým nepřekonaný primát v porušování
mezinárodních smluv. Paradox, že západ zastavuje studenou válku
jednostranně a že zřetelně ustupuje neostalinskému tlaku, je sice vážný pro
Spojené státy,, ale pro Evropu je katastrofální, nejméně ze tří důvodů.
Především Evropa není jednotná a nemá spojující politický cíl, takže s
hlediska sovětské diplomacie je poměrně snadné rozehrávat rozmanité
nacionálni interesy evropských mocností proti sobě tak, aby se Evropa
nesjednotila ani v budoucnosti, což je jediná alternativa vůči pofinštění.
Sjednocená Evropa, tedy jakási federace evropských států, je program,
jenž po druhé světové válce vždy ztroskotal na francouzské umíněnosti, že
sjednocená Evropa bude francouzská nebo nebude vůbec, což
neodpovídalo a neodpovídá reálným možnostem země, která prohrála
druhou světovou válku, ale odmítla si to přiznat. Zatímco státnici
Spojených států evropských by mohli jednat s SSSR jako rovní s rovnými,
tedy jako atomová supervelmoc, dnešní karikatury státnictví se předhánějí
v koketérii s Kremlem a považují za diplomatický triumf, když dostanou
tu a tam darem nepohodlného disidenta nebo několik tisíc židů k emigraci.
Druhý aspekt katastrofy pofinšťování tkví v tom, že velká většina
západoevropského obyvatelstva, nejen levicově orientovaní voliči, nevidí
v Sovětském svazu přímé nebezpečí. Zatímco během posledních třiceti let
byla vojensko-politická strategie západu založena na obavě, že Stalin
obsadí Evropu, a že jen hrozba masové atomové odplaty může Stalina a
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jeho dědice zadržet, dnes je zřetelné, že taková koncepce zastarala.
Sovětský svaz neobsadí západní Evropu vojensky, myslím, že ani Stalin
takový plán neměl, protože kombinací diplomatického tlaku, vojenské
hrozby a využitím vnitřních rozporů docílí svých strategických cílů levněji
a bezpečněji - “pofinštěním”.
Třetí důvod hrozící tragedie se zdá být a la longue nejvážnější. Zatímco
sovětské nebezpečí se odbude mávnutím ruky jako konservativní relikt
studené války, Spojené státy jsou představovány stále častěji jako reálná
hrozba evropské identitě. Bujel-li před dvaceti či deseti lety antikomunismus jako levný substitut masové ideologie, vysvětlující všechno
poukazem na východní hrozbu, dnes je antiamerikanismus podobnou
náhražkou myšlení. Západoevropské politické hříchy se připisují na účet
Američanům, kteří neproplacené směnky evropské neochoty čelit
reálnému nebezpečí přijímají jako příspěvek pro pěstování pocitu viny,
onoho nepochopitelného národního sportu domorodců zdejšího
kontinentu. Naivita evropského antiamerikanismu dráždí svou
stupiditou, protože negativní důsledky jakékoli politiky jsou vždy
delegovány za oceán, zatímco neschopnost evropských mocností postavit
se vojensko-politicky na vlastní nohy, je představována jako úspěch v
překonávání zhoubné integrace, jež platí za four letter word politického
žargonu, čili za obscenitu. V posledních letech nabyl levný
antiamerikanismus - po aférách s Watergate a CIA - takových rozměrů, že
na konto USA se připisují už všechny negativní jevy na celé planetě,
nevyjímaje hladomory a zemětřesení, ačkoli za revoluce v latinské
Americe, jež jsou zde jakýmsi “národními veselicemi”, odpovídají místní
latinsko-americké gorily a ne CIA. Za krach Argentiny odpovídá bardáma
s astrologem a ne CIA; za africké masakry docela pěkně vyvinuté domácí
kamarily a ne CIA a za vojenské puče v Řecku, Chile, Portugalsku nebo
Bangladéši ambiciosní generálové. Za vládu politických goril odpovídají
domorodé gorily a ne tajné služby velmocí.

Dejme tedy domácím gorilám, což jejich jest - klec, ale nesnažme se
delegovat zodpovědnost tam, kam nepatří. Evropský antiamerikanismus
není ovšem takto vulgární, ale jeho francouzská nebo švédská odrůda je
natolik rozšířená a škodlivá, že podle nedávné švédské ankety více Švédů
vidí nebezpečí v USA než v SSSR. Ve Francii pak stačil levný
antiamerikanismus znemožnit integraci Evropy. Antiamerikanismus byl
zde balsámem na zjitřené svědomí zodpovědnosti za porážku ve válce,
vyhovoval nacionálni aroganci a onomu snobismu, jenž považuje za
událost poslední francouzský román se stejnou provincialitou myšlení, s
jakou jiná provincialita prohlásí francouzská hygienická zařízení za
barbarský skandál.
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Neschopnost čtyř vedoucích evropských nacionalismů sjednotit se
politicky, vytváří spolu s antiamerikanismem a podceněním sovětské
hrozby krajně pesimistickou perspektivu pro zbytek století. Rád bych
věřil, že snad je teprve pět minutpřetřpůlnocí, a že sjednocení Evropy snad
ještě přece jen nastane, pod vlivem nějakého hospodářského nebo
politického šoku, jenž probudí Evropany k jednotné politické akci a
k záchraně před pofinštěním. Taková situace by mohla nastat, avšak jen ve
vážné krizi, v níž by si evropské státy musely uvědomit, že jsou samy, a že
čelí hrozbě samy, bez amerického ochranného atomového deštníku, a že
čtyři vedoucí nacionalismy a několik dalších nemají vůbec šanci na přežití,
zatímco federalisováná Evropa takovou šanci má. Domnívám se však, že
je už pět minut po dvanácté, že možnost evropské federace po Helsinkách
na delší dobu zmizela, a že sovětská politika splnila jeden ze svých
nejpodstatnějších stategických cílů, totiž znemožnit Evropu jako
supervelmoc, neutralizovat její hospodářský a politický vliv a zabezpečit si
evropskou neutralitu v konfliktu s Čínou. Historie jednou asi připíše
rozhodující roli na tomto výsledku velikášskému generálovi, který sice
správně chápal, že v rozhodujícím konfliktu by se Evropa neměla spoléhat
na Ameriku, ale který nebyl ochoten slevit ze svých imperiálních ambicí a
koncedovat, Francie není identická s Evropou, a naopak. Tím jedinou
zbývající alternativou je už je druh pofinštění, způsob, jakým bude Evropa
neutralizována a jak bude neutralizovat samu sebe, ne už však
pofinšťování samo, jež jede na plné obrátky, dokonce s triumfálními
fanfárami právě z Helsinek. Zde je třeba poznamenat, že jakási evropská
neutralita by mohla být velmi slibnou alternativou a že by mohla přispět k
větší stabilitě soudobého světa, kdyby taková neutralita, jakési
mimoblokové postavení Evropy, bylo možné. Neřešitelný paradox dnešní
Evropy vidím právě v tom, že takovou “neutralitu” by si mohlo dovolit jen
sjednocené, federalisované, nezávislé sdružení evropských států, tedy nová
supervelmoc, zatímco dnešní mozaika “malých” evropských zemí
poskytuje jen alternativu roztříštěného soustátí, buďs dominujícím vlivem
supervelmoci americké nebo sovětské. Bohužel, v dnešním rozděleném
světě platí jen globální strategie a globální politika, takže Evropa jako
zmnohonásobené Švýcarsko, jako muzeum technické vyspělosti, kolébka
civilizace, rezervace architektury, umění a rozumu, závisí buď na
generálních štábech Pentagonu nebo Kremlu, anebo není možná vůbec,
alespoň do té doby, dokud Evropa nebude mít vlastní generální štáb
atomové supervelmoci Spojených států evropských. Co znamenají v
tomto paradoxu “konference o evropské bezpečnosti”?
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Evropa “finští”.
Konference v Helsinkách znamená v prvním plánu především potvrzení
statu quo rozděleného světa, rozdělené Evropy, rozděleného Německa a
rozděleného Berlína. Konference je náhražkou mírové smlouvy s
Německem a výrazem oboustranných rozpaků supervelmoci, jak se zbavit
nepříjemného dědictví studené války. Zatímco text konference je jakýmsi
katalogem dobrých úmyslů a vypadá jako přijatelný kompromis, jenž
nahradí vzájemně nevraživou propagandu minulých let, ve skutečnosti je
primární význam konference v tom, že východo-evropská sféra vlivu
Sovětského svazuje de facto a skoro dejure uznána, což je - mírně řečeno výrazný neúspěch poválečné americké a západní politiky. Nemohu si zde
odpustit citát z řeči presidenta Kennedyho (14. října 1962, Pulaski Day,
Buffalo): “ We must never - in any statement, declaration, treaty or other
manner - recognize Soviet domination of Eastern Europe as permanent.'"
(Nikdy - v žádném výroku, prohlášení, smlouvě nebo jiným spůsobem nesmíme uznat sovětské ovládání východní Evropy za trvalé.) Přesně to se
však stalo, diplomaticky taktním spůsobem, takže východní Evropa
přestává být na agendě západní politiky a stává se jaksi nezajímavou
oblastí, asi jako Indočína. Nechci přepínat, ale historicky bude tato
konference pendantem k politickému selhání ve Vietnamu a onen moudrý
muž, který ve Washingtonu prohlásil, že západ prohrál třetí světovou
válku, má podle mého názoru naprosto pravdu. Dá se namítnout, že
dnešní světové problémy svým rozsahem a naléhavostí zatlačily do pozadí
starý spor o právo východních Evropanů určit si své vlády, ale to
nezmírňuje vědomí, ba jistotu, že v krátké době jednoho roku se západní
státy vzdaly dvakrát podstatné součásti svých zahraničně-politických cílů,
ustupujíce totalitním byrokratickým diktaturám. V politice nesmíme
odmítat a priori kompromis. Jenže právě Cechům musí být skoro
nemožné zapomenout, že politika ústupků agresivním diktaturám, čili
česky řečeno “mnichovanství”, je a la longue katastrofální. V roce 1938
byli Chamberlain a Daladier realisté, rozumní muži kompromisu, kteří
věřili, že je vůbec možné uzavřít s Hitlerem smlouvu, a kteří byli ochotni k
mírovému ústupku za cenu pro ně nevelkou. Je Kissinger souměřitelný
realista s muži Mnichova? Obávám se že ano, protože dokázal přehlédnout
velblouda, totiž že základní problémy, pro které vznikla první, druhá a
studená válka - východní Evropa - je obsazena týmiž sovětskými divizemi
jako v roce 1945, a že jejich potenciální hrozba se nezmenšila, spíš vzrostla.
Podpisy státníků nezměnily nic. Už to “finští”...
Tím se dostáváme k druhému, daleko podstatnějšímu aspektu
konference, totiž k významu a smyslu smluv. Zde je užitečné připomenout,
že Poláci měli přátelskou smlouvu, když byli v roce 1939 okupovaní
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SSSR, že Maďaři byli smluvními spojenci, když jim Sovětský svaz
rozstřílel Budapešt v roce 1956, že Češi a Slováci měli čtrnáct dní starou
smlouvu s řadou podpisů, když byli okupováni a že Sovětský svaz
jednostranně zrušil, porušil nebo ignoroval dvě třetiny všech
mezinárodně-právních závazků, jež smluvně převzal. To odpovídá
sovětskému pojetí diplomacie, historie a mezinárodního práva, kde neplatí
zásada pacta sunt servanda, ale naopak platí, že smlouvy jsou výrazem
třídních vztahů, mocenských pozic a daných situací, které se přirozeně
vyvíjejí a mění, takže s pominutím historické situace v níž je smlouva
uzavřena, mizí pro sovětskou vládu i důvod smlouvu respektovat, má-li
tatáž vláda moc smlouvu jednostranně měnit. Je-li však smlouva jen
pseudo-právním zafixováním daných mocenských vztahů, pak nemá
žádná demokratická vláda důvod smlouvu uzavírat, protože mocenské
vztahy se mění a budou měnit nezávisle na smlouvách a mezinárodních
jednáních. Čelit tedy potenciálnímu nebezpečí agresivní diktatury tváří v
tvář, bez smlouvy, jež mocenské ambice zakrývá stejně pečlivě jako
nevídaný vzestup zbrojení, je daleko rozumnější alternativa, než ukolébat
veřejnost iluzí, že nepřítel se vzdal nároků na dobytí světa proto, že
podepsal slavnostně nějaký papír. V tomto kontextu podpisy v Helsinkách
přinesou spíše zhoršení mezinárodních vztahů a zvýšení napětí, nejen
proto, že světové konfliktní situace stále rostou, ale i proto, že každý další
evropský konflikt po iluzi sblížení bude trpčí a vážnější nežli před
Helsinkami. Bude také oboustranně, v Americe i v Rusku, považován za
promarnění energie, za zklamání důvěry, za zkoušku celého vzájemného
vztahu supervelmocí, za krach detenty. Bude tedy mít daleko závažnější dů 
sledky, než kdyby byl dalším článkem v řetězu politických svinstev a
rutinní zápletkou v mocenském konfliktu supervelmocí, jež vroubí
diplomacii posledních třiceti let dramaticky monotónními spory kdo s
koho, ale jež se zatím nehalily do žargonu détenty. Spojené státy ukázaly
jen v tomto roce třikrát v krajně těžké zkoušce, že jsou ochotny k
podstatným ústupkům, když přijaly okupaci jižního Vietnamu, když
podepsaly dokument z Helsinek a když přijaly likvidaci základen v Řecku
a v Turecku. Dovede si Cech v Praze představit, že by vláda požádala
okupační supervelmoc, aby cizí vojáci sbalili kufry a že by to ona
supervelmoc udělala? Právě proto, že ani imaginace Salvatora Daliho
nesahá tak daleko, Helsinky jsou podezřelé.

Tento skeptický komentář k Helsinkám nevyjadřuje mínění evropského
tisku, jenž byl spíše ostražitě optimistický než negativně pesimistický. Z
mnoha různých ohlasů se mi zdál vyjadřovat bezohlednou pravdu pouze
komentář čínského deníku (Lidové noviny, Peking, 31.7.75), jenž označil
konferenci za bezcennou a srovnal ji s novým Mnichovem. Čínský
komentátor označil závěrečný akt konference za “zavádějící, dvojznačnou
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dohodu, za podvod, jenž “nemá cenu papíru na němž je napsán” a za
prostředek, jenž má pomoci Sovětskému svazu uskutečnit jeho tři velké
ambice: “donutit západní země Evropy k uznání současných hranic
Evropy, posílit mocenské postavení sovětského revisionismu ve východní
Evropě, a učinit vojenské síly NATO bezbrannými tím, že se předstírá
iluzorní snížení napětí a tím činí vliv Spojených států v Evropě
bezobsažným.” Přesně tak to je, jenže tuto pravdu o smyslu konference se v
Evropě odvažují říkat jen pravicově orientovaní politici a v USA jen
sovětský disident, jehož by sotva někdo bral vážně, kdyby nebyl zároveň
laureátem Nobelovy ceny. Za nejhorší důsledek konference považuji právě
onu univerzální neochotu vidět pravdu, jež je tak nepohodlná, nevhodná,
netaktická a zneklidňující, jak pravda obyčeně bývá. Pravda se nehodí do
politické výbavy žádnému západnímu politikovi, jehož volebním obdobím
omezené myšlení musí za konečnou moudrost považovat míru konzumu a
ne problémy, na nichž závisí sama existence konzumních společností a
konzumujících občanů. Neschopnost chápat smysl politických aktů,
událostí a smluv v historickém kontextu je asi to nejhorší co může potkat
státníka, ale nelze se vyhnout jízlivému zjištění, že asi právě tato vlastnost
je conditio sine qua non pro dnešní evropské politiky, protože kdyby měli
právě smysl pro dějiny, nemohli by patřit k pětatřiceti šéfům delegací, kteří
se na deklaraci podepsali. Drastická pravda čínského komentátora
neodráží jen ostré vidění objektivního pozorovatele a schopnost prohlédat
smysl sovětské strategické hry, ale vyjadřuje také oprávněné obavy, že
konečný smysl finské iniciativy netkví vůbec v Evropě, ale ve snaze
zabezpečit Sovětskému svazu v příštím konfliktu s Čínou válku na jednu
frontu, nikoliv na dvě. Sinologové a političtí specialisté se tedy mohou
shovívavě usmívat, když čínský tisk srovnává Brežněva s Hitlerem a klade
mezi ně rovnítko. Čeští studenti psali tutéž rovnici na pražské zdi před
sedmi lety. Konečným cílem Helsinek je obrátit sovětskou agresi proti
Číně.
Finská konference má některé bezprostřední důsledky pro
středoevropské státy, a ne všechny jsou negativní. Máme-li si uvědomit,
kde jsou ještě nějaké šance pro Čechy, pak se musíme vmyslet do úvah
generálních štábů supervelmocí, které uvažují globálně, v pojmech
obranných pásem, bezatomových oblastí nebo neutrálních
(mimoblokových) států. V takovém hledisku globálních stratégů
nevypadá mapa Evropy beznadějně, protože na severu i jihu Evropy
nestojí nikde proti sobě armády supervelmocí. Na severu Finsko a
Švédsko, na jihu Rakousko, Švýcarsko, Jugoslávie a Recko jsou již dnes
bezatomovými, mimoblokovými (neutrálními) zeměmi, bez cizích
posádek a bez cizích vojenských základen na vlastním území, takže mezi
oba hlavní potenciální nepřátele se včleňuje sice nepříliš široké, ale spolu s
Baltickým mořem, Adrií a Alpami strategicky důležité pásmo. Toto
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pásmo může přispívat oboustranně k pocitu bezpečí, tím spíše, že dnes už
se ve štábech supervelmocí nevěří starší doktríně, že atomová zbraň
antikvovala strategii založenou na pohybech pozemních armád. Ve střední
Evropě však podobné pásmo neexistuje, protože zde, v rozděleném
Německu a na Šumavě - ale také pouze zde - stojí proti sobě dodnes
viditelné pozůstatky války, tankové divize supervelmocí, vyzbrojené
taktickými atomovými zbraněmi. Proto také zde, v srdci Evropy, se klade
otázka kdo s koho, či lépe kdo koho “zfinlandizuje”, jako jeden z klíčových
problémů světové politiky. Alternativy jsou jenom tři a s postupným
stažením americké a sovětské armády z tohoto prostoru budou nabývat na
větším významu. Buďto povede neutrální, mimoblokové, bezatomové
středoevropské pásmo Německou spolkovou republikou, což by bylo
sovětským přáním, nebo povede skrze NDR a CšSR, což by snad bylo
západní optimální variantou, nebo konečně oběma územími zároveň.
Starší varianta, podle níž měla být celá východní Evropa zbavena
sovětského vlivu a měla se stát nárazníkovým pásmem, je dnes zcela
opuštěna i ve strategických štábech a nahražena zcela autoritativním
tvrzením presidenta R. Nixona z poselství kongresu roku 1970: “It is not
the intention of the United States to undermine the legitimate security
interests of the Soviet Union. The time is certainly past, with the
development of modern technology, when any power would seek to
exploit Eastern Europe to obtain strategic advantage against the Soviet
Union. It is clearly no part of our policy. Our pursuit of negotiations and
détente is meant to reduce existing tensions, not to stir up new ones.” To je
potvrzení ducha Jalty, opakované při poslední Nixonově návštěvě v
Moskvě, v roce 1974.
Taková neutralizace střední Evropy je přirozeně možná jen tehdy, když
bude dnešní politická détenta doplněna vojenskými a strategickými dů
sledky, jež by konec konců musely znamenat rozpuštění vojenských
organizací západu a východu. Takový vývoj je však možný, protože
vyhovuje oboustranným zájmům velmocí na zmírnění napětí právě v té
oblasti, kde stojí proti sobě beprostřednčě tankové divize supervelmocí.
Neutralizované západní Německo, jemuž by byly smluvně zakázány
atomové zbraně a jehož zbrojní program by byl pod nějakou mezinárodní
kontrolou, tedy západní Německo mimo NATO, to by byl pro Sovětský
svaz tak závažný strategický zisk, že by SSSR byl asi ochoten učinit
analogické kroky v NDR a ČSSR, to jest přispět ke sblížení obou
německých států, v nichž by už nebyly ani americké ani ruské tanky.
Rozhodující trumfy v této hře jsou stále v rukou sovětského politbyra,
které by muselo se sblížením německých států souhlasit. Perspektiva
jednoty Německa je pro západní Německo tak přitažlivá a důležitá, že
sjednocené, sociálně demokratické, švédské nebo finlandizované
Německo by se jevilo jako lákavá budoucnost, jež by nahradila hodnotu
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NATO. Ale co Rusové? V hledisku sovětského vedení by takový
krok znamenal rozhodující pokrok v tak zvané jižní strategii, podle níž je
možné a nutné politicky rozdělit dnešní západní Evropu na dva celky,
severní, s Německem a Anglií a jižní, s Francií a Itálií. Neutralizace
ekonomicky nejsilnějšího evropského státu, Západního Německa, by
izolovala ekonomicky upadající Anglii a zmnohonásobila šance
komunistických stran na jihu Evropy, které už dnes jsou značné. Sověty
jsou schopny v zahraniční politice překvapivých tahů a změn pozic.
Neutralizace střední Evropy a Německa by se dále nedotkla onoho pásma
závislých států na sovětských hranicích, jež jsou dnes uznanou sférou
sovětského vlivu, naopak, spíše by tuto závislost právně legalizovala.
Teprve tím by skončila druhá světová válka, jakýmsi oboustranně
přijatelným kompromisem, jenž by asi 150 milionů lidí ve střední Evropě, z
nichž se většina dostala pod sovětský dozor, rozdělil do dvou pásem: jedno
by dále zůstalo pod nadvládou SSSR, kdežto druhé by bylo
“finlandizováno”, neutralizováno. Neutrální Německo a bezatomové,
mimoblokové, vnitropoliticky sociálně-demokratické pásmo, probíhající
Evropou od severu k jihu, se snad dnes jeví jako iluzorní snění, ale
vezmeme-li v úvahu rostoucí napětí čínsko-ruské a možnost
vnitropolitických změn v SSSR, pak se totéž snění stává překvapivě
realistické. Dějiny nemění pouze hranice států, nebudují a nerozbíjejí jen
imperia, mění také nemožné v možné, sny v reality a beznadějnost v naději.

Perspektivy západu
Navzdor snaze zabezpečit status quo, jde Evropa vstříc velmi vážným
změnám, v globální, zahraničně-politické i vnitropolitické souvislosti.
Jaké jsou vývojové alternativy tohoto kontinentu v příštích dvaceti letech?
Tato otázka, tak naivní v hledisku empirika nebo “politického vědce” je
však rozhodující, protože bez historické perspektivy je politika jen
bezcílným hledáním nebo uspokojováním osobních ambicí. Začněme s
evropskou rolí v globálních souvislostech. Považuji za zcela jisté, že během
historicky velmi krátké doby, řekněme deseti let, opustí americká armáda,
celá nebo její podstatná část, evropský kontinent. Již dnes je v americkém
senátě vlivná skupina asi třiceti senátorů, kteří hájí jednostranné stažení
amerických vojsk z Evropy, při čemž Spojené státy se vyvíjejí k jakémusi
“neoizolacionismu”, takže tato tendence bude objektivně posilována, i
kdyby vídeňská jednání o strategických zbraních a snížení zbrojení
nevedla k cíli. Předpokládám však naopak, že U.S.-S.U. jednání k cíli
povedou, protože Sovětský svaz může bez velkého rizika postupně
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stáhnout své armády na vlastní území a rozpustit Varšavský pakt, aniž by
změkčil svou ekonomickou a diplomatickou nadvládu nad zeměmi
východní Evropy. Kromě toho bude vždy připraven poskytnout
“bratrskou” pomoc podle maďarského a čs. vzoru, nehledě ani k tomu, že
mocenská byrokracie těchto zemí je už stejně korumpována jako
byrokracie kremelská, a má tedy sama životní zájem na tom, nepřipustit
do hry nacionálni ambice či dokonce sám “lid”. Riziko stažení armád pro
SSSR je daleko menší než stažení americké armády z Německa a Itálie, jež
obnaží vojenskou slabost a vnitřní zranitelnost západoevropských zemí. V
této situaci zní rozhodující otázka evropské budoucnosti takto: zabezpečí
západoevropské státy svou obranu samy před tím, nežli americké armády
odejdou nebo ne? Jestliže tak neučiní, pak jim vůbec nezbývá jiná možnost
nežli dobrovolná “finlandizace”, při čemž “cordon sanitaire”, který měl
kdysi probíhat východní Evropou, bude probíhat násilně neutralizovanou
západní Evropou, degradovanou na nárazník mezi supervelmocemi.
Úspěch sovětského tahu v Helsinkách tkví v tom, že se budí dojem, že v
nové situaci evropská obrana není aktuální úkol, že by rušila détentu, že se
tedy musí odložit. Prokletá neschopnost západních státníků
myslet v historickém kontextu, jim zastiňuje právně latentní, leč
reálné nebezpečí, že po stažení americké armády ztratí Evropa vůbec samu
možnost uskutečnit plán své obrany. V dané chvíli stačí Sovětskému svazu
odsunout projekt evropské obrany do doby po odchodu Američanů (což
bude znamenat faktický zánik NATO). V tom je virtuózni hra sovětské
diplomacie, která už jednou, ženevskou konferencí v roce 1954,
znemožnila sjednocení Evropy tím, že nevelkým ústupkem (Rakousko) a
iluzí zmírnění napětí zbavila západní Evropu onoho pocitu ohrožení, jenž
učinil Evropu zralou k jednotě. Tehdy, jako nyní, měla v prosazování
sovětských plánů hlavní úlohu Francie, jejíž vedoucí vrstvy tehdy, jako
nyní, považují svůj tradiční provincionalismus za míru evropanství a jež
nepropásly příležitost jak vlastní pocit ponížení z druhé světové války
odreagovat rozbitím plánu sjednocené Evropy, jako programu
amerikanizace.{Francie, sladká Francie! Kde je Tvá čapka, Marianno?)
Na rozdíl od roku 1954, kdy americká převaha byla vojensky nesporná a
bylo tedy třeba hmatatelných koncesí, jako stažení sovětské armády z
východního Rakouska, dnes parita atomových zbraní nevyžaduje žádný
reálný sovětský ústupek. Přijetí “třetího košíku”, jenž obsahuje slib
volnějšího pohybu osob a idejí, není brán jako realistický projekt ani
navrhovateli samými, natož Sovětským svazem. Tím se smysl finského
ceremonielu nápadně přiblížil známému vtipu, podle něhož Sovětský svaz
se řídí zásadou: “Co je moje, to je moje, co je Vaše, o tom se můžeme
dohodnout.” Jestliže tedy Helsinky opravdu navodí změnu v globální
politice, jestliže jsou krokem k omezení nebo zrušení poválečných
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vojenských bloků a paktů, pak za sovětsko-americkou détentu zaplatí
nejvyšší cenu západní Evropa, ne snad proto, že by supervelmocí byly
horší než jsou, ale proto, že čtyři krátkozraké nacionalismy si nedokáží
zajistit své vlastní teritorium jako prostor pro nezávislé, suverénní a
svobodné státy. V budoucím emociálním záchvatu nad stahováním
amerických vojsk dokáží evropské státy maximálně zorganizovat
antiamerické demonstrace, jež obviní Spojené státy ze zrady Evropy. Tím
se zastřelo, že Evropa zradila samu sebe ve chvíli, kdy odmítla hrát svou
úlohu ve světovém, globálním kontextu a přijala dobrovolnou
“finlandizaci” jako jedinou zbývající alternativu. Avšak nejen státy, i
kultury se udržují myšlenkami z nichž vznikly. Bez nezávislé, sjednocené,
vojensky silné a sociálně spravedlivé Evropy musí starý kontinent nejen
upadat, ale dokonce přejít od minulé tradice svobody a dnešní lhostejnosti,
k rozpačitému přijetí byrokratických diktatur jako svých protektorů.
Krize v zahraniční politice západoevropských států bude ještě
vystupňována vnitropolitickou krizí, jež klepe neustále na dveře v Itálii a
ekonomickými nesnázemi, jež ochromují Anglii, přičemž je skoro jisté, že
zásadní změna italské vlády, jež se dá brzy očekávat, se projeví do pěti let
podobnou změnou ve Francii, zatímco anglické nesnáze nejsou
nemyslitelné v libovolné evropské zemi, nevyjímaje Německo. Celým
světem prochází dnes vlna neklidu, jejímž společným jmenovatelem je
nezbytnost transformace existujících sociálních struktur,
neodpovídajících našemu století ani ve Spojených státech ani v Sovětském
svazu, ani v Africe ani v Evropě. Změnit (kapitalistické) hospodářské
systémy, založené na soukromém vlastnictví, v jakési “mixed economies”,
nahradit privilegované vlastnictví výrobních prostředků velkorysou
ekonomickou demokratizací a samosprávou podniků, a konečně
demokratizovat politické systémy hlouběji nežli jsou dnešní politické
strany ochotny jít, to je dnes patrně minimální program společenských
změn a asi jediná alternativa sociální revoluce. V žádné západoevropské
zemi se dnes už nedá vládnout “po stáru”, a socialistická ex-demokracie
čili demokratizace struktur v socialistickém smyslu, se mi zdá být novým
“železným zákonem”, jenž vytváří příznivé možnosti demokratickému
socialismu nebo sociálně-demokratickým stranám, což není bohužel totéž.
Jedinečná šance Evropy a Evropanů vytvořit ještě v tomto století
alternativní společenský systém, jenž by se vyhnul jak sovětské totalitní
byrokracii tak bezohlednosti amerického kapitalismu, se však rozplyne,
pokud si západní Evropa nedokáže vytvořit pro sebe postavení, jež by
zabezpečilo samu možnost takového experimentu. Bude-li mocenská
pozice evropských zemí vratká, pak tytéž procesy, které již nyní probíhají v
Portugalsku, se uskuteční ve Španělsku a v Itálii a trochu později, ale
stejně jistě, ve Francii budoucí levicové koalice. Tyto procesy přispějí k
evropskému rozpadu a zmnohonásobí sovětský vliv nejen v místních
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komunistických stranách, ale přímo ve vládách evropských zemí. Tím
bude zahrazena cesta samostatného vývoje, demokratického zvládání
sociálních změn a možného experimentování, takže manažérský
amerikanismus nebude vyměněn za transformaci struktur, ale za sovětský
byrokratismus v národním přelivu. Francouzským či italským komuni—
stům se zdá ovšem směšné obvinění, že by chtěli napodobovat sovětský
systém, (a jsem si jist že nechtějí), ale českým orthodoxním soudruhům se
zdálo stejně směšné podezření z let 1945-1948, že chystají totalitní systém,
připravují okupaci vlastní země, a zničení národní kultury. Vždyť přece
hájili nezávislou, osobitou, československou cestu k socialismu, dávno
před Belinguerem.

Jediný prostor, který oprávněně zbývá filosofii, jsou dějiny. Současné
evropské dějiny jsou takovým terénem absurdity a rozporů, že se podobají
komentáři k filosofii existence, dialogu šumů mezi Heideggerem a
Sartrem, Camusem a Jaspersem, kteří jako by byli intelektuálně přítomni
v Helsinkách. Dějiny samy však poskytují mnohá varování i bez
filosofických spekulací, a jedním z nich může být stručný nápis na tak
zvané pohanské zdi v německém městě Lindau, na břehu Bodamského
jezera. Na hradbách města, jež bývalo pevností na limes romamis, tedy na
tehdejší železné oponě proti barbarům, je dnes na dva tisíce let staré zdi
pamětní deska s nápisem: “Die Heidenmauer wurde von den Römern als
Wachturm zum Schutz gegen die Germanen im II. Jahrhundert n. Chr.
errichtet”. (Pohanská zeď byla zřízena Římany ve II. století po Kr. jako
strážní věž proti Germánům). Tento záměrný paradox neironizuje pouze
římskou iluzi, že strážní věže ochrání imperium před barbary, ale odhaluje
také zlomyslnou dialektiku dějin, jež samozřejmě připouští, aby Římané
vybudovali nedobytné pevnosti ve snaze zabránit rozpadu imperia, ale
zároveň tytéž dějiny zajistí, že pevnosti nejsou nic platné. Když římští
generálové budovali nedobytné věže proti Germánům, byla by jim jistě
připadala absurdní myšlenka, že tytéž pevnosti nebude nikdo hájit, že za
pouhá dvě století Germáni překročí limes romanus, a že oblehnou
metropoli Řím bez ohledu na opevněné hranice imperia. Jak pošetilá
musela být taková myšlenka, když generál přece věděl, že Germáni jsou
technicky a vojensky neschopni zdolat římská opevnění! Jak neuvěřitelná
fantazie vůbec předpokládat, že Germáni budou vládci pevností, jež proti
nim a pro ně vybudovali Římané. Jak šílená myšlenka nejen pro generály,
ale i pro samy Germány II. století! A přece lest dějin, zlomyslná dialektika
změny nadřazuje zákony historie zákonům artilerie, abychom to řekli s
klasikem. Ba co víc, moderní dějiny uskutečňují pouze to, co se jeví jako
neuvěřitelné a nemožné. Když jsem před týdnem seděl v bistru na
boulevardu Saint Michel a pozoroval francouzské studenty, kladl jsem si
otázku, zda ještě dnes někdo hájí evropský limes, zda vůbec Evropané
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chtějí odporovat barbarům, a zda jednou v Paříži nebude ironická deska,
zasazená na zeď Louvru, na paměť konference v Helsinkách, jež zahájila
“finlandizaci” Evropy. Text by mohl znít takto: “Wer von Europa sprach,
hat unrecht gehabt”.
Evropa, srpen 1976

Jenom o tom člověku lze říci, že je svoboden, který žije tak, jak chce.
Rozumný člověk žije vždy, jak chce, poněvadž si přeje jen to, co může
dostat. Proto je rozumný člověk svobodný. Nikdo si nepřeje být vinen,
nikdo nechce žít v klamu, nikdo nechce být nespravedlivý, nikdo si
nevybere takový život, v němž by se trápil a mučil, nikdo neřekne, že by
chtěl žít odporně a v nepravosti. Tedy všichni lidé, kteří žijí nesprávným
životem, nežijí podle své vůle, nýbrž proti ní. Nepřejí si ani smutku, ani
strachu, a přitom se ustavičně trápí a mají strach. Dělají to, co si nepřejí.
Nejsou proto svobodni.
Epiktetos

Je rozdíl mezi způsobem,jak lidé žijí ajak by měli žít. Kdo zanedbává to, co
se skutečně děje, a zabývá se tím, co by mělo být, řítí se do záhuby.
Níacchiavelli
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Je politicko-ekonomická
tolerance možná?
S. Velinský

(I. část)

I. Obor tolerance.
Otázka tolerance nabyla na aktuálnosti ve vývoji lidstva především v
oboru náboženských nauk. Na tomto poli řádil boj mezi konzervativní
ortodoxní universálností a pokrokovou emancipační liberálností po
dlouhá staletí, počínaje ustavením církví, jako organizovaných
náboženských společností, které se úzce přivinovaly k organizacím
politickým a nadále s nimi žily v symbióze, přinášející oběma očividný
prospěch. Tento boj nabýval leckdy vysokého stupně urputnosti až do
doby, kdy se vztahy mezi lidmi začali obírat filosofové, spějící k formulaci
nezadatelných lidských práv. Toto úsilí vyvrcholilo ve století racionalismu
a osvícenství, kdy ve střední Evropě došlo k oficiálnímu uznání náboženské
snášenlivosti Tolerančním patentem roku 1781.
Ač animozity mezi náboženstvími dosud propukají, idea snášenlivosti
nabývá stále na obecném uznání, zvláště tam, kde je praktikováno oddělení
církví od státu. Vztah náboženství k politice hrál významnou roli při
uskutečnění tolerančního patentu, jímž bitva o snášenslivost byla
vybojována, a proto bude třeba věnovati mu více pozornosti. Tento
historický akt nám zajisté ukazuje cestu k úspěšné toleranci prakticky
prováděné, která by mohla posloužit i snahám po toleranci
politicko-ekonomické.
Syntéza nábožensko-politická byla pranýřována hnutím reformačním
jako anomálie, která byla příčinou porušení a znehodnocení původního
křesťanského učení. Tato kritika sahala až do čtvrtého století, k ediktu
Konstantinovu, jako počátku té symbiózy, která zanesla korupci do čistoty
křesťanství a znamenala počátek zesvětštění náboženství jeho spojením se
státní správou. Tato kritika znamená problém poměru ideologie
náboženské k ideologii politické. K jeho řešení bude třeba jiti k nej starším
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formám mezilidských vztahů, aby se nám objevily ve svých původních
formách a v původních svých významech a funkcích pro společenský život.
Dlužno míti na paměti, že náboženství je vývojově starší než politika, jak ji
dnes známe.
Totalita ohrožuje toleranci.

Dnešní člověk spojuje slovo “totalita” s režimy fašistickými a
sovětskými, které mu připomínají trpkou zkušenost s tzv.
“glajchšaltováním” myslí občanů, kteří byli nuceni vyznávat jen jednu
doktrínu, jedno přesvědčení, jeden cíl života a jednu cestu k němu. Režimy
ty pokládají každou úchylku od své doktríny za projev nepřátelství, za
podezřelý akt, ohrožující samy základy společenského bytí, podle hesla:
“Kdo nejde s námi, jde proti nám”. Totalitní režimy pronásledují soustavně
všecky odchylky, i ty, které nikoho neohrožují, zvláště pak ty, jež uvádějí,
nebo by mohly uvádět v pochybnost samospasitelnost oficiální ideologie.
Takové úchylkáře hledí vyhubit se stejnou důsledností a přísností, jakou
jevily již totemistické primitivní kmeny.
x
Tehdy se to týkalo jen kmenů, ale dnešní totalita jde dále a žádá, aby se
celé lidstvo řídilo jen jedinou doktrínou a ji přijalo bez výhrad. Nacismus
měl doktrínu o nadřazenosti nordické rasy. Sověti vnucují všemu lidstvu
samospasitelný marx-leninismus, samozřejmě jen v interpretaci
stalinsko-brežněvovské, jak to prokázala “Brežněvova doktrína”.
Totalitní snahy nejsou jen moderním vynálezem a jen politické povahy.
Vyznačovaly se jimi církve, kde jsou skrytě i zjevně často přítomny dosud.
Uváděly je v praxi zvláště ve středověku technikami ne valně odlišnými od
těch, jakých užívají politické totalitní režimy 20. století.
Totalitní ideologie politické i církevní, od Peršanů a Římanů, přes
středověkou církev a Tatary k Napoleonovi, Hitlerovi až po
marx-leninismus, jeví pozoruhodnou vytrvalost ve snaze ovládnout
lidstvo i přes neúspěchy známých minulých pokusů. Tyto neúspěchy
dokazují, že lidstvo tuto formu života nepřijalo jako vhodnou pro trvalé
zaměření lidského úsilí. Každý z těchto pokusů se nakonec ukázal jako
nesnesitelný útlak, vedoucí k odporu často i stejně násilnému.
Periodický výskyt antinomie totalitní a individualistní staví nás před
otázku, jsou-li snad proň nějaké hlubší vnitřní příčiny, které dosud unikaly
pozornosti lidstva. Naléhavost této otázky je podtržena faktem, že dnešní
totalitní snahy politické i církevní snaží se o dosažení vševládných cílů
formou, která nejeví ani stín pochybností o svém oprávnění i přes tolikerý
neúspěch v běhu dějin. Pozoruhodné je zvláště množství fanatických
provaděčů těchto tendencí, kteří pocházejí ze všech vrstev společenských a
často vynikají jak vzděláním, tak i inteligencí, jež by je měly vést ke
kritickému uvážení zkušenosti dob minulých.
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Tyto charakteristiky, tak vynikající v dnešních totalitních hnutích,
vnucují výše uvedené otázce domněnku, zda totalitní tendence nějak
organicky plynou z ideologických soustav samých a tím by netolerance
byla pak přirozeným důsledkem nezbytně plynoucím z ideologií,
nevyhnutelně naléhajícím na stoupence, aby doktrínu dále šířili a nejevili
žádné shovívavosti s odlišnými názory.
Jde tedy o zjištění, zdali politické a církevní sem spadající doktríny jsou
tak sociálně -psychicky konstruovány, že zaručují vyznavačům dosažení
doktrínami slibovaných úspěchů či prospěchů jedině, bude-li splněna
podmínka, že doktrína ta je přijata a prakticky prováděna lidmi celého
světa. Tato podmínka by mohla do jisté míry ospravedlňovat fanatickou
zaujatost propagátorů.
Jde tu ovšem ještě o podmíněnost se strany těch, kdo mají doktrínu
přijmout; jde o jejich psychické uspokojení, které by vylučovalo
pochybnosti a vnitřní rozpory. Jde—li o veškerenstvo lidstva, pak by
doktrína měla psychicky vyhovět všem jednotlivcům ve všech směrech,
neboť jen tak by se stala přijatelnou všem individualitám. Také tato
skupina “nepropagátorů” musila by souhlasit a přijmout, jako zcela
platnou, předchozí podmínku a pokládat za samozřejmé, že se slibované
cíle dostaví až všechno lidstvo se stane členy hnutí.
Jak patrno, podmínky totalitní atitudy jako inherentní doktrínám, by
mohly odůvodnit netoleranci vůči odlišným přesvědčením. Jejich nositelé
by pak nabyli významu rušitelů dosažení cílů, doktrínou slibovaných, a
tudíž mohli by být pokládáni za nepřítele lidu, jemuž překážejí v dosažení
slibovaných výhod politických na tomto nebo náboženských na onom
světě.
Otázka netolerance vede nás tedy k řešení problému, zdali totalita a
netolerance z ní plynoucí jsou nezbytně spjaty s vnitřní strukturou doktrín,
či zdali netolerance je jen následkem technik praktického provádění
doktrín pod vlivem jiných motivů, než vlastního jádra doktrín samých.
II. Jsou náboženská učení nevyhnutelně netolerantní?
Ačkoliv protestantská kritika symbiózy křesťanství s politikou umísťuje
počátek její do čtvrtého století, vědecké studium vývoje lidstva klade jej do
počátků lidské civilizace, v dobách dávno předhistorických. Rozsáhlé
studie primitivních kmenů od kulturních antropologů (jako Sir James
Frazer, Margaret Mead, Franz Boas aj.), sociologů (jako Emil Dürkheim)
a psychologů (jako Lucien Lévy-Bruhl) vesměs ukazují, že náboženství
hrálo původně roli politicko-administrativní a jmenovitě identifikační. U
totemistických kmenů, byl a je dosud, totem mystickým božstvem a
současně symbolem určitého kmene. Příslušnost k určitému totemu
znamenala příslušnost k určitému kmeni a tedy totem se stal viditelným
symbolem kmenové identity. Totem hrál velmi významnou úlohu
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administrativní v údobí zákazu incestu ve vývojovém údobí člověka
kromaňonského, kdy byly zakázány sňatky uvnitř kmene a mohly být
uzavírány jen mezi příslušníky různých totemů. Bylo to jedno z prvních
umělých pravidel, jež si člověk dal a jež nadal obecnou závazností přísně
vymáhanou, jak to dokládají studie Durkheimovy (La Prohibition de
ľinceste, 1897) a Frazerovy (Totemism and Exogamy, 1010).
Tato přísnost je nástrojem primitivní totalitní kmenové sounáležitosti.
Nám se zdá nelidským trest smrti za přestoupení zákazu vstupu na
“posvátné” místo, nebo přestoupení zákazu pozorování ceremonie “býčího
řevu” (bull roaring) uloženého ženám a dětem (Sir James G. Frazer: “The
Golden Bough”, sv. XL, London 1930, str. 227-245 aj.), ale domorodci to
přijímají s naprostou samozřejmostí. Důsledné užívání trestu smrti vede k
přikládání magické moci mýthickým ideám. Je zcela evidentní, že tuto moc
nemají ideje samy, ale nabývají ji trestním zásahem kmenové
administrativy. Touto mocí vymáhaná podřízenost individuí ideám
znamená podřízenost společenskému řádu a tedy starším, náčelníkům,
kouzelníkům a kněžím, kteří tak nabývají a udržují si vládní moc. Touto
technikou se vštěpuje členům kmene jejich kmenová sounáležitost a
odpovědnost za dobré bytí kmene v jeho závislosti na silách, jež člověk
pokládal za nadpozemské, magické, nemoha šije vysvětlit jinak. Tak se ve
kmenech vytvořila tzv. “kolektivní odpovědnost” - jeden za všecky, všichni
za jednoho. Vyvinula se víra, že poklesek proti mýthickým bytostem i jen
jednoho člena kmene mohl by způsobit odvetu božstev, osudnou pro celý
kmen. Proto se všichni navzájem hlídají a poklesky se trestají smrtí, za
účasti celého kmene, aby se předešlo obávaným trestům božím. Klasickým
příkladem toho je učení o odpovědnosti všeho lidstva za tzv. “dědičný
hřích”. V duchu kolektivní odpovědnosti brali Židé na sebe následky za
ukřižování Krista voláním: “Krev jeho na nás a na naše syny”. Přestupky
proti kmenovým náboženstvím trestala veřejná správa smrtí u Sokrata,
Krista, Husa, Bruna, Spinozy, Lolardů, kacířů, čarodějnic apod. Tak
“rameno světské”, které vykonávalo církevní rozsudky, udržovalo
politickou moc hierarchie. Tento nejtemnější aspekt náboženských nauk
ukazuje, až kam může klesnout člověk netolerancí. Je to fakt tím smutnější,
čím snadněji svádí i současného člověka k barbarskému vraždění z
náboženské nevraživosti, jak se děje v sev. Irsku, Libanonu, Pákistánu aj.
Protože netolerance náboženská dosud bují s fanatismem stejným s jeho
formou minulou, je třeba zjistit, zdali nauky samy k ní podněcují svou
vnitřní strukturou. Zabývejme se tedy třemi hlavními světovými
náboženstvími: křesťanstvím, buddhismem a islámem, ve snaze zjistit,
zdali substance jejich učení nese v sobě výzvu k netolerantnosti.
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a) Křesťanství
Ačkoliv nemáme žádného autentického textu od Krista smého, můžeme
aspoň ze záznamů evengelii zjistit hlavní důraz jeho učení na lásku k
bližnímu. “Kázání na Hoře” zůstává vlastním jádrem Nového Zákona
proti Starému Zákonu (Mat, V.). V souhlase s tím epištoly, zvláště
Pavlovy, často vybízejí k lásce, ač především k spoluvěřícím, přec občas i k
ostatním bližním (k Římanům XIII, 9). Bylo by zcela přirozené očekávat,
že láska povede k toleranci, praktikují-li se slova “Kázání na Hoře” (Mat.
V. 44): “Milujte i nepřátele své, blahořečte těm, kdo vám spílají, dobro čiňte
těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.”
Přesto může nestranný kritik nalézt mnoho míst v Novém Zákoně, kde
se nevěřícím hrozí zavržením a věčnými tresty, a to nejhroznějšími mukami
v ohni pekelném a hněvem, božím: (Jan III., 36), pláčem a skřípěním zubů
(Mat. VIII, 12), zavržením do pekel (Mat. VIII, 10; XI, 23-24),
opovrženími “neházejte perly sviním” (Mat. VII, 6), věčným ohněm (Jan,
XV, 6; Pavel v II. Thesalonským, I. 7-9). Důtklivé je varování před
falešnými proroky a hrozí se zkázou těm, kdo by je následovali (II. list
Petrův, kap. II., list Janův, IV, 1).
Snadno nás může zarazit nezměrnost trestů, opravdu nepředstavitelně
hrůzná. Nikde se však nehlásá násilí vůči jinověrcům a tresty jsou
podmíněny až na “onom” světě. Je pochopitelná snaha Mistra vidět úspěch
svého učení i užitím hrozeb, nikoliv však násilí, byť by pokušení bylo
sebevětší, vztahující se i na celý svět (Mt. XXVI, 13; Marek XIV, 9 aj.;
Skutky, I, 8).
Ačkoliv Nový Zákon je velmi rozhořčen na odmítavé izraelity, není tam
jediného místa nabádajícího učedníky, aby nevěřící trestali, ale radí jim jen,
aby tam, kde nejsou přijati, “vyrazili prach z obuvi své a odešli” na důkaz
své nevole (Luk. IX, 5; aX. 16; Mat. X, 14). Pozitivní Pavlovy rady se kloní
spíše na stranu tolerance. Ačkoliv radí nevěřících se stranit jako
ničemných, které Bůh stihne ohněm pomsty (II, Korintským, V, 13), přece
nemají se učedníci svést k nepřátelství, ale mají se přiklonit k bratrskému
napomenutí (II, Thesalonským, III, 14-15). Ba jde i k tolerantním
pokynům: “Chce-li někdo být nevědomým, nechte ho nevědomým” (I.
Korintským, XIV, 38), neboť “Bůh bude milostiv i nevěřícím” (Římanům,
XI, 30-32). Tento postoj je v souhlase s novotou, kterou Ježíš zavádí do
starého pojetí theokratického spojení náboženství s politikou, svým
kategorickým prohlášením: “Mé království není s tohoto světa” (Janovo
Evangelium, VIII, 23 a XVIII, 35-37). Pavel pak toto pojetí přenáší na
celou nauku Ježíšovu, dokazuje ve dvou kapitolách (Rím. VII a VIII), že tu
jde o nauku týkající se jen ducha, nikoliv těla. Toto zaměření nauky
Kristovy porušeno bylo spojením jejím se správou politickou, jak to
vytýkali protestanté, počínaje Husem, v jeho knizeP: “De Eclesia” (angl.
př. str. 153).
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Celkem možno uzavřití, že první křesťané se klonili i v praxi k toleranci,
ač sami byli mnohokrát pronásledováni, jmenovitě v Římě samém. Duch
Nového Zákona ovládal je až do Konstantinova obrácení na křesťanskou
víru a převzetí úřadu “Pontifex Maximus” římským biskupem.
Tento mezník znamená také kontrastní změnu církve k jinověrcům.
Hned r.325 Konstantinovým výnosem obrací se církev proti Ariovi.
Ačkoliv předchozí mírumilovný postoj neznamenal jednotu mínění, neboť
různic nechybělo ve výkladu nového učeni od druhého století, vyřizovali je
diskusí. Rok 325. však znamená obrat k bojovné agresi vůči úchylkářům.
Carl Mirbt ve sbírce dokumentů: “Quellen zur Geschichte des Pabstums”
(4.vyd. 1924) uvádí dalších 22 papežských výnosů proti kacířům. V nich se
církev zprvu spokojovala pouhým odsuzováním, ale od r.1034 vstoupilo v
praxi upalování a vraždění kacířů. V téže době začaly hromadné výpravy
křižácké proti Albigenským, Mohamedánům, Husitům, a protestantům
vůbec. Pronásledování české reformace počalo upálením Husa a Jeronýma
Pražského 1415 a 1416. Pak následovalo pět křižáckých výprav proti
Cechům, v letech 1420 -1431, k nimž z podnětu Zikmundova, vyzval papež
svými bullami celý křesťanský svět. Některé vedl Zikmund, ale všecky
provázelo mnoho hierarchů v čele s papežským legátem v rytířském brnění.
V této smutné militantní činnosti vynikla církevní instituce “Svaté
inkvizice”, která dosáhla svého vrcholu ve Španělsku za Torquemady
(1498), kde biskupové měli síť udavačů a užívali mučení i trestů od sta ran
až po smrt upálením (těmto přihlížel i král Filip II, r. 1529), jež byly
vykonávány i na dětech, ženách i starcích. V pronásledování protestantů
nejvíce vynikli Jezuité, založení Ignácem z Loyoly (býv. důstojníkem) r.
1540.
Jezuité sledovali plán Loyolův vyhladit jinověrce s celého světa, proto
plánovitě pronikali k monarchům jako zpovědníci, aby na jejich
rozhodování nabyli rozhodného vlivu, neboť “vladaři jsou povinni je
poslouchat”, jak učil jejich generál Aquaviva r. 1602. (Uvádí Michael Foss:
“The Founding of the Jesuits 1540, London 1969, str. 162). Tím skutečně
dosáhli rozhodného vlivu na státní věci, jak psal do Ríma kardinál
Berberini r. 1626 (1. c. 263). Ještě roku 1773 Jezuita Cordava si v
memoirech pochvaluje, že téměř všichni vládci Evropy mají jezuitské
zpovědníky (1. c. 264).
Také ve Francii působil Loyolův žák Layner, který nabádal Kateřinu
Medicejskou proti Hugenotům, neboť; cílem křesťanstva “je jen jedna
církev, mimo níž není naděje na spásu”, jak psal Princi de Condé (Foss 1. c.
152). Došlo tedy k Bartolomějské noci 24. srpna 1572 a k masakru
protestantů. Tuto událost oslavil Papež Řehoř XIII. slavnostním Te Deum
V době největší netolerance vůči českým protestantům Čeští Bratři
praktikovali toleranci v souhlase s odkazem Husovým “pravdy každému
přáti” a s Chelčického pacifismem. Zamítali násilí vůbec. Byli
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pronásledováni, ale sami nepronásledovali, a sloužili jiným, bez rozdílu
náboženské příslušnosti, přijímajíce do svých škol každé dítě bez rozdílu.
Tolerantní vztahy, jako znak civilizovaného lidství, formuloval Komenský
v “Obecné poradě o Nápravě Věcí Lidských” (české vyd. z r. 1966, Vybrané
spisy Komenského díl IV., Předmluva par. 32); uváděje celé pojednání jako
podklad k diskusi: “Bude-li kdo téhož názoru a nebude-li mít žádný
rozumný důvod, který by uvedl proti, bude jistě souhlasit a uzná společný
závěr za nepochybnou pravdu. Bude-li však mít někdo názor jiný a
nebudou-li mu chybět dosti závažné důvody, svědčící o opaku, a bude-li
moci věc samu v posledních důsledcích prokázat zřetelněji, potom já
ustoupím a společný závěr bude opět ku prospěchu potvrzení pravdy.
Jestliže však něco nebudu moci ani já, ani jiní prokázat, aby již nebylo
možno proti tomu vznést námitek, odložíme to mezi takové věci, o nichž je
dosud třeba uvažovat a při nichž (když my se zatím ozbrojíme vzájemnou
snášenlivostí) bude třeba prosit Boha, aby to, co zbývá, zjevil a odhalil.”
Tamtéž (kap. VIII., par. 9.) o nesnášenlivosti náboženské: “Dejme tomu,
že by dnes přišel některý nevěřící do shromáždění theologů, že by viděl, jak
se nemohou shodnout v názorech, pak, že se dávají strhnout hněvem a
dorážejí na sebe hanlivými slovy, na to že si vjedou do vlasů a bijí se pěstmi,
ano i kousají se jako psi: ke komu se připojí? Asi k nikomu, bude-li při
rozumu; spíše se vytratí, aby se nijak nestal podílníkem toho šílení.”
Podobně se vyjadřuje o sporech mezi lidmi ve své “Cestě Světla” (Via
Lucis, angl. vyd. Liverpoolské Univ., 1938, str. 10): “Po celém světě zuří
konflikty mezi náboženstvími, státy, rodinami, sektami i jednotlivci, brojí
jeden proti druhému o míněních a teoriích. A tak svět, místo aby byl školou
moudrosti, stává se arénou bláznovství a zuřivosti.”
Podobný tolerantní postoj mezi křesťany zaujímá Society of Friends
(kvekři), jak patrno z jejich Knihy Nauk: “Christian Practice” (London
1917, str. 101): “Pravá jednota může být nalezena pod velkými zdánlivými
rozdíly. Tato jednota je spirituální a vyjadřuje se různými cestami.
Potřebujeme božího vhledu, abychom poznali Jeho dílo. Potřebujeme
strpení, sympatie a lásku, abychom, zatím co zůstáváme věrni pravdě, jak
se nám jeví, mohli jít vpřed s jinými k větší a bohatší zkušenosti a výrazu
boží vůlí nám ukázané.”
Ačkoliv toleranční patent byl vyhlášen r. 1781, nikoliv z rozhodnutí
církve, ale vlivem osvícených laiků, církev ve střední Evropě se nezřekla
snahy po moci ve státní správě a dávala jí průchod prostřednictvím
podřízených jí politických stran a biskupů, kteří měli virilní členství v
parlamentě. Její úsilí o moc má úspěch všude tam, kde není dosti
osvícenosti v lidu.
Také jiné křesťanské denominace prožívaly nesnášenlivost, na př.
Kalvinisté, Pietisté ap., vesměs však se omezovaly na okruh svých obcí a
nevystupovaly bojovně vůči jiným obcím.
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V Československu panovala plná tolerance mezi vyznáními. Také v
jiných zemích západní civilizace nechová se běžný lid nepřátelsky k jiným
denominacím. Tato příslušnost stala se tam celkem idiferentním činitelem.
b) Islam

Mohamedánští studenti, kteří přicházejí studovat z Blízkého Východu
na západní university, rádi prohlašují, že islam je to nejtolerantnější
náboženství světa. Dějiny však se nezdají to potvrzovat. Od samého
počátku je islam charakterizován boji proti nevěřícím. Mohamed sám řídil
bitvu u Basry a (podle Emel Ezina: “Mecca the Blessed: Medina the
Radiant, London 1963,105 n.) účastnil se dalších 20 utkání a také za svého
života schválil dalších 50 bojů. Od jeho nástupce Aliho (po r. 632 A.D.)
Islam z bojů prakticky nevycházel a zmocnil se celé sev. Afriky,
Pyrenejského poloostrova, Blízkého Východu, Balkánského území,
polovice Uher, značných částí Polska, Ruska, Turkestanu, Indie, atd.
Oheň a meč v rukách Janičárů islamu má počátek v Koránu samém, kde
nepatrná cena života je vzata z praxe divokých kmenů arabské pouště.
Začátek Koránu (Rodwellův př., London 1963) Sura 109 praví: “Ó, vy
nevěřící! Já neuctívám to, co vy uctíváte a vy neuctíváte to, co já uctívám.
Nikdy nebudu uctívat to, co vy, ani vy nebudete uctívat to, co já. Vám budiž
vaše, mně moje náboženství. ” To sice zní snášenlivě, ale hned na téže straně
- Sura 111 - káže zabít nevěřícího Abu Laboda i jeho ženu: “Nechť zhynou
ruce Abu Laboda i on sám. Jeho bohatství a zisky mu nic nepomohou.
Bude spálen ohnivými plameny i jeho žena obtížena žhavým dřevem,
nesouc na krku kokosový provaz.” Na mnoha místech vyzývá Koran k
zabíjení nevěřících. Na př.: Sura 4: “Potkáte-li nevěřící, srazte jim hlavy až
učiníte velkou porážku. Ostatní spoutejte. Věřící; Pomůžete-li Bohu, Bůh
pomůže vám a posílí vaše nohy. Nevěřící ať vyhynou, Bůh zmaří jejich
dílo!” ... Sura 8: “Vneste teror mezi nepřátele Boha (Alaha) a vaše, a mimo
to i mezi ostatní, jež neznáte, které zná Bůh. Co vydáte, Bůh vám nahradí,
nebudete poškozeni . . . Ó, Proroku! povzbuď věřící k boji! Deset vás,
stojících pevně, zmůže dvě stě, a sto vás zmůže tisíc nevěřících...” Sura 47:
“Nebuďte útlocitní a nezvete k míru nevěřící, máte-li převahu. Bůh je s
vámi, neošidí vás o odměnu za vaši činnost...” Sura 5: “Kdo se přátelí s
nevěřícími, stává se jedním z nich ...”
Samozřejmě, takové výzvy nemohou vésti k toleranci. Výboje islamu
byly motivovány jen touhou po politické moci, která stála u jeho kolébky,
jak uvádí ředitel výzkumného Islámského ústavu v Karachi, Fazlur
Rahman (“Islam”, London 1966, str. 237): “Většina dogmatických a
theologických doktorin, které povstaly v Islámu, jsou rozhodně
politického původu” ... neboť “Islam je původně národním náboženstvím
Arabů, a jim opatřuje zakotvení pro jejich solidaritu a expansi (tamtéž
12).”

24

Poněvadž Korán, podle doznání Mohameda, byl mu diktován na poušti
archandělem Gabrielem, má mnoho společného s Biblí. Proto moslimští
okupanti snášeli židy a křesťany na dobytých územích. Proti jiným
náboženstvím vedli však “svaté války”, jimiž zvláště trpěla Indie od 10.
století, jak dokládá Michael Edwards (“A History of India”, London 1966).
Buddhisté však neopětovali žádnou svátou válkou.
Výbojnost islamu může být dosud velmi krvavá, jak se ukázalo mezi
Indií a Pákistánem. Někteří členové jeho v posledním století docházejí k
většímu uznání hodnoty humanity, jako pacifističtí Bahaisté, zatím
nevelká sekta se sídlem v Palestině.
c) Buddhism
Nejméně nesnášenlivosti vykazuje Buddhism: v jeho učení není hrozeb
jinověrcům a v běhu dějin není náboženských válek. Jsou sice války mezi
národy vyznávajícími Buddhism jako činy politické, nikoliv motivované
nábožensky.
Opravdoví Buddhisté nebaží po politické moci, ale zdůrazňují přátelské
vztahy a pohostinnost. Zažili jsme je v roce 1952 v Thaisku, když jsme se
skupinou tamních vychovatelů města Lopbury vystoupili na vysokou horu
poblíž tohoto města, kde je buddhistický klášter, kam pověst klade místo,
odkud Buddha vstoupil na nebesa. Došli jsme tam o polednách a usedli
jsme na trávník na nádvoří kláštera. Za malou chvíli k nám přicházela
skupina mnichů a s úsměvy a úklonami položili před nás koš s vařenou rýží
a nádobu s vodou. Nežádali jsme o to. Měli jsme svoje zásoby a bylo jim to
řečeno. Přesto nechali vše k naší potřebě a s mnoha poklonami odešli. Tak
prý hostí poutníky.
Podobnou zkušenost jsme zažili v Chiangmai v severním Siamu, kde nás
přiměla tamní ředitelka učitelského ústavu navštívit Voršilský klášter, kde
působila učitelka slovenského původu, kterou velmi chválila.
Za hovoru stěžovala, si jeptiška, že na katolictví obrátili jen asi dvanáct
starých žen, ale vyjasnila tvář, když vešla skupina domorodců, vedená
buddhistickým mnichem, a přinášela koše plné potravin. Vysvětlila nám,
že buddhisté mají svátek příští den a přinesli dary k jeho oslavě. Stalo se to
neokázale, skoro s ostychem, s mnoha úsměvy a poklonami.
Tuto pohostinnost doporučují texty Buddhových disputací, v nichž
Buddha nabádal k darům nejen svým učedníkům, ale i jiným mnichům
vůbec a opatřit je obydlím. (The book of Discipline - Vinaya Pitaka, vol.
IV, Mahávagga, Hornerůvpř., London 1962, VI—11—31, X—5-9—10). Tento
postoj je důsledkem pokojného žití, jak tento ideál Buddha líčí v hovoru s
jinověrným mnichem; doporučuje: “očistit mysl od žádostivosti, zbavit se
rakoviny zlé vůle, pobývat se srdcem prostým nepřátelství, s dobrou vůlí a
soucítěním se všemi živými bytostmi” ... Mnich Nigrodha poslouchá jeho
rady o snášenlivosti, aby zůstal věren svému učiteli, jeho zásadám i praxi:

25

“Neboť, Nigrodho, toto říkám ne proto, že bych chtěl získat víc žáků,
odvésti je od pravidel, od jejich způsobu života, či utvrdit vás ve špatném
učení, či odvrátit vás od dobrých učení.” (Tamtéž, III, 56-57). Ač Nigrodha
není jeho žákem, nevykonává naň nátlak, ale jen srovnává názory.
Podobně jinému mnichu, Cundovi, doporoučí, aby ve svém učiteli viděl
úctyhodného náboženského odborníka a odůvodňuje toleranci k odlišným
učením “o původu a budoucnosti věcí”: “Nuže, Cundo, k těm
poustevníkům a kněžím, kteří věří a hlásají takovéto názory, přistupuji a
pravím: “Je toto správné, co říkáte přátelé?” a odpovědí-li: “Jen toto je
pravdivé a vše jiné je absurdní! Tohle já nepřipouštím. A proč ne? Protože
lidé mají rozdílné názory o takových otázkách. Ani já nepokládám ten či
onen názor ve srovnání se svým, jako jedině vyšší. Jsou-li vyšší, je to jen
vzhledem k výkladu.” (Digha Nikaya, III, 129, a 140-141).
Tento tolerantní postoj, který úzce souvisí s naukou o nenásilí,
neubližování (ahimsa), již proslavil Mahatma Ghándi, velmi jasně kázal
lidu král Asóka, jemuž se přikládá paulinská funkce v propagaci Buddhova
učení ve 3. století po k. Nej výrazněji to vyjadřuje jeho XII. skalní nápis
(N.A.Nikan a Richard McKeon: The Edicts of Asoka, Chicago 1959):
“Všechny víry druhých si zaslouží úcty z toho či onoho důvodu. Uctíváním
jich povyšujeme svou vlastní víru a součastně sloužíme víře druhých.
Jednáme-li opačně, poškozujeme vlastní víru, a zlehčujeme-li jinou,
protože chceme uctívat a slavit jen tu svou, vážně zraňujeme svou vlastní.”
“Proto jen soulad je doporučitelný, neboťjím se můžeme naučit a vážit si
pojetí povinnosti (Dharma), přijaté druhými.”
“Král Priyadarši si přeje, aby lidé všech věr poznali nauky druhých a
přijali zdravé názory. Věřícím určitých nauk vzkazuje, že král Priyadarši
necení si darů a úct více, jak růstu vlastností podstatných náboženstvím
osob všech vyznání.”
S tímto tolerančním postojem kontrastuje zásah biskupa portugalské
okupační vlády Ceylonu, který ve snaze potlačit buddhism, dal zabavit
obyvateli ctěný “Buddhův zub”, dal jej zničit a hodit do moře (Christian
Humphrys: “Buddhism”, London 1952, str. 63). Politická moc nikdy
neprospěla náboženství.

(Dokončení příště)
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Československá zahraničná akcia
vo Spojených štátoch v druhej
svetovej vojne
Ján Papánek
Dr. Ján Papánek, člen výboru SVU zaslal redaktorovi Proměn článek o československé zahraniční akci
v USA v druhé světové válce. Článek je zároveň polemikou se statí dr. Michala Múdrýho,rovněž člena vý
boru SVU, uveřejněnou ve “Zborníku Slovenského národného povstania”, na str. 379-397. Sborník vydala
Stálá konference slovenských demokratických exulantů, za redakce Dr. M. Kvetka a prof. M.J. Ličky.
Řídíc se zásadou “audiatur et altera pars”, redakce Proměn je připravena uveřejnit případnou odpověď
na článek dr. Papánka (který se 24. října 1976 dožívá svých osmdesátin) také proto, aby sepříslušníci mlad
ší generace v exilu seznámili alespoň s částí jeho všestranné práce sledující osvobození Československa od
nacismu a fašismu. Dr. Jánu Papánkovi přejeme do mnoha příštích let pevné zdraví a neutuchající
pracovní nadšení.

Torontský Nový domov z 27. mája 1976, ktorý tlačil “Zborník Slovenského ná
rodného povstania”, vydaný Stálou konferenciou slovenských demokratických
exulantov, píše: “A opäťsa bude polemizovať.” Pravdepodobne súdi, že iní účast
níci povstania, ako autori Zborníka, budú mať viacero pripomienok a rozdielné
spomienky a úsudky. Moje poznámky sa týkajú iba toto, čo Dr. Sebík napísal o
niektorých událostiach vo Spojených štátoch behom druhej svetovej vojny z doby
pred povstaním.
Chceme-li reálne zhodnotiť výsledky a úspech Československého odboja v
druhej svetovej vojne z medzinárodného i československého hlediska, musíme si
uvedomiť, že po Mnichove, po viedenskej arbitráži a po obsadení Československa
na jar 1939, sme boli politicky a diplomaticky úplne izolovaní. Mali sme všade veľa
sympatií, ale žiadnej pomoci. A preca sme si v tejto kritickej dobe a ťažkej situácii,
na čele s prezidentom Benešom, vytkli obnovu slobodného Československa v
predmníchovských hraniciach v slobodnej Europe. Vtedajšiemu úpadku
medzinárodnej morálky a zrady Československa demokratickou Europou v určitej
miere přispěly i vnútorné pomery v Československu.
Naše postavenie najlepšie zobrazuje skutočnosť, že prezident Roosevelt si vjúni
1939 pozval Dr. Beneša na návštevu do Hyde Park - nie do Bieleho domu - pred
jeho návratom do Londýna, kde mu povedal, že pre neho ostáva prezidentom.
Bolo to velkým morálnym úspechom, ale propagačné a politicky sa to nemohlo
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použiť, pretože verejnosť nesmela byť o návšteve informovaná. I Liga národov sa
odmietla zaoberať nacistickým obsadením Československa. Spomínam, ako v
máji 1939 sme pripravovali dlhý telegram Lige národov do Ženevy a veľmociam,
aby Rada jednala o nacistickej agresii. Telegram bol písaný francúzsky a
vzhľadom k tomu, že sme vtedy nemali peňazí, ja som spojoval slová, kde sa dalo.
Tu vo Spojených štátoch nám to ušlo, ale v Ženeve žiadali doplatok. Generálny
tajomník Avenol odmietnul rozdiel uhradiť a žiadosť Rade predložil s tým, že
Benešom podaná žiadosť bola predložená súkromnou osobou a nie vládou.
Bol som v dobe Mnichova konzulom v Pittsburghu a hned po príchodu Dr.
Beneša do Spojených štátov začiatkom 1939 som mu napísal do Chicaga, kde začal
na univerzite prednášať, že som ochotný plne s ním spolupracovať. Súčasne som
získával krajanských činiteľov k spolupráci. Pripravovali sme vytvorenie
organizácie “Československá obnova”, ktorej stanovy som pripravil. V. Plátek,
predseda Slovenského národného spolku, bol určený za predsedu, ale po
rozhovoru s J. Martinkom, ktorý prišiel na návštevu do Pittsburghu a sděloval
nám, že v Chicagu pripravujú oživenie Československej národnej rady, sme sa
rozhodli, že sa celý odboj má sústrediť okolo nej v Chicagu. Keď Nemci obsadili 15.
marca i zbytok Čiech a Moravy a vytvorili Slovenský štát, sme odmietli vydať
Nemcom naše zastupitelské úrady a s vyslancom Hurbanom sme už 19. marca boli
v Chicagu a dali sme sa osobne a svoje úrady k dispozícii prezidentovi Benešovi.
Tam sme sa dohodli, že vedľa pripravovanej činnosti Československej národnej
rady a jej složiek, vytvoríme informačné a politické teleso “Československú
zahraničnú akciu”, pod vedením Dr. Beneša. Jej úkolom bolo usilovať o to, aby
predstavitelia československých zastupitelských úradov po celom svete udržali
tieto úrady, ako symboly Československého štátu, dočasne obsadeného
nepriateľom a stali sa strediskami odbojovej činnosti.
Ďalej bolo jej úkolom spolupracovať s Československou národnou radou a s
krajanmi vôbec, a samozrejme aj a americkou a svetovou verejnosťou, vytvárať
verejnú mienku sveta v záujmu Československa a získávat’ pomoc preň.
Kancelárie nám dal k dispozici hotel Windermere, kde Dr. Beneš býval.
Zastupitelským úradom, ktoré pokračovali v činnosti, sme začali posielať
informačné bulletiny a minimálnu finančnú pomoc a žiadať ich o spoluprácu. Tieto
začiatky boli financované z Benešových profesorských a prednáškových príjmov.
Takto sme od začiatku financovali Smutného a Ripku v Paríži, Stockholm,
Moskvu, Varšavu, Dublin, Sydney, Montreal, Jeruzalem, Rio de Janeiro, Mexiko,
Ecuador, Belehrad, Ženevu a úrady vo Spojených štátoch, ktoré boli pod
kontrolou vyslanca Vladimíra Hurbana. Súčasne sme začali podporovať
Československých umelcov a intelektuálov.
Složky Československej národnej rady - České národní sdružení, Slovenské
národné sdruženie, Svaz českých katolíků a Sdružení Čechoslováků v Texasu,
slúbili na svojich zjazdoch v apríli 1939 plnú podporu programu a činnosti Dr.
Beneša, ako ho formuloval na rozhlase Chicagskej univerzity dňa 19. marca 1939, v
mnohých rečiach po Spojených štátoch a na oslave jeho 55tých narodenín v
chicagskom Plzeňskom parku dňa 8. júna 1939, usporiadanej československými
legionármi. Rada a jej složky, ako aj Československé národné sdruženie v Kanade
hned začaly svojú pomoc tomuto programu uskutočňovať propagačné, politicky,
sociálne a zvláště finančne. O účinnej spolupráci krajanov, vlády i celokanadskej
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bude treba písať oddelene. Okrem toho bolo v Rade vyhradené miesto pre
slovenských organizovaných katolíkov, ak sa prihlásia k spolupráci. Títo tak
neučinili. Na adresu Slovákov Dr. Beneš vtedy povedal:

“Vám Slovákom len niekoľko slovami hovorím, že som nikdy v svojom
politickom živote žiadného rozdielu medzi vašim postavením a postavením
Čechov nerobil, že to pre mňa nikdy žiadnym problémom nebolo a tiež v
budúcnosti žiadnym problémom nebude. Viete sami, že v prvom revolučnom
československom národnom shromáždění bol som s pí. Masarykovou zvolený za
poslanca za Slovákov a od Slovákov za prezidenta bol som zvolený všetkými
slovenskými hlasmi bez rozdielu. Za celých dvacať rokov svojho politického
účinkovania, najmä ako zahraničný minister skoro tri štvrtiny svojej činnosti, ako
som to nekoľko razy hovoril, venoval som slovenským veciam a za celú svoju
dvacaťpäťročnú politickú činnosť som nikdy neurobil jedinej veci, ktorá by bola
proti slovenským záujmom, ktorú možno akýmkoľvek spôsobom a ktorýmkoľvek
Slovákom pokládat’ za Slovensku škodlivú. Žijem a verím v opravdové hlboké
bratrstvo a jednotu plnej československej rovnosti, plnej rovnoprávnosti medzi
Čechmi a Slovákmi. Verte mi, že práve toto jejedna z tých vecí, na ktorú budem v
svojom politickom účinkovaní vždycky pyšný. Dnes hovorím, že to je a zostane i
naďalej mojim skutočným politickým programom.”
Dr. Beneš bol presvedčený, že Hitler sa neuspokojí výboji v Porýnsku, Rakúsku
a Československu, že bude nútený v nich pokračovať, i keď to vyvolá vojnu. Keď o
tom hovoril významným americkým činiteľom na shôdzi v Chicagu a dodal, že
očakáva vojnu do konca 1939, reagovali, že je “blázon”. Vojna začala v septembri
1939. Dr. Beneš tento svoj názor na nacistickú výbojnosť a vojnu, ktorú to vyvolá,
opakoval na prednáškach k Američanom a pred odchodom do Anglie
československým činiteľom i organizáciám. Vyzval ich, aby jeho prácu
podporovali, týmito slovy:
“Zde v Chicagu, kde jsem umístil svou kancelář vedle normálně fungujícího
konsulátujejž vede konsul bratr Holý, bude moje kancelář a kancelář informační a
zpravodajská pod vedením bratra Dr. Papánka dále pracovat a zejména všechny
věci informační soustřeďovat. Prosím vás, abyste ho zde v této práci podporovali a
kde budete moci mu pomáhali."

Dr. Beneš bol totiž presvedčený, že strediskom činnosti a pripravovaného boja
proti Nemcom bude Anglia a preto opustil profesúru v Chicagu a v polovici júla
1939 se vrátil do Londýna. 8. júla 1939 mi dal list, ktorý som behom celej vojny
nepotreboval a nikomu neukázal, ale ktorý pre jeho obsah a závažnosť citujem:
Dr. Ján Papánek
*18, Hotels Windermere
Chicago Illinois
Vážený pane doktore:
Násilné obsazení Československé republiky německou
mocí a Maďarskem vynutilo si okamžité zahájení československé zahraniční akce,
jejímž úkolem jest udržení právní existence Československa, chránit
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československé zájmy a znovu vybudovat samostatné demokratické
Československo.
Naši českoslovenští krajané v celém světě a zvláště ve Spojených státech se již
organisují, aby pomohli vybudovat svobodu své staré vlasti v Americe. Vytvořili v
Československé národní radě v Chicagu své středisko.
Kromě toho jsme připravili vytvoření politického direktoria, jehož ústřední
kanceláře jsou už dnes v práci v Chicagu a v Londýně, a pravidelněfungují ve všech
přípravných pracech. Vaším úkolem bude vésti naši politickou, propagační,
zpravodajskou, kulturní a tiskovou agendu tak, aby československé zájmy byly
chráněny a dále upevňovány. Budete ve stálém styku se zastupitelskými úřady, jež
pokračují ve své funkci, s Československou národní radou v Chicagu, s ostatními
československými organisacemi v zahraničí a jednotlivými našimi činiteli.
Tuto práci budete konati v součinnosti, zejména s vysl. Hurbanem i s ostatními
konsulárními a politickými činiteli. Budete mne v mé nepřítomnosti pravidelně a
soustavně informovati o průběhu naší akce v Americe a o všem, co souvisí s
československými zájmy. Před rozhodováním o zásadních věcech, které nelze řešit
přímo, si vyžádáte mých instrukcí.
Budete mým jménem jednati podle zásadních směrnic ústně dohodnutých. Máte
plnou moc zastupovat mne osobně ve všech věcech naší akce.
Váš
Dr. Edvard Beneš

Naša dôležitá spolupráca s Národnou radou a jej složkami sa v súladu veľmi
dobre rozvíjala. Rada nám rychle a výdatne začala pomáhať propagačné, politicky
i finančne. Celá krajanská verejnosť sa začala hlásiť k spolupráci, až na čiastku
slovenských organizovaných katolíkov, ktorí usilovali o získanie pomoci pre Tisov
režim. Záujem americkej verejnosti sme udržovali a rozvíjali prednáškami a
dodávaním informácií tlači a rozhlasu.
V Europe sa začali prejavovať rozdielné názory na československý odboj
zahájený v Chicagu. Tam, zvlášť vo Francii, nemali radi Beneša a hneď zo začiatku
sa nám nastoloval i slovenský problém. Dr. Štefan Osuský, vyslanec v Paríži, chcel
strhnúť vedenie odboja do svojich rúk a do linie oddelovania Slovákov od Čechov,
a keď sa to nepodarilo, chcel, aby bol aspoň spolupredsedom odboja - Dr. Beneš za
Čechov, Dr. Osuský za Slovákov a Karpatorusov. Dr. Milan Hodža si vytvoril v
Paríži vlastnú organizáciu. My zo Spojených štátov sme ich pozývali, aby sa
pripojili k akcii Dr. Benešom v Chicagu zahájenej a vedenej.
K Dr. Hodžovi a jeho rodine som v minulosti mal kladný a priateľský pomer.
Bolo tomu tak zvlášť v rokoch 1932 až 1935, keď som bol parlamentným
referentom zahraničného ministerstva v Prahe. Mojim úkolom vtedy bolo stýkať
sa s členmi vlády a parlamentu, informovať ich o práci zahraničného ministerstva,
odpovedať na ich dotazy a referovať o ich názoroch. S Dr. Hodžom sme náhodne
vtedy boli dva razy v Tatranskej Lomnici a bola príležitosť si vymieňať názory.
Obzvlášť to bolo dôležité v 1935, keď som prostředkoval výmenu názorov medzi
Dr. Benešom a Dr. Hodžom. Pri pripravovanej rezignácii nemocného prezidenta
T.G. Masaryka sa jednalo o to, aby sa Hodža s Benešom vzájomne podporovali
pri pripravovanej volbe Beneša prezidentom a Hodža, aby bol ministerským
predsedom. Preto som v 1939 chcel, aby sa Beneš hneď po príchode do Londýna
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sišiel s Hodžom. Táto schôdzka sa uskutočnila. Beneš mi potom napísal, že sa na
spolupráci zásadne dohodli, ale že si Hodža želá odklad verejného vystúpenia.
Pozdejšie som sa od Hodžu v Chicagu dozvedel, že neboli dohodnutí. Keď som sa
ho pýtal prečo nie, odpovedal “Beneš je mojim prezidentom”. Minister J. Lichner
mi však vtedy povedal, že na začiatku boli dohodnutí. Príčinu nedorozumenia som
sa nikdy nedozvedel.
Naša všestranná práca vo Spojených štátoch však nehatene pokračovala.
Harmonická spolupráca s Národnou radou a s krajanmi vôbec, bola dôležitým
úsekom tejto činnosti. Vedľa finančnej, propagačnej a politickej činnosti bola
rozšírená i na pomocnú akciu pre československých vojákov i uprchlíkov - šatstvo,
lieky, ambulancie, a ine. Boli zakládané odbočky československého Červeného
kríža pri americkom a sám bol som menovaný delegátom Československého
červeného kríža a získával som pomoc pre našich v Europe od amerického
Červeného kríža.
Zachraňovali sme nedokončený československý pavilon na Svetovej výstave v
New Yorku. Zahájili a udržovali sme v Bostonu krátkovlnný rozhlas do
Československa. Postupne sme začali spolupracovať s americkými rozhlasovými
staniciami a s rozhlasom americkej vlády. Dodávali sme materiál a články
anglickej tlači a boli sme členmi celej rady informačných a humanitárných
organizácií. Mali sme stovky prednášok na školách, univerzitách a v rožných
kluboch a inštitúciách. Založili a spolupracovali sme v Inter-Allied Information
Committee, ktorý sa pozdejšie zmenil na United Nations Information
Organization a stal sa prvou inštitúciou Spojených národov. Účastnili sme sa
podpisu United Nations Declaration z 1. januára 1942, ktorú podpísal vyslanec
Hurban a o pár dní neskoršie i dohodu Lend Lease medzi americkou a
československou vládou. Vytvorili sme československo-polsko-jugoslávský
pracovný komitét, ktorý sa zaoberal hlavne hospodářskými a sociálnými
problémami. Pravidelne som mával tlačové konferencie s vydavateľmi krajanskej
tlače hlavne v Chicagu a v New Yorku a využívali sme každej príležitosti, aby sa o
Československu hovorilo a písalo v americkej tlači.
Bolo aj nepríjemných a československej veci škodiacich problémov. Tak sme
viedli dlhý boj s americkými výrobci map, zvlášť Rand McNally, ktorí začali
vydávať mapy s uvádzaním československého územia ako súčiastky Nemecka a
Maďarska. Maďari na čele s Tiborom Eckhardtom boli velmi aktívni a mali
podporu niektorých činiteľov v Štátnom Departmente. Chceli vytvoriť zvláštný
komitét a sľubovali dodať spojencom väčšie počty maďarských vojákov. Získali k
tomu i niektorých Rumunov. Úsilím vyslanca Hurbana, Národnej rady a
Zahraničnej akcie sa nám podarilo tomu zabrániť a predísť tak, aby tretina
Slovenska, ktorú mali Maďari obsadenú, neostala natrvalo v ich područí.
Habsburgovia s pomocou Coudenhove Kalergiho, propagátora Pan-Europy, boli
veľmi aktívni, zvlášť na univerzitách a museli sme tuto propagandu zneškodňovať.
Výsledky všestrannej a neúnavnej práce sa začali prejavovať aj politicky. Úsiliu
Dr. Beneša a jeho spolupracovníkov po celom svete sa postupne docielovalo
uznanie Československej vlády v exilu jako představitelky obsadeného
Československa.
Opozícia proti Dr. Benešovi, jeho spolupracovníkom a proti programu odboja,
ako bol formulovaný hned od začiatku - “Slobodné Československo v slobodnej
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Europe” - ktorú vyvolávali v Europe niektorí bývalí českí politikovia, ale hlavne
slovenskí, začala byť behom 1941 prenášaná z Európy do Spojených štátov a boli
sme nútení sa ňou zaoberať.
Niekedy začiatkom vojny mi bol v Milwaukee predstavený Dr. Šebík. Bola tam
veľká manifestácia za slobodné Československo. Vedľa starostu mesta som bol
hlavným rečníkom a Sebíka, ako novoprichodiacého a neznámeho som tam chcel
obecenstvu predstaviť. Žiadal ma však, aby ľudia nevedeli o ňom, že bol
“policajtom” a má obavu z publicity. Napriek tomu som ho pozval a sľúbil som
mu, že prehovorím s činiteľmi Slovenského národného sdruženia a odporučím,
aby ho zamestnali. Jednalo sa nám o zapojenie do odboja súcich ľudí a Šebík sa tak
dostal k práci v Národnom sdružení. Z Benešových prostriedkov Zahraničnej akcie
sme mu začali prispievať na živobytie. Sdruženie ho používalo k prednáškovej
činnosti medzi slovenskými krajanmi, ktorú z počiatku dobre vykonával.
Pozdejšie, v 1941, Sdruženie pozvalo ministra J. Lichnera z Londýna na
prednášky. Tento tiež začal dobre, ale prišiel propagovať medzi amerických
Slovákov neslávnu Žilinskú dohodu z oktobra 1938, miesto, aby pomáhal získávat’
spoluprácu nových ľudí so Sdružením. So Šebíkom, ktorý mu bol pridelený ako
sekretár, sa spojili a v krátkej dobe sa im podarilo Sdruženie rozdvojiť. Koncom
1941 prišiel do Spojených štátov i Dr. Hodža, ktorého príchod nejakú dobu nám
tajili a v tejto činnosti pokračovali pod zámienkou sjednocovania amerických
Slovákov.
S vyslancom Hurbanom a pri jednej príležitosti i s J. Masarykom sme sa snažili s
Dr. Hodžom, spoločne s výborom Sdruženia, sísť v New Yorku,aby sme si o
všetkých problémoch pohovorili. Šebík s Lichnerom však tieto schôdzky
znemožnili a výsledok rozporov, ktoré vyvolali, bol, že sa nimi začala zaoberať
americká tlač. Dr. Hodža začal s ňou polemizovať. Preto V. Plátek, predseda
Slovenského národného spolku, svolal schôdzu činiteľov niektorých americkoslovenských fraternalistických organizácií a časopisov do Harrisburgu na 21.
augusta 1942, na ktorej chcel získať podporu pre činnosť Dr. Hodžu, ktorého tiež
na ňu pozval. Na schôdzu pozval tiež vládnych zástupcov z “Office of War
Information”, ale tito odpovedali, že Hodža ako cudzinec nemá na schôdzi
amerických organizácií čo robiť a jestli tam bude, že oni neprídu. Dr. Hodža sa
potom schôdze neúčastnil a v prítomnosti zástupcov Office of War Information
bola Hodžova činnosť odsúdená.
Americká vláda sa obávala, že rozpory a rozkladná činnosť môže poškodiť jej
vojnové úsilie, ktoré sa začalo rozbiehať. Preto sa Office of War Information
rozhodol svolať všetkých významnejších amerických Slovákov na schôdzu do
Pittsburghu na 14. septembra 1942 bez ohľadu na ich názory a pomer k
Československu. Zástupcovia americkej vlády, z ktorých jeden bol terajší
kalifornský senátor Alan Cranston, chceli, aby bola na schôdzi odhlasovaná len
rezolúcia, ktorá by schválila a podporila úsilie americkej vlády v boji proti
nacistom a ich spojencom.
Tejto príležitosti na schôdzi všetkých amerických Slovákov vládnymi činiteľmi
pozvaných využil Dr. Hodža so svojimi priateľmi a miesto návrhu vládnej
rezolúcie títo predložili svoj návrh, ktorý sa týkal slovenských vecí a
československého pomeru. Nastala veľmi rozčilujúca debata, pri ktorej návrh
rezolúcie priateľov Dr. Hodžu bol prijatý. Zástupcovia vlády odišli zo schôdze s
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tým, že účel schôdze bol zdôrazniť a podporiť americké vojnové úsilie a s
odhlasovanou rezolúciou týkajúcou sa cudzej spojeneckej vlády nechcú mať nič
spoločného. V dôsledku tohoto odchodu si účastníci schôdze uvedomili, že boli
zavedení a rezolúciu odvolali. Potom odhlasovali vládou navrhnutú rezolúciu a
návrh rezolúcie Hodžových priateľov zmenili tak, že útoky proti československej
londýnskej vláde boli zmiernené. Asi polovina účastníkov odoprela podpísať i túto
zmenenú rezolúciu.
Zásah Dr. Hodžu a jeho priateľov mal i politickú dohru. Do veci sa totiž
zamiešal i iný vládny úrad - “Office of Strategic Services” - ktorého hlavným
úkolom bolo zabrániť akékoľvek možnosti sabotáže vo vojnovom priemysle. Jeho
přestavitel’ DeWitt Poole, prišiel ku mne a povedal, že chovajú úctu k Dr. Hodžovi
ako bývalému československému premiérovi, ale že za žiadných okolností nemôžu
pripustiť, aby rozkládal americké vojnové úsilie; že chcú, aby prestal písať články a
prednášať a že chcú, aby bol menovaný na Columbia alebo Yale univerzite ako
“Research Associate”, kde by sa mohol sústrediť na historicko-vedeckú prácu.
Činnosť Dr. Hodžu potom pomaly ochabovala, bol nemocný a roku 1944 zomrel.
Dr. Beneš mojím a J. Masaryka prostredníctvom uhradil výlohy spojené s jeho
dôstojným pohrebom.
Dr. Hodža mal pracovať na medzinárodnom poli. Keď to z akýchkoľvek
dôvodov neišlo v Paríži, či v Londýne, mal to skúsiť vo Spojených štátoch. Viem, že
Dr. Beneš si to želal a v 1943, keď bol vo Spojených štátoch mu písal dôležitý list,
ačkoľvek šesť Hodžových priateľov v dobe Benešovho príchodu do Washingtonu
poslalo štátnemu sekretárovi Cordell Hullovi denunciaciu proti Benešovi a
predmníchovskému Československu, v ktorej žiadali, že Hodža má menom
Slovákov vyjednávať. Jan Masaryk i Vlado Hurban by to boli uvítali. Sám som to
podporoval ešte prv, než Hodža prišiel do Spojených štátov. Tí, ktorí mu radili,
nemali pripustiť, aby sa vyčerpával na úrovni a v prostredí malých ľudí s
obmedzeným obzorom.
Naša činnosť - “Československá zahraničná akcia” - vedená z Chicaga do konca
roku 1941, sa po uznaní československej exilovej vlády, po vstupu Spojených
štátov do vojny, presťahovala do New Yorku, kde začala účinkovať od 1. januára
1942, pod menom “Československá informačná služba”, ako súčiastka londýnskej
exilovej vlády.
Výsledky neúnavnej práce Dr. Beneša, jeho spolupracovníkov, armády, letectva
a potom exilovej vlády sa prejavili na jar 1943, keď prezident Roosevelt pozval
prezidenta Beneša k úradnej návšteve do Spojených štátov. Beneš bol
Rooseveltovým hosťom v Bielom dome, kde mali spolu niekoľko rozhovorov. Na
zdôraznenie významu Československa a uznanie práce vyslanca Hurbana,
Roosevelt prejavil súhlas, aby vyslanectvo bolo povýšené na velvyslanectvo.
Okrem toho jednal Beneš so štátnym sekretárom a vysokými úradníkmi Štátneho
Departmentu. Bol pozvaný a hovoril v Capitolu na spoločnej schôdzi senátu a
Domu zástupcov a mal zvláštne schôdzky s členmi zahraničných výborov
Kongresu. Hovoril na manifestačných schôdzach v New Yorku, Chicagu a
Detroitu. Na žiadosť prezidenta Roosevelta navštívil strediska vojnovej výroby a
mal nepočetné súkromé hovory s významnými činiteľmi.
Najvážnejším problémom, o ktorom jednal s Rooseveltom bola pripravovaná
návšteva v Moskve a návrh priateľskej smluvy so Sovietmi. Dr. Beneš mi vtedy
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hovoril, že Moskva tlačí, aby tam čo najskoršie prišiel, ale že to odkládá, dokiaľ
nepočuje názor Roosevelta. Hovoril, že v Anglii majú určité rezervy proti návšteve
i zmluve, i keď podobnú sami podpísali. Po rozhovoru s Rooseveltom a v Štátnom
departmente mi povedal, že názory v departmente sú rozdelené, ale Roosevelt, že
nemá námietok. Preto sa rozhodol, že koncom 1943 pojede do Moskvy a
pripravovanú smlúvu o priateľstve a spolupráci schváli. (Celý významný zájazd
bol zachytený v knihe Dr. Edvard Beneš, President of Czechoslovakia, The
Czechoslovak Statesman’s Official Wartime Visit to the United States and Canada
in 1943.)
Po postupnom medzinárodnom uznaní československej exilovej vlády, ktorá sa
stala súčiastkou spojeneckého systému - Spojených národov - bojujúceho proti
nacismu a jeho spojencom, bolo treba prikročiť k docieleniu oduznania Mnichova
a viedeňskej arbitráže. Spojenci sa totiž zdráhali hneď uznať, že obnovené
Československo má byť ustavené v predmníchovských hraniciach. Nikto sa pred
koncom vojny nechcel k tomu zavazovat’. Len postupne sa to darilo. Preto tiež
každý odpor v Československu bol okamžite exilovou vládou ocenený a
zhodnotený. Bolo tomu tak zvlášť v dobe tragédie v Lidiciach a pozdejšie na
Slovensku.
Význam povstania na Slovensku bol všade radostne uvítaný, vládou v exilu
ocenený a zhodnotený. Boli naviazané styky s povstalci a spojenci boli žiadaní, aby
ich uznali ako súčiastku československej spojeneckej armády a aby im pomohli. To
sa i stalo, bohužiaľ, v obmedzenej miere, a nedostačovalo to. Reakciu
spojeneckého sveta však bolo vidieť z telegramov Dr. Benešovi a vláde. Vo
Spojených štátoch to dostalo najväčšiu možnú publicitu a Slovenské národné
sdruženie s rev. Jaroslavom Pelikánom na čele to zaznamenalo vo veľmi dobrej
publikácii.
Ani tu sa zahraničný odboj neodchyloval od vývoja na Slovensku, ako je to
vidno z Deklarácie Slovenskej národnej rady z L septembra 1944, kde okrem iného
sa píše:
Náš domáci odboj tak, ako bol dosiaľ vedený v úplnej shode s československým
zahraničným odbojom, chce i naďalej v jednote a spolupráci priviesť náš boj k
víťazstvu. Sme za bratské spolužitie s českým národom v novej československej
republike. Ustavoprávne, sociálne, hospodárske a kultúrne otázky republiky budú
vzájomnou dohodou definitívne usporiadané zvolenými zástupcami slovenského a
českého ľudu v duchu demokratických zásad, pokroku a sociálnej spravodlivosti.
Šebíkov článok je plný predsudkov proti Čechom a Čechoslovákom a nenávisti
k Benešovi, Všetko, čo Beneš ajeho spolupracovníci v druhej svetovej vojne konali
a vykonali, sa snaží znehodnotiť. Rozčulujesa, že Beneš sa opovážil vysloviť názor,
že Slováci nemali v druhej svetovej vojne človeka, ktorý by bol na výške so
Štefánikom. Dokonca nadhazuje, že sa pokúšali falšovať skutočnosti. Veľa cituje
New York Times a teraz po tricatích rokoch hovorí, že sa niekedy mýlili. My sme
mali radosť, že povstaniu dávali publicitu. Vedľa toho cituje hlavne komunistickú
publikáciu “Acta Occupationis”. Niet pochybností, že z londýnskych dokumentov,
ktorých sa zmocnili, použili iba to, čo mohlo znevážiť význam boja za obnovu
Československa. A Šebík z tohoto materiálu používa prevážne to, čo by
zahraničný boj, vedený Benešom, ešte viac znevážilo. Dovoláva sa Smutného,
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Benešovho blízkeho spolupracovníka, ktorého komunisti najviac citujú.
Smutného som dobre poznal. Konečný úsudok som si o ftom urobil v dobe, keď
som vo februári až máji 1948 protestoval v Bezpečnostnej rade Spojených národov
proti zásahu sovietov do československých vnútorných vecí v rozporu s Chartou
Spojených národov. Vtedy mi Jaromír Smutný vzkazoval z Prahy, aby som nič
nepodnikal.
Je nepochopitelné, prečo vydavatelia Zborníka o Slovenskom národnom
povstaní pripustili, aby tam boli zaťahované negatívne úseky československého
odboja z doby pred povstaním, jeho význam znehodnocovali a brali v pochybnosti
i ostatné články.
Robili sme odboj, revolúciu a nedbali sme, či to bolo podľa ústavy alebo nie. Ani
nám nezáležalo na tom, čo o tejto revolúcii napíšu komunisti a či to niekto použije
proti tým, ktorí sa snažili pripraviť národu lepšiu budúcnosť.
Skutočnosťou je, že program obnovy Československa v jeho předmnichovských
hraniciach bol do konca vojny plne uskutočnený. Bolo to v prvom rade zásluhou
Dr. Beneša a jeho spolupracovníkov v Zahraničnej akcii, zastupitelských úradoch,
v armáde a v letectve, Národnej rade a jej složkách, v londýnskej vláde a
Informačnej službe. Pomáhal k tomu velký počet československých dobrých ľudí a
priateľov Československa všetkých končin sveta.
To, čo sa stalo po vojne, už nebolo naším úkolom, ale i o tom bude treba si
pohovoriť. Sam som chcel a chcem čo najužšie súžitie Slovákov s Čechmi. Pracoval
a bojoval som za to od svojej najútlejšej mladosti, prežil som úspechy i sklamania.
Konal som to z vlastného presvedčenia, ktoré mi dala rodina a škola. Len v tom
vidím záchranu a lepšiu budúcnosť československého ľudu.

Pro člověka je třeba obětovat všechno. Jen ne jiné lidi.
Stanislav Jerzy Lee
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Kulturní fronta ČSSR
Antonín Kratochvil

Paradox současné kulturní scény Československa - především v oblasti
literatury - spočívá v tom, že zatímco KSC a vláda hovoří o velkých
úspěších a rozvoji socialistické literatury, skutečnost stále ještě odpovídá
spíše někdejšímu výroku Heinricha Bölla o “kulturním hřbitově”. V
listopadu loňského roku Česká národní rada uveřejnila zprávu o rozvoji
kultury, která “dokumentuje velké úspěchy, jichž dosáhl náš lid v současné
etapě socialistické kulturní revoluce” (Tvorba, č. 47, 19. XI. 1975). V
jubilejním třicátém roce “osvobození” ČSR Rudou armádou se prý dá říci,
že ve smyslu cílů kulturní politiky KSC se socialistické společnosti
podařilo “zajistit všem pracujícím zdroje krásy”.
Skutečností však zůstává, že v oblasti literatury - především české nebyl zaznamenán takřka žádný umělecky výrazný původní titul.
Literární soutěž vypsaná u příležitosti 30. výročí “osvobození” ČSR
nezaznamenala žádné výrazné umělecké dílo, třebaže byla obeslána více
než jedním stem beletristických příspěvků. Umělecky výrazné osobnosti
mlčí, ať jsou to na př. básníci Seifert nebo Holan, či prozaici L. Vaculík, A.
Kliment, nebo dramatici V. Havel, I. Klíma, kritici V. Černý, M. Jungman
atd. V knižní produkci se podstatně rozšířila řada reedicí českých i
slovenských klasiků, vedle klasiků světové literatury. V původní české
tvorbě dominovaly knihy s proti-exilovou a s proti-semitskou tendencí,
které jsou po umělecké stránce takřka bezcenné.
Objektivně měřeno, určitých úspěchů na mezinárodním poli, ať již na
loňském frankfurtském knižním veletrhu, či na mnichovské výstavě dětské
knihy, dosáhla česká a slovenská literatura pro mládež. Její jazyková
úroveň je vynikající a grafické vybavení vzorné. (Münchener Merkur, 29.
Oct. 1975.) Ovšem i v literatuře pro mládež se v poslední době objevuje
násilně šroubovaná politická tendence, angažovanost a určitý druh
militarismu. V oblasti kulturně-politické KSČ zaznamenala několik
úspěchů. Několik významějších básníků a prozaiků, především bývalých
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činovníků Svazu čs. spisovatelů provedlo “sebekritiku”. Básníka
Miroslava Holuba následoval prozaik Bohumil Hrabal a Jiří Šotola. Je
však zajímavé, že od těchto “sebekritiků” dosud nevyšla ani jediná nová
kniha a neobjevil se žádný příspěvek v jediném dnešním literárním
časopise, v Liter, měsíčníku. Podle zpráv západních agentur, v nejbližší
době mají vyjít Hrabalovy Postřižiny a Šotolůvromán Kuřenarožni. Obě
vyšly již v “samizdatu”, zv. Petlice. (Svědectví, č. 50, 1975).

Není bez zajímavosti, jak se dívají na současnou čs. literární produkci v
Sovětech. Dne 18. XI. 1975 odevzdal náměstek ministra kultury CSR V.
Kovařík medajle a čestná uznání autorům a nakladatelstvím knih,
vystavených na mezinárodní knižní výstavě v Moskvě. V oblasti odborné
literatury zlatou medajli získala kniha V. Lorence Nové město pražské
(Stát. nakl. technické literatury). Kniha byla vyznamenána za uměleckou
úpravu a technické zpracování. Stříbrnou medajli dostala publikace
Košický vládní program, který byl znovu vydán nakl. Svoboda. Bronzové
medajle získaly knihy Srdcem přítele, (autor není uveden) a Ekonomická
encyklopedie. Ilustrátoru Kamilu Lhotákovi byla udělena “stříbrná větev
přátelství” za ilustrace knihy Valentina Katajeva Na obzoru plachta bílá
(nakl. Albatros). Tyto odměny jsou charakteristické: jedná se výlučně o
odbornou literaturu anebo o výtvarný doprovod.

* * *

Mezi umlčované autory patří opět spisovatelé odsouzení v padesátých
letech. Jedinou výjimkou měl být prozaik Fr. Křelina. Týdeník Tvorba (č.
36, 1973) přinesl ukázku z jeho chystaného románu Soud nad Babelem a
oznámil jeho brzké vydání. Křelinův román však dosud nevyšel. (Křelina
byl v padesátých letech odsouzen k trestu dvanáctiletého žaláře).
Značnou odezvu vyvolaly protestní listy některých umlčovaných
autorů. Václav Havel, který nyní pracuje jako pomocný dělník v pivovaru
(Der Spiegel, 10. XI. 1975) napsal dopis Gustavu Husákovi, v němž uvedl,
že v ČSSR vládne atmosféra strachu a bují korupce (Reuter, DPA,
Prague, 12. IV. 1975). Ludvík Vaculík poslal “otevřený list” Kurtu
Waldheimovi, v němž kritizoval ideologický nátlak a policejní metody v
ČSSR. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. VIII. 1975) Filosof a esejista
K. Kosík poslal dopis J.P. Sarterovi, v němž protestoval proti perzekuci čs.
intelektuálů.(AFP., DPA, 26. V. 1975.) Vedle těchto protestů z oblasti
kulturní, vyšly i protesty z řad politiků (např. od býv. ministra J. Hájka)
nebo z řad vědců. (Ivan Málek a j.)
Zjevným projevem pasivní rezistence je v ČSSR také “samizdatová”
literatura. Taková illegální literatura existovala v českém písemnictví
ovšem již v padesátých letech, a byla tehdy umlčena dvěma
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spisovatelskými procesy. Značnou pozornost vbudil tehdy první
spisovatelský manifest, tzv. “Memorandum-určené západním státníkům”.
Rudé právo označilo manifest za “nestoudný” (24. IV. 1952). V
následujícím procesu prof. J. Kepka byl odsouzen k trestu smrti a
popraven. Básník J. Kostohryz byl odsouzen k doživotí a dramatik V.
Renč k 25 letům žaláře. Dnešní samizdaty vycházející v edici “Petlice”
přesáhly již počet padesát (od třiceti autorů). Některé z románů této edice
byly vydány na Západě, buď v originále (např. Peckovo Štěpení (68
Publishers, Toronto) nebo v překladech (např. Vaculíkova Morčata (ve
švýcarském Lucernu).

Značně nejasné je stanovisko čs. komunistického režimu k zahraničním
kontaktům českých a slovenských spisovatelů. Zatímco např. Václavu
Havlovi bylo znemožněno účastnit se některých premiér jeho her na
Západě, nebo na 40. kongresu mezinárodního PEN-klubu, kam byl
oficiálně pozván, jiným autorům jsou cesty na Západ povolovány. Milan
Kundera, jehož některé knihy na př. Žert, jsou rafinovanou kritikou
stalinismu, je dovoleno přednášet na universitě v Remeši (Reuter, 21. VII.
1975). Také Pavlu Kohoutovi byl dovolen zájezd do Švýcarska, (v srpnu
1975), na premiéru jeho nové divadelní hry Ruleta.
XV. sjezd KSČ kulturní oblast téměř ignoroval. V obšírných
“směrnicích rozvoje ČSSR” schválených sjezdem, byl kultuře věnován
malý odstaveček, v němž se od ní žádá, aby se “leninsky orientovala a
prosazovala metody socialistického realismu”. Jako jediné pozitivum je
možno zaznamenat nový osmistránkový čtrnáctideník věnovaný divadlu,
filmu a televizi, nazvaný Scéna. Tento časopis však může sotva vyplnit
mezeru, jež zeje od r. 1969, kdy byl zastaven vynikající měsíčník Divadlo.
(\ únoru 1970 byly zastaveny významné Divadelní noviny, které se snažily
zachovat tradici populárních Literárních listů. Filmové a televizní noviny
byly zlikvidovány administrativní cestou v r. 1969.

Bilance a perspektivy české literatury
Od r. 1970 čeští ministři kultury Brůžek a později Klusák bilancovali
pravidelně českou kulturu za uplynulý rok a vytyčovali směrnice pro příští
rok. Loni se poprvé český ministr kultury odmlčel, ale rozsáhlou bilanci
provedli redaktoři kulturní části Rudého práva. J. Kliment v článku “Bez
velikášství, ales oprávněnou hrdostí” (R.p. 31. XII. 1975 a L 1.1976) a Jan
Kozák v rozhovoru s redakcí Tvorby (L I. 1976) podrobně glosovali
současnou situaci českého písemnictví.
Dne 5. ledna 1976 byl zahájen třídenní ideově-výchovný seminář Klubu
kulturně-politických redaktorů Českého svazu novinářů. Na začátku
semináře se konala beseda redaktorů s vedoucím oddělení kulturyÜV
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KSC, M. Müllerem a s českým ministrem kultury M. Klusákem (Čs.
televize, 5. I. 76). Klusák také krátce odpověděl na několik otázek
redaktorky E. Polánkové ve Vysílání pro Čechy a Slováky v zahraničí.
{Radio Praha, 5. I. 1976.) Bilance a perspektivy české kultury v projevech
stranických funkcionářů vyzněly značně optimisticky a byly v drastickém
kontrastu s analýzou situace, jak ji během r. 1975 podali na př. Václav
Havel, Ludvík Vaculík nebo Karel Kosík. Jan Kliment v citovaném článku
R. p. poukázal především na to, jakou “tvůrčí posilou” pro uměleckou
činnost jsou dnešní umělecké svazy. Tak např. Svaz českých spisovatelů se
prý cílevědomě stará o mladé autory a pořádá pro ně semináře a besedy se
zkušenými autory. R. 1975 Svaz přijal - podle Klimenta za členy - 23
mladých autorů, takže v současné době je v něm 150 začínajících a nových
autorů. Čeští spisovatelé prý navázali živý kontakt se zahraničím,
především ovšem s partnerskými organizacemi socialistických států. Za
významný čin Kliment rovněž označil mezinárodní setkání šéfredaktorů
kulturních časopisů socialistických zemí, k němuž došlo v Bratislavě.
V roce 1975 prý bylo do cizích jazyků přeloženo 22 titulů ze současné
české literatury. (Kliment neuvedl autory takových knih, ani do kterých
řečí byly knihy přeloženy.) Za významné novinky původní tvorby Kliment
označil tyto svazky: Jan Kozák: Bílý hřebec, Svatý Michal a Lovcem v
tajze; Bohumil Říha: Doktor Meluzín', M. V. Kratochvíl: Evropa tančila
valčík', Josef Toman: Sokrates; Miroslava Tomanová: Stříbrná pláň;
Alexej Plůdek: Vabank', Vlád. Pazourek: Neklidné brázdy; Josef Rybák:
Kouzelný proutek a Hodiny pro bosé nohy, Vladimír Páral: Mladý muž a
bílá velryba, Radost až do rána: Skála: Co si beru na cestu a někoiik
dalších titulů. S výjimkou Kozáka, Pludka, Párala a Skály, se jedná o
autory starší generace, kteří estetickou hodnotou svých děl nikdy
nepřekročili skromný průměr.
Bylo by jistě zajímavé srovnat s touto “oficiální” literární produkcí nové
tituly, jež vyšly v edici Petlice, mezi jejíž autory patří na př. Jaroslav
Seifert, Oldřich Mikulášek, Jiří Kolář, Karel Pecka, Václav Havel, Zdeněk
Kalista, Jan Patočka, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Václav Černý atd. Jan
Kliment zhodnotil v citovaném článku úspěchy v ostatních uměleckých
oborech, především v hudbě. V závěru zdůraznil, že čs. kultura vstupuje do
předsjezdového období “s hrdostí”. Důvěra, již má KSČ ke svým umělcům,
jim “dává křídla a prospívá jejich tvorbě”.

V úvodu rozhovoru s předsedou Svazu českých spisovatelů, Janem
Kozákem, redaktor Tvorby, Zdeněk Volný, se vrátil (L I. 1976) k zasedání
výboru Svazu českých spisovatelů, z poloviny prosince 1975, na zámku
Dobříši. Na zasedání byly hodnoceny přípravy Svazu na XV. sjezd KSČ.
Kozák se ve svých výpovědích zabýval otázkami diferenciačního procesu,
který údajně probíhá mezi českými spisovateli. Svaz postupně přijal řadu
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autorů, jako např. Jana Otčenáška, Vladimíra Neffa, Ladislava Fukse a
další, kteří prý svá dřívější stanoviska “přehodnocují” a projevují zájem o
spolupráci se Svazem. Mezi nimi jsou např. (podle Kozáka) Bohumil
Hrabal, Josef Nesvadba, Jiří Šotola, Vladimír Páral a j. V současné době
Svaz prý má 168 členů. V další části rozhovoru, Kozák se zabýval
nastupující literární generací a zdůraznil, že nejprve je nutno “zmapovat
nové tvůrčí síly” hledající cestu z mnohaletých ideových a tvůrčích zmatků,
vést s nimi dialog, vysvětlovat jim politiku strany, vyhledat literární
pedagogy a vytvořit nejvhodnější formy seminářů.
Do dnešní doby (podle Kozáka) Svaz získal přehled o práci zhruba 150
začínajících autorů; vypracoval jejich evidenci, uspořádal s nimi semináře,
besedy a zájezd do SSSR. Dosavadní zkušenosti prý ukazují, že v próze je
situace lepší než v poezii. Prozatím nejslabším místem práce KSČ s mladou
literární generací je literární kritika. O zahraničních stycích Svazu Kozák
prohlásil, že do ČSSR byli pozvání Boris Polevoj a Konstantin Simonov a
ze Západu “Peter Weiss a jiní”. Nejširší spolupráce se (ovšem) vyvinula se
SSSR. Vyústila v podepsání dlouhodobé smlouvy o vzájemné spolupráci
na 5 let. Je prý to prvá dohoda tohoto druhu v celé historii čs. uměleckých
tvůrčích Svazů.
Český ministr kultury Milan Klusák zdůraznil v relaci pro Čechy a
Slováky v zahraničí (Radio Praha, 5. I. 1976) že “ minulý rok byl
neobyčejně příznivý pro rozvoj čs. kultury”. Jeho inspirací prý bylo 30.
výročí osvobození ČSR sovětskou armádou. Zvláště se to prý projevilo v
Roku české hudby, ale také v divadle a v literatuře. Za pozitivní úspěch r.
1975 Klusák označil tvořivou aktivitu českého lidu a uměleckou činnost
amatérů, členů divadleních, tanečních a pěveckých souborů. V závěru
ministr přiznal, že existují stále problémy spojené se zvyšováním kvality
tvorby, a to jak po stránce ideové, tak i po stránce umělecké hodnoty.
Přes všechny takové optimistické rozbory nelze nevidět, že za osm let po
sovětské invazi ČSSR se nepodařilo obnovit literární týdeníky jakými byly
Literární noviny, a Kulturný život, nebo časopisy Plamen, Host do domu a
j. Nelze nevidět, že celá řada předních spisovatelů opět zmizela se scény.

Březen - Měsíc české a slovenské knihy
“Měsíc knihy” byl vždy účtováním se stavem knižní produkce. Oslavy
letos probíhaly především v Praze a v Bratislavě. Částí akce byly i Dny
poezie, které se konaly i v některých krajských městech. “Dny poezie” byly
zahájeny v plzeňském Divadle J. K. Tyla, 1. března. Slavnostního zahájení
se účastnili představitelé českého ministerstva kultury, Svazu českých
spisovatelů a představitelé veřejného života. Ideová náplň Měsíce knihy a
Dnů poezie byla dána mimořádnými politickými událostmi: sjezdem KSČ
a KSS, jakož i výročím založení KSČ. “Měsíc knihy” měl především zjevit
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jak česká a slovenská literatura “jde od počátku po boku lidu, v boji za
pokrok a osvobození člověka”.
Podle Rudého práva (28. II. 1976) v českých zemích vychází údajně na
4.200 titulů ročně, v celkovém nákladu 350 milionů výtisků. Tato čísla jsou
pro nás nekontrolovatelná a nelze určit, kolik procent z té laviny připadá
na krásnou literaturu. Na politický a angažovaný charakter současné
knižní produkce poukázal m. j. St. Konečný ve slovenském literárním
časopise Romboid (č. 1. 1976). Zdůraznil, že dnešek je charakterizován
zintenzivněním ideologického boje mezi kapitalistickým a socialistickým
světem. Mírová koexistence těchto dvou soustav prý “nic nemění na
nesmiřitelnosti jejich ideových systémů”. Angažovanost čtenářské obce
prý stoupá a podobně i sortiment žánrů politické knižní produkce.
Odbornou literaturu prý čte na Slovensku asi 20% - 30% čtenářů, beletrii
50% - 60%. Podle Romboidu, nejvyspělejší čtenáři nedávají přednost ani
jedné ani druhé oblasti, ale pohybují se mezi oběma. Těch 30% - 40%
čtenářů čtoucích odbornou literaturu i beletrii, představuje, podle
Konečného, nejkultivovanější čtenáře rekrutující se ze všech sociálních
tříd. Zájem o “politickou literaturu faktu” prý také stále vzrůstá. V rámci
Měsíce knihy byla v Bratislavě uspořádána “knižní žatva”, t.j. přehled
ediční produkce vydavatelstva Pravdy. (Radio Bratislava, 3. III. 1976.)
Pravda, jak zdůraznila redaktorka Katarina Lajčiaková, patří k těm
vydavatelstvím, jež již v květnu 1945 ohlásila velký poválečný ediční plán.
Tak již více než 30 let toto vydavatelství přispívá k rozšiřování politické a
společensko-vědní literatury na Slovensku.
O knižních novinkách připravených k Měsíci knihy, nejdůkladněji
informoval týdeník Knižního velkoobchodu v Praze a Slovenského
knižního velkoobchodu v Bratislavě Nové knihy. Každé číslo tohoto
týdeníku je rozděleno na dvě části: vydané knihy a chystané knihy. V č. 8.
Nových knih (18. II. 1976) v rubrice vydaných knih, je v oblasti krásné
literatury uvedeno devět českých titulů, jeden slovenský a tři maďarské.
České tituly představuje třetí díl Země zamyšlené Lad. Stehlíka, dále
román Ed. Petišky Štěstí, noc a hvězdy, angažovaný příběh o historii
malého města v posledních 25 letech a životopisný román o Janu Amosů
Komenském, z pera M. V. Kratochvíla. Další novinkou je výbor
novinářských článků ministra zahraničí B. Chňnoupka nazvaný Milníky a
F. Fárka Stopy mizí v archivu, o zpravodajské službě v předmnichovské
ČSR. Další tituly z oblasti krásné literatury představují překlady. Jediná
slovenská knižní novinka byl výbor básní ministra kultury M. Válka.
V rubrice chystaných knih (registrující knihy, jež vyjdou “příští týden” v
oblasti krásné literatury bylo uvedeno celkem 18 titulů; z toho 12 českých,
4 slovenské a 2 maďarské. Z českých titulů byl uveden výbor jihočeského
básníka Josefa Bartušky Rytíř české řeči. Z básnického díla Vladimíra
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Holana vyšly v jednom svazku tři reedice pod názvem Tentokrát. Zahrnují
autorovy sbírky, které v celkovém jeho díle stojí značne izolovaně. Další
básnickou novinkou byla Eva Václava Honse, věnovaná budovatelské
práci v Ostravě. Témuž městu je věnována básnická sbírka Románské
Poéma Ostrava. Mezi básnickými novinkami vyšla také drobná básnická
sbírka (44. str.) neznámého básníka Aloise Hůlky nazvaná Už roste slunce.
Novým angažovaným románem zobrazujícím leta 1968-69 na vesnici, je
příběh z jižní Moravy Pod Bílými kopci z pera Emila Malacky. Slovenská
knižní produkce nezaznamenala mnoho původních novinek; jsou to
většinou reedice, nebo překlady. Podrobné informace o výši nákladů
jednotlivých knih není možno získat, protože časopis Nové knihy uvádí
výši nákladů jen v některých případech. Básnické sbírky Hůlky a Honse
vyšly maximálně v jednom tisíci výtisků. Svazek poezie VI. Holana vyšel
nákladem 3.500 výtisků.
Z novinek politické literatury možno uvést publikaci k XV. sjezdu KSC
nazvanou Sjezdy komunistické strany Československa. Jedná se o soubor
fotografií. Kniha vyšla v poněkud nezvyklé úpravě. Jsou to “volné listy ve
speciálním ochranném pouzdře” (Nové knihy, č. 7, 11. II. 1976) “Volné
listy” mají jistě svůj význam; dají se totiž vypustit listy s projevy
proskribovaných politiků, jimiž se svého času stali na př. R. Slánský nebo
AI. Dubček.
Na začátku Měsíce knihy se ozvalo i několik kritických hlasů. Tak např.
ředitel Nakladatelství technické literatury, ing. J. Sucharda, v rozhovoru s
redaktorem Světa hospodářství (č. 26. 2. III. 1976) zdůraznil, že
problémem v oblasti vědecko-technické literatury je nedostatek
kvalifikovaných sazečů v polygrafické výrobě, zejména pro
komplikovanou sazbu. Tento ožehavý problém prý “volá po řešení”,
protože bude třeba zajistit vydávání literatury pro studium na vysokých
školách. Na nedostatek v jiné oblasti poukázala vedoucí pracovnice
prodejny Česká kniha v Bratislavě, Zuzana Greliková, v rozhovoru s
bratislavským Večerníkem (27. II. 1976). Bratislavská prodejna patří pod
NP Kniha hlavního města Prahy, který rozděluje knihy na základě
velikosti prodejny a jejího ročního obratu. Podle tohoto klíče, Bratislavské
knihkupectví prý dostává z Prahy jen velmi málo novinek.
Oslavy posledního Měsíce knihy, ve srovnání s dřívějšími lety, měly
jasný politický charakter. Kladl se mnohem větší důraz na společenskou
angažovanost literatury, což bylo jistě ve spojitosti se sjezdy KSC a KSSS.
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Literární scéna po XV. sjezdu KSČ
Sjezd vtiskl literární a umělecké scéně novou tvářnost. V obsáhlých
“Směrnicích pro hospodářský a sociální rozvoj CSSR v letech 1976-1980”
je kultuře věnován pouze jeden odstavec, v němž se zdůrazňuje, že v
souladu s náročnými požadavky výstavby socialistické společnosti, je
nutno zabezpečovat soustavný růst kulturní úrovně pracujících a zvyšovat
úlohu kultury při formování socialistického člověka. Požaduje se zajištění
komplexního rozvoje kultury tak, aby upevňovala vztah lidí k socialismu a
pěstovala jejich smysl pro krásu. Je nutno všestranně podporovat umění
vycházející z leninských principů straníckosti, lidovosti a z tvůrčí metody
socialistického reaíismu {Rudé právo, 21. IV. 1976 - příloha).
Kromě okřídlené rétoriky, reálným jádrem je požadavek uskutečňování
leninské a socialisticko-realistické metody v umění. K tomuto požadavku
se vracely hlasy spisovatelů hovořící o posjezdových závazcích. Prozaik R.
Kalčík např. zdůraznil, že ze sjezdové zprávy pro spisovatele vyplynul úkol
objevovat nové talenty a působit na jejich umělecký a politický růst. Je prý
třeba, aby práce nových talentů se rozvíjela ve prospěch socialistické
společnosti. Za pozitivum Kalčík označil zintenzivnění spolupráce české a
slovenské kulturní fronty v mnoha úsecích. “Potřebujeme úspěšný vzrůst
dobrých vztahů, protože náš úkol je společný - Tvorba socialistické
kultury. A sjezdová zpráva byla pro ni velkou inspirací”. Spisovatel L.
Feldek vyjádřil uspokojení nad projevem slovenského ministra kultury M.
Válka, který na sjezdě zdůraznil požadavek vyšší náročnosti a kritičnosti,
jakož i spojení socialistické angažovanosti se zásadou vysoké kvality.
Zajímavý byl hlas filmového režiséra Jiřího Menzela který na sebe
upozornil v druhé polovině šedesátých let řadou významných filmů. Ve
svém příspěvku Menzel řekl, že zažil dvě překvapení. Prvým byl sovětský
film Prémie a upřímnost, s jakou prý jeho tvůrci vystihli pravou a
neokázalou angažovanost. Druhým překvapením byla proMenzela slabá
návštěva tohoto filmu. V kině prý sedělo pouze osm diváků.Menzel se ve
svém příspěvku tázal, zda lidé jsou dnes vzdáleni problémům naší doby
anebo jsou otupeni “přemírou seriálů zahalených do angažovanosti”. XV.
sjezd KSČ prý volal po kvalitě. “Mám zato, prohlásil Menzel že kvalita je
m. j. i schopnost rozpoznat neupřímnost neschopných” (Tvorba, č. 19., 5.
V. 1976). Spisovatelka Katerina Lajčiaková zdůraznila, že v socialistické
literatuře není patrně básníka, který by alespoň náznakem či symbolem
nevyjádřil svou vděčnost a dík Straně. (Podobných hlasů byla celá řada.)
Na počest XV. sjezdu KSČ, president Gustav Husák udělil osmi českým
a slovenským tvůrčím pracovníkům titul “národní umělec”. Jedná se o
umělce z oblasti filmu, divadla, výtvarnictví a hudby. Zcela chybělafronta
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literární. Mezi novými “národními umělci” je - vedle vysloveně stranicky
angažovaných pracovníků - také několik vynikajících osobností, které
stály vždy mimo KSC (např. Cyril Bouda). Titul “zasloužilý umělec”
udělují ministři kultury. Za přítomnosti vedoucího oddělení kultury ÚV
KSC, M. Müllera, ministr Klusák udělil titul 25 českým pracovníkům.
Většina vyznamenaných je rovněž z oblasti divadla, filmu, baletu a hudby.
Ze spisovatelů byli vyznamenáni pouze tři: F. Kožík, Jarmila Urbánková a
Valja Styblová.
Dalším krokem v normalizaci Svazu českých spisovatelů je rozšíření
jeho členské základny o šest nových členů: VI. Párala, Vlád. Michala,
Vladimíra Brandejse, Vlastimila Miloty, Frant. Stavinohy a Jindřicha
Uhra (Radio Praha, 6. V. 1976). Zatímco Vladimír Páral je známým
autorem i na Západě, ostatní noví členové Svazu jsou autoři celkem
neznámí. K dokreslení současné literární scény v CSSR možno uvést, že po
úspěších, jichž dosáhl Slovenský svaz spisovatelů se začínajícími autory,
objevují se nyní pravidelně i v českém tisku rozpravy s mladými autory a s
umělci vůbec (Tvorba, č. 19,5. V. 1976). Svazový orgán Literární měsíčník
zavedl od začátku letošního roku pravidelnou přílohu Dílna, která je
věnována mladým a začínajícím autorům.

Jsou spisovatelé, kteří jsou nepřeložitelní. Ty lze klidně propagovat v
zahraničí.
Stanislav Jerzy Lee

Uměníje tím zvláštní a dobré, že v něm nelze lhát. Je možné lhát v lásce, v
politice, v medicíně, je možné oklamat lidi i samého pánaboha - byly i
takové případy - avšak v umění klamat nelze.
A.P. Čechov
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Integrace států Varšavské smlouvy
a RVHP
František Silnický

(Pokračování z minulého čísla)

Sotva je možné považovat za náhodné, že politika nacionálního
unifikování mnohonárodnostního SSSR je doprovodným jevem
integračního procesu bloku SSSR a států RVHP. Dokud nebylo
zkušeností s “evropským nacionalismem” a s lpěním jednotlivých národů
na jejich suverenitě a rovnoprávnosti, ani KSSS neprikročila k “tvorbě”
sovětského národa z národů SSSR.
*
Národnostní politika KSSS má tudíž bezprostřední vztah k integračním
procesům v bloku, neboť integrace několika evropských národů s více než
100 milióny lidí podstatně naruší dosavadní “národnostní stabilitu
mnohonárodnostního SSSR”. Pohled na národnostní strukturu SSSR
totiž ukazuje, že ruský národ tvoří dnes zhruba polovinu obyvatelstva. Na
druhé straně je více než 100 národností různé velikosti, od 50 miliónů
Ukrajinců až do několikadesetitisícových národností severu. Integrace
bloku znamená, že ruská národnost představuje jen třetinu z
mnohonárodnostního útvaru. Tento kvantitativní pokles dominujícího
národa je dnes centrálním místem národnostní politiky KSSS a jejího
výrazu v podobě tzv. nenárodního, žádnému národu nepatřícího
sovětského národa. Otázkou tedy je, jak se tato kvantitativní změna odrazí
ve vývoji samotného ruského národa. Neboť každé rozšíření politického
systému, se kterým je spojován, současně znamená zmenšení jeho početní
váhy, a tudíž je krokem i k zmenšování jeho kvalitativního významu.
Historická zkušenost dokazuje, že ani centralistické pojetí vlády KSSS
není myslitelné bez nějaké národnostní základny. KSSS dnes jde cestou
rusifikace a unifikace životního stylu. O unifikaci systému vzdělání se
hovoří již jako o politice pro celý blok.
Dějinně známý ruský velmocenský šovinismus může v budoucnu nalézt
protiváhu v ruském pozitivním nacionalismu, který bude založen na dvou
* Sám termín“sovětský národ” je pouze symbolický. Prakticky to neznamená nic jiného, než že organizační
forma, jejímž prostřednictvím KSSS vykonává státní a municipální správu občanských záležitostí, forma
vztahu mezi administrací a obyvatelstvem, má být názvem tohoto umělého národa. Adekvátně k tomu by
měl z Cechů a Slováků vzniknout např. “národ národních výborů”.
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momentech: na úděsu z xenofóbie, kterou národnostní politika KSSS
vypěstovává, i na potřebě ruského národa být suverénním národem s
vlastní národní kulturou, a také na potřebě distancovat se od spojování
komunismu s přírodním charakterem ruského národa.
Můžeme dnes říci, že národy a státy celého bloku jsou života
neschopnými veličinami, které mohou být pouze užívány vládní mocí?
Zatím živelné a emocionální, bez politické reprezentace národnostní hnutí
v SSSR, události v Maďarsku, Polsku, Československu aj. ukazují spíše
opak.
Nesporným úspěchem KSSS, viděno z hlediska světového, je, že SSSR
zaujímá v dnešním světě antikolonialismu, pádu impérií a národních
sebeurčení, specifické postavení. Tato specifičnost spočívá vtom, že SSSR
(vlastně KSSS) stojí jako uznané impérium. Navíc, jako impérium
prakticky nepodléhající kritice odnikud.

V roce 1975 KSSS přistoupila ke zrychlení integračního procesu bloku.
Tento krok byl umožněn tím, že jako jediná mocenská sílaje na Západě
přijímán pouze SSSR, zatímco jednotlivé národy a státy bloku jsou ve
světě přijímány pouze jako politický periferijní, bezvýznamný faktor,
mimo Rusů, tradičně identifikovaných se státem, a že nacionálni rozpory
uvnitř tohoto bloku a rozdílné národní zájmy nejsou brány dostatečně v
úvahu. Jakýkoli projev národního autonomního života je nahlížen spíše
jako nevítané porušení detentového “statu quo” (Maďarsko i
Československo patří do této kategorie). Snad zde působí i to, že občan,
nacionalismus, národ a stát mají jiný význam, nebo jsou jinak pojímány na
Západě, než na Východě.
KSSS zvolila politiku, která chce integrací a “sovětským národem” tuto
rozpornost překonat. Bude proto i nadále pokračovat v používání různých
variant politických prostředků, které již v minulosti vyzkoušela.
Předpokladem této politiky je domněnka, že převážná masa ruského
národa bude její velmocenský centralismus podporovat. Z toho plyne
závěr, že jakákoli demokratisace bloku je v přímé závislosti na
národnostním problému. Varianta vývoje, při níž by mohla existovat
kooperace rovnoprávných národů v integrované industriálni společnosti,
je pro mocenský centralismus, který sám je v zajetí vlastního, dnes již
tradičního politického systému, nepřijatelná.

Národnostní rozpory nejsou jen racionální, ale také irracionální povahy.
Xenofóbie v mnohonárodnostním blokuje proto vždy předehrou explose.
Rusové, neztotožňující se s politikou KSSS, nemají zajištěno automaticky
žádné vůdčí, či určující, postavení. Dominanta, hegemon atp. jsou termíny
KSSS. V rovnoprávné kooperaci národů tyto pojmy nemají místo. Z
těchto různých zorných úhlů, problém integrace je prostřednictvím
národnostního problému spojen jak s perspektivou demokratisace, tak i s
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perspektivou totality uvnitř bloku, a v důsledku toho is perspektivou míru
na straně jedné i s perpektivou politických převratů ve světě na straně
druhé.
Ofenzivní nástup KSSS k plné integraci bloku byl vyjádřen koncem roku
1975 při dvou příležitostech. Těmito příležitostmi bylo pozvání dvou
skupin komunistických vůdců z bloku do Moskvy. Bylo jim tam
připraveno uvítání, které nemá obdoby v dějinách bloku. Nejdříve se
jednalo s vůdci NDR. Maršál Grečko jim vysvětlil, že imperialisté posilují
válečné přípravy, v důsledku čehož byla podepsána již třetí smlouva o
přátelství za období šestadvacetileté existence NDR. Smlouva pamatuje na
to, že v případě “ohrožení” socialismu přijde na pomoc intervence
“bratrských zemí” k obraně socialistické suverenity. NDR se tak zavázala,
že v případě potřeby pomůže vojensky SSSR i za hranicemi NDR. Byla
také zdůrazněna úzká spolupráce v otázkách zahraniční politiky. Hned
poté, ve dnech 25. a 29. listopadu 1975, přijela do Moskvy stranická
delegace KSC.
Zveřejněné dokumenty ukazují, že politika KSSS
vstoupila do fáze, kterou je možno charakterizovat jako “konkretizaci
procesu sjednocení bloku”. Je to současně specificky sovětský výklad
helsinské deklarace o evropských hranicích a jejího pojetí jako
sankcionování procesu integrace mezi SSSR a státy s komunistickými
vládami spojenými Varšavskou smlouvou a RVHP.
Porovnáme-li dokumenty, které byly podepsány mezi SSSR a ČSSR po
historickém datu okupace - 21.8.1968 -s posledním komuniké, vydaném o
jednání mezi stranickými delegacemi KSSS a KSČ a státními delegacemi
SSSR a ČSSR, vidíme zcela nové formulace. Především tam není ani
zmínka o srpnové okupaci 1968 a nehovoří se o ní ani v jiných projevech
tohoto jednáni.
Důležité je prohlášení TASSu, v jazyce jemu vlastním, že jednání
znamenají “novou důležitou etapu dalšího prohloubení bratrských vztahů
mezi oběma stranami a zeměmi”. V daném případě to není daň formalismu
a komunistickému rituálu, nýbrž předzvěst budoucnosti. Je to i
pokračování prohlášení KSSS a KSČ z roku 1970, že západní hranice
Československa je “forpostem” celého socialistického tábora. Kromě toho,
v dřívějších různých dohodách se hovořilo o nevměšování ve vnitřní
záležitosti. Závěr z toho vyplývá pouze jeden. Národní suverenita nesmí
překážet integraci (centralisaci). Podthuje-li komuniké, že helsinská
konference udělala tečku za výsledky druhé světové války, pak zde není ani
slova o té části deklarace, která hovoří o státní suverenitě a nepřípustnosti
jejího porušování, ani o právech člověka. (Suverenita je zde vztahována
pouze na Portugalsko.)

Pozoruhodné je, že obě Politbyra se dohodla na zvýšení úsilí k
dodržování stanov OSN, což je formulováno jako tvrdý postoj proti
agresivním, imperialistickým a reakčně-nacionalistickým silám. Tyto
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imperialistické síly zůstávají nejmenované, zrovna tak, jako síly
reakčně-nacionalistické. Protože komuniké a “teorie národně
osvobozeneckých válek proti imperialismu” vylučuje z pojmu
“reakčně-nacionalistické síly” národy, které nemají komunistické vlády, a
také Cínu, je z toho možno vyvodit, že je tím míněno národní vědomí a
národní cítění, národní a státní suverenita právě uvnitř bloku.
Celé komuniké zdůrazňuje nutnost integrace bloku. Slovo integrace
zaměnilo dřívější termín “národní suverenita” a integrací je míněna
integrace totální. V oblasti ekonomické to znamená společné plánování
výroby, sjednocení hmotných, finančních a pracovních zdrojů pro
vytvoření velkých průmyslových komplexů. Pro Československo to také
znamená, že objem obchodu mezi SSSR a CSSR se má zvýšit o 40%, a
dodávky strojů a zařízení o 67%. Při tomto zvýšení může ekonomika
Československa být jen součástí vnitřního trhu SSSR, nikoli seriózním
účastníkem hospodářsko-obchodní kooperace ve světovém měřítku. Je
možno vyslovit hypotézu, že tato tendence se bude vztahovat i na ostatní
země bloku a že v rámci integrace se dříve či později objeví společný
zahraničně-obchodní orgán bloku pro styk mimo tento blok. KSSS tuto
metodu vyzkoušela v období před zformováním SSSR, kdy RSFSR
postupně přebrala do svých rukou zahraniční obchod tehdejších
nezávislých neruských sovětských republik.

Integrace bude dovršována i v rámci Varšavské smlouvy. Důležitou
podmínkou, která umožňovala zformování SSSR z nezávislých republik,
byl tehdy tak zvaný vojenský svazek republik, v němž síla a rozhodování
patřila Rudé armádě a RSFSR (včetně rozmístění vojenských jednotek na
území jiných republik). Komuniké také zdůraznilo, že bude pokračováno v
koordinaci zahraniční politiky (satelitismus), a že bude zdokonalována
spolupráce v rámci Varšavské smlouvy, která již dvacet let slouží věci
jednoty a semknutosti zemí socialistického společenství (podtrž. F.S.)
I když komuniké činí zmínku o zmírnění napětí ve střední Evropě,
zdůrazňování úlohy vojenské spolupráce, nemyslitelné bez zhodnocení
poměru armády SSSR vůči armádě československé a jiným armádám v
bloku), pak je to jen další odstraňování atributu národní a státní
suverenity. Neméně důležitá jsou i tzv. prohlášení ideologická. Především
jednostranné prohlášení vůdců KSC, že se “učí nadšeně ze zkušeností
výstavby sovětského socialismu”. Fakticky to znamená kurs tvrdé linie
uskutečňování sovětského modelu společnosti, sovětského životního stylu
a popření národních historických tradic i národní kultury. Přestože mnozí
odborníci nejsou dnes ochotni věnovat pozornost ideologii KSSS jako
reálné a seriózní součásti její existence, právě tato ideologická pasáž
komuniké mluví o integraci a její politické podstatě nejotevřeněji a nejvíce.
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Tato podstata je formulována takto: “Jednota dvou bratrských stran (tj.
KSSS a KSC, ale v tomto smyslu to platí o celém bloku) založená na
společných cílech a na společné ideologii, je hybnou silou a zárukou úzkých
společenských vztahů SSSR a CSSR; zajišťuje koordinaci jejich politiky v
souhlase s jejich národními zájmy a společnými zájmy socialismu”.

O jakých národních zájmech se zde mluví? O zájmech kterých národů? O
právu na státní suverenitu Československa tam není ani zmínky, zatímco
tzv. národní interes je již předem dán společným úsilím a společnou
ideologií KSSS a KSC a národní vědomí je označeno za “reakční
nacionalismus”, který, jak známo, KSSS i KSC dovedou nelítostně
pronásledovat. “Sovětskou integraci” proto můžeme definovat jako boj
proti všem, kdož pokládají za samozřejmost právo na národní vědomí,
právo na národní suverenitu, právo na rovnoprávnou účast v kooperaci
moderních národů, právo být skutečným národem, nikoli pouze
potenciálem používaným KSSS. V tomto smyslu zní komuniké mezi KSSS
a KSC a SSSR a CSSR zlověstně pro všechny národy bloku, neboť
znamená popření jejich práva na existenci jako samostatných národů.
Integrace je rouška utkaná z “modernější terminologie”, která přikrývá
velmocenský šovinismus a expanzivnost SSSR. Kromě výkladu helsinské
deklarace jako uznání hranic bloku, je zde i specifický výklad svobodného
pohybu idejí. Uvnitř bloku je dána plná svoboda idejím sjednocení,
integrace, marxismu-leninismu, popírání národní suverenity. Nic jiného
nebude dovoleno.
Tato integrační politika KSSS, nezmění-li se podmínky, bude mít
patrně úspěch. Silným činitelem, o který se v této politice může opírat, je, že
existuje subordinační komunikace mezi komunistickými stranami bloku,
zatímco je jen naprosto nepatrná komunikace mezi jednotlivými národy
bloku. Pokusy jednotlivých národů o národně-autonomní vývoj zatím
skončilv vždy neúspěšně. Ale tato integrační tendence je sice uskuteč
ňovanou, avšak nikoli jedinou vývojovou alternativou. Z hlediska historické
perspektivy stojí otázka takto: Vstoupili jsme již do etapy zániku
východoevropských národů jejich rozplynutím v “impériu KSSS”? Oi je
možné nalézt jinou alternativu?
Národy neodcházejí ze světa dobrovolně. KSSS opakuje chyby různých
předcházejících impérií. Národní suverenity překážejí komunistickému
centralistickému pojetí moci v nejširším myslitelném měřítku. Na druhé
straně se však vyvolává k životu rozpor mezi centralismem
(internacionalismem) a požadavkem národní suverenity. Jí řízený
integrační proces, sám o sobě racionální pro industriálni národy a jejich
potřebu rovnoprávné kooperace mezi sebou, se v jejích rukou stává
hromadou explozivního materiálu v celém mnohonárodnostním
konglomerátu. Xenofóbie ovšem spoléhá na všemohoucnost násilných
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prostředků; na to, že nedojde ke komunikaci mezi národy integrovaného
bloku. V tomto smyslu détente, jako nedocenění komplikovaného
národnostního vztahu bloku, je plusem pro KSSS, zatímco v dnešním
atomovém věku, národní suverenita v bloku je protiváhou velmocenství.
V souvislosti se všemi výše zmíněnými fakty, není nahodilé, že Brežněv
využil příležitosti vytýčení urychlené integrace (při návštěvě Husáka v
Moskvě) a poté na sjezdu ve Varšavě k tomu, aby pohrozil, že se svět vrátí
ke studené válce a k balancování na pokraji války horké. Tyto výroky o
globální politice, jejichž význam nelze podceňovat, by však neměly v
žádném případě zastřít fakt, že byly vysloveny současně v podmínkách
popření národní a státní suverenity několika národů Evropy.
Překryjí-li však tyto globální problémy “malé problémy” národů bloku,
brzy uvidíme, že vlastně v tomto období šlo o “zelené světlo” pro ukončení
těchto “malých problémů”, podle záměrů KSSS.
Chceme-li učinit konkrétní závěry, v situaci, kdy je zřejmě, že integrace
je nedobrovolná se strany evropských národů bloku, pak: 1) problém
spočívá v tom, že zatímco integrující složka je organizována i
komunikována, integrovaná strana je izolována. Tudíž na pořadu dne je
otázka komunikace i této integrované strany. 2) poněvadž integrace je
doprovázena projevy a požadavky národní emancipace, ignorování tohoto
faktu a provádění politiky, respektující pouze SSSR a nikoli národy,
setrvávání na tzv. satelitismu, znamená prospěch pro stranu integrující.3)
Své pozitivní stránky nepochybně může mít i politika vůči bloku,
uznávající existenci státní a národní suverenity zemí začleněných do bloku
národů.

Svobodu, nelze simulovat!

Stanislav Jerzy Lee
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BELETRIE

Matčina podobizna
Otakar Odložilík

(K třetímu výročí autorova úmrtí)

Na světě není jiné podobizny mé matky než bude těchto několik listů,
které, doufám, nezapadnou a jednou se dostanou mezi české čtenáře.
Lidem, kteří jsou zvyklí na fotografie od narození a potom při
rozmanitých příležitostech, se bude jistě zdát neuvěřitelné, že nemáme
matčiny podobizny a že jsme jí neměli ani za jejího života. Dokud byla
zdravá a silná, ani jí nenapadlo, aby se dala fotografovat, třebaže byla
co chvíli v městě. Kdybychom ji o to byli žádali, nebyla by asi dala moc
na naše slova, protože fotografování se tehdy pořád ještě považovalo za
něco panského a nepřiměřeného pro venkovskou ženu. Nebylo ani
fotografie, kterou by byl pořídí ochotník doma nebo někde venku.
Jestli byla zhotovena, když jsem při tom nebyl, zapadla beze stopy. A
potom bylo už pozdě. Chřadla a domu neopouštěla. I tehdy by se byla
naskytla příležitost, ale nechtěli jsme naléhat nebo dělat nějaká opatření
bez jejího souhlasu.
Dnes je pozdě na lítost nebo na výčitky, žejsme nedovezli fotografa z
města, dokud byl ještě čas. Dnes všechno záleží na mé paměti, která
není ani spolehlivá ani nějak bohatě zásobená. Ale kdybych otálel,
kdybych se nepokusil zachytit,tak či onak, aspoň to, nač se rozpomenu,
nevyplatil bych se z tíživého dluhu, který mám už třicet pět let na svém
účtě. Nemám ani poznámek ani možnosti, abych si ověřil některá data.
Mezi první zářijovou nedělí 1921, kdy vydechla naposled, a dneškem,
visí tolikerá záclona osobních příběhů a světových převratů, že jenom s
potížemi určuji některé věci. Ale kdybych chtěl čekat, až se vrátím na
Moravu, vydával bych se v nebezpečí, že ve svých papírech nezanechám
ani tento náčrt.
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Píši, nebo aspoň chci psát, ve spisovné češtině a proto musím některé
věci upravovat. Kdybych užíval té mluvy, která byla běžná doma, když
jsem byl chlapcem, nesměl bych psát “matka byla”, “matka řekla”,
nýbrž “maměnka byli”, “maměnka řekli”. Tak se to tenkrát slušelo.
Bylo, myslím, lepší, dokud jsme se drželi starého zvyku, než když jsme
začali zavádět způsoby, které se nám zdály přiměřenější. Než, příběh
bude psán spisovnou češtinou a tak i o matce budu psát v jednotném
čísle a ne v množném, jak bylo běžné v hanáckém nářečí, když se
mluvilo o rodičích.
Matka byla rodačka z Lechotic, vesnice, která ležela od Holešova na
jih. U nás se nikdy nemluvilo o tom, jak a kde se rodiče seznámili. Ani
když jsem vyrostl, nikdy jsem se na to nevyptával. Co nevím z
vypravování, mohu si domyslit. Kostelec, rodiště otcovo, bylo od
Holešova na sever. V městě se setkávali lidé z celého okresu. Býval tam
trh ve středu dopoledne. Kostelecké vozy zastavily na severním konci
náměstí, lechotské v ulicích obrácených na jejich stranu. Ale lidé z jedné
části okresu se potkávali s jinými na rynku, nebo ve “kvelbech” při
nákupu. O příležitost zahlédnout někoho odjinud nebylo tedy nouze.
Oba rodiče pocházeli z početných rodin. Na otcově straně byly čtyři
starší sestry a mladší bratr Jan. Všechny sestry se vdály a na starším z
bratrů, Floriánovi, který měl zdědit grunt, ležela podle ustáleného
zvyku povinnost, aby je vyplatil. Bylo tedy radno, aby se ohlížel po
nevěstě s věnem. Takový byl běh života. Jistě se našli lidé, kteří umožnili
setkání a seznámení, jestli se rodiče sami nepotkali a nesblížili.
Na matčině straně byl poměr opačný. Byli tam čtyři syni a nejmladší z
dětí, jediná sestra matčina, byla Marie, provdaná za Josefa Bartíka z
Kvítkovic. Otec se narodil v květnu 1863 a měl tedy osmadvacet let roku
1891, když se ženil. Matce bylo přes dvaadvacet let, věk na obou
stranách přiměřený. I v tom byla podoba, že na obou stranách otcové
umřeli dříve než ženy. Ani s jedné ani s druhé strany jsme neměli
staříčka jako druhé děti, nýbrž jenom stařenky, Františku na otcově
straně a Annu na straně matčině.
Jezdívali jsme s rodiči nebo někdy jenom s matkou do Lechotic.
Jezdívali jsme rádi. Obvyklá návštěva, jestli s ní nesešlo pro nějakou
překážku nebo velice špatné počasí, bývala na svátou Trojici. To byly
hody v Mysločovicích, kam byly Lechotice přifařeny, a čas byl k jízdě
příhodný. Obyčejně se ještě nesušila sena a žně byly daleko.
Jezdívali jsme v kočáře, taženém párou koní, a to buď přes město
nebo bočními silnicemi, abychom si trochu zkrátili cestu a obzvláště,
abychom se nezdrželi vyhýbáním a předjížděním v holešovských
ulicích. Mám ty cesty v dosti dobré paměti. Z Kostelce jsme jeli ke
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Kocandě a potom do Rymic kolem našich polí. Bylo to většinou po
rovině a koně, odpočaté od jarních oraček a setí, se mohli švihnout
bičem a popohnat. Ale za městem, nebo přibližně v téže poloze na boční
cestě, silnice trochu stoupala na návrší, za kterým byly Zahnašovice a
jiné dědiny z jižní polovice holešovského okresu. Nenakreslil bych ani
zhruba cesty, po kterých se jelo ze Zahnašovic do Lechotic a jenom
trochu se pamatuji, kde která vesnice ležela. Matka nám je pokaždé
jmenovala.
Matčiným rodičům, Novákovým, patřila v Lechoticích dvě stavení,
grunt na konci dědiny při polní cestě do Žeranovic a podsedek na kopci
směrem k Mysločovicím. Grunt zdědil nejstarší syn František, stařenka
s třemi syny bydleli na podsedku. Tam jsme jeli napřed. Na přivítanou
jsme pokaždé slyšeli stařenčin nářek: “Bože, děti, co vám dám?” Potom
začala honba na kohouta, kterého jsme měli mít k obědu vařeného v
nudlové polévce. Nepamatuji se, že by byl kdy zařezán před naším
příjezdem. Pokaždé to vypadalo, jako bychom stařenku překvapili,
ačkoli jsme tam jezdili skoro každý rok a v tutéž neděli. Nemusím snad
ani poznamenávat, že u stařenky bylo všechno lepší než doma. Jako děti
jsme věřili, že chléb na stole byl zaděláván kohoutím mlékem, a ani nám
nenapadlo, abychom se doptávali na podrobnosti. Odpoledne jsme šli
“na konec”, kde byly dvě děti. Tam byla svačina, káva s koláči, a
posezení, než přišel čas, abychom se vydali na cestu domů a příliš
nezatměli.
Už je to dlouho, co jsem byl v Lechoticích naposled. Na stařenčině
pohřbu v Mysločovicíchjsem nebyl. To jsem už byl na gymnasiu a brzo
potom přišla válka. Po její smrti jsme tam jezdili už méně. Byla to přece
jenom dálka, něco přes patnáct kilometrů! Cesty tam i nazpět nám
připadaly dlouhé, protože kočár býval těžký a selské koně nebylo
možno nechat dlouho v klusu. Jednou jsme jeli kolem vánoc. Bylo to za
stařenčiny nemoci, podle všeho roku 1910, když jsem byl v prime.
Zavezli jsme tam matku na několik dní a potom jsme se vraceli sami se
starším bratrem Járkem pomalu, několik hodin. Úval za Holešovem
nám pokaždé připadal jako veliká přehrada, protože zacláněl obzor a
nedal nám dohlédnout v tu stranu za zahnašovský větřák. Tenkrát v
zimě nebylo radno pohánět koně, protože bylo náledí a pro páry nad
krajem nebylo daleko vidět.

***
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Když jsem se dvanáctého ledna 1899 narodil, bylo matce něco přes
třicet let. Marně se pokouším zachytit první určitou vzpomínku. Věc je
o to těžší, že se kolem kolébky a potom vůbec doma nepohybovala
jenom matka, nýbrž i Anča.
Kdo byla Anča, musím říci aspoň několika slovy, protože jinak by
historie mých mladých let nedávala smyslu. Na tom, jak se jmenovala
rodným jménem, nám dlouho nezáleželo. Pro nás byla “naše Anča”.
Narodila se roku 1857 a měla tedy už přes čtyřicet let, když jsem přišel
na svět. Věk i dlouhá služba v rodině jí dávali právo oslovovat rodiče
křestním jménem. My zase, protože byla svobodná, jsme směli volat na
ni “Ančo” a užívat druhé osoby jednotného čísla.
Byli jsme čtyři děti: nejstarší bratr Václav, narozený v srpnu 1892,
sestra Ludmila, o dvě léta mladší než Václav, druhý z bratří Jaroslav,
zase o dvě léta mladší než sestra, a já čtvrtý. Slýchával jsem ještě o
nejmladším bratru Josefovi, který se narodil rok po mně, ale dlouho na
světě nezůstal. Bylo nás hodně a nebylo se co divit, že matka, která měla
tolik věcí na starosti, náš čas dělila mezi sebe a Anču. Nejčasnější
vzpomínky mi tedy splývají a nejsem s to, ten matný obraz rozdělit na
dvě strany jasnou čarou.
Bydleli jsme v Kostelci na návsi, v čísle 60. Stavení bylo dlouhé na
jižní straně návsi, opravdu na nejlepším místě. Rodiče je postavili hned
po svatbě přesně tam, kde stával chatrnější a patrně už sešlý grunt. Mám
to všechno ještě jasně před očima. Z návsi se vešlo do síně. Po pravé
straně byly dvéře do komor, dolní a horní, po levé napřed dvéře do jizby
a druhé do kuchyně. Ta byla podlouhlá a měla dvě okna do čtvercového
dvora; druhými dveřmi se šlo z kuchyně ke stařence. Tam byla
stařenčina kuchyňka a z ní šly dvéře do světnice s oknem na náves.
V tom výměnkářském bytě se dokončila stařenčina životní dráha,
když jsem byl ještě malý. Nejsem s to říci, který to bylo rok, ba
nepamatuji se ani na roční dobu. Příčina byla jednoduchá: jednou při
vaření vzplanulo na panvici mastné a protože v kuchyňce bylo nekryté
starosvětské ohniště, vznikl plamen, od kterého se chytly stařenčiny
šaty. Než přišla pomoc, bylo už pozdě. Popáleniny byly těžké, za
nedlouho přišla smrt a na třetí den pohřeb. Na ten den se pamatuji ještě
méně než na pokřik, který se strhl, když našli stařenku v plamenech,
marně se pokoušející oheň udusit.
Brzy potom se výměna zrušila. Z kuchyňky se stala síňka, ve které byl
potom kotel na vaření a pec na pečení chleba a vdolků. Stařenčinu
světničku jsme probouráním stěny spojili s naší druhou místností. Měli
jsme tedy potom jizbu a světnici, obě přibližně stejné a obě se dvěma
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okny na náves. Kdybych měl mluvit po městsku, řekl bych, že jizba byla
obytným pokojem a světnice sloužila za ložnici.
V těch místnostech, které jsem popsal, si připomínám matku podle
zákmitů, které trochu pohnou pohaslou pamětí, když se uvolním od
běžných věcí. Nejčastěji jsme ji vídávali v kuchyni, kde bylo dost práce
od rána do večera. Tam ovšem nebylo času na dlouhé řeči a tím ještě
méně na hraní. Příjemnější jsou vzpomínky na tiché chvíle, nejčastěji
uprostřed odpoledne, v zadní světnici. Ta patřila spíše matce, zatím co
tatínkovi sloužila daleko více jizba. V jizbě byl čtyřhranný stůl a za ním
mezi okny od jisté doby černá pohovka, divan, jak se tehdy říkalo. V
jizbě se přijaly všelijaké návštěvy, které přišly zařídit to nebo ono. Do
zadní světnice chodili jenom příbuzní nebo matčiny společnice, když za
ní přišly v neděli nebo ve svátek odpoledne na besedu. Trochu si
pamatuji, jak tam byl rozestaven nábytek, když se původní úzká
místnost spojila v jedno se stařenčinou světnicí. Matka tam sedávala u
šicího stroje u prvního okna. To byla chvíle, kdy jsem se tam rád uchýlil,
protože ve světnici bylo ticho, rušené jenom chodem stroje, a při tom se
mohla klást otázka a odpověď přišla bez vyrušení v práci.
Musím opravdu napínat oči, abych si představil matku, jak vypadala
od té chvíle, co jsem začal vnímat její podobu, do podzimu 1914, který
byl osudným mezníkem v našem rodinném životě. Nemám jediného
okamžiku, který by mi zůstal nesmazatelně v paměti a byl přivázán k
nějaké události. Co napíši, nebude časově odděleno, nýbrž bude to
výslednice dojmů z rozličných let, v počtu asi deset.
Matka byla prostřední postavy a spíše drobnější než statná. Obličej
měla jemně rozčleněný a nic neporušovalo souměrnost. Václav jí byl
velice podobný a zdědil po ní přímý tenký nos, který ani o kousíček
nevystupoval nad přiměřenou polohu. Oči měla černé a nad nimi v
půlkruzích černé obočí. Vlasy měla také černé, avšak nepříliš bohaté.
Cesávala je spíše na plocho nežli do výšky. Po způsobu selských žen je
dělila uprostřed “pótcem”, čili cestičkou, a vzadu je splétala do dvou
nepříliš dlouhých a tlustých lelíků, které se pak zatočily a upevnily
vlásenkami. Když se to dálo, prozpěvovala si, pokud jsme nebyli
nablízku a nevyrušovali ji všetečnou řečí. Plyne mi to všechno těžko z
péra, protože se dotýkám nejjemnějších citových poloh. Ale kdo by to
zachytil, kdybych odběhl od práce a nevyjádřil slovem, co jsme si z
domu nesli jako obraz na cestu životem!
Matka se oblékala po selsku, prostě a vkusně. Bylo v ní od dětství
tolik jemného porozumění pro věci vezdejšího života, že dobře věděla,
kam až smí, aby se marnivě nepovyšovala nad svoje okolí a aby si
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nezadala. Nikdo by u ní nebyl pochodil, kdyby jí byl chtěl vnucovat
něco panského, co se nosilo v městě, na příklad klobouk místo selského
šátku. Čím byla, tím zůstávala, a svůj vnitřní život nezatěžovala shonem
nebo bažením po něčem nedostupném.
U nás jsme se nezahrnovali dárky a ani z města jsme jako studenti
neposílali nebo nevozili věci, které by zaváněly vychloubáním nebo
marnivostí. Všechno se pohybovalo na střízlivé a spořádané základně a
bylo nám při tom dobře. Co nám matka přivezla z města, nikdy nestálo
mnoho, a přece jsme tomu byli rádi a pokaždé jsme ji dlouho vyhlíželi.
Bylo nepsaným pravidlem, že hospodáři, který byl odpovědný za
vydržování rodiny i gruntu, patřil výnos z polí a z chovu dobytka.
Hospodyně měla na své potřeby, co utržila za drůbež, za vejce a
podobné věci. U nás byl matčin příjem o to ztenčen, že mléko šlo do
mlékárny. Co se odtamtud dostalo, šlo zase na společné výdaje. S tím,
co měla, musela nakládat rozšafně, protože ceny za věci, které mohla
prodat, nebývaly vysoké. Mám matné vzpomínky, že na dražší věci bylo
potřeba příspěvku z obecného důchodu. A to nešlo jenom tak z ruky do
ruky. Než se hěco koupilo, dlouho se uvažovalo a vybíralo a o tatínkovi
by bylo těžko říci, že byl skoupý, obzvláště šlo-li o nás a o rodinu vůbec.
Měli jsme, co jsme potřebovali, spíše o trochu více než méně, ale ne
tretky a neužitečné věci.
Matka byla veliká dobračka, laskavá k nám i k cizím lidem. Často na
to myslím, když se pohybuji světem, a vzpomínám jako na luzný sen na
všecka ta léta až do světové vojny. Myslím si, že ani zdálky nenanáším
na její podobiznu světlejší barvy, než je přiměřené skutečnosti. Neměla
více formálního vzdělání než obecnou školu a přece rozuměla všemu,
do čeho byla zasvěcována, nebo s čím přicházela do styku. Nemám od
ní jediného psaní, ba ani řádky, abych si mohl prohlédnout její rukopis,
protože jsme si nepsávali mnoho, ani když jsem byl ve školách. Mezi
námi vůbec nebývalo takového mazlení a neustálých zevních projevů
náklonnosti, v jakých si libovaly rodiny, které se ohlédly po městském
životě. Otec by to nebyl snesl a matka v tom také neměla záliby, protože
nebylo třeba vystavovat na odiv, co bylo upřímné a pravé.
Když se trochu zaberu do vzpomínek a snažím se vylovit nějaké
příběhy, daří se mi to pramálo a nerad se k tomu přiznávám. Nanejvýše
se něco zakmitne, ale netrvá to ani několik vteřin a obrázek se zase
rozplyne. A přece jsme s matkou žili den co den, než jsme odešli z domu,
a ona byla od rána do večera středem domácnosti. Uklízela, pomáhala
nám do šatů, když jsme byli malí, vařila, dávala na stůl a po všem se
musela ohlédnout, než jsme se položili k spánku. Kolik prosté krásy a
přirozené pohody vyzářilo v tom všedním životě z jejího nitra do okolí,
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mezi nás děti a mezi chasu, která u nás sloužila a sedala s námi v kuchyni
ke stolu! A kolik z toho všeho zasáhlo i dál, mezi vzdálenější příbuzné a
mezi lidi, kteří k nám chodili! Kolika lidem dobře poradila a nezištně
pomohla! Z čeho se rodila smírná nálada, když jí nechybělo ani v
pravidelném toku všedních dní ani v dobách, které se podobaly
zamračenému ránu?
Kdyby se matce bylo dostalo příležitosti, aby vystoupila na
prostrannějším jevišti nežli byl náš dům a naše hospodářství, jistě by
byla dobře obstála. Měla vrozený vkus a dobře vyvinutý smysl pro to,
co se sluší a patří a co by bylo směšným a neodpustitelným
přestřelováním. Její smích byl srdečný a přece spoutaný nepsaným
pravidlem o tom, co je přípustné a kde začíná nepřístojnost nebo
hrubost. Nikdy jsem neviděl matku tancovat ale vím, že chodívala na
venkovské zábavy, i když otec sám do tance nebyl. Slušelo se držet
zajedno se sousedy a nevyhýbat se tomu, co přinášel rok se svými
proměnami. Chodívala i na svatby a občas vyprávěla historky, které
tam zaslechla od “chlapů”, otcových vrstevníků a přátel. Nemluvívala
hlasitě, aby na sebe upozornila. Když besedovala ve světnici s některou
z tetiček nebo ze selských žen, řeč nestála a nic mi nebylo víc po chuti
než sedět někde v koutku a poslouchat, o čem si povídaly. Užívala-li v
běžné řeči slov, která by snad někomu od jinud zněla hrubě, bylo to
jenom proto, že všechno to patřilo do slovníku běžné venkovské mluvy
a že vyhledávání jiných výrazů by vypadalo jako panštění a nadnášení
se nad běžný průměr. Nikoho z nás to neuráželo, protože to všechno
bylo přirozené, bezděčné. V Lechoticích se mluvilo trochu jinak než v
Kostelci. Rozdíly nebyly veliké, ale brzo jsme je zpozorovali. Někdy to
bylo slovo, které tam bylo běžné, a u nás neznámé, jinde se zase
prodloužila při výslovnosti slabika. Matka se trochu přizpůsobila, ale
některé odstíny v řeči jí zůstaly do smrti.
Matka nerada nakupovala na jarmarku, kde bylo plno povolávání za
kupci a pobízení. Když jsme šli na jarmark do Holešova, ve čtvrtek po
sv. Vavřinci nebo jindy, šli jsme s Ančou, která se tam pohybovala jako
ve svém živlu. Když už bylo třeba na jarmark, jela matka raději do
Přerova, kde byl tržní ryk tlumenější a zboží lepší. Nejpříhodnější byl
jarmark po Dušičkách, protože tehdá se muselo nakoupit na zimu.
Pamatuji se, že si jednou v Přerově matka koupila kabát v barvě šedivé
a černé, který jí velice slušel, a je to milá vzpomínka.
Bylo-li potřeba opatřit něco víc pro domácnost, šla matka nejraději
do obchodu, protože věděla, že nakoupí lépe, když tu a tam přidá
krejcar. Nejčastěji zašla k Fialkoví, což byl obchod v Holešově na rohu
náměstí a ulice vedoucí k zámku. Byl jsem tam s ní často a pamatuji si,
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že si tam vedla tak, jako by si hned v dětských letech důkladně osvojila
pravidla společenského chování. Mám z Holešova i jinou vzpomínku,
která mne pořád tísní. Bylo patrně potřeba narychlo peněz a bylo asi
přede žněmi. Matka vzala do vozu několik kuřat a chtěla je prodat na
trhu při kostele sv. Anny. Nebylo v tom nic závadného. Nevím, kolik
jsem měl tehdy let, snad osm, možná devět. Ale živě jsem cítil -a pro nic
a za nic si ten příběh jistě nepamatuji - že to nebylo místo pro ni.
Prodávala raději doma. Bylo to přece jiné, když se ve dveřích objevila
Filipa, statná žena s velikým košem, která skoupila vejce a při tom
nikoho neponížila a nezarmoutila, nebo když přišla její dcera, bledá a
vyhublá, která se vytratila jako stín.
V matčině vypravování o mladých letech se často ozývala
vzpomínka, že vlastně ani pořádně nedokončila školu v Lechoticích a že
se jako dvanáctileté děvče musela postavit k plotně. Není mi to všechno
docela jasné, ale vykládám si to tak, že se od ní čekala pomoc při
hospodářství po tatíčkově smrti - o otci, o našem dědečkovi s její strany,
kterého jsme znali jenom z jejího vypravování, neužívala jiného slova,
než této zdrobněliny. Snadno se domýšlím, jak srdečný poměr mezi
nimi vládl a jak těžko nesla jeho předčasnou smrt.
Jiné vypravování, jehož ohlas mi ještě zní v uších, se týkalo matčina
dědečka. Znala je zase od své matky a nám to opakovala. Bylo to
nejspíše roku 1846. Dědeček se rozhodl, že se vykoupí z roboty a své
dcerce Anně dal potěžkat pytlík s penězi, které potom zanesl na
holešovský zámek. Byl jistě dobrý hospodář, když se mohl osvobodit od
tíživých povinností ještě před obecným zrušením roboty.
Naše hospodářství bylo dosti veliké atak matka, když sevdala, přišla
z práce do práce. Oba rodiče se starali nejenom o to, aby vybavili grunt z
dluhů, nýbrž pracovali k tomu, aby byl prvním hospodářsvím v celé
dědině. Z toho, co matka našla po příchodu do Kostelce, nic se
neztratilo, nýbrž na všech stranách přibylo. Nebyla to jenom marnivá
touha po vzestupu, nýbrž rozpoznání, že hospodářství vynese
přiměřený důchod, až když se dostane na úroveň o něco vyšší než měly
průměrné grunty. Dokud jsme byli malí a uživili se neviditelně doma,
skládali rodiče peníze a několikrát přikoupili pole v dobrých polohách.
Přivedli to na konec na něco přes sto měřic, kdežto jinak mívali grunty
kolem osmdesáti. Vzpomínám si, že z matčina obličeje bylo možno
vyčíst obzvláště uspokojení, když jeli s otcem do města k přípisu, t.j. k
převodu nově získaných polí a k zápisu do pozemkových knih. Nebylo
to selské hamonění, které jsme znali odjinud a které vyhánělo z domova
poslední záblesky dobré pohody, nýbrž přání přivést grunt na takovou
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výšku, aby ten, kdo bude dědit, už se nemusel prodírat z nesnadných
počátků, nýbrž mohl pracovat se vším potřebným po ruce.
V prvních letech po svatbě se matce v Kostelci nejspíš stýskalo.
Nebylo tam nikoho z jejího kraje. Tu a tam se i v pozdějších hovorech
ozvala vzpomínka na“lechotské chlapy”, kteří ji občas přijeli navštívit a
rozveselit. “Lechotští chlapi” nebyl ovšem nikdo jiný než matčini bratři
a bratranci a snad i jejich kamarádi, kteří zapřáhli koně a jeli se za
matkou podívat. U nich převládala lehčí letora a otce považovali za
nepřístupného a nadmíru přísného hospodáře. Ale uznávali, že se vším
prorazil a že měl úspěch, kde by jiní ztroskotali.
Matka chodila na pole málo, opravdu jenom když bylo pilno. Ale
jeden z těch mžitkových dojmů, jak mi přeletěl před očima, chci zase
zachytit. Největší kusy pole jsme měli na Zadních dílech. Když byl
posečen ječmen, nebylo možné dopočítat se pokládek. V horkých dnech
kolem svaté Anny obilí rychle schlo, muselo se svázat a složit do
mandelů. V takovou chvíli bylo potřeba každé ruky. Odběhla tedy po
obědě i matka na pole, kde jiní zůstali přes poledne. Bylo to dobré půl
hodiny cesty, šlo-li se pěšky. Nejčastěji tam pomáhala nakládat vaza—
čům na povřísla. Bývala při tom jednoduše oblečená, jenom v lehké,
pestře potištěné suknici a brzo se uhřála. Práce měla pravidelný rytmus
a rychlý spád. Dvě nakladačky šly s jedním vazačem a jedna skupina
chtěla držet krok s druhou, obzvláště, když se schylovalo k bouřce a
když bylo záhodno uchránit před deštěm co nejvíce.
Býval jsem rád v takové dni na poli, protože i při pilné práci se vedla
řeč a povídalo se o všeličems, co by doma nebylo přišlo na přetřes.
Zadní díly protínal potok, který měl prameny na chudších polích pod
lesem a po odvodnění měl upravené dosti vysoké břehy. Rostla tam
tráva, tím hustší, čím bližší vodě, která se tratila při dně jenom za
největšího sucha. Až sem se za mnou táhne mdlý pach těch trav, mát a
jiných rostlin s dužnatými lodyhami a sytě zelenými listy, který
omamoval za horkých odpolední. Voda z našich polí se sbíhala do
troubky a přesto že měla bahnitou příchuť, hodila se k pití. Nosíval jsem
ji žencům ve džbáně. Když pracovali trochu dál, málo jsem se dozvěděl z
historií, které rozpřádali, protože bylo třeba chodit sem a tam. Matka
odcházela dříve než jiní a často jsem šel s ní domů, protože odpolední
žár polevil a mých služeb už nebylo třeba.
Ale pole nebylo všechno. Mělo-li hospodářství běžet a mělo-li být
doma dost peněz, musel se zvýšit počet dobytka. A peněz na hotovosti
bylo potřeba čím dál víc, protože napřed šel do škol Václav a za ním v
příslušném odstupu i my tři mladší. Největší zatížení bylo roku 1910/11.
Tenkrát Václav dokončoval v Brně obchodní akademii a já jsem byl v
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primě. Ten rok museli rodiče platit byt pro nás čtyři a uhražovat
všelijaké jiné výdaje. A přece jim ani nenapadlo, aby buď mne zdrželi o
rok déle doma nebo strhli se studií někoho jiného. Jak o tom psát jinými
slovy než pochvalou a uznáním!
Práce kolem domu byla také tradičně rozvržena. Péče o koně
příslušela hospodáři - měli jsme dvě páry koní a k nim dva “pacholky”,
jak se říkalo čeledínům. Ale jinak se o dobytek a jeho poklizeni musela
starat matka, pokud arci nešlo o nákup a prodej. Měla k ruce dvě
“dívky”, Anču a často některou z jejích neteří. Ale jakmile začala práce
venku, šly dívky na pole po ranním dojení, pak přišly jenom k obědu,
nebylo-li obzvlášť pilno, a potom zase až k večeru. Kus jejich povinností
přešlo tedy na matku nádavkem ke starostem o domácnost.
Bývaly to pro ni únavné dny. Tak se mi tedy míhá před očima, jak
jsem ji vídal, když jsem přišel ze školy a byl ještě malý, že jsem nemohl
pomáhat. Chvíli stála u rozehřáté plotny nebo připravovala koláče;
měl-li být oběd na stole o pravém poledni, muselo se začít přesně o desíti
a chystat jednu věc za druhou. Mezitím však několikrát odskočila do
kůlny, kam se ukládalo “zelené”, t.j. čerstvé krmivo pro dobytek. Sotva
naložila kravám za žebříky, pospíchala do kuchyně, aby se tam nic
nezkazilo. Tak to šlo v pravidelném rytmu a než se z věže ozvalo polední
zvonění, ztišil se dobytek a na stole bylo také nachystáno.
Neměl jsem rád lední dny se shonem a ruchem, mnohem příjemněji
bylo na jaře, obzvláště než jsem začal chodit do školy. Když bylo
uklizeno, matka se vydala na nákup. Šlo se pro všelijaké zboží a potom
k řezníkovi pro maso. Všude jsme potkávali známé a na chvilku se
zastavili. O desíti se zatopilo a potom šlo jedno za druhým. V hrnci se
vařilo maso, voda vřela a klokotala, matka s ní sbírala šum, aby polévka
byla čistá. Na přípravu jiných věcí bylo také více času, otázka šla za
otázkou a matka odpovídala trpělivě. Dvě hodiny uplynuly jako nic a
po obědě bylo zase dost času na drobnou práci.
Než rok byl rozdělen přírodou a zvyklostmi tak, že nebylo možné
vyhnout se vypětí a úkolům opravdu těžkým. V červnu se sušila sena.
Od polovice července do polovice srpna byly žně, napřed rež, potom
ječmen, žito a poslední oves. Kolem dvacátého srpna začaly otavy.
Když se sváželo seno nebo otava, šla matka pomoci při skládání.
Mnohem častěji bylo třeba její pomoci, když se sváželo obilí. To bylo
záhodno mít pohotově několik lidí, aby se vůz rychle složil. Jakmile
jsme trochu vyrostli a mohli zdvihnout snop, chodili jsme s matkou na
“brstvu”, t.j. do stodoly, kde se snopy kladly jeden vedle druhého a
vrstva na vrstvu. Potom se přirozenou tíhou sléhaly, protože stodola
byla obyčejně plná až po samý krov. Nebyla to těžká práce a nepříjemný
byl jenom prach, kterého bylo všude plno, když se svážel ječmen.
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Největší odpovědnost však přišla při mlatu. Mlátívalo se na parním
stroji a trvalo to obyčejně půl dne. Měl-li stroj běžet naplno, bylo
potřeba zjednat mnoho lidí. Těm všem se muselo vařit dobře, aby
nebyla pomluva, jedna z nejobávanějších metel venkovského života. Ze
všech nás, kteří jsme se dívali za “damfem”, když si těžkou obludu
odvážel jiný podílník, nejšťastnější byla matka, protože byla oba dny v
pohotovosti a nemohla dopustit, aby na stolech pro mlatce něco
chybělo.
Druhé zatížení přišlo na podzim. Kolem polovice září, někdy o něco
dříve někdy později, se kopaly zemáky, kterých bylo potřeba pro lidi i
pro dobytek a proto jich muselo být každý rok mnoho. Dny se už krátily
a do deště bylo obyčejně nedaleko. Aby se přecházením k obědu
neztratilo mnoho času, musel někdo zanést jídlo za chasou na pole a
opatřit dobytek zároveň s přípravou oběda.
Od 1. října se kopala řepa. Na kostelecku sejí sázelo mnoho, i když se
ne každé pole k tomu hodilo. Byla s ní práce od jara do září, ale v teplých
měsících se jí nikdo nelekal. Na podzim bylo hůře a říjnové počasí
někdy bylo velice nevlídné. Kopání se opatřilo tak, že lidí se zjednalo
víc. Každý grunt měl kolem sebe několik rodin, které stály o
příležitostný výdělek. Pracovali na “okol” t.j. byli placeni podle úkolu,
tolik a tolik za měřici. Pro ty nebylo třeba vařit, ale v hospodářství bylo i
tak práce až nad hlavu, a to práce opravdu těžké. Za řepu přišlo více
peněz než za obilí, ale byly to peníze opravdu zasloužené a získané za
velikého vypětí, které se velice lišilo od idylických obrazů selského
života, jak se malovaly v románech.
Šlo to přibližně v tomto pořádku. Dívky svážely kravami skrajky, t.j.
chrásty z cukrovky, a ukládaly je dolů v přední zahradě, která se zatím
proměnila ze skutečné zahrady na dosti neutěšený obdélník s cestou do
stodoly po jedné straně a neregulovaným potokem po druhé straně.
Pacholci odváželi řepu s polí na váhu a potom do cukrovaru v Hulíně.
Na prázdné vozy naložili řízky, které se kladly mezi skrajky a
ušlapávaly jako krmivo pro dobytek přes zimu, dokud nebude
zeleného.
Nepřipadávalo nám nikdy za těžko ušlapávat řízky, když jsme přišli
ze školy. Dny bývaly chladné, ale dosti často bývalo jasno. S jasanů
podél potoka nesl větřík sežloutlé listy na bílé vstvy řízků, na které se
potom položil řepný chrást s nahořklým pachem. Ještě větší nádhera
byly tři štíhlé topoly, které kdosi dávno před námi zasadil k potoku. S
nich padalo listí namáčené do jasného okru, opravdu něco jiného než
střízlivé barvy na domácích stromech. Ale matka okusila málo z té
kouzelné nálady časného podzimu, která na mne útočí, když píši tyto
řádky. Bylo třeba starat se o celý dům, ale především o lidi, kteří odváželi
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buď řízky nebo řepu do cukrovaru. Do Hulína byl kus cesty. Když první
vozy nevyjely hned za tmy, nezajelo se tam třikrát a všechno bylo ten
den přeházené.
Jak to všechno matka zastala, je mi opravdu záhadou. Vím jenom, že
se na všechno dostalo a že se její vinou zřídkakdy co porušilo. Co z toho
všeho vzešlo, napíši později, v části mnohem smutnější nežli jsou tyto
odstavce.
***
Obcházím s náležitou synovskou uctivostí otázku, na čem byl
zbudován citový poměr mezi oběma rodiči, když byli mladí, i potom
když jsme dospívali a všeličemu začínali rozumět. Ale jistě se
neproviňuji na jednom ani na druhém, když si říkám, že manželství
nebylo docela rovné. Zacláním si trochu oči a přestavuji si rodiče, když
si v listopadu 1891 podávali ruce na společnou cestu životem. Otec byl
vyšší a statné postavy, s černým vousem pod nosem a s rysy, které jsem
po něm hodně zdědil. Matka menší, slabší, oblečená ve zvoncovitou,
řásnou sukni měňavé barvy, z “tykétu”, t.j. z dykyty, kterou si
schovávala na památku na veliký den života.
Když se potom rozběhl jejich společný život na kosteleckém gruntě,
připadla na matku těžší polovice z velikého břemena. Nereptala a
nenaříkala, nýbrž vzala na sebe přisouzený podíl s pokorou a vnitřní
poslušností, které válem ubývalo mezi selským lidem, když jsme dorů
stali. Být na gruntě, to pro ni byl závazek nejenom společenský, nýbrž i
mravní, a o tom nebylo ani pochyb ani rozprav. Stavení muselo být v
pořádku, nejenom proto, aby o něm nebylo v dědině a v okolí
nepěkných řečí, nýbrž protože se to patřilo. Byla to povinnost, kterou
na sebe bral každý, kdo se v selském stavení narodil a kdo v něm chtěl se
ctí umřít. A jako s domem, tak to bylo se vším, co k hospodářství
příslušelo, s drůbeží, dobytkem, zahradou, loukami i polem. To byl její
příspěvek k obecnému povznášení českého národa od počátku
devadesátých let do první světové války a přeji si, aby byl uznán jako
věrná služba národní věci, i když nebyl nikde zapisován do kronik a na
pamětní desky. Připouštím, že si snad nebyla vědoma vzdálených
souvislostí, ale bylo jí jasné, oč šlo v obci, v okrese a v celém kraji, který
bylo možno vidět z cest na pole, do Holešova i do obou vzdálenějších
měst, Přerova a Kroměříže.
Otce si nepamatuji jinak než jako vážného muže. Když, jsem začal
vnímat věci kolem sebe, byl trochu těžkopádný a běžná práce by mu
byla dělala potíže. Práci na poli se neuhýbal jenom z ohledu na zdraví,
nýbrž i proto, že měl v Kostelci a na okrese mnoho povinností a
veřejných úkolů. A i z toho část přecházela neviditelně na matku, takže
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musela opravdu napínat všecky síly, aby všemu udělala zadost nejenom napínat, nýbrž i přepínat. Ale zase neuhýbala a nevzpírala se,
třebas jí jistě bylo jasné, jak otce ustavičné zaměstnání jednou vlastními,
podruhé veřejnými úkoly odvádělo z domu a z hospodářství. Cítila, že
ve styku s lidmi, který byl málokdy příjemný, a při neustálém napětí, z
domácnosti vyprchávala dobrá pohoda, které jsme užili, kdyžjsme byli
ještě malí. Připadalo mi to jako mračno, které bylo maličké, když jsem
si to poprvé uvědomil, a které se ponenáhlu rozšiřovalo po celé obloze.
Nechci to rozvádět. Byla to služba nejenom rodině, nýbrž obci,
okresu a celému národu, třebaže se o tom za těsnými hranicemi našeho
prostředí vědělo málo, skoro nic. Dnes, když je v rozvalinách všecko, na
čem rodiče pracovali, chci aspoň několika větami zachytit drobnou a
nenáročnou práci, která se jako drobné pramínky sbírala od vesnice k
vesnici a stékala v mocnější proudy v okresních a zemských střediscích.
Z ní vznikal jako z malinkých kaménků kladených vedle sebe obraz
českého života v poslední etapě národního obrození, v předvečer
politického osvobození.
Politikové, básníci, spisovatelé, učenci, kteří vzešli z kvasu
devadesátých let, měli spolehlivou základnu v lidech tak přirozeně
ukázněných, jako byli moji rodiče, pro které práce byla prvním
přikázáním a nejenom povinností, nýbrž i ctí. Nedovedu si vůbec
přestavit, jakým ponížením by bylo pro rodiče, kdyby se v deštivém čase
na poli zkazila trocha obilí, nebo kdyby z liknavosti někde zamrzl
předčasně kousek řepy. Nic takového nebylo prostě možno srovnat se
stavovskou ctí a odpovědností vůči celku. Kdo byl na gruntě, neseděl
tam jenom pro pohodlí a rychlé zbohatnutí, nýbrž jako strážce kusu
národní půdy. Nehospodařil jenom pro sebe, nýbrž pro národ pracující
k svobodě. Nebylo to jenom zaměstnání, kterým se vyplnily dny, nýbrž i
výsada a ovšem i čestný závazek, za který však z měst málokdy
přicházelo uznání nebo pocta.
Matka neměla železné zdraví. Mívala žaludeční potíže, kteréji nikdy
neopouštěly úplně. Silná a málo rozmanitá selská strava jí nesvědčila a
k tomu, aby si vařila něco pro sebe, co by nepřišlo na společný stůl, by ji
nebyl nikdo dostal. Když jsem už byl na gymnasiu a jako student měl
právo procházet se v lesích, když přišly žně, sbírával jsem pro ni
zeměžluč. Tu sušila a vařila si v zimě, když se dostavily potíže. Občas
jela do města k lékaři, ale co jsme o tom věděli do začátku války, nebylo
nic divného nebo vážného. Na venkově stonávaly ženy hodně často. Na
nedělních besedách, když přišla matku navštívit některá z příbuzných
nebo vrstevnic, se o tom obyčejně vedly dlouhé řeči. Nejčastěji se
mluvilo o souchotinách a těch jsme zůstali všichni uchráněni.
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Do našeho rodinného života zasáhla až první světová válka a to tak
mocně, že červenec je hlavním mezníkem. Nejstarší z nás dětí, Václav,
byl na vojně v Českých Budějovicích a dokončoval svůj rok právě v létě
1914. V srpnu toho roku byl poslán na ruskou frontu tak náhle, že se s
námi nepřijel ani rozloučit. Tam v pohyblivé vojně, na kterou nebyl
nikdo připraven, byl těžce raněn do hlavy. Zdravotní služba nestála za
mnoho; než ho našli po bitvě, uplynulo mu z rány mnoho krve. Protože
se tenkrát transfuse neprováděly, velice zeslábl a ani když se rány
zavřely, nepostavil se pevně na nohy. Přijel z nemocnice ve Znojmě,
když jsem byl v kvintě ve Valašském Meziříčí, takže jsem se s ním hned
neshledal. Byl potom už nezpůsobilý k vojenské službě a zůstával doma,
pokud to šlo.
Ale ještě větší pohroma přišla o něco později. Nejsem s to určit ji
přesněji. Vlaky tehdy jezdily pomalu. Jízda z Valašského Meziříčí do
Holešova trvala čtyři hodiny a jel jenom jediný vlak, který byl v
Holešově po druhé hodině ráno. Jezdil jsem tedy málo, jenom na
dlouhé svátky. To mne vlastně zachránilo. Někdy ten školní rok,
nejspíše časně na jaře 1915, začala v Kostelci řádit hlavnice, t. j. tyfus.
Dostali ji oba sourozenci, sestra Lidka i druhý z bratří, Járek; ta měla
těžký případ s vysokými horečkami a blouzněním, on o něco lehčí.
Matka je opatrovala bez odpočinku od běžné práce a bez opatrnosti,
ke které by byl radil rozum, kdyby se pro nával citu a bolesti vůbec byl
dostal k slovu. Nakazila se sama a lehla, sotvaže se sestra z bratrem
dostali z horečnatého stadia nemoci. Jim zdraví zachránila, ale sobě je
podkopala. Všechen ten shon, ve kterém žila od dvanácti či třinácti let,
všechna námaha a přepínání, všechno, co brala z potřebných zásob bez
zřetele na budoucnost, všecko to se najednou ozvalo a spojilo s hlavnici,
nemocí zákeřnou a zlou. Když pominula hlavnice, zůstaly jí na zdraví
těžké stopy, které se nepodařilo vyhladit, třebaže měla tehdy jenom
šestačtyřicet let. Tak jsem se sní shledal, když jsem se v červnu vrátil z
Valašského Meziříčí. Byla to už jiná bytost než před tím, zesláblá,
zkrušená, poznamenaná neodbytnou nemocí. Žili jsme od té doby ve
dvojím stínu, matčina chřadnutí a Václavova zranění. Na podzim jsem
šel do sexty do Kroměříže, abych byl blíže domů. Jezdil jsem do
Kostelce hodně často, v zimě i v létě.
Stojím před kapitolou, kterou bych raději neotvíral, protože je
nadmíru teskná. Kdykoli se dotknu jedné nebo druhé věci, připadá mi
to, jako bych rozrýval ránu, která není zahojená a nikdy se ani nemůže
na tomto světě zacelit. Než, začal jsem a musím dokončit.
Otce se tyfová nákaza nedotkla, protože měl silnou konstituci a s
nemocnými nepřišel tolik do styku jako matka. Světová válka však měla
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nepříznivý účinek na jeho myšlení a rozhodování. Myslím si, když to
všechno třídím a promítám na plátno tehdejších událostí, že se v něm
něco uvnitř zlomilo. Připouštím, že někde tam měla začátek nemoc,
která dlouho hlodala pod povrchem, až si za deset let potom prorazila
slupku po lehkém záchvatu mrtvice. Buďjak buď, od začátku vojny byl
nesvůj. Sloužíval u vojska, byl “fírou”, tj. četařem, a všecko, cos vojnou
souviselo, prožíval mnohem silněji než jeho vrstevníci. Měl přes padesát
let. Bylo tedy vyloučené, že ještě bude povolán k činné službě. Ale pořád
měl starosti v hlavě a lekal se věcí, dávno než přišly, a představoval šije
daleko horší, než potom byly, když se dostavily. Nejhorší pak nepřišly
vůbec. Když byla vyhlášena mobilizace, čekal najisto, ze ouae vyzván,
aby jel na přípřež. Výzva k tomu však nikdy nebyla vydána. Očekával
také rychlý ústup císařských vojsk a příchod ruských pluků a ty také
nedospěly na moravskou hranici. Trápil se Václavovým osudem,
třebaže strach o něho nedával najevo. Celý dům byl prostoupen tísnivou
náladou a to skoro po celá čtyři léta. Ani když už bylo zásadně
rozhodnuto o tom, kdo vyhraje, se u nás nevyjasnilo.

Skutečných potíží bylo tolik, že nebylo potřeba k nim nějak přidávat
z černých představ. Za chvilku se ukázal nedostatek pracovních sil a
hospodářství se muselo udržovat v chodu jako v normálních dobách, ba
práce bylo víc než v míru. Sestra Lidka, která před válkou pracovala v
Augustově nakladatelství v Litomyšli, se vrátila domů někdy v srpnu
1914. Když se probrala z hlavnice, už nikam nešla. Bylo jí potřeba
doma, když matka už nemohla všechno zastat. Přišlo na ni dlouhé,
bezmála desítileté období, ve kterém se zdálo, že přes všechny studie na
lyceu v Brně a potom rok v Chrudimi zůstane připoutaná k selské práci.
Na jaře 1916 odešel na vojnu Járek a necelý rok za ním jsem byl odveden
já, třetí a poslední. Nebyla to jenom nejistota o naše zdraví a životy Václav byl živou připomínkou, co se může stát - nýbrž i to, že jsme
nemohli pomáhat a vůbec být kolem domu. Na mém přispění celkem
málo záleželo, protože jsem kromě běžné práce v hospodářství ničemu
nerozuměl.
V takových poměrech i matka napínala síly. Bylo osudné, že otec
ztrácel někdejší rozšafnost a že se všeho rázem neujal, jak by to kázal
zdravý soud. Měli jsme matce bránit v práci a přinutit ji k úplnému
klidu, dokud se neukázalo, že nemoc způsobila vážné komplikace.
Druhá, snad ještě horší okolnost, byl omyl místních lékařů v úsudku o
tom, co jí zůstalo po hlavnici jako hlavní přítěž. Hádali na revmatismus.
Když v zimě poléhala, doporučili jí pobyt v Trenčianských Teplicích v
létě 1916 s léčbou po tamním způsobu.
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Byl jsem tam za ní na několik dní v červenci. Myslím, že to bylo jedno
z posledních jasných období a zůstalo mi na těch několik dní něco
vzpomínek, živých a opravdu kouzelných. Bydlela u slovenské rodiny
tak prostě, jak byla z domu zvyklá. Nejvíce jí vlastně pomáhalo to, že
byla odpoutaná od práce a od nemístného přepínání. Měl jsem tenkrát
sedmnáct let a připadalo mi to, jako bych poprvé nebyl synem, nýbrž
kamarádem, kterému se může všeličo svěřit, co se dětem nepovídá.
Chodívalijsme do lázeňského sadu, ona s hůlečkou na trochu podpory
při chůzi. Oblékala se jednoduše, seznámila se s lidmi a pobyt si
pochvalovala. Jistě jí ani ve snách nenapadlo, že si předepsanou kůrou
škodí, protože, jak se později ukázalo, léčení šlo přímo proti její nemoci.
Měla bole-i, ale utěšovala se nadějí, že se příznivé následky léčení
objeví, až se dostane domů. Nikdy si neodpustím, že jsem z Teplic
odešel a že jsem se rozběhl po západním Slovensku, místo abych zůstal s
ní celý čas, předepsaný k lázeňskému pobytu.
Na podzim 1916 jsem šel do septimy zase do Kroměříže. Ale zima
1916-17 byla zlá a někdy počátkem února nás pustili domů na uhelné
prázdniny. Byl jsem doma dobrých šest neděl, než jsem šel na vojnu.
Loučení dne 10. března 1917 bylo těžké, třebaže jsem šel jenom do
Přerova. Až do vánoc 1917 jsem byl nablízku: v Pavlovicích, v Tarnově,
v Opavě a potom zas v Přerově. V prosinci 1917 jsem přijel domů na
dosti dlouhou dovolenou. Teprve po ní přišlo poslední loučení. Jel jsem
brzo po novém roce do Uher a vrátil se až 26. října 1918 jako
rekonvalescent po malárii. Ale hlavní věc byla, že jsem se vrátil, a že se
zanedlouho potom dostal domů i Járek, z kterési fronty, nejspíš z Itálie.
Byli jsme tedy všichni pohromadě a život se zase mohl rozproudit na
nové, hodně už pošramocené základně. Ale rozlom v tatínkově
osobnosti pokračoval, třebaže jsme tomu navenek nepřikládali velké
váhy. I jiní lidé kolem nás postupovali ve věku a ztráceli na pružnosti.
Počítala-li se prostě léta, otec se blížil pomalu, ale neodbytně šedesátce.
Smiřovali jsme se s tím, co život přinášel.
Kolem Václava jsme však nemohli chodit se zavázanýma očima.
Neprobíral se k lepšímu zdraví. Byla otázka, co z něho bude, když se
čím dál víc uzavíral do sebe a vyhýbal se všemu, čím žilo okolí. Matka
mu rozuměla z nás všech nejlépe. S Lidkou bydleli dlouhá léta v Brně a
my dva jsme se také měli velice rádi od malička. Matka chtěla, aby zů
stal doma a žil si po svém. Nikomu nepřekážel, nároky měl co nejmenší
a jí spíše pomohl, když k těžké práci byl nezpůsobilý. Unavil se hned,
jakmile ho k něčemu zavolali, a na té straně obličeje, kde byl roku 1914.
raněn, mu vyvstal naráz pot. Otce to všechno znepokojovalo a dráždilo.
Říkal si, co bude z nejstaršího syna, který se čím dál víc choulil do sebe a
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nic nedal na běžná pravidla života. Výsledek rozvažování byl, že se pro
Václava našlo zaměstnání v Brně, dost těžké a odpovědné, na které měl
jako raněný z války jakýsi nárok. Město znal z dřívějška a tam se tedy
vpravil do nového života snáze než kdekoli jinde. Byl jsem za ním, tuším
v létě 1919. Bydlel tehdy v Komárově na okraji města a byl celkem
spokojený, třebaže věděl, že v zaměstnání nemá vyhlídek na úlevu nebo
postup. Tehdy už mu nešlo o nic více než o klidný život a ctižádosti
úřednické vůbec neměl.
Václav se matce podobal z nás všech nejvíce, a to nejenom
zevnějškem, nýbrž i povahou. Byl měkký, nezpůsobilý k tvrdému
venkovskému životu. Srdce měl tak dobré, jako po matce už nikdo z
našeho rodinného kruhu. Nedobral bych se odpovědi, kdybych chtěl
rozpřádat otázku, proč právě on byl z nás tří nejtíže postižen vojnou - vů
le Boží. Stalo se, jak mu bylo určeno.
V zimě 1920/1, či spíše v předjaří 1921 se nachladil. Dostal chřipku,
které podlehlo mnoho lidí v posledním roce války a která se vracela.
Odvezli ho do nemocnice a tam se pozdravoval. Nebyl ještě z nejhoršího
venku, ale přece vstával a pomáhal jiným v nemocniční síni, když
zavolali o pomoc. Přemohl se, nemoc se vrátila a Václav vzplanul jako
věchýtek, aniž jsme se nadáli smrti. Pamatuji si dobře, že mi někdo ze
spolubydlících přinesl do Kaulichova domu, kde jsem čekal na nějakou
přednášku, telegram, že Václav umřel. Jel jsem nočním vlakem do
Brna. Na nádraží jsem se potkal s tatínkem, který mne nedočkavě
vyhlížel od prvního záblesku rána. Rozhodli jsme se, že opatříme
pohřeb v Brně, abychom převozem a obřadem doma nevzbudili mnoho
rozruchu. Pochovali jsme ho tedy tam, kde měl druhý domov, na
Ústředním brněnském hřbitově při Vídeňce.
To nejtěžší přišlo až po pohřbu. Jel jsem domů, abychom byli všichni
pohromadě a potěšili matku, na kterou Václavova smrt dolehla nejtíže.
Její nemoc postoupila od konce války tak daleko, že většinou zůstávala
na loži v zadní světnici. Jenom na chvíli jsme ji posadili a přenesli do
kuchyně, aby se mohlo uklidit a provětrat. Za ta léta nemoci, úporné a
neodbytné, se pročistilo její nitro, takže už na tomto světě byla
přenesena ze vší lidské nedostatečnosti do stavu, který přisuzujeme
vykoupeným duším věčnosti. Nereptala a neprotivila se kříži, který
na ni doléhal čím dál tíživěji. Chřadla trpěla nám před očima a lékaři,
které jsme zkoušeli, opakovali prvotní omyl a předpisovali léčení, které
jí spíše škodilo než pomáhalo. Když konečně kroměřížský lékař Prošek
rozpoznal, oč jde, bylo už na nápravu pozdě.
Tak šel den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Matčina
postava, která nikdy neprekypovala zdravím, se ztrácela. Z obličeje se
vytratily stopy svěžesti a dlouhým ležením se porušily kosti, které jinak
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drží tělo vzhůru. Odjížděl jsem do Prahy, když skončily svátky nebo
prázdniny, a když jsem se vrátil, nezjistil jsem nic než zhoršení.
Václavova smrt byla pro matku větší ranou, nežjsme čekali. Myslila,
že zařídíme převoz a že pohřeb bude doma. Jako pečlivá hospodyně
dala chystat pohoštění pro příbuzné, které čekala na pohřeb a kterým se
podle starého zvyku muselo něco podat, obzvláště když přijeli zdaleka.
Ale znenadání jsem přijel jenom já s tatínkem a to už po pohřbu. Když
jsme jí všechno vyložili uznala, že to tak bylo nejlépe. Ale což bylo o
pohřeb! Václava už nikdo nemohl přivést z věčnosti, aby u ní poseděl,
přeložil ji s místa na místo svoujemnou rukou a už pouhou přítomností
ztišil bolesti.
Pobyl jsem doma několik dní, než se trochu probrala ze zármutku.
Přijala nakonec Václavovu smrt s oddaností a s křesťanskou vírou, že
rozloučení není trvalé, a že je blízké nové setkání, ne už v pozemské
schránce, nýbrž před trůnem Hospodinovým.
Opravdu nebylo dál než několik měsíců. Nevzpírala se svému údělu a
ani jí nepřipadlo ve snách, že by měla nějak vzdorovat nebo si život
nějak ukracovat. Ale po Václavově skonu nenašla vůle, aby slabost
usilovně přemáhala. Když jsem potom přijel na letní prázdniny, byla
skoro pořád na loži. Ke všemu, co ji před tím sužovalo, přišel ještě kašel.
Vytratil jsem se uprostřed prázdnin na letní cestu, ale brzo jsem se vrátil.
Potom jsem se od lože vzdaloval už jenom na chvilku, když bylo lépe
dopřát jí úplného klidu. Neměl jsem v hospodářství neodkladná
zaměstnání a dobře jsme si rozuměli, ať jsme přivedli řeč na ten či onen
předmět.
První pátek v září 1921 přišlo náhlé zhoršení. Kašel byl těžký a
dusivý. Jeli jsme s Járkem do města opatřit nějaký nový lék. Když jsme
se vrátili a když jsem se postavil u lože v jasném poledním slunci, bylo
mi jasné, že se konec blíží neodvratně. A tak tomu i bylo. V sobotu
nemoc polevila, v neděli ráno se ještě zdálo, že kašel ustoupil, ale to byla
klamavá znamení. Odpoledne, za chvíli po obědě přišla poslední
hodinka.
Z horního hostince, trochu dál od našeho stavení, začali hrát k
taneční zábavě, když jsme byli seskupeni kolem smrtelného lože a když
jsem zatlačil matce oči za několik vteřin po tom, co vydechla naposled.
Večer, když se kolem dokola všechno ztišilo, šel jsme za dědinu na
procházku. Šel jsem po polních cestách, abych nikoho nepotkal, a pláče
jsem ani nepřemáhal ani nezastavoval.
Jednou o svatodušním pondělí jsem byl s Lidkou v Kostelci. Jeli jsme
vlakem z Brna do Přerova a protom autobusem do Kostelce. Z celé
rodiny jsme zbyli už jenom my dva. Věděl jsem, že bych odjížděl za
oceán s neklidem v srdci, kdybych se nebyl odhodlal k této cestě. Chtěl
jsem se rozloučit s hrobem našich rodičů a Járkovým na místním
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hřbitově. Je na mírném svahu a přehlédne se odtamtud kus krajiny, pole
a louky, jeviště našeho rodinného života a mých mladých let. Z polí, na
kterých rodiče pracovali, je vidět jenom Přední díl.
Vzpomněl jsem na zářijové dopoledne, kdy jsme s Járkem spouštěli
do hrobu černou rakev se zvadlým matčiným tělem. Kdo by si byl
tenkrát pomyslil, že nejenom otec, nýbrž i Járek je poznamenán smrtí k
předčasnému odchodu!
Od nového příjezdu na tento břeh jsem na matku často vzpomínal,
mnohem častěji než doma. V Boulderu, v létě 1948, když jsem se trochu
zabral do vzpomínek, přišlo mi pomyšlení, že ke mně mluví z věčnosti a
že mne pobízí, abych nechal jiné práce a napsal hrst vzpomínek na
mladá léta a obzvláště o jejím životě a dlouhém stonání. Potom přišly
vzpomínky kolem Nového roku 1949. To bylo osmdesáté výročí jejích
narozenin. Když jsem šel v neděli 2. ledna z města k vlaku - bylo to ve
Filadelfii - zase se mi zdálo, jako by ke mně mluvila pobízela mne, abych
už sedl ke stolu a psal.
Něco jsem napsal na jaře 1949 v Lawrencu ve státě kansaském, když
jsem tam přechodně působil. Druhou část jsem napsal v Cambridgi ve
státě Massachusetts v létě 1950 o prázdninách. Zatím uplynulo přes
osm let a jsem už daleko za hranicí padesátky. Čas, po který máme být
ještě odloučeni, odplývá a zkracuje se vůčihledně.
Nezůstalo-li po matce podobizny, ba nezůstalo-li ani řádky z její
nepříliš hojné korespondence, ať se uchová na památku jejího života
tento zápis. Věřím, že se někdo ujme rukopisu a pomůže mu na světlo,
až k tomu přijde vhodná chvíle.
Hleděl jsem psát prostě a podle pravdy. Přikryl-li jsem něco z
matčiných životních příběhů, bylo to právě ono dlouhé utrpení od jara
až do smrti. Neměl jsem odvahy probírat se vším zevrubně a rozlévat po
těch stránkách tesknou náladu a smutek.
Odkudsi z mladých let se za mnou hrnou vzpomínky na veselejší
chvíle. Některé jsme ztrávili doma, jiné v zahradě při takové lehké práci
jako vyhrabávání listí na jaře nebo zalévání zeleniny v létě, jiné při
krátkém odběhu na pole v čas žní, jiné konečně za cest do Lechotic. V
kořenech bytosti, které se táhly do rodné vsi, byla matka založena spíše
k úsměvu než k zachmuřené tváři, spíše k jasné životní pohodě než
neladu a sváru. Kdyby tomu nebylo tak, sotva by byla podnikala těžké a
odpovědné práce bez uhýbání a sotva by byla nesla dlouhou nemoc bez
výčitek a nářků.
V její bytosti bylo tolik dobroty a nevtíravé účasti s jinými, že to
stačilo nejenom na neveliký rodinný kruh, nýbrž i na několikeré otočení
naší domácnosti bližšími a vzdálenějšími příbuznými.
Když se všechno, co bylo tělesné a skutečné, dávno rozplynulo, ať
vyzařuje aspoň z mých vzpomínek upřímnosti její povahy a čistota
jejího Srdce.
Philadelphia, Pennsylvania,
11. ledna 1957

69

Protipovídka bicentenální
Esther Kales

Profesor M. položil pero a pomalu rozhýbal únavou ztuhlé prsty. Přejel
si oběma rukama rozcuchanou bílou kštici, svrasklé čelo a těžká víčka,
podepřel hlavu a zavřel oči. Ano, článek šel báječně, jako by se psal sám.
Však se zabýval výzkumem po dlouhé měsíce a měl všechna data tak
bezvadně seřazena, že teď psal téměř bez přestávky, s autoritativní jistotou
argumentace i formulace. “ Jo, budou koukat holečkové”, s potěšením se
usmál, “co ten starý M. zase vyšťoural. Ono není nad výzkum primárních
pramenů, i když si člověk zamaže ručičky prachem století.... Oni ti mladí
dnes jen dělají nudné seznamy literatury, aby je nikdo nechytl, že nečetli
nějakou tu knížku, zastaralou v momentu, kdy se jejich disertace nebo
opus magnum dostane čtenáři do ruky.... Kdo se už odváží na něco
nového? Historie je dobrodružství lidského ducha — a když sejim to nelíbí,
tak ať mne refutují!”
Profesor M. rozčileně vyskočil, jako by se polekal vlastních slov, která
vykřikl otevřeným oknem do temné noci. Vlny příboje, jež se rozrážely o
balvany pod jeho chaletem, se mu zdály odpovědět nadšenou aklamací a
několik hvězd jako by na něho zamrkalo z jejich chladné objektivní
vzdálenosti. Protáhl se, vzdychl, vrátil se ke stolu a napsal číslo 17 do
pravého rohu nové kartičky. A jen lehký šustot pera a ruky rychle se
pohybujících po papíře ukazovaly soustředěnou intensitu, s níž se znovu
zabral do svého úkolu.
V první části této skromné práce jsem tedy dokázal, že mnohé t. zv.
typicky americké fenomény jsou transkulturní maladaptace ideí, artifaktů
a předmětů denní potřeby importovaných ze všech konců světa vlnami
imigrantů. Příkladem je, jak jsme viděli, v prvé řadě přímé převzetí, jako t.
zv. hamburger (bastardisovaná česká karbanátka), apple pie a danish
(substandartní verse našich koláčků), atd. Za druhé to jsou druho
řadé produkty naštěpované na naivní Američany ve jménu sofistikace,
kvality života a civilizačního snobismu agresivními menšinami, jako
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limburger (germánská expanse; in loco superiórních olomouckých
syrečků) nebo champions (pod jménem mushrooms; derivative: mush nechutná slátanina; inkulkováno v době francouzského nivelizujícího
jakobinismu pro upevnění diplomatických styků, in lieu plnochutných
hub, genus hřib)....
Profesor se zastavil, uvědomiv si, že rnu ústa přetékala nostalgickými
slinami a bolestný prázdný pocit v oblasti srdce či žaludku mu způsobil
jakýsi tlak v očích podezřele se podobající slzám. “The melting pot, my
foot”, prohodil. “Jaká to iluze, že odstraníme-li každou individuální vůni,
charakteristickou chuť a hrubší strukturu, dosáhneme perfektnosti — a to
ve jménu demokracie. Demokracie! Baloney!” Znechuceně zavrtěl hlavou.
“Oh, takový pražský párek místo těch pilinových wieners nebo
frankfurters. Další příklad germánské velkohubé grandiózity.... Doma by
to nežrali, ale pro Američany je všechno dobré! Suckers for punishment
jsou ti moji adoptivní spoluobčané! Škoda.... opravdu je to baloney, či
vlastně bologna, a odpovídá to té přeceněné romantické legendě, že
Kolumbus objevil Ameriku, jak ji perpetuují Italo-Američané....”
Roztržitě si pohrával s perem. “Kolumbus pořád ještě má za sebou
stoletou tradici, pravda. Přes ty pochybné teorie, že Číňané nebo
Vikingové se tu objevili dříve.... Inu ta naše vědecká společnost sebou bude
muset hodit a dát se do práce, i když jim dám doložený podklad.... Tak do
toho!”
Konečně se dostáváme k hlavnímu bodu této vědecké práce, která jen
stručně shrnuje výsledky mého bádání. Podrobnější, dokumentovaná
kníhaje u nakladatele, jenž zatím neodpověděl, zdají přijímá. Ale považuji
za primordiální necesitu a osobní responsibilitu informovat publikum, jak
naši etnickou skupinu tak celý svět, o svém objevu bez prodlení a bez
bezpáteřného váhání. Toto jsou fakta. Mám v ruce deník, poněkud
poškozený, jenž jsem nalezl ve vnitrozemní jeskyni vzdálené několik
kilometrů od tohoto pobřeží, kde dnes sídlím. Je to rolička dvaceti
pergamenových listů, převázaných řemínky, datovaná A.D. 1421 až
A.D. 1476. Folia jsou popsána kurzivním typem dobové češtiny, kterou
zde modernizuji v několika krátkých citátech, jež chci dnes poskytnout
veřejnosti. Fotokopie originálu je obsažena ve výše jmenované knižní
verzi, spolu s informací o locus a jiných okolnostech nálezu.
Folio 1.a začíná: Já, Adam z Dom.... (nečitelné) zde podávám
pravdivou a neuvěřitelnou historii k Dei gloriam a k poučení těch, kdo po
nás přijdou, atd.
Folie l.b pokračuje: Když A.D. 1421 na ďáblův příkaz prodajní katové
krůtě a krvavě, mečem i ohněm potlačili naši duchovní obec, již Adamníci
zvali, byl jsem na cestě připojit se ke svým bratrům a sestrám na onom
neblahém ostrově na Nežárce. Se mnou se nacházeli (seznam 19 jmen),
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mezi nimi i Evička z Vod.(?), jež mou družkou se stala, etc.
Folio 2.a,b popisuje historii, pronásledování a hrůzy vyhlazení sekty.
Folia 3.a,b, 4.ajsou velmi důležitá: Skupina, jež se pod vedením Adama
z Dom...., z vůle Boží zachránila, se rozhodne opustit Čechy a hledat “ten
kout univerza, jenž Paradisum jest”. Jejich nebezpečná dobrodružství v
Německu a konečně snad v dnešní Belgii či Holandsku (viz. argumentaci v
připravované knize) jsou zajímavé komentáře o tehdejších sociopolitických poměrech.
Další folia pojednávají o náhodném nálezu dosti zachované lodi, což
naši krajané považovali za dílo Boží Prozřetelnosti, a o problémech s
opravou lodi. Pochopitelně, pocházejíce z Jižních Čech, nic nevěděli o
plachetních lodích a mořské navigaci, ale “naše Víra nám dala sílu
vyzvednout kotvu a vyplout k zemi zaslíbené”. To bylo A.D. 1423.
Po téměř tři roky loď bloudila sem a tam, s občasným zakotvením na
místech různě popsaných, ale většinou dnes neověřitelných, kromě jedné
zastávky ve Španělsku, odkud vyvázli jen s velkou námahou. Skupina se
zatím rozrostla o několik novorozeňat, z nich dvě dítka Adama a Evičky, a
jen jeden starší muž zemřel v tragickém setkání s “proradnými silami
Antichrista z Ríma” (zřejmě ve Španělsku). Prozřetelně originální
poutníci si udrželi naprosté inkognito a vnitřní homogenitu, a ve svém
cestování nepřibrali žádného cizince, ačkoliv jednou uvažovali o tom, že
by jim přišel vhod nějaký zkušený kapitán a pár námořníků. Kromě toho
ani jakákoliv mapa mundi by jim též nepomohla, vzhledem k hroznému
stavu geografického vědění té doby. A tak riskovali své životy a svěřili svůj
osud vlastní autodidaktické navigaci, naslepo či v harmonii s vůlí boží.
Konečně A.D. 1426, “na den českého martyra” (Sv. Václav?, Hus?; viz
mou knihu), zahlédli jakési pobřeží. Adam na foliu 75 sq. píše: “Po několik
dnů mírné vánky posilovaly naši Víru pod modrým baldachýnem nebes a
životodárným sluncem. A v noci zářivé hvězdy nám ukazovaly cestu
Naděje. A naše srdce se plnila Láskou k Bohu a Lidstvu, jež je bezpečné v
jednobytosti s Ním a Všehomírem, když se vzdá hříchu a nenávisti. I ryby
samy skákaly do našeho člunu pro naši obživu a nebeská rosa či sladký
déšť svlažovaly naše rty plné díkuvzdání. Náš Paradisum musel být blízko.
A hle, tu byla země, korunovaná horou již Tábor Nový jsme nazvali. A
snědé děti ráje ve své přirozené a nevinné obnaženosti nás vítaly úsměvem,
zpěvem a tancem, plody země a ovocem stromů, jež nikdo nesázel od
začátku světa”, etc.
Na posledních stránkách Adam z Dom.... mluví o tom, jak se jeho
skupina usadila v nové zemi, již nazývají prostě Zahrada Rajská; jakjejich
zvyky a náboženská filosofie souhlasily, s menšími rozdíly, s životním
stylem domorodců, s nimiž se postupně smísili; a jakjejich “obec” rostla a
vzkvétala. Poslední stránka, folio 20.b, je nečitelné, protože to byl vrchní
list v roli pergamenů a proto utrpěl vodou, prachem a vlivem času.
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Potud dokument. Vývody jsou samozřejmé. Byli to Češi, kdož objevili
Ameriku roku 1426, 66 let před Kolumbusem. S jejich příchodem asi
souvisí některé indiánské legendy o vysokých plavovlasých “cizincích”,
kteří se náhle objevili a pak záhadně zmizeli. Vzhledem k tomu, že Adamité hledali přirozený život, bez rasových předsudků, a že byli pronásle
dováni jako vyvrhelové ve své vlasti, nikdo dosud o jejich příchodu do
Ameriky nevěděl. Nešel bych tak daleko ve falešném ethnocentrismu,
abych žádal nové jméno pro Ameriku, ale publicitu si zasloužíme. Konec
konců, proč bychom si též nedělali nárok?

Nemluv bez papíru, dělá to neklidný dojem, uděláš nejlépe, když budeš
svoji řeč číst. Je to jisté, spolehlivé a každýje rád, když se předčítající řečník
vždycky po čtvrté větě podívá, zdali tu ještě všichni jsou . . .
Kurt Tucholsky

Ucházejme se raději o přízeň těch, jimž přejeme jen dobré, než těch, od
nichž si přejeme dobré my.
Jean de La Bruyěre
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NAŠE NOVÁ POESIE

Ako páv
Jozef Milučký

Keď spadne mesiac do vína
v kaviarni, modrej ako tvoje oči,
mám pohár plný vzácnej trávy.

Mohli by sa v ftom napásť pávy.

A veď aj ty si krásny páv.
Máš mihalnice ako jeho chvost
vejárovito rozšírené,
nádhernú šiju
a kráľovskú korunku vo vlasoch.

Pre toto všetko sa ti kloním hlboko,
jem svoje trpké trávy sám
a teba tajne očami.
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Krůpěje
Pavel Javor

1.
Má dávná písni, písni smavá,
co mi to ten Stín našeptává?
A píseň říká: Ráda šla jsem
za tvojí touhou, za tvým hlasem Byla jsi sen anebo žena,
má písni, kdysi rozkřídlená?
Sevři mě pevně, tichá něho,
dnes, za večera tesklivého Má dávná písni, písni smavá,
co mi to ten Stín našeptává?

II.
Za bílou zídkou na hřbitově
se chvěje úzkost v každém slově.
Smuteční vrba se tam sklání
a šeptá slova díkůvzdání Když o štěstí své jsme se chvěli,
že šťastni jsme, jsme nevěděli.
Doznělo tiše naše drama,
jako ta vrba jsi teď sama.
Vítr ti plete hrubou šálu
ze samoty a z tvého žalu III.
Donedávna jsme nevěděli,
že Smrt se s námi o dny dělí Neviditelní, drobní žháři
jen stesk nám podpalují v tváři,
můj domove! Z mrtvého dřeva
snad jednou ještě vzejde réva Tvá dálka pohár podává
a je v něm slza řeřavá -
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IV.
Nejsem víc než třtina zpívající,
ztracený stín stromu za vesnicí Snad tam doma ještě všechno čeká,
paseka a pod ní tichá řeka
a kukačka dětství přiláká Nevěř tomu! Je to stejná řeka,
tvoje řeka, která doma čeká,
ale voda - voda jinaká . . .
V.
Jak je to všechno jiné,
viď, mlčenlivý Stíne!
Teď slyším srdce tlouci
už jenom za budoucí,
když v horkých letních nocích
jde Luna po potocích Na moje ztichlé zpěvy
pad rudý lístek révy Jak je to všechno jiné,
můj neodbytný stíne . . .
VI.
Když na zahrádce vadne tráva
pod loučí mírných oharků
a cvrček už jen usrkává
z droboučkých rosných pohárků,
to už je podzim. - Sbohem léto!
Dávno jsem ještě nedorost,
nedorostl jsem dluhu této
zemi, na níž jsem jenom host (Z nové sbírky “Krůpěje”)
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Dny
Jiřina Fuchsová
Jsou
takové dny
Jednou ráno
někde na křižovatce mezi kávou a rohlíkem
hodiny náhle oněmí
Slyšíš
jak pod oknem
tak letně
široce dokořán otevřeným
se skřípějíce
pozvolna zastavují
vozy času
Hlas dětství
skrytého v dálce za modrými horami
se ještě chvěje kdesi ve větvích
a zatím
průsvitným vzduchem neslyšně připlouvají
vlákna babího léta
Jsou takové dny
Pole
nevydá zrna kdybys stokrát prosil
obloha
neztěžkne deštěm
byť ses ďáblem zaklínal
Jazyk
zmrtvělý nemohoucností
ve vyschlých ústech chutná jako popel
A tak jen
na miskách dlaní
do země obrácených
se zaťatými zuby po sté převažuješ
úrody dávno sklizené
a mlčíš
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Jsou takové dny
Ale někdy
aby své koše vrchovatě plnil
člověku stačí
tichými rameny rozrážet příliv dní
tichýma očima přijímat vláhu nocí
a jeden po druhém
ve dlaních dlouze vážit
oblázky
ze dna duše
Jsou
takové dny
A tu
jednoho rána
ze zpokornělých rukou vyšlehne nový plamen
Náhle
životu nezbývá
než rozliti se z břehů
nemá-lijeho znovuzrozený proud
přinésti zkázu
krajinám obydleným láskou
Náhle
životu nezbývá
než písní vytrysknout
ošiti znovu odpočinutá pole
a prací rukou jimž bylo požehnáno
svést pod jedinou střechu
zem i nebe
Jsou
takové dny
Zapři svůj hlad
a chlebem obrosteš
zapři svou žízeň
zaperlíš se vínem
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ROZPRAVY

Alfréd Radok
Václav Havel (Praha)

Jeho houževnatá snaha vycházet s nimi po dobrém a naklánět šije rú
znými domněle taktickými manévry bývala někdy až dojemná.
Většinou byla ovšem neúspěšná. Nikdy se s jeho existencí nesmířili. Ba
víc: někteří ho téměř fyzicky nenáviděli. Tou sveřepou a vytrvalou
nenávistí, které jsou schopni jen oni: lidé bez fantazie, bez srdce, bez
humoru, bez velkorysosti, bez talentu, lidé ješitní a samolibí, lidé se
zlýma očima. Nenáviděli ho, protože jednu věc kupodivu cítili
s neomylnou přesností: že je usvědčuje. Ne tím, co říká, ale tím, kdo jebyl totiž umělcem, který nejen dokázal ostřeji, než kdokoliv jiný,
vnímat hrůzu lidské tuposti, ale který byl navíc nadán schopnostmi jeho
odpůrcům osudově odepřeným: vidět všechny tragické i groteskní
paradoxy života, radovat se z jeho krásy i odkrývat jeho ubohost, cítit
pátou dimenzi věcí - dimenzi tajemství.
Alfréd Radok nebyl chladnokrevný analytik, kalkulátor nebo
konstruktér. Spíš se podobal mediu:vé<7e7, aniž by věděl, jak to, že ví.
Byl to režisér nesmírně přesného, jemného a zvláštního cítění s
pozoruhodným smyslem pro magickou autenticitu prostorů, situací,
nálad i gest. Nebyl v něm ani stín snobské vzdělanosti: inspiroval-li se
někdy uměním, pak vždy jen takovým, v jakém zrovna cítil vděčnou
startovací plochu pro svou fantazii; dobové konvence a módy ho
nezajímaly. Měl mnoho napodobitelů, sám ale nikoho nenapodoboval.
Jeho inscenace byly velmi různé, společné měly jen to, že byly
radokovské. Jeho pracovní metody byly přitom velmi riskantní: víc, než
u jiných režisérů, závisel totiž u něho výsledek na zvláštním a často
téměř iracionálním srozumění se spolupracovníky. Nebyl to režisér
diktátor nebo manipulátor, ale spíš režisér “podpalovač” - a kde nebylo
co podpálit, tam se ocital v úzkých. Práce s ním nebývala lehká: ne
každý herec byl ochoten vystoupit ze stereotypu své rutiny, vzdát se
všech vyzkoušených opor a vydat se s Radokem - tímto znervózňujícím
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nevyzpytatelným průvodcem - po dramatické cestě nového hledání sebe
sama. Zkoušky s Radokem bývaly nabity nervovou elektřinou, mnoho
herců se jich bálo, ale málokdo věděl, že zdaleka nejvíc se při nich
vydává sám režisér.
Není asi náhoda, že život tohoto muže, tak hluboce prožívajícího
paradoxy doby a lidské existence, byl sám protkán tragickými
paradoxy. Nejnápadnějším z nich snad byla pozoruhodně trvalá
dvojakost jeho postavení: na jedné straně málokomu vděčilo české
divadlo za tolik skutečně nových a inspirativních impulzů, z nichž
čerpaly celé generace mladších režisérů a které pomohly tolika hercům
k uměleckému znovuzrození, na druhé straně málokomu dalo totéž
české divadlo tak málo příležitosti těšit se z výsledků své práce, v klidu je
rozvíjet a dočkat se jejich spravedlivého docenění. V Radokově osudu
bylo cosi z osudu štvance, jakéhosi Ahasvera: téměř vždy byl odehnán
od své práce ve chvíli, kdy začínala nést plody.
Stačí vzpomenout aspoň některých peripetií jeho umělecké dráhy:
když mu bylo po osvobození umožněno vložit své válečné zkušenosti do
filmu o terezínském koncentračním táboře, vytvořil strhující moderní
dílo, v němž otevřel nové možnosti filmového vidění, možnosti téhož
rodu jako ty, které o mnoho let později - ve šťastnější době - tak úspěšně
rozvinula celá nová generace českých filmařů. Radok však byl za tento
film oficiální kritikou odsouzen a bylo mu nadlouho znemožněno ve
filmu pracovat.
Když mu byla dána v roce 1958 příležitost vytvořit scénický program
pro světovou výstavu v Bruselu, vymyslel Laternu magiku - tutéž
Laternu magiku, která tak proslavila tehdejší československou expozici
a která dodnes -už osmnáct let! - reprezentuje Československo po celém
světě, znovu a znovu obměňujíc Radokovy původní myšlenky a znovu a
znovu těžíc ze své staré slávy. Když se ale Radok pokusil po návratu z
Bruselu rozvinout postupy, využité původně jen k propagaci
Československa, do nezávislejší umělecké kreace, byl z Laterny vyhnán
a za své úsilí popliván.

Třikrát byl režisérem pražského Národního divadla - a třikrát musel
Národní divadlo opustit, přesto, že jeho inscenace patřily vždy k
nejlepším a že některými z nich dokonce svého času položil umělecké a
stylotvorné základy k nej významnější poválečné éře činohry Národního
divadla, totiž k éře Krejčové.
Všichni po léta věděli, že Radok patří k největším českým moderním
režisérům - a přesto byl právě on věčně kárán, věčně donucován začínat
znovu a jinde, věčně odněkud vyhazován - a to v týchž dobách, kdy ti,
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kdo dokázali rozvinout jeho impulzy, těšili se už všeobecnému uznání a
slávě.
Radok nedokázal přijímat lidské postoje a vztahy jako nezúčastněný
pozorovatel: hluboce je prožíval, často v dramaticky zveličených
obrysech, které jim dávala jeho nervní optika. Jaký div, že všechno to
věčné šikanování nesl trojnásob tíž, než bychom ho nesli my otrlejší.
Tento člověk hlubokého vnitřního neklidu hledal po celý život
vlastně jen jediné: klid k práci. Když jedné noci zaplavily Prahu tanky a
před Radokem se otevřela děsivá perspektiva, že bude nucen
absolvovat znovu a možná v daleko horší podobě všechno to, co už
několikrát předtím absolvoval, rozhodl se pro jediný krok, který byl v
jeho situaci autentický - pro krok ahasverovský: zkusit štěstí jinde. Šel
tam kde očekával konečně klid k práci, protože cítil, že nastal čas k
jakési souvislejší sumarizaci toho, co v životě nalezl, a protože věděl, že
jeho vlast mu k tomu už příležitost nedá. Odešel - a stal se obětí
posledního tragického paradoxu svého života: přesně ti, kdo ho po celý
život pronásledovali, kterých se tak děsil a kvůli nimž se posléze rozhodl
odejít ze své vlasti - nýmandi, ješitní lidé se zlýma očima zakrývající
svou vnitřní prázdnotu pseudorevolučními hesly, domýšliví a nabubřelí
intelektuální hejskové, kompenzující špatné svědomí synků z dobrých
rodin cenzorským rozhodováním o tom, co je pokrokové a co lid
potřebuje, tito drobní despotové, spojení s drobnými antisemity přesně oni si ho našli - Ahasvera - i v dalekém Goteborgu, aby mu stihli
znepříjemnit i poslední léta jeho života.
A vlastně ani jeho smrt se neobešla bez krutých paradoxů: tento
český emigrant neumírá vzdálen a odcizen domovu, jak to čítanky
vyžadují, ale naopak ve chvíli, kdy se svému domovu opět po letech
přibližuje - nejen geograficky /zemřel v noci z 22. na 23. dubna ve Vídni,
kde projednával svou připravovanou režii v Burgtheatru/, ale i vnitřně
/měl tam režírovat současnou českou hru/. A umírá navíc v podivné
době, kdy se jeho národ zřejmě nebude moci ani z krátkého úmrtního
oznámení dozvědět, že zemřel jeho národní umělec.
Radok nebyl člověk politický a jeho ctižádostí nebylo konfrontovat
se se svou dobou jinak, než svým uměním. Přesto není v moderních
českých dějinách jediného významnějšího politického zvratu, který by
se tvrdě nezapsal do jeho životopisu. Ten životopis nebude asi chloubou
české kulturní historie a pravděpodobně se na něj brzy zapomene. Dílo,
které na půdoryse tohoto života vzniklo, zapomenout ovšem nelze.
Když nám zemře přítel, s nímž jsme si po léta kladli podobné otázky,
sdíleli podobné naděje a posilovali se vzájemně vědomím, že se trápíme i
radujeme z týchž věcí, byťjsme přitom odděleni třebas deseti železnými
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oponami, přicházíme tím o cosi víc, než jen o něčí lidskou
spolupřítomnost v tomto světě: propadá se nám najednou celý kus
světa, přesněji řečeno toho světa, z něhož a pro nějž skutečně žijeme,
světa naší skutečné existence, který jedině dává - jak se nám zdá - naší
práci a našemu životu nějaký smysl. A zesíleně nás v takové chvíli
přepadá pocit vlastní zbytečnosti: s kým, pro koho a proč máme vlastně
ještě něco chtít? Když tu není on, k čemu jsme tu vlastně ještě my?
Mezera, kterou v našem světě zanechal blízký člověk, má jeho
jedinečný a neopakovatelný obrys. Můžeme na ni nemyslet, nemůžeme
ji však už nikdy odstranit nebo zaplnit.
Je dobře, že tomu tak je: vždyť právě dík své nezaplnitelnosti je tato
mezera vposledku vlastně jen jinou formou přítomnosti toho, jehož
odchodem vznikla.
Ano: dokud nám někdo chybí, dotud vlastně s námi je. A dotud ani
my si nemusíme připadat tak docela zbyteční: stále mámeještě možnost
zaposlouchat se do ticha přítelovy přítomné nepřítomnosti, pochopit
její skrytý vzkaz a přijmout úkol, který je v něm obsažen.
(Praha 26.IV. 1976)

82

Osmdesátiny Romana Jakobsona
Věra Bořkovcová

Rok 1976 je rokem jubilejním v dějinách české jazykovědy a to nejen tím,
že se slaví výročí Pražského lingvistického kroužku, ale také tím, že jeden z
jeho spoluzakladatelů, prof. Roman Jakobson, se letos dožívá osmdesáti
let.
Roman Osipovič Jakobson se narodil 11. října 1896 v Moskvě. Ve svých
studentských letech byl jistě značně ovlivněn ruskými lingvistickými
teoriemi a názory vědců, jako byli Baudouin de Courtenay, F.F.
Fortunatov a L. V. Sčerba, ale na druhé straně už v dobách svého učení v
Lazarevově ústavu orientálních jazyků psal básně, překládal verše a byl
velkým přívržencem ruských futuristů. Jakobson sám tvrdíval, že zájem o
lingvistiku v něm probudili ne vědci, ale umělci, kterým se v mládí
obdivoval: Picasso a Braque, Le Corbussier, skladatel Igor Stravinsky, a z
básníků jemu nejbližší futurista V.V. Chlebníkov. Později na Moskevské
universitě se Jakobson stal spoluzakladatelem a předsedou Moskevského
lingvistického kroužku (1915-1920), který se tenkrát hlavně věnoval
otázkám struktury slovesného umění a souvislosti vztahů mezi jazykem a
poezií.
Od roku 1920 až do začátku druhé světové války, Jakobson žil v
Československu; v Praze obdržel doktorát filosofie na Karlově universitě
(1930) a později působil jako profesor ruské filologie staré české literatury
na Masarykově universitě v Brně (1933-1939).
6. října 1926, v kanceláři profesora Viléma Mathesia na Karlově
universitě, se konala první schůze Pražského lingvistického kroužku, jehož
byl Roman Jakobson spoluzakladatelem a posléze prvním
místopředsedou. První publikací, v které byly předneseny hlavní téze
pražského Kroužku, byly první dva svazky serie Travaux du Cercle
Linguistique de Prague (1929), z nichž druhý svazek byl věnován
Jakobsonově studii o historické fonologii ruštiny. Po celou dobu let
třicátých Jakobson se velmi aktivně účastnil veškerého dění Kroužku,
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hlavně v oboru fonologie, zejména ve vypracování teorie binárních
protikladů. Stručný souhrn cílů Pražského lingvistického kroužku
Jakobson uvedl ve své stati v Ottově slovníku naučném:
“Jádrem kolektivní práce pražského lingvistického kroužku je zkoumání
jazykových faktů pod zorným úhlem jejich funkcí a jejich vztahů k jazyku,
jako k celistvé zákonité kultuře.”
Před nacistickou okupací Československa Jakobson byl opět nucen
odejít do exilu. Přednášel na universitách v Kodani, v Oslu a v Uppsale a
nakonec, v r. 1941, se usídlil v USA, kde působil nejprve na Ecole Libre v
New Yorku, na Kolumbijské universitě a od r. 1949 na Harvardově
universitě (od r. 1957 zároveň v Massachusetts Institute of Technology). V
New Yorku se stal spoluzakladatelem a vicepresidentem lingvistického
kroužku The Linguistic Circle of New York (1943-1949).
Jeho intenzivní činnost pedagogická (vychoval více než sto lingvistů,
působících dnes na katedrách amerických universit) je zastíněna jen jeho
prací vědeckou, která je tak rozsáhlá a rozmanitá tématicky, že téměř nelze
uvěřit, že jeden člověk, byť i geniální, byl schopen pracovat tak důkladně a s
takovým vášnivým zápalem v tolika polích. Jakobson sám to vysvětloval
tím, že člověk prý se stává automatem, když se příliš obírá stejnými
otázkami, a že proto se vždy cítil nucen potýkat se s něčím novým. Nikdo
mu neupře jeho myšlenkovou originalitu a bibliografie jeho prací je
nejlepším důkazem širokosti jeho zájmů.
Hlavní práce Jakobsonovy jsou zasvěceny problémům semiotiky a
teoretické lingvistiky, otázkám fenologických protikladů, vztahům
diachronie a synchronie, typologie, jazykové universalitě, problémům
afasie a dětské mluvy. Neméně však Jakobsona jako polyglota (sám se
přiznal, že čte ve 24 jazycích) zajímaly i otázky čistě jazykové, a to nejen
otázky ruštiny a češtiny, kterým se snad nejvíc věnoval, ale i jazyků
neslovanských, např. paleosibiřských. Ve své práci Poezie gramatiky a
gramatika poezie analyzoval básně v asi dvaceti řečech a navždy sblížil pole
lingvistiky a poetiky, která ho nikdy nepřestala zajímat. V mnoha pracích
se zabýval otázkami překladu; zaujalo ho srovnání českého verše s ruským
a mnohé jeho studie jsou věnovány literárním dílům, hlavně českým a
ruským, od rozboru nejstarších českých písní duchovních k sémantice
švandy Voskovce a Wericha, od Slova o polku Igoreve k ruským
formalistům a futuristům. Jeho poslední práce se týkají vztahů
jazykozpytu k tzv. exaktním vědám a všeobecně vztahů mezi řečí a jinými
znakovými systémy. Jeho opravdová láska, jak sám přiznal před několika
lety, je slovanský středověk. A v rámci slovanského středověku je mnoho
staročeského, co upoutalo Jakobsonův zájem, jak je vidět z jeho statí o
staročeském básnictví, o nej starších českých písních duchovních, o
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staročeském verši, o básnictví doby husitské, o staročeské kultuře, o
moudrosti starých Cechů a mnoha jiných.
O Jakobsonovi bylo právem řečeno, že nepatří nikomu, přestože některé
školy lingvistického myšlení si ho někdy přivlastňují. Spíš je pravda, že jeho
myšlenky v mnoha odvětvích jazykovědy se staly zárodkem nových směrů
a inspirovaly nové bádání.
Pro nás Čechoslováky je jistě důležité to, že i když Roman Jakobson
nepatří nikomu - snad i národnostně - jistě právě proto patří trochu také
nám, nejen tím, že ztrávil tak dlouhou a plodnou dobu v Československu,
ale svým hlubokým zájmem o naši řeč, o český verš, o naši krásnou
literaturu a o Masarykovo Československo vůbec.

Vyčlenit pro zájemce ze všech zemí o věčnou a trvalou válku zvláštní
ostrov, například Island (nádherná smrt).
Lidé pochopí, že jsou hodiny lidstva a hodiny jednotlivé duše.
Velimír Chlebníkov
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Zapomenutý dokument
z prvního odboje
V letošním dvoustém výročí založení Spojených států bylo vzpomínáno účasti českého a
slovenského živlu na politickém, hospodářském a kulturním životě USA. Známý historik
J.W. Bruegel (člen SVU) nám zaslal zajímavý doklad, jehož úplný text uveřejňujeme. Není
jistě třeba zdůrazňovat, že tím nehodláme propagovat ani Internacilnálu, ani činnost
případných dnešních dědiců někdejšího Českého odvětví Socialistické strany v Americe. Její
“Pamětní spisek”, širší veřejnosti patrně neznámý, je dnes dokladem “dobrých úmyslů a
nevalných následků”. Pro historiky však má sám o sobě vlastní cenu.
Red.

Dr. J.W. Bruegel píše:
Habent sua fata libelli - knihy mají své osudy. Zdá se, že od r. 1916 nikdo
nevěnoval pozornost brožůrce “Pamětní spis českého odvětví Socialistické
strany v Americe k Internacionále (Chicago, Ill., Tisk: Spravedlnost, 182125 Loomis Str.) až do chvíle, kdy mě náhodou, před několika lety vítr zavál
do dánského města Esbjerg. V bohaté knihovně tamní školy odborového
hnutí jsem našel spisek mně dosud naprosto neznámý. Není mi jasné, kdo
byl autorem tohoto protihabsburského provolání. Podle značky
esbjergské knihovny, spisek pochází z r. 1916, na což poukazuje i jeho
obsah, který se nezabývá možností, že by USA vstoupily do války (jak
učinily až o rok později).
Brožurka byla vytištěna česky, německy, francouzský a anglicky.
Přinášíme české znění, které bylo asi původním. Jednotlivé překlady se v
maličkostech liší. Poněkud větší odchylka spočívá v tom, že v překladech
se zásadně mluví o “boehmish”, “bohemian”.
Rozhodující výzva na konci spisku zní: “Pomáhejte tvořit český neodvislý
stát”, kdežto v jiných jazycích se mluví o “unabhaengigem boehmischen
Staat” atd.
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Anglická a německá verze má vsuvku, jež chybí jak v českém původním
znění, tak i ve francouzském překladě. Po stížnosti, že “na uherském
Slovensku.... pod surovým režimem uherským.... trpí dva miliony českých
Slováků”, byla do anglického znění vsunuta věta: “We demand an
independent Bohemian-Slovak State” a analogicky do německého znění:
“Wir verlangen einen unabhaengigen boehmisch-slowakischen Staat”.

J.W. Bruegel (Londýn)
Pamětní spis českého odvětví Socialistické strany
v Americe k Interacionále.
Soudruzi:
V této veliké dějinné chvíli a tragedii, jež nebyla v intencích mezinárodního socialismu,
kteráž však silnými a těžkými vztahy připoutána jest k jeho stěžejním zásadám, zdvíhá i česká
socialistická frakce v Americe svůj dělnický hlas, aby prohlásila svůj apel jak k Internacionále
vůbec, tak k Internacionále každého národa zvláště.
Tlumočíme tak své zásadní stanovisko jako příslušníci národa, jehož zájmy i zájmy jeho
lidu dělného nezměrně jsou dotčeny a těžce ohroženy v této válce.
Internacionála prohlásila nejednou co nejslavnostněji právo malých národův na
sebeurčení, na samostatnou existenci. Internacionála zdvihla protestní hlas svůj vždy a ve
všech případech, když národní kultura jednoho národa trpěla pod násilím národa jiného v
nerovném boji.
Internacionála trvá zajisté dnes na stěžej nich zásadách, dle nichž národy kulturně vyspělé a
schopné vlastního života - mají výsostné právo na toto sebeurčení.
Stojíc přísně na zásadách Internacionály, zdvihá české odvětví socialistické strany ve
Spojených státech Amerických svůj přísný apel, proklamujíc práva svého národa na
sebeurčení a státní samostatnost a podpírá jej těmito důvody:
Do dob císařovny Marie Teresie byly Čechy a české země státoprávním celkem, do počátku
století 17. svobodným královstvím volebním. Jako celek národopisný tvoří země české
Čechy, Morava, Slezsko i Slovensko uherské, kdež lid český v souvislém teritoriu od tisíciletí
žije vysokou vlastní kulturou.
Bitvou na Bílé Hoře počala éra státního úpadku českých zemí, zaviněná jednak českou
protestantskou šlechtou (lid byl poroben), jednak katolickými Habsburky.
Habsburkové, rod panovníků autokratických, kteří moc svou nad národy střední Evropy
upevnili ve spolku se středověkým papežstvím, porušili přísahy, dané národu českému v r.
1526, kdy svobodnou volbou Ferdinanda I. za krále českého přivedeni byli do zemí českých a
postupně porušovali svazky státoprávní a práva zemí českých až do Marie Teresie, kteráž
proti jasnému znění smluv zničila samovolně poslední stopy samostatnosti, zavedla přísnou
centralisaci v říši, za níž jako přímý důsledek přišla tvrdá germanisace zemí českých.
Zrušení samostatnosti bylo tu aktem protizákonným a protiprávním, bylo i aktem
protičeským a protilidovým, jehož úkolem bylo věčné zrušení naší individuality národní. Od
té doby Rakousko-Uhersko, stojíc na stanovisku tohoto centralismu, ubíjí a utlačuje své
národy hospodářsky, sociálně i národnostně. Jsouc ovládáno duchem byrokratického
zpátečnictví, vykazovalo a vykazuje nejbídnější poměry sociální i kulturní. Zvláště u
proletariátu českoslovanského jeví se tyto poměry v nepřirozeně vysokém vystěhovalectví,
jehož příčiny jsou jak v hospodářské, tak politické mizérii této říše.
Ukazujeme na tento centralismus, vedený šlechtou, církví a dynastií, jako na pravého pů
vodce této bídy našeho lidu, v zájmu práva sebeurčení národa svého.
Hledáme-li v dějinách dějinné příčiny, pro něž vznikla koncentrace států podunajských,
můžeme je nalézti. Bezprostřední příčinou byl tlak tureckého přívalu na země uherské.
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Tehdy byla tato koncentrace národů podunajských zajisté významná a účelná, měla to ale
býti koncentrace státních samostatných celkův, nikoliv pak porobených absolutismem
samostatnosti zbavených národův.
Francouzská revoluce probudila opět český národ, Habsburky ubitý, a po roce 1848 zdálo
se, že germanisace v Rakousko-Uhersku má ustoupiti pokojnějšímu vývoji národnímu.
Hledaloť tehdy Rakousko, vytlačené ze spolku německých států - nový svůj smysl a úkol.
Ještě v roce 1848 našel vůdce národa českého, historik Palacký, vřelá slova pro existenci
Rakouska, pravě:
“Kdyby Rakouska nebylo, musili by je Cechové vytvořiti”.
Pomýšlel zajisté na význačný proces duševního i státního sjednocováni Německa, na sněm
frankfurtský v r. 1848 a jeho snahy germanisační a nacházel v existenci Rakouska-Uherska
státní formu, v níž by se malí národové Rakousko-Uherska spojili pod žezlem Habsburků
proti tlaku germanisace, přicházející od severo-západu.
Palacký však jménem lidu česko-slovanského žádal, aby Rakousko-Uhersko jako takové
tvořili národové svobodní, určující svůj vývoj i své bytí.
Takové však Rakousko nikdy nebylo a macešsky se chovalo zvláště ke svým slovanským
národům.
Jakmile pak Rakousko-Uhersko, zvláště od roku 1870 upadlo do přísného vlivu politiky
Bismarkovy, stalo se vlastně vykonavatelem německé hospodářsko-politické tendence
Bismarkovy. Dnešní válka, tento uskutečněný “Drang nach Osten” přes Balkán do Malé
Asie, jest ovocem těchto v Praxi uvedených theorií. Proto v této válce, v níž postavilo se
Rakousko-Uhersko do služeb imperialistické a germanisační politiky, ztratilo RakouskoUhersko svůj smysl. Není již záchranou menších národův slovanských proti germanisaci ze
severu, ano naopak vstoupilo do jejích služeb, stalo se nástrojem této germanisace,
nepřítelem svých vlastních národův.
Tou chvílí ztratilo právo na existenci a národům Rakouska nastala chvíle, kdy neohroženě
světu musí hlásati jiná slova Palackého:
“BYLI JSME PRED RAKOUSKEM, BUDEME PO NĚM.’
I MY STOJÍME PROTI TOMUTO GERMANISUJÍCÍMU A MAĎARISUJÍCÍMU
RAKOUSKO-UHERSKU V NESMIŘITELNÉM BOJI, ŽÁDAJÍCE SAMOSTATNOST
zemí Českých, sebeurCení národa Českého v Cechách, na moravé,
VE SLEZSKU A NA UHERSKÉM SLOVENSKU, KDE POD SUROVÝM REŽIMEM
UHERSKÝM TRPÍ 2 MILIONY ČESKÝCH SLOVÁKŮ.
Národ český, jehož největší syn, Mistr Jan Hus, zemřel za svobodu svědomí, za největší
statky lidstva, v boji proti církvi a absolutismu státnímu právě před 500 lety, věří pevně v
proletariátu svém v osudovou spravedlivost dějin, očekává, že jako jeden z nejkultumějších
národů Evropy, jímž byl v minulosti ajest v přítomnosti, nabude opět v tomto jubilejním roce
práv svých, jež zaručují mu jeho kulturu, sociální i politický pokrok jeho lidu.
Národ, kterýž za vzorem svého vůdce, M. J. Husa, před 500 lety obětoval se za ušlechtilé
statky lidstva, za svobodu a rovnost lidstva v husitské demokracii - ten národ očekává, že
svět, kulturní svět, splatí mu dluh svůj který zaznamenala lidská historie. Více než polovina
tohoto národa stojí pod prapory pokroku: pod prapory Internacionály, věříc neochvějně, že
jest a bude to Internacionála, její zásady a program, v jejíž znamení zvítězí český proletariát
co třída i národ - OSVOBOZENÝ SOCIÁLNĚ I NÁRODNOSTNÉ.
POPÍRÁME OPRÁVNĚNOST RAKOUSKA-UHERSKA. JE TO JEDINÝ STÁT V
EVROPĚ, KTERÝ, AC, PRVÝ VYTASIL MEC, NEPTAL SE NÁRODŮV SVÝCH,
NEPTAL SE ZÁSTUPCŮV LIDU PO MÍNĚNÍ NÁRODA. PROTI VŮLI NÁRODŮ
ŽENE JE NA JATKY DOKONCE, ABY BOJOVALI PROTI SVÝM VLASTNÍM
ZÁJMŮM A PRO HROZNĚJŠÍ JEŠTĚ GERMANISACI.
I Rusko, tolik nenáviděné pro své násilnické vládní systémy i to ubohé Turecko - ptalo se
svého národa, svých sněmů. Jediné Rakousko šláplo na krk všem svobodám lidovým,
nespokojené politiky zavírá do žaláře, odpravuje je slovem i provazem.
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VZNÁŠÍME SVŮJ PROTEST KE KULTURNÍ EVROPĚ PROTI SUROVÉMU
REŽIMU RAKOUSKO-UHERSKÉ VLÁDY.
Žádáme samostatnost svého národa, vědouce, že v českém státě, zbaveném militarismu, v
národě tak pokrokovém a socialisticky založeném, vlivem mocné a kulturně vyvinuté
socialistické strany zdvihne se i sociální blahobyt lidu.
Dnes Cechy a Morava, bohaté a kulturní země, t. zv. přebytky svého hospodářství odvádějí
na militaristické potřeby Rakousko-Uherska. Z českých peněz staví se stamilionové pevnosti,
zbrojí se šíleně a český voják - proti své vůli - tvoří pro svoje vzdělání nejcennější materiál pro
militaristické choutky Rakouska-Uherska.
Českých zemí samostatnost ve smyslu švýcarském znamená
TĚŽKOU RÁNU MILITARISMU RAKOUSKO-UHERSKA, TĚŽKOU RÁNU
MILITARISMU EVROPY.
Ohromné výdaje militaristické tvoří z Rakousko-Uherska, v zemi s nepatrným průmyslem
i obchodem - zemi sociální bídy.
Rakousko-Uhersko, nutíc země české trvale do svazku militaristické říše, nejen že
germanisuje a klerikalisuje, ale zvláště hospodářsky ochuzuje svůj lid. Osamostatněním zemí
českých stoupne hospodářský blahobyt lidu.
Cechy s 9 miliony českého lidu budou zajisté státem značné velikosti a svým přírodním
bohatstvím, svým vzdělaným lidem, třídně i sociálně uvědomělým, dávají záruku šťastné své
budoucnosti.
Nemajíce šlechty, nezatíženy klerikalismem, stojíce většinou svého lidu v řadách sociální
demokracie, budou záštitou sociálního pokroku ve střední Evropě.
Odmítáme ideu federálních státův podunajských, jak ji teprve nyní navrhuje vídeňský
německý soudruh Dr. Renner, nejen proto, že nevidíme přirozených důvodův její existence,
nejen proto, že šiji žádá pouhý jednotlivec, kterýž nemá a snad ani nechce míti souhlasu svých
německo-rakouských spolusoudruhů, ale i také proto, že v živé paměti chováme jednání jeho
a jeho frakce na sjezdu kodaňském, kde právě vinou této frakce federalistické snahy české v
sociále byly pochovány.
V našem prohlášení neozývá se jediný osten nenávisti proti německému a maďarskému
lidu, jediný projev chauvinismu nesejde s našich rtův.
Jedině ve smyslu a dle nejvyšších zásad socialismu, ve jménu demokracie, lidskosti a
bratrství národův - STOJÍME PROTI STĚLESNĚNÉMU NÁSILÍ, PROTI RAKOUSKUUHERSKU.
Rakousko-Uhersko jest anachronismem nynější doby.
Jedině ve svobodných státech, jež vyrostou ze zřícenin středověkého Rakouska-Uherska,
vidíme budoucnost sociály.
Svůj hlasitý apel voláme k sociální demokracii všech národův i státův, svůj apel vznášíme i
k Vám.
Jestliže tvoření velikých celkův státních, jež nikde nedbají individuality národní,
potlačujíce hospodářsky, politicky i národnostně, je dle názorův sociálních theoretiků dů
sledkem rostoucího kapitalismu, JEST PRÁVĚ ÜKOLEM SOCIALISMU A JEHO
STOUPENCŮV - CELITI TÉTO NEMRAVNÉ TENDENCI ÚTVARY PŘIROZENÝMI,
MALÝMI STÁTY NÁRODNOSTNÍMI, JEŽ, JAK PRAKSE JASNĚ UKAZUJE, JSOU
STÁTY PŘIROZENÝCH PRÁV A SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVĚJŠÍHO VÝVOJE
STÁTNÍHO.
Soudruzi! - Ve jménu vznešené ideje socialismu, kteráž jest vtělením rozumu, práva i
lidskosti, pro kulturní i sociální dobro soudruhů našich v zemích českých - vysoko zdvihněte
prapor socialismu a napište na něj novou svou povinnost:
ZÁPAS ZA NOVÝ SOCIÁLNÍ POKROK, ZA PRÁVO A SEBEURŮENÍ MALÝCH,
KULTURNÍCH NÁRODŮV.
ZÁPAS ZA SEBEURCENÍ NÁRODA ČESKÉHO V ZEMÍCH ČESKÝCH, NÁRODA
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HUSOVA I KOMENSKÉHO, POROBENÉHO NYNÍ NÁRODA, JEHOŽ OHROMNÁ
VĚTŠINA STOJÍ POD PRAPORY INTERNACIONÁLY.
Tento lid zdvihá k Vám dnes svůj hluboce cítěný apel:
KONEJTE SVOU POVINNOST SOCIALISTICKOU!
POMÁHEJTE NÁM SVÝM TISKEM!
POMÁHEJTE NÁM SVÝMI ZÁSTUPCI V PARLAMENTECH!
POMÁHEJTE NÁM VŠUDE, KDE VELÍ SVÉDOMÍ VAŠE POMÁHAT!
Pomáhejte tvořiti český neodvislý stát, jehož synové dnes, tak jako před 500 lety, půjdou
za velikými ideály socialismu, půjdou s Vámi dále ve sražených řadách jako strážci míru, jako
tvůrci věčných hodnot, jako záštita práva, pokroku, lidskosti a socialismu.
(České odvětví Strany socialistické v Americe)
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POLEMIKY

Demokracie je diskuse
Dr. Karel Wagner

Kladné hodnotím skutečnost, že redakční rada Proměn v čele s dr. J.
Škvorem uveřejnila v čísle 2 ročníku 13. statě a úvahy zaměřené převážně
proti politickým koncepcím Masaryka a Beneše. Naprosto ne snad proto,
že se ztotožňuji s názory těchto článků, ale proto, že je položen základ k
diskusi, bez které pravá demokracie nemůže existovat.
Nejdříve k úvaze A. Palečka “České selství". Autor se nezmiňuje o tom,
že po smrti A. Švehly to byl Rudolf Beran, který se stal vlastním vůdcem
agrární strany. Tento prostý sedlák z jižních Čech zůstal pro širokou
veřejnost dlouho v pozadí a teprve po Mnichovu se stal ministerským
předsedou. A. Paleček vzdal chválu českému selství, nastínil hlavní
myšlenky Švehlovy, vyzvedl po právu jeho zásluhy při založení a budování
první naší republiky. R. Beran se pak těchto zásad pevně držel, jak
myšlenky odstranit Beneše z politického života tak rovněž toho, že v
zahraniční politice musí člověk být jako sedlák, zachovávat dobrý poměr
se “sousedy a nechodit s pány na led”.
Mám však za to, že by to s naší republikou dopadlo stejně v letech
1938/39, ať již by byly přijaty jakési Hitlerovy návrhy paktu o neútočení z
podzimu 1936 a prováděla se zahraniční politika v duchu českého selství
tak, jak si to přál Švehla i Beran. Osamocená ČSR by se pak přece
nepustila do války jako Polsko a její likvidace by se udála asi tak, jak k ní
došlo v březnu 1939, ovšem bez předcházejícího Mnichova. A to v duchu
Švehlova odkazu: “Slabý síly nepřemůže, ale může, ba musí se s ní
vyrovnat a dohodnout". Jako právníkovi se mně zdá, že ta “vysoká
politika Benešova” vedoucí k vnucenému diktátu velmocí v Mnichově s
jeho mezinárodně-politickými a právními důsledky byla nakonec daleko
výhodnější než by byla prostá kapitulace, bez násilného zásahu velmocí.
Otázkou zůstává, zda ta vysoká politika se měla dotáhnout do konce,
mnichovský diktát nepřijmout a bojovat. Mnichov však není ostudou
Československa, ale Francie a Anglie. Také nezlomil páteř českého
národa. Poláci bojovali, Moskvě se nezaprodali a po válce skončili s

91

nezlomenou páteří přesně tak, jako my. Jiná vysoká politika rozhodla o
stejném osudu Poláků a našich národů.
Po likvidaci CSR a po vypuknutí druhé světové války R. Beran si byl
vědom toho, že bude třeba po jejím skončení objasnit politiku agrární
strany v této pro stát nejtěžší době. Za okupace byl Němci vězněn a jakoby
tušil, že se z vězení už nedostane, hledal možnost, jak vzkázat ven, proč
vedl české selství známou cestou. Zvláštní náhodou se tento vzkaz dostal
ke mně.
Můj otec měl přátelské styky s četnými představiteli agrární strany,
mimo jiné i s Beranem. Já jsem se dostal do přímého osobního styku s
Beranem při projednávání pozůstalosti po dr. K. Loevensteinovi,
presidentu Škodových závodů. Beran byl totiž poručníkem jedné nezletilé
dcery svého zemřelého přítele a já jsem ho pravidelně informoval o prů
běhu pozůstalostního řízení, předkládal doklady k podpisu, ať již to bylo
zpočátku v jeho pracovně na Havlíčkově náměstí či později v sídle
ministerského předsedy, v Kolovratském paláci. Zastupoval jsem také
posledního českého presidenta Škodových závodů a.s. ing Viléma
Hromádku, který byl po napadení SSSR Němci ze Škodovky odstraněna
později pod záminkou sabotáže vězněn. Dobře to s ním dopadlo, z vězení
se vrátil a mě v kanceláři překvapil, když mně líčil své setkání ve vězení s
Beranem, se kterým se dobře znal. Tehdy Beran mu tam vysvětlil svou
úlohu v politickém životě naší vlasti a obhajoval svou činnost. Žádal ing.
Hromádku, aby toto objasnění své úlohy vůdce agrární strany svěřil ještě
po propuštění důvěryhodnému mladšímu člověku. Beran chtěl, aby takto
bylo svědecky zachyceno pro budoucí dobu, proč jednal v kritické době
tak, jak je dnes obecně známo. Oba se dohodli na mé osobě.
Beran však při tom neměl štěstí. Ing. Hromádko byl znamenitý technik,
ale o politiku se nikdy nestaral a neměl pro ni nej menšího smyslu. Byl v té
době již starší pán, navíc hodně rozrušený svým vězněním a procesem.
Jeho tlumočení Beranových myšlenek bylo hodně zmatené, nesouvislé.
Jen těžko jsem si tehdy v hlavě srovnával, co Beran asi chtěl vyjádřit. A já,
obyčejný právník, jsem se o politiku rovněž nezajímal, záležitosti jsem
nepřikládal zvláštní význam, ježto jsem byl přesvědčen, že Beran se po
válce dostane z vězení na svobodu a sám si pak svou politiku obhájí. Beran
se na svobodu nedostal, po válce byl odsouzen a zemřel ve vězeňské
nemocnici Leopoldova na zápal plic. Ing. Hromádko je dávno mrtev a já
jsem se dostal teprve v roce 1968 do svobodného světa. Když jsem pak v
exilu zjistil, že na R. Berana se úplně zapomnělo a že politika agrární
strany, zejména v posledních letech před válkou, nikoho zde nezajímá,
jsem se o tomto vzkazu Berana z vězení veřejně nezmiňoval. Navíc jsem si
uvědomil, že po tolika letech bych nemohl rozmluvu s ing. Hromádkem
ani přibližné reprodukovat. (Dobrou pamětí jsem nikdy nevynikal.) A v
takovém případě záleží na každé větě, na každém slově, aby historická
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pravda se nepřekroutila. Po přečtení úvahy A. Palečka bych přece jen kní
chtěl něco dodat, co je historickou pravdou: Všechno to, co Rudolf Beran
jako poslední vůdce českého selství dělal, proti čemu bojoval, o co se
zasazoval, bylo poznamenáno jeho obavami, snad možno říci strachem z
toho, aby nejen české selství, ale i naše národy, naše země nebyly v
nastávající bouři zaplaveny komunistickou vlnou.
Pod tímto zorným úhlem jest posuzovat veškerou činnost Beranovu,
jako vůdce agrární strany, zejména i jeho postoj vůči Benešovi a jeho
“vysoké politice”. Beran ztroskotal, když se chtěl dohodnout se silným
sousedem, který by náš národ bezohledně zničil, kdyby byl válku vyhrál, a
ani české selství by ho nebylo zachránilo. Je paradoxní, že Beneš se vlastně
nakonec také řídil za druhé světové války a po ní Švehlovou selskou
moudrostí: “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 ním vyrovnat a dohodnout.” A Beneš
také ztroskotal, když se chtěl dohodnout zase s jiným naším silným
sousedem. Rozdíl je v tom, že tento silný soused i po Benešově neúspěchu
nechává naše národy žít a ty mají naději, byť slabou, že záplava snad přece
jednou opadne a nastane zase “éra rovného s rovným”.
A. Palaček mluví o českém selství zavrhujícím hazardérství. Nebyla
však snaha dohodnout se s Hitlerem také hazardérstvím? Jedno je jisté:
oba “hazardéri” Beneš i Beran byli velkými vlastenci, kteří v přetěžké době
- daleko těžší než byla doba, v níž pracovali Masaryk a Švehla - chtěli
každý jinou cestou svůj národ uchránit před pohromou, což se ukázalo
nad jejich síly. Jak je však nespravedlivé, jestliže jim teď někdo spílá, je
špiní, zle kritizuje. Když jsem v roce 1962 opouštěl věznici v Leopoldově,
chtěl jsem se sklonit nad hrobem R. Berana. Nemohl jsem tak učinit,
protože se mně nepodařilo zjistit jeho vězeňské číslo. Kdybych někdy přece
jen měl příležitost jet kolem Sezimova Ústí, chtěl bych se sklonit i před
hrobem E. Beneše.
A nyní ještě několik slov k článku dra. Karla Schwarzenberga - "Exil a
zkušenosti velkostatkářů".
Podle autora prý se odedávna tvrdilo, že české šlechty není a že český
národ je národ poddaných. Pokud jde o tu šlechtu, řeknu to raději v
němčině: po Bílé Hoře neexistovala “der tschechische Adel”, ale jen “der
böhmische Adel”. Dá se tedy říct, že česká šlechta skutečně tehdy přestala
existovat a byla jen šlechta zemí koruny české, z níž jen málokteří se snížili
k tomu, aby mluvili jazykem českého poddaného národa. Pokud pak jde o
národ poddaných, pak odedávna až do dnešního dne, jsem nikdy nikoho z
českých lidí neslyšel mluvit o tom, že je na světě proto, aby byl člověkem
poddaným. O českém národě to tvrdili jen ti, kdož jej takovým chtěli mít.
Jestliže se dr. K. Schwarzenberg kojí nadějí, že emigrace a co ní souvisí,
naučila naše demokratické krajany nepronášet sloveso “zrušit” ve spojení
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se šlechtou zemí českých a uspokojením, jak to činívali naši otcové po 28.
říjnu, pak mu chci oznámit, že nejsem určitě jediný demokratický krajan v
exilu, který to sloveso při vzpomínce na bývalou šlechtu naší země bude
pronášet se zcela stejným uspokojením, tak jako můj otec po 28. říjnu
1918. Zejména potom, když jsem se dočetl v jeho článku o propasti, jež se
toho dne otevřela mezi českým národem a bývalou šlechtou zemí českých,
která truchlila nad tím, že národ nedávno poddaných dal přednost
prostému profesorovi Masarykovi před vznešeným králem Karlem
(králeml Vždyť jako František Josef tak ani Karel se provokativně nedal
korunovat českou korunou) a své samostatné republice dal přednost před
žalářem národů nazývaným Rakousko-Uhersko. Ta propast se neotevřela
až 28. října 1918, ale existovala odedávna po Bílé Hoře.
Je správné, že Masaryk a Beneš se přičinili o to, aby mocní státníci
Dohody jim dali zapravdu a mocnářství Rakousko-Uherské vymazali z
mapy Evropy. Co také jiného měli dělat? Museli přece obnovit Polsko a
pochopitelně k němu připojit Halič, kterou Habsburgové si přivlastnili při
jeho dělení. Museli dát Itálii Jižní Tyroly a Istrii s Terstem, jak se k tomu
zavázali při vstupu Itálie do války po jejich boku. Nemohli odepřít
Rumunsku Sedmihrady za tutéž službu ani Srbům Bosnu s dalšími
slovanskými oblastmi. Co by bylo zbylo z toho prohnilého mocnářství?
Deutschösterreich, kus Uher a země koruny české. Tedy útvar, ve kterém
by Němci a Maďaři už měli absolutní většinu a při známé jejich panské
mentalitě by naše národy žily dál jen jako národy poddanské. Bylo jistě v
zájmu šlechty zemí českých i v tomto osekaném mocnářství zůstat jako
privilegovaná třída panská, ale nebylo to v zájmu našich národů, které již
nechtěly žít v poddanství.
“Československo není státem sebeobrany schopným”? Je jím snad
Belgie, Holandsko, Lucembursko, Dánsko, Norsko a dlouho by se mohlo
vypočítávat mnoho jiných států. Ty všechny tedy také snad neměly
vzniknout a mají žít v poddanství panských národů? Je málo států ve světě,
které jsou sebeobrany schopnými. Argumentovat výroky Palackého
pronesenými před tak dávnými léty? Náš slavný historik by se podivil,
kdyby mohl vidět, kolik republik a republiček se objevilo přirozeným
vývojem nejen ve střední Evropě ale i jinde ve světě. Snad se budou jednou
nějak sdružovat, určitě však ne pod žezlem panovnických rodů, za
podpory příslušníků panských rodů uvedených v gothajském almanachu.
Kdyby si dr. K.Schwarzenberg přečetl stanovy Čsl. poradního sboru v
západní Evropě, jehož členem se stal, zjistil by že jeho úkolem je usilovat o
znovuzískání státní nezávislosti a demokratického režimu v
Československu. Oné státní nezávislosti, onoho demokratického zřízení,
jichž uskutečnění celá šlechta českých zemí přijala s takovým zármutkem a
jež on ve svém článku jen odsuzuje. Člověk má dojem po přečtení
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zmíněného článku, že čsl. exilu ještě schází nějaký “Sbor pro obnovení
rakousko-uherského mocnářství”. Život v emigraci by byl zase o něco
pestřejší a zábavnější.
Nyon, 22. Vil. 1976

. . . a ještě jednou k článku České selství
Julius Firt
V poznámce číslo 7, k svému článku České selství (Proměny číslo 2,
duben 1976) dedukuje pan Antonín Paleček z mé přednášky otisknuté v
publikaci Die Burg, Einflussreiche politische Kräfte um Masaryk und
Beneš, závěry, které neodpovídají ani mému úmyslu ani samé skutečnosti.
Pan Paleček se mýlí, když píše, že presidenta Masaryka “donutili” k
resignaci “tito lidé”, podle p. Palečka “radikální hradní křídlo”.
Ministr Rudolf Bechyně, který, jak jsem napsal, “vzal na sebe úlohu
presidenta co nejšetrněji přesvědčit, aby abdikoval, nepatřil k žádnému
radikálnímu hradnímu křídlu, které ostatně existuje jen v páně Palečkově
mysli (Hrad představovala nerozlučná dvojice Masaryk a Beneš), nýbrž
byl věrným partnerem Antonína Švehly v Pětce; za Švehlovy nemoci a po
jeho smrti loyálním koaličním kolegou agrárních ministerských předsedů
Udržala, Malypetra a Hodži.
Rudolf Bechyně nejednal jen v dohodě s Edvardem Benešem, ale také s
ministrem Milanem Hodžou a hlavně v dohodě s ministerským předsedou
Janem Malypetrem, který dobrovolně (žádná hradní levice ho nemohla k
tomu donutit) postoupil svůj úřad Hodžovi a sám se vrátil na předšednické
křeslo v poslanecké sněmovně. Bechyně jednal také za souhlasu
presidentovy rodiny a lékařů.
Abdikační listinu ze dne 14. listopadu 1935 koncipoval s presidentem
Masarykem už nový ministerský předseda Hodža (od 5. listopadu), který
si vyžádal, aby mohl lépe čelit Benešovým odpůrcům ve vlastní straně,
(senátor Vraný atp.) presidentovo veřejné doporučení Beneše. To, že si
Masaryk od samého začátku republiky přál, aby Beneš byl jeho nástupce (s
výjimkou období kdy měl na mysli Švehlu),bylo a je všeobecně známé.
Nešlo tedy, jak se pan Paleček snaží vylíčit, o žádné spiknutí, nýbrž o
dohodu představitelů dvou největších politických stran - agrární a
sociálně-demokratické. Byla to dohoda v duchu politických myšlenek i
taktiky Antonína Švehly, která zachránila československé jádro koalice
před rozvratem. Že pak vývoj šel jiným směrem, to už je jiná, tragická,
kapitola československých dějin.
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KRITICKÉ MARGINALIE
Michal Racek: Šepot v šeru. 13. svazek
edice Hlas-Voice, 87-11, 168 Str., Jamaica,
L.I., New York, USA.
Je to poněkud neobvyklá knížka, kterou
vydal obětavý Josef Tománek Michalu
Rackovi. Obsahuje asi dva tucty básní a
čtyři krátké prózy. Konstatoval jsem již
svého času v Proměnách, že Rackova
poezie nese jasné stopy autorova
odborného /dušezpytného/studia. Michal
Racek má rád lidi /zvláště ty nejmladší a
nejmenší!/ Sklání se k nim s upřímným
zájmem, s pohledem plným lidské účasti a
družnosti. Tuto bohulibou snahu možno
označit za společného jmenovatele jinak
naprosto nesourodých dvou částí téhle
knížky.
Racek hledá ve svých verších i v prózách
člověka, svého bližního, a ty jeho
vlastnosti, které jsou v něm čisté a živé,
neotlučené časem a osudem. Jako exulant,
Racek cítí, že jeho dny jsou “přitaženy k
zemi těžítkem samoty”. Jeho poezie se
vyznačuje jakýmsi “staromládeneckým
staromilstvím”, úporným a neléčitelným,
pohledem ostýchavým a hlasem
rozpačitým. /“Jsem dnes jak bludná píseň
kamelota/jež do srdcí by cestu najít chtěla”
... “Už se mi nechce smát a tvář mi
zkameněla”...) Kdybychom chtěli užít
goetheovského pravítka “Dichtung und
Wahrheit”, dospěli bychom patrně k
závěru, že Rackova Claudie není v jeho
srdci ještě chladný šedivý popel, ale
trýznivý, žhoucí uhlík ... Závěrečnou část
poetického “šepotu v šeru” představuje
několik básní příležitostných a jako
dovětek, Tománkovy verše k Rackovým
padesátinám.
V druhé, prozaické části nové Rackovy
knížky je milým překvapením značné
dramatické, chvílemi až “detektivní”,
napětí. Je zřejmé již v jeho prvé próze
/ Spravedlnost/ a do mnohem vyšší polohy
je autor dotáhl v následující povídce
nazvané “Kdo”. Její atmosféra mi
připomíná některé povídky Karla Čapka
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nebo brechtovské horečnaté čekání na
nějaký osvobozující průvan v trapném
bezvzduší. Považuji tento Rackův příběh
za nejzdařilejší nejen z téhle knížky, ale za
jeho dosud nejlepší prózu. Myslím, že by si
zasloužila rozvedení do širších rozměrů a
že by to mohl být začátek nové cesty
Michala Racka - prozaika.
Pavel Javor

Gramofonové nahrávky Antonína
Kubálka, českého koncertního
pianisty, který žije v Torontě jsou ke
koupi v každém větším obchodě s
gramofonovými deskami v USA i v
Kanadě. Jeho dvě nejnovější desky
jsou: B. Smetana, Memoirs of
Bohemia, CITADEL CT 6010
(Vzpomínky na Čechy, Sny) a
B.Smetana, Czech Dances,
GENESIS GS 1064, České tance)

Pro poslední číslo Proměn roku
1976 shromáždil šéfredaktor tolik
materiálu, že se nám na vymeze
ných 96 stran všechen nevešel.
Proto jsou Kritické marginálie,
jež většina čtenářů s oblibou čte,
omezeny na jedinou. Budeme se
snažit v prvním čísle ročníku
1977 vynahradit alespoň část
toho, co jsme z technických dů
vodů v tomto čísle museli elimino
vat.
Za redakční radu Z. Skv.
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