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Proměny se mění....

Odběratelé čtvrtletníku Společnosti pro vědy a umění (SVU) byli
patrně překvapeni novou tváří již prvého čísla letošního ročníku. A
překvapeni jsou patrně i ti členové SVU, kteří dosud neodbírali a jimž
posíláme toto třetí číslo se žádostí, aby si náš časopis předplatili.
V odborných organizacích, jakou je i SVU, se tiskové orgány obvykle
započítávají do členských příspěvků a zasílají automaticky všem čle
nům. Předsednictvo SVU posílá všem členům měsíčník SVU a rádo by
posílalo i Proměny. Neoplýváme však statky pozemskými. SI' I ' je
vydržována výhradně z členských příspěvků a členové správních orgánů
i redakcí obou našich časopisů pracují zdarma a hradí si spolkové výdaje
z vlastních finančních prostředků. Pro činovníky značně vzdálené New
Yorku nebo Washingtonu činí výdaje za cestovné několik set dolarů
ročně.
Kromě pravidelných výročních kongresů SVU, na nichž
seznamujeme veřejnost s výsledky své vědecké a umělecké práce, jsou
Proměny druhým nejúčinnějším zpravodajem o kulturní práci v nejšir
ším slova smyslu, o kulturním životě v zahraničí i v Československu..
Ve snaze plnit osvětové poslání ještě lépe než dosud, předsednictvo
SVU podstatně rozšířilo redakční radu Proměn a počet odborných refe
rentů. Jména, která najdete v tiráži, svědčí o tom, že
Pr< změny se mění. K dobrému astále k lepšímu.. Třebaže z geografických
i z jiných praktických důvodů žije největší počet činovníků SVU na
severoamerickém kontinentě, nezapomínáme ani na krajany v jiných
zemích. Konkrétním dokladem jsou odbočky SVU v celé řadě zemí, nebo
úspěšná konference švýcarské skupiny S VU konaná loni v Interlakenu.
Proměny věnovaly celé poslední (dubnové) číslo zkráceným verzím
přednášek proslovených na této konferenci, jejímž ústředním tématem
byla Filozofie českých a slovenských dějin.
Na stránkách Proměn nalézají uplatnění vědečtí z umělečtí
pracovníci žijící kdekoli ve svobodném světě. Přinášíme také překlady z
děl cizích autorů, Zakladatel Pioměn, dnesjižzemřelý esejista a literární

kritik Petr Den zvolil pro náš čtvrtletník symbolický název. Proměny
budou i nadále zrcadlem všech významných proměn, knimždochází
v kulturně politické atmosféře světa i exilu. Jsme i nadále odhodláni
podporovat uvolňování světového napětí. Nehodláme tak však činit na
úkor základních lidských a občanských práv a svobod, morálních zásad
a duchovních tradic českého a slovenského lidu. Odsuzujeme co nejroz
hodněji politickou a hospodářskou perzekusi demokratických inte
lektuálů v Československu a kdekoli ve světe1.
Jsme přesvědčeni, že s naším programem souhlasí většina českého a
slovenského živlu v zahraničí a lid Československa, kde se již r. 1956 na
tehdejším Sjezde čs. spisovatelů jeho přední mluvčí dožadovali neustá
lého prohlubování a rozšiřování místa pro svobodu. Stejná snaha se
projevila ještě intenzivněji i v obrodném procese šedesátých let a v
Chartě 77.
Proměny se mění. Zůstanou však i nadále věrny zásadě svobodné vědy
a svobodného umění. Úkoly, které nás čekají a které v zahraničí nemůže
splnit nikdo než značně početná obec českých a slovenských intelek
tuálů, jsou velké a zavazující. Otokar Fischer napsal v jedné ze svých
básní:... a přijde čas, který se bude ptát, cos' učinil, by zadržen byl pád...
Žádáme, milý čtenáři, příliš mnoho, jestliže tě prosíme, abys nám
pomohl i předplacením Proměn, jehož výše se rovná ročně zhruba ceně
dvou vstupenek do biografu?
Jiří Škvor
Vedoucí a odpovědný redaktor
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STATI A ÚVAHY
Otázka české státnosti
Erazim Kohák

Problém statnosti malého národa nespočíva v tom, zda usilovat o vlastní
stát, ale jak zaručit, že se jeho stát nestane pěšákem na šachovnici velmocí.
To je otázka, kterou jsme si pod poměrně benevolentním útlakem
starého Rakouska mohli i museli důkladně prodebatovat. Debatu zastřely
naprosto mimořádné podmínky, za kterých nakonec došlo k vzniku
našeho státu. Došlo k suspenzi mocenské reality. Střední Evropou defi
novaly po dvě století tři mocenské celky: Rusko, Prusko a Rakousko.
Po první světové válce vyčlenila Prusko - tehdy už součást německého
císařství - z mocenských rovnic porážka ve válce a následující krizový
vývoj. Rusko vyřadil neméně efektivně rozklad carského systému, pokus o
demokracii a vleklé bolševické úsilí o vytvoření nového pravoslaví a
samoděržaví. Rakousko se rozpadlo úplně. Mocenské vakuum vytvořilo
falešnou představu, že k prosazení nezávislosti stačí mravní nárok a
mezinárodní uznání.
Byla to ovšem naprostá iluze, která se z.hroutila beze zbytku, jakmile
Prusko (tehdy německá “třetí říše”) a Rusko (nyní Sovětský svaz) začaly
nabírat síly a pustily se do boje o roztříštěné rakouské dědictví. Po
rozkladu Rakouska nebylo reálnou otázkou ve střední Evropě, kdo má či
nemá nárok na samostatnost, např. že Češi (či Čechoslováci) ano, ale
Slováci ne. Skutečnou otázkou však bylo, která z velmocí, Prusko či
Rusko, posbírá bezmocné střípky rakouské říše. Díky přechodnému
úspěchu Pruska, který vyburcoval svět, se to podařilo Sovětskému svazu.
Vítězný únor, utvrzený Bratrským srpnem, versaillskou iluzi definitivně
pohřbil.
Versaillská iluze pohádkové nezávislosti byla přesto tak opojná, že ji
dodnes těžko překonáváme. Doznívala v nás ještě o půl století později,
když jsme v roce 1968 světu snažně a trochu pateticky prokazovali své
dobré úmysly a svůj morální nárok na samostatnost. Ne schopnost nárok. Nárok na samostatnost jsme ovšem měli a snad jsme opravdu
očekávali, že někdo někde v Moskvě, ve Washingtonu, ve Spojených
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národech či v nějakém kosmickém mravním vědomí lidstva se nad námi
ustrne a postará se o všechno potřebné, abychom nezávislost získali. Mělo
to jen jeden jednoznačný výsledek: deprimovala nás zoufale povrchní
smlouva o uznání statu quo v Helsinkách.
Ale to všechno jsou iluze, nereálné a nebezpečné. Svébytnost nám
nevytvoří ani nezaručí uznání morálního nároku. Každý národ, zvlášť
malý, si musí být schopen sám vytvořit faktickou základnu nezávislosti.
Smlouva může uznat fakt, nemůže jej vytvořit. Pokud si předpoklady pro
nezávislost nedovedeme zajistit sami, nikdo a nic nám ji nemůže
poskytnout. Podstatou svobody je právě to, že ji nikdo nemůže nikomu
“dát”. Nezávislost z milosti je protimluva. Nejsme-li sami o sobě a sami v
sobě schopni nezávisloti, marně si ji přejeme.
V poúnorovém údobí jsme své versaillské iluze vázali obyčejně na
Spojené státy. Snad jsme si opravdu myslili, že jednou “přijdou hoši z
jůesej”, jak jsme zpívali za války, a přinesou nám svobodu, žvýkací gumu a
desky Louise Armstronga. Takovou představu těžko chápe každý, kdo
trochu zná Ameriku. Amerika je opravdu hluboce demokratická země.
Není v nejmenším “pravoverná”; není to obdoba Sovětského svazu, kde by
byla demokracie pravou státní vírou místo marxismu. Američané mají
pramálo nutkání, aby někomu vnucovali svá přesvědčení či svůj politický
systém. Prokázali opětovně svou ochotu pomoci druhým ekonomicky i
vojensky. Podpora Anglii - mimo jiné masívní přesun americké výzbroje
do Kanady v týdnu, než Kanada následovala Anglii do války; přesun
neznamenal porušení neutrality - účast Ameriky ve válce, Trumanova
doktrína, Marshallův plán i podpora Izraele prokazují ochotu pomoci
národům, které samy brání svou svobodu. Ale ojedinělé pokusy o
iniciativní export amerických zásad (invaze Quebeku v roce 1812, zásah na
Kubě roku 1898 a dobře míněná a špatně promyšlená intervence ve
Vietnamu v minulém desetiletí) bezvýhradně utvrdily Američany v
zásadním odporu proti všem pokusům o vývoz “pravé víry”.
V nejmenším nepochybuji, že svobodné Československo by mohlo
počítat s americkou ekonomickou pomocí a diplomatickou podporou.
Připadá mi vysoce pravděpodobné, že by Spojené státy takovou podporu
poskytly i Dubčekovu režimu, kdyby se o ni byl ucházel. Ale prožil jsem v
Americe třicet let. Znám Američany. Připadá mi naprosto nepředstavi
telné, že by jakákoliv vláda Spojených států mohla jednat iniciativně, aby v
naší zemi změnila společenský systém nebo aby jí poskytla nezávislost.
Právě svou hlubokou vírou v demokracii a svobodu se Američané cítí
zavázáni poskytnout žádanou pomoc, ale stejně tak respektovat sebeurčení druhých. Potvrzuje to třeba americká politika vůči Jugoslávii a
Španělsku. Američané nikdy nepředstírali sebemenší sympatie k Titovuči
Frankovu režimu. Oběma zemím poskytli žádanou pomoc na obranu
nezávislosti, obětím obou režimů poskytli útočiště a podporu, ale ani v
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jednom, ani v druhém případě se nepokusili ovlivnit vnitřní politickou a
společenskou situaci. Představa, že by nás Američané obdarovali
nezávislostí a demokracií tak, jak nás Rusové obdarovali samoděržavím a
“pravou vírou”, mi připadá naprosto iluzorní. Z amerického
demokratického hlediska je to naše vér.
Za stejně iluzorní považuji představu, že nám nezávislost zaručí některá
mezinárodní organizace. V případě Organizace spojených národů je to
iluze zcela průhledná. “Spojené národy” nejsou ani spojené, ani národy:
je to platforma vládců, která nemá vlastní mocenskou základnu ani vlastní
dostup k lidem členských států. V nejlepším případě poskytují fórum, na
kterém zúčastněné vlády mohou vyhlašovat zbožná přání, jako
Všeobecnou deklaraci lidských práv. Té můžeme využít, ale nemůžeme
očekávat, že ji spojené národy budou uplatňovat. Dále mohou Spojené
národy poskytnout nástroje mezinárodní politiky, na které se shodne
Sovětský svaz se Spojenými státy. Nemají ale vlastní pravomoc, aby mohli
iniciativně zasáhnout proti vůli jedné z velmocí. Od Organizace spojených
národů nemůžeme žádný zásah očekávat.
Představy o sjednocené Evropě mi připadají stejně nereálné. Na rozdíl
od Organizace spojených národů je ovšem západoevropské společenství
vysoce reálný útvar. Od roku 1978, kdy se mají konat první přímé volby do
evropského parlamentu a vydávat první evropské pasy, bude sjednocená
západní Evropa skutečným nadnárodním útvarem. Ale připadá mi
iluzorní představa, že by západoevropské společenství mohlo vyšešit
problémy naší státnosti za nás, a to i v krajně nepravděpodobném případě,
že by nás k ní nějaký “čínský zázrak” přičlenil. Ani evropská dohoda
nemění velikost našeho národa v poměru k sousedům či naši relativní
ekonomickou a společenskou zaostalost. Nedomnívám se, že bychom se v
rámci sjednocené západní Evropy nestali méně závažnou odnoží
Německa, jako jsme dnes méně závažnou odnoží Sovětského svazu. Byli
bychom ještě o to méně zajímaví, že v poměru k Německu jsme dnes
vývojovou zemí. 1 k tomu, abychom se mohli stát rovnoprávnými partnery
v evropském společenství, si musíme napřed vytvořit předpoklady
samostatnosti sami.
Na naší svobodě a nezávislosti nakonec nezáleží nikomu, kromě nás
samých. Pokud si sami nedovedeme vytvořit předpoklady státnosti,
nezávislí nikdy nebudeme, ani v sovětském impériu, ani ve sjednocené
Evropě. Možnost státnosti závisí na nás. Proto i ve světě dvou velmocí,
Spojených národů a sjednocené Evropy se znovu musíme zabývat
otázkou, o které jsme debatovali před sto lety: státností malého národa.
N debatě o státnosti vykrystalizovala tři základní pojetí. Jedno, které
zastávali mj. Palacký a Masaryk, je pojetí federatívni. Podle něj si několik
obdobně malých národů zaručuje svébytnost vzájemnou pomocí a
spojenými silami v oblastech diplomacie, obrany, financí a ekonomiky.
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Druhý zastával Tyrš se sokolským hnutím. Je to pojetí české brannosti:
malý národ neschopný vítězné války si přece jen vytvoří takový stupeň
obranyschopnosti, že by válka byla i pro vítězného útočníka neúnosně
nákladná. Třetí model, před první světovou válkou slavjanofilský, po ní
zaměřený na Západ, můžeme označit za model protektorský: malý národ
staví svou samostatnost pod patronát velmocenského souseda. To je de
facto model, ze kterého vychází československá zahraniční politika od
roku 1918 až dodnes, včetně údobí protektorátu a tzv. slovenského státu.
Saňo Mach a Emanuel Moravec, Eduard Beneš a Klement Gottwald se ve
svých zahraničněpolitických koncepcích lišili jen tím, že volili jiné
velké ochránce. (Čtvrtá možnost, poloha tak odlehlá, že na narušování
samostatnosti nikdo nemá zájem, se na nás nevztahuje.)
Státy malých národů se nutně zakládají najedná z těchto tří základních
koncepcí, nebo na jejich kombinaci. Český husitský stát se opíral o princip
brannosti, na kterém svou nezávislost zakládá třeba novodobé Švýcarsko
se svým procentuálně astronomickým vojenským rozpočtem a délkou
vojenské služby. Švýcarsko není země, je to jedna horská pevnost.
Podobnou pevností je i stát Izrael, který si svou branností a odhodláním
bránit se za kaž.dou cenu vydobyl úctu Ameriky- a tím i Ameriku jako
mocného ochránce. Jednoznačné případy politiky mocného ochránce
představuje dnes třeba Nepál vztahem k Indii nebo Lichtenštejnsko
vztahem ke Švýcarsku, v nedávných dějinách to byl i případ Českoslo
venské republiky. Federatívni model, který u nás předkládal Jiří z
Poděbrad, sledovaly státy severní Ameriky před zrodem jednotného
amerického národa, po druhé světové válce země Beneluxu, dnes západní
Evropa.
V devatenáctém století převládal v našem státotvorném myšlení
pochopitelně federatívni model. Dnes pojetí federace nechápeme přesně.
Slovo “federace” užíváme jako označení vnitrosprávních soustav centrali
zovaných států, jako Sovětský svaz a Československo. Ve vzpomínkách na
staré Rakousko zaměňujeme často pojmy federalizace a demokratizace,
jako by federalizace představovala uznání zvláštních nároků jednotlivých
složek státu. Ale skutečná federace, jak ji chápe Evropa, znamená něco
naprosto jiného. Jejím základem je, že moc nepřichází shora. Principem
federace není, že vláda “uznává” či “povoluje” určité výsady nižších
administrativních složek, ale že svrchované stály s vlastní zákonodárnou
pravomocí si vytvářejí společný správní orgán, kterému propůjčují část své
pravomoci. Federální vláda má jen odvozenou pravomoc. Pokud se
federace stává státem, není státem jednoho národa, který jiným národům
poskytuje zvláštní výsady a případně i vymezuje autonomii. Federace
nepatří žádnému národu: je společným dílem, res publica. Představuje
demokracii na úrovni národů.
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Palackému a Masarykovi se federatívni model nejevil jako ideální
proto, že představoval jediný způsob zachování mocnářství, ale proto, že
představoval jediný reálný způsob, jak zajistit svébytný státní rozvoj
malých národů, vystavených ruskému a německému tlaku. Kdyby se císař
a vídeňské vládní kruhy dovedly oprostit od přežité koncepce Rakouska
jako německého státu, mohlo se Rakousko stát záštitou národů v devate
náctém století a jejich společnou záležitostí ve dvacátém. Do jaké míry to
kdy byla reálná naděje, nevím. Tvrzení, že Češi či Maďaři “zradili” císaře
a “rozbili” Rakousko, mi připadá neoprávněné. Spíš bych řekl, že císař
“zradil” své neněmecké národy, které v několika krizích pomohly udržet
Rakousko při životě. V každém případě si vyžaduje federace, jako každá
demokracie, vysokou občanskou vyspělost - a té se ve starém Rakousku
přiližovali snad jen Češi a Chorváti. Neměli ji Maďasři usilující o vlastní
velkouherskou říši podle velkorakouského vzoru. Bohužel ji neměly ani
vídeňské vládní kruhy. Pro Vídeň a pro Berlín, který se od sedmdesátých
let stal z úhlavního nepřítele hlavní oporou Vídně, mělo Rakousko smysl
jen jako německý stát. Federalizací by sice Rakousko ožilo, ale už ne
jako stát německý, ale jako společenství převážně neněmeckých národů.
To nemohl Berlín potřebovat a Vídeň pochopit. Císař byl ochoten po
Palackém pokřtít námořní loď S’. M.S. Palachy, byl ochoten dělat ústupky
“svým” národům, ale Palackého federativní pojetí Rakouska se vymykalo
neširokým státnickým představám císařova stáří.
(Někteří historikové mají zato, že císařovu politiku převzalo spolu se
starým Diensireglcmeniem a občanským zákoníkem i nové Českoslo
vensko. Nechtěně a nevědomky jsme chápali republiku jako český či
československý národní stát, který poskytuje plná občanská práva
jednotlivým občanům bez ohledu na národnost a případně dělá i ústupky
určitým národnostním složkám. Odmítli jsme ale možnost přetvoření
republiky na společenství svrchovaných národů. Vzhledem k německé a
maďarské iredentě, k trvání generálních štábů našich ochránců - francouz
ského a později sovětského - a k centralizovanému státu to snad ani nebylo
možné.)
Ve starém Rakousku padla naděje na federalizací rakousko-uherským
vyrovnáním. Císař zachránil “svůj” stát uznáním maďarské hegemonie v
Uhrách. O čtyři roky později, se zamítnutím ústavy, padla i naděje na
důslednou demokratizaci. Odpovědné vedení našeho národa dál
vyhlašovalo federační program, faut de mieux, ale každým rokem bylo
jasnější, že federace nedosáhneme federalizací mocnářství, jen případným
vytvořením nového celku po jeho rozkladu.
Pád nadějí na federalizací notně podpořil zájem o alternativní pojetí
české státnosti. Přechod k pojetí velkého ochránce jako nástupce na místo
Rakouska byl sám o sobě snadný; potíž tu byla s kandidáty. Vzdor Fričovým iluzím z roku 1866 (2) se Prusko a po něm Německo) pro úlohu
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ochránce nehodilo. Pro české národní sebeurčení poskytovalo ještě méně
prostoru než mnohonárodní Rakousko. Palacký věděl, co Beneš po
Versailles přehlédl, že Francie je pro úlohu ochránce příliš vzdálená.
Jediným kandidátem bylo Rusko, ale to bylo pro lidi myslící a informova
né stejně nepřijatelné jako Německo. Zoufale zaostalé, s dlouhou tradicí
netolerance, pravoslaví a samoděržaví, Rusko prostě nemohlo poskytnout
záruku svobodného vývoje. Co znamenal ruský patronát, to názorně
prokazovaly poměry v Polsku. Ale na lidové představy působily iluze o
bratřích Slovanech. Tehdy jsme ještě nevěděli, co to je “bratr” - ač už tehdy
jsme se oddávali iluzi, že “u nás to budejiné”. Dominantní představa české
státnosti před první světovou válkou bylo království pod žezlem jednoho z
Romanovců.
Byla tuještě třetí možnost, myšlenka české brannosti. Jejím mluvčím byl
Miroslav Tyrš, jejím nositelem sokolské hnutí. Její význam bychom těžko
přeceňovali. Sokol nepředstavoval jen tělocvičné hnutí či státotvornou
koncepci. Představoval především první a nejdůslednější rozhodnutí vzít
odpovědnost za sebe na vlastní bedra. Představoval uvědomění, že nemů
žeme spoléhat na Rakousko - nebo na naději, že na místo Rakouska
nastoupí jiný, vlídnější ochránce. Záleží na nás. Máme-li být i po
Rakousku, nestačí emoce a slova. Musíme toho být především fyzicky i
psychologicky schopní. Sokol, naše armáda bez zbraně, vyjadřoval
odhodlání a vytvářel sebedůvěru.
Dvě generace sokolského výcviku nám víc než cokoliv jiného vytvořily
předpoklady nezávislosti. Daly nám důvěru v sebe, schopnost
odpovědnosti i ochotu aktivně se zasadit za národ. Ze sokolů se za války
stali legionáři, kteří poskytli spojencům důkaz i důvod naší samostatnosti.
Tyrš se nemýlil: základním předpokladem české státnosti je česká
brannost v nejširším smyslu sebedůvěry, sebeodpovědnosti a svobody v
nás samých.
Válka ale prokázala i meze brannosti. Legie bojovaly po boku spoje
neckých armád a závisely na nich. O osudu Rakouska se rozhodovalo ve
spojeneckých poradách. Legie zůstaly spojeneckou armádou i v situacích,
které se odchylovaly od našich zájmů. Legionářský zásah na Sibiři si
vynutil proti našim zájmům francouzský generální štáb. Nemohli jsme
odmítnout: proti maďarské invazi Slovenska nás ochránil jen francouzský
zásah. Okolnosti od začátku vnucovaly našemu státu politiku mocného
ochránce (3).
Masaryk se osobně dál držel federačního pojetí (4). Ve washingtonské
deklaraci československé nezávislosti zdůrazňuje, že státní sebeurčení je
předpokladem federalizace; jeho první slova na české půdě prý byla: “ Tak
jsme to Rakousko rozbili. Teď si honem musíme nějaké vytvořit (5).” Jeho
první prezidentské poselství se zabývá vztahy k nástupnickým státům.
Republika si po tři roky uchovala společnou měnu a otevřené hranice s
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Rakouskem a Maďarskem. Ale velkoněmecké a velkouherské ambice
působily dál. Zahraniční politika československého státu se chtě nechtě
dostala na kolej velkého ochránce.
Francie v roli ochránce sehrála dvojakou roli. Francouzi nás zachránili
před maďarským vpádem, ale v Trianonu stanovili jižní hranici Slovenska,
tak, že přiřkli tisíce Slováků Maďarsku a do republiky začlenili skoro půl
miliónu Maďarů. Získali jsme tím nejen říční hranici, kterou francouzský
štáb považoval za strategickou, ale také nepřekonatelnou překážku
maďarsko-československého dorozumění. Francie nám poskytla Fond X
na výstavbu miniaturní Maginotovy linie, ale trvala na centralizaci státní
ho zřízení v době, kdy by česko-slovensko-rusínská federace mohla upev
nit republiku víc než pevnůstky. Nakonec se v rozhodném okamžiku
ukázalo, že Francie je příliš daleko, než aby měla zájem na obraně naší
samostatnosti.
Po Mnichově jsme získali hned dva nové ochránce. Protektorát a tzv.
slovenský stát se dostaly pod patronát Německa, vláda v exilu pod
přechodný patronát Anglie a nakonec pod patronát Sovětského svazu.
Pravda, Beneš se v Londýně pokusil o federační politiku, ale byl to pokus
bez předpokladů na úspěch. S Rakouskem začleněným do říše a s
Maďarskem v úloze Hitlerova spojence byla federace možnájen s Polskem
a Ruskem. V každém případě byla nepřijatelná pro Sověty. Českoslo
venská nezávislost se zase stala závislou na velkém ochránci, tentokrát
blízkém.
Naše zkušenost se sovětským patronátem potvrdila, co jsme mohli oče
kávat: ochránce tak blízký, aby měl na naší ochraně aktivní zájem, bude
citelně zasahovat do našich záležitostí. Platí to na všechny světové strany,
kde máme velmocenské sousedy. Od spolkového Německa, které se hlásí k
tradici německého liberalismu, bychom snad mohli očekávat slušnější
zacházení než od Pruska. Ale nezávislost nemůžeme očekávat od žádného
blízkého ochránce. Vzdálený ochránce sice zasahovat nebude, ale nebude
nás ani chránit. Politika velkého spojence nám nezaručí samostatnost.
Nezaručí nám ji ani politika brannosti. Psychologické odhodlání a fyzická
schopnost sebeobrany jsou sice nezbytné vnitřní podmínky svobody, ale
vybudovat si kapacitu k obraně, jakou má Švýcarsko, trvá generace. Na
velmocenské křižovatce, jakou je Československo, není možné počítat s
generacemi klidného vývoje. Naše země není homole odlehlých hor. Je to
líbezná krajinka v srdci Evropy, jako stvořená pro tanky.
Vcelku nám stoletá zkušenost prokázala, že Palacký a Masaryk
odhadovali naši geopolitickou situaci naprosto správně. Politika
nezávislosti se u nás musí nutně zaměřit na jih, k dunajské kotlině. Naši
nezávislost je třeba opřít o vzájemnou podporu států stejně malých, takže
se žádný z nich nemusí obávat převahy druhého, ale společně natolik
silných, aby si vytvořily života a obrany schopný celek. Teoreticky vzato,
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dunajská pánev poskytuje všechny předpoklady pro ideální federační
útvar. Obývají ji národy, které sijsou úměrné velikostí. Má úrodné nížiny,
průmysl i nerostné zdroje. Je zeměpisně ucelená a ohrazená Karpatami
proti kolbišti rusko-německých turnajů. Její národy mají společné dějiny a
společné zájmy. Foederatio Danubica, společenství států národa českého,
slovenského, rusínskeho, maďarského, rumunského, srbského,
černohorského, chorvatského, slovinského a snad jednou i rakouského by
představovala ideální federační útvar, schopný zajistit všem členským
státům dlouhodobý stabilní vývoj a rovnoprávné členství ve sjednocené
Evropě. (Navrhněme kuriozitku: vlajka, v dolní polovině tři vlnité modré
pruhy na bílém poli, znázorňující Dunaj, v horní čtvrti při žerdi vlajka či
trikolóra členského státu.)
Před sto lety byl takový útvar nemožný. Dunajské soustátí by bylo
poznamenáno vzpomínkami na rakouský útlak. Národy dunajské kotliny
musely nutně prosadit svou totožnost, než se staly schopnými spolupráce.
V cestě stály i rozdíly společenských systémů mezi demokratickými
českými zeměmi, klerikálním Rakouskem, polofeudálním Maďarskem a
zaostalými okrajovými zeměmi. Od té doby naše národy prošly společným
vývojem. Pod sdílenou sovětskou nadvládou jsme si vytvořili podobné
společenské a hospodářské systémy, vyspěli jsme kulturně a státně. Jediná
politika schopná zaručit našim národům svýbytný vývoj je dnes i reálně
možná.
Na otázky o státnosti existují dnes jednoznačné odpovědi. Ano, k
národnímu sebeurčení patří i odpovědnost za sebe, vlastní stát. Ano,
vlastní stát je i pro malý národ reálně možný ve spolupráci a vzájemné
pomoci se stejně malými sousedy. Kdyby nám dnes dějiny poskytly zas
takové vakuum jako po první světové válce, nemuseli bychom je
promarnit. Mohli bychom si vytvořit společný státní útvar, který by nám
zaručil bezpečí a svobodu i v příštím údobí velmocenského nátlaku.
Momentálně tu ovšem existuje vnější překážka - Sovětský svaz. Ten
svou politiku zakládá jednoznačně na rozdrobení a opanování střední
Evropy. Že to je zoufale krátkozraká politika, to si musí uvědomit i inte
ligentnější příslušníci mladší generace sovětského vedení. Středoevropské
impérium představuje pro Západ stálou provokaci a zatěžuje Sověty
neustálou potřebou udržovat své neochotné poddané v područí. Sovětský
svaz si nemůže dovolit ve svém sousedství pásmo rozdrobených státečků,
které by se mohly stát odrazovým můstkem pro další napadení - Napoleon,
Vilém a Hitler stačí. Ale stejně si nemůže dovolit pásmo nespokojených,
vzpurných kolonií. Silný autonomní státní útvar mezi Ruskem a Západem
představuje nejvýhodnější zajištění ruských hranic.
To je ostatně důvod, proč ruská politika tradičně podporovala staré
Rakousko. Moskva se uchýlila teprve tehdy, když se ukázalo, že drobné
nástupnické státy nejsou s to ubránit svou neutralitu. Došla k celkem
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pochopitelnému závěru, že pokud je má někdo ovládat, je výhodnější, aby
to bylo Rusko. Exponovat ruskou říši hluboko v srdci Evropy představuje
však neúnosné riziko. Nezávislá dunajská federace je i v dlouhodobém
zájmu Moskvy. Soudobé sovětské vedení si to neuvědomuje a v tom je
dnes kámen úrazu. Máme myšlenky, které bychom mohli uplatnit humanitu, demokracii, socialismus. Dovedeme odpovědět na pochyby o
své národní povaze, své národnosti a své státnosti. Potřebujeme všakještě
něco jiného - možnosti.

Poznámky:
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Oscar Jászi. 77/c Dissolution of the Habsburg Monarchy. The University of Chicago
Press, 1929.
Josef Fric není uveden na původním vydání, vytištěném švabachem v Berlíně firmou
Trowitsch und Sohn. 1X66. Předpokládám, že existuje novodobý přetisk; není mi
dostupný. Cituji tedy Pláč Koruny ('rvAe (anon.). Berlín, 1866.
K zásahu proti bolševikům došlo na Stefánikův rozkaz proti odporu legionářů. Štefánik
zoufale vyjednával s Francouzi o pomoc proti maďarské přesile. Místo bohatých
legionářských i sovětských zdrojů cituji neutrálního pozorovatele: Edwin P. Hoyt. The
Army without a Country. New York 1967, str. I9I.
Ještě v březnu 1921 zahraniční ministr Beneš nabídl maďarskému min. předsedovi Palovi
Telekimu v Brucku nad I čitou ekonomickou spolupráci jako základ k dunajské federaci.
Čs. vláda byla ochotna uvažovat i o revizi nešťastné trianonské hranice. Pokus ztroskotal podobně jako staré Rakousko - o velkouherské nároky maďarské vlády. Stephen
Borsody. The Tragedy of Central Europe. New York 1962, str. 36-37.
Uvedeno Milanem Machovcem v úvodu k německému překladu jeho knihv Masařek 7. r.
1968.
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Eurokomunismus v kontextu
minulosti a přítomnosti
Jiří Hochman

V minulém roce vyšly v USA dvě nové knihy z pera bývalých ameri
ckých zpravodajů v Moskvě. Je to Kaiserova Moc a lid a Rusové od
Hedricka Smitha. Obě knihy jsou objektivní, rozumné, beze stopy
škodolibosti či zlomyslnosti, kterou si už evropští autoři obvykle
neodepřou. Tyto knihy však mají ještě jiný význam. Jsou totiž výrazem
toho, jak významně už je překonáno tradiční americké nazírání na Sovět
ský svaz.

Přitom autoři Rusů a Moci a lidu podlehli stejnému hadicapu jako jejich
předchůdci a také oni založili své poznatky a závěry skoro výhradně na
zkušenostech z Moskvy. Moskva je ovšem výkladní skříní sovětského
systému: všude jinde je to horší ve všech směrech, od zásobování až po
blázince.
I takto, založena na dojmech poměrně optimálních, hoří stará představa
revoluční a dynamické společnosti jako papírový barvotisk. Co nastoupilo
na místo této představy, líčí však nejlépe v suché prozaické zkratce
americký spisovatel Saul Bellow ve svém románu Humboldtův dar:
“Ucouranost, omšelost, otrava, ubohé zboží, nudné domy, nudné
nepohodlí, nudný dozor, nudný tisk, nudná výchova, nudná byrokracie,
nudná práce, všudypřítomná policie, nudné stranické sjezdy, a tak dále.
Co zůstalo permanentního, je ztráta zájmu.”
Institucionalizovaná otrava ovšem není kategorie ani politická, ani
sociologická; jako životní styl však nejlépe ilustruje svou společenskou
skutečnost, a to právě z hlediska souvislostí, které sledujeme. Podstatné
jsou totiž poznatky o mobilitě sovětského systému, o tom, kterým
směrem se vlastně vyvíjí, co je a co není, jeho potence, jeho efektivnost,
jeho přitažlivost, jeho schopnost konkurovat kapitalismu ve všech význa
mnějších oblastech moderního života.
Nuže, obecné poznatky o těchto věcech jsou pro sovětský systém
zdrcující. Jeho policejní aparát sice funguje dokonale, jeho vojenská
mašinérie je obludně velká. Jako základna dynamického společenského

12

rozvoje však celý systém všeobecně selhává. Lakonicky řečeno zboží
neodpovídá reklamě.
Tento systém sice ještě může “kázat”, ale nemůže vyvážet revoluci;
vyvážet se dá jenom to, co je na skladě. Nejstřízlivější proud amerického
politického myšlení proto vrací Rusko do kontextu jeho víceméně
přirozeného vývoje. Autokracie slouží především sama sobě. Kissingerova
zahraniční politika se nám v mnoha ohledech nemusí líbit, ale v zásadě
prostě vychází ze syrového poznání, že v této době je Sovětský svaz
nerevolučním, konzervativním systémem, který spaluje větší část své
energie podobným způsobem jako carské Rusko, tj. zabezpečováním
privilegií svých privilegovaných. Sovětská zahraniční politika je
prodloužením této jeho politiky vnitřní; nesleduje žádné revoluční cíle,
nýbrž sleduje rozšiřování světové moci vládnoucí byrokracie. Revoluční
politika by musela mít základ doma, u 350 miliónů poddaných. Taková je
logika a takový je kontext, ve kterém posléze posuzuje sovětský fenomén i
pragmatická americká zahraniční politika. Samozřejmě s jedním
významným doplňkem: že tento pohled prochází optikou nukleárního
věku, což celkově klade zájmy stability nad jiné, méně životní zájmy.
Za této situace se však uskutečňuje emancipace řady komunistických
stran mimo teritorium konrolované sovětskou mocí, stran, jejichž sama
existence a celá činnost se poměrně donedávna teoreticky i prakticky
chápala jako součást zahraniční politiky a světové strategie Sovětského
svazu. Už se nedá jednoduše mluvit o “oddílech mezinárodního komu
nistického hnutí”; to už je příliš zjednodušená představa.
Americká zahraniční politika ještě aspoň ve formálním smyslu nedává
tomuto poznatku plný průchod; neuznává ještě ani hlavní západoevropské
komunistické strany za politické subjekty v plném smyslu slova. Proto se
dosud nástup “eurokomunismu” často hodnotí standardními termíny,
jakoby aspoň ve vojensko-strategickém smyslu mohl mít z nové situace
automaticky prospěch Sovětský svaz. Nezdá se ale, že by to bylo hledisko
praktické a plně platné. Postupně se připouští (minimálně), že nezávislý
vývoj západoevropských komunistických stran není zcela v souladu se
zájmy Sovětského svazu; stává se přípustnou úvaha, že Moskva již ztrácí
nad vývojem hlavních komunistických stran západní Evropy svou
někdejší kontrolu; a posléze se prosazuje názor, že samostatný kurs těchto
stran a jejich nové koncepce nemusí konec konců vést ke změně strategické
stability na kontinentě, ale nejvýše ke změně jejího dosavadního sociálně
politického obsahu. Jinými slovy řečeno “eurokomunismus” přece jen
přechází z kontextu mezinárodního do kontextu národního vývoje
jednotlivých zemí, přičemž je také přípustná možnost, že v rozporu se
zájmy konzervativního sovětského systému může realizovat program (v
dohodě a spolupráci se zavedenými demokratickými politickými silami a
stranami západní Evropy), který by nakonec politicky ohrožoval spíše
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zájmy SSSR než zájmy USA. I v tom je logika, protože Spojené státy se jak
známo nevydávají za vlast socialismu; tento patent si přisuzuje Sovětský
svaz. Součástí jeho doktríny je také postulát, že žádný jiný socialismus
kromě sovětského neexistuje, čímž se ovšem automaticky ze socialismu
vylučuje demokracie a pluralitní systém. Spojeným státům tedy od
dnešních koncepcí západoevropských komunistických stran nehrozí
žádná konkurence. Spojené státy se mohou nejvýše cítit ohroženy ve svých
hospodářských zájmech na kontinentě, ale v novém kontextu nikoli
bezprostředně, nikoli v rozsahu, který by mohl mít katastrofální důsledky,
a nikoli ve prospěch SSSR, což je faktor, který může hrát také velmi
zajímavou roli.
Nejde ovšem jenom o postoje vůči tzv. eurokomunismu, ale o tento
jev sám, o jeho smysl a směr. Je přitom samozřejmé, že vývoj a zájmy USA,
SSSR i západní Evropy se vzájemně prolínají, vzájemně přizpůsobují a
někdy i vzájemně podřizují.
***
Základní otázky, které se v těchto souvislostech vnucují, se týkají příčin
a rozsahu dosavadního odpoutávání jednotlivých západoevropských
komunistických stran od Moskvy a objektivních předpokladů jejich
trvalejšího nezávislého vývoje. Jinak se ani na výsledky usuzovat nedá.
Stojí za zmínku, že už za časů kominterny SSSR neposkytoval žádnou
význačnější podporu stranám, hnutím nebo zemím, které nekontroloval či
nepokoušel se ovládnout. Je spíše pravidlem, že Moskva investuje politicky i materiálně - jenom tam, kde bude moci prosazovat svou. Tento
kurs byl v mnoha případech prosazován i velmi nemilosrdnými metodami.
Dějiny kominterny, živě nyní ilustrované zasvěcenými svědky (Ernst
Fischer, Bubber-Neumannová) jsou nabity nejen tím, co dnes Francouzi
označují za "podřizování zájmů dělnického hnutí státním zájmům SSSR",
ale jsou zatěžkány i věrolomnostmi a zločiny. Zahraniční politika
bolševické strany se tak příliš nelišila od její politiky vnitřní, tak jak je do
podrobností popsána Solženicynem.
V Praze existují záznamy z pozdních vyprávění řady starých českých
komunistů; pocházejí většinou z počátku sedmdesátých let a pod vlivem
předcházejících událostí jsou velmi upřímná. Jedno z těchto svědectví
autenticky líčí příjezd prvního kurýra kominterny do Prahy v roce 1922.
Není tak důležité, že to byl Němec doprovázený bodyguardem - tělesnou
stráží maďarské národnosti - důležitější je to, že přivezl kilogram zlata a
instrukce. To sice byl ještě naživu Lenin, i když už těžce nemocný, ale
návštěva zanechala jednoznačný dojem, že Moskva prostě přijímá
československou komunistickou stranu do své kurately a režie. To
vyvolalo zděšení zejména u Bohumíra Smerala, který zastával (aspoň
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tehdy) názor, že politická strana, kterou její vlastní členové neuživí, nemá
nárok na existenci. Zlata také nebylo použito dříve než v roce 1929. Zazdili
je do té doby nad futro dveří Šmeralovy pracovny, protože vrátit se je
neodvážili. “Bolševizace” podle pokynů kominterny později KSČ skoro
pohřbila jako politickou stranu a její vedení zcela podřídila Moskvě.
Investice tedy měla přesný cíl a posléze i předpokládané výsledky.
V jiných případech se ovšem postupovalojinak. V roce 1939 a 1980 KGB
povraždila skoro celý Ústřední výbor Komunistické strany Polska v čele s
prvním tajemníkem Lenským. Tisíce německých komunistů, kteří ve
třicátých letech hledali v SSSR přirozené útočiště před Hitlerem, bylo po
uzavření rusko-německého paktu o neútočení v srpnu 1939 vydáno na
demarkační čáře gestapu; výběr osobně prováděl Walter Ulbricht. V
sibiřských táborech zmizely stovky západoevropských komunistů, kteří se
Sovětům nezdáli dost poddajní. Kromě Poláků byli zvláště krůtě postiženi
Italové, Španělé a Rakušané, později, po roce 1988, Rekové. Kromě toho
kominterna (a po jejím rozpuštění v r. 1983 přímo KGB) rozpouštěla a
znovu zakládala, reorganizovala a přejmenovávala zahraniční
komunistické strany, jak se to hodilo potřebám sovětské zahraniční
politiky.
Ve světle těchto zkušeností je třeba posuzovat nynější vývoj
západoevropských komunistických stran, který je výsledkem dlouho
dobého procesu. Do jisté míry by se dal tento vývoj přirovnat k pohybu po
kružnici, který začal po první světové válce a pokračoval pod vlivem
dalších radikalizujících faktorů - krize let třicátých, německého fašismu,
španělské občanské války, druhé světové války, studené války. Jak tyto
vlivy ochabovaly, začalo se prosazovat vystřízlivění a zejména postupné
znovuztotožňování s vlastním národním prostředím a jeho podmínkami.
Velmi silným faktorem samozřejmě bylo a zůstává hluboké zklamání s
ruským experimentem.
***

Poválečná generace českých komunistů měla první příležitost přicházet
do osobního styku se západoevropskými kumunisty v téže době, kdy sama
začala vážně pochybovat o podstatě věci. Zhruba od r. 1954 přijížděli
západoevropští komunisté častěji do Prahy, směli navštěvoval redakce,
mohli jsme navazovat první osobní vztahy. V téže době podnikali čeští
zahraničněpolitičtí novináři své první cesty na Západ a samozřejmě nás to
v Paříži, v Londýně nebo v Římě nejdříve přitahovalo k místním komu
nistům. Po nějaké době vznikala i osobní důvěra: začali jsme spolu mluvit
otevřeně. Mezi našimi novináři bylo ostatně špiclů dost málo - londýnský
četkař Buzek, který později emigroval, a ovšem dnešní ředitel ČTK
Svěrčina, byli výjimkou.
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Se svými francouzskými, britskými, belgickými či italskými partnery
jsme si záhy ujasnili, že vnitropolitický kurs v “lidových demokraciích”
považujeme všichni z hlediska našich představ o socialismu za
katastrofální. O Rusku jsme věděli málo anebo vůbec nic, protože
zpravodajové pro Moskvu byli zvláštní branže, vybíraní převážně mimo
zahraniční rubriky listů, a po návratu z Moskvy šli zpravidla do jiných,
vyšších funkcí - dostali se mezitím, jemně ře*čeno, do “sovětské
nomentklatury”. Někteří z našich západoevropských přátel však v SSSR
byli a ujišťovali nás, že je to tam ještě horší než např. v Praze.
Českým a slovenským mladým kolaborantům to dnes připadá neuvěři
telné, ale v naší době působila příslušnost ke komunistickému hnutí,
založená ovšem na idealistické víře, jako hypnóza. Vymanit se z ní
předpokládalo velký otřes. Nešťastnou roli hrála domněnka, že socia
lismus je opravdu jen jeden, a to ruský. Nedávno to významně upřesnil
náš hlavní marxista Bii’ak termínem “reálný - socialismus”. Lepší už je
pouze Panzersozialismus, ale to nemůže říci nahlas ani Biľak. V každém
případě jsme si pletli rebelii proti vládnoucím byrokratům s odmítnutím
socialismu vůbec. Zbabělou rezignaci jsme si usnadňovali výmluvou, že se
prostě nedá nic dělat než počkat, až vymře stará garda, ověšená zásluhami
z předválečných třídních bojů, z ilegality a z koncentráků. Když nám
hendrychové vtloukali do hlavy, že “rozhodující je udržet moc”, netroufli
jsme si položit otázku, č í moc.
Přitom jsme skoro zuřivě dlouhá léta sledovali každý náznak nezávislé
ho postupu jiných stran. Po šuplatech jsme schovávali kacířské výstřižkyvzpomínám si konkrétně na prohlášení Komunistické strany Číny k
maďarským událostem, které se tolik lišilo od sterilních a bezduchých
ruských traktátů. Někde v Praze mám dosud schované své podrobné
zápisky o průběhu první části 8. sjezdu KS Číny, kde byla vyhlášena
politika 1.000 květů; ačkoli z tisíce květů zbyl jenom jeden, tato
platforma byla nejpropracovanějším programem pluralistického
socialismu, jakýjsem kdy četl. A pak ovšem přišel Togliattiho “testament”.
Tímto dokumentem se celý vývoj dostává poprvé do praktické polohy,
protože kamenem úraz.u byla od počátku odvaha říci si nahlas, že ryba
smrdí od hlavy. Togliattiho memorandum je přitom - přes svůj obrovský
význam a dobově zcela neobvyklou adresnost - pořád ještě velmi
rezervované a mírné. Je ovšem datováno krátce před Brežněvovým pušem
proti Chruščevovi a aspoň to opravňovalo relativní mírnost, protože
Chruščev ani v pozdějších letech své vlády nám nikdy zcela nebral naději,
že v kursu začatém XX. sjezdem se bude pokračovat. Togliatti to také
přímo řekl.
K Chruščevovi jsme skutečně měli zvláštní vztah - i my ve střední a
východní Evropě, i naši přátelé v západoevropských komunistických
stranách. Nebyl to ovšem jenom jeho zemitý populismus, i když fakt je ten.
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že ze všech sovětskýc'h předáků (snad po Leninovi) měl jediný Chruščev
lidskou tvář. Skutečnost, že část vývodů v Togliattiho memorandu byla
formulována tak shovívavě a s otevřeným koncem, se tím dá aspoň do jisté
míry také vysvětlit. Například konstatování, že “se musíme stát bojovníky
za svobodu intelektuálního života, svobodné umělecké tvorby a
vědeckého pokroku” - to ještě lze při známé dávce cynismu v oficiálním
marxismu sovětského typu tvrdit i z křesla ministra vnitra SSSR. Pak ale
následovalo prohlášení zcela adresné:
“Problém, který vyžaduje větší pozornosti (než historické kořeny tzv.
kultu osobnosti - pozn. JH) je překonání režimu restrikcí a útlaku
demokratických a osobních svobod, zavedený Stalinem... Všeobecný
dojem je pomalost a neochota vrátit se k leninským normám (sic!). Tato
pomalost a odpor jsou nám těžko vysvětlitelné, zejména s přihlédnutím k
dnešním podmínkám...”
Myslím, že Togliatti opravdu věděl; italští komunisté měli už v té
době, patrně spolu s britskými, nejméně iluzí. Ještě za Ben Belly byla v
Alžírsku delegace IKS v čele s Luigi Longem. Na tiskové konferenci jsem
položil trochu škodolibou otázku, co Longo soudí o ideologickém obsahu
alžírské revoluce - který, jak známo, nebyl příliš marxistický, a je přitom
sociálně spravedlivý. Longo odpověděl diplomaticky, načež mi po
konferenci řekl Pajetta mezi čtyřma očima: “No tak, co nám to děláš, vždyť
jsme nakonec všichni komunisté, ne?” Slo ovšem o to, co jsem opatrně
zahrabal do jedné z dvou inkriminovaných kapitol své knihy o Alžírsku že se totiž dá sociálně spravedlivý program realizovat i s jinou ideologií než
s marxismem-leninismem.
Italský marxismus, tak jak je prezentován Gramscim v jeho Vězeňských
poznámkách a Togliattim v jeho studiích o fašismu, se velmi zřetelně
odlišuje od ruského. Není v něm především leninské sektářství. Má
mnohem širší, evropský základ; je jaksi velkorysejší a rozumnější. Necítím
se povolán k tomu, abych odhadoval, kdo je bližší Marxovi, zda Gramsci
nebo Lenin - a Marxovi kterého období. Ale Gramsci nabízí přijatelnější
východisko pro evropské poměry než Lenin. Italští komunisté měli a mají
vlastní fundovaný teoretický zdroj; vývoj k politické nezávislosti na
Moskvě to jistě usnadnilo.
IKS si kromě toho vybudovala ještě další základnu pro nezávislý vývoj:
hospodářskou. Ve srovnání s jinými komunistickými stranami západní
Evropy, včetně KS Francie, je dobře známa svou dobrou finanční situací.
IKS měla možnost obchodního zisku z obchodu mezi Itálií a Česko
slovenskem a mezi Itálií a dalšími zeměmi východního bloku, který se
dlouho realizoval v Praze a přes Prahu. Výhody tohoto obchodu však byly
oboustranné: pro Československo a další východoevropské a středo
evropské účastníky byl významným zdrojem západních valut. Z části
těchto zisků bylo pak také financováno italské vysílání čs. rozhlasu Oggi

17

d'Italia. Potvrdili nám to ostatně četní italští komunističtí korespondenti v
Praze i jinde, s nimiž jsme vždycky měli velmi přátelské vztahy a mluvili
velmi otevřeně. Už počátkem šedesátých let nám jeden z nich řekl: “Nikdy
jsme od vás neměli nic zadarmo.”
Zdá se, že to byla Togliattiho koncepce založit finanční sílu IKS nejen na
obvyklých příjmových zdrojích politických stran (členské příspěvky, zisk z
prodeje tisku, podpora domácích zpřátelených organizací atd.j, ale i na
rozsáhlé obchodní činnosti na úseku zprostředkování zahraničního
obchodu se sovětským blokem. Tato činnost se v šedesátých letech
významně rozšířila i na úsek zprostředkování zahraničního obchodu Itálie
s řadou zemí třetího světa, jako např. Indie, Alžírsko, Mali, Guinejská
republika, Guyana, Indonézie, Somálsko, Irák, Guinoa-Bissau, Egypt,
Sýrie a ovšem také Kuba, severní Korea, Vietnamská demokratická
republika a samozřejmě Čína.
Za tímto účelem 1KS vytvořila “nezávislé” obchodní společnosti, jejichž
vedením pověřila své členy. Díky notorické kázni komunistů došlo jen k
velmi málo případům, kdy se jednotlivci chtěli obohacovat sami na úkor
stranické pokladny. Vcelku to dobře fungovalo - a funguje. Některé z
těchto společností se během doby dokonale zavedly, naučily se všem
podnikatelským praktikám a značně přerostly svůj původní rámec. Je
možné jmenovat např. společnosti Esteuropa, Simes, Sorimpex, Sitco,
Restital (ten dokonce přispěl k historii těchto firem docela italským
finančním skandálem) a posléze Italturist, cestovní kancelář IKS pro
soukromou turistiku do zemí sovětského bloku, jakož i do některých zemí
třetího světa (Alžírsko, Tunisko, Lybie, Libanon atd.).
Strana s 1 600 000 ukázněnými členy má samozřejmě také významný
zdroj příjmů v jejich příspěvcích, zisky z prosperující tiskové činnosti,
příjem z obchodní činnosti Národního družstevního svazu, jehož tři
milióny členů zajišťují roční obrat, který v přepočtu na americkou měnu
dělá skoro 400 miliónů dolarů. A konečně je nutné připustit, že IKS musí
“kapitalizovat” velké úspěchy své komunální politiky, ve které se
nejvýrazněji obráží její tzv. masová linie např. na rozdíl od linie
Francouzské komunistické strany.
Finanční situace IKS nabízí mj. odpověď i na to, jak si vlastně může
dovolit tak nezávislý postoj exilová Komunistická strana Španělska, která
se v posledních letech stala průbojným činitelem “eurokomunismu”.
Pokud byli španělští komunisté odkázáni na finanční podporu Moskvy,
nebylo od nich slyšet nic zajímavého; jejich postoje v podstatě obrážely jen
to, co se usneslo v Moskvě. Starší generace španělských komunistů,
desítky let žijící v Moskvě a v Praze, také úplně zbahněla a snad jen s
jednou významnější výjimkou (Ibárruri) také znetečněla. Naopak mladší
generace, která má mimochodem v kostech zoufalé zkušenosti ze SSSR
(zkušenosti rodičů i zkušenosti vlastní), spěla k ideovému a akčnímu
osamostatnění již od druhé poloviny padesátých let.
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Přišel jsem s oběma generacemi poprvé do styku před svou první
cestou do Španělska v r. 1957. Myslím, že jsem svými hlavními závěry v
knížce Španělsko 57 posílil argumentaci mladší stranické garnitury proti
Listerově skupině, že totiž poměry ve Španělsku již nelze (tehdy necelých
dvacet let od konce občanské války) posuzovat situací z r. 1938, protože
polovině obyvatelstva už staré spory nic neříkaly. Setkávali jsme se ovšem
občas i později, mj. na Kubě, kde také sbíraly zkušenosti obě skupiny.
Domnívám se, že způsob, kterým sovětská šablona zdeformovala původně
velmi demokratickou kubánskou revoluci, také značně posílil odhodlání
mladších španělských komunistů jít definitivně vlastní cestou.
První kroky však byly učiněny už předtím. Roz.hodujícím krokem bylo
zřejmě rozhodnutí přenést základnu politické činnosti z Moskvy a z Prahy
do Bordeaux, resp. do Paříže, k čemuž došlo v roce 1958. Mělo to za
následek zintenzívnění kontaktů s vnitřními organizacemi komunistické
strany Španělska (které nikdy zcela nezmizely) a rozhodnutí zesílit účast a
činnost členů strany ve frankistických odborech a pololegálních
“dělnických komisích”. V roce 1959 vyhlásila KS Španělska svůj Program
národního usmíření, který se pak stal východiskem celého následujícího
politického kursu. Tento program, potvrzený sjezdem strany o rok
později, otevřel cestu ke spolupráci s demokratickými silami španělského
exilu (socialisté a později i monarchisté), od nichž stranu donedávna
oddělovala její dogmatická a sektářská politika. Na sjezdu v roce 1960 bylo
také poprvé zvoleno dnešní vedení (Carrillo-Azcarate), když Dolores
Ibárruri odešla z funkce generálního tajemníka do čestné funkce
předsedkyně strany. Ibárruri svým příkladem urychlila celkovou výměnu
generací, jejíž politický význam je možné pochopit událostmi z r. 1970.
KSSS a KGB tehdy poněkud opožděně ze starých kádrů v čele s Listerem
vytvořily trucpodnik se sídlem v Praze, kde se také dočasně tisklo opoziční
Mundo Obrero, falzifikát Ústředního orgánu komunistické strany
Španělska. Ačkoli mezitím KSSS znovu navázala rozpačité styky se
skutečnou KS Španělska, Listerovu skupinku nerozpustila, drží ji pořád v
záloze pro všechny případy.
Početní sílu španělské komunistické strany lze těžko přesně odhadnout.
Nejběžnější předpoklad je ten, že v exilu žije kolem 8 000 členů strany;
nejméně dvakrát tolik jich působí ve Španělsku. Neexistují žádné údaje o
množství nových členů strany získávaných mezi španělskými dělníky, kteří
v počtu mnoha desítek tisíc pracují v západní Evropě. Je však rozumné
předpokládat, že mnoho těchto dělníků se vrací zpět do Španělska jako
komunisté, protože exilové vedení strany rychle pochopilo, jak unikátní
příležitost pro posílení domácí politické základny se mu takto nabízí.
Je třeba říci, že Komunistická strana Španělskajako první nejvýslovněji
rozpracovala tezi “filozofického a politického pluralismu” (Santiago
Carrillo, 1966) a dala jí zcela pragmatický obsah opakovaně zdů
razňovaným požadavkem nejdříve ze všeho institucionalizovat
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demokratický, parlamentní systém. Principiální postoje Komunistické
strany Španělska se silně zvýraznily pod vlivem pražského jara a zejména
ruské okupace Československa. Ze všech západních komunistických stran
odmítla a odmítá sovětskou okupaci Československa španělská strana nej
důrazněji a nejsilněji. O upřímnosti jejích úmyslů svědčí mj. její
jednoznačně odmítavá reakce na pučistický kurs portugalských komu
nistů v r. 1975, jemuž se ovšem dostalo plné podpory Moskvy a bohužel
také vedení Francouzské komunistické strany.

Anton Štefánek
(K stému výročiu jeho narodenia)

Anton Štefánek sa narodil 15. apríla 1877 vo Veľkých Levároch (okres
Malacky), zomrel 29. apríla 1964 v Žiari nad Hronom. Svoje verejné
pôsobenie začínal ako stredoškolský profesor vo Viedni, kde bol už ako
poslucháč tamojšej filozofickej fakulty (1896-1904) v čele viedenského
spolku Slovákov Národ (1898-1906). Patril k najužším spolupracovní
kom revue Hlas (1898-1906) a neskôr sa celkom venoval žurnalistike. Po
zániku Hlasu vydával Slovenský obzor (1907-1908), potom bol
redaktorom Ľudových novin v Skalici (1908-1910) a šéfredaktorom Slo
venského denníka v Budapešti (1910-1915). Už v ten čas bol v rámci
hlasistického a prúdistického hnutia hlavným propagátorom
sociológie. V rokoch 1915-1918 pôsobil ako člen redakcie Národných
listov v Prahe. Po prevrate roku 1918 sa stal referentom s plnou mocou
pre Slovensko na Ministerstve školstva a osvety. V roku 1923 promoval
na filozofickej fakulte bratislavskej univerzity. Od roku 1925 bol členom
Národného zhromaždenia a v roku 1929 se stal ministrom školstva v
Udržalovom kabinete. Od roku 1931 bol členom redakčného kruhu
Sociologickej revue, ktorú vydával prof. I. A. Bláha v Brne, až do jej
zániku v roku 1940. V roku 1937 bol menovaný profesorom aplikovanej
sociológie na Komenského univerzite v Bratislave. Pôsobil na nej až do
roku 1949, kedy musel odísť na odpočinok. Po druhej svetovej vojne bol
zvolený za rektora bratislavskej univerzity. Anton Štefánek bol
nositeľom mnohých československých i zahraničných vyznamenání,
čestných titulov a funkcií.
-r.
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Sever proti jihu
J. Krupiěka

Stalo se v první polovici roku 1976:
a) Student v Bangkoku v Thajsku, promoskevský komunista, kterého
maoističtí kolegové připravili o původní tvar nosu, byl hluboce
deprimován, když si stěžoval: Co jim (tj. maoistům) mám říkat, když tady
na univerzitě vyvěsí mapu Asie, samozřejmě v Mercatorově projekci se
Sovětským svazem dvakrát tak velkým, jako celá ostatní Asie, a vedle
napíší ohromnými písmeny: Tady (šipka ukazuje na Sibiř) nežije ani 20
miliónů lidí; tady (šipka na Cínu, jihovýchodní Asii a Indii) bydlí na stejné
ploše skoro 2 miliardy. Smrt imperialistům!
b) V Bangalore, největším městě státu Karnataka, je velké akademické
knihkupectví. Je charakteristické, že mezi mnoha tisíci přírodovědeckými
a technickými knihami jsem neviděl jedinou psanou některým z indických
jazyků; vše bylo anglicky. V hovoru se zaměstanancem knihkupectví jsem
se trochu dotkl indické politiky. Nereagoval; náhubek Indíry Gándhíové v
té době působil zřetelně. Zato však se ochotně pustil do geopolitiky: Bílí
lidé si přisvojili dvě třetiny úrodné půdy světa. Tři čtvrtiny lidstva, rostoucí
desetkrát tak rychle jako běloši, se musí rvát se zbylou třetinou půdy, aby
aspoň mohli živořit. Jak dlouho to ještě může trvat?
c) Keňa je jedna z n^zapadněji orientovaných zemí Afriky. Ve Webuye,
městečku blízko hranic Ugandy, jsem za poledního vedra pil v chatrči s
pyšným nápisem High Life Bar láhev limonády Fanta; vody na africkém
venkově je rozumné vůbec se nedotknout. Přisedl si ke mně prostý
Afričan, řekl džambo a velmi dobrou angličtinou se zeptal, jakého jsem
náboženství. On byl členem církve dětí Ježíšových. Doporučil mi ke čtení
několik veršů z Pavlovy epištoly Korintským a z Matouše, napsal mi
zpaměti čísla veršů, citoval Kristův výrok o velbloudu a uchu jehly a velmi
klidně podotkl: Evropa zradila Krista za třicet stříbrných, a bude
zatracena. Naše bude království boží na zemi.
Těžko jsem mohl argumentovat proti tvrzení, v němž bylo o hodně víc
než zrnko pravdy. Koupil jsem mu aspoň jednu Fantu ze svého podílu na
jidášských třiceti stříbrných. S chutí ji vypil.
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Moje rozmluvy představují tři velmi drobné doklady o nesmírném
problému.' Téma Sever proti Jihu se stává na Západě stále živějším
námětem a často se zdůrazňuje jako aktuálnější a nebezpečnější problém
než dnes už “klasický” (a podle optimistů zastarávající) konflikt VýchodZápad. Brzezinski staví preventivní dialog Sevcr-Jih mezi hlavní problémy
americké zahraniční politiky vůbec.
“Sever” je souhrnný symbolický název pro bohaté, vyspělé země,
soustředěné s výjimkou Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Afriky (jejího
bílého obyvatelstva) v mírném a studeném pásmu severní polokoule:
Evropu, Severní Ameriku, Sovětský svaz a Japonsko. “Jih” zahrnuje celý
ostatní svět, většinou chudý, lidská mraveniště i vyprahlé stepi tropického
a subtropického pásu. V typické čínské symbolice, použité nejvýrazněji ve
známé propagační publikaci Lin Piaově, je Sever nazýván městem a Jih
vesnicí (venkovem). Vysávaný, zrevolucionizovaný venkov povstane,
oblehne a dobude město, rozdělí naloupené bohatství a založí nový svět
bez vykořisťování.
M aova Čína se nejenom výslovně zařadila do chudého venkova, ale
dávala navíc velmi jasně najevo svou ochotu k vůdcovské roli v boji
revolučního venkova. K malé radosti indického souseda.
Dělení Sever-Jih, v podstatě ekonomické a sociální, má v sobě nadto
faktor psychologicky velmi závažný a nebezpečný, který problému dodává
výbušný emocionální náboj. S výjimkou Japonska (jehož obyvatelé,
mimochodem, nejsou o nic tmavší než Italové) je Sever bílý a jih tmavý,
často pestrobarevný. Verbalismus a rétorika třetího světa (Jihu), vyžívající
se v útocích na neokolonialisty a neoimperialisty, jsou do velké míry živeny
rasovým povědomím, až nepřátelstvím, nevysloveným přímo, ale zřetelně
prosakujícím hospodářským a sociálním obsahem projevů a úvah rozhoř
čených delegátů v mezinárodncíh institucích a na konferencích. Politická
diskreditace Spojených národů je dnes, po období stonásobného ruského
veta, podmíněna hlavně antipatií a nenávistí zástupců Jihu vůči bohatému
Severu.
Chudoba a tmavost pleti je pouto, které tmelí dohromady jinak
naprosto různorodý a navzájem soupeřící Jih. Toto pouto zatlačuje pro
velkou většinu zemí třetího světa do pozadí konflikt, který my, bílí,
pokládáme stále za alfu a omegu světové politiky: vztah Západ-Východ,
Pro Súdánce, Zambijce nebo Indy je konflikt Východ-Západ rodinnou
hádkou zbohatlíků. Ať se mezi sebou hádají, aspoň nám dávají možnost
využívat jedněch proti druhým, a z každého něco dostat. Jenom na jedno je
nutno dávat nesmírný pozor: nedat se z.aplést do bojů bílých najedné nebo
druhé straně. Chytře angažovaná neangažovanost je považována za
nejlepší zbraň třetího světa v mezinárodni politice. Heslo je prosté: Bílí
kapitalisté a bílí komunisté, Američané i Rusové mají, ať tedy dávají. O
jejich mocenské a ideologické rvačky nemáme zájem. 1 marxistické režimy
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Mozambiku a Angoly nebo socializující Tanzanie neustále prohlašují, že
budují africký, humánní, nikoli evropský socialismus. Za mého pobytu ve
východní Africe dokonce i Idi Amin mluvil o svém typu afrického
socialistického humanismu.
Pro radikály Jihu je dogmatem věta: Bílí lidé si uloupili nejlepší části
světa. Dnes z nich tyjí, a hladové milióny třetího světa se tísní na zbylé
půdě. Jejich podíl na společném bohatství této planety se nadto neustále
relativně snižuje překotným vzrůstem obyvatelstva. Při veškeré své antipropagandě (antikolonialismus, antiimperialismus, antineokolonialismus
atd.) jsou si Rusové velmi dobře vědomi propagační choulostivosti svého
nároku na 17 miliónů km 2 Asie, a velmi pečlivě proto rozlišují mezi
historickou kolonizací (osídlování) a kolonialismem. Mnoho jim však tato
scholatická terminologická pečlivost nepomáhá.
Vědeckotechnologická (Brzezinského technotronická) revoluce 20.
století nás vrací, zdánlivě pradoxně, zpět do historie. Vlastnictví půdy se
opět stává životní otázkou celých národů, tak jako jí bylo po celou dobu
lidských dějin až do začátku 19. století. Až do té doby národy stály a
padaly s produkty své půdy; mezinárodní výměna byla minimální. Prů
myslová revoluce minulého století vytvořila postupně velké společenské
vrstvy zcela odtržené od půdy. Dnešní Spojené státy jsou živeny pouhými
8% svého obyvatelstva, a živeny vydatně, jak vidět z.e záplavy inzerátů na
odtučňovací kúry a ze statistiky chorob krevního oběhu.
Útěk z venkova, industrializace a úž.asný vzrůst mezinárodního
obchodu vytvořily ve vyspělých zemích poprvé v historii mentalitu
nezájmu o půdu jako živitelku i mezi širokými vrstvami. Země je tady
proto, aby se na ní stavěly domy továrny, silnice, letiště, víkendové chaty a
golfová hřiště. Úkol venkova je především rekreační. Čím je kraj
kopcovitější, lesnatější a jezernatější, tím lépe. Musí-li už člověk projíždět
Iowou, Nebraskou, Kansasem, Dakotami či Saskatchewanem, je nejlépe
zavřít oči a spát - pokud neřídíme. Že tam roste výživa pro desítky miliónů?
Málo zajímavé; na to je tu Safeway.
Málokdo si uvědomuje, že dnešní snobský postoj k obdělané zemi byl
u bohatých národů umožněn právě opačným postojem dřívějších generací.
Žhavá a neuhasitelná touha po půdě, po vlastní půdě hnala milióny
chudých evropských lidí do nekonečných plání amerického středozápadu,
do kanadských prérií a za Ural, do západní Sibiře. Tito lidé, neúnavní
rváči s nezdary, zimou, suchem, prachem či s močály a nemocemi, Indiány
nebo s Tatary předali do držby bílého člověka milióny čtverečních
kilometrů nejúrodnější půdy světa a nesmírného přírodního bohatství.
Uhlí, železo, nafta a zemní plyn šly za nimi, nikoli před nimi.
Za 300 let rozšířil bílý člověk své úz.emí, jím obývané a nikoli pouze
ovládané, z 5 miliónů na 50 miliónů čtverečních kilometrů. Bydlí na něm
900 miliónů lidí. K tomu připadá navíc 25 miliónů kilometrů v Latinské
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Americe, v Jižní Africe a ve Střední Asii, kde obyvatelstvo je smíšené, ale
moc je v rukou lidí evropského původu. Je to přibližně polovina povrchu
zemské souše.
Na té druhé polovině bydlí dnes skoro 3 miliardy lidí a populace
každoročně vzrůstá o 55 miliónů. Nadto je to polovina pouze geometrická,
nikoli kvalitativní. Dvě třetiny z ní je suchopár, hory a Antarktida.
Bílé lidi a Japonce straší dnes materiálně nejvíc energetická krize. Kolik
budeme platit za galon či litr benzínu, za 1000 kubických stop zemního
plynu, a zda jich bude dost. Potraviny jsou pro ohromnou většinu
samozřejmostí, i když se nadává na rostoucí ceny. Ale zkuste a někde v
Kalkatě, Džakartě nebo v Káhiře zjistit počet lidí, kteří utratí za jídlo
(mimo alkoholu) 15-25% svého příjmu, což je zcela běžné procento v
Severní Americe. Dostanete nikoli procenta, ale 1-2 promile obyvatelstva.
Zato najdete milióny, které stojí ubohá výživa 80% příjmu, často 100%pokud si něco neukradnou. Mnozí z těchto chudáků si však utrhnou půl
rupie nebo 5 piastrů od úst na biograf, který je národní vášní například v
Indii. V kině mohou vedle domácích limonád vidět i pohádkové plýtvání,
hýření a nesmyslné násilnosti unuděných flákačů, děvek a zabijáků představitelů bohatého Severu. Zámožnější a vzdělanější se dozvídají totéž
z výpravných, bohatě ilustrovaných západních časopisů, nabitých
nekonečnými reklamami zbytečností tohoto světa, z televize i ze současné
beletrie. Naše planeta se vědeckotechnickou revolucí scvrkla tak, že bída se
může aspoň očima “podílet” na přepychu tisíce kilometrů vzdáleném a
živit se závistí a nenávistí.
Oboje sžírá z velké části nezaměstnanou mladou inteligenci a polointeligenci Jihu daleko intenzivněji než prosté masy. “Revoluci na to všechno!”
Ale jakou? Sovětský svaz zklamal. Jeho velkohubá propaganda už
nedokáže zastírat třetímu světu prostý fakt, že Rusko je integrální součástí
bílého Severu a že má ještě menší chuť než Západ se o své bohatství a o
milióny čtverečních kilometrů půdy dělit s chudým Jihem.
Vidí-li člověk zblízka jihovýchodní Asii, indický subkontinent nebo
Egypt, cítí přímo hmatatelně, že lidstvo se dostává zase naz.pět do své
nepříliš vzdálené předprůmyslové minulosti, kdy hlavním problémem,
začátkem i koncem boje o život byly potraviny. Říkám výslovně lidstvo.
přestože pětina tohoto lidstva se přejídá. Dnes jsme už pokročili na cestě ke
spojitým nádobám tak daleko, že není možno couvnout. Lidstvo a jeho
problémy se přelévají přes všechny břehy.
Velmi dobře známá doktrína říká: Přelidnění je výmysl kapitalismu;
všechno je jen otázkou vlastnictví výrobních prostředků a spravedlivé
distribuce. Zní to hezky, dokud člověk nevidí neuvěřitelné lidské
mraveniště jižní Asie a nejede stovky a stovky kilometrů kraji, kde pro pole
a vesnice není doslova kam stoupnout - a přece má kdekdo hlad. Polejsou
poměrně dobře obdělávaná. “Zelená revoluce”, jeden z nesčetných
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výsledků vědy Severu, zvýšila výnosnost pšenice až trojnásobně - ovšem za
cenu velkých nákladů a sociálního napětí. Prakticky všechno však pohltil
populační přírůstek - v Indii samotné 110 miliónů za 10 let.
Do světového mraveniště přibývá každým rokem 75 miliónů obyvatel,
tedy každým rokem jedno Polsko, Československo, Maďarsko a
Bulharsko dohromady. Za pouhé tři roky a čtyři měsíce je to jeden
Sovětský svaz. A ten nevezme z těch nových nesovětských 73 miliónů k
sobě, na své ohromné území, ani jednoho. Poradí však moudře: budujte
průmysl. A štědře dodává zbraně. Nikoli potraviny. Ty kupuje sám z
rychle se ztenčujících světových zásob, za ceny, které si chudáci na Jihu
nemohou dovolit. Neporadí však nově zprůmyslovělým a zmilitarizovaným zemím, kde koupit za nové průmyslové výrobky obilí nebo rýži,
nebo jak podojit nejnovější model samopalu Kalašnikov.
Pro mnohé je tedy stále ještě nejvýhodnější bezplatná pomoc Ameriky.
Z vděčnosti za ni se občas vypálí některý americký konzulát nebo odstřelí
americký vyslanec.
Jsme zvyklí na velkoměsta vyspělých zemí, zásobovaná z venkova,
poloprázdného ve srovnání se zemědělskými kraji mnoha zemí Jihu.
Panoráma hlavního hřebenu Himálaje, podobného spíše bouřkovým
mrakům než horám, je zcela nezapomenutelný pohled a estetický zážitek.
A nyní si představte, že nejen až na hřebeny Krkonoš, ale až do výše
hřebenů Tater je v nepálském podhůří i na prudkých stráních vše
vykáceno, obděláno a pokryto nepatrnými kamenitými terasovými
políčky. Některá z nich nejsou širší než jeden metr. Živoří na nich několik
miliónů lidí. Mimo nich a pár kusů ubohého dobytka není vidět živáčka;
vše je snědeno. To je obraz středního Nepálu v oblasti Káthmándú, s
pohledem na Annapurnu, Gauri Sankar, Mount Everest a Makálu. Co
tady pomůže deset tisíc nových traktorů? Kde se má ještě něco obdělat?
Chcete-li vidět v prosinci východ slunce nad Himálajem z nádherného
výhledu u Dulikhelu, začnete s výstupem ve čtyři hodiny v noci. Můžete
být jisti, že už tam v naprosté tmě bude čekat několik bosých osmi- až
dvanáctiletých dětí s malými lampičkami, aby vás doprovodily na vrchol
hory a vydělaly si rupii (nepálskou, asi 9 centů).
V Egyptě se obdělává stále týž úzký pruh země podél Nilu po pět tisíc let.
Na obou stranách je poušť. Kde se zde má najít nová půda pro výživu
každoročního přírůstku 3y4 miliónů nových Egypťanů? Největší
prováděné zavodňovací egyptské projekty, včetně Asuánu, stačí sotva na
krytí výživy pětiletého přírůstku obyvatelstva, a to na dnešní ubohé
vyživovací úrovni.
Súdán, se má stát hlavním zásobovacím střediskem arabského světa.
Saudská Arábie, Kuvajt a arabské emiráty mají v úmyslu investovat pro
nejbližší léta 5-10 miliard petro-dolarů do velkorysého zavodňovacího
projektu, který by ze Súdánu vytvořil potravinovou základnu nesoběstač
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ného arabského světa. Jaký by byl optimální výsledek navrhovaného
rozsahu projektu? Nehledě na to, že voda odčerpaná v Súdánu bude
nezbytně chybět Egyptu, kryly by i nejpříznivější výsledky opět nanejvýše
spotřebu nutnou pro výživu populačního přírůstku Maroka, Alžírska a
Egypta. Na zvýšení životní úrovně by nezbylo nic.
Ze stanoviska ryze technického je uskutečnitelný projekt, který by mohl
pomoci aspoň části lidstva na jednu generaci: zavodnění a kultivace
podstatné části Sahary. Její písek není neúrodný křemenný písek řek a
mořských pláží; je to nevyluhovaná suchá zvětralina, která obsahuje
všechny základní anorganické půdní živiny. Potřebuje “pouze” vodu.
Jenomže jsou tu jen dva zdroje neslané vody, Nil a Niger, a ty stačí
maximálně na zavodnění 1 1/2% povrchu Sahary. Při plném využití by
obě řeky dopadly jako Colorado. Slavná voda pod Saharou je voda fosilní,
bez přítoku, a vyčerpala by se ještě rychleji.
Zbývá desalinizace mořské vody. Ovšem gigantické měříko tohoto
projektu by svými rozměry zdaleka zastínilo vše, co dosud lidstvo
technicky zvládlo - a politicky se nikdy ani nepokusilo zvládnout.
Výstavba a provoz řetězu velkých jaderných elektráren, vyrábějících
energii pro desalinizační objekty a statisíce pump, nesmírná síť
rozvodných kanálů, a ještě navíc zvládnutí problému kontroly a
teritoriální pravomoci činí z projektu sen budoucnosti, sotva možný bez
existence účinné ústřední autority.
Dešťům jsme dosud neporučili a dlouho ještě neporučíme. A bude také
dlouho trvat, než ve třetím světě opojení z nezávislosti, neschopnost,
korupce, protekcionářství a bezohlednost nové domácí elity, politické i
hospodářské, ustoupí aspoň zčásti schopnosti, poctivosti a lidské solida
ritě.
A tak se v Ogadenu, Darfuru, Maradi a Air dále vraždí pastevci u
vyschlých studní a v Ukamba pijí lidé bahno z jam vykopaných ve
vyschlých řečištích. Dobytku se plácá kůže na kostech a zbytky rozdupané
prsti přepasených pastvin neúprosně odnáší horký vítr. Vládní cisterny
občas přivážejí pitnou vodu. Je nutno za ni platit; málo, ale přece. V
Nyanza obyvatelé loni v lednu odmítli platit a vláda zastavila dovoz. Ihned
se začla pít odporná voda z řeky Nzoia. Důsledek: epidemie cholery a
karanténa kraje.
Na druhém konci klimatické stupnice, kde vody je zas až příliš mnoho,
viselo v Patukhali a Barisal statisíce lidí na střechách a stromech nad
krajem zatopeným rozvodněnou řekou. Padali slabosti do vody jako zralé
hrušky, zatímco pár desítek kilometrů proti proudu v Dakka běžel
“business as usual”. Stovky loděk projíždělo se svým legálním zbožím i se
šmelinou po řece, a nikomu nenapadlo zajet dolů sbírat se střech a stromů
zvadlé lidi. Stálo to v jednom týdnu životy půl miliónu lidí. Ale kdopak
by se rozčiloval? V Bangladéši žije na kousku země velkém jako Česko
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Slovensko 80 miliónů lidí. Ztrátu dohonili za čtyři měsíce. Aláh je velký!
Tři čtvrtiny pomoci poslané Severem (přirozeně nekomunistickým), byly
rozkradeny dříve, než se vůbec k postiženým dostaly.
Jaké jsou vyhlídky lidstva na to, že dosáhne bez katastrofy vysněné
stabilizace svého počtu někdy mezi lety 2020-2050, a to se zaručenou
slušnou výživou pro každého? Nikdo neví; odhady a dohady jsou často
zcela protichůdné. Profesionálové na tom nejsou o nic lépe než inteligentní
neodborník.
Podle extrémních optimistů je potravinová situace plně zvládnutelná i
při vzrůstu světové populace na 15-20 miliard z dnešních 4 miliard.
Problém je podle nich výhradně politický; technické prostředky k
zvládnutí situace lidstvo má (ovšem nemá je na současnou záchranu
zničeného životního prostředí) jsou to především: zvýšené odborné
vzdělání zemědělců a vytvoření masové základny středních zemědělských
techniků, nové vysokovýnosové plodiny, regionální zavodňování a
odvodňování, zmnohonásobení použití umělých hnojiv, moderní
kultivační stroje a metody, bezpečné skladování a transport,
protiparazitní prostředky, vytvoření celosvětové rezervy trvanlivých
potravin. Navíc je podle (velmi velikých) optimistů ještě 5-10 miliónů
kilometrů čtverečních nevyužité obdělatelné půdy. Technicky je prý vše
řešitelné.
Zbývají tedy ony “pouze politické” maličkosti:
Zaprvé radikální změna celého systému vlastnictví půdy v nekomu
nistických z.emích třetího světa. Jinými slovy: pozemková reforma.
Neustále slibovaná, ale nikdy poctivě neprovedená, proto také stále
poskytující hlavní potravu komunismu v rozvojových zemích.
Neprovedená, protože znamená sociální převrat v mocenské struktuře
těchto zemí, ztrátu výsadního postavení velkých pozemkových vlastníků.
Nestačí zde protiargument, že moderní hospodářská technika vyžaduje
scelování, nikoli drobení pozemkového majetku. Země Severu prošly
procesem modernizace zemědělství úspěšně, protože postupná (nikoli
náhlá) industrializace umožnila městům pojmout přebytečné lidské masy z
venkova a venkovu zavedení racionálního hospodářství. Ve většině zemí
Jihu je tento proces nemyslitelný. Indie má 500 miliónů zemědělců.
Zemědělská racionalizace amerického nebo kanadského typu by
vyžadovala odchod 450 miliónů lidí do měst, plus absorbci 12 milónů
každoročního přírůstku, opět v městech. Racionalizace francouzského
typu by uvolnila pro města 400 miliónů lidí. Nesmyslnost podobných
projektů je na první pohled patrná.
V rozvojových zemích je nutno obětovat technokratický ideál
racionalizace zemědělství nezbytnosti politické a udělat z primitivního
malého rolníka pokročilého malého rolníka, ať už samostatného, nebo v
družstvu. Dát mu nejen vzdělání a prostředky, ale také materiální zájem na
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úspěchu a odpovídající podíl na mocenské struktuře země. Toto všechno
by ovšem muselo jít ruku v ruce s podstatnou likvidací politické a
byrokratické neschopnosti a korupce, které jsou přímo životním stylem
většiny zemí Jihu.
Je-li to politické “zaprvé” nesmírně těžký úkol, je politické “zadruhé”
ještě daleko těžší: celosvětová spolupráce v rozsahu, proti němuž je dnešní
stav nepatrným počátkem. Magickým heslem všech zemí Jihu je
DEVELOPMENT - rozvoj. Nejenom zemědělství, které je u nich často
roz.vojová popelka, ale roz.voj všech oborů hospodářského i kulturního
života. Ideál je dohonit Sever, obdivovaný a nenáviděný zároveň. Žádné
slovo není v domácích programech zemí třetího světa i na mezinárodních
konferencích slyšet častěji. Rozvoj je všelékem, zázračným antibiotikem
proti všem společenským neduhům.
Není však zdaleka chápán jen jako výsledek dobrovolné mezinárodní
spolupráce. Pro mnohé lidi a celé státy Jihu je metodou rozvoje to, co je
pro marxisty třídním bojem. Jenomže je to třídní boj přenesený do
globálního měřítka, kde společenské třídy jsou nahrazeny celými národy.
Jih jsou proletáři tohoto světa, Sever jeho kapitalisté, ať už se složky
Severu jmenují Spojené státy, Království norské, Svaz sovětských
socialistických republik nebo Československá socialistická republika. Pro
Cínu nemá Sovětský svaz se skutečným komunismem společného vůbec
nic; mezinárodně je to nenasytný kapitalista a imperialista největšího
slohu.
Pro všechny, radikály i umírněné třetího světa, je mezinárodní složka
jejich rozvoje jednosměrným převodem bohatství ze Severu na Jih. Proza
tím jsou jen naftoví šejkové schopni provádět tento převod v praxi. Pro
radikály je nenásilný převod jen východiskem z nouze; k násilí chybí to
hlavní - síla. Ale prakticky jsou všechny politické směry bývalých
koloniálních a polokoloniálních zemí Afriky a Asie zajedno v zásadní
psychologii vztahu. Princip zní: Sever musí platit reparace. Zač? Za
ohromné uloupené bohatství z doby imperialismu a kolonialismu, které
umožnilo dnešní rozvoj Severu.
Je marné dokazovat na zcela očividných faktech, že je to nebezpečný
sebeklam. Největší hospodářský rozmach Evropy začal potom, co se
zbavila svého koloniálního panství, které se nakonec stalo jen přítěží.
Došlo k němu nadto po dvou katastrofálních válkách. Americký
hospodářský rozvoj se rozběhl plnou parou potom, co se země zbavila
přítěže otroctví, japonský potom, co Japonsko ztratilo všechny kolonie.
Zlato a stříbro Jižní a Střední Ameriky pozvedlo španělskou moc na
dobu jednoho století, ale zároveň pomohlo Španělsku k hospodářskému
úpadku, z něhož se vzpamatovává už po tři století. Lup z Bengálska
obohatil určitou anglickou vrstvu a přispěl ke tvorbě kapitálu, práce
černých otroků obohatila plantážníky amerického jihu. Ale dnešní
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bohatství Ameriky, Evropy a Japonska je založeno na práci vlastních
dělníků a zemědělců a na nesmírném rozvoji vlastního vědeckého,
technického a organizačního talentu. Švédsko a Švýcarsko, země se
záviděníhodnou životní úrovní, nikdy neměly ani kilometr kolonií a
jediného otroka. Německo mělo před první světovou válkou celkem po
třicet let pár afrických kolonií, na něž vydatně doplácelo. Dnes šedesát let
po jejich ztrátě a po dvou strašných válečných prohrách, má nejpevnější
měnu na světě.
Oprávněnější je obviňování Severu z neokolonialismu. Neustálým
opakováním a zneužíváním se tento výraz velmi opotřeboval a bílému
člověku znechutil, ale jeho podstata je nepopiratelnou skutečností. Pro
Sever je Jih stále dodavatelem relativně laciných surovin a plodin, a
odběratelem drahých výrobků a služeb. A nejen to. Ceny zboží,
dodávaného Jihem kolísají v neúnosném rozmezí. Prudké výkyvy
znesnadňují a znemožňují dlouhodobou kalkulaci a plány domácích
výrobců a často je ruinují. Kapitálově silné společnosti vydrží, ale právě ty
mají pravidelně ústředí někde na Severu. Tvorba domácího kapitálu,
nezbytného pro hospodářský rozvoj, se tak stává skoro nemožnou, a
radikálové vidí jedinou cestu: znárodnění a tvrdý režim.
Sever si bude muset postupně (a také někdy nepostupně) zvykat na
ústup a prohry v boji s Jihem o spravedlivější a stabilnější poměr cen mezi
surovinami Jihu a výrobky, službami a konzultacemi Severu. Nafta byl
první otřes. Nyní nastupuje káva a za ní se chystá řada dalších.
Není možno se ohánět mravními či právními argumenty. Životní heslo
západní složky Severu je dnes, po krvavém vzepětí a obětech národních a
ideových vášní dvou válek, naprosto jednoznačné: obchod je obchod
(často skoro ve výraznější formulaci “kšeft je kšeft”). Východní složka
Severu je v mezinárodních stycích přinejmenším stejně realistická.
Jedině vztah vyrovnanějších partnerů mezi Severem a Jihem může být
hospodářským základem rozvoje Jihu. Všechny formy přímé materiální
pomoci silnějšího slabšímu (vyjma při náhlých pohromách), tak oblíbené
dnes pro svůj humanistický ráz a pocit mravního sebeuspokojení, které
poskytují dárci, jsou jen “záplatováním”. Obdarovaný cítí ostře svůj nedů
stojný, ponižující stav a nezbytnost tvrdých reforem se “záplatováním”
pouze oddaluje.
Suroviny jsou silný trumf v rukou Jihu - skutečný i potenciální, podle
stupně organizovanosti výrobců. Ale není také nej menší pochyby o tom, že
kdyby byl opravdu přitlačen ke zdi, sever zvládne technicky všechny
surovinové a energetické problémy bez dodávek z Jihu. Technologie k
tomu buď již existuje, nebo může být vyvinuta v poměrně krátké době.
Vědecko-technická revoluce dodala prakticky neomezené materiální a
organizační možnosti. Je to výhradně věc dočasného utažení opasku a
uvolnění ochrany prostředí.
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Zchoulostivělá západní, a dnes už také do značné míry východní
společnost, by nesporně potřebovala řadu silných kopanců, než by se k
takovému utažení opasku odhodlala. Nakonec však, kdyby volba byla
jasná - dočasné snížení životní úrovně, nebo ztráta politické nezávislosti v
mezinárodním životě - by o výsledku volby nebylo pochyb. Sever by si pak
nemohl dovolit tolik plýtvání a přepychu jako dosud, pravděpodobně jen
ku svému prospěchu, a Jihu by zbyly jeho suroviny a bída.
Mentalita značné části jižní inteligence, zvláště mladé a nezaměstnané,
je podobná mentalitě zagitovaného marxistického proletariátu. Všechno
je vina těch druhých: imperialismu, kolonialismu, vykořisťování,
společnosti, systému, zřízení. My jsme oběti bez viny; nám patří
budoucnost. Je to nejstarší, nejtradičnější výklad bolestí lidské
společnosti. Za vše může nepřítel; až bude poražen, přijde ráj. Že ovšem z
těchto nezaměstnaných graduantů univerzit si zvolilo studium filozofie
Upanišád, hudební tradice jihonigerijských kmenů či počátků boje proti
imperialismu desetkrát tolik než. jejich chudá země může potřebovat, to
nehraje v jejich rozčilení nejmenší úlohu. Do louskání inženýrské
matematiky se revolucionářům nechce.
Nikdo na Jihu ovšem dnes neplánuje otevřený násilný boj se Severem o
spravedlivé rozdělení statků tohoto světa. Základní důvod je velice prostý:
Sever je příliš silný a ještě dlouho bude. A vedle toho je mnoho umírněných
i přátel Severu. Umírnění sázejí na kartu dobré vůle a racionálního
uvědomění vlastního zájmu vyspělých zemí v kombinaci s obratným
využíváním rozporů mezi jednotlivými zeměmi Severu, především
rozporu Východ-Západ. Radikálové se opájejí vidinou nukleárního
konfliktu bílých kapitalistů a bílých sociálních imperialistů mezi sebou.
Čína s tím nedělala nejmenší tajnosti a ani dnes, po Maově smrti, se
prozatím mnoho nezměnilo. Neustálé prorokování války mezi Ruskem a
Amerikou je přímo maniakálním výrazem zbožného přání. Bohužel, do
tohoto rámce je nutno také zařadit často opakovaný čínský zájem o osudy
zkolonizovaných národů střední a východní Evropy, včetně Českoslo
venska. Naděje vyvozované z tohoto postoje jsou klamné.
Vývoj vz.tahu Sever-Jih bude spoluvytvářet budoucnost českého a
slovenského národa daleko silněji, než se většina z nás domnívá, pokud o
věci vůbec přemýšlí. Na této rychle se zmenšující planetě, kde osudy všech
národů jsou stále propletenější, už nikdy nebude existovat žádný
izolovaný “československý”, “středoevropský" nebo “východoevropský”
problém, řešitelný izolovanými prostředky. A ještě důležitější změna proti
minulosti: řešitelný prostými, jednoznačnými, jasnými prostředky
spojenectví a nepřátelství na život a na smrt, naprostého vítězství a
naprosté porážky.
Doby první a druhé světové války, kdy vše bylo nebo se aspoň zdálo být
tak nad slunce jasné, jsou pryč. Snad nenávratně. Vzdychání po mužích a
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metodách těchto krizí, tak populární v emigraci, sebebičování ve srovnání
s nimi, je planá dramatizace. Věděli by si právě tak málo rady, jako my.
Svět se stal nesrovnatelně komplikovanější, metody nesrovnatelně
rafinovanější, morální soudy o mezinárodních vztazích nesrovnatelně
obtížnější. Masarykovo jednoznačné heslo: Rakousko musí být zničeno se
dnes nedá nahradit heslem: Rusko musí být zničeno. Dnešní světová
politika se zdá lidem vrcholem nesmyslnosti a mravní džungle. Existovala
však v evropské historii větší absurdnost než první světová válka, z níž se
přímo zrodil bolševismus a nacismus, Gulag i jatky a krematoria druhé
světové války? Existovala snad horší mravní kapitulace bílého člověka
před ostatním lidstvem?
Skřípeme často zuby nad “détente”. Helsinky a lUrnclwv jsou pro
mnohé skoro synonyma, symboly slabosti, zrady a mravního úpadku.
Jsme nespokojeni s postojem Západu, a chytáme se Carterových slov o
zmoralizování zahraniční politiky. Avšak jaká nová, originální myšlenka
vzešla z našich vlastních řad, myšlenka která by nebyla jen opakováním
moudrostí a řešením minulosti?
Jenom zcela nové myšlenky a přístupy mohou pomoci ve zcela nových
situacích; dějiny nejsou kolotoč. Nikdo z velkých Čechů a Slováků
minulosti, na něž se tak rádi a s pýchou odvoláváme, neslyšel o rafinova
nostech nukleární rovnováhy strachu mezi supervelmocemi a o globálním
problému Severu a Jihu, z nichž oboje se může stát otázkou existence nebo
neexistence lidstva, jak by nám tedy mohli dát jinou radu než připomínání
obecných principů mravnosti a lásky k národu? My však potřebujeme
konkrétní uplatnění těchto principů a návrhy racionálních řešení v situaci,
která svou komplikovaností nemá obdoby v historii člověka.
Nemusíme se bít v prsa. Řešení nemáme my, ale nemají je ani
nejmocnější tohoto světa. Ani Carter, ani Brežněv, ani Hua-kuo-feng si
nevědí rady. Situace jim přerostla přes hlavu. Neexistuje řešení ano-ne.
Gigantický vzrůst síly a velikosti organismu zvaného lidstvo je doprovázen
stejně gigantickým růstem jeho nemocí. Jejich soustavné léčení je nad
schopnosti kteréhokoli jednotlivce i vlády za daného stavu organizace
nebo spíše dezorniganizace světa ve zcela suverénních státech.
A tak, z nedostatku lepších řešení, Spojené státy a Sovětský svaz se
pravděpodobně budou i nadále snažit držet principu nukleární rovnováhy
strachu mezi sebou a svých společných zájmů mocenských dirigentů světa,
i s jeho jižní bídou, která ohrožuje oba.
Jestliže ovšem vůdcové Sovětského svazu nezešílejí...
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Ohlasy Ameriky v české literatuře
od 16 . do počátku 19. století.
František Svejkovský

V době kolem poloviny 19. století, kdy křivka historie zaznamenáva
jící přílivy emigrantů z někdejšího českého království do Spojených
států dosahovala jednoho ze svých prvních vrcholů, pracoval americký
vědec Henry Harrisse na svém proslulém díle Bibliotheca Americana
Vetustissima, které vydal v roce 1866. Mezi jeho nejstaršími evropskými
doklady literárních ohlasů z prvních desetiletí po objevech Nového
světa, nacházíme i jeden text z roku 1508 (nebo 1518), který měl přímý
vztah k českému království. Bylo to vydání latinského překladu spisu
Dionýsia Alexandrijského (Periégéta) Situs Orbis(l). V dedikační
předmluvě se jeho vydavatel, vídeňský humanista Johannes
Cuspinianus, obrací k biskupu Stanislavu Thurzovi z moravského
města Olomouce(2) s poznámkou, kterou Harrisse označil jako "slight
allusions to the Oceanic discoveries”: Tamen plurima, seculo nostro
sunt et inventa loca prius ignota et a scriptoribus vetustissimis neglecta,
quae prope diem tuae R.P. mittam. Harris tehdy ještě neznal jiný raný
doklad z českých zemí, který koloval v české odborné literatuře od
počátku 19. století a byl zpřesněn teprve před padesáti lety(3). Jde o české
zpracování proslulého dopisu Ameriga Vespucciho Laurentiovi
Pierovi Francescovi de Medici rozšířeného po Evropě především v
latinské verzi pod titulem Mundus Novus. Český text vznikl v době
blízké vydání Situs Orbis, někdy kolem roku 1508. Tento starobylý údaj
uvedl do doplňků Harrissových dokladů Carlos Sanz v roce 1958(4).
Přesná datace obou textů zůstává dosud zčásti problémem, ale není
rozkolísaná natolik, aby bránila předpokládat, že v nich máme jedny ze
vskutku starých symptomů svědčících o cestách, na nichž se ve střední
Evropě - a především v českých zemích - poprvé ozývala slova Nová
země. Nový svět, a s nimi i doklady prvních, byť z.atím jen nepřímých,
“styků s Amerikou”. Byly to styky zprostředkované literaturou, a co víc,
literaturou v tehdy příznačné dvojí tváři: jednou latinské, určené
vzdělancům (Cuspiniův Situs Orbis), podruhé české, pro širší okruhy
čtenářů (česká verze listu Mundus Novus).
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Naším cílem je zamyslet se právě nad nejstaršími fázemi a podobami
těchto zpráv i jejich ohlasů. Nejde nám o to vyčerpat doklady, které
ostatně z tohoto hlediska nebyly soustavně shromažďovány, nýbrž jde
nám o funkci, o smysl motivů “Amerika” v českém literárním a vůbec
společenském kontextu.
Časové vymezení našeho předmětu úvahy v titulu není náhodné.
Spočívá na respektování výrazných rozdílů mezi dobou do první
poloviny 19. století a fází pozdějších. V nejstarších obdobích, která
zahrnujeme do této úvahy, vycházel pohled na Ameriku výlučně jen z
nepřímých zdrojů, to jest z informací, popisů, výkladů získaných
prostřednictvím literatury kolující tehdy Evropou. Jestliže později (od
17. stol.) k tomu přibývaly poznatky přímé, pak to byly poznatky
jednotlivců, získávané buď kontakty s těmi, kdo měli vztahy nebo
zkušenosti s děním v Americe, nebo se začínaly konečně objevovat i
ohlasy prvních cest do objevených oblastí. Ani tyto poslední formy
styků neznamenají podstatnou proměnu ve funkci motivu “Amerika” v
literatuře nebo v životě na širším společenském základě. Změna nastala
teprve od poloviny 19. století. Od té doby došlo k několika závažným
emigračním vlnám, a také motivace individuálních cest byla rozmanitá.
K tomu přibývalo i prohloubení praktického i odborného zájmu, včetně
zkušeností prvních cestovatelů. Toto všechno přirozeně proměňovalo
vztah k vzdáleným oblastem, a tedy i formovalo jiné místo oněch částí
světa ve společenském a kulturním povědomí evropského člověka. Je
nasnadě, že i literatura počala obrážet tyto proměny svými specifickými
prostředky.
Vzhledem k situaci v nejstarších obdobích žádá si zvláštní poznámky
sám pojem “Amerika”. Zahrnuje pro nás rozsáhlou škálu motivů a
motivací, které vyrostly kolem nejstarších zpráv a staly se novou složkou
literární tradice v českých zemích. Zrodily je různé pohledy na novou
skutečnost v úhlu rozevřeném široce od zájmů geografických po
politické nebo náboženské, od střízlivého pozorování reality po
fantasknost dohadů nebo interpretací neznámého. Ba už samo
označování objevených území má svou historii a variabilitu. Je známo z
dějin objevů, jak rychle se proměňoval nejen obraz světa, ale s ním i
označování, takže v literatuře z českých zemí nacházíme příznačné
varianty termínů Mundus Novus, Orbis Novus, 'ZápadníIndie, Čtvrtý
díl světa, Amerika, Amerika neboli Brasilie a pod. Tuto historicky
determinovanou neurčitost v označování i ve stavu poznatků musíme
mít na mysli, uvažujeme-li o literatuře z té doby. Rovněž je třeba
nepřehlédnout specifické podmínky středoevropské země, která je
vzdálena aktuálnosti přímých výprav. Není zemí přímořskou, nepoutá
ji bezprostřední podíl na nejstarších výpravách, ať už jde o aspekty
politické, ekonomické nebo náboženské. Možnosti být v přímém
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kontaktu s tímto děním byly dlouho zcela omezeny, a to se podstatně
nezměnilo ani od 17. století, jak jsme už připomněli. Pro lidi patřící do
českého království byly tyto nové oblasti především jevem doléhajícím
do sféry jejich duchovního života, do jejich pohledu na řády světa a
života - a to byla také rozhodující orientace pro uplatnění těchto motivů
v literatuře.
Předběžnou poznámku vyžaduje i koncept “literatury”. Doba, kterou
sledujeme, nevedla ještě ostrou hranici mezi různými druhy literárních
projevů a tedy ani nevydělovala tak ostře to, co dnes nazýváme
literaturou beletristickou, imaginatívni nebo uměleckou, od ostatních
typů. Znala jednu velikou (vnitřně ovšem diferencovanou) sféru tvorby,
kde se aspekty estetické prostupovaly těsně s aspekty naukovými,
praktickými nebo zábavnými. Právě koncepce renesančního
humanismu akcentovaly a aktualizovaly ideál jednoty uměleckých
principů a hodnot morálních, výchovných a vzdělavatelných. Zdů
razňovaly pravdivost díla založenou na skutečnosti a zkušenosti, na
pevné bázi náboženské a filozofické. V českém prostředí se tyto tendence
prosazovaly jako dominantní během dlouhého vývoje literatury od 16.
století do počátku 19. století, tedy do doby českého národního obrození,
třebaže samozřejmě nelze nevidět i roli jiných koncepcí. Příčiny toho je
třeba hledat ve specifické historické situaci: V tradici české literatury
vznikající od 15. do počátku 17. století byl důraz kladen vědomě na
naukovou a vzdělavatelnou funkci literatury, na úzký vztah mezi
životem a literaturou motivovaný především teoriemi vzešlými z
reformačních názorů náboženských. Angažovanost literatury ve
veřejném životě ještě vzrostla po nástupu Habsburků na český trůn, kdy
se na poli náboženství a politiky vytvořily dvě základní síly, v jejichž
zápasu “věci náboženské byly v sázce ještě osudnější nežli požadavky
politické”, jak napsal český historik Otakar Odložilik(á). Rovněž v
protireformační atmosféře 17. a 18. století byla kladena velká váha na
tyto vnější souvislosti literatury.
Historické rysy pojmů a koncepcí je třeba mít na zřeteli, hodnotíme-li
roli motivů spjatých s ohlasy objeveného a stále objevovaného Nového
světa v české literatuře. Tyto motivy se staly specifickou součástí
tehdejšího pohledu na svět a jeho řády. Formovaly nové rysy tehdejších
pohledů na realitu i život, a proto byly závažnou součástí tehdejšího
“světa literatury”. Tady se právě rýsuje širší než jen informativní nebo
exotický aspekt objevů v jejich dosahu pro literaturu. Zároveň ovšem
nemůžeme zapomínat na závažný fenomén neobyvklého, který
nutně vyplýval z poznatků způsobu života v Novém světě, z charakte
ristik obyvatel a krajin. Ten přirozeně přitahoval čtenářský zájem z
hlediska čtenářského zážitku exotických motivů i příhod, hraničících až
s neuvěřitelností a fantastičností. V tom smyslu se už od počátků zároveň
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zakládá literární tradice, která položí zanedlouho (především v
narativních žánrech nebo v poezii lyrické) důraz na tento pól a spojí
právě s Amerikou motivy exotičnosti a dobrodružnosti.
Nemohlo tomu být vlastně ani jinak, než že nejstarší ohlasy motivu
“nových zemí” nalézáme v literatuře, jejímž cílem bylo informovat a
poučit čtenáře, povědět mu něco o událostech, kolem kterých nemohl
tehdejší člověk nezúčastněně přecházet, neboť vedly k hlubokým
proměnám v dosavadním pohledu na svět a na život této země. Takovým
cílům vyhovovala literatura nauková a vzdělavatelná. (Stíranou přitom
ponecháváme různé typy zpráv, které počaly kolovat v písemné formě
Evropou a přinášely informace o stycích s cizinou především pro
obchodní kruhy. I do nich dolehly nejednou ohlasy “nových zemí”.)
Renesanční doba a její koncepce vzdělanosti posilovaly takový zájem a
zároveň svými podněty i výsledky na různých úsecích poznání vnášely
do myšlení a života své doby dynamický prvek. Lidé si zvykali daleko
rychleji než dosud shromažďovat a přijímat nové poznatky: empirie a
vědecké teorie nepřestávaly od té doby “narušovat” klid jistot a
dosažených výsledků. Bylo nutné zvykat si na rychlost vývoje, adaptovat
úměrně tomu i způsoby života a myšlení. I nové objevy se stávaly rychle
a samozřejmě součástí nového obrazu světa. Složkou tohoto procesu
bylo i tempo a intenzita styků jednotlivých zemí. Svět se sbližoval. Rostla
role literatury jako základního zdroje zpráv i vyprávění o zkušenostech.
V tom smyslu nebyl rozdíl mezi lidmi z různých částí Evropy a mezi
lidmi z Českého království. Pouze poměr k objevům a jejich dosah v
životě jednotlivých zemí byl odlišný. V českých zemích, tj. v Čechách a
na Moravě byl základní vztah k novým zemím určován převážně zájmem
o informace, o poznání obrazu a pojetí světa. Ještě nedávno se představa
světa koncentrovala na triádu Evropa, Asie, Afrika, která sama stačila v
zemi vzdálené moři, a tedy i stykům s odlehlými oblastmi, vyvoláva řadu
otázek, stejně jako obdiv ke zprávám, které o cizích zemích přicházely.
Náhle přibyly poznatky bořící dosavadní jistoty o rozsahu a podobě
světa. Sféry dosud známé se rychle staly světem “starým”, vedle kterého
se vynořil svět “nový”. Toto poznání zasáhlo hluboko: nešlo jen o nová
fakta, ale o formování nových kontur světa a vznesení nových otázek
celkového pohledu na kosmos a na postavení člověka v něm.
(Nezapomínejme, že spolu s objevy nových pevnin došlo i k obeplutí
světa!) Literatuře připadl závažný úkol překlenout nejen vzdálenost
mezi “novým” a “starým” světem, ale navíc ještě izolovanost
středoevropské země, která nepoznala přímo ruch příprav a ohlasy
plánů, která neznala atmosféru přístavů, odjezdů do známých i nezná
mých končin. Jen literatura, a to především literatura cizích autorů,
mohla toto prostředí přiblížit.
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První ohlasy se tedy zařazovaly do literatury naukové avzdělavatelné,
přesněji do literatury cestopisné. Tradice cestopisných zpráv měla v
českém kulturním kontextu svou starší historii. Vedle latinských děl
existovaly i staročeské překlady tehdy populárního cestopisu
Mandevillova i Miliónu Marka Póla. V druhé polovině 15. a počátkem
16. století vznikly novodobé cestopisy, sepsané domácími autory, kteří
nastupovali cesty tradičními směry té doby po Evropě nebo do Svaté
země a Afriky(6). Tato poslední díla už v mnohém signalizovala zrod
nových koncepcí cestopisu. Středověká literatura ovšem znala i jiné
formy informací o cizích zemích. Vedle náboženských komentářů to
byla především epika (rytířský román, povídky), ale také spisy typu
středověkých lapidářů, fyziologiářů. To byla tradice, s kterou se teď
dostávaly do styku i zprávy o nových zemích, zvláště na rovině literatury
psané česky, a určené tedy širšímu společenskému okruhu čtenářů (nebo
posluchačů). Právě v tomto okruhu se daleko silněji uplatňoval
tradicionalismus a zároveň konzervativismus názorů i literárního
vkusu, s nímž se humanisticko-renesanční koncepce světa a života
dostávaly do polemiky ve jménu novodobého přístupu k skutečnosti a k
člověku. Popisovaná skutečnost a přímá zkušenost předstihovaly
fantastiku i jakoukoli literární stylizaci a měnily celkový ráz soudobé
cestopisné a geografické literatury(7). To je kontext, do kterého se
dostávala literatura o Novém světě. Dopisy, deníky a popisy zkušeností z
výprav se staly základním typem sdělení o nových zážitcích člověka ve
světě - v neznámém světě. Toho druhu je také jeden z nejstarších
známých dokladů v českém jazyce, Spis o nových zemiech a o novém
světě, o němžto jsme prvé žádné známosti neměli, ani kdy co slýchali..
Jak jsem už naznačil výše, je Spis o nových zemiech zpracováním
tehdy značně rozšířeného dopisu Ameriga Vespucciho Mundus Novus,
který vydal tiskař Mikuláš Bakalář z Plzně v době kolem roku 1508.
Česká verze se tím řadí mezi nejstarší překlady - nebo přesněji mezi
nejstarší zpracování, neboť zahrnuje některá další fakta, která svědčí, že
autor užil i jiné prameny spjaté s cestami Kolumbovými, i když jméno
Kolumbovo se v textu nevyskutuje(B). Tak i toto dílko přispívá v
českých zemích, podobně jako jiné verze jinde v Evropě, k ustálení
názoru, že skutečným objevitelem Nového světa byl Amerigo Vespucci.
Způsob zpracování i aktuálnost tématu učinily z tohoto spisu populární
typ literárního díla, které je možné přiřadit k okruhu literatury zvaného
tehdy “novina”, tedy žánru předznamenávajícího pozdější noviny.
Obsahuje nejen řadu aktuálních informací o světě, ale uspokojuje i
čtenářský zájem o senzační zprávy a o exotičnost, která byla blízká
tradicím středověkých zpráv cestopisných. Tak jako v latinském znění
textu Mundus Novus, i v českém spisu je Vespucci zván Alberykus
Wespucius. Žádná spojitost s pozdějším označením Amerika tu tudíž
není naznačena.
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Patří už k tváři tohoto věku, že ohlas nových objevů se nedostával
pouze do okruhu lidí vzdělaných nebo speciálně zainteresovaných,
nýbrž nacházel cestu i do širších kruhů. Výchova na bázi
humanistických ideálů má oba příznačné rysy tehdejší kultury: je spjata
na jedné straně s tradicí latinskou, na druhé vytváří specifickou variantu
domácí se silnějšími prvky popularizujícími, S tím také souvisí dvojí
podoba literárních ohlasů, v nichž se setkáváme s motivy Nového světa.
Na jedné straně zjišťujeme vztahy k cizí literatuře s touto tematikou a
nacházíme její ohlasy mezi vzdělanými kruhy humanistů. Na druhé
straně vidíme tendenci popularizovat nové poznatky v souladu se
soudobými ideály vzdělanosti a výchovy, což znamenalo nejen
soustřeďovat se k spisům věnovaným přímo objevům, nýbrž začleňovat
tyto poznatky i jinými cestami do současného pohledu na svět a na život.
Není pochyb, že vzdělaným humanistům s jejich evropskými styky
připadla v této situaci zvláštní úloha. Byli mezi prvními, k nimž
docházely zprávy o nových objevech prostřednictvím korespondence
nebo knih. V jejich knihovnách se shromažďovaly nejzávažnější
prameny; na jejich stolech se počaly objevovat první nové mapy a glóby,
které postihovaly měnící se podoby světa. Představa o světě a v něm i o
světě “novém” vyrůstala na bohatých možnostech získávat informace
nebo jejich různá zpracování. Tam pak začínala i cesta tradovat je, popř.
je rozmanitě zpracovávat. Výčet evropských děl doložených pro toto
období v českých zemích by byl dlouhý; připomeňme jen několik z nich
pro období nejstarší: Bartolomé de la Casas, Simon Grynaeus, José de
Acosta, Jean de Léry; k nim se druží autoři systetických děl zahrnující i
zprávy, které nás tu především zajímají, např. Johann Honter, Šebestián
Münster, Šebestián Franck, Pavel Ebert, Abraham Buchholzer. Tradice
těchto informací počíná, jak svědčí dosavadní výzkumy, někde na
počátku 16. století. V českých kulturních dějinách figurují jako
doklady styky dvou evropsky proslulých humanistů z českých zemí,
zmíněného už biskupa Stanislava Thurza a dále Bohuslava
Hasištejnského z Lobkovic. Bohuslav Hasištejnský patrně už někdy
kolem roku 1507 poznával na “malém glóbu” (patrně zhotoveném
Martinem Waldseemůllerem) výsledky prvních objevů, a tak se jeho
zájem mohl obracet nejen k výzkumům Portugalců směrem k Indii ale i
cestami na stranu opačnou(9).
Přejdeme-li od evropských souvislostí k českým dílům
zprostředkovávajícím obraz a koncepci Nového světa během nejstaršího
období, vyniknou především encyklopedicky založené práce historio
grafické a geografické, respektive kosmografické. Oba tyto typy litera
tury se nejednou prostupovaly: spisy kosmografické byly pojaty často
zároveň z hledisek historiografických a geografických a v širším
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pohledu na kosmos zahrnovaly také data astronomická, stejně jako
jindy byly prezentovány i výklady topografické, etnografické nebo
přírodovědné. Příznačným rysem těchto spisů byla vedle tendence
syntetizovat, i snaha obsáhnout nejen co nejdelší časový úsek od
minulosti k přítomnosti, ale i celý současný svět v dynamice jeho dění.
Tuto tendenci reprezentují rozmanitá calendaria historica,
chronologiae nebo Weltbuch. V souladu s touto tradicí vznikaly i české
varianty tohoto druhu literatury(lO). Objevovaly se v nich popisy
objevných cest i zmínky o jejich výsledcích a zároveň docházelo k
pokusům zahrnovat tyto poznatky do nového pojetí světa. Český autor
Zikmund z Púchova zpracoval Múnsterovu Cosmographii pod titulem
Kosmografia česká (1554), kde právě partie věnované nově objeveným
zemím ukazují snahu doplňovat prameny ze zdrojů bohatších, v tomto
případě ze S. Francka a snad i z S. Grynaea(ll). O podobném postupu
svědčí zvláště druhé vydání díla Daniela Adama z Veleslavína Kalendář
historický (1590). V tomto “calendariu” zaznamenává se počátek cesty
vedoucí k objevení Ameriky ke dni 20. května 1 497 a připisuje se opět
Vespuccimu, jehož jméno je uvedeno jako “Americus Vesouccius”.
Také už se mluví o “Americe”. Výběr dat potvrzuje, jak detailní
informace záležely na pramenech, které se dostaly do českých zemí.
Vyvrcholením českých encyklopedických snah je dílo J. A. Komenského
Theatrum universitatis rerum, které autor začal psát v letech 1616-1618,
ale nikdy nedokončil. Plán díla svědčí o tom, že výkladům o Americe
měla být věnována zvláštní pozornost, neboťuž se plně ustálila v obrazu
světa a jeho historie(12). Jiný doklad zájmu tehdejších českých
vzdělanců povědět něco více o současném světě nalezneme - opět v
podobě plánu - v díle Šimona Partlice ze Špicberka Calendarium
perpetuum astronomicum (1618); autor chápe tento kalendář jako část
“konterfektu světa, budoucí mé práce”(13). Údaje o Novém světě
pronikaly i do škol v Českém království, neboť věcné poznatky stály v
popředí humanistického školství(14). Jako příklad je možné uvést české
zpracování tehdy populární učebnice Johanna Hontera Rudimenta
Cosmographiae, které rovněž přispívalo k získání dat o Americe. Vydání
v Praze připravil univerzitní mistr Martin Bacháček tak, že připojil k
latinskému textu české názvy. Tradici českých učebnic nelze v této době
uzavřít jinak než nahlédnutím do děl. J.A. Komenského. Jako doklady
můžeme uvést jeho Cosmographiae compendium (1632) a proslulý
Orbis pictus (1658), kde se v základní koncepci světa hlásí rozdělení
známé už zpočátků Komenského literární a vědecké práce v Theatrum
universitatis rerum. V latinsko-německé verzi Orbis pictus čteme toto
stručné poučení/Sphaera terrestris) ceterum divisa est in tres conti
nentes: nostram (quae subdividitur in Europam., Asiam, et Africam), in
Americam, cuius incolae nobis sunt antipodes, et in terram Australem
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adhuc incognitam(15). V díle Komenského nacházíme i jiné doklady
pro to, jak zakoreňovalo nové pojetí světa ve vědomí tehdejších lidí. Na
tomto místě uvedene jen dva příklady. Ve spise Via lucis Komenský
rozvíjí na jednom místě prosby Otčenáše takto; Per totam, óDomine,
Europam, per totam Asiam, per totam Africam, per totam Americam,
per totam Magellanicam perque omnes insulas maris sanctificetur
nomen tuu, adveniat regnum, tuum, fiat volantas tua/...(16) Rovněž
pozoruhodné je začlenění Američanů (Americani) na titulním obrazu
spisu Lux e tenebris(Vl), kde je lidstvo rozděleno do skupin:
AquUonares, Orientales, Meridionales, Occidentales. Skupinu
Occidentales tvoří Holanďané, Angličané, Francouzi a Spanělé - a na
obou stranách ji uzavírají Americani, reprezentovaní na jedné straně
Indiánem, na druhé černochem. Úvahy o naukové a vzdělavatelné sféře
je možno uzavřít poznámkou, že na samé hranici 16. století, v roce 1599,
vznikl v českém prostředí patrně původní glóbus země. Jeho autor Jiří
Ramhovský se musel vyrovnat sespoustou nových údajů vyplývajících z
neustávajících objevných výprav(18).
Význam ohlasů, které se pojí k objevům Ameriky, není vyčerpán
určením jejich místa v literatuře. Zjistili jsme již, že svým celkovým
významem přesahují hranice pouhých fakt, neboť se dotýkají samých
světonázorových základů tehdejších lidí. Proto také motivy Nového
světa figurovaly i v literatuře daleko rozmanitěji. Tak tomu bylo v
kulturním prostředí českém, stejně jako v ostatní Evropě. Snaha nová
data přijímat a vyrovnávat se s nimi z různých hledisek, vynesla do
popředí specifický druh aktivity. Už samo objevení nových zemí spolu s
obeplutím světa, stejně jako setkání s jinými civilizacemi - to všechno
znamenalo účinné podněty k zamyšlení, neboť mířilo k nejzákladněj
ším pohledům na skutečnost a na otázky existence. I tím se zkušenosti
toho druhu začleňovaly do dynamiky renesančního života, o níž byla řeč
na počátku. Není divu, že právě zeměpisné objevy nejednou sehrávaly
závažnou roli ve formování vědeckých a filozofických názorů a vynořo
valy se v souvislostech s řešením různých aktuálních problémů doby,
jmenovitě náboženských nebo politických, jak o tom svědčí právě
literární díla. K aspektům poznávání se přidružovaly i aspekty
rozmanité aktualizace.
Tak se počal prosazovat příznačný postup konfrontace světa
“starého” s “novým”, Evropana s Indiánem, “divochem”, “pohanem”.
Rozmanitost v interpretaci obou těchto pólů vyúsťovala někdy až do
protikladných závěrů, v nichž ne vždycky bývala převaha na straně
Evropy. (Stačí vzpomenout na spisy Bartolomé de Las Casase nebo
Jeana de Léryho.) Takové pohledy vedly nejednou k tomu, že’
sebevědomí člověka “starého světa” ztrácelo svou jednostrannou
převahu, ať už bylo měřeno ideály tehdejší etiky, nebo konkrétními

39

událostmi v obsazovaných a spravovaných oblastech. A naopak, situace
“pohanů” a “divochů” vyvolávala sympatie k domorodcům tváří v tvář
k poznávaným podmínkám jejich života i k rysům nové vlády nad nimi.
Rodí se tradice literárního motivu Indiána, divocha, který se nakonec
stává symbolem člověka vůbec, člověka s neuznanými právy existence,
člověka porobovaného společenskými nebo kulturními silami. Takové
přístupy už nejsou pouhými srovnáními. Jsou zdrojem koncepcí, které
zvažují na nové půdě problémy evropské společnosti. Kritika, která v
literatuře často sahala k alegorii, nebo utopie, která vytvářela nové
ideální světy, nalezly jiné možnosti: není třeba utíkat do světa vytvořené
ho literaturou, existuje možnost přenést skutečný svět do literatury a
měřit jeho zvláštnostmi i obdobami tradiční hodnoty. Nový svět se
stával v kontextu humanistické literatury jakousi velkou metaforou,
která pomáhala zobrazit určité řády, životní postoje a styly, dávala
možnost srovnávat, zvažovat, nacházet nové souvislosti. Vyprávění o
cizích zemích byla zároveň exemply, historiemi, které nesly v sobě
všechny základní rysy tohoto žánru: být příkladem, podnětem k
úvahám. Spisy o nových zemích byly tedy v tomto pojetí aktuální nejen
vším novým, co popisovaly, ale i obecnějším vztahem k problémům své
doby.
Rozmanitost názorů a přístupů k otázkám současnosti vyvolávala i
rozmanitost v uplatnění těchto motivů v evropském literárním
kontextu. V českém prostředí se z tohoto hlediska aktualizoval hlavně
nábožensko-politický aspekt a společenská kritika života. Náboženská a
společenská problematika byla podnětem, proč v kruzích českých bratří
upoutala pozornost latinská verze spisu Jeana de Léryho Histoire ďun
voyage fait en la terre du Bresil, autrement dite Amerique (1578). Spis
byl přeložen v roce 1590 Pavlem Slovákem a Matějem Cyrem pod
českým titulem Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove,
od Jana Lerya z Burgundie, nejprv francouzský sepsaná, potom od něho
do latinského jazyku vyložená, nyní pak teď léta tohoto 1590 z latinského
jazyku do českého přel.ožrná(l9). Překlad nikdy nevyšel tiskem, ale jsou
svědectví, že koloval v opisech. Odpověď na otázku, proč právě Léry
připoutal pozornost v českých zemích, nalezneme nejen v širších
souvislostech styků mezi reprezentanty české náboženské reformace s
ostatní Evropou, nýbrž i v koncepci díla, které zobrazením země a života
ve vzdálených krajích nastavilo kritické zrcadlo Evropě, a zvláště
evropským kolonizátorům. Navíc pak upoutal české vzdělance i do
popředí vystupující náboženský názor kalvínský. V době náboženských
a politických sporů v českých zemích, měly názory vyslovené Lérym
silný aktuální nádech. Ostatně nebude trvat dlouho a po bitvě na Bílé
hoře počnou právě tyto protestantské kruhy z českých zemí vzhlížet k
Americe jako k zemi umožňující uchovávat reformančí náboženské
ideály - a někteří se tam skutečně vystěhují.
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Už v 17. století se setkáváme s jmény českých a moravských vystěhovalců v místech zvaných New Holland, New England, New Sweden, což
ukazuje, prostřednictvím kterých zemí sem přicházeli. Další
organizovaný proud přišel v 18. století z podnětu saského šlechtice
Zinzendorfa a založil tradici moravských bratří(20).
Pod vlivem situace vytvořené náboženskými a politickými boji v
Evropě a zároveň pod vlivem kritik současného života vůbec počal se už
od doby kolem bitvy na Bílé hoře objevovat v českém prostředí - a také v
české literatuře motiv Nového světa v nové podobě: Amerika představo
vala zemi naděje pro uskutečnění lepšího řádu společenského a
duchovního. Významné a mnohostranné uplatnění dal této koncepci
J.A. Komenský, biskup českých bratří. Po vítězství Habsburků v roce
1620 byl nucen se skrývat, dříve než natrvalo opustil svou vlast. A právě v
té době, v atmosféře zoufalství a strachu, napsal vedle ostré kritiky
současných řádů světa Labyrint světa a Ráj srdce (1623) spisek nazvaný
Truchlivý (1624?), dialog vyjadřující střetání rozumu a víry v člověku. V
tomto díle čteme i myšlenku, která nás tu především zajímá. Komenský
formuluje svou filosofii historie a kultury lidstva v takovéto zkratce: Co
od lidí vzděláno aneb spořádáno, rovně tak smutedlné jest jako oni
sami. ... Kvetly kdysi východní strany, Assyria, Egypt, Židovstvo, v
umění válečném i literním předčily; přestěhovalo se potom, do Evropy
oboje to, tam to všecko barbaries přikryla. V Evropě se nyní opětvšecko
bouří, láme, třeští, k veřejnému pádu chýlí; Nový svět naproti tomu
kvésti začíná(21). V tom je kus naděje českých bratří, která seobracela k
Americe.
Jiným dokladem, jak se v kriticky a polemicky orientované literatuře
aktualizovaly motivy Nového světa, je dílo významného českého
politika a vzdělance, šlechtice Václava Budovce z Budova. Od 90. let 16.
století pracoval na náboženském polemickém spise Antialkorán, který
vydal česky v roce 1614. Titul svědčí o tendenci vytvořit dílo namířené
proti mohamedánskému náboženství, ale koncepce celku je daleko širší.
Prostupují se v něm problémy náboženské s politickými (turecké ne
bezpeční ohrožovalo tehdy Evropu). Budovec se zabýval široce otázkami
teologickými v celém současném světě, stejně jako historickými.
Tradiční typologický postup ve srovnání Starého a Nového zákona ho
přiváděl i k tomu, aby zahrnoval do úvah živou současnost - a tu pak
figuruje i Amerika. Už u Šalamouna nachází touto cestou doklady pro
vědomí o existenci Ameriky a její současné objevy jsou mu spolu s
vystoupením náboženských reformátorů (J. Wycliffa, J. Husa, M.
Luthera) symptomem posledních fází lidstva před novým věkem
království Kristova. Své úvahy a argumenty založil nejen na vlastní
zkušenosti z doby pobytu v Turecku a z cest Evropou, ale i na rozsáhlých
znalostech literatury, v níž lze pro vztahy k nově objeveným zemím
výslovně doložit dílo jezuity José de Acosta(22). Polemický zápal
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náboženský zavádí však Budovce i k výrokům, v nichž Nový svět figuruje
jako oblast, kam by chtěl vypovědět všechny nepřátele učení Kristova,
jak svědčí jeho formulace v literárně stylizovaném dopise synu
Adamovi. Na základě zpráv Acostových připomíná také, že i v Americe
působil quidam Americanus pseudoaps>slulus(2>). Tady máme
svědectví, jak rozmanité a mnohdy vskutku protichůdně se uplatňovaly
motivy Nového světa.
Dokladem jiného využití motivů Nového svčta může být citát
vyčerpaný z literatury memoárové. Politický zájem o evropskou situaci a
o vztahy mezi Španělskem a Anglií přivedl českého básníka Mikuláše
Dačického z Heslová k tomu, aby ve svých Pamětech s obdivem
zaznamenal k roku 1581 také to, co znal o cestě Francise Draka. Zaujalo
ho i to, že Di akr způsobilnemalé škody španělskému kráiUS4:') apřipojll
povzdech, že by bylo lépe, kdyby místo takových bojů se evropští
panovníci spojili proti společnému nepříteli - Turkům.
V jiných podobách a funkcích se počaly objevovat ohlasy nových
zemí v české literatuře od 17. století. T ehdy už poznatky o Americe byly
trvalou součástí evropského vzdělání a myšlení. Počala se však hlásit
stále důrazněji snaha podílet se z hlediska duchovního života na kultivo
vání nových zemí, proměňovat je ve sféru, v níž pokračují nebo nově se
realizují evropské tradice. Je samozřejmé, že jak tehdejší pozorovatelé,
tak pozdější historikové mohou i v těchto tendencích oddělovat “zrno od
plev”, ale pro naše pozorování je závažný právě fakt rodící se a rozvíjené
aktivity směřující teď nikoli ve směru zpráv do Evropy, ale naopak ve
směru plánů z Evropy za Atlantik. Znamenalo to především snahu
realizovat humanistické ideály vzdělanosti a náboženské výchovy mezi
domorodými obyvateli. Zároveň se objevovala i možnost projektovat do
těchto oblastí plány nebo ideály evropské společnosti, což ovšem v sobě
zahrnovalo různé koncepce od ideálů jednoty křesťanského světa
katolických misionářů nebo protestantských myslitelů, až po představy
světových panství, které vyrůstaly na půdě evropských mocností.
Moment aktivního vztahu k Novému světu vystoupil během 17.
století i v českých zemích a zanechal opět stopy v literatuře. Byl
orientován k rovině kulturní, k otázkám duchovního života. Taková
aktivita byla samozřejmě omezena na jednotlivce, ale i v omezených
možnostech lz.e pozorovat rysy, pro které nacházíme místo v celkové
tehdejší situaci Evropy a v jejích barokních koncepcích. Do popředí se
dostává odvaha, duchovní síla jednotlivce, který chce konfrontovat své
myšlenky a ideály se světem - s celým světem. A nejen konfrontovat,
nýbrž přímo se podílet na jejich uskutečňování. Výraz těchto tendencí
nalézáme hlavně v projevech J.A. Komenského a katolických misioná
řů. (Ostatně i Komenský je ve vztahu k Novému světu v pozici
misionáře.) Nejen ideje, ale vlastní práce těchto lidí přerůstala doslovně
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do dimenzí světových, neboť byli první z Cechů a Moravanů, kteří
udržovali kontakty mezi starým a novým světem, aťuž přímým pobytem
tam, nebo styky osobními a literárními.
Nejprve se to projevilo v díle J. A. Komenského (1592-1670). V rozsahu
tohoto článku není místa pro charakteristiku všech stránek jeho
činnosti. Pro naši úvahu je důležité uvědomit si, jak se v Komenského
koncepcích setkávaly problémy vzdělání, výchovy a společenského
života, jak viděl místo víry v nerozlučných souvislostech s vědou a
životní praxí, jak syntetizoval problémy státu i individua. K plnému
uplatnění těchto přístupů docházel ve chvílích, kdy ho osud postavil
jako exulanta na fórum světa. Pak začala vyrůstat díla, která dovedla
spojit odvahu utopií s realitou tehdejšího stavu světa. Rýsoval plány
řádů celého světa a na druhé straně myslel na praktické otázky výchovy
od nej nižších stupňů. Do tohoto širokého pohledu zahrnoval i poznatky
o Novém světě a závěry, které z nich vyvozoval. O jeho celkovém vztahu k
Americe bylo napsáno už mnoho cenného. Můžeme jen zdůraznit, že
vztah k novým zemím za Atlantikem nebyl náhodný. Byl zdrojem
podnětů, rozšiřoval svými specifickými rysy problematiku světa, života,
člověka. Proto jej Komenský často ve svých dílech připomínal. Fakta
odtud získaná dávala jeho koncepcím nové dimenze - a nakonec
prověřovala a potvrzovala cíle jeho smělých plánů, jak vysvítá z dopisu
Samuelu Hartlibovi z 12. června 1647: Ego vehementer confirmor (ab
ista etiam de Americanis relatione) tria illa, quae in magnae consulta
tionis excitatorio posui, (unitatem, simplicitatem, spontaneitatem)
clavos esse, quibus reserari possint sensus omnium hominum in omnia
et obtineri assensus universalis vertati expugnarique quicquid
tenebrarum est sive purae ignorationis, qualis in istis gentibus est, sive
etiam pravae cujuscunque dispositionis, qualis nos christianos tam
misere dilacerat(25). Právě pro tyto přístupy, pro zainteresovanost na
problémech celého světa mohly upoutat myšlenky Komenského i v
Americe a vést jak k jeho pozvání na Harvardovu kolej, tak i vidět v něm
autoritu pro ptáci v duchovní výchově Indiánů(26). Třebaže se jeho
příchod do Ameriky neuskutečnil, jeho myšlenky a podněty se uplatnily
prostřednictvím knih; jeho učebnice plnily úkoly ve školách, takže
alespoň těmito cestami Komenský žil v Novém světě.
Od druhé poloviny 17. století začali přicházet do Ameriky katoličtí
misionáři z řádu jezuitského. Činnost těchto misionářů dala vznik
dlouhé řadě relací a dopisů, které sice nedosáhly širokého rozšíření mezi
čtenáři, neboť zůstávaly uloženy v prostorách řádu nebo u jednotlivých
adresátů, ale určitě nezůstaly bez ohlasu pro velké množství zpráv - a
také pro účinnost a hlubokost lidských zážitků, které jsou v nich
uloženy. Teprve pozdější bádání je vynášelo na světlo a s nimi
připomínalo i jména jednotlivců čato zcela zapomenutých. Jména
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František Boryně ze Lhoty, Jindřich Václav Richter, František Simon
Boruhradský, Václav Eymer, Ondřej Suppetiu, Antonín X. Malínský
jsou jen příklady osob, které vystoupily z dochovaných pramenů a
reprezentují řadu daleko rozsáhlejši(27). V relacích a listech, které
odesílali z ciziny do vlasti, nacházíme vlastně nejstarší doklady
zaznamenávající zkušenosti, které měli Cechové, Moravané i Slezané při
setkání se zeměmi za Oceánem. Jsou to pohledy řízené nejen zájmem
misijním, ale i zkušenostmi středoevropského člověka, který se rozhlíží
ve světě mu neznámém. Když srovnává, vychází ze situace své země, svých
měst, vesnic, lesů a polí. Záplava zážitků způsobovala, že při snaze
podělit se o dojmy staví drobné detaily vedle velkých věcí. Pro šíři
námětů není možné doklady uspořádat do věcných celků. Dopisy
informují o nejrůznějších stránkách života, charakterizují jednotlivé
kmeny i krajiny, ale stejně tak se zmiňují o způsobech misijní práce, o
cestování a pod., takže historikové nejrůznějších vědních disciplín tu
mají cenné prameny. Relace se však nevyznačovaly věcností a řádem
naukových děl. Nejednou v nich vystoupí vědomě do popředí Subjekti
vismus sdělení a s ním výraz uspokojení, že jim bylo dopřáno podílet se
na rozšiřování říše Kristovy a tím na formování nové tváře světa, že jim
bylo dopřáno pracovat v těchto končinách s oddaností, která činí i sebe
obětování a mučednickou smrt odměnou. To řídilo jejich život a
vtiskovalo i typické dobové rysy jejich literárním projevům. Nejednou
při tom do jejich spisů dolehly i ohlasy rozporů se způsoby světské vlády
v nových zemích, a pak se jejich hlasy měnily v kritiku, která
vyjadřovala sympatie a porozumění vůči domorodému obyvatelstvu.
Ještě dříve, než novodobá historie a věda změnily ráz poznávání
“Ameriky”, nalezneme v české literatuře jedno období, jemuž je třeba
věnovat pozornost. Je to doba takzvaného českého národního obrození,
doba od posledních desetiletí 18. do první poloviny 19. století. Vztah k
našemu předmětu se tehdy projevil ve dvou rovinách: jednak v stále
výrazněji se oddělující sféře odborné literatury, jednak v rovině nově se
formující literatury české, jejímž cílem bylo obsáhnout co nejširší okruh
českého publika. Šlo o literaturu, která byla součástí tendencí
formujících českou národní společnost. Na této společenské bázi ožil ve
specifické podobě starý ideál "poučovat a bavit” a formoval se záměr
popularizovat literaturu v jazyce českém. V těchto souvislostech se
objevily nové ohlasy motivů Ameriky. Jejich funkci je možné pochopit
jedině ve vztahu k dříve zmíněným koncepcím české literatury, tj. vidět
je jako součást nového typu české literatury, která směřuje na různé
strany a zároveň zakládá tradici literární tvorby v domácím jazyce.
Rozmanitosti cílů české literatury odpovídá i přístup k tématům
spojeným s Novým světem. S tendencí vytvořit literaturu pro široký
okruh čtenářů pak souvisel její popularizující ráz, do něhož je třeba
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zařadit hodnocení role těchto motivů. Zájem poznávat svět byl silným
prvkem v širokých kruzích českých čtenářů, a proto není divu, že autoři
často zpracovávali do populárních verzí různé cizí literární zdroje nebo
texty ze starší české literatury. Americe připadlo významné místo
vzhledem k živému zájmu o ni. Mezi časopiseckými statěmi nalezneme
např. zpracování zpráv o výpravě Hermana Cortese, Francisca Pizzara, z
nedávných děl např. text založený na knize M. Bossa Relation des
nouveaux voyages faits dans ľAmérique septentrionale (1777). Velkou
roli v této práci hrál spisovatel a nakladatel Václav Matěj Kramerius a
jeho Česká expedice. Kramerius vydal celý soubor cestopisných děl
vztahujících se k různým částem světa. Mezi nimi byly i dvě, které se váží
k našemu tématu: Johna Smithe The True Travels... (1630), které vyšly v
českém zpracování pod titulem Jana Smitha, kapitána anglického
pravdivé příhody po cestách, které vykonal ve čtyřech dílech světa....
(1798) a druhá práce Krameriova, Historické vypsání, kterak čtvrtý díl
světa Amerika od Kolumbusa vynalezena byla (1803).
Zvláště časopisecké články připomínají postupy, které jsme nacházeli
už během 16. století: pokusy shromáždit a shrnout základní údaje ze
světové literatury. Tenkrát byly však zařazovány do spisů typu “kosmografií” nebo “historických kalendářů”, zatímco nyní se dávala přednost
publikaci v časopisech nebo drobných knížkách. Takovým shrnutím z
různých pramenů, které dokonce nejsou ani uvedeny, je např. článek v
časopise Hlasatel český (1808). Pod titulem Hlavní povaha a vypsání
prvních Amery kánu nacházíme bohatý soubor informací o půlnoční i
polední Americe a o jejích obyvatelích. Údaje přírodopisné a
etnografické jsou tu zhuštěny do nejzákladnějších dat. Nalezneme tam i
dobově příznačný obdiv k osobním vlastnostem Indiánů, k ideálům
“rovnosti” a k přirozeným řádům společenským, které řídí jejich život.
V souladu s popularizujícími tendencemi české literatury se také
setkáváme s prvními ohlasy americké literatury v českých zemích. Josef
Jungmann publikoval v uvedeném už časopise Hlasatel český povídku
Starý, chudý Rychard, aneb prostředek bohatým býti (1807), a tím uvedl
do české literatury Benjamina Franklina, přesněji řečeno část z jeho
série Poor Richard (1732-1757). V tehdy oblíbené formě povídky se
objevilo také beletristické zpracování amerického námětu: spisovatel
Prokop Šedivý vydal v Krameriově České expedici knížku Maran a
Onyra. Amerikánsky příběh, kterýž se stal, kdy ž čtvrtý díl světa Amerika
nalezena byla a Španělé a Angličané z žádosti nabytí velikého bohatství
Indiána na křesťanskou víru obraceli. (1791). V roce 1805 sesetkávámes
uvedením této tematiky také do beletristické literatury “vyšší”, to jest do
počátků novodobé tvorby s cíli uměleckými, odpovídajícími soudobým
evropským literárním ideálům. Dochází k tomu prostřednictvím
volného překladu Chateaubriandovy Ataly. Objevuje se motiv Indiánů
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sloužící jako dobový výraz kultu přirozeného života a náboženství, fakta
o zemi a jejích obyvatelích procházejí prismatem romantického
literárního ztvárnění. Dokladem rostoucí váhy amerických motivů v
rozvíjející se české novodobé beletrii může být o něco později, v roce
1818, i překlad nouvelle américaine Camiré od J.P.C. Floriana.
Publikoval jej v Hlasateli českém Jan Nejedlý. Máme možnost
pozorovat, jak tato tematika a její tehdejší literární hodnocení
vyhovovaly rostoucímu úsilí o rozvinutí české beletristické prózy, i její
širší společenské funkci. Typ tehdy módní sentimentální povídky,
jakou je Florianův Camiré, přinášel čtenářský zážitek z hlediska
tematiky i jejího zpracování a navíc plnil funkci poznávací i etickosociální (evokace původní Ameriky, pohled na důsledky příchodu
Evropanů, a to pozitivní i negativní: náboženství, kultura versus světská
vláda; motiv harmonizace vztahů motivem sňatku domorodce se
španělskou dívkou).
Rozmanitost ve výskytu i zpracovávání sledovaných motivů v
literatuře českého národního obrození naznačuje, jak se jejich funkce
diferencovala a jak zároveň jejich ohlas dosahoval do různých vrstev
čtenářských. Vcelku se také ukázalo, že až do prvních desetiletí 19. století
obraz Ameriky spočíval převážně na Americe původní, objevované, na
Americe Indiánů. Orientaci na motivy Ameriky posilovaly zřetele
poznávací, zájem cestopisný, stejně jako romanticky orientovaná
beletrie ohlížející se do minulosti, k původnímu přírodnímu a
přirozenému člověku, ztělesňovanému právě americkým Indiánem.
Objevila-li se někde Amerika současná, byla to především Amerika
střetání vlivů evropských s různými stránkami života domácího. Už v
této konfrontaci je obsažen předpoklad pro pohledy kritické - a ty byly
vskutku také nejčastější (srov. pohledy misionářů nebo dalších autorů
zvažujících kriticky ohlasy vlivu Evropy na Ameriku. I beletrie šla
později touto cestou. Jen ojediněle se tehdy objevoval pohled na
Ameriku jako na zemi budoucnosti a nadějí. Na přechodu od 18. do 19.
století vystoupily v souladu s dobou do popředí aspekty etické a
společenské, které těžily z této tematiky pro její zdůrazňování hodnoty
lidské svobody.
To jsou tedy svědectví o cestách, po kterých se formovaly prostřed
nictvím literárních projevů představy o Americe nebo v kterých se
obrážely názoru Středoevropana z českých zemí na vzdálený svět za
Atlantikem dříve, než bohatší přímé zkušenosti a živější styky proměnily
dosavadní pohledy na Ameriku v nejednom směru a ovlivnily je i
novými fakty i zkušenostmi. Pak se i v literatuře ledacos mění:
především do ní začíná vstupovat výrazně Amerika současná. Ovšem je
třeba dodat, že v populární literatuře a ve folklórní tradici ještě nadále
doznívaly starší představy i motivy(28), nad kterými jsme se v této stati
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zamýšleli. Ale také v jiných vrstvách se znovu a znovu objevovaly motivy
Indiána, jeho původního přírodního života i země a stávaly se
především nositeli - ba přímo symboly - ideí volnosti, svobody a
osobního hrdinství, jejichž aktuálnost se stala zvlášť živým motivem hodnotou v historii českých zemí.
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Alois Hába (21.6.1893 - 18.11.1973)
Vladimír Karbusický

K českým skladatelům, jejichž význam překračuje hranice, patří vedle
Janáčka a Martinů především Alois Hába. Tato rozpaky budící a nave
nek rozporná osobnost nesla v sobě vnitřní světlo a odpouštějící smířli
vost. Pochopit Hábův postoj k politickému dění není snadné. Když do
šlo roku 1931 v Mnichově k světové premiéře jeho eticky pozoruhod
ného díla Matka - byla to vůbec první čtvrttónová opera stal se Hába ztělesněním hudebního avantgardismu na evropské inte
lektuální scéně. Pojem pokroku a ražení nových světů v umění ho vedl
s dětskou důvěřivostí k “avantgardě” komunismu. To má Hába s mno
ha “avantgardisty” společné. I on náležel k té nepřehledné, dnes už
v grotesknu se ztrácející řadě “nadšených cestovatelů” do Sovětského
svazu, kteří tam viděli jen to, co vidět chtěli. V červnu roku 1933 jel Hába
na Mezinárodní olympiádu revolučních divadel do Moskvy a 15. červen
ce vyšlo v Rudém právu provolání Za proletárskou kulturu s jeho pod
pisem. V letech 1934-36 vytvořil operu Nová země podle agitačního ro
mánu F. Gladkova. V roce 1950 - to už strana, o jejíž kredit v oblasti kul
tury se Hába zasloužil, zrušila jeho čtvrttónovou třídu a dovolila mu
z milosti živořit v knihovně konzervatoře - denuncoval toto dílo generál
ní tajemník Svazu skladatelů v obžalovacím tónu: “Matka, která okusu
je dětskou kost v expozici Hábovy opery Nová země, v níž je mimo jiné
použita i melodie Internacionály! - není to ztělesnění sprostých pomluv
Sovětského svazu, házených prodejným měštáckým tiskem na mladý
stát dělníků a rolníků?” Uvědomme si, že toto nebezpečné obvinění by
lo vzneseno v dubnu 1950, v době “odhalování zrádců a trockistů”
v předválečné avantgardě; vyšlo v době histerie kolem procesu s R. Slán
ským.
Hábovou obrannou reakcí byla celá série “masových písní”. Napsal
jich asi padesát a nechybí mezi nimi Píseň takrotistů, Jsme lidé nové do
by, Nejhezčí údernice, a dokonce Stalinovo dílo a Zázrak v Čihošti.
Komponoval “realisticky”, jak se žádalo, a zhudebnil kdejakou veršovánku. Jak tomu rozumět? Když byl na konci roku 1969 rozpuštěn “revizionistický” Svaz sHadatehn byl Alois Hába na a^ivtt, na němž se rcxh-
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ly z moci normalizátorů okleštěné, “obrozené” umělecké svazy: jediná
skutečná osobnost mezi houfem zneuznaných osobnůstek, které teď na
šly svou příležitost. Se starou naivitou kryl svým jménem novou vivi
sekci české kultury. Z vědomého oportunismu, či s taktického (politi
cky vždy tak nešťastného) úmyslu “zabránit horšímu”?
Hledíme-li na věc zvenčí, musíme být zdrženliví s úsudkem. Pro po
slední eventualitu by snad hovořilo, že jeho ústupky vykoupená pozice
po roce 1948 nebyla oficiální politice a funkcionářům Svazu vždy zrovna
pohodlná. Na zasedání dne 28. února 1953 adresoval funkcionářům vý
strahu, která se vletech šedesátých prorocky naplňovala: “Dávejte pozor
na slova, nekřivdit! To se táhne za člověkem, toho se nezbaví za léta!”
(Zpráva o činnosti rehabilitační komise Svazu čs. skladatelů ze dne 7.
února 1969, str. 7.) Hába byl mezi prvními, kdo prosazovali legalizování
nových skladebných směrů, jež byly ještě v padesátých letech odsuzová
ny jako výplod buržoasního kosmopolitismu, reakce a imperialismu.
Zastával se mladých a hledajících skladatelů, kteří usilovali o
rozbití krunýře “socialistického realismu”, protože chtěli říci pravdu o
svém vnitřním životě a o přetvářce společnosti.
Nezasvěcenému se tento postoj může jevit jako alibismus, omluva
vlastního svědomí. Hábova vnitřní motivace byla v každém případě
hlubší. Byl antropozof, stoupenec Steinerův, a nikdy ani v padesátých
letech, se tím netajil. Jednal z hlediska etického ideálu antropozofie,
která sfpjjuje sociální aspekt s úctou vůči veškeré lidské aktivitě. To je
klíč k porozumění jeho poměru ke komunismu. - Bylo to někdy na jaře1966, potkal jsem Aloise Hábu o jedenácté večer v Poštovské’ ulici.
Prochodili jsme spolu dobré dvě hodiny. Typické: zajímal se v prvé řadě
velmi podrobně o to, čím se zabývám - o mou duševní aktivitu.
Tajemství lidské tvořivosti, hnací síly objevování, hlubinné prameny, z
nichž tryská jedinečnost díla, to byl centrální problém jeho antropozofického světového názoru. (Zabýval jsem se tehdy starými pověstmi a
staročeskou epikou; pronikání do dávno zasutých životů lidí, oživování
zapadlé historické epochy ho fascinovalo, vyptával se na stále nové
podrobnosti.) Když viděl, že mi antropozofie a oblasti mystiky nejsou
neznámou pevninou, začal otevírat své srdce. Zeptal jsem se ho na jeho
postoj v roce 1933. Začal zeširoka a ve stále užších kruzích dospíval k
vysvětlení, jež se dá shrnout jako úcta k jakékoliv lidské aktivitě, jež
směřuje k sociální spravedlnosti. Na to, jak mu strana po uchopení
moci “odplatila”, nevzpomínal s trpkostí. Dovedl odpouštět; své
nepřátelé spíše litoval než odsuzoval. V lidské duchovní aktivitě se mu
zjevovala duchovní podstata světa, jež tímto způsobem dospívá k
seberealizaci - Absolutní idea, Duch, který potřebuje človeka, neboť bez
něho je v prázdnu vesmíru nekonečně osamělý. T vůrčí akt umělce je
aktem osvobozování v hmotě dřímající energie, je projevem entelechie,
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tvůrčího programu Všehomíra. To byla i jeho vůdčí idea při práci s
mikrotóny: v nich přicházelo na svět kontinuum duchovní energie,
nesvázané do disparátních tónů tradičního hudebního systému. Toto
pojetí přenášel i do politického života. Lidské snažení na tomto poli
viděl jako svou podstatu si neuvědomující, bloudící projev duchovní
energie; kdo vidí duchovním zrakem, dovede odpouštět jednostranno
sti. Brutalitu chtěl mírnit apelem na toleranci a úctu k svobodě lidského
individua.
Snášel proto trpělivě i to, že sám byl viděn jednostranně a zaujatě.
Snášel urážky, protože měl čas: viděl daleko dopředu. I mrtvý Hába “má
čas”, jestliže je dnes - jak jinak! - stylizován jako “muž hudebního
pokroku” a stavěn po boku materialisty Hannse Eislera: skladatel
“bojující” na straně KSC. Diskrétně se zamlčuje, co se do této stylizace
nehodí. Portrét Háby jako souběžce KSČ není celá pravda. Je to portrét
oportunní, mající přesvědčit “kulturní politiky”, že zabývat se Aloisem
Hábou není nic reakčního. Pomáhá to odvolávat se na někdejší “čistý
ideál” strany a tím eticky omluvit novou (ale už mnohem opatrnější)
angažovanost pro její dnešní režim. Je to rehabilitace na dluh;
vysvětlení přijde zase až po letech, až se bude moci z Háby citovat
všechno, co kdy cítil a pronesl. Ještě budou mluvit ti, kdož s ním kdy
hovořili, kdo pronikli do jeho způsobu myšlení.
Sigrun Schneiderová je autorkou pozoruhodné knihy Mikrotöne in
der Musik des 20. Jahrhunderts (Bonn - Bad Godesberg 1975), jejíž
rozsáhlé pasáže jsou věnovány Aloisů Hábovi. V lednu 1977 jsem ji
požádal o sdělení jejích dojmů. Napsala obratem, spontánně, a tudíž s
autentičností náhle vyvolané vzpomínky. Snažil jsem se její text přeložit
co nejvěrněji.

Sigrun Schneiderová

Setkání s Aloisem Hábou
Bylo slunečné, teplé odpoledne 13. července 1971, když jsem vstoupila
do pražské zahradní kavárny na vltavském nábřeží. Hledající pohled,
zaváhání, zda jsme se poznali - ale A lots Hába už se zvedl a šel mi s mile
zdravícím úsměvem naproti.
V právě uplynulých měsících jsem se zabývala jeho hudbou, četla
jeho teoretické spisy a nakonec mu napsala, protože jsem Hábu - nejdů
slednějšího průkopníka mikroténové hudby - chtěla poznat jako
skladatele a člověka. Jeho neskrývaná radost, že jsem tuto četu kvůli
němu podnikla, mne překvapila a uvedla, do rozpaků; vždyť jsem to byla
naopak já, kdo byl vděčný za toto setkání. Postupně jsem začala chápat.
K úsměvnému jasu jeho bytosti se pojila melancholická rezignace nad
uměleckou a duchovní izolací, do níž upadl. Rád by ještě jednou
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podnikl cestu na Západ s řadou přednášek; ale kdo by hov jeho 78 letech
měl chuť pozvat? Naděje, ze bude ještě jednou moci navázat kontakt s
hudebním děním mimo hranice své vlasti, se nesplnila. Jeho velké doba
se zdála být už za ním - anebo ještě nenastala. Ani slůvkem sivšak nestě
žoval, ani stopu zatrpklosti nedal najevo.
Teď jsem seděla naproti němu, kladla mu otázky a žádostivě
očekávala jeho odpovědi. Přátelskost Aloise Háby a jeho bytostná
úsměvnost mi pomohly překonat jakýkoliv pocit cizosti, takže jsme
spolu mluvili už za několik okamžiků jako staří známí. Mnohé z toho,
co mi ze svého života vyprávěl, je uvedeno v jeho autobiografii, která
toho roku vyšla, avšak leckterou podrobnost připojil po přemýšlivém
vzpomínání. Jeho cesta k antropozofii a k socialistickému
myšlenkovému světu, jakož i k jeho rané sociální angažovanosti se mu
jevila předznamenána už emocemi a myšlenkamn z doby jeho mladosti,
jež směřovaly k dosažení duchovní svobody člověka. Syntéza antropozofického a socialistického duchovního přesvědčení, kterouvsoběHába
nesl, se může zdát podivnou. Tento protiklad ztratí však na ostrosti,
jestliže známe Hábovu ideální představu lidské svobody. Přinejmenším
teoreticky je společným cílem antropozofického a socialistického
usilování člověk, který vědomě a aktivně spoluztvárňuje svůj vlastní
osud. Neodvažovala jsem se ptát, zda a nebo jakou měrou ovlivnily nebo
proměnily Hábovo pojetí socialismu reality života v socialistickém
státě. Zajímavým v této souvislosti se mi však zdá jeho pohled na
události léta 1968. V jejich významu a jevových formách je srovnával s
událostmi doby Jana Husa. Odvolával se přitom na Rudolfa Steinera,
který poukázal na to, že v českém národě bývají často důležité impulsy
světové historie a dějin ducha prožity a protrpěny s jistou předčasností;
teprve mnohem později se stávají zralými pro všeobecnou konkretizaci.
Hába byl hluboce přesvědčen, že “socialismus s lidskou tváří” bude v
budoucnu uskutečněn a že bude každému zaručena sociální
spravedlnost a naprostá individuální duchovní svoboda.
Hábova úcta ke svobodě každého lidského jedince, která roste z
vědomé odpovědnosti, se projevovala i v jeho umělecké a pedagogické
činnosti. Tak je nutno rozumět tomu, že ve své Nauce o harmonii
neformuloval žádné zákazy ani striktní příkazy. Nechtěl v žádném
případě svazovat uměleckou svobodu skladatele v jejím vývoji tím, že by
stanovil nějaká strnulá pravidla, a proto připravil jen elementární
tónově kombinační možnosti. V oblasti akordiky je to komibinatorika
od dvouzvuku až k akordickým útvarům které obsahují nejvyšší možný
počet tónů dotyčného systému, tedy až k dvaasedmdesátisouzvuku
dvanáctinotónového systému: v oblasti melodiky jsou to stupnicové
řady tónů, jež obsahují minimálně pět a maximálně nejvyšší počet tónů
toho kterého systému. Vystříhal se návodu k dalšímu harmonickému
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nebo melodickému postupu, neboť právě v tom tkví podle Hábova
uměleckého kréda svobodně tvořivá a tvárná síla skladatele.
Rok vydání Nauky o harmonii, 1927, je rokem uzavřenidosavadního
duchovního vývoje Aloise Háby. Písemnou fixací jím vypracovaných
základů půltónového systému a několika systémů mikroténových
shrnul své hudebně teoretické úvahy tak vyčerpávajícím způsobem, že v
pozdějších letech nemusel nic měnit nebo doplňovat. Onen rok se stal
pro něho významným i v jiném ohledu. Setkánís antropozofiíovlivnilo
převratně jeho další duchovní vývoj. Ještě osmasedmdesátiletému
Hábovi se toto setkání jevilo jako pozoruhodně aktuální událost. S
údivem líčil, jak mu došlo písemné pozvání k přednášce do Goetheanav
Dornachu. O antropozofii v užším smyslu ještě tehdy nevěděl, i když se
jeho myšlenky v mnohém ohledu antropozofické tematiky dotýkaly.
Dospěl například už dříve intuitivně k jistotě, že člověk prochází řadou
inkarnací. Tuto myšlenku našel spolu s jinými v duchovědě Rudolfa
Steinera potvrzenu. Během několika málo dnů svého pobytu v
Dornachu se stal spontánně členem Antropozofické společnosti. Jak
mne ubezpečoval, nevyvstaly mu z tohoto členství nikdy těžkosti, i když
se ve své otevřenosti k němu vždycky hlásil.
V živém rozhovoru nepozorovaně uplynulo odpoledne a chladný
závan větru od řeky dal znameník odchodu. Domluvili jsme se ještě, že
ho nazítří navštívím v jeho domku v Podolí, U družstva Práce 59, kde
stojí jeho mikrotónové hudební nástroje: čtvrttónový klavír, dvě
čtvrttónová harmonia a jedno šestinotónonium. Zde jsem měla příleži
tost zažít Hábův fenomenální sluch a jeho naprostou jistotu v nalézání
nejobtížnějších intervalů. Kdo tuto schopnost z bezprostředního zážitku
poznal, musí být naplněn údivem a obdivem.. V celém svém životěHába
nezkomponoval nic, co by předtím nemohl sám uskutečnit podle své
sluchové představy, co by nebylo ztělesněno v jeho zvukové myšlence.
Jeho zvukový ideál zůstal zakotven v tradici tonality, i když se v
pozdějších dílech tonální souvztažnost uvolňovala. Otázku tonální a
atonální kompozice viděl Hába ovšem naprosto nedogmaticky. Oba
tvůrčí způsoby byly pro něho stejně přijatelné; který z nich skladatel zvo
lí, závisí na jeho individuální duchovní dispozici.
O svých uměleckých a osobních problémech mluvil Hába rád se
všemi návštěvníky naprosto otevřeně. Zájem o jeho dílo ho zřejmě velmi
těšil. Jeho přívětivé srdce mu pomáhalo zachovat si neporušenou
produktivitu umělecké tvorby vzdor všem rozporuplným vnějším
událostem života.
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Malá poznámka k próze
Josef Skvorecký
Z každého spisovatele, který to u řemesla vydrží až do stáří, se nakonec
stane cosi, čemu zdvořilí čtenáři říkají “Mistr”. Takže i mě na besedách
oslovují posluchači Mistře, netušíce, že tohle řemeslo se člověk nikdy
nenaučí, a když začíná novou knihu není na tom o moc lip než učedník.
Přesto jsem už ve svých dvaapadesáti letech dospěl stadia Mistra a
dostávám dopisy - občas dokonce z Československa - od učedníků tohoto
zvláštního mistrovství. V nich se mě táží, jaké to bylo, když jsem začínal jak jsem se to naučil azda jsem studoval velké autory, abych se to naučil.
Přirozeně, tak upřímný zas nejsem, abych jim řekl, že začínám stále, nad
každým novým rukopisem - že jsem se to nikdy nenaučil - a že velké
autory jsem jakživ nestudoval, jenom jsem je četl - a přitom jsem se
ovšem řídil nikoli dějinami literatury, ale osobním vkusem. Pokud se v
něčem podobám Josephu Conradovi, tedy v tom, že jako on se chlubím,
že rusky neumím, a ruské autory - ani ty největší - nemám rád, ne proto,
že by to byli špatní spisovatelé, ale protože z jejich stránek ke mně
promlouvá cosi strašně cizího mé duši. To je samozřejmě předsudek.
Pokud vás snad pohorší, připomeňte si, prosím, že žijeme ve světě, kde
lidé mnohem mocnější než já mají mnohem nebezpečnější předsudky
než já.
Ale tedy k tomu učednictví. Můj učitel, ve smyslu autora, kterého
jsem četl s úžasem, byl Hemingway. Proč? Hlavně proto, že mě naučil,
jak psát dialog. Jako naprostá většina mladých spisovatelů, byl jsem
ucházející, když šlo o to popsat náladu podzimní krajiny, a vůbec takové
ty věci, co jsou v próze prostě pozůstatkem lyrické fáze spisovatelského
vývoje. Skoro každý totiž, kromě lidí divných, píše v pubertě poezii. A
člověk se může stát velice velkým básníkem ve velmi nízkém věku. Karel
Hynek Mácha zemřel v šestadvacíti, Jiří Wolker dokonce ve
čtyřiadvacíti, a z cizích ani Keats, ani Puškin, ani Byron neopustili tento
svět zrovna jako starci. A přesto: jací to byli básníci! To proto, že k
básnění na nejvyšší úrovni často stačí právě jen ta schopnost zachytit
smutnou podzimní náladu, či ukout dobře a originálně zveršované
aforismy o životě a jeho obecných polohách. Není k ní třeba extenzivní,
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ale pouze intenzivní životní zkušenost, převážně citová. K próze, naproti
tomu, člověk musí nějaký ten čas pobýt na tomto světě, a poznat
nejenom, jak život bolí, ale co všechno taky obnáší; poznat jej v těch tak
zatraceně těžkých drobných jednotlivostech. A právě ty, když se vám
povede dostat je do prózy, přimějí čtenáře k nejvyšší kritické chvále;
“Přesně tak to je! Přesně tak to bylo!” - to druhé častěji než to první.
Thomas Mann se svými Buddenbrooky v sedmadvaceti je naprostá
výjimka. Stedhal, začínající ve své překročené čtyřicítce, je mnohem
blíže pravidlu.
A tak jsem v devatenácti, ve dvacíti psal slušné básně a strašlivé
povídky, těhotné lyrikou a souchotinářské na prózu. Pamatuju se na
procházku po náchodském korze s Vráťou Blažkem, oba jsme přijeli na
prázdniny z Prahy, Vráťa byl už slavný autor, divadlo Satiry mu hrálo
frašku Král Nerad hovězí - kdežto já byl obskurní snovatel papírových
snů a potýkal jsem se s dialogem. Moje dialogy zněly jako hesla z
naučného slovníku. Zaboha jsem je nedokázal seškrtat. Byly vážné, jako
politické úvodníky, plné informací a sdělení, řešily se v nich podivně
hloupé problémy. Prostě: k nečtení. Svěřil jsem se s tím Vráťovi. Ten, z
výše své čerstvé slávy, prohlásil: “Tak se s tím, čoveče, ne- použil
nemravného slova - a piš jak slyšíš!”
Výborná rada. Zařídil jsem se podle ní. Nabrnkl jsem si dívku, která
byla prodavačkou v Bílé Labuti. Dívka byla velice povídavá, měla
hodně kamarádek a ráda tancovala, a já byl velice nudný, neboť ve
společnosti její a jejích kamarádek jsem jenom mlčel a poslouchal,
abych věděl, jak psát. Hned po návratu z tancování jsem pokaždé pilně
zapisoval, co jsem slyšel. Zjistil jsem, že lidi, nebo aspoň dívky, mluví
zatraceně jinak, než. se píše, nebo lépe: než já jsem psal. Oblíbenou frází
téhlo mojí milé bylo: “Jám pám - von pá.” Dávala totiž svým životním
příhodám zásadní dramatickou formu: “Já pám: Trhni si nohou! Von
pá: Tou si trhni ty. Já pám: Seš sprostej! Von pá: Xi poslechni sebe! Já
pám: Sbohem! Von pá: Tak pá pá, bejbino! Xem se na něj vykvajzla.’’
Tohle "Já pám von pá” mě fascinovalo, a napsal jsem svůj, v pořadí
třetí, román, Nylonový věk, o téhle roztodivné, a také roztomilé dívce,
použiv jejího skutečného jména, nebo spíš přezdívky: Maggie
Vančáková. Jenže přitom jsem zjistil, že fonetizaci jazyka když s ní
jednou začnete, není prostě konec. Obvyklá chyba učedníků. Moje
dialogy se přestaly sice podobat úvodníkům, ale zato se začaly podobat
vědeckému záznamu jakýchsi akustických jevů a vrtalo mi například
hlavou, jak - dle rady Vráti Blažka - napsat třeba slovo “angrešt”, aby to
bylo, jak to slyším. Tedy nikoli “aNGrešt”, ale s tou nosovkou.
Beebina Maggie se na mě nakonec poprávu vykvajzla, aniž tušila, že
mě o krůček postrčila k mému pozdnějšímu literárnímu mistrovství - o
něž, opakuji, abych neupadl v podezření z domejšlivosti - má hlavní
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zásluhu můj již pokročilý věk. Ovšem Vráťova rada, piš jak slyšíš, ačkoli
zněla tak báječně těsnospisně, můj problém plně nevyřešila. Skončil
jsem brzo na opačném pólu nedorozumění. Kde dřív byl naukový,
informativní, filosoficky nabobtnalý dialog, byl teď fonetickofonologický záznam, a když jsem to dal číst své další dívce, která si říkala
Dinah, prohlásila, že ji to nebaví, protože to není česky. Není to, zeptala
se, doufám že slovenští čtenáři se neurazí - v šárišském nářečí?
A byl jsem, kde jsem byl.
Až pak se mi do ruky dostal Hemingwayův román Sbohem, armádo! a
já prozřel. Najednou jsem zjistil, že dialog v próze nemusí - ba asi nemáinformovat, ani jinak bytnět. Že může být o ničem. Třeba o tom, jak
mezi sebou plácají kluci a holky, kteří se v podstatě chtějí spolu víte co,
jenomže to tak honem nejde - nebo aspoň v dobách mého mládí to nešlo
- a tak se to musí trochu okecat. Nejen to, samozřejmě: taky jak žvaní
kluci, když chtějí být - a často jsou - vtipní, na což, potom, v padesátce
autor vzpomíná s úžasem, protože ta někdejší brilance, se nějak vytratila
a z bývalých playboyů sršících jazykovou vynalézavosti se stali pánové,
kteří mají asi tolik smyslu pro humor jako jedna paní v New Yorku,
která ale o sobě aspoň poctivě prohlašuje, že ho nemá.
To bylo poučení číslo jedna. Zároveň jsem zjistil, že tak, jak stojí
psáno v Hemingwayovi, lidé ve skutečnosti nemluví. Že autor zároveň
odstranil z jazyka strusky - vypustil všechna - hm, žejo, noa, prostě,
taknějak, eh a podobně, a ponechal jenom špičky malých ledových ker
krásného dialogu. Že Catherine je mnohem ženštější, než kdy jaká živá
ženská byla a mohla být. Že literatura je prostě “pravda pravdivější nežli
pravda”. Pravda, která jistým způsobem lže o povrchu, aby týmž způso
bem pověděla pravdu o podstatě. O snu. O kořenech lidské touhy po
životě.
Za nedávného pobytu v nemocnici jsem se bavil četbou jedné z
přemnohá nových knih o svém literárním mentorovi. Jmenuje se:
Hemingway ’s First War (Hemingwayova první válka a napsal ji jeden z
těch pilných amerických profesorů literatury, ne sice známý, ale zato
opravdu dobrý, Michael S. Reynolds). Z ní jsem vybral několik citátů.
Pocházejí z dopisů, které Hemingway psal různým lidem, a které se
týkají některých základních věcí o umění prózy, t.akž.e tenhle článek je
vlastně především určen jednomu mladému čtenáři z Prahy, co nepíše
do Literárního měsíčníku, ale občas mně, čímž se nepochybně
připravuje o dobré honoráře, cituji: Jediné psaní, které za něco stojí, je o
tom, co si člověk vymyslel, co si představoval. Nejdřív musí člověk život
strávit, a potom vytvořit svoje vlastni lidi... Nick Adams v (mých)
povídkách nikdy nebyl skutečný Nick Adams. Musel si sám sebe
vymyslet. Jakživ přirozeně neviděl rodit Indiánku. Jenomže to z té
povídky právě udělalo dobrou povídku. Anebo tahle rozkošnost, kterou
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bych byl přidal k mottům své Prima sezóny, kdybych ji byl tehdy znal.
Měli jsme prima život. Co jsem dělali, nemělo žádný význam, a co jsem
říkali, by lo pošetilé a dnes, kdyžto, co jsme říkali tenkrát, zapisuji, zní to
ještě idiotičtěji. A le byli jsme šťastní, a já bych řekl, že štěstí a moudrost
nechodí zrovna ruku v ruce. Tolik citáty. Vlastním tématem
Reynoldsovy knihy je ovšem vyvrácení až dosud více méně všeobecného
mínění, že román Sbohem, armádo! je téměř beze zbytku autobiogra
fický, že Hemingway v něm prostě j enom popsal své zkušenosti z italské
fronty, kde, jako Fred Henry, byl zraněn a v nemocnici se zamiloval do
hezké ošetřovatelky. A protože prý sám neprožil proslulý ústup
italských vojsk u Caporetta, použil k jeho vylíčení svých zkušeností
reportéra v řecko-tureckém konfliktu po první světové válce.
Nuže, Reynolds většinu těchto představ objevným způsobem
poopravuje a De facto ilustruje na příkladu vlastního Hemingwayova
díla pravdivost jeho výše citované poznámky. Jediné psaní, které za něco
stojí, je o tom, co si člověk vymyslel, co si člověk představoval. Nejdřív
musí člověk život strávit, a potom vytvořit svoje vlastní lidi.
Jako všichni ostatní, i já jsem věřil ve faktografickou pravdivost
románu Sbohem armádo!, který byl mou literární biblí, a jako všichni
inteligentnější věřící jsem se nakonec přesvědčil, že pravda bible není v
povrchu faktů, ale v esenci toho, co ta fakta - sama o sobě často fiktivní znamenají. Jenže to přišlo až později. Víru ve faktografickou pravdivost
Hemingwaye posílila pouť do Itálie, kterou jsme se ženou podnikli v
roce 1965 za peníze, jež mi přineslo italské vydání mého vlastního
románu o mé vlastní první válce, Zbabělci. Byla to skutečná pouť, neboť
jako se poutníci na Svatou horu zastavují u různých obrazů, i my jsme
zůstávali výhradně na místech, popsaných ve Sbohem, armádo! O
faktických osudech Hemingwaye v Itálii jsem toho tenkrát moc nevěděl
- jak bych taky mohl. V Praze se nedostaly knihy, jako je je spis pana
profesora Reynoldse, a tak jsem vlastně nepředpokládal, že najdu to, co
jsem v Itálii našel.
Našel jsem, nejdřív v Miláně, onu gallerii, kde Frederick pxopíjel s
Catherine ono nedobré jahodové víno. Ke svému překvapení jsem
zjistil, že kavárny Biffi’s a Gran ltalia v galerii skutečně existují. Že
existuje i kavárna Cova, kde Frederick koupil Catherine bonboniéru. Že
Ospedale Maggiore stojí přesně tam, kde stojí v románě, a má přesně ty
balkóny, odkud v noci lítali Fredovi do pokoje malí netopýři. A také že
milánská katedrála je v mlze obrovská a její kamenné stěny v dešti
nasáknou vodu jako houba.
Putovali jsme Milánem jako ve snu, a pak jsme odjeli do Stresy na
Lago Maggiore - a dosud tam stojí to nádražíčko, jak je zachycené v
Sbohem, armádo! Stojí i majestátní Grand-Hotel and des Isles
Boromées, kde se skrývali Fred s Catherine před útěkem do Švýcarska, a
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kde Fred sehrál památnou partii biliáru s téměř nesmrtelným hrabětem
Greftim. Před hotelem taky bylo to malé molo, a u něho čluny, a blízko aspoň se mi tak zdálo - na jezeře Maggiore dva ostrovy: Isola Bella a Isola
dei Pescatori, kde v malé kavárně popíjel Frederick vermut s barmanem
z Grandhotelu.
Cluny byly k pronajmutí, a my měli švýcarská viza v pasech. Rozhodl
jsem se, že když všechno je tu jako v románě, odjedem, jako Fred a Cat v
románě, do Švýcarska veslicí. To jediné však nesouhlasilo. Vesloval
jsem hrdině - jako Fred - a dostli jsme se až k mysu nad Pallanzou, tedy
tam, co pro ty dva z románu cesta sotva začala. Ale já už byl - jako to stojí
v prvním překladu Sbohem, armádo'. - opilý grogem, ačkoliv jsme s
sebou, stejně jako Cat a Fredrick, žádný grog neměli. Prostě byl jsem
groggy. Řekli jsme si, že tohle Hemingway trochu přehnal, a zpátky ke
Grandhotelu mě veslováním dopravila moje žena, která byla mladá a
grogem neopilá, dokonce ani tehdy ne, když jsme přirazili k malému
molu před hotelem.
Vcelku však nás faktografická věrnost Hemingwayova románu
fascinovala, a ovšem také to, jak autor mezi ta fakta dovedně vkompono
val všemožné atmosférické prvky z lyrického repertoáru: např. déšť,
který se lije na milence v Miláně, když se loučí, a který se taky lije na
italskou armádu u Caporetta.
A tady vstupuje do hry pan profesor Reynolds. Jako pravý heretik
zapochyboval o pravdivosti předpokladu, že Hemingway prostě přeložil
ústup Řeků u Smyrny, který osobně zažil, do kraje kolem italského
Caporeta, který v životě neviděl. Vyhledal staré noviny, zapomenuté
pamětníky a jejich historické spisky, a zjistil překvapivou věc. Přečteteli si znovu pasáž o ústupu u Caporetta, která líčí několik dní, tedy vězte,
že přesně tehdy, když v románě prší, pršelo i u Caporetta: přesně tehdy,
když v románě svítí slunce, bylo tomu tak i u Caporetta, a přesně tehdy,
když se přes rozbitou ustupující armádu ženou v románě bouřkové
přeháňky, byly takové přeháňky i ve skutečné historii ústupu.
Takových geograficko-atmosférických shod našel Reynolds celou
řadu. Nabízí se tedy snadná dedukce: Hemingway, který ústup u
Caporetta nikdy nezažil a dokonce tam v době, kdy psal román, ani v
životě nebyl, použil prostě dobových materiálů, novinových článků,
pamětí účastníků a i docela obyčejného Baedeckerova průvodce po
severní Itálii, a do přediva imaginace vetkl metikulózně přesné fakto
grafické detaily. Neprovedl tedy nějakou hrubou transplantaci osobní
zkušenosti, získané v Řecku, na historickou událost, k níž došlo v Itálii.
Pracoval přesně podle své zásady, vyjádřené v článku pro magazín
Esquire v roce 1935: Dobré psaní je pravdivé psaní. Jestliže si člověk
vymýšlí příběh, bude ten příběh pravdivý proporcionálně k tomu, co
autor ví o životě, a k tomu, jak je svědomitý, takže když si potom něco
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vymyslí, je to tak, jak to skutečně bylo. Vedle poctivosti je představivost
to, co dobrý spisovatel prostě musí mít, a čím víc se toho naučí zkuše
ností, tím pravdivěji si může představovat.
Hemingway se zúčastnil války a byl zraněn - ale u Caporeta nebyl,
ústup na vlastní oči neviděl. Měl však zkušenost takového života, a byl
svědomitý - prostudoval materiály. Proto ačkoliv si ústup u Caporeta
pouze představil, byl historický ústup přesně takový, jak si ho
Hemingway - v tomhle smyslu - vymyslil.
A podívejme se ještě na Catherine Berkeleyovou. Samozřejmě,
literární senzacionalisté ji beze zbytku ztotožnili s ošetřovatelkou Agnes
von Kurowski. Pan profesor Reynolds se ani s tím nespokojil, a Anges
von Kurowski v roce 1971 navštívil. Ano, navštívil, neboť Anges v tom
roce ještě žila, bylo jí devětasedmdesát let, a na Hemingwaye si dobře
pamatovala. Především k jejímu podivnému jménu. Měla je po
tatínkovi, jenž byl Polák, a před službou v ruském vojsku dal přednost
službě v německé armádě - odtud von a Kurowski. Jenže i pruská armáda
se mu znelíbila, a tak dal přednost Americe, kde se stal učitelem jazyků v
Berlitzově škole a oženil se s Angesinou matkou Agnes Theodosii
Holabirdovou. Když Agnes poprvé četla Sbohem, armádo!, strašně se
urazila. Ještě v roce 1971 popírala, že by s Hemingwayem kdy něco měla,
ačkoliv Hemingwayovi spolupacienti podávají dost divná svědectví.
Tak jeden napsal Carlosu Bakerovi, autoru největší Hemin gwayovy
biografie: Anges byla veselá, okouzlující osoba a Hemingway o ní řekl,
že to věru chce zdravotní sestru., aby se dovedla vyspat s mužem, který má
nohu v sádře.
Ať je to jak chce, jsem nakloněn tomu, věřit spíš Anges: konec konců,
nepamatujete si? Čím víc se toho spisovatel naučí zkušeností, tím
pravdivěji si může představovat. A když psal Hemingway Sbohem,
armádo!, byl už rozveden a znovu ženat a jeho žena právě porodila
císařským řezem - naučil se tedy leccos zkušeností, kdežto Agnes nikdy
žádné děti neměla. Proto jsem spíš ochoten věřit Agnesinu vysvětlení,
podle něhož si milostné noci v Ospedale Maggiore Hemingway
vymyslel ze msty za to, co mu Agnes provedla. Po válce totiž jakýsi
kapitán Jim Gambie, bohatý Brit, poz.val Hemingwaye, aby s ním žil a
nic nedělal, protože on má peněz dost a oba jsou mladí jen jednou.
Rozhořčená Anges tehdy Hemingwayovi řekla: cituji dle záznamu
Reynoldsovy konverzace se devělasedmdesátiletou Agnes: Řekla jsem
mu, že z něho jakživo nebude nic než povaleč, jestli se začne potloukat s
někým, kdo za něho bude platit výdaje. To ho rozzuřilo. Takže kdoví.
Možná že to byla právě ta Agnes, jíž se pomstil tím, že její krásný stín,
nazvaný Catherine Berkley, proměnil v nesmrtelnou bytost - že to tedy
byla Agnes, kdo mladému kandidátu playboyského povalečství
uštědřila ten poslední políček, který potřeboval, aby se místo
neplodného přítele milionářů stal jedním z velkých uměleckých tvůrců
našeho století.
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POLEMIKY

Revoluce srdcí
(Historicko-politický esej)

Vratislav Bušek

Posrpnový uprchlík mi nedávno polo
žil otázku: A nebyl to vlastně omyl - to
založení Československé republiky?

Jsou otázky, na něž lze odpovědět nejlépe jinou otázkou, např. “Proč
jste vlastně utíkal z Československa?” Byla by to však otázka
nespravedlivá a bylo by na ni možno dát mnoho odpovědí. Během
historie našeho národa tisíce a tisíce emigrantů opouštěly vlast a tisíce z
nich se pokoušely nejrůznějšími způsoby vyrovnat se s poměry v zemi,
jež přestala být jejich skutečným domovem, protože se k nim chovala
macešsky.
Bylo to jednou v Praze, za protektorátu, na večeři u profesora Otokara
Sommera, které se účastnil také president Emil Hácha. Vrátil jsem se
právě z výletu na Zbraslav, kde jsem na hřbitově našel náhrobek Franze
Procházky, městského písaře, z konce 19. století. Vedle něho odpočíval
později zemřelý František Procházka. A dr. Hácha na mé vyprávění
poznamenal: “Tak vidíte, ti Procházkové si poměr k Němcům už
vyřešili.”
Krutost otázky posrpnového uprchlíka spočívala v tom, že byla polo
žena z nejosobnějšího hlediska nespokojeného emigranta. Háchova
poznámka poukazovala na pomíjivost všech osobních pokusů vyhnout
se úskalí vládnoucí germanizace. Hácha ovšem neřekl tu část pravdy,
kterou se pokoušel řešit z hlediska zájmů jako president protektorátu:
jak uhnout hrubé moci Hitlerově.
Problém emigranta-jednotl ivce a problém celého porobeného národa
popsal s otřesnou otevřeností Jan Amos Komenský ve svém nářku
Truchlivý.
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Truchlivý Kdyby má samého bída byla, snad bych i já lehčeji ji nesl; ale že pak hrozné tyto
neřesti celé vlasti a církve se dotýkají, to jest čeho zažiti nemohu, bolestiti a úpěti musím.
Rozum Nehněvej se, můj milý, že se tě zeptám, opravdu-li pravíš, že se pro vlast a církev*

tak trápíš? ... Nebo vím jistotně, že se tu Šalba a faleš provádí, a mnozí' bolest svou za
obecnou vydávají... svého dobrého toužíte, a obecným jménem to přikrýváte. Vyjde v
městě oheň, udělá se pokřik, sbíhají se chromí téměř i slepí. Ruky přičínějívšichni. Proč?
Pro milost-li vlasti? Zeptej se každého; najdeš, že se o svou chalupu bojí, buď že již hoří, a
neb by se kní dohořet mohlo... Nebo pověz mi medle, proč, když se o válce aneb o moru v
Asii nebo v Africe slyší, neděsíš se? Když v Čechách a Moravě, drkoceš, křičíš, naříkáš,
rukama lomíš? Proč to, medle?
Truchlivý Proto, že jest má vlast, ne onyno vzdálené krajiny.
Rozum ... ne upřímně vy naříkavci s Bohem i lidmi zacházíte; svého nepohodlí pode
jménem vlasti a církve oplakávajíce.
Truchlivý O jiných nevím; o sobě tvrdili smím, že lituji a litovali budu vlasti své přemilé,
bych pak tisíc mil odtud byl a v nebezpečenství jejím mně nebezpečenství nebylo. Aniž
mne namluvíš, abych za pověru měl tu částku země, kde zrozen a chován jsem, známé,
přátele a příbuzné mám, nad jiné více milovali.
Rozum ... čeho se medle lekáš? Obloupení a znuzení? Budeš tedy chudý! Což na tom?
Takoví se na svět rodíme, nazí a nicnemající... a budeš-li živ do pokojnějších časů, zase
něco míti můžeš; živá hlava vždycky klobouček nachází...
Truchlivý Já se vyhnání více bojím.
Rozum Nedej se tedy honiti, než jdi dobrovolně, nestává-llť tu bytu, jinam. A budštam ne
vyhnanec, než příchozí. Moudrý kdekoli jest, doma jest; blázen i doma jest u vyhnání.
Truchlivý Ale mne předce trápí, že tu ne o mne samého č^i^niti jest, než o celou vlast.
Rozum O vlast ty se neboj, ona nezahyne. Těžší věci jindy na jiné krajiny přicházívaly, a
stojí předce...
Comenius, SVU 1970, str. 174-184

Rozloučil jsem se s nespokojeným exulantem před hostitelovým
domem. Problém exilu, který trápil Truchlivého, jsme nevyřešili. Můj
nahodilý partner však už zjevně našel svůj klobouček. Nasedl do své káry
a odjel někam do New Jersey.
Připomínám si známý kontroverzní Bismarckův výrok Kdo je pánem
Cech, je pánem Evropy. Bolševici s oblibou citovali německé autority,
mj. i Bismarcka, také v roce 1968, když obsadili Československo. Klíčové
postavení českých zemí je zřejmě v celé jejich historii plné slávy i
ponížení. Dnešní mladá generace nezná zřejmě historii českého národa
od r. 1526 do r. 1648, zakončenou vestfálským mírem, který je právem
nazýván Mnichovem 17. století. Jím bylo mezinárodně uznáno panství
Habsburků nad českými zeměmi.
Je nesnadné porozumět komplikované situaci, která nastala v českých
zemích po bitvě u Moháče (1526), v níž zahynul český král Ludvík
Jagellonský. Připomeňme si tento zajímavý kousek historie. Stavové
čeští neuznali dědické nároky Ludvíkovy sestry Anny a zvolili za krále
Ferdinanda I. Habsburského. České země se staly těžce zkoušenou
křižovatkou spletitých dynastických bojů, politických, náboženských a
stavovských zájmů. Problém reformace a protireformace v říši a v
zemích českých se stal časem neřešitelným vzhledem k stoupajícímu
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fanatismu strany katolické za císaře Ferdinanda 11. Marně volaly k císaři
hlasy dovolávající se Rudolfova majestátu z r. 1609 a dožadující se
svobody víry, “protože víra jest dar boží a nikdo k ní nemůže být nucen”.
Dne 23. května 1618 byli císařští místodržící Martinica Slavataspolu s
písařem Fabriciem vyhozeni z oken Pražského hradu na smetiště. To byl
začátek třicetileté války. Po smrti císaře Matyáše 20. 3. 1619 se ujal vlády
Ferdinand II, krátce potom z českého trůnu sesazený (19. 8. 1619).
Protestantští stavové si zvolili na český trůn Fridricha, kurfiřta falckého,
hlavu protestantské Unie v říši. Stalo se to bez souhlasu jeho tchána,
anglického krále Jakuba I., který váhal podpořit svého zetě (a dceru
Alžbětu) v marné snaze navázat rodinné svazky s habsburským císařem v
Madridu. Pomoc ze strany protestantů z říše nestačila vyvážit sílu strany
katolické. Na sněmu ve Frankfurtě (28. 8. 1619) byl Ferdinandu, zvolen
císařem a v bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) bylo o jeho vítězství v českých
zemích rozhodnuto. Dne 21. 6. 1621 byli na pražském Staroměstském
náměstí pro výstrahu popraveni vůdci českého povstání a jejich lebky
umístěny na Mostecké věži. Porážka českého povstání a krutost potrestá
ní jeho vůdců byly bezpříkladné. Bedřich Falcký, “zimní král český”,
utekl i se svou manželkou Alžbětou z Cech. Zmatek byl takový, že na
Pražském hradě zapomněli “princátko”, r. 1620 narozeného Ruprechta.
Po českých zemích se potloukala cizí soldateska, plenící kraje, které
přišla “osvobodit”. V únoru 1628 odešel do exilu neúnavný bojovník za
osvobození porobeného národa Jan Amos Komenský, který dosáhl
světového věhlasu svými pedagogickými pracemi.
Švédové se r. 1648 zmocnili Pražského hradu, zajali kardinála
Harracha, který byl později na zákrok francouzského ministra kardinála
Mazarina propuštěn na svobodu. Kořist švédské soldatesky byla
nesmírná. Mnoho historiků si kladlo otázku, proč čeští studenti vedení
jezuitou Plachým tehdy zabránili Švédům zmocnit se mostu a po něm
“osvobodit” Prahu. Švédové však nepřicházeli Prahu osvobodit, ale
vyplenit. Takřka současně přišla do Prahy zpráva o uzavření míru
vestfálského.
Komenský vkládal velké naděje do pomoci švédského kancléře
Oxenstjerny, který odešel do exilu r. 1628. Po uzavření westfálského
míru ho z.ahrnul výčitkami, že opustil věc protestantů. Oxenstjerna se
cítil dotčen a Komenský uznal v dopise svou ukvapenost slovy, která
jsou svědectvím jeho velikosti a moudrosti i ve chvíli nejtěžšího
zklamání:
Náš Bůh je stále dosti mocný, aby ukázal našim, sousedům, že když opustili naši věc,
opustili také sebe. Žalovat na jiné v našem neštěstí je způsob člověka nevychovaného. Bylo
hy z naší strany pošetilé svalovat vinu naší tragedie na druhé a na něsi stěžovat. Na druhé
straně je první část moudrosti podívat se do sebe a naříkat nad vlastními chybami v naší
bídě... poněvadž musíme to uznati, že jsme se dost nestaral o sebe, ale spíše jsme žádali
druhé, aby vedli naši vojnu, zatím co my jsme zůstávali opatrně stranou.
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Mnozí dnes očekávají, že jiní povedou vojnu za nás, dokonce snad až z
Cíny, zatímco my zůstáváme “opatrně stranou”. V Kšaftu umírající
matky Jednoty bratrské Komenský napsal známá prorocká slova, která
se splnila až po třech stech letech: Věřím i já v Boha, že po přejitívichřic
hněvu... Vestfálský mír z hlediska mezinárodního práva vydal země
české na milost a nemilost vítězným Habsburkům. Na české země padlo
temno...
Krutá protireformační perzekuce vlády Karla VI. však neučinila přítrž
“českému kacířství”. Nekatolictví v zemích českých se udržovalo nej
houževnatěji na místech odlehlých a hornatých, kde prostý lid čtení
knih nesmírně milovný, knihy lutherské a jiných sektářů donášené
nekatolickými emisary, nejen sám horlivě četl, ale i jiným předčítal a je
v bludu posiloval. Československá vlastivěda, díl IV., Dějiny, 1932, str.
563...)
Roku 1729 hrabě František Josef Černín popsal své dojmy z jednání ve
Vídni: Jakmile začnu mluvit o věcech království, zdá se, jakoby žádné
království české a žádný národ český na světě už neexistovaly, ba jakoby
ani naděje nebylo, že by měly budoucnost. K tomu lze připojit výrok
hraběte Jana Josefa z Valdštejna: Pro tuto nebohou zemi nikdo nemá
nejmenší vážnosti, ba i její jméno je odiosní. (Česká vlastivěda, díl IV.,
Dějiny, 1932, str. 552, 558.) Český národ se však bránil a nezahynul,
protože jeho kořeny žily v době obrozenské 19. století, jakoby poslušný
odkazu Jana Amose Komenského z Kšaftu umírající matky Jednoty
bratrské. (Albert Pražák, Národ se bránil, Sfinx, B. Janda, Praha 1945.)
Zatímco český národ se ubránil, ba mohutněl, slovenská jeho větev v
Uhrách spěla vstříc zániku a jen desítky slovenských vlastenců
vzdorovaly pomadarštění. (Vávro Srobár, Osvobodené Slovensko, Cin,
Praha 1928, str. 182-3.) V župě ružomberské z někdejších dvaceti tisíc
Slováků zbylo jen asi pět uvědomnělých. (Václav Chalojupecký, Zápas o
Slovensko, Čím Praha 1930.)
Bylo by zbytečné opakovat to, co j e známo o československých legiích
na Sibiři. Washingtonská odbočka Cs. národní rady americké vydala v
říjnu 1968 v redakci Čestmíra Ješiny sbírku dokumentů Zrození Česko
slovenska, která by neměla chybět v knihovně žádného dnešního
exulanta. Tam je (str. 79) uveřejněn text dopisu anglického premiéra
Lloyda George (z 11 9. 1918) adresovaný předsedovi Cs. národní rady v
Praříži, T.G. Masarykovi:
Jménem britského válečného kabinetu posílám Vám naše nejsrdečnější blahopřání k
pronikavému úspěchu československých sil proti německým a rakouským vojskům na
Sibiři. Historie o dobrodružství a triumfech této malé armády je ve skutečnosti jednou z
největších historických epopejí. Naplnila nás všechny obdivem k odvaze, vytrvalosti a
sebeodadani vašich krajanů a ukazuje, co se dá dokázat v triumfu nad časem, vzdáleností a
nedostatkem materiálních pramenů těmi, kdo nesou ducha svobody ve svých srdcích. Váš
národ vykonal nevypočitatelné služby Rusku a Spojencům v jejich boji za osvobození
světa od despotismu: nikdy toho nezapomeneme.
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SVU dobře činí, že se chystá vydat svědeckou práci Bradkeiia Lewise o
čs. legiích v Rusku. Doufám, žc najde i prostředky k publikování velké
dokumentární práce prof. Viktora Fice o tomto tématu. V nich je
uložena odpověď na otázku položenou na začátku mého eseje. Česko
slovenskou republiku založili ti čeští a slovenští legionáři, kteří nesli
ducha svobody ve svých srdcích. Lloyd George slíbil, že našemu národu
nebude nikdy zapomenuto jeho služeb za osvobození světa od
despotismu. Co však znamená nikdy v řeči vedoucích státníků? Taková
je otázka dneška.
Československá republika nám nebyla darována. Vybojovaly ji naše
legie na Sibiři a na jiných bojištích světa. Naše legie na Sibiři - nakonec
opuštěné spojenci a demoralizované - zabránily, aby němečtí a rakouští
zajatci v Rusku nepřišli na pomoc západní německé frontě. Tak
prokázaly velkou službu světu v boji proti despotismu. V roce 1938
Anglie změnila mnichovským diktátem slib věčné vděčnosti za zradu.
Československo bylo obětováno iluzi míru s Hitlerem. Český a
slovenský lid však znovu nesl ve svých srdcích víru ve vítězství svobody.
Národ český a slovenský přežil Habsburky i Hitlera. Přežije i dnešní
dobu ponížení a sovětské okupace. V roce 1918 založil svobodnou
Československou republiku, která byla po dvacet let bytem slávy a
demokracie ve střední Evropě. Na její půdě vyrůstaly generace, mezi
nimi i můj nahodilý partner, o němž jsem se zmínil na začátku této
úvahu a který truchlí nad dočasnou ztrátou české svobody, tak jako si
stěžoval slovy Truchlivého největší český exulant Jan Amos Komenský.
Historie českého národa není pouze historií jeho ponížení, ale také
jeho slávy. Dnes se opakuje dialog Komenského s kancléřem
Oxenstjernou. Komenský prohlásil nad dočasnými troskami nadějí na
cizí pomoc, že národ se může opřít jen o vlastní síly. Ne proto, aby
exulanti v cizině našli svůj nový klobouček, ale aby vláda našich věci se
opět vrátila do našich rukou. Aby tam, kde hrubá cizí moc uchvátila
vládu nad opuštěným domovem, zvítězila víra Jana Amose
Komenského. Sebevětší moc cizáků nezlomí revoluci statečných srdcí.
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Československé dějiny v aforismech
Antonín Paleček
Někteří historikové předesílají své práce a někdy i jednotlivé kapitoly
motem vyjadřujícím základní myšlenku díla. Pokusím se v
následujícím článku stručně naznačit, o co šlo v různých obdobích
našich dějin konče rokem 1948. Moje poietí je neortodoxní tím, že do
jejich čela stavím osobu, činy a komentář dlouholetého ministerského
předsedy Antonína Švehly, obecně uznávaného za “architekta” naší
demokracie.

1. Sibiřská anabáze.
Hrdinské činy, které po celé generace vzbuzovaly obdiv/ lidstva byly činy
malých národů bojujících o svou svobodu.. (Lloyd George)
2. Zrod československé vlády.
První zákon prohlašoval, že všechny dosavadní zemské a říšské zákony
zůstávají v platnosti.
Kokardy, jásot, na praporu prapor
srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavětí..

Leč všichni vy, jichž srdce pýchou zhrdla,
jež opíjí dnes oslava,
poslyšte výkřik z básníkova hrdla,
boj teprve nám nastává.

(Vilítor Dyk)
Byly hádky kdo nás více osvobodil,, zda ti venku, nebo my doma. Mně
připadá daleko důležitější, že mezi námi nebyl jed^urý zrádce. Říkám,
nikdo neselhal, ani dělník, ani sedlák, ani měšťák. (Antonín Švehla)

Není radno pře.přahat, když náš povoz překročuje řeku.
(Abraham Lincoln)
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3. Zá barový zákon.
Pozemková reforma změnila složení české vesnice, v níž bydlela větší část
národa. Díky pozemkové reformě zůstala vesnice jako celek věrna ideá
lům vzkříšeného národa a stala se pevnou oporou všech našich vlád.
Tento politický vývoj neměl obdoby v žádném státě východní a střední
Evropy.

Majetek sám o sobě je věc dobrá, nikoli špatná, avšak majetek
soustředěný v rukou hrstky lidí působí korupci na jedné straně a láme
charakter na straně druhé. (Henry George)
Ztratili jsme šlechtu, odcizila se nám. Jedno však nám vzít nemohli,
lásku k půdě, již náš lid choval v srdcích svých a přenášel z generace na
generaci. Byla to jiskérka, která nyní vzplanula oživujícím žárem.
(Antonín Švehla)
4. Pražské pouliční bouře.
V květnu 1919 po celé dva dny plenil lid pražské krámy a měl přitom
sympatie mocných socialistických stran. Úřadující ministerský
předseda Švehla zakročil teprve druhý den, když i socialističtí předáci
počali mít obavy o udržení veřejného pořádku. Získal si tak jejich dů
věru.

Lid nemá žádný zájem na. nepořádku. Když koná něco nesprávného, činí
tak z omylu a není to zločinem. Jinak je tomu s vládou, která dělá někdy
vědomě pochybenou politiku a jindy chybuje jen omylem.
(Edmund Burke)
5. Rudo-zelená koalice.
Důsledkem červnových obecních voleb r. 1919, jež podstatně posílily
sociální demokraty, byl pád Kramářovy vlády. Nová vláda se opírala o
strany socialistické a stranu agrární a představovala tak dvě hlavní
složky národa: dělníky a sedláky. Bylo to společenství nesourodé, jež
nemělo obdoby v žádném jiném národě, ale splnilo velmi důležitý úkol.
Tato koalice byla, podle svědectví Masarykova, dílem Švehlovým.
Zabránil ji na čas ideové polarizaci národa, k níž došlo ve všech státech
na východ od Rýna. Posílil tak znovu svou pozici v socialistických
řadách.
Žádná vláda nemá vyhlídky dlouho se udržet u moci, nezaručuje-li
zároveň pořádek a pokrok. Pořádek však neudrží, nemá-li stále nazřeteli
pokrok. (J.S. Mill)
Každá vláda je založena na kompromisu a vzájemných ústupcích.
(Edmund Burke)
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6. Nástup marxistické levice v prosinci 1919.
Komunismus odmítám. Bez individualismu, bez nadaných a
vynalézavých jedinců, bez schopných vůdců, bez géniů práce pro společ
nost se nedá rozumně a správně organizovat. Je naší povinností bránit
demokracii proti diktátorskému absolutismu, ať si dělá nároky na
diktaturu proletariát, stát nebo církev. (T.G. Masaryk)
Nebezpečí naší doby nemá své kořeny v sociálních podmínkách, nýbržv
sociálních doktrínách. (Ernest Baker)

7. Ústava ratifikována v únoru 1920
byla označena za kompromis mezi stranami, mezi různými světovými
názory, mezi odborníky a politiky, mezi socialisty a měšťáky, mezi
katolíky a nevěrci, mezi konzervativci a pokrokáři, mezi Čechoslováky a
v parlamentě ještě nepřítomnými Němci. Lví podíl na jejím
vypracování měl Švehla.
Přitom my, národ československý, prohlašujeme, že chceme usilovat,
aby tato ústava i všechny zákony naší země provedeny byly v duchu
našich dějin, stejně jako v duchu moderních zásad obsažených v hesle
sebeurčení, neboť se chceme přičleniti do společnosti národů jako člen
vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový . (Úvod k ústavě)

8. Rozdělení sociálně demokratické strany..
V září 1920 rozhodlo se vedení této strany vykořenit ze svých řad
komunisty. •

Neměli bychom se nikdy stydět přiznat se, že jsme se mýlili. Je to jen jiný
způsob jak říci, že jsme dnes moudřejší než jsme byli včera.
(Alexander Pope)
9. Nástup pětky.
Před rozštěpením sociálně demokratické strany, jejíž členstvo bylo z
větší části komunistické, byla naše demokracie jen snem. Stala se
skutečností teprve za úřednické vlády Černého, ve skutečnosti vlády
Pětky. Pětku tvořili předáci pěti hlavních stran, kteří se pravidelně
scházeli a rozhodovali o osudech národa. Aby uchránili sociální
demokracii od nařčení ze spolupráce s kapitalistickými stranami,
konali své schůze tajně. Zásluhou Pětky bylo, že naučila vedoucí strany
řešit hospodářské a sociální problémy dohodou a kompromisy.
Demokracie se stala pod vedením pětky realitou. Pětka se stala školou
demokracie. Zůstala u vesla i za následujících dvou vlád až do roku 1926.
Založila dobré jméno Československa ve světě. Ani tato instituce a
nástup demokracie neměly obdoby v žádném z nových států poválečné
Evropy.
68

Všechny velké národy mají své tajné počátky. Zrodily se na tajných,
nikým a ničím nerušených schůzkách. (Walter Bagehot)

Největší státníci našich dějin nebyli jednotlivci, ale skupiny osob.
(Ernest Baker)

Národ může obstát v chaosu, uhájit existenci, jen bude-li pevně organi
zován. Bezhlavé stádo ovec splaší třeba mravenec, a stádo jako slepé
vpadne do ohně. (Antonín Švehla)
10. Porážka generální stávky v prosinci 1920.
Prohlašuji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že se nám, Če
chům, ruský vzor nehodí. V Evropě jsme zralejší pro pronikavé sociální
přeměny a nepotřebujeme k tomu revoluce branné, tím méně revoluce
teroristické, po vzoru ruském. (T.G. Masaryk)

11. Demokratická politika zahraniční.
V prvních letech poválečných dr. Beneš dbal rad svých západních přátel
a cele se soustředil na vybudování přátelského ovzduší se sousedy. Jeho
úspěchem byla jeho pomoc hospodářsky se hroutícímu Rakousku.
Usmiřování prováděné stranou silnější je projevem velkomyslnosti a
ušlechtilosti. Lze je pokládat za nejbezpečnější a možná za jedinou
politiku jež dává lidstvu mír. (Winston Churchill)

12. Zákon na ochranu republiky z bSezna 1923.
Zákon sledoval přísnější postup vůči politickým extrémům levicového
či pravicového ražení.
Lidé jsou kvalifikováni k osobní svobodě do téže m.íry, do níž jsou
ochotni krotit své špatné sklony. Společnost nemůže existovat bez
svrchované moci, která drží na uzdě nelidské počínání, a čím méně je
rozšířen zvyk sebeovládání, tím více bude se tato moc uplatňovat.
Odjakživa platí, že lidé nevázaných mravů nedovedou užívat dobrodiní
svobody. Jejich vášnivost klade jim. na ruce pouta. (Edmund Burke)

Jsme teprve první nebo druhé pokolení od dob robotních. V české
povaze zůstalo mnoho neupřímnosti, ramenářství, závisti a jiných
nectností z dob roboty. Není možno se jich zbavit během několika desíti
letí, ale musíme se jich zbavovat ponenáhlu. (Antonín Švehla)
13. Sociální zákonodárství.
Zákon o sociálním pojištění byl přijat a prosazen Pětkou v říjnu 1921.
Na oplátku měli socialisté pomoci straně agrární při prosazování
obilních cel.
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Silní lidé si vždy pomohou bez pomoci druhých. Obrana slabých a
malých, ať již jednotlivců, korporací, tříd či národu a států, to je úkolem
nové éry. (T.G. Masaryk)
14. Sněmovní bouře za zemědělská cla v červnu 1926.
Vesnice a selský stav byly všude v Evropě po staletí tradičně považovány
za kulturně a společensky méněcenné složky národa. Platilo to zvlášťo
střední Evropě, kde až do druhé poloviny minulého století byla velká
města ovládána živlem německým. Přehlížení venkova však nepřestalo,
i když se města počeštila.

Marxismus pozůstává z celé řady doktrín o společnosti, mezi něž patří
pohrdání selským stavem, a hodnotami, jejichž nositelem je selství.
(H. Seton-Watson)
Ochrana selského stavu je utopie, a to nežádoucí. Není možno získat
celý tento stav pro sociální demokracii, nýbrž jen tu jeho součást, která
se cítí být proletariátem. Sedláky, kteří se považují za pravý selský stav,
nelze získat. Patří k našim nejnebezpečnějším nepřátelům..
(Karl Kautsky)
Zemědělská práce nalézá se stále ještě ve znamení hanby. Dokud tento
stav trvá, nejsme svobodni. My stále ještě smrdíme kravským hnojem a
koňskou močí. Dokonce i stav nový, průmyslové dělnictvo, ač samo
socialismem domáhá se práva, je ve svém nazírání na práci zemědělskou
zajedno s ostatními. (Antonín Švehla)

15. Občanská koalice
rozšířila podstatně státotvornou sféru tím, že přijala do svých řad
německé, maďarské a polské strany, jakož i slovenskou stranu ľudovou.
Menšiny tak umožnily růst naší demokracie. Byla to první vláda, jež
měla loajální opozici a jež byla vlastně první čs. demokratickou vládou v
pravém slova smyslu.
Stát, který nemá možnost změnit svůj režim, postrádá možnost udržet
se. (Edmund Burke)

Společný zájem, nikoli společná filozofie, zaručuje bezpečnost státu.
(William Penn)
16. Volba Masaryka presidentem r. 1927.
Sü'any občanské koalice se nemohly dlouho smířit s myšlenkou, že
Masaryk, který se nikdy neskrýval svým socialistickým přesvědčením, by
mohl či měl být znovu zvolen presidentem, za vlády koalice nesociali
stické. Švehla si nepřál rozštěpení národa, k němuž by pak došlo a jeho
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vliv byl tak silný, že se mu podařilo převést většinu občanských stran do
svého a Masarykova tábora.
Je třeba nadměrné opatrnosti jedná-li se o to přebudovat vlastní obydlí,
které po léta odpovídalo našim potřebám. (Edmund Burke)

17. Zákon o reformě veřejné správy
představoval ústupek od dosavadního centralismu a byl projevem dů
věry v loajalitu slovenského lidu.

Chcete-li si získat lásku lidu, musíte mu dát výsady, jichžsi žádá, nikoli
to, co sami považujete za nejvhodnější dar. (Edmund Burke)
18. Udržalova druhá vláda.
Občanská či “panská” koalice neznemožnila spolupráci se stranami
socialistickými. Duch národní jednoty byl za této vlády oživen jejich
vstupem do vlády, spolu se stranou německých socialistů.

Bez socialistů nelze u nás trvale vládnout. (Antonín Švehla)
19. Zákon o mimořádné moci nařizovací
r. 1933 zavádí autoritativní demokracii.

V podstatě byla odjakživa buď diktatura, nebo demokracie; buď někdo
vládl lidu, nebosi lidé vládli sami, ale vždy cky se muselo vládnout. To.se
rozumí, byly různé diktatury, byly i různé demokracie. My se musíme a
budeme ještě mnoho učit od starých demokracií; ale můžeme a máme se
učit také od diktatur. Vždyť někdejší Pětka měla něco z diktatury, ale
zůstávala orgánem demokracie. (Antonín Švehla)
20. Švehla o problémech doby na konci svého života.

Jak říkám, dát hlavy dohromady, a vy mi namítáte, že by se muselo dřív
překonat naše stranictví. Vy jste také jeden z těch intelektuálů, kteří
kážou o svobodě a demokracii a přitom by chtěli vyhodit strany. Jak si
tedy představujete tu demokracii? Odstranit strany, to je právě zásada
diktatury. Demokracie znamená strany, znamená, že lidé mají právo na
různé zájmy a ideály a že se musejí dohodnout. Strany znamenají
kontrolu; každá se dívá té druhé pod pokličku, co vaří v hrnci. Říkáte, že
nejste proti stranám, ale že byste chtěl, aby byly lepší. Tak vidíte, pořád
vykládáte, jak by věci měly být, já beru věci tak jak jsou, beru i strany, jak
jsou. Když si nemohu ušít košili z hedvábí, ušiji si ji z čajku, ale musím
mít košili, jen abych ji dobře střihl a sešil. Řeknu vám, já mám všechny
strany rád, ať jsou v koalici, nebo v opozici; kdyby se která ztratila, skoro
by mně chyběla.
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21. V květnu 1935 podepsal dr. Beneš v Moskvě se Sovětským svazem
smlouvu o vzájemné pomoci.
Sověty se zavázaly pomoci Československu, kdyby bylo napadeno
Německem, jestliže Francie dostojí svému závazku podobné pomoci. Na
konci svého života svěřil se dr. Beneš svému bývalému sekretáři dr.
Táborskému, že jeho největší chybou bylo, že do poslední chvíle nechtěl
věřit, že ho Stalin od roku 1935 cynicky obelhával. Benešovu důvěru vůči
Stalinovi a jeho víru v něho je třeba pokládat za hlavní příčinu kalamit,
které poté dolehly na Československo.

Nechoď, Vašku, spány na led; mnohý příklad máme, že pán sklouzne a
chudák si za něj nohu zláme. (Karel Havlíček Borovský)
22. Československé parlamentní volby
vyvolaly v život mocnou stranu sudetských Němců vedenou Henleinem.
Problém německé menšiny se stal poté hlavním problémem českoslo
venským. Henleinovo hnutí bylo v prvních letech ideově nevyhraněné.
Střetával se v něm negativismus dvou rozpuštěných německých stran s
umírněným křídlem, které bylo ochotno vstoupit do vlády a zlepšit tak
postavení sudetských Němců. Přišla by tak k moci nová občanská
koalice, v níž by byli Němci v menšině. Dala by Němcům kulturní
autonomii, ale zároveň by stranu rozpoltila, podobně jako rudo-zelená
koalice rozpoltila zradikalizovanou sociální demokracii. Zároveň by
vyrazila dohodou s Němci Hitlerovi z ruky zbraň. Dr. Beneš, který byl
později zvolen presidentem, však považoval myšlenku občanské koalice
za nepřijatelnou.
Navrhoval bych vám, abyste uvážili, je-li rozumné a správné, abychom
uvalovali trest na někoho ne pro jeho činy, ale proto, že neodpovídá
našim představám. (Edmund Burke)

Není-li někdo hnán do zoufalství a svévolně odmítán, setrvá málokdo v
krajnosti do důsledků .(Antonín Švehla)
23. V prosinci 1935 byl zvolen dr. Beneš presidentem.
V podstatě byl mluvčím týchž stran, které se po válce představovaly
národu jako “lidová demokracie”. Aby vzbudila zdání jednoty národa,
dala mu hlasy i většina občanských stran. Byl doporučen do svého úřadu
Masarykem.
Nejlepší, co můžeme říci o lidové frontě, jak o domácí, tak o těch cizích,
je, že vcelku má srdce na pravém místě, ale její mozek a svalstvo jsou
chabé. (Dorothy Thompson)

Chybí-li učený, chybí hodně. (České přísloví)
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24. V prosinci 1936 nabídl Hitler Benešovi prostřednictvím svých dvou
emisarů pakt o neútočení,
který byl podle výroku Benešova obdobou polsko-německého paktu z r.
1934. Beneš odmítl Hitlerův návrh, protože v něm viděl buď znak velké
slabosti, anebo hanebný podvod.

V politice je dalekozrakost nebezpečnější než krátkozrakost. (Bismarck)

Slabý síly nepřemůže, ale může, ba musí se s ní vyrovnat a dohodnout;
ale musí ji vidět a dovést vyvodit řádné důsledky včas. (Antonín Švehla)
25. Po více než dvou letech studené války s Henleinovou stranou,
vstoupila pod nátlakem západních mocností v listopadu 1937 česko
slovenská vláda v jednání s touto stranou, jež mezitím upadla nebo byla
zatlačena do Hitlerových osidel.
Nebezpečím včas zpozorovaným lze předejít. Stálý odklad však vede k
tomu, že se nemoc stává nevyléčitelnou. (Machiavelli)

26. Západní velmoci prohlédly skutečné záměry Stalinovy. Nebyly však
morálně ani fyzicky připraveny postavit se tehdy Hitlerovi na odpor.
Aby zabránily zničení izolovaného Československa, vypracovaly plán
odstupu německého území, který pak 21. září 1938 předložily českoslo
venské vládě. Vláda s těžkým srdcem nakonec plán přijala.
Moc korumpuje a bezmocnost rovněž. (George Orwell)

27. Mnichovský diktát.
Na mnichovské konferenci čtyř vedoucích evropských velmocí, (na niž
byl Československu odepřen přístup,) bylo rozhodnuto o osudu
Československa. Konference byla zároveň velkou diplomatickou
porážkou západních velmocí.
Slabost sama o sobě není zradou, ale může mít stejně hrůzné následky.
(Churchill)

28. Hitlerova okupace českých zemí v březnu 1939.
Touha mít někoho pod sebou je přáním nejspodnějších ze všech lidí.
(Edmund Burke)

Kdyby Čechové upadli v porobenost a v poddanství ruské nebo pruské
říše, nikdy by se nespokojili s osudem svým; nikdy by jim nevyšlo z
paměti, že dle práva mají odjakživa poddání býti sami sobě, to jest své
vlastní vládě. (František Palat ký)
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29. Nedbaje varování svých londýnských přátel, [odepsal v prosinci
1943 dr. Beneš svou druhou smlouvu se Sovětským svazem. Spojil tak v
poválečné Evropě osudy své země s osudy a cíly Sovětského svazu.

Ti, kdo si špatné pamatují své zkušenosti, musí je znovu prodělávat.
(George Santayana)
Každá politická vina nebo chyba se mstí přísně a brutálně.
(dr. Edvard Beneš)

Jestli nepřítel zasadil hluboké rány, rány způsobené falešnými ideovými
základy jsou ještě hlubší. (Acton)
Osud našeho národa je přímo a logicky spjat se Západem a s moderní
demokracií'. (T.G. Masaryk)

30. Po skončené válce vyssndána byla nadvláda nacistů stejně krutou a
bezohlednou nadvládou komunistů, zahalenou do lidově demokrati
ckého názvosloví. Program byl vypracován komunisty v Moskvě,
schválen jejich rozpačitými lidově demokratickými českými a sloven
skými soudruhy a předložen z Košic v dubnu 1945 národu jako hotová
věc.
Jsou dokonce hrubé přehmaty tak dobře promyšlené, že ve chvíli, když
politika poctivá a rozumná je hozena pfes palubu, v lidu je šířena
představa, že národ se ubírá za novými, vznešenými cíli.
(Edmund Burke)
31. Nová vláda se domníívala, že je možno a nunno vládnou, bez
občanských stran, nelxtt* bylo nebezpečí, že by tyto strany byly s to zmařit
dalekosáhlé hospodářské a sociální přeměny, jež měli na mysli komu
nističtí ředitelé vnitřní politiky. Byl proto jedním z prvních činů nové
vlády zákaz obnovy občanských, tj. “nelidově demokratických” stran. K
tomu účelu byly tyto strany nařčeny ze “zrady”. Puč byl přijat veřejností
takřka bez protestu.

Začali jste špatně, protože jste začali s pocitem odporu proti všemu, co
bylo vybudováno vašimi otci. (Edmund Burke)
Vražda může být provedena legálními prostředky, dobře promýšlenou
válkou, nebo nařčením, stejně jako dávkou jedu nebo dýkou. (Acton)

Jako na celém světě i zde bylo celkem samozřejmé, že intelektuálové
nejen sympatizovali s politickou levicí, ale také více nebo méně se
snažili v její prospěch zasáhnout. Většina se pak ztotožňovala, s nejra
dikálnějším směrem, tedy s komunisty, nebo je alespoň respektovala.
(František Halas)
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Přemýšlejte o tom, proč to tak hrozně prohrála inteligence. Máme dnes
tři diktatury: ruskou, italskou, německou; to znamená slovanskou,
románskou a germánskou diktaturu. Každá má jiné příčiny, ale všechny
tři mají něco společného: zakroutily inteligenci krkem. Buď si z ní
udělaly holku pro všecko, nebo ji vyhodily. Každý konec demokracie je
zároveň porážkou inteligence. Inteligence to musí prohrát, když nemá
schopnost vést.
Politika je věc krásná, ale ze všech nejkrásnější je politika českoslo
venská. Protože je tak těžká.. Malý stát, nehotový a politicky nezkušený
národ. Silné menšiny to znamená mezinárodní a světová politika na
vlastním gruntu ve vlastním dvoře. Kolem nás cizí rasy a státy, které
myslí jen na to, jak zvrátit dnešní stav. A my jsme uprostřed Evropy ta
nejzazší bašta demokracie, jsme její první hlídka v poli... My všichni
tady jsme ve službě; úkol, který nám je uložen osudem je věc světová a věc
pro věky. A já vím, že náš člověk neselže a nezradí.
(Hovory s T.G. Masarykem, zán 1933)
32. V (^er^vnu 1945 nařídlla vláda odsun Němců a Maďarů , kteří
nemohli prokázat, že byli antifašisty před válkou nebo za války.

Velká síla totalitního státu je v tom, že nakonec přinutí ty, kdo se ho
obávají, aby ho napodobovali . (Adolf Hitler)
Cechové volali vždy po rovnoprávnosti a ne po nadprávi. Vzhledem k
svému centrálnímu postavení bude mít československý stát vždy zájem o
to, aby Němcům a oběma menším minoritám byla zaručena lidská
práva. (T.G. Masaryk)
33. V dubnu 1947 odsouzen byl agrární předák Rudolf Beran nejprve
vládou a pak Národním soudem k dvacetiletému vězení.

Nic se nepříčídemokracii tolik jako poslat někoho do vězení, protože je
nepolulární. V tom je pravá zkouška civilizace. (Winston Churchill)
34. V červenu 1947 zřekly se feslooslovensko. Polsko a Maďarsko účasti
na Marshallově plánu. V říjnu 1945 byly znárodněny banky, pojišťovny,
doly a klíčový průmysl.
Někdy je stejně těžké přesvědčit otroky, aby se stali svobodnými, jako
přesvědčil svobodné lidi, aby volili otroctví. (Edmund Burke)

35. Dine 11. února 1948 rerignovalo dvanácc nekomunistických ministrů
na protest proti “bezpečnostním’' opatřením komunistického člena
vlády.
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Oč lehčí je dostat se do špatné společnosti než se z ní vymanit.
(Winston Churchill)
36. Čeští komunisté, kteří byli de facto od r. 1945 vládci země, vypudili
25. února 1948 z vlády své lidově demokratické rozčarované, rebelující
kolegy a nastolili totalitní stát.
Revoluce jako Saturn požírá své vlastní děti. (Vergniaud)

Raději válku prohrát než z ní vyjít vítězně s diktaturou v čele.
(Thomas Jefferson)
37. V červnu 1948 se dr. Beneš vzdal presidentského úřadu.
Stát, který ponížil člověka, aby ho učinil povolným nástrojem, své vůle a
svých záměrů, pozná brzo, že s tímto malým člověkem žádný ze svých
velkých plánů neuskuteční'. (J.S. Mill)
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Z NAŠÍ NEJMLADŠf POEZIE
Přinášíme ukázky z poezie našich nejmladších, kteří žijí s námi v exilu,
někteří dosud chodí (nebo donedávna ještě chodili) do cizích škol a
přesto zůstávají úzce spjati s rodnou řečí. Jev zajisté velice potěšitelný,
výjimka potvrzující pravidlo, ne neprávem hlásané pesimisty - že mlá
dež se v exilu odcizuje své původní zemi a její kultuře.

Helena Kořínková, Švýcarsko
Jsou lidé, pro něž život
je jako služba u počítacího stroje.
Pro tyto lidi není problémů.
Vše mají předem spočteno,
vše mají předem zajištěno,
vše mají zajištěno dozadu.
Počítací stroj odstraní jakoukoliv
těžkou překážku.
To vědí předem.
Proto si ničím hlavu nelámou jen spokojeně sedí
a dosazují nejsnadnější čísla,
aby jim vyšly
ty nejpraktičtěj.ší výsledky.
Vše mají zmapováno,
vše mají zúčtováno,
od všeho mají seznam.

Dobrodružstvími je pro ně čekání
na další události.
To dělajíce každý den,
jsou připraveni naházet je do stroje,
aby jim spočítal,
co z toho kouká.
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Náhody a cesty do neznáma
a jiné vachrlaté věci to pro ně není, to nikdy nepoznají.
A rádi jsou, vždyť nechtějí to znát.
A jaktěživ je žádná katastrofa nepřekvapí.
Leda snad, že by ten stroj
najednou přestal počítat.

Pavel Řehůřek, Kanada
• • •
Ach
nechat si
nalepit
na záda svíci
nechat se kopat,
do zadku nohou ou
překrásnou nohou ou
budoucnosti
• • •
letadlo

vojsko

vojsko

VOJSKO
křik

krik

KŘIK
svaz

prolhaných
republik
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Špinavá kráva
sežrala trávu
přesmutné jaro
zelení hází

dál

Yveta Tausingerová, Kanada

20.2.1974

Úzká, polní cesta, jízda v bryčce’,
je možné slyšet v poli čtyři smyčce?
Polní cesta s bryčkou, léto,
bylo jasné, že jsem narazila na kvarteto.
Bylo tak hezky, že voněly jen stromy.
Ten první' houslista tni byl povědomý,
vypadá jak rabín, povídám si v duchu.
Ti muzikanti hráli podle sluchu.
Najednou se ozvaly dva výstřely z lovu,
ještě třetí výstřel - a ticho přišlo k slovu.
Slunce se však usmálo znovu na nástroje,
cellista si sedl a oni hráli vstoje,

dva houslisti a jeden violista,
jejich intonace byla skoro čistá,
cellista měl přímo krásnou intonaci,
ve zpěvu jim pomáhali ptáci.
Ptáci letí nahoře a oni dole,
pšenice je dávno ve stodole,
ptákům se zpěv zalíbil a zpomalili v letu,
vyslechli si sedm flažoletů.
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Vyslechli si dvacet sedm zpráv,
o tom, že někdo vypil bolehlav,
o mouce, jenž se mele ve mlýně,
o jezdcích, kteří bloudí v krajině,
o hoře, která kouká do údolí,
o moři, zaplaveném solí',
vyslechli si předtuchu zániku a konce,
věděli, že přijela jsem od Jablonce,
znali tu předtuchu konce a zániku,
který z nich za své vzal a který za kliku.
Viděli také, že violista pláče,
a slza ukápla mu do koláče,
koláč je slaný, vždyť je to k smíchu,
kdo by se smál náhlému tichu,
koláč je kulatý a vprostřed je díra.,
a viola má zase kavalíra.

Bryčka mi ujela, splašení koně,
nepojedu honit povětroně.
Ten houslista mi připomínal rabína.
Jak teskná je tahle krajina!
Den zbledl a už se šeří,
měla bych být dávno po večeři,
měsíc je stříbrný a hvězdy zlaté,
z nástrojů se hne Sarasate.

Mezi hvězdami se objevila kometa,
byla krásná, neviděla jsem ji od léta,
pluje a je symbolikou doby,
snad se na ni Pánbůh nerozzlobí.
Svítá’, den bude stejný, ne však naše životy.
Sbalili si všechno od houslí až po noty.
Takhle nějak to snad mělo být.
Myslíte, že ten houslista byl Žid?
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Hana Benešová, Kanada

• • •
A zase jit a třeba klopýtat
a mít tě nebo nemít vedle sebe
a zase jít, jen probůh nečekat
na hvězdu, kterou možná snese nebe.

Čekáš-li na to, co ti spadne shůry
překvapen budeš, zřejmě po právu,
může ti zrovna místo štěstí fůry
vlažný trus ptačí padnout na hlavu.

• • •

Ptám se karet, ptám se čaje,
lógru od kávy,
týdny běží, sníh už taje:
... vše se upraví'.
Ze čas léčí, jsou jen řeči,
jež mě nebaví,
nemám stání pro čekání
příští popravy,

přeruším to kolísání
věčné únavy...
Co mě drží, co mě brání?
Lógr od kávy?

XI

Výzva výtvarníkům
Čtvrtletník Proměny poskytuje již čtrnáctý rok vědeckým pracovní
kům a literátům příležitost seznamoval veřejnost s výsledky jejich práce.
Činnost výtvarníků se však v obsahu Proměn zrcadlila dosud jen zřídka.
V rámci rozšířené redakční rady byl založen také referát pro výtvarné
umění. Proměny hodlají uveřejňovat reprodukce děl výtvarných uměl
ců a články kritiků a historiků umění. Vyzýváme české a slovenské vý
tvarníky v zahraničí, aby posílali černobílé fotografie svých prací s refe
ráty o své umělecké činnosti. Chceme v Proměnách postupně vytvořit
galerii českých a slovenských výtvarníků ze všech oblastí světa. Příspěv
ky a fotografie zasílejte vedoucímu redaktorovi Proměn.
Na vaši spolupráci se těší
Jiří Lauda,
referent pro výtvarnou kulturu

MILOŠ REINDL žije v Montrealu od r. 1968, kdy opustil s rodinou
Československo. V Praze studoval na UMPRUM malbu u Fily a u Kybala se specializoval na koncepci a vázání koberců. Reindlovy filmové
plakáty řešené velkorysým grafickým stylem byly oceňovány odbornou
kritikou doma i v zahraničí. Ukázky uveřejnil m.j. i švýcarský odborný
list GRAPHIS.
Miloš Reindl je profesorem kresby na Lavalově universitě v kanad
ském Quebecu a i nadále experimentuje v malbě.
-a.

Miloš Reindl: Dvě experimentální malby
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ROZPRAVY

Vzpomínky na Bratislavu
Larisa Silnička

Uplynulo již téměř devět let od bratislavské schůzky. Zúčastnila jsem
se jí osobně, ale když jsem se rozhodla něco o ní napsat, pocítila jsem
nutnost trochu procvičit paměť. (Tato léta nebyla rekreací. Okupace,
ilegální útěk z Československa, stěhování do nové země a mnohaletá
snaha přeměnit tuto novou zemi v domov.)
Sotva jsem začala číst různá díla, věnovaná Československu,
uvědomila jsem si, že mohu být proti své vlastní vůli ovlivněna
některými myšlenkami, vyjádřeními, hodnoceními; a tak jsem se
rozhodla zůstat jen u vzpomínek, u faktů, kterési pamatuji a které podle
mého mínění, mohou pomoci procítit ovzduší toho roku..
Moje postavent v Praze bylo dost neobvyklé'. Byla jsem sovětskou
občankou, provdanou za Čecha do Československa. Po absolvování
Moskevské univerzity začal můj muž pracovat jako vědeckovýzkumný
pracovník institucí Ústředního výboru Komunistické strany Česko
slovenska (zpočátku v Ústavu dějin KSČ, později na Vysoké škole
politické), a to pomohlo i mému pracovnímu zařazení. Mým prvním
pracovištěm byla redakce časopisu Otázky míru a socialismu, později
Sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci a nakonec Vědecko
výzkumný ústav národohospodářského plánování při Státní plánovací
komisi ČSSR. Současně* tím, vzhledem k tomu, že ruština byla mojí
mateřštinou, tlumočila jsem simultánně na několika sjezdech KSČ, na
stranických konferencích, na poradě komunistických stran Evropy v
Karlových Varech v r. 19671 na bratislavské schůzce. V Čierné nad Tisou
jsem nebyla; v době, kdy se setkání konalo, vracela jsem se z dovolené v
Bulharsku. Měla jsem také tlumočit na XIV. sjezdu KSČ, jak je ale
známo, XIV. sjezd nepotřeboval překladatele, protože “zpřátelené”
delegace se dostavily v tancích a na sjezd připuštěny nebyly. V době
konání “normalizovaného ” XIV. sjezdu jsem již tlumočit nemohla,
protože jsme byli mimo Československo. I kdybychom tam by li zůstali,
stejně by to nešlo, protože se manžel ocitl na černé listině, které se v
Československu říkalo Bílá kniha. Sovětům se nelíbila jeho analýza
jejich národnostní politiky..
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Píši zeširoka o životopisných údajích proto, aby bylo zřejmé, proč
jsem- byla během dvanácti let svého pobytu v Československu ve stálém
styku se sovětskými pracovníky, kteří tam byli služebně delší či kratší
dobu.
Zájem Sovětského svazu o ČSSR prudce vzrostl od prosince 1967. I v
tom. se projevil vytříbený politický cit Sovětů. Tehdy začala sovětská
“návštěvní epidemie''. Cítili jsme to i v našem ústavě. Právě tenkrát po
návštěvě jednoho z pracovníků Ústavu světové socialistické soustavy
Akademie věd SSSR, jsem se pozvěděla, že v tomto ústavu je oddělení
pro výzkum rozporů mezi komunistickými stranami socialistických
zemí. A o tom, že tyto rozpory jsou “někdy’’ i antagonistické, jsme se
přesvědčMi 21. srpna 1968.
V únoru 1968 jsem tlumočila na zasedání jedné z pracovních skupin
RVHP. V čele sovětské delegace byl náměstek ministra bud lehkého
průmyslu nebo zahraničního obchodu. V přípitku na ukončení
zasedání tento sovětský vládní činitel řekl: “Nedovedu si představit, že
by sovětští vojáci někdy museli střílet do českých vojáků.“ V té době to
znělo velice podivně. To, ještě jednou opakuji, bylo v únoru 1968, kdy se
ještě nedalo určit, jak se budou vyvíjet události v Československu. V
Sovětském svazu se však již projednávala i “možnost střílení".
V březnu nám sdělili přátelé, kteří se vrátili ze SSSR, že na Lenin
gradské univerzitě byli mobilizováni slavisté, mluvící česky.
V dubnu 1968 jsem spolu s dvěma svými kolegy odjela na služební
cestu do Ústavu světové socialistické soustavy Akademi věd SSSR a
později na Leningradskou univerzitu. Při veškerých pokusech vysvětlit,
oč se v Československu jedná, jsme slyšeli vždy stejnou odpověď:
“Mluvme o tom, co nás spojuje, a ne o tom, co nás rozděluje“. Již tehdy
byla nápadná tato skutečnost: československá strana se pokoušela
vysvětlit svou pozici, a sovětská strana tvrdohlavě nechtěla poslouchat.
Její námitky se vesměs vztahovaly k čistěvnějším, nepodstatným jevům,
“Ale u vás, v Americe, lynčují černochy’“
Chtěla bych upozornit na jednuvěc: kdyžmluvím o “sovětské straně“.
mluvím o našich oficiálních partnerech na četných setkáních. Mimo
tato oficiální setkání, v osobním styku byl zájem o Československo
obrovský. Chtěli od nás české noviny, časopisy - neboť vše zmizelo z
moskevských prodejen. Dokonce ani v našem hotelu pro zahraniční
hosty nebylo možné sehnat československý tisk.
Během celého léta 1968 se sovětští novináři a zaměstnanci sovětského
velvyslanectví v Praze velice zajímali o všechno, co se v Československu
tisklo. Dopisovatel Izvěst^tií Krivošejev mě požádal o přeložení několika
článků do ruštiny. Odmítla jsem, jelikož se mi zdála “divná“ jeho volba
materiálů: týkaly se případu Jana Masaryka. Lze předpokládat, že při
anotaci československého tisku byla uskutečněna skvělá “dělba práce”.
1
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Z Bílé knihy, která měla zdůvodnit okupaci Československa, bylo
zřejmé, že skoro žádná tiskovina a žádné téma, o něžse v té době zajímala
československá veřejnost, nezůstaly mimo sovětskou pozornost.
Bude-li někdo chtít studovat důvody pro okupaci Československa,
měl by podrobně prozkoumat právě Bílou knihu, neboť v ní je
zachyceno všechno, co nejvíc dráždilo SSSR.
Když jsem vyprávěla kolegům o Krivošejevově podivném zájmu o
zmíněná témata, hojdnotili to jako snahu lépe pochopit, co se v Česko
slovensku odehrávalo. Ale později, když začala sovětsko-československá
polemika a kdy na poradě v Čierné sovětští zástupci přišli s hromadou
výstřižků a překladů z československého tisku, objevil se tento zájem v
pravém světle i československé straně. Znala jsem se osobně s mnoha
spolupracovníky vedoucích činitelů strany a státu, s jejich experty a
poradci a nemohu se zbavit domu, že jednou z největších chyb tohoto
aparátu byla skutečnost, že byl v převážné většině složen zvynikajícícb
odborníků na československé dějiny, ekonomiku, politiku, ale neza
hrnoval znalce Sovětského svazu.
Ihned po ukončení porady v Čierné bylo přijato usnesení, že všechny
strany, které podepsaly Varšavský dopis, se sejdou v Bratislavěs česko
slovenskou delegací, aby podepsaly dosaženou dohodu.
I)o Bratislavy jsme letěli ve dvou letadlech - "personál” a někteří
straničtí vůdci v jednom, zbytek (většinou členové Politbyra) v druhém.
Nálada byla "pod psa”, ačkoliv se jelo na "smír”. Naše nálada se trochu
zvedla po cestě z letiště do hotelu, když jsme slyšeli volání bratislavského
obyvatelstva: “Nech šije Biľak!" místo “Nech žije Biľak!" Byla to
narážka na krejčovskou minulost prvního tajemníka Komunistické
strany Slovenska.
Česko-ruských tlumočnic na této poradě bylo pět. Obvyklá skupina,
která vesměs pracovala společně: Tamara Rfimans^>át (absolventka
historické fakulty a ‘sovětská” manželka dr. Michala Reimana, tehdy
profesora Vysoké školy politické v Praze, Jana Neumanová, historička,
pracovnice Ústavu dějin socialistických zemí, manželka básníka
Stanislava Neumana ml. (po okupaci spáchal sebevraždu, z protestu
proti politice KSČ.), Nina Typolová. další “sovětská" manželka, která
pracovala na ministerstvu vnitra jako tlumočnice pro sovětského
poradce v hodnosti generála, Lída, jejíž příjmení jsem zapomněla, vím
jen, že pracovala jako průvodkyně Čedoku a já. Později se ukázalo, že
nebylo zapotřebí tak početné skupiny tlumočnic, protože nebylo
vlastně co tlumočit. Ale organizátoři porady s tím zřejmě nepočítali.
Když jsme přijeli do rekreačního střediska na okraji Bratislavy, kde
porada komunistických stran šesti států probíhala, napětí prostě “viselo
ve vzduchu”. Měla jsem s sebou poslední číslo časopisu Reportér, na
jehož obálce byla reprodukce staré ruské kresby: Kozák na koni a vedle
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něho copatá dívka v sarafánu. A pod obrázkem text: “Neplač, Duňaša,
dlouho se neuvidíme, jedu na manévry.“ Není to přesný text, ale za
smysl ručím. Dubček, který se ani v tak napjaté situaci nezapomněl
zeptat tlumočnic, máme-li všechno, co potřebujeme, mě požádal, abych
časopis schovala. “Jen aby to Brežněv neviděl,” řekl. “Slíbil jsem mu, že
s tiskem bude vše v pořádku.”
Nálada, v Bratislavě zůstávala ponurá. To se odráželo v obličejích
jednotlivých přítomných, i celých delegací. Všichni se chovali
zdrženlivě, delegace, skupiny předkladatelů i novináři. Zajímavé bylo,
že novináři nebyli přítomni v sále ani při stručném "slavnostním”
zahájení. Československá delegace uvítala hosty a Brežněv sdělil, že na
schůzce v Čierni bylo přijato usnesení o setkání delegací všech signa
tářů Varšavského dopisu pro vypracováníspolečného dokumentu. Bylo
rozhodnuto, že na vypracovánízmíněného dokumentu se budou podílet
jenom, nejvyšší zástupci států - předseda vlády a první tajemník.. Pak se
tyto osoby vzdálily do vedlejšího sálu a tím skončila i naše tlumočnická
práce. Všichni ostatní členové delegací, včetně poradců, nervózně čekali
na závěrečný dokument, aniž by měli sebemenší možnost se dovědět, co
se v sousedním sále děje. Nespatřili jsme vedoucí delegací ani během
oběda. Jejich práce skončila kolem 7. hodiny večer.
Delegace se u zasedacího stolu sešly hned poté, kdy jejich vedoucí
vyšli z vedlejšího sálu. Nebyla dokonce ani krátká přestávka, během níž
by mohli vedoucí informovat své delegace o "ujednaném” textu. Text
nebyl předán ani nám do kabin, což se obyčejně dělo pro ulehčení a
zpřesnění práce tlumočníků.
Kdybych tehdy myslela na to, že budu muset utéci z domova, snad
bych se byla snažila, všimnout si více podrobností. Ale tehdy jsem
nemyslela na Historii (s velkým H). Byli jsme všichni nervózní. Sledova
la jsem výraz obličejů členů československé delegace. Sál byl
podlouhlý, uprostřed dlouhý stůl, vprostřed jedné strany stolu
československá delegace, na protější straně, přímo proti ní, delegace
sovětská. Kabiny překladatelů byly na nevysokém pódiu podél zdi.
Sovětská delegace k nám byla obrácena zády. Dobře jsme viděli jen
delegaci československou. Pohled- na sovětského “státníka” není vždy
nejpnjemnčj.ší ani zepředu, ale Šelestův zátylek mi stále vnucoval
myšlenku: A přece měl Darwin pravdu.
Podle Biľakova oznámení měl závěrečný dokument přečíst Dubček.
Dubček se zvedl a chtěl začít číst. Ale najednou vyskočil Brežněv a začal
“přednášet”. Byla prý vykonána “velká, plodná práce - a hle, k čemu
jsme se dopracovali" - a zadeklamoval text... Začali jsme překládat.
Mám-li říci pravdu, nebyla to slova rezoluce, která na mne zapůsobila
takovým skličujícícm dojmem. Slova jako slova. Do r. 1968 jsme se
otravovali jen takovými texty a takovými slovy. V Brežněvověařednelu
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zněla "přirozeně”. On ani jinak nemohl mluvit. Kdyby tento dokument
četl Dubček, byl by to možná větší šok. Smrkovský si u stolu přikryl
obličej rukama. Biľak byl velmi spokojen. Dubček, poté, kdyžBrežněv
znovu předvedl, "kdo je tu pánem”, se cítil ponížený - a bylo to na něm
vidě.
Byla jsem přítomna na mnoha mezinárodních poradách, ale nikdy se
hostující delegace nechovaly na cizí půdě tak, jak se chovaly delegace,
které byly tehdy přítomny na suverénním území československého
státu. Na jednom z bratislavských náměstí budovali tribunu; mělo se
konat shromáždění demonstrující "kolektivní družbu”. Ale k
shromáždění nedošlo. Oficiálním vysvětlením byl déšť a opožděné
ukončení porady. Delegace rovnou z porady odjížděly na slavnostní
recepci. Sovětská delegace se nedostavila ani na ni. Tak pospíchala
domů....
Není těžké být chytrým post factum! Také není tak obtížné shromáž
dit fakta. Obtížné je odhalit záměr. A faktem zůstává, že když jsme se
vraceli domů, po ukončení bratislavské porady, dr. Kriegl, který laskavě
nabídl Janě Neumanové a mně, že nás odveze z pražského letiště, řekl:
"Proč vypadáš tak kysele? Zabránili jsme na této poradě tomu
nejhoršímu - okupaci republiky." Pozdější události jen potvrdily, že
takový názor mezi dubčekovci převládal.
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Nad třemi sbírkami Pavla Javora
Jiřina Fuchsová

Nevím už přesně, kolikáté naše vánoce v exilu to byly. Jenom vím, že
už jsme žili víceméně normálně, měli jsme svůj vlastní byl, jedli jsme
zase pravidelně, a dokonce jsme vlastnili i předplatné Amerických listů.
Ve vánočním čísle, které přinesl pošťák onoho odpoledne do vůní
zázvoru a skořice utěšeně se linoucích od sporákové trouby, k nám
zavítala báseň nám dosud neznámého básníka Pavla Javora nazvaná
Vánoce bez domova.
Na dojem, kterým na mne zapůsobily úvodní akordy té básně, do
smrti nezapomenu. Jakoby někde na kůru kdosi pevně a zároveň
nevýslovně něžně sáhl do varhan a dal vytrysknout hudbě až do toho
okamžiku zakleté v mrazivé prosincové ticho:

Přiložte ještě chlapci. Je tu dnes nějak zima!
Dnes ještě více zebe, v ten slavný, světlý čas.
Marně pátráme v šeru očima prosebnýma,,
zda otevrou se dveře a někdo pozve nás

k štědrovečerním stolům, k nimž bychom tiše sedli
a u svých drahých snili sen ze šťastnějších dob.
Bělostné stopy v polích - v pokoji vůně jedlí Vánoce bez domova, jste smutné dvojnásob.

Tam u nás doma asi ted světla rozžínají,
maminka někde v koutku tiskne můj drobný list
a modré oči dětí se matek mlčky ptají,
proč není všude láska, proč je i nenávist?
Četla jsem dál. A mezi řádky této slavně světlé, teskné, zlatisté básně se
neodbytně vynořovaly dva obrazy: jeden z minulosti zcela nedávné,
druhý z té nejdávnější, jakou může člověk mít, z krajiny dětství. Obraz
první: Těsný, tmavý pokojí v zašvábeném hotýlku na západní Stodva-
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nácté ulici Manhattanu. Sedíme ve třech u rozviklaného stolku, před
sebou na papírovém talíři kousek kapara - získaného po celodenní pěší
túře do české čtvrti - a lžíci bramoborového salátu, za nepředstavitelných
podmínek ukuchtěného v našem hotelovém pokojíku. Z tranzistorové
ho rádiíčka na stole se nad papírovými kelímky s laciným bílým vínem
line: sevnty sevn, dabljů ej bí sí... a potom Dominyke, nyke, nyke...
Vypínáme rádiíčko. V tichu, které by se pro hustotu dalo krájet, pomalu
konzumujeme svou symbolickou Štědrou večeři. A potom spěcháme
ven, na vzduch, do padajícího sněhu, který útěšně taje na našich čelech,
a jdeme hodiny a hodiny v husté chumelenici až tam, kde se na východní
Páté avenue vbodává do oblohy svátý Patrik. K půlnoci nedaleko, ale
těžké hlavní dveře, právě jako všechny postranní vchody, jsou již dávno
zamčeny. Ruměný strážce pořádku a bezpečnosti před nimi vysvětluje,
že na bohoslužby musíme mít vstupenku...
Obraz druhý, z dávna dávnoucího: Vánoční noc, vnitřek kamenné
klenotnice sv. Bartoloměje na plzeňském náměstí. Město je pokryto
tenkou vrstvou čerstvého sněhu, který netaje, protože je tuhý mráz. I
tady , v kostele, tísněna ze všech stran postavami zachumlanými do
zimníků a šál, cítím, jak mráz plíživě vzlíná z prochladlých dlaždic
plstěnými válenkami vzhůru a pomalu znecitlivuje články mých prstů.
Ale zvednu-li oči vzhůru, jsou promrzlé nohy mžikem zapomenuty.
Nevím sice, co se děje tam někde vpředu, u oltáře - můj růst mi poskytuje
jen obzory důvěrně vymezené látkami dvou tří různě vzorovaných
zimníků - ale zato slyším, nořím se, piji hudbu, která jako by se skládala
z chvějivých záblesků tisíců zlatých světel, obláčků páry vystupující od
úst okolostojících, a z řeky hlasů slévajících se v jediný, jásavý,
mohutnou gotickou stavbou otřásající chorál: Nám, nám narodil se!
Obraz třetí - střih, zpět do přítomnosti. Vyvěšuji drnčící telefon,
následuje kvapný pohled do útrob trouby, z níž se valí hustá oblaka
modravě šedého dýmu. Antracitově černé hromádky na plechu se
hedvábně lesknou...
Doličný předmět, který onu vánoční kalamitu tenkrát zavinil, leží
dnes přede mnou na stole. Novinový papír má oranžovou patinu, okraje
se třepí a rozpadají. Ale nic by se nestalo, i kdyby se ten list již zcela
rozpadl. Mel°die, Iderott je pokryt je již d'vno bezpečně zaznamenim v
mé jarnímu. Stačí wlaenepatrněj.ší' pnpommka největších křeMhi^kých
svátků - a jednotlivá slova krouží kolem mého čela jako chorovody
vloček o těch prvních exilových vánocích.
***
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K tomu původnímu, vzpomínkami opředenému nápěvu přibyla před
nedávném celá řada dalších. Jejich zdroji jsou tři nové sbírky Pavla
Javora, které vyšly v posledních letech v exilových nakladatelstvích:
Země křižovaná (2. vyd., CCC Haarlem 1976), Chléb podaný hostu
(Sklizeň svobodné tvorby 1975) a Krůpěje (Konfrontace 1977).
Neznám druhé knížky české exilové poezie, a vyšlo jich a vychází v
poslední době dost, v níž by se tak zúplna, tak vroucně, tak hořce zrcadlil
osud - jak je napsáno na záložce Země křižované - naší společné vlasti,
fyzické i duchovní. Neznám druhého českého exilového básníka, a je
jich dnes v exilu více než oněch sbírek, které se jim v těžkých
podmínkách daří vydávat, který by z onoho bolestiplného věna hoře,
lásky a touhy po ztraceném domově vytěžil tolik těžkých zrn pokorné i
hrdé, vzpurné i smířené, tesknící i nadějí a vírou proteplené poezie.
Slova, která začátkem tohoto století napsal F.X. Salda o básníku
Nerudovi, jakoby předznamenávala charakter básnického zjevu
Javorová: Je bezmála tak samozřejmý jako slunce, vzduch, voda, tok
oblaků, zpěv ptačí, jiskření hvězd a vůně trav a všechny dobré, sladké a
silné dary života. Rozumí se tak sám sebou, poddává se tak bezprostřed
ně, plně a sladce, bez trudu, bez námahy, neodborně, bez métieru a bez
techniky skorém, je tak nekonečně víc srdce než spisovatel, že se neví ani,
jak jsou věci dělány, a zdá se, že nejsou vůbec dělány. Pravda je, že jsou
dělány skoro ničím, skoro nehmotně, bez machy a bez manýry, že
vyplynuly samy sebou z plnosti a štědrého kypění života, jak básník se
jím dal povolně proniká jako strom živými mízami země a naplňoval
jako číše vínem, že tiše a vyčkávavě uzrávaly jen citovým teplem jako
vonné ovoce teplými parami a spadly pak na podzim temnou
přidušenou ranou do měkkých zvlhlých trav a byly tu, nikdo neví dobře
jak, když kteréhosi dne přihnaly se chladné větry a zdvihly se mlhy a
strom stál náhle nahý ve štěpnici. Proto píše se o něm tak špatně, právě
jako o všem nejzákladnějším, nejlepším, nejryzej.ším a nejsladším v
životě.
Ano, Javor je bezmála tak samozřejmý, jako všechny dobré, sladké a
silné dary života. Ale tato na první pohled prostá samozřejmost není v
případě básníka Javorová typu slabostí, ba právě naopak, je jeho
nejsilnější, nejúčinnější zbraní. Tradiční forma, jak bývá někdy
označován Javorův básnický styl, se v rukou méně talentovaných
zpravidla nevyhnutelně bortí v paskvil, v kýč. Její strohá, jednoduchá
struktura nemilosrdně prozradí každé hluché místo, každé zakolísání v
tempu, každý falešný tón. ale u básníka, který dovede tuto formu
mistrovsky zvládnout a beze zbytku ji podřídit svému účelu - a to je
případ Pavla Javora - se tato forma stává nejdůležitější, dominující
složkou: určuje předznamenání a tempo básně, je nositelem melodie, je
elementem vazebným, to jest slučuje a integruje jednotlivé složky básně
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v celek, jehož vnitřní i vnější harmonie působí na čtenáře oním dojmem
“prosté samozřejmosti”.
Ze tří zmíněných sbírek, poskytuje Zeme křižovaná nejčetnější důkazy
Javorová básnického mistrovství. Od černých hran básně z osmatřicátého roku Kdo to tu šel (č. 2 - /1 jenom tma a jenom tma se vrství do
ztracených stop. / Buď vůle Tvá, buď vůle Tvá, vede-li tato cesta v hrob. /
Dnům našim, cesto, podobná, kdo to tu šel? Kdo to tu šel?' Sebevrah?
Tulák? Královna?' - Vítr nám hvězdy pozhášel. Vichr v nás světla
pozhášel...) přes báseň z 15. března 1939 a následující neúhybně vyrytou,
klasicky čistou linii č. 7, Zkoušení smrtky přes básně Tak jsme tu
samotni (č. 8), V měkkém písku (č. 24) a Tenkrát jsi snila (č. 29) až k
tomu podzimně zlatému, jakoby dechem ojíněnému a zároveň ornicově
hutnému šperku - básni č. 30 (Ještě jsi sedrána větry, po žních smutná a
chudá... V podzimu laskavých dnech,/ které dálkou a ovocem voní,'
znova se oddáš a v rozkoši tíhu zrn přijmeš,' úděl bolesti své, jež drží
života řád.! Znova se zazelenáš oděním nadějí našich,' - k nimžsotva lze
se nám znáti! - / které však u pramenů zpívají nejhlouběji. - A pilní
sluhové tví, kteří se z omylů kají',' k mladému patronu jdou, vévodou
svým jej zovou. ' Svatý Václave, nedej zahynouti...) prochvívá
Javorovou sbírkou neochabující žilobití žhoucí lásky, touhy a víry v
zemi, kterou mu bylo před necelými třiceti lety opustit. Třicet let - to je
délka lidského života. Jak silné a ryzí musí být srdce, které po dlouhých
letech exilu neztratilo nic ze své mladé odvahy a svolává pod svůj prapor
stejně žhavě, byť i bolestně, jako v prvních dnech na cizí půdě: Vyrůst,
vyrůst, vyrůst zevšech ran,' proti zkáze, proti všemu hněvu, / rozezpívat
život dokořán,/ zdvihnout větev rozkvetlého zpě<u,' vysoko ji nad
hlavami nést, / nových zítřků tichou ratolest - ... A ten předzávěrečný,
jásavý plamen čisté radosti z jara 68 v básni č. 36: Za humny čeká jaro
nesmělé a do brázd padá plná náruč světla - Na konci týdne zas je
neděle/ a jaro, stále trochu nesmělé,/ pobízí zemi, aby znovu kvetla./
...Zpívají v rodné zemi skřivani, ' vítězí Pravda stotisíckrát bitá. ' Och,
zase uvěřit, že nikdo nezradí,' že nikdo nezradí a nic užneraaň-/ V mé
rodné zemi svítá, svítá, svítá... ještě před tím, než se v závěru sbírky sklene
křišťálový, tichý, smířlivý akord: Slyšíš?' Žije. Dýchá!. Proč to neříci?/
Veliká láska je tichá, ' tichá a věřící-/ Slyšíš?' To život šumí-' Bouře i
mráz i květ. ' Veliká láska umí' trpět i odpouštět. ' Balvanem do srdce
padnť a nic ji nezhojí.' Na ztichlém srdci růže' a jizva po boji-. Ve
verších, jako jsou tyto, je Javorů v poetický rukopis souměřitelný s ruko
pisem takových melodiků českého verše, jakými jsou Halas, Nezval
nebo Seifert.
Rozsahem útlejší, komorněji laděná sbírka Chléb podaný hostu,
která vyšla jako závěrečný svazek exilové edice Sklizeň svobodné tvorby
redigované dr. A. Kratochvílem, svým obsahem potvrzuje, co bylo
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řečeno o Zemi křižované. Poněkud více rozvíjí notu milostnou; básně
jako Sám a sám, Povzdech nebo Polituj se řadí k nejlepším, jaké byly na
toto téma v české poezii napsány. Zvláštní zmínku si zaslouží báseň Pak
přijde dopis, která výmluvněji než mnohé jiné básnicky svědčí o
nejtěžších okamžicích exulantova osudu. O těch okamžicích, kdy je
nutno vyrovnat se na dálku, z exilu, s odchodem někoho drahého, kdo
žil tam doma, na druhé straně, kdo byl naší nadějí a touhou, kdo léta
trpělivě, tiše čekal a doufal v návrat a kdo svou a zároveň naši touhu a
naději spoléze odnesl s sebou tam, odkud není návratu: A rázem víš, že
zřítil se ti svět, / že není domova, i kdybys zpátky šel, / nebo domov tvůj to byla maminka.' - A osud, dálku, moře proklínáš,/ škrtíce svobody,
lupiče rodných hnízd,/ co domov vzali ti a plamen zhasili, zásady
vznešené i tvrdohlavost svou, ■' že měl ses vrátit snad, dokud byl ještě čas.
Od Zimního navečera pak přes Vzpomínku na vánoce a dále přes
jiskřivé Verše o víně, Obrázky z léta, Slepou studánku a Střepiny až kjiž
zmíněné básni Z.koušenísmrtky, která sbírku uzavírá, dostává čtenář do
ruky poezii, k níž se pro její neodbytnou hudebnost a citovou pravdivost
bude po přečtení často vracet.
Poslední ze tří sbírek, Krůpěje, je jakousi básníkovou rekapitulací
témat, kterým byl věrný v celé své tvrobě předcházej ící, převedených pro
účely knížky na společného jmenovatele maximálně zjednodušené
formy. Používá-li Javor ve své tvorbě znovu a znovu rým, není to proto,
že by se bez něho nedovedl obejít - to dokazuje řada jeho básní, mezi
jinými např. Taková dálka, zařazená do této sbírky - ale proto, že ve
spojení s rýmem dosahuje Javorův verš své nej bytostnější, nejopojnější
sladkosti a plnosti.
Význam Javorová přínosu české poezii nelze charakterizovat výstižně
ji než opět Saldovými slovy z eseje o Nerudovi: Je z těch autorů, kteří
jako osobnos't jsou nekonečně větší než zanechané dílo, jež má význam
ne hmotný jako prošlá cesta nebo stopa, nýbrž symbolický jako duchový
směr a zasvěcení... Jeho nejkrásnější verše mají sevřenou kruhovou
ražbu peněz života a spotřeby, průhlednou, neosobní krásu říkadel a
přísloví, jich plnou, obsažnou dukátovou hudbu, i volný a slavný spád:
sedajj na rty samy sebou ve chvílích příležitosti a spadaáís nich měkce
jako dary zděděné a věky chráněné lásky a modrosti... Šlo mu jen o
jedno: aby napojil a nasytil, aby byl k užitku a potřebě. Postavil úmyslně
své dílo zrovna doprostřed života, aby bylo co nejblíž dosahu všech
lačných duší a. srdcí a aby co nejsnáze s nimi splývalo. Bojím se, že ani
my, kteří jej ústy vyznáváme, nebudeme ho v srdci dosti ctíti. Ale snad
zato budeme ho víc milovat, milovat beze slov a němě jako chléb života,
který se nectí chválou, ale sj>otřebou...
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KRITICKÉ
MARGINÁLIE
Bohumír Šiědroň: LEOŠ JANÁČEK
(K jeho lidskému a uměleckému profilu,
Pan ton, Pralia 1976. 26« síran, 80 frá
zových příloh, 45 Kčs)

Tato monografická studie měla vyjít
původně r 1974, tj. k 120 výročí Janáčko
va narození. Četba značně opožděného
vydání zůstává aktuální, neboť v srpnu
1978 uplyne 50 let od Janáčkova úmrtí.
Brněnský univerzitní profesor DrSc B.
Štědroň je jedním z mála žijících muziko
logů, kteří Janáčka osobně znali a věno
vali se studiu jeho díla. Autor si přeje, a s
ním Brno a celá hudební Morava, aby
jeho knížka přispěla k vzniku samostat
ného Janáčkova muzea v Brně, které by se
stalo střediskem výzkumu o Janáčkovi
jako skladateli českého a světového vý
znamu, jako teoretikovi, pedagogovi,
dirigentovi, sběrateli, folkloiistovi, kri
tikovi, organizátoru a zakladateli hudeb
ního školství na Moravě. Zatím je
výzkum soustředěn kolem Janáčkových
sbírek v Ústavě dějin hudby při Morav
ském muzeu v Bruč*.
Štědroň je věcný. Zdůrazňuje Janáčko

vu pracovitost a houževnatost a sleduje
soustavně vliv Janáčkova života na jeho
tvorbu. Zajímavě líčí jak došlo k sňatku s
šestnáctiletou Zdeňkou Schulzovou,
kterou učil hře na klavír, když mu bylo 27
let. Prožíváme Janáčkovu bolest nad
ztrátou dcery Olgy, když jí bylo 21 let.
Autor věnuje pozornost i méně známým
ranějším obdobím v Brně, koresponden
ci s Kovařovicem a listům Kamile
Stósslové, jejíž mládí se stalo zdrojem
intimní inspirace (hlavně kvartet Listy
důvěrné). Pomocí úryvků z koresponden
ce autor obnažuje a oživuje tento pramen
v celém toku až do posledních Janáčko
vých dnů. Zdůrazňuje Janáčkovu vznětli
vost, z níž se rodily hudební kontrasty,
také však rozpory, citový neklid, dram atičnost, originalita, škála, bohatost i
hloubka.
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Štědroň postupně rozebírá všechny
Janáčkovy skladby. Jeho dřívětší zkuše
nost jako sbormistra a klavíristy napo
máhá přesným analýzám. K některým
skladbám, někdy jen třeba k jejich
částem, je kritický (např. k opeře Počá
tek románu). Zjišťuje, že někdy šlo o
spěch, někdy o přílišné opojení lidovou
písní nebo tancem. U Královniček vede
nás do slováckého Ořechová. Přijxjmíná
píseň Rakúský císař Pán v Dymáku (je
také v Novákově Bouři), upozorňuje na
Hudbu ke kroužení kuželi, napsanou pro
3. vššeokolský det r l«95.Pí.šo Janáčko
vě spolupráci s Beznčem. Shrnuje jeho
teorie o vzniku lidových písní “smírem,
záměnou a zesílením”. Poukazuje na
identičnost nápěvu chorálu Kdož jsú boží
bojovníci ve Výletech páně Broučkových,
s nápěvem téhož chorálu v Libuši a v Mé
vlasti. Zmiňuje se o Gutheimově přepra
cování této o|xffy pro Mnichov 1959(Obě části opery byly provedeny také na
brněnském hudebním festivalu Musica
Vocalis Nationum r. 1976, o němž vyšla v
Brně reprezentativní publikace péčí dr.
Pečmana.) Zaznamenává úspěch Lišky
Bystrou.škv v Komické opeře v Berlíně,
kde měla v posledních letech přes 200
repríz.
Závěrečná kapitola, Janáček český a
světový, mohla být obsáhlejší. Měly doni
být přesunuty pasáže o mezinárodních
úspěších některých skladeb. Výčet zahra
ničních provedení Janáčkových stěžej
ních děl je nepřehledný a neúplný.
Chybí Covent Garden, Sadler's Wells,
Met 71, atp-, rovněž chybí jména vynika
jíc ich interpretů, jako třeba Ku bělí kovo a
Firk ušného.
Štědtoňova monogtafie obsahuje český
a německý chronologický přehled Ja
náčkova díla, včetně partitur, klavírních
výtahů a nahrávek. Chybí, bohužel,
hlavní mezinárodní nahrávky, jak je
třeba uvádí katalog Schwann-L Vysvět
livky k fotografiím jsou také dvouja
zyční. Badatelé ocení abecední seznam
použitých pramenů, jichž je na stovku.
Nechybí ani Mltteilungsha|tl I974, L.
Janáček's Gesellschaft, Curvch, a Frank
furter Opernhefte 1973 4. Cenný rejstřík

kompozic, úprav a článků L. Janáčka a
osobní rejstřík uzavírají knihu.
Miloš Vítek
Libor Brom:
VE VICHŘICÍCH HNĚVU

(Politické eseje. Věnováno Celosvětové
mu kongresu Komenského v König*
sternu 1976)
Libor Brom byl právem zvědav, zda
Pioměny přinesou recenzi o jeho podnět
ném souboru politických úvah vydaném
loni “Komenského světovou radou” v
Mnichově, potažmo v americkém
Harfordu. Soubor těchto statí vyšel více
méně jen jako soukromý tisk a jako “pří
spěvek k snahám o nápravu věcí lidských
v čes. exilu” byl autorem zaslán redakcím
českého a slovenského tisku v zahraničí
jakož i některým veřejně činným exulan
tům. Paní Zdena Škvcoretká mi může
dosvědčit, že jsem napsal recenzi o této
Bromově knížce ihned, jakmile mi autor
poslal kopií pro Proměny. “Habent sua
fata libelli” a své osudy mají patrně i
rukopisy svěřované tiskárnám. Moje
recenze OrumovCch statí se totiž “ztrati
la” Mezitím exilový tisk knížku bohatě
komentoval a otiskl z ní celé kapitoly
nebo výňatky. Tak byl alespoň částečně
napraven politováníhodný nedostatek: že
se totiž Bromový úvahy jako celek
nemohly dostat na stůl většího počtu čte
nářů, jak by bylo záhodno.
Téměř po noce se k Brom«^'!« statím
vracím, nikoli abych s jejich celkem jíž
známým obsahem seznámil čtenáře
Proměn, ale abych na ně upozornil české
a slovenské nakladatele v exilu. Měli by
tu knížku vydat.
Neztotožňuji se sice se všemi autorový
mi názory a jako politický exulant, který
absolvoval asi o čtyřicet semestrů
“exilové výuky” více než Libor Brom,
bych patrně dovedl odpovědět na
nejednu jeho otázku. (Táže-li se Brom na
př. “kde je naše české a slovenské vedení v
exilu”?, stačí prijxníienout, že “omlaze
ná” Rada svob. Československa nelx>
evropský “Poradní sbor” sí nevedou zrovně špatně. “Jednoty exilu” sotva
dosáhneme rozbitím organizací již exis

tujících a vytvořením nových, se stejným
posláním a konkrétním pracovním pro
gramem. Je jistě mnohem snadnější
sepsat několik tuctů politických úvah,
než se zapojit do společné exilové práce a
“táhnout za jeden provaz” k prospěchu
naší společné věci.)
Brom vychází ve svých úvahách z
pozice křesťanského demokratismu, což
je jistě základ bohulibý. Brojí proti “exi
lovým marxistům”, proti politickému
upurrunismu a lhostejnosti. Správně
varuje před ošidností politiky détente a
ku-exisrence. kterou vynalezl už veliký
stratég Lenin. (“Musíme pěstovat ko
existenci s druhými národy, pokud
nejsme natolik silni, abychom je
přemohli světovou revolucí.”) Na
nejednom místě se Brom dovolává
Komenského a Masaryka, jejich filozofického-světového názoru i politického
činu. I tyto příklady možno jen uvítat,
třebaže dnešní svět a život je mnohem
složitější a “nebezpečnější” než byl«a doba
Komenského nebo Masarykova, s jejichž
bojovými prostředky a politickou strate
gií bycltom patině dnes už nevystačili.
V boji proti marxismu je Brom
neúpiosný. Skoro se někdy zdá, že vidí
marxisty a marxismus i tam, kde nejsou.
(Tak např. v “Poznámkách” doprováze*
jících jeho úvahy, označuje článek “Českuslulensku ve vCch^u^lní Evropě”
(Proměny, roč. VIII. č.3) za “marxisti
cký”. Stejný punc “marxismu” Brom
přisoudil i několika esejům o existen
tial ismu uveřejněným v Proměnách před
dvěma roky.) Málo přesvědčivý je citát z
projevu býv. presidenta Nixona(l) jehož
Brom užil na str. 53 své knížky v souvislo
sti s (xdsouzením “současné dekadence”.
Je škoda, že Brom se jedněmi a týmiž ústy
dovolává velkých mravních zásad
Komenského a Masaryka, zásad hodnoty
nadčasfo^'ŕ, aby vzápětí nato vyzdvihl
řadu úkolů a zájmů více než dočasných a
politicky značně utilitaristických. Přímá
propagace americké Republikánské
strany, pro niž se Brom tak silně
exponuje, ubírá rovněž ledacos na
mravním kriteriu, který si autor v úvod
ních kapitolách své knížky vytkl.
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Závěrem však nemohu než znovu dopo
ručit, aby Bromový eseje “Ve vichřicích
hněvu” se dostaly do rukou co největšího
počtu čtenářů. Nenechají totiž žádného
čtenáře lhostejným. A takovou vlastností
se nemohou pochlubit knížky významu
jeti okrajového.
Jiří Škvor
Pavel Eiwen SONETY KNĚŽNĚ

(Konfrontace, Curych, 1976. Ilustrováno
90 Mr.)

Smíme-li po Eisnerových prozaických
úvahách o češtině číst jeho básně o ní jeho kněžnou je totiž čeština - jsme za to
vděčni. Jsme však nespokojeni, když se o
vzniku této knihy dovídáme jen z textu na
záložce. Když se vázaná kniha zařazuje do
knihovny, obal se zahazuje; a právě obal
vypravuje děsivý příběh o tom. jak Eisner
ke konci války spisoval své verše. když
bylo velmi nejisté - a víme proč - zda sejej
vůlrec dožije. 7. některých veršů plyne
ovšem jiná truchlivá úvaha. Eisner se

těšil, jak pěkně se bude čeština rozvíjet
potom .

Z vojenských dějin víme, že nejtěžší
úkol je chránit ústup. Být předvojem
útoku je velmi nebezpečné, ale jinak
snadné: vojáci jsou radostní. Chránit
ústup - loje třeba umět! Naší povinností
je psát co nejlepší české knihy, ač nevíme,
jak dlouho bude ve svobodném světě
české čtenářstvo, ani kdy budou příští
buditelé shánět díla této emigrace. Ba co
dim: naše přistavení je o toohle horší.
Komtenský hleděl na beztnadějné pioměry
po stránce své víry bratrské; ale věděl
dobře, že jsou vlastenečtí jezuité, věděl,
tuším také ke konci svého života o pů
sobení arcibiskupa z Bilenberka, o tom,
že se o češtinu starají. My máme málo
takové útěchy; ale nadšené Eisnerovy ver
še nám mají připomínat neodbytnou
povinnost.
Karel Schwarzenberg

Pokyny pro přispěvatele Proměn
Příspěvky nechť nepřesahují dvacet stran psaných strojem, ohrádku, s vynecháním asi 4
cm (I I 2 inče, dvacet strojov ýc h úhozů) na levé straně a o něco méně na pravé straně.
Rukopisné opravy buďtež omezeny na nejmenší míru. Delší články, na přikračování, lze
uveřejnit jen zcela výjimečně, zpravidla jen v objednaných příspiěvcíc h. Značka podtržení
je vyhražena citacím knih a méně obvyklým cizím slovům (v tištěném textu se to vyznačí
kursivou, skloněným tiskem). Dvojího podtržení se pxiužívá pro označení statí (podkapi
tol). V tištěném textu se to pak vyznačí tučným tiskem.
Autor přejímá odp^ivědnost nejen za obsah příspěvku, ale i za jeho piůvodnost, jakož i za
to, že příspěvek nebyl současně zaslán v té či oné formě k publikaci jinam.
Zvláštní pozornost budiž věnována poznámkám pod čarou. Standardní pravidla jsou
tato:
1. Všechny poznámky buďtež psány na zvláštním listě či listech, odděleně od hlavního
textu, a nikoliv na spodu strany, kam by obsahem patřily. Buďtež číslovány arabskými
nsk.
2. Příklad c itace knihy: František Palac ký, Dějiny národu českého (Praha: Kvasnička a
HampE I939). I. dík Mr. 523.
3. Příklad c itace článku: Jan Čep, "Ideologie a pravdivost básnc kého výrazu,” Proměny,
roč. I (duben, 1961), č. 2, str. 16; riluje-li se celý článek, pak str. I5-I8,
1. Příklad citace encyklopiedie: Emanuel Friedberg-Mirohorský, "Rakouskc-J^rsko;
Vojenství/' Ottův sbiviuT naučný, HNIL XX1, 23|-235.
5. Příklad citace novinového článku: John Lehmann, “T..S. Eliot Talks Alxmt tire Drive to
Create,” Thľ New York Limes Book Review, 29. listopad I953. str. 5, 11.
6. Příklad c itac e nenverejněniýc h pramenů: Vác lav Hlavatý, soukromý dopis ze dne 23.
února I959, v držení autora. - Josef Burián, “A Study of Present-Dav Macedonia” (neuveřejněná doktorská disertace. Ihn University of Southern California, Los Angeces, I97I),
str. II3. - F.K. H.rie, ústní informate* ze- diee20. února II971; c itace informátorem dovolena.
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