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Historické osmičky
Vstoupili jsme do roku, jehož poslední čísliceje v mnohém symbolickou
i osudovou.Myslíme na čtyřicáté výročí těch neopakovatelných
květnových dnů r. 1938, kdy "šlehaly vojákům do helmice rozkvetlé větve
jabloní"; dnů velkého národního odhodlání bránit a ubránit. Podzimní
dny toho roku byly dny zrady. Zbabělost a zrada ukrytá pod
Chamberlainovo paraple, nezachránily mír ani pro tujedinou generaci a ti,
kdož se pod ně na chvíli schovali, musili brzo platit
churchillovským
potem a krví. Sotvaže jsme se vzpamatovali z hrůz a ze ztrát nejkrutější
války všech dob, osudná smyčka historické osmičky se nám znovu zadrhla
kolem krku. Únor 1948 - neslavné vítězství nepracujícího,
spíše
nakomandovaného
LIDU. A jakoby trpkost nebyla tehdy vypita až do
dna, o dvacet let později sovětské tanky dokonaly to, co bylo patrně v
plánu už ve dnech květnového "osvobození" r. 1945.
Uvažujíce o těchto osudných a osudových křižovatkách, tážeme se, co
kdo zavinil a jaké poučení z těch chyb vyplývá. Pod hrozbou rovnováhy
nukleárního teroru, jsme často náchylní spokojit se se skromňoučkým
cílem; nějak přežít. Dnešní političtí psychologové a psychiatři se shodují
v názoru, že jednou z nejzhoubnějších nemocí, jimiž trpí dnešní "homo sapiens", je STRA CH. Totalitním režimům se podařilo učinit miliony občanů závislými na rozhodnutí VŮDCE nebo STRANY. Strach rozleptává
fyzický i morální odpor jedince nejen v totalitních státech, ale i ve společnostech relativně svobodných.
Útlak a STRACH však má své meze. Jsou situace, kdy "homo sapiens"
začne uvažovat o ceně svého mrzačeného života, a kdy se PŘESTÁVÁ
BÁT. Nejeden zjev, k němuž došlo v posledních letech, dokazuje, že dnešní
fůhreři se nebojí ničeho více než konce uměle pěstovaného
STRACHU
svých poddaných. Konec strachu ovládaných je začátkem konce dnešních
despotů.
Ale tak jako je nakažlivý strach, tak je nakažlivá i odvaha. Jedna vlaštovička sice jaro nedělá a několik desítek tzv. "disidentů" patrněještě obludné hradby násilí a temna neprorazí. Ale potichoučku, vytrvale a úspěšně je
podemílají. Jestliže už i vůdci svedených se vypravují veřejně ke světovému
zdroji STRACHU a prohlašují naprosto jasně, že se přestávají bát a že
jdou vlastní cestou, je to neklamné blýskání na časy.
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Nezapomeňme, že mezi historickými osmičkami je také výročí poloviny
minulého století, s jeho "jarem národů". A osmičkou končil i jeden z nejslavnějších letopočtů naší národní historie - rok 1918. Na tyto dvě osmičky
mysleme především! I mladý Jan Neruda, jeden z našich básníků nejnárodnějších a nejlidovějších, který si kdysi povzdechl nad naší "národní Kalvárií", byl inspirován dozvuky toho slavného roku osmačtyřicátého k heslu
"Za národ i lidstvo celé." Ve své slavné básní "Ku vzkříšení" volá:
Kdo jste spali, procitněte, kdo jste zmdleli,
Zámky země odevřeny,
klenby hrobů odvaleny,
s hrdla lidu pouto sňato hromným slovem božím volám:
Ku Vzkříšení, ku Vzkříšení. . .

oživněte!

Není většího a samozřejmějšího poslání českých a slovenských intelektuálů sdružených ve Společnosti pro vědy a umění, než připravovat cestu
takovému nerudovskému Vzkříšení. V tomto duchu budou pokračovat i
Proměny, které dnešním číslem zahajují už svůj patnáctý ročník.
Vše dobré, nřátelé!
Jiří Škvor
Montreal, 1. ledna 1978

Žádný člověk není dost dobrý, aby vládl jinému bez jeho souhlasu.
Abraham Lincoln
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CARTER, BEZPEČNOST
A LIDSKÁ PRÁVA
Mojmír Povolný
Úvaha o zahraniční politice presidenta Cartera musí začít u jeho bezprostředních předchůdců. Republikánská vláda presidentů Nixona a Forda a státního tajemníka Kissingera zanechala po sobě v americké zahraniční politice dědictví, na něž vláda demokratického presidenta Cartera a
jeho zahraničně politických poradců musela navázat, s nímž se musela vypořádat a jež její vlastní zahraniční politiku dodnes hluboce ovlivňuje.
Nixon a Kissinger šli do světové politiky v roce 1969 s velkým plánem.
Plán nebyl ovšem vypracován do všech detailů, neboť jeho podrobnosti,
jak tomu bývá vždy v zahraniční politice takového rozsahu a dosahu, závisely na vývoji v mnoha styčných bodech velmocenské politiky - od Vietnamu po Spojené národy. Ale když Nixon na konvenci republikánské strany v Miami v roce 1968 prohlásil, že ve vztazích mezi velmocemi nadešla
doba jednání místo konfrontace, nová strategie americké zahraniční politiky byla ve velkých obrysech na obzoru.
Nixonův a Kissingerův plán, rekonstruovaný z rozboru událostí a vývoje mezi lety 1969 a 1974, vycházel z předpokladu, že studená válka, jež charakterizovala světovou politiku po posledních dvacet let, se ve své historické formě chýlí ke konci, neboť nové síly začínají podstatně ovlivňovat
vztahy mezi národy, a že je proto třeba přebudovat mezinárodní řád na
nových základech. Dosavadní bipolarita, ovládaná vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, měla být nahrazena novým pořádkem, jehož
stěžejními prvky by bylo začlenění Číny jako legitimního a aktivního člena
rodiny národů, détente se Sovětským svazem a povýšení západní Evropy
a snad i Japonska pod záštitou Spojených států do čelné úlohy v tomto novém uspořádání. I když nešlo o restaurování klasické evropské rovnováhy
sil z 19. století ve světovém měřítku, náznaky obdobné strategie byly v Nixonově a Kissingerově plánu zřejmé. Místo o staré rovnováze sil se mluvilo
o nové multipolaritě.
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Tato velká strategie však v podstatě ztroskotala. K tomu, aby mohla
uspět, bylo nezbytné, aby došlo k úpravě nejen ve vztazích mezi Spojenými
státy a ostatními velmocemi, nýbrž také ve vztazích mezi Sovětským svazem a Čínou. Nebylo však v moci Spojených států sovětsko-čínské vztahy
ani určovat ani kontrolovat. Nadto ani Čína ani Sovětský svaz nesdílely
s americkou vládou tutéž představu o budoucím mezinárodním pořádku,
aby v její perspektivě své vzájemné vztahy rozvíjely a kontrolovaly autonomně a o své vlastní újmě. Nixonova vláda musela proto opustit svůj
velký plán a od strategie přejít k pouhé taktice. Z velké strategie zbylo jen
závažné rozhodnutí o kontrole atomového zbrojení. Kissinger začal svou
vědecko-politickou dráhu v roce 1957 knihou Nuclear Weapons and
Foreign Policy a uzavřel svou zahraničně politickou službu předběžnou
dohodou o SALT II. Zbytek republikánské zahraniční politiky byla řada
pragmatických reakcí a taktických iniciativ ve světě, který se čím dále tím
více vymykal z amerického vlivu. Brzezinski v závěrečném ocenění Nixonovy, Fordovy a Kissingerovy zahraniční politiky a v přípravě ke svému
vlastnímu nástupu, kritizoval republikánskou správu zahraničních věcí
Spojených států, že místo architektonické výstavby nového řádu byla
oddána akrobatickým manévrům starého rázu.
Carterova vláda se ujala americké zahraniční politiky v podstatě s programem Trilaterální komise, v níž byl Brzezinski po několik let hnací intelektuální silou a jejímiž členy byli jak president Čarter tak jeho státní tajemník Vance. Oproti globálnímu zaměření Nixonovy a Kissingerovy zahraniční politiky, program Trilaterální komise byl orientován především
na upevnění a rozvoj vztahů v industrializovaném demokratickém světě mezi Spojenými státy, západní Evropou a Japonskem. Tato orientace také
znamenala, že se Spojené státy a s nimi celý Západ emancipují od přílišné
pozornosti, kterou až dosud věnovaly Sovětskému svazu a že také nechají
volnější průběh vývoji v rozvojových zemích Třetího světa. Program nové
demokratické vlády však předpokládal, že Spojené státy mají dosud v mezinárodním systému míru svobody a autonomie, kterou už dávno ztratily,
a že Sovětský svaz a Třetí svět zachovají míru pasivity, ne-li dokonce nezpůsobnosti, již bylo naprosto nerealistické od těchto dynamických partnerů očekávat.
Sovětský svaz se prostě nedal s mezinárodní scény odmyslet a odmítl
zříci se svého vlivu na vývoj mezinárodního řádu na všech místech, jež se
dotýkají zájmů Spojených států a západního světa. I když Carterova vláda
zahájila svou zahraniční politiku s méně pesimistickým odhadem vzájemného poměru sil mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, než jak se naň
díval Kissinger, Sovětský svaz nemohl být opomenut v jejích plánech na
přebudování světa. V projevu na universitě Notre Dame, 22. května 1977,
president Carter hovořil o svém plánu takto: "Nemůžeme nadále od sebe
oddělovat tradiční otázky války a míru, a nové globální otázky spravedl-
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nosti, rovnoprávnosti a lidských práv . . . V naší politice se musí obrážet ví
ra, že svět má právo doufat ve víc než v pouhé přežití, a přesvědčení, že
důstojnost a svoboda jsou základními duchovními podmínkami lidského
života." Tedy mezinárodní řád postavený na bezpečnosti a míru na jedné
straně a na lidských právech a svobodách na straně druhé.
S těmito dvěma otázkami americké zahraniční politiky je ovšem Sovětský svaz spjat tak úzce, že i když se během svého prvního roku Carterova
vláda nevyhnutelně musela angažovat v různých ohniscích mezinárodních
sporů a podružného vývoje, vztahy k Sovětskému svazu a sovětská zahraniční politika nabyly v Carterově světové politice staré důležitosti. Československé otázky se pak sovětsko-amerického vztahu dotýkají tak rozhodným způsobem, že i z tohoto důvodu je ospravedlnitelno, když se na ně
v této úvaze soustředíme.
V zahraniční politice Carterovy vlády otázka bezpečnosti a přežití je
otázkou atomových zbraní a jejich kontroly. Carterovi bylo v prvých
měsících roku 1977 vytýkáno, že se k této otázce postavil příliš radikálně,
že Sověty svým návrhem na rychlé snížení stavu atomových zbraní překvapil a do jisté míry i zaskočil a že svým postupem dohodu připravenou
Fordem a Kissingerem oddálil, ne-li znemožnil. Avšak Carter zdědil
z Vladivostoku předběžnou dohodu, jež byla velmi neúplná, neboť v ní zůstalo několik klíčových problémů - americká střela Cruise, sovětský bombardér Backfire a střely SS18 - nerozřešeno a odloženo na pozdější jednání. Kromě toho v Americe i ve světě Carter zdědil letargickou veřejnost,
pro niž otázka atomových zbraní jakoby již neexistovala, nebo přinejmenším byla příliš komplikovaná, než aby sejí denně zabývala, a jejíž pozornost Kissingerovo filozoficko-historické hloubání nebylo s to mobilizovat.
Od Vladivostoku se rovněž ukázalo, že diplomacie znovu pokulhává za
technologií atomových zbraní a že je velké nebezpečí, že ji nikdy nedohoní.
Konečně z taktických důvodů šlo o to, aby se rozhovory SALT II rozvíjely v rámci amerického, a nikoliv sovětského plánu, neboť kdo určí rámec
jednání, do značné míry také předurčuje jejich výsledek. Po počátečním
otřesu se však SALT II během roku dostaly zpátky na kolej, na níž je zanechala vláda Fordova a na níž je chtěl mít Sovětský svaz. Mezitím se
k nerozřešeným otázkám přidal rychlý technologický rozvoj na sovětské
straně, který hrozí zárukou sovětské převahy, a otázka neutronové bomby
na straně Západu. V celku se dá říci, že Carterova vláda ve svém prvém roce ve věci atomových zbraní neuspěla. Její zbrojní politika je nejistá a
doma i mezi spojenci vystavena vážné kritice, ať jde o bombardér Bl, létající střelu Cruise nebo o neutronovou bombu. V jednáních se Sovětským
svazem Sověty a jejich požadavky nabývají na převaze. Dojde-li k nové
dohodě, bude to dohoda velmi vzdálená původnímu Carterovu plánu. Za
stabilizací ujednaného stavu, který Sovětům zaručí přinejmenším rovnost
v atomovém arzenálu se Spojenými státy, se rozvine nový závod v technologii a ve vývoji atomových zbraní.
5

Carterova vláda otázku lidských práv ovšem nevynalezla. Kdyby v té či
oné formě lidská práva a svobody neexistovaly ve svědomí lidstva po celou generaci, od konce druhé světové války, Spojené národy by nebyly odhlasovaly Univerzální deklaraci lidských práv a příslušné konvence a
v Helsinkách by nebylo došlo k třetímu koši Závěrečného aktu. Avšak po
celou onu generaci byla lidská práva a svobody i v americké zahraniční politice spíše ideologií v Mannheimově smyslu - nástrojem k ospravedlnění
jiných politických zájmů - než cílem, o jehož uskutečnění by bylo vědomě a
soustavně usilováno, ve spojení s jinými zájmy anebo i nezávisle na nich.
Tento postoj k lidským právům a svobodám byl vážně otřesen, ne-li zničen, léta trvající kritikou, s níž se setkala americká účast na válce ve Vietnamu. Doma, ve Spojených státech, válka ve Vietnamu, ať právem nebo neprávem, hluboce otřásla důvěrou amerického lidu v hodnoty americké
demokracie a v zahraniční politiku, kterou inspirovaly a vedly. Na mezinárodním poli Spojené státy ztratily na váze jakožto vedoucí demokratická velmoc. Kissingerův pokus, zejména po aféře Watergate, restaurovat
v americké zahraniční politice mravní hodnoty a zásady, na něž americký
lid byl historicky hrdý a o nichž se domníval, že odlišují Spojené státy od
ostatních mocností, byl od počátku podminován, jak jeho spoluúčastí na
Nixonově zahraniční politice, tak jeho reputací.
Kandidát a poté president Carter se tohoto úkolu podjal s pádností inspirovanou zčásti potřebami domácí politiky a presidentské volební kampaně, zčásti jeho vlastní oddaností historickým ideálům americké demokracie a zčásti pečlivým rozborem sil, které budou hýbat světem v poslední
čtvrtině dvacátého století. Carterova vláda ve své politice lidských práv a
svobod vychází z předpokladu, že i v osobní détente - nebo jak Sověty tradičně tvrdí, za podmínek mírové koexistence - vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem jsou a zůstanou charakterizovány soutěživostí na
všech důležitých úsecích světové politiky. Pro tento předpoklad má Carter
důkaz na každém kroku, aniž by byl odkázán na pouhý ideologický zákon
sovětské zahraniční politiky, podle něhož mírová koexistence je ve skutečnosti neustálou soutěží a zápasem mezi komunistickým a demokratickým
táborem a obzvláště mezi Sovětským svazem a Spojenými státy.
V počáteční fázi Carterovy politiky vůči Sovětskému svazu šlo především o to, aby se Carterova vláda postavila na stanovisko, jež by ji výrazně
oddělilo od politiky a method Sovětů. Záštita lidských práv a svobod se
tak v americké politice stala tím, čemu se v moderní politické vědě říká
"konečná hodnota" - cílem, o jehož uskutečnění je usilováno různými prostředky z arzenálu zahraniční politiky. Postavit takovou hodnotu do čela
zahraniční politiky velké mocnosti není nikdy snadné a zejména v našem
cynickém věku se nemohlo obejít bez kritiky doma ani v zahraničí, nemluvě o reakci Sovětského svazu. Ve Spojených státech se hlavním a nejinteligentnějším kritikem této politiky stal Kissinger a není pochyby, že
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jeho konzervativní vliv ji značně oslabil. Na mezinárodním poli byla Carterova politika lidských práv a svobod formálně přijata také s rezervami.
Nikdo není tak naivní, aby se domníval, že se ji podaří převést ve skutek
všude, okamžitě a bez výhrady, avšak výstřelky brutality nelze přehlížet
ani v dnešním mezinárodním pořádku, neboť jsou nejen nemravné, ale
hrubé porušování lidských práv a svobod rovněž destabilizuje mezinárodní řád a ohrožuje mír a bezpečnost.
Lidská práva a svobody však nejsou v Carterově zahraniční politice
pouze "konečnou hodnotou", nýbrž mají v ní také "hodnotu instrumentální" - jsou prostředkem, kterým vláda Spojených států posiluje
ostatní nástroje své zahraniční politiky a usiluje o prosazení jiných zájmů
než lidských práv a svobod. Carter se uchýlil k této "instrumentální hodnotě" lidských práv a svobod také z toho důvodu, že ostatní nástroje
americké zahraniční politiky ztratily na průraznosti a účinnosti. Od založení NATO hrály aliance a spojenecké smlouvy v americké politice prvořadou úlohu. V padesátých letech byl jimi celý svět protkán. Dnes z nich zbývá pouze NATO jako účinný nástroj zahraniční politiky. Ostatní odumřely nebo jsou paralyzovány a noví spojenci nejsou v dohledu anebo Spojené
státy o ně nestojí, neboť spojenecké smlouvy zejména s drobnými státy se
pro Spojené státy obyčejně obrátily v jednostrannou a nákladnou záruku,
kterou američtí občané nejsou z důvodů politických a psychologických
ochotni nadále podstupovat. Z důvodů materiálních byla také velmi oslabena úloha hospodářských zbraní. Americký kongres je čím dále skoupější s hospodářskou pomocí, která v minulosti byla mocným nástrojem
globálního vlivu Spojených států. V zahraničním obchodě mají Spojené
státy pasivní bilanci, dolar je na světových burzách slabý, dovoz nafty
vzrůstá každým rokem a Spojené státy spíše potřebují pomoc jiných
hospodářských mocností, než aby mohly samy pomáhat jiným. Vedle toho
americká úvěrová politika nemá k dispozici ony zdroje, jimiž disponovala v minulosti a bez nichž je její dopad a dosah rovněž omezený. Hospodářské postavení Spojených států se doma i ve světě od konce šedesátých
let a zejména od revolučního zvýšení ceny nafty změnilo natolik, že Carterova vláda nemá za sebou onu hospodářskou sílu a ochotu jí použít, jakou měli její předchůdci. Konečně Sovětský svaz dosáhl přinejmenším parity se Spojenými státy v atomových zbraních a všeobecně se věří, že v konvenčních zbraních a vojenských silách má sovětský blok převahu nad západními demokraciemi. Nadto ve Spojených státech i v západní Evropě
panuje převážně antimilitaristická nálada, která znemožňuje rozvití
zbrojního programu, který by dal jejich zahraniční politice v soutěži se
Sovětským svazem nezbytnou váhu a důraz. Proto je vojenská moc Spojených států do velké míry zablokována a odkázána na pasivní roli, zejména
v americko-sovětských vztazích.
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Za těchto okolností není žádným překvapením, že se do popředí americké zahraniční politiky dostala v Carterově vládě s novým důrazem propaganda amerického pojetí spravedlivého mezinárodního pořádku, demokratického uspořádání vnitřních záležitostí moderního státu a lidských,
občanských a politických práv a svobod. Propaganda, jako nástroj zahraniční politiky, může směřovat k dobrému stejně jako špatnému cíli. V dnešním světě si sotva kdo dovolí veřejně pochybovat, že lidská práva a svobody jsou vznešený cíl. Jejich propaganda, jako nástroj zahraniční politiky, se nesetkává se stejným bezvýjimečným souhlasem. Avšak president
Carter formuloval jak tuto otázku tak svou odpověď na ni výstižně a přesvědčivě ve svém již zmíněném projevu na Notre Dame: "V životě lidského
ducha, slova jsou činy do větší míry, než si mnozí z nás, kdo žijí v zemích,
kde se svoboda slova pokládá za samozřejmou, dovedou představit... Celý dnešní svět, aťjde o svobodné nebo totalitní státy, se zabývá otázkou lidské svobody, lidských práv, a já jsem přesvědčen, že je na nás v této zemi
tuto diskusi, tuto debatu, tuto při udržovat při životě." V tomto postoji se
po počátečních potížích uvnitř své vlády, zejména ve Státním departmentu, a vně své vlády, zejména v určitých intelektuálních, novinářských a
politických kruzích oddaných svému vlastnímu pojetí politiky détente,
president Carter setkal s obecnou podporou. Průměrný Američan v něm
vidí návrat k základním hodnotám, které inspirovaly založení americké
republiky; značné množství Američanů s kořeny nikoliv stej ně hlubokými,
má zájem na tom, jaké stanovisko zaujme jejich nová vlast k otázce lidských práv a svobod v zemích jejich původu nebo předků, s nimiž jsou dosud svázáni pouty osobními nebo přinejmenším sentimentálními.
Co Spojené státy dosud ve věci lidských práv a svobod za Carterovy vlády udělaly, se rozpadá na zákroky podstatné a na opatření institucionální.
President Carter vystoupil nebojácně a demonštratívne na ochranu sovětských disidentů; jeho vláda zasáhla diplomaticky v mnoha případech
persekuce; americká hospodářská i vojenská pomoc bere v potaz lidská
práva a svobody v zemi příjemcově; v mezinárodních finančních institucích Američané naléhají na uplatnění téhož měřítka a v Bělehradě se Spojené státy ujaly vedoucí úlohy v prosazování zásad třetího koše. Institucionálně Carterova vláda ustavila ve Státním departmentu zvláštní úřad
pro lidská práva a humanitní záležitosti, v čele se státním podtajemníkem,
a meziministerský výbor pro lidská práva a zahraniční pomoc; v Kongresu
byla vytvořena komise pro evropskou bezpečnost a spolupráci, jejímž
hlavním posláním je dohlížet na dodržování Závěrečného aktu z Helsink;
na mezinárodní úrovni Spojené státy podepsaly americkou konvenci lidských práv a obě konvence Spojených národů; konečně ve Spojených národech Carterova vláda podporuje venezuelský návrh na vytvoření úřadu
vysokého komisaře Spojených národů pro lidská práva.
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Dosavadní výsledky této politiky jsou však skromné. Je pravda, že otázka lidských práv a svobod je znova na mezinárodní agendě a že se dotýká
široce veřejného mínění; že tu a tam vlády začínají poprvé vážit, co je stojí
domácí útlak na zahraniční pomoci, podpoře a pověsti; že v některých zemích dochází k pozvolné změně - méně politických vězňů, lepší úděl, účast
zahraničních organizací pro lidská práva jakožto pozorovatelů na politických procesech; a že obraz Spojených států v rodině národů začíná znova vynikat jako obraz ochránce lidských práv. Avšak problém Carterovy
politiky lidských práv - a hlavní důvod jejího omezeného úspěchu - leží
v tom, že stát, jehož totalitní režim institucionalizoval bezprávnost a nesvobodu na domácí i mezinárodní úrovni, je zároveň nejmocnějším a nejnebezpečnějším partnerem Spojených států ve světové politice a v podstatě se pokládá za imunní vůči americké zahraniční politice lidských práv a
svobod. President Carter je si ovšem tohoto problému vědom, neboť vztahy k Sovětskému svazu a jím chráněným státům podlamují jeho politiku
lidských práv jak v komunistické východní Evropě tak jinde na světě. Formule, kterou pro toto dilemma Carter předložil Světovému židovskému
kongresu na začátku listopadu 1977, může být odpovědí pro taktiku americké zahraniční politiky, ale základní otázku - jak aplikovat humanitní
ideál na americkou politiku vůči Sovětskému svazu - neřeší: "Naše akce
na poli lidských práv se musí měnit podle toho, jak ta či ona je přiléhavá
nebo účinná, ale náš úsudek musí spočívat na neměnitelném měřítku, neboť útlak je zavrženíhodný, ať jsou jeho obětí černoši v Jižní Africe nebo
američtí Indiáni na západní polokouli či Židé v Sovětském svazu nebo političtí disidenti v Čile a v Československu."
Výsledkem této formule je, že lidská práva a svobody jsou prosazovány
v Čile a v Jižní Africe soustavnou zahraničně politickou aktivitou, zatímco
vůči komunistické východní Evropě pozvolna převládá stanovisko vyslance Marshalla D. Shulmana, který má ve Státním departmentu hlavní slovo
v politice týkající se Sovětského svazu a podle něhož porušování lidských
práv a svobod v sovětské oblasti by mělo být záležitostí jednotlivců a skupin, nikoliv vlády samotné. Jakkoliv je vliv veřejného mínění v mezinárodní politice omezený, i když jde o veřejné mínění organizované, bylo by nesprávné, a zejména s naší strany neprozřetelné, jej podceňovat a snižovat.
Ale zároveň je třeba mít na mysli, že se veřejné mínění v demokracii nedá
oddělit od vládní politiky a že působí jak na vládu tak i jejím prostřednictvím a že zejména v zahraniční politice jeho účinnost závisí na míře, do jaké
se jeho hodnoty a postoj stanou politikou jeho vlády.
Když se president Carter ujal otázky lidských práv a svobod a spojil ji
s otázkou míru a bezpečnosti, vzal na sebe a na americkou zahraniční politiku velké břímě a ojedinělý závazek. Na konci prvního roku jeho vlády je
jeho zásluhou, že tato otázka je v americké politice tak živá jako před ro-
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kem. Do budoucna před ním leží úkol, jak z tohoto závazku učinit konstantu americké zahraniční politiky a jak tento humanitní ideál převádět
soustavně v politickou praxi i vůči komunistické východní Evropě.

Moji američtí spoluobčané, netažte se, co pro vás může učinit vaše vlast;
tažte se, co můžete udělat pro ni. Moji spoluobčané světa, netažte se, co
pro vás může udělat Amerika, ale co můžeme udělat všichni pro svobodu
člověka.
John F. Kennedy
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STATI A ÚVAHY
Kořeny současné krize ve filozofii
Milíč Čapek
1. Vzájemné odcizení filozofie a věd
Je povinností autora vysvětlit aspoň zhruba předpoklady, z nichž vychází, nemá-li tato úvaha být jen pouhou impresionistickou esejí. Tyto předpoklady jsou dva: pravda jest jen jedna, protože skutečnost jest také jen
jedna. V této stručné formě to zní ovšem simplistně a snadno to svádí k nedorozuměním. Řekneme-li, že skutečnost jest jen jedna, neznamená to, že
tato skutečnost není nebo nemůže být neuvěřitelně složitá. Jinými slovy,
neznamená to, že je nutno být monistou. Monism tvrdí nejen, že skutečnost jest jedna, ale též, že jest jen jednoho druhu. Tak materialista tvrdí, že
všechny jevy, i ty nejsložitější, včetně těch, jimiž se zabývá psychologie,
jsou beze zbytku redukovatelné na fyzické procesy; idealistický monista
naproti tomu pokládá hmotnou přírodu za pouhou kamufláž duchovní
skutečnosti, jež je základem všeho. Moderní pluralism, zdůrazňující mnohotvárnost skutečnosti a neodvoditelnost jedné formy zkušenosti z druhé,
popírá sice jednoduchost skutečnosti, ale nikoliv její jednotu. Nikdo nekritizoval monism - ať již idealistický nebo materialistický - přísněji než William James; ale málokdo také tolik zdůrazňoval kontinuitu skutečnosti,
skutečnosti ovšem diferenciované a mnohotvárné. Jeho kniha má charakteristický titul: Pluralistické universum (A Pluralistic Universe), naznačující, že také pro něho jest jenjeden "vesmír", jedna skutečnost. Je sice pravdou, že James sám uvažoval, nebyl-li by termín "multiversum" vhodnější,
protože slovo "universum" má příliš monistickýzvuk. Ale aťzvolímejakýkoliv termín, je faktem, že všecky věci a děje, ať jakkoliv různotvárné, souvisejí a tvoří určitý celek; rozdíl mezi monisty a pluralisty je jen v tom, do
jaké míryje tento celek diferencován. Skutečnost jest jen jedna i pro Tomáše Aquinského, i když se pro něho skládala ze Stvořitele a od něho radikálně odlišných stvořených věcí; i pro Descartese, jemuž se skládala ze dvou
různorodých substancí - hmoty a ducha. V tomto bodě filozofové - ať si to
uvědomují nebo ne - souhlasí. Uznáme-li, že skutečnost jest jen jedna, i
když mnohotvárná, musíme též uznat, že pravda jest jen jedna, i když je nevyhnutelně složitá. Mythus "jednoduché pravdy", jenž tolik vyhovuje přirozené lidské myšlenkové lenosti, je právě jen mythem. Nietzche napsal
vtipně v Soumraku model, že tvrzení, že každá pravda je jednoduchá, je
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"dvojnásobnou lží". Přesněji vyjádřeno, princip jedinosti pravdy znamená
popření doktríny o dvojí pravdě. Tato doktrína byla vynalezena koncem
středověku na záchranu církevních dogmat: "Co je pravdou ve filozofii,
není pravdou v teologii a naopak." Tím se ovšem ulomilo ostří jakékoliv
kritiky církevního učení. Pozdější teologie opustila toto absurdní a v podstatě nemorální učení; v katolictví racionalismus Tomáše Aquinského převládl nad iracionalismem Dunse Scota a Williama Occama, zatímco moderní protestantská teologie vždy tíhla k racionalismu. (Výjimkou je
ovšem neortodoxie, zvláště "dialektická" teologie Karla Bartha a jeho již
řídnoucích žáků.)
Teorie dvojí pravdy je dnes zřídka otevřeně hájena; ale v zakuklené formě se s ní setkáváme u těch, kteří uměle vyhlubují propast mezi vědou a
filozofií. Motivy k tomuto příkrému oddělování vědy a filozofie jsou různé. Rostoucí specializace výchovy způsobuje, že valný počet filozofů je
trapně neinformován o přítomném stavu věd a je jen povrchně seznámen
s obsahem věd vůbec. Na druhé straně filozofické vzdělání většiny vědců
je dost chatrné. Osobní ješitnost brání oběma přiznat tyto nedostatky;
naopak, vede je k jejich ospravedlňování. Značný počet filozofů prohlašuje, že nepotřebují vzdělání vědeckého; vědci ve velké většině pokládají
filozofii za zbytečnou a neplodnou spekulaci. V nejlepším případě se zdvořile dohodnou, že vědecká pravda je jiného druhu než filozofická, což je
různě definováno. Tak např. vědecké poznání je prý jen utilitární a fragmentální, zaměřené k praktickému ovládnutí přírody, zatímco filozofické
poznání proniká za "jevy", k pravé podstatě skutečnosti apod. Uvidíme, že
takové distinkce neobstojí, podrobíme-li je podrobnějšímu rozboru; mimo
to, podobná zdvořilá rozhraničování jen špatně zakrývají vzájemné pohrdání; podle většiny vědců jedině vědecké poznání je poznáním v pravém
slova smyslu, protože se opírá o empiricky zjistitelné skutečnosti, zatímco
filozofie maří čas logomachií a neplodnými a neověřitelnými spekulacemi;
na druhé straně filozofové mají sklon se soucitně dívat na vědce jako sběratele "náhodných" a "filozoficky bezvýznamných" faktů a faktíčků.
Přiznávám, že je to poněkud zjednodušený obraz přítomného rozkolu
mezi vědou a filozofií; bylo by snadné uvésti jména filozofů dobře informovaných o současném stavu vědy a aktivně se zajímajících o příslušné
problémy, zatímco nechybí vědců, zajímajících se nejen o metodologické
otázky, ale i o širší filozofické důsledky nových objevů, zvláště ve fyzice.
Ale, statisticky mluveno, vzájemná nedůvěra převládá a velmi znesnadňuje spolupráci mezi vědou a filozofií. Nepřekvapuje, že za takových okolností průměrně vzdělaný laik má podobný názor na vztah mezi vědou a filozofií. Pamatuji se na mého dobráka lékaře v okolí Bostonu, jenž nemohl
pochopit, že učím filozofii věd. "Science and philosophy? But they are
completely unrelated." A lze se tomu divit? Pravděpodobně ve svém životě
neabsolvoval žádný kurz filozofie, nanejvýše jeden semestr "Great Ideas"
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či něco podobného; mnohé koleje v této zemi nemají ani filozofický department a ještě více jich nevyžaduje ani jeden povinný semestr filozofie.
Ale bylo tomu u nás v podstatě jinak? Na gymnáziu byly jen dva roky vyučování "filozofické propedeutiky", v septimě psychologie, v oktávě formální logiky (dvě hodiny týdně), vyučované často nekvalifikovanými lidmi. To bylo vše. (Teď je v ČSSR ovšem "filozofická" výchova důkladná
arci jen v jednom určitém druhu filozofie či spíše pseudofilozofie, známé
pod jménem "dialektický materialismus"; účinky této tuhé indoktrinace
někdy vyznívají i u těch, kterým se podařilo uniknout na Západ.)
Pokusme se nyní podrobněji analyzovat příčiny tohoto rozštěpení vědy
a filozofie a domnělého dualismu poznání vědeckého a filozofického. Můj
osobní názor je, že není dualismu osudnějšího - pro vědu stejně jako pro
filozofii.
Užil jsem slova "rozštěpení"; a opravdu stačí jen zběžný pohled na myšlenkový vývoj Evropy, abychom viděli původní a dlouhotrvající jednotu
filozofie a vědy. Po řadu století dějiny věd a dějiny filozofie splývají; diferenciace obou je poměrně pozdní zjev, vlastně teprve od počátku minulého
století. To je jen přirozené: filozofie a věda si kladou v podstatě stejnou
základní otázku: jaká je podstata skutečnosti? Jaká je "pravá skutečnost",
skrývající se za smyslovými jevy? Rozlišení "jevů" a "skutečnosti" existovalo dávno před zrozením vědy a filozofie a lze je nalézti i u vyšších živočichů, zvláště savců, kteří, na rozdíl od ptáků a ryb, neútočí na svůj zrcadlový obraz. Ale teprve když si člověk počal klásti tuto otázku soustavně,
zrodila se současně věda i filozofie. První známý západní filozof, Thales
z Miletu, byl současně matematikem a astronomem a podobnou těsnou
souvislost otázek vědeckých a filozofických vidíme i u ostatních předsokratovských filozofů. Je pravda, že Sokrates se postavil, jak napsal náš
Rádi, "zády k přírodě", když se výlučně věnoval úvahám etickým a noetickým. Ale všimněme si, že jeho první a nejslavnější žák, jenž mu zajistil
publicitu dodnes, Plato, se neobešel bez teorie skutečnosti; v jeho kosmologii nalézáme hlavní rysy zeměstředné kosmologie Aristotelovy, jež ovládala astronomii po dobrých devatenáct století. Ve středověku těsná souvislost vědy a filozofie je stejně zřejmá. Právě tato souvislost byla základem záviděníhodné jednoty středověkého světového názoru; nebylo totiž
tehdy nejmenšího rozporu mezi vědou a filozofií - filozofií ovšem teologickou. Protiklad nebe a země, Boha Stvořitele a stvořené přírody, měl
význam zcela konkrétní, zdůvodněný geometrickou strukturou konečného, zeměstředného vesmíru. Autoři nicejského kréda, mluvící o sestupu
Kristově do pekel a jeho potomním vstoupení na nebesa, nemuseli mít nejmenších obav, že přijdou do konfliktu se současnou astronomií, jež byla
organickou součástí středověkého světového názoru, jemuž Dante dal svůj
velkolepý poetický výraz.
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Odtud to pobouření mezi církevními kruhy, když astronomická revoluce šestnáctého a sedmnáctého století počala otřásat touto organickou součástí středověkého světového názoru. Nebudeme sledovat tuto revoluci
v podrobnostech. Řekneme jen tolik, že unikl-li Koperník perzekuci církevní, bylo to jednak proto, že zavčas zemřel; bylo-li jeho dílo De revolutionibus orbium celestium dáno na Index zakázaných knih (Index librorum prohibitorum) až více než sedmdesát let po jeho publikaci (1616), bylo
to proto, že opatrný vydavatel knihy diplomaticky označil jeho heliocentrický názor jako pouhou hypotézu, jako pouhé "geometrické cvičení...
jak by to vypadalo, kdyby slunce místo země bylo ve středu vesmíru".
Teprve o několik desetiletí později si církev uvědomila - zásluhou nejdříve
Giordana Bruna a pak Galileiho - jak nebezpečný je nový světový názor
pro některé ústřední články křesťanské víry. To vidíme jasně na osudu
obou mužů. Rok 1600, kdy Bruno, hlasatel "otevřeného", neohraničeného
vesmíru, byl upálen na Campo di Fiori v Římě, symbolicky zakončil středověk; proti novému pojetí středověký "establishment" dovedl postavit
jen papírovou autoritu Aristotela a holé, fyzické násilí.
Tak zvaná "koperníkovská revoluce" (ne příliš přesný termín) znamenala definitivní rozchod vědy se středověkou filozofií, ale nikoliv s filozofií
vůbec. Naopak: moderní filozofie se zrodila současně s moderní vědou a
spojení obou bylo tak těsné, že až do Kanta není možno mezi nimi vést
přesnou demarkační čáru. V období zhruba dvou a půl století -1550-1800 téměř každý významnější filozof se buď přímo a aktivně zúčastnil vědecké
práce, nebo byl aspoň obeznámen s vědou své doby. Do první skupiny
patří Descartes, jenž byl nejen zakladatelem moderní teorie poznání, ale i
tvůrcem analytické geometrie a spoluzakladatelem moderní mechaniky a
optiky; Spinoza, v jehož Opera omnia najdete matematickou teorii duhy;
Malebranche, pracující jako Descartes na základech mechaniky a optiky;
v osmnáctém století Berkeley, první odvážný kritik pojmu absolutního
prostoru, a ovšem Leibniz, tvůrce infinitesimálního počtu, kritik fyziky
Descartesovy a Newtonovy, univerzální genius, zajímající se téměř o všecky vědní obory; konečně i Kant sám, autor jedné z prvních kosmogonických teorií. Do druhé skupiny náleží Bacon, jehož zájem se více soustřeďoval na metody vědy než na její obsah; John Locke, jehož hlavní
spis Essay Concerning Human Understanding jasně obráží vliv rodící se
klasické fyziky. Poněkud stranou stojí Hume, zaměřený téměř výlučně na
problémy noetické; ale jeho kritika kauzality a matematické kontinuity
byla možná jen v intelektuálním klimatu klasické fyziky. (Teď vidím, že
můj seznam je neúplný; vynechal jsem Hobbese, Gassendiho a Pascala;
Giordana Bruna jsem jmenoval dříve.)
Byl-li téměř každý filozof vědecky aktivní nebo vědecky orientován, bylo tomu též naopak? Otázka sama je anachronismus, protože předpokládá, že současné rozlišení vědy a filozofie existovalo již v minulosti. Což lze
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snadno vyvrátit. Vezměme titul hlavního díla vědce Newtona: Philosophiae naturalis principia mathematica: fyzika byla prostě pokládána za
přírodní filozofii. Vezměme titul méně známé knihy filozofa Johna Locke:
Elements of Natural Philosophy. Podobných příkladů by bylo možno
uvést mnoho. Terminologické směšování fyziky a filozofie se udrželo do
minulého století: Faraday nazýval svá experimentální bádání o elektřině
"filozofickými" a americké koleje tehdy lákaly studenty ohlášením "nového filozofického (tj. fyzikálního) instrumentu". Přední fyzikální revue
v Anglii se nazývala Philosophical Magazíne. To bylo již v době, kdy filozofie a přírodní vědy šly samostatnými cestami a kdy rozlišení mezi nimi
opravdu existovalo. Ale terminologická setrvačnost byla zřetelným ukazatelem původní jednoty obou.
Jinak tomu bylo s duchovědami, aspoň v Evropě. Ještě v době mých
studií v Praze vztahy mezi psychologií a sociologií na jedné straně a filozofií na druhé byly velmi těsné. František Krejčí, významný český pozitivista,
byl současně filozof a psycholog, autor šestidílné Psychologie, Filosofie
přítomnosti, Filosofie posledních let před válkou a Positivní etiky; Josef
Král byl současně profesorem filozofie a sociologie. Jinak tomu bylo
ovšem v USA, kde bezduchá specializace počíná již na úrovni střední školy (high school). Americký psycholog, honící krysy v umělém labyrintu,
jenž by aspoň přibližně znal dějiny psychofyzického problému a jeho filozofický kontext, je dnes opravdu raritou.
Jak řečeno, rozlišení vědy a filozofie je do jisté míry nevyhnutelným důsledkem dělby práce, specializace. Ale jisté je, že diferenciace vědění nemusí znamenat jeho atomizaci a jistě nemusí znamenat vzájemnou nedůvěru a nepřátelství mezi obory, jež se vzájemně osamostatňují. Vidíme to
jasně v přírodních vědách: jinak bychom nebyli svědky nových disciplin,
vznikajících na rozhraní dvou disciplin původně nezávislých;
fyzikální chemie, biofyzika apod. Naproti tomu rozlišení vědy a filozofie
se dálo v atmosféře nedůvěry, řevnivosti a nepřátelství, jež dosud ve značné míře trvá. To pouhý fakt dělby práce nevysvětluje. Proč tomu tak bylo
a je? K pochopení této animozity musíme znát okolnosti, za nichž se
rozchod filozofie a věd udál.
2. Začalo to Hegelem
Tento rozchod začal vlivem filozofie Hegelovy, přesněji řečeno, vlivem
německé romantické filozofie pokantovské. Ale náznaky toho jsou zřetelné už u Kanta. Kant sám se zúčastnil vědecké práce a svou nebulární hypotézou se trvale zapsal do dějin kosmogonie. Nejen to: jeho hlavní spis byl
případně charakterizován jako kodifikace Newtonovy fyziky. (O tom
později.) Vždy zdůrazňoval spolupráci rozumu a zkušenosti: "pojmy bez
názoru (Anschauung) jsou prázdné, názory bez pojmů jsou slepé" odtud jeho odpor proti spekulativní metafyzice, empiricky neověřitelné.
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Ale již on se dopustil některých neprozřetelností, když veden svou zásadou, že "rozum předpisuje přírodě zákony", snažil se apriorně dokázat
existenci hypotetické látky Caloricum (Wärmestoff), jež měla vysvětlit
termické zjevy (ohřívání, chlazení, vedení tepla apod.) (1) Netřeba připomínat, že caloricum, stejně jako flogiston, byly vyloučeny z vědy nepříliš
dlouho po Kantově "důkazu" jeho apriorní nutnosti. Osudná zásada, že
"rozum předpisuje přírodě zákony" vede snadno k intelektuální aroganci
a spekulativní libovůli.
Ale Kantova neprozřetelnost nebyla ničím ve srovnání se spekulativní
arogancí a libovůlí pokantovských idealistů, Schellinga a Hegela. Říká se,
že chyby velikých myslitelů se objeví zvětšené a znásobené u jejich žáků a
následovníků; to je obzvláště zřetelné u následovníků Kantových. "O přírodě filozofovati znamená přírodu tvořiti", hlásal sebevědomě Schelling
a tak vytvořil svou bizarní "naturfilozofii" (Naturphilosophie), jejíž jediná hodnota dnes je dokumentárně historická. Hegel ještě za života Kantova dokazoval ve své latinské dizertaci, že je logicky nemožné, aby existovala nějaká planeta mezi Jupiterem a Marsem. V tomto bodě měl obzvláštní smůlu, protože asteroida Ceres byla objevena právě v té době, kdy jí
Hegel zakázal existovat. Od vznešenosti k směšnostije malý krok - to platí
i o filozofii. Nejfantastičtější část Hegelova díla je jeho filozofie přírody une partie honteuse jeho díla, jak ji nazval Harold Hoffding. (2) Benedetto
Croce, ač sám žák a pokračovatel Hegelův, napsal, že není případnější karikatury Hegelovy filozofie přírody než - Hegelova filozofie přírody
sama. (3) Je vybudována zcela na principu dialektické triády (téze-antitéze-syntéze), jehož kořeny jsou už u Herakleita z Efezu. Neběží o to, že princip sám je kontroverzní ( zvláště logikové nemají pro něj žádných sympatií), ale o bizarní a často komický způsob, jakým jej Hegel aplikoval.
Croce sám sestavil seznam neuvěřitelných Hegelových groteskností: uvedu jen ty nej neuvěřitelnější. Tak např. magnetismus je prý manifestací
sylogismu, protože oba mají triadickou strukturu: triadě "severní pól jižní pól - neutrální pole mezi nimi" odpovídá "hlavní premisa - menší
premisa - závěr". Podle Hegela musí být jen tři světové díly, nikoliv pět:
Evropa, Asie, Afrika; Amerika je jen přívěskem Evropy, zatímco Austrálie
je "fyzicky nezralá". Ruka, nos a ucho tvoří dialektickou triádu. Nový
svět je rozdělen "jako magnet" na severní a jižní část; starý svět je rozdělen
v Afriku, "kraj kovu, měsíčního prvku ztvrdlého teplem, kde člověk je
ztupený"; v Asii, "zemi bakchantského a kometárního rozptýlení"; třetí
jeho částí je Evropa (nezapomeňme, že musí být tři části - to vyžaduje dialektická triáda), část racionální, "s rovnováhou řek, h o r a údolí"; středem
Evropy je ovšem Německo . . . Člověk bezděčně vzpomene Masarykových
slov, tuším, v Nové Evropě: "Není absurdnosti, již by německý profesor
neuvedl v systém."

16

V podobných ilustracích by bylo možno pokračovat ad libitum\ Emile
Meyerson měl pravdu, když napsal, že jsme jen v rozpacích (embarras de
choix), kterou ilustraci jeho absurdnosti zvolit - tolik jich je. Hegel měl
šťastnější ruku ve filozofii dějin, ačkoliv i v ní jeho umíněné aplikování
dialektické triády má ráz libovůle a pedanterie. Ale nám běží v tomto kontextu především o jeho filozofii přírody - a ta měla katastrofální vliv na
poměr filozofie a věd vůbec. Hegel a Schelling nebyli totiž sami, kdo chtěli
konstruovat přírodu z apriorních idejí; vedle nich byla celá řada menších,
dnes již naštěstí zapomenutých "naturfilozofů", neméně libovolných a
fantastických. Engelsova Dialektik der Nátur je produktem, bohužel ještě
nezapomenutým, podobné fantastičnosti a libovůle. Je přirozené, že vědci
ve vlastním slova smyslu, kteří se trpělivě, poctivě a zodpovědně zabývali
konkrétními problémy vědy, reagovali rozhořčeně na podobné spekulace,
zvláště, když byli-jako např. Wohler a Liebig-utlačováni tehdejším hegeliánským "establishmentem". Reakce takového Liebiga byla zvláště podrážděná:
Člověka, jenž svého bližního zabije, stát zavře a zabrání mu, aby
škodil, zatímco jim (tj. naturfilozofům) dovolí se ještě dnes, aby vychovávali naše lékaře a přenášeli na ně svůj vlastní šílený stav, který
jim dovoluje, aby zabíjeli tisíce lidí s klidným svědomím a podle
principů. (5)
To jsou krutá slova - ale je možno se jim divit? Srovnejme příspěvky
Liebigovy k chemii a k lékařství s Hegelovými. Fyziologická chemie a její
aplikace v zemědělství a medicíně začíná Liebigem - to mu zajistilo trvalé
místo v dějinách chemie a lékařství. Hegel podržel aristotelovskou víru
ve čtyři prvky - zemi, vodu, oheň a vzduch: nová chemie Lavoisierova
s jeho učením o chemických prvcích pro něho prostě neexistovala. Tvrdí,
že vzduch se mění přímo ve vodu a naopak; déšť prý vzniká ze suchého
vzduchu; voda se prý neskládá z vodíku a kyslíku, ale mění se v ně elektrickou jiskrou; meteory se tvoří z oblaků . . . Stejně jako magnetismus je
chemický proces manifestací sylogismu . . . Podobné, ne-li horší, jsou bizarnosti Schellingovy, u něhož dokonce nalézáme zbytky pověr astrologických. Bylo štěstím pro chemii, že se osamostatnila od filozofie. Francouzský historik idejí, Meyerson, správně poznamenává, že kdyby se tak nestalo, Pasteur by nemohl existovat. Citát z Liebiga ukazuje, že Hegelovy fantazie zřejmě nebyly neškodné, protože bránily použití chemických objevů
v lékařství. Není tedy divu, že Liebig navrhoval, aby tlachající naturfilozofové byli zajištěni ve speciálních ústavech. Pseudofilozofie a šarlatánství
jdou často ruku v ruce.
Do jisté míry lze ještě pochopit nesmysly, jež Hegel a Schelling psali o
chemii; chemie byla mladá věda a stará teorie flogistonová měla tuhý život.
Ale těžko jsou odpustitelné Hegelovy absurdity (jinak to nelze označit) o
Newtonově fyzice a hlavně o Newtonovi samém. Za Hegelových časů
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Newtonova fyzika byla obecně uznávána a přijímána nejen vědeckými
kruhy, ale vzdělaným publikem. Její vliv, původně omezený na Anglii, se
rozšířil zásluhou Voltairovou i na kontinent již bezmála jedno století před
Hegelem. Hegelův postoj k Newtonovi je směsí ignorance a nepřátelství;
druhé vyplývá z prvního. Co je na věci zábavné je, že Hegel se zabýval po
dvacet pět let objevy Newtonovými a Keplerovými, ale zřejmě aniž by je
pochopil. Newtonovu teorii nazývá "metafyzickým galimatiášem"; věda,
která ji přijímá, podává jen důkaz své bezmyšlenkovitosti, slepého zaujetí
a hlouposti". Popírá, že Keplerovy zákony jsou odůvodnitelné z Newtonova gravitačního principu: Newtonovo odvození nazývá "imbecilní".
Newton špatně prý pozoroval, špatně rozumoval, byl i intelektuálně nepoctivý. Podle Hegela jablko třikráte se stalo osudným lidstvu: poprvé,
když způsobilo vyhnání Adama z ráje, podruhé, když způsobilo trojskou
válku, potřetí, když spadlo Newtonovi na hlavu . . . (6)
Dnes víme, že klasická fyzika nebyla posledním slovem vědy a, jak jsme
se zmínili, některé její principy byly kritizovány před Einsteinem; ale to
byly kritiky věcné a informované, založené na důkladné znalosti Newtonových principů. Takové byly kritiky Berkeleyho, Leibnitze, Macha a
Stallo. Základní předpoklad - znalost a porozumění idejí, jím kritizovaných - Hegelovi chyběl; přes svůj abstraktní sloh byl to duch v podstatě
literární, s instinktivní nechutí k disciplinovanému a exaktnímu, zvláště
matematickému, myšlení. Dnes Heidegger a Sartre jsou duchové podobného druhu.
Proč jsem se zastavil na tak dlouho u Hegela, když mám psát o filozofii
dvacátého století? Ze dvou důvodů aspoň: především Hegel, a německá
romantická filozofie vůbec, zdiskreditovali filozofii a zvláště filozofii přírodních věd v očích vědců do takové míry, že vzájemné odcizení dosud přetrvává. Za druhé: Hegel stále zůstává jedním z nej vlivnějších myslitelů
dneška, i když jeho vliv je spíše nepřímý. Za třetí: většina filozofů byla do
té míry odstrašena trapným a ostudným neúspěchem německé Naturphilosophie, že se opatrně vyhýbá kontaktu s přírodními vědami. K tomu přičtěme ještě další důležitý fakt: materialistickou reakci proti romantické
filozofii, jež se vyskytla ve dvou formách; jedna - popularizování vědy filozofujícími přírodovědci a lékaři (Moleschott, Biichner, Vogt, později
E. Häckel), kteří oprašovali naivnosti Holbacha a Lamettrieho. (Je charakteristické, že Liebig mezi ně nepatřil - proto Moleschottův hlavní spis byl
namířen proti němu.) Ale jejich noetické vzdělání bylo tak nepatrné, že
odborné kruhy filozofické je nebraly vážně; ale v širší veřejnosti jejich vliv
byl značný a tak prohloubil jen propast mezi filozofií a vědou. Druhá forma materialismu byl materialismus hegelovské levice (Feuerbach, Marx,
Engels), bizarní synkretická slátanina idealistických prvků, vypůjčených
z Hegela a nesourodě přilepených na klasický mechanický materialismus.
Není zde místa pro obšírnější analýzu tzv. "dialektického materialismu",

18

jenž, až na hegelovskou hantýrku, se neliší podstatně od materialismu
klasického; fakt je, že jeho vliv jen přispěl k dalšímu odcizení filozofie a
vědy. U vědců bez noetického vzdělání jen posílil přesvědčení o sterilnosti
nebo dokonce i "reakčnosti" filozofie, již ztotožňovali - neprávem - s idealismem; na druhé straně noetické primitívnosti materialistů, ať dialektických nebo nedialektických, jen zesílily nedůvěru filozofů k vědě vůbec,
již směšovali - opět neprávem - s materialismem.
Tak most mezi vědami a filozofií zdál se být počátkem tohoto století
zbořen a pokud z něho něco zbývalo, chodilo se po něm málo - oběma směry. Až na nečetné výjimky filozofie přírodních věd, nebyla-li docela mrtva,
jen živořila; živořila hlavně ve formě metodologie věd, jež byla pilně kultivována od dob Míliových, ale která nestačila k porozumění nejrozsáhlejší
a nejhlubší myšlenkové revoluce tohoto století. Míním současnou revoluci
ve fyzice.
Dvacáté století: slibné počátky a ztracené příležitosti
Význam a rozsah současné revoluce ve fyzice vynikne jasněji, srovnámeli jej s předchozí revolucí, nepříliš vhodně nazvanou "koperníkovskou".
V obou případech termín "revoluce" je zcela případný, protože v obou případech se jednalo o radikální a opravdu revoluční proměnu celkového světového názoru, celkové kosmické perspektivy. Zeměstředný světový názor
středověký byl doslova smeten novou astronomií a fyzikou; dnes ani nejpřesvědčenější stoupenec sv. Tomáše nebude hájit jeho kosmologické názory a i nejortodoxnější luterán se bude stydět za Lutherův výrok, prohlašující Koperníka za blázna. Ale srovnáme-li proměnu světového názoru
před třemi stoletími s tím, co se děje ve fyzice dnes, vidíme, oč je současná
revoluce radikálnější a "revolučnější". Stručná úvaha to ukáže zcela jasně.
Jaký byl vlastně výsledek myšlenkového převratu, jenž počal Koperníkem a skončil (více méně) Newtonem? Země si vyměnila místo se sluncem a
padesát pět nebeských sfér, jež podle Aristotela ohraničovaly vesmír bylo
smeteno Giordanem Brunem, jehož pak následoval Descartes a Newton;
to bylo vše. Dnes se nám zdá, že tato proměna nevyžaduje příliš velkého
intelektuálního úsilí; proto také je pochopitelné, že byla plně anticipována
některými řeckými filozofy. Staří atomisté hlásali nekonečnost světa a
Aristarchus ze Samu položil slunce místo země do středu vesmíru. Hlavní
příčiny, proč se tehdy nové ideje zdály tak těžko přijatelné, byly rázu spíše
citového než rozumového; konečný, zeměstředný vesmír byl v obraznosti
lidí šestnáctého a sedmnáctého století příliš těsně spjat s křesťanstvím, aby
se s ním mohli lehko rozloučit. (Tehdy se nechápalo, že osud náboženství
není spjat s aristotelovským pojetím vesmíru a že "demytologizací" duchovní obsah křesťanství může jen získat.) Byl to právě tento citový odpor
k novým idejím, jenž tak nesmírně ztížil přijetí nového obrazu světa. Ale
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přes všechny rozdíly mezi aristotelovským a Newtonovým obrazem světa,
oba měly jeden rys společný: oba byly obrazy ve vizuálním smyslu a oba
byly v principu vizuálně představitelné. Sluncestředný světový názor je
stejně představitelný jako zeměstředný; proto je v principu snadné konstruovat nebo aspoň představit si modely obou. Neomezený prostor Newtonův dokonce vyhovuje naší vizuální obraznosti lépe než prostor konečný, protože, jak již Lucretius viděl, nelze si představit, že by nebyl žádný
prostor za domnělou nejzazší hranicí vesmíru.
Zcela jinak je tomu v obraze světa, jak se vynořuje poznenáhlu ve vývoji
fyzikálních idejí v tomto století. Největší potíž je v tom, že nemůžeme nové
pojetí nazvat "obrazem" v doslovném vizuálním smyslu. Názorné modely
jež se tak osvědčily ve "světě středních rozměrů", úplně selhávají v mikrokosmu a megakosmu. Abstraktně lze pochopit možnost konečného i neomezeného vesmíru; stačí, pozměníme-li poněkud axiomatickou základnu
geometrie. Ale žádným úsilím se nám nepodaří představit si konečný a neomezený prostor, protože naše obraznost a naše podvědomí zůstává euklidovské, a v euklidovském kontextu jsou neomezenost a konečnost prostoru neslučitelné. Stejně abstraktně můžeme rozumět de Brogliově vlnové
rovnici; ale žádné úsilí naší vizuální obraznosti nedokáže sloučit vlnový a
korpuskulárni charakter hmoty v jednu koherentní představu. V tom je
radikální rozdíl mezi klasickým a současným pojetím skutečnosti: zatímco
první - ať již aristotelské nebo Newtonovo - zůstávalo názorné, současné
pojetí vzdoruje jakýmkoliv pokusům zobrazit je názornými vizuálními
modely. Příčina je zřejmě v tom, že lidská představivost byla po tisíciletí
utvářena zkušeností světa středních dimenzí a proto selhává, když ji aplikujeme mimo její přirozené meze, tj. na svět mikrofyziky, stejně jako na
vesmír jako celek.
Jaká jedinečná příležitost pro filozofy zabývat se obsahem a významem
myšlenkového převratu, jenž je bez obdoby v předchozí intelektuální historii lidstva. Jaké jedinečné příležitosti pro analýzu a interpretaci hlubokých proměn, jež postihly pojmy tak základní jako prostor, čas, hmota,
energie, příčinnost. Ale podívejme se jen zběžně na převládající filozofické
směry a vidíme, že tyto příležitosti nebyly využity. (Mluvíme přirozeně jen
o filozofii ve svobodné části světa, tj. v západní části evropského kontinentu, v Anglii, severní a jižní Americe; mimo tuto oblast není filozofie v pravém slova smyslu, nýbrž jen nadekretovaná marxistická scholastika.) Na
kontinentě a v jižní Americe převládajícími (ovšem ne výlučně) směryjsou
existencionalismus a fenomenologie - oba směry vzniklé na německé půdě.
Není zde místa pro kritický rozbor obou směrů, které ostatně jsou značně
diferencované; stačí jen říci, že existencialismus je druhem iracionalismu,
jehož zájem je výlučně soustředěn na člověka a jeho problémy: příroda
jakoby neexistovala a ovšem filozofie přírodních věd ještě méně. Ve svém
antropocentrismu navazuje na Sokrata (to je ovšem jediná podobnost) a
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ve svém ignorování věd pokračuje v nezodpovědné tradici německého
idealismu. Případ fenomenologie je složitější. Její zakladatel, Edmund
Husserl, měl rozsáhlé vzdělání matematické; jeho první kniha se zabývala
filozofií matematiky a ve druhé vystoupil jako obránce racionalismu proti
pozitivistickému empirismu; ale jeho myšlení zůstalo trvale fascinováno
problémy noetickými. Problém poznání zastíral mu vždy problém skutečnosti; v posledních desetiletích svého života se zřetelně klonil k idealismu. (7) Přiznám se, že jsem se značnou zvědavostí bral do ruky jeho pojednání o krizi evropských věd; byl jsem zklamán - autor je sice dobře obeznámen s charakterem klasické Galileiho fyziky, ale marně u něho hledáte
stopy rozlišení mezi fyzikou klasickou a moderní; je zřejmé, že o současnou revoluci ve fyzice nemá pražádný zájem. (8) To patří ovšem k tradici
idealismu; proč si špinit ruce empirickými fakty, jež beztak jsou jen nahodilými projevy "transcendentálního Já"?
Situace v angloamerickém světě je podstatně jiná. Konec minulého a
počátek tohoto století byl ve znamení novohegelianismu (Bradley, Royce,
McTaggart, Bosanquet aj.), jenž byl jistou obdobou hegelovské pravice
v Německu; ovšem podstatně vlivnější. Proti této anglosaské formě idealismu nastala prudká reakce, vyznačená jmény Bertrand Russel a G.E. Moore, již před první světovou válkou; mezi oběma válkami tato reakce vzrostla, když vídeňská škola novopozitivistů en masse se přestěhovala do
Ameriky. Smyslová zkušenost a vědecké metody byly opět zdůrazňovány
v protivě k apriorním spekulacím "metafyzickým". ("Metafyzikou" nazývají pozitivisté - staří i noví - nejen idealismus, ale každou filozofii odlišnou od jejich.) Je přirozené, že novopozitivismus získal reputaci, že je ze
všech současných filozofických směrů nejpozornější k moderní vědě, jejím
metodám a jejím objevům - a do jisté míry je tato reputace zasloužená.
Ale jen do jisté míry. Podíváme-li se na současnou novopozitivistickou
literaturu, vidíme, že se téměř výlučně zabývá metodologií přírodních věd
včetně moderní fyziky. Proto filozofie přírodních věd v anglosaských zemích není ničím více než studiem současných metod vědeckých. A podle
pozitivistů ničím jiným ani nesmí být. To vyplývá z principů vyslovených
zakladateli pozitivismu v minulém století: každá otázka po podstatě skutečnosti zapáchá "metafyzikou", a proto je zakázána. Jak August Comte
zdůrazňoval, lidstvo v "pozitivním stadiu" -jež je stadiem pozitivismu, tj.
konečným a vrcholným stadiem myšlenkového vývoje - nebude si klást podobné pošetilé otázky. Spokojme se s tím, co nám věda podává, analyzujme její techniku, její definice, její metody pozorovací, její teorie-ale nic
více. Začneme-li interpretovat její objevy, jsme až po krk v metafyzice - a
nemůže býti větší neřesti v pozitivistických očích. Toto zdůrazňování metodologie má jednu nevýhodu: zastírá pozitivistům ohromné obsahové
rozdíly mezi fyzikou klasickou a fyzikou moderní, o nichž jsme mluvili.
Mezi metodologií současné fyziky a metodologií klasické vědy není totiž
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podstatného rozdílu. Co se změnilo, je jemnost pozorovacích metod, jež
technologický pokrok nesmírně zlepšil; ale pravidla, podle nichž formulujeme vysvětlovači hypotézy a podle nichž tyto hypotézy ověřujeme, zůstávají stejná - a ani nemohou být jiná. V tomto smyslu metodologie moderní fyziky je pokračováním a prodloužením metodologie klasické. Ale
právě důraz na tuto kontinuitu metodologie klasické a moderní zastírá
ohromnou propast, dělící fyziku moderní od fyziky Newtonovy.
Ale je ještě jiná věc, jež brání pozitivistům vidět propastný rozdíl mezi
fyzikou novou a fyzikou klasickou: jejich vlastní metafyzika. Na první pohled se zdá paradoxní mluvit o metafyzice pozitivistů, kteří slovy každou
metafyziku zavrhují - přesněji řečeno, každou, kromě své vlastní, o níž jsou
do jisté míry přesvědčeni, že ji za metafyziku nepokládají. J e t o metafyzika
naturalistického determinismu minulého století. Nejlépe je to vidět na jejich řešení problému vztahu mezi vědomím a hmotou: na rozdíl od primitivního materialismu, nepopírají existenci vědomí, ale popírají jeho kauzální účinnost; vědomí podle nich jen pasivně doprovází nervové procesy,
aniž by na ně mělo vliv. Tento názor měla fyziologická psychologie minulého století, jež v tom navazovala na Spinozu; dnes tento názor hájí profesor Feigl aj. Pro pozorného historika idejí je zřejmé, že hlavním a rozhodujícím důvodem pro tuto teorii bylo, že klasický determinismus vylučoval
jakýkoliv zásah metafyzického faktoru, jímž vědomí (dle vlastní definice
pozitivistů) je ve fyzickém světě; odtud pozitivistická teorie vědomí jako
pouhého epifenomenu (výraz pochází od Thomase Huxleyho) nervových
pochodů. Platí tento důvod ještě nyní, kdy fyzika opouští klasický determinismus Newtonův, aby jej nahradila statistickou zákonitostí mikrofyzických dějů? Tato otázka byla položena řadou fyziků, včetně Nielse Bohra, Eddingtona, Jordana aj.: máme právo popírat aktivitu vědomí ("svobodu vůle") ve jménu principu, jenž je, ne-li popřen, aspoň hluboce pozměněn? To je složitá otázka a mínění se značně rozcházejí; podrobná diskuse
by vyžadovala nejen článek, ale celou knihu. Co však bylo zvláště příznačné, byla negativní a rozčilená reakce ze strany novopozitivistů, jež ukazuje, že myšlenkově stojí blíže Spinozovi než Heisenbergově fyzice. Hans
Reichenbach byl mezi nimi jediný, kdo jim připomněl, že otázka má smysl
a že v kontextu revize determinismu svoboda lidského jednání přestává být
absurdností. (9)
Zde vidíme jasně důvod, proč možno pokládat přítomné století za dobu
ztracených filozofických příležitostí: jediná nebo téměř jediná filozofie,
jež věnuje pozornost současné vědě se omezuje na sterilní metodologiské
rozbory a vědomě či podvědomě lpí na mechanickém pojetí skutečnosti
minulého století; není divu, že jí zcela uniká revoluční význam současného
převratu ve fyzice. Řekli jsme "téměř jediná"; byli totiž myslitelé, kteří
správně oceňovali význam současné revoluce ve fyzice; zvláštní je ovšem
to, že chronologicky patří prvé polovině tohoto století. Nejvýznamnější
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z nich byl anglický filozof a matematik A.N. Whitehead, jehož myšlení bylo hluboce ovlivněno jednak relativistickou fyzikou, jednak Bergsonem, a
který viděl v současné proměně základních fyzikálních pojmů počátek nového organického pojetí přírody. Byli i filozofové, kteří poukazovali na
nedostatečnost mechanického a deterministického pojetí již na počátku
tohoto, ba i na konci minulého století; mezi nimi byli, kromě Bergsona,
též pragmatisté jako Peirce, James a Dewey, a francouzští novokriticisté
jako Renouvier aj. Proto jsem se v titulu tohoto posledního odstavce zmínil o "slibných počátcích" tohoto století. V psychologii Husserlova kritika
pozitivistického empirismu, objevení psychologie celostní (Gestalt), založené na kritice mechanistické asociační psychologie, ukazovalo týmž
směrem.
Ano, slibné počátky - ale co přišlo po nich, je záležitostí spíše sociologa a
historika než filozofa. Přišla první světová válka a intelektuální Evropa
přestala existovat jako organický celek; druhá světová válka tento proces
jen dovršila. Zatímco v její východní části filozofie zmizela, přesněji řečeno, byla nahrazena nadekretovanou ideologií minulého století, v západním torzu Evropy převládla myšlenková únava a rozklad, způsobený zklamanými nadějemi na "nevyhnutelnost pokroku"; obšírnější rozbor by vyžadoval zvláštní studie. Již v období mezi oběma světovými válkami se
objevil v poraženém Německu pesimistický iracionalismus Spenglerův a
Heideggerův a po druhé světové válce v poražené Francii ještě výrazněji
iracionalismus Sartrův; v Anglii se objevila v padesátých letech podivná
filozofie "obyčejného jazyka", jež chce nahradit filozofii analýzou "obyčejné mluvy" - podle Russela pouhá záminka, jak se vyhnout skutečným
problémům filozofickým a vědeckým a jak učinit filozofii triviální. (10)
Zatímco vývoj vědy pokračoval zrychleným tempem a přinášel nové problémy, jež přímo volaly po filozofické interpretaci, filozofie se v převážné
části víc a více uzavírala v sebe a víc a více opuštěla svoji nej důležitější funkci - integrovat a syntetizovat vědění speciálních oborů vědních. Co zbývá
z filozofie, vzdá-li se své základní aspirace poskytnout ucelený světový
názor? Nic než pouhý intelektuální sport, jenž podle Tolstoje nemá větší
hodnotu než hra v kulečník; filozofie takto pojatá, by nestála - jak řekl
Pascal - za námahu půl hodiny. Či máme přijmout mírně posměšnou definici Paula Valéryho, podle něhož fiolozofie není ničím jiným než "druhem
literatury"? ("La philosophie n'est qu'un genre littéraire.")
Nejčastější námitkou proti tomuto pojetí filozofie je, že je prostě lidsky
nemožné dnes pro jednu osobu obsáhnout tak rozsáhlé a specializované
vědění, jež podává současná věda. "Člověk přece nemůže znát všecko", slyšíme často; co bylo možné za Aristotela a Liebnize, je nemožné dnes. Proto
Herbert Spencer prý byl naivní, když definoval vědu jako "vědění ucelené
částečně" zatímco filozofie má být "věděním úplně uceleným" {completely
unified knowledge). Ostatně stačí se podívat na Spencera samého, aby-
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chom viděli, jak jeho ucelovací pokus dopadl; kdodnesještě čte jeho mnohosvazkovou Synthetic Philosophy! Ano, zde jsme u kořene věci. Proč
dnes víme, že Spencerův pokus byl předčasný? Protože věda, zvláště fyzikální, šla mnohem dále, než on mohl předvídat; jinými slovy, víme-li, že
Spencer neměl pravdu, je to hlavně díky překotnému vývoji současné fyziky. Jinými slovy, filozof, chce-li zůstat filozofem, nemůže ignorovat vědy;
není prostě dvojí pravdy, vědecké na jedné straně, a filozofické na druhé.
Ano, filozof nemůže znát všechno - a ani ovšem nemusí; není důležité pro
něho vědět např. jaký je index lomu, dejme tomu, sírouhlíku; ale má a musí
vědět např. že klasický princip kauzality není více nedotknutelným dogmatem nebo apriorní kategorií ducha, jak tvrdí ještě dnes někteří novokantisté; neví-li to, je beznadějně filozoficky handikapován a nemá vlastně
právo dívat se soucitně na nešťastného Herberta Spencera. A ovšem je zde
ještě jedno nebezpečí, vážnější než všechna ostatní; zřekne-li se filozofie své
základní funkce - dát odpověď - či aspoň pokusit se o to - na poslední otázky člověka, někdo jiný to udělá za ni - demagog, fanatik, mýtotvůrce. Lidstvo nemůže žít trvale v agnostickém vákuu; touha po pravdě - to, co Kant
nazýval "metafyzická potřeba" lidského ducha, se nedá potlačit; nedostane-li odpověď od vzájemné spolupráce vědy a filozofie, bude ji hledat u nejrůznějších "maniaků jistoty", kteří mu poskytnou jen mýty v nejrůznějších
formách.
Striktní determinismus a mechanismus, podle něhož člověkje jen pasivním kolečkem ve vesmírném mechanismu, v němž je vše předurčeno do
nejmenších detailů, ač je produktem filozofie a vědy minulého století, stále
převládá v myslích průměrných vzdělanců v západním světě, a je ovšem
dogmatem v jeho východní polovině. Lze se domyslit, do jaké míry podobné pojetí skutečnosti a člověka paralyzuje myšlení a jednání svobodného
světa.
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Socialistický realismus a liberalizační hnutí
v československé grafice (1948-1963)
Miloslav Lukeš
Pod heslem "budování socialismu" došlo v Československu po r. 1948 i
v kulturní oblasti k dalekosáhlým změnám. Umění se stalo částí ideologického boje.
Komunistům se v tomto směru dostalo vynikajícího dědictví. Moderní
české a slovenské umění, od počátku a z větší části levě orientované, mělo
za sebou bohatou tradici zápasu o humanismus a pokrok; bylo ozkoušené
krizovým obdobím druhé světové války, byla zde tradice fillovského kubismu, umění naplněné sociálními tendencemi, společensky a politicky
angažovaný surrealismus, stejně jako civilistní umění čtyřicátých let.
Stačilo jenom na tuto tradici navázat a rozvinout ji. Romantický entusiasmus po druhé světové válce ještě zdaleka nevyprchal ze zjitřených poválečných nálad. Protože však ideologie komunistické strany byla od počátku nesena heslem "učit se revolučním tradicím od Sovětského svazu", byla
zcela mechanicky převzata ideologie socialistického realismu, tradovaná
jako "smyslově názorná, konkrétní shoda obrazů se skutečností", jakožto
pracovní metoda socialistického realismu, jak byl zformulován v Sovětském svazu ve 30. letech. V podstatě to znamenalo zavrhnutí dosavadní
tradice, jakožto "výplodu buržoasní ideologie". Z tohoto aspektu se dostalo modernímu umění označení plných hanlivých přívlastků: buržoasní
formalismus, paumělecké buržoasní výstřelky, produkt zahnívajícího kapitalismu" a podobně. Byla odsouzena nejen tradice moderny, do zapomnění mělo upadnout i umění baroka i gotiky. Zavrženy byly všechny
osobnosti moderního světového umění nebo z nich bylo ponecháno jenom
to, co mohlo bezprostředně posloužit nové ideologii.
Moderní česká architektura třicátých a čtyřicátých let, která dosáhla
významných poloh ve světové soutěži, byla zavržena jako formalistická a
"odlidšťující". Všechno, co bylo neseno tvořivým myšlením, co pronikalo
pod povrch věcí a jevů, nebo co se vymykalo nejelementárnějším estetickým kriteriím, bylo podezřelé. Uměním mělo být nadále jenom to, co podporuje socialistickou ideologii, co se staví pozitivně k apriorně vyslovovaným tézím o pohybu společnosti a co podporuje ilustrativně bombasticky
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vykřikovaná a zjednodušující hesla. Programem se stal historismus, naturalismus, popisnost a ilustrace. Moderní architektura byla nahrazena kopírováním klasicistních vzorů (podle hesla, že i pracující mají nárok na
sloupoví) a navíc bylo klasicistní tvarosloví nejapné kompilováno s tektonikou architektury lidové, takže výsledkem se stal těžko představitelný
dekorativismus, jemuž často podléhala i nejvlastnější funkce architektury.
Historismus, ilustrativnost a pompéznost se staly vlastní i tvorbě sochařské. Požadavek lidovosti a srozumitelnosti byl ve svých důsledcích konzervativní retardací k vyzkoušeným a osvědčeným formám sochařské tvorby,
přičemž byla zcela ignorována specifika výtvarného vyjádření. Ta byla nahrazena pouhou modelační bravurou, která zase znamenala hromadnou
nadvýrobu sádrových manekýnů, stereotypně vyráběných mechanicky
tradovanou ikonografií. Hlavními požadavky na tvorbu byla tématičnost,
vizuální věrnost, optimistický charakter a efektnost, spojená s pompou, jíž
byly zobrazovány třídní, státní a historické symboly. Jistou úroveň si zachovalo sochařství jenom v těch sférách tvorby, kde se pracovalo v materiálu - v kameni nebo v bronzu. Oproti vlastním sochařským principům, jakými jsou zjednodušení, zkratka nebo náznak, se stavěl požadavek psychologizující popisnosti, důraz na vnější mimiku, detaily a vnější efekty.
Výjimkou byla jenom tvorba těch autorů, kterým byl modelační způsob
vlastní, takže specifikum jejich výtvarné řeči mohlo být uchováno. Odlišnost tvůrčích principů nebo přirozená polarita jiných způsobů pojetí sochy
se stala nemyslitelnou.
V malířství, které spolu se sochařstvím bylo hlavním ohniskem zájmu
komunistických ideologů, se začala uplatňovat obdobná schémata. Povrchní ulpívání na tématičnosti receptářství, zjednodušení a zploštění citových rovin, konvenčnost a optické napodobování vedlo k obhroublému a
bezduše opticky napodobujícímu projevu, vnitřně nepřesvědčivému a disharmonickému. Zvulgarizován byl i význam barvy a pojetí světla, takže
malířská tvorba se stala dokonale disharmonickým pokusem o sjednocení
vnitřně si neodpovídajících vztahů obsahových a formových.
Naprostá nepropracovanost pojmu "socialistický realismus", vnitřní
nemožnost vymezit jeho hranice, tvarosloví a specifika vedly k řadě donekonečna rozmazávaných diskusí a k neorganické řadě zásahů do umělecké
tvorby, jež byly velmi často formulovány pouze osobním vkusem, libovůlí
nebo subjektivním výtvarným názorem. Společným znakem jednání nejrůznějších porot, schůzí výtvarníků a teoretiků i publikačních prací uměleckých kritiků, byla zmatenost pojmů a teoretická neaprobovanost. Nelze
se divit, neboť poměrně vyspělá československá estetika byla postavena
před řešení problémů tak diametrálně odlišných od známé zkušenosti a
vypracovaných systémů, že i fundovaní teoretici zaváhali pod ideologickým tlakem a přistupovali na nejrůznější korekce a akceptovali s dobrou
vůlí, či někdy taky s konjunkturalismem nejnesmyslnější subjektivismus.
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Brzdění přirozené výměny názorů, okřikování a umělé urychlování "vítězství socialistického názoru na umění" vedlo nejkratší cestou ke konformismu a k bezcharakternímu holdování politickým kultům. V tomto směru
se nejsmutněji vyznamenalo armádní výtvarné studio v Praze, jehož monstrózní výtvarné zvrácenosti zaplavovaly po řadu let oficiální celostátní
přehlídky takzvané Jízdárny. Snaha o vnější jednotu programu socialistického realismu vedla k likvidaci mnohostranně rozvinuté spolkové činnosti a k ustavení jednotného Svazu československých výtvarných umělců.
Na jeho půdě začalo být centrálně prosazováno nové umění a trvalo řadu
let než se novému svazu podařilo vytrhnout se z ustrnulé pasivity. Vnější
izolace, nemožnost poměřování a srovnávání hodnot, cenzura a diktát,
přikazování pouze určitých témat a v neposlední řadě strach z nevybíravé
reglementace zmrazil další vývoj umění, s výjimkou tvorby několika statečnějších umělců, na nulu. Je nutno si připomenout, že vedle zpřetrhání
kontaktů se zahraničím a s oplocením republiky ostnatým drátem docházelo k masovému znásilňování myšlení v celostátním rozsahu. Ideologičtí
odpůrci, pokud se včas neuchýlili do emigrace, byli nevybíravým způsobem perzekvováni a existenčně likvidováni. Při politických prověrkách
na vysokých školách byli pro zcela malicherné důvody vylučováni studenti
i profesoři, po desítkách a stovkách. Nepohodlným odpůrcům se v rámci
činnosti státní bezpečnosti dostávalo příležitosti trávit neomezený počet
let ve vojenských pracovních jednotkách nebo v koncentračních táborech.
V rozkyvu dosavadních hodnot a v jejich zpřevracení měli umělci několik možností k zaujetí postoje. Buď se postavili veškerou vahou svého uměleckého přesvědčení proti diktatuře prázdné formy, lakování na růžovo a
bombastickému patosu, a pak byli rázně umlčeni; nebo se jim nedostalo
publicity; nebo se na dlouhá léta odmlčeli a přestali se výtvarným uměním
zabývat; nebo se zaměřili na oblasti, které nebyly ideologicky postižitelné;
nebo se snažili vyhovět a přizpůsobit svou tvorbu novým požadavkům,
někdy v dobré vůli nové požadavky pochopit. Neexistence skutečné kritiky vedla konec konců k poměrně spontánnímu přístupu a ochotě podílet se
na halasně vyhlašovaných soutěžích a akcích. Umělci byli v rámci nové
ideologie posíláni do továren a do zemědělství, aby přinášeli reportáže o
životě pracujících. Nešlo však o to načerpat v tomto prostředí inspirační
zdroje k uměleckému zpracování nebo materiál, který by oživil umělecký
výraz. Šlo o apriorně stanovenou reportáž, jež měla být popisem pouček o
optimistických pracujících, kteří s radostným úsměvem překračují pracovní normy. Nápisy na strojích, transparenty a samoúčelný obdiv k technice,
stejně jako celkově optimistický výraz zobrazovaných scén, byly nepřekročitelnou fabulí, svazující ruce jakémukoliv výtvarnému činu. Z tohoto
aspektu byli přísně kritizováni i největší umělci, kteří se zasloužili o to, že
problematika pracujícího člověka byla v moderním československém
umění vůbec nastolena.
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Za této situace bylo skutečně obtížné setrvat v původním uměleckém
přesvědčení a nerezignovat. Přesto však se našly skupiny umělců, které se
nevzdaly původně orientované aktivity. Na první místo sem patří umělci,
kteří se sdružovali kolem Karla Teigeho a kteří byli v podstatě všichni orientováni k surrealismu (Istler, Kotík, Medek, Medková, Effenbergeraj.).
V roce 1951 začali vydávat ilegální sborníky pod názvem Znamení zverokruhu. V nich vynikla především grafika Josefa Istlera, který zde měl reprodukovánu podstatnou část své dosavadní imaginativní tvorby. Příznačná pro něj byla zahloubanost do podvědomí a jednoznačné přesvědčení o magickém poslání vnitřní vize, kterou dovedl spojovat s mimořádně
precízní technikou. Vyhranil se v podstatě do polohy imaginativní
abstrakce. Jeho všudypřítomná expresivní magie, vřezávající se do temného prostoru ostrými vrypy záblesků světel, osciluje mezi konstruktivními a
fantazijními prvky, jež v závěru vycházejí v poloze objektivního soudu.
V roce 1951 vytvořil portrét Ladislava Klímy, ve kterém nahradil fyziognomii volnou grafickou texturou. Od roku 1953 až do roku 1962 se podílel na kompletaci pěti ilegálních Objektů, které navazovaly na sborníky
z roku 1951.
Koncem padesátých let vytvořil grafický cyklus Hlavy, příznačný čistým
zrakovým rejstříkem, konfigurovaným v sršatě útočných útvarech.
Mediální struktury od roku 1962 jsou už pak čistou strukturální abstrakcí.
Istlerovi se však dostalo publicity teprve v roce 1958 výstavou na Karlově
universitě a v roce 1964 výstavou v Galerii D. Připravená výstava v Písku,
roku 1962, byla z ideologických důvodů zakázána, podobně jako retrospektivní výstava imaginativního malířství z let 1930-1950, která měla proběhnout v galerii na Hluboké. Aktivita ostatních umělců této skupiny, kteří byli především malíři, neustala a realizovala se na dvou neveřejných výstavách Konfrontace I. a II. v ateliérech mladých výtvarníků v Praze.
Skupině 42 přineslo období socialistického realismu zásadní vnitřní krizi. Skupina se rozpadla. Hudeček se na dlouhou dobu odmlčel, podobně
jako většina ostatních členů. Lhotáková tvorba byla komentována s naprostým neporozuměním, aktivita ostatních umělců, pokud si dovolili tvořit v ústraní svých ateliérů pro okruh sympatizujících přátel, byla zlobně
označována za formalistické výstřelky. Obdobím temna byla poznamenána tvorba prakticky všech, s výjimkou několika jedinců, jimž vnitřní názorové ustrojení umožňovalo dále se vyvíjet, ať už šlo o umělce čerpající
z lidového umění, nebo o umělce relativně realistické.
Takovým příkladem může být tvorba Karla Svolinského, který se k lidovým motivům přiklonil v podstatě až v období liberalizace, v letech
1957-60. Zaujal ho v té době barevný dřevořez, v jehož trojzvucích varioval
obvyklé motivy - Venkovské děvče, Dívka v plachetce a motivy rostoucí
z jeho lásky k divadlu - Šašci. Roku 1958 vytvořil tzv. Villonovský cyklus,
charakteristický drsně energickým rukopisem, dramaticky tvrdou a uzlo-
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vitou kresbou, přesvědčivě vyjadřující Villonův cynický poměr ke smrti.
Z téže doby se datuje i Imaginární portrét Shakespeara a listy zpracované
technikou vytloukání do dřeva. (Analogie se šrotovým tiskem 16. století.)
Větší část padesátých let v grafice takřka netvořil. Dobové požadavky zato
citelně poznamenaly jeho monumentální mozaiku pro olomoucký orloj.
Cyrila Boudu poznamenala padesátá léta rovněž výrazně. Zpočátku se
zabýval vedutami a grafickými portréty, v roce 1950 vytvořil cyklus Z českého ráje, v kombinaci kamenorytiny, barevné litografie a kolorování.
Vytvořil řadu motivů z Kladenska, z průmyslové oblasti plné kouře, komínů a hald. Začal neúnosně stupňovat barevnost svých listů ať už v poplatné
tématice nebo v diplomech, kde vnitřní nezažitost a bezradnost dovedla
jeho tvorbu až na pokraj kýčovitosti.
Podobně ani Josef Liesler z někdejší skupiny Sedm v říjnu, se nevyhnul
popisnosti a ilustrativnosti, snižující úroveň jeho listů na pouhou reportáž. (Témata jako U vysokých pecí, Hutník a podobně.) Na druhé straně
ho zavedl ideologický diktát až k dekorativnímu a povrchnímu zpodobování lidových krojů ze Slovácka (z roku 1954). Vedle toho vytvořil v té době řadu pompézně pojatých a rozsáhlých ilustračních děl (Gorkij: Život
Klima Samgina aj.)
František Gross ze Skupiny 42 odešel v roce 1948 do Chemických závodů u Mostu. Opanoval ho gigantický továrenský kolos, v němž zapomněl
na své původní tvůrčí zájmy. Upadl do nezajímavé popisnosti a neosobnosti, podobně jako v cyklu suchých jehel Bulharsko, z následujícího roku.
Z umělecké i životní krize se dostal až koncem padesátých let.
Zdeněk Seydl se utekl do světa přírody, brouků, hmyzu, ptáků a zvířat,
který se mu na léta stal divadlem antropomorfizovaných lidských vztahů,
zobrazovaných s potměšile humorným ezopovským viděním.
I Ota Janeček se obrátil ke světu přírody, travin a ptáků a k motivům z lidové poezie. Rozvinul svou tvorbu právě v tomto období do značné šíře a
svou nevystavovanou nebo jen v ilustracích realizovanou tvorbou, ustálenou v lyrickém a vitálním pojetí světa, symptomatizoval nástup liberalizačního období po roce 1956.
Ludmila Jiřincová se s výjimkou ilustrací k Erbenově Kytici přestala zabývat litografií a věnovala se odkrývací technice. Tou vytvořila sérii monumentálně cítěných podobizen. Vrcholem nového zaměření byly ilustrace k
Villonovi. Vedle toho si pro sebe tvořila drobné listy s figurkami, sestavovanými z plodů a květin, které byly vytvářeny po příkladu malby A.
Arcimbolda, ovšem svrchovaně osobitě. Těmito grafikami se mohla ale
představit veřejnosti teprve v roce 1957.
Václav Sivko, blízký přítel Skupiny 42, charakteristický ještě ve válečné
době osobitým přízvukem smutku, syrovosti a životního úděsu (Malostranský hřbitov, lept 1944, cyklus suchých jehel Krejčovská dílna 1944),
leptal listy plné pitoresknosti světa a básnivého vzrušení, zvrátil své zamě-
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ření až k principům historické grafiky 17. století, které varioval s prázdně
rutinovaným technicismem a indiferentností.
Na konci období tuhé demagogie se zrodily také fantaskní a exotické
Sklenářovy kaligrafie, jak jsou známy z jeho současné tvorby. Inspirací
k nim byl Sklenářův delší studijní pobyt v Číně, se kterou se Československo v té době velmi přátelilo. Odtud si umělec přinesl hluboký obdiv
ke staré čínské kultuře, k její pregnantnosti a výtvarnému citu. Z mladých
autorů začali v období socialistického realismu pracovat autoři Lukavský,
Sukdolák, Čepelák a někteří další. Byli ve svých počátcích poplatní novým
názorům, které s sebou nesla praxe na Akademii výtvarných umění, ale
záhy se jim podařilo oprostit se od dogmatických představ.
Jaroslav Lukavský začal realizovat svůj talent pro kompoziční rozvrh
především v dřevorytových ilustracích, ex libris a jiné drobné grafice. V letech 1953-55 vyryl cyklus Tatranské motivy. Množství dílčích výjevů dovedl stereometricky skloubit do složité stavby, vtipně vypointované. Vrcholu
dosáhla jeho tvorba až v liberalizačním období, v roce 1957, po návštěvě
Holandska.
Jinak se k produkci tohoto období váže tématika pražské architektury,
jak ji v tvaroslovné nevyrovnanosti interpretoval příkladně Mario Stretti,
rozmělněné venkovské a folklórní motivy a veškerý ostatní arzenál socialistického realismu včetně donekonečna opakovaných sociálních námětů,
jak je poznala česká grafika ve dvacátých letech. Vůbec je příznačné, že k
české sociální grafice byla současná kritika příznivěji nakloněna. Vyplývá
to z faktu, že česká sociální grafika neměla v sobě tak výrazný expresivní
a útočný náboj jako grafická škola Kronova nabo tvorba Sokolova. Česká
sociální grafika se dosti často přikláněla k sentimentálním postojům nad
sociálními tématy, což bylo pro dogmatického cenzora s jeho v podstatě
maloměšťáckou duší zjištěním poměrně srozumitelným.
V podstatě jiná situace byla na Slovensku. Slovensko má totiž dodnes
živou tradici folklórního umění a navíc zde byly v živé paměti válečné scény ze Slovenského národního povstání a z osvobozovacích bojů, které byly
na Slovensku daleko krvavější než v českých zemích. Slovensko tedy žilo
upřednostňovanými tématy válečnými intenzivněji, stejně jako problematikou lidovou a folklórní. Přesto i zde se setkal socialistický realismus
s rozpačitým přijetím. Ľudovít Fulla navázal v padesátých letech na svou
předválečnou tvorbu barevnými dřevořezy (Šuhaj 1950), pro které byla
charakteristická tříšť bílých, černých a barevných hmot. Tématicky se
obracel k problematice z vesnického života, k práci a životu slovenského
lidu, v intencích v podstatě nezatížených dobovými požadavky. Do jisté
míry Fulla podlehl dobovým požadavkům v malbě {První máj). Ani tyto
výjimky však neměly vliv na charakter jeho tvorby v padesátých letech.
Umělec pracoval i nadále v rozvíjení svých předválečných názorů, jak to
dokumentují listy Zempličianka, 1950, Sázení brambor, 1953, Poslové
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míru, 1959. Miloš A. Bazovský se vrátil ke grafice až koncem padesátých
let, zejména k litografiím a škrobové technice, rozvíjené v tématice z prostředí Oravy. Vincenta Hložníka, umělce hluboké lidské zodpovědnosti,
který se aktivně podílel na Slovenském národním povstání v roce 1944,
přivedly nové požadavky na tvorbu do značných rozpaků. Ještě v cyklu
Partyzáni je cítit zkušenost grafika; je zřejmá i blízkost zvolené problematiky, ale Hložník přece jenom upadá do popisné ilustrativnosti a obsahovosti, kterými se vrací až k samým počátkům své tvorby. Rovněž v cyklu
litografií Člověk, 1951, v cyklu dřevorytů Vojna, 1952, i v cyklu litografií
Fašismus z téhož rokuje sice cítit něco z goyovského myšlenkového principu, ale je zde příliš mnoho popisného traktování, ulpívání na detailech a
chtěného realismu. V 58 litografiích cyklu Povstání se v předimenzované
kvantitě listů objevuje opakování se; formálně ne vždy přesvědčivé jsou
i litografie z cyklu Transport, pocházející z roku 1955.
Teprve v roce 1956 ustoupil realismus jeho grafik a popisnost nadreálné
vizi, která se pro jeho další vývoj stává zákonitostí.
Orest Dubay se od počátku své výtvarné činnosti začal jevit jako vyhraněný lyrik. Ještě v roce 1945 vytvořil 13 linorytů cyklu Dni a roky, které
sledují počátky sociálních bojů a stávek dělnické třídy až po barikády z roku 1945. Na závadu těmto listům je příliš roztříštěná plocha. Dalším cyklem malých listů se vrátil k přírodě, k létu, včelám a květům. Toto lyrické
extempore našlo šťastnější odezvu v pokračování v dřevorytovém cyklu
Vždy jaro z roku 1953, inspirovaném motivy dítěte. Zde se objevuje poprvé
v jeho tvorbě formát na výšku, který se pro jeho pozdější tvorbu stal příznačným. Ilustrativní charakter mají ještě jeho lepty s akvatintou, v cyklu
Bratrská pomoc a Nové jaro (dřevořezy 1955) s vyhraněnou lyricko-symbolistní orientací, podobně jako v cyklu Sputník a země. Období do roku
1956 bylo pro Dubaye hledáním tvarosloví, kterým by bylo lze přitakat
životním pozitivům. To však autor nalezl teprve v liberalizačním období
po roce 1956.
Listy Matyldy Čechové jsou charakteristické rovněž roztříštěnou formou a popisnosti z obligátního tématu Partyzánský cyklus z roku 1950.
Chtěná symbolika a vnější přístup je příznačný pro její Staré a nové písně
z téhož roku, jako podobně nepřesvědčivý cyklus Vinobranív Roěi{ 1954),
nebo cyklus Osvobození (1956). Jistý obrat nastal v její tvorbě až koncem
padesátých let, kdy se přiklonila k lidovým motivům. Podobně jako Matylda Čechová byl ovlivněn lidovým dřevořezem i Aloiz Klimo. Roku 1948
se stal spoluzakladatelem Spolku umělců a přátel grafiky v Bratislavě.
Jeho grafika parafrázuje folkloristické motivy v plošných, ostře řezaných
a zhranatělých tvarech. Rustikalizující tendence jsou zřejmé v cyklu dřevorytů Smrt Jánošíka z roku 1948. Pak se zabýval obligátními tématy s příznačnými názvy: Z továrny, Stavba potrubí, Dělník aj. Popisná ilustrativnost zde dominuje, podobně jako iluzivnost a naturalismus v cyklu litogra-
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fií Stromy. Z poplatnosti se těžko vymaňoval i v pozdějších letech. O podobnou problematiku se opírali i Barčík, Laluha, orientující se k lyrické
akceptaci slovenského života, podobně jako řada dalších mladých autorů.
Hluboká krize postihla nejen výtvarné umění samo, nýbrž i oblasti užitého umění, školství a všechny přilehlé oblasti. Byly zlikvidovány malé
tiskárny, které se po dlouhá léta snažily udržet úroveň zejména bibliofilských tisků a měly v tomto směru mnohdy vynikající tradici, zplaněla i
tvorba plakátová a adekvátně se odrazila demagogická ideologie i v oblasti
školství. Dějiny umění končily u realismu 19. století, u Courbeta, Barbizonských a ruských Peredvižniků. Co následovalo potom, bylo označováno za buržoasní paumění, včetně impresionismu. Z toho je možno si
představit i úroveň umělecké produkce mladé generace, zmatené pseudorealistickými a pseudoaktuálními normativními požadavky umělecké
teorie.
K první vnitřní krizi došlo asi roku 1953. Starší, zkušená generace umělců si uvědomovala pochybenost požadavků kladených na umění. Mladí
tvůrci, kteří se dostávali k monografiím o moderním umění jen potajmu,
protože z knihoven zmizely tisíce a tisíce knih ideologicky závadných, tušili podvědomě pozitivní existenci hodnot moderny, která měla zmizet s povrchu jedné části planety. Diskuse rozvinuté na téma - kam až může jít
experimentování s formou, posunuly hranice možností až do impresionismu, který byl ovšem interpretován ve zhrublé a zvulgarizované podobě.
Ke skutečnému přelomu však došlo teprve v roce 1956. Na 20. sjezdu
KSS v Moskvě byla Chruščovem poodhalena rouška nad politickou prací
J. V. Stalina. Byl odsouzen jako kult osobnosti, vinný všemi neúspěchy dosavadní politické praxe sovětského komunismu. Senzační odhalení Stalinovy činnosti bylo přeneseno v upravené podobě i do politické ideologie
satelitních zemí, včetně Československa. Odhalení Stalinovy činnosti vneslo do ideologické praxe prudkou vlnu liberalizace. Její důsledky byly
v kulturní sféře, zejména v Československu, dalekosáhlé. Uvolnily se především umrtvené výstavní možnosti. Ještě v témže roce měla Praha možnost vidět výstavu Oskara Kokoschky, Jana Baucha, Františka Tichého a
záhy nato Ludmily Jiřincové a Oty Janečka. Začal se zdůrazňovat význam
zakladatelských osobností moderního českého a slovenského výtvarného
umění. Řada velkých retrospektivních výstav významných osobností moderny následovala. Došlo i k perzonálním a názorovým změnám ve Svazu
československých výtvarných umělců. Poryv svěžího větru byl citlivým
uměleckým prostředím okamžitě zaregistrován jako velká možnost dostat
se z období pasivity, lhostejnosti a skepse minulých let. Nejútočněji začala
vystupovat generace mladých výtvarníků, kteří se v rámci tak zvaných
tvůrčích skupin začali shlukovat podle názorového cítění do odbojných
útvarů, které přes všechnu ideologickou programovou neujasněnost vná-
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šely neklid do zahnívající atmosféry. Byli to především malíři a sochaři,
skupina Máj, Trasa, U B12, MS 58, Makarská, Etapa, Proměna, Skupina
58, Mánes, Říjen, Radar, na Moravě později vzniknuvší Blok tvůrčích
skupin (asi r. 1960) a jiné. Umělci tak dostávali na základě nových sdružení možnost větší diferenciace tvorby podle životních postojů, talentu, tradice, což znamenalo širší kulturní irradiaci. Do popředí vstoupil zájem o
italský neorealismus, podobně orientovanou mexickou grafiku, ve filmu a
literatuře začaly být prosazovány teorie poetiky všedního dne. Vlna záj mu,
kterou do Československa vnesl italský film, se ve výtvarném umění objevila o něco později. Diskuse o nové orientaci se ovšem nevyvíjela jednoznačně ve prospěch pokusů o větší liberalizaci. "Strážci výtvarné kultury"
a její ideologické nezávadnosti začali velmi hlasitě varovat proti formalistické a liberalizační vlně. K prosazování nových idejí bylo zapotřebí
značné dávky osobní odvahy. Ještě v roce 1956 byl zlikvidován spolek
Hollar, ale díky obratné politice jeho teoretiků se podařilo jeho existenci
uhájit ve formě tzv. tvůrčí skupiny Hollar.
(Dokončení

příště)

Leda násilím může člověk nutit druhé lidi, aby dělali to, co pokládají za
absurdní.
A.I. Gercen
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Kulturní fronta ČSSR
(Srpen 1976 - srpen 1977)
Antonín Kratochvil

Literární scéna před sjezdy spisovatelských svazů
Situace na české i slovenské literární scéně měla v roce 1976 "výčkávací
charakter". Na začátku prosince byl několikrát oficiálně ohlášen II. sjezd
Svazu českých spisovatelů a III. sjezd Svazu slovenských spisovatelů byl
svolán týž měsíc do Bratislavy. Sjezdy se nakonec konaly v březnu 1977.
Pro sjezdy byly ohlášeny a vytvořeny sjezdové komise a mezi přípravnými
akcemi byl i seminář o problémech současné české poezie a prózy, seminář
pro mladé autory atd. Sjezdy prý měly ukázat progresivní socialistický
charakter současné české i slovenské literární produkce.
Předsjezdová atmosféra byla paradoxní. Stranický tisk při různých příležitostech zdůrazňoval úspěchy nového vývoje socialistické literatury v
Československu, ale ediční skutečnost, až na několik výjimek,
dokumentovala pravý opak a spíše potvrzovala výrok Heinricha Bolia o
kulturním hřbitovu.
Zvýšenou aktivitu projevovali především "literární disidenti". Jejich
Edice-Petlice dosáhla již devadesáti původních titulů z oblasti poezie,
prózy, esejistiky i literárněhistorických prací. Do knižnice přispělo asi
čtyřicet autorů, namnoze bývalých představitelů Svazu československých
spisovatelů. Vedle této samizdatové edice a několika dalších, namnoze
nábožensky orientovaných knižnic, vyvolávali literární disidenti nepřízeň
režimu různými otevřenými listy, které dávali k dispozici západním
žurnalistům, uváděním svých her na západních scénách a konečně články
či fejetony v západoevropských časopisech. Tak např. dramatik Pavel
Kohout napsal sám několik "otevřených listů", mezi nimi francouzské
herečce Marlěne Jobertové, v němž se pokusil odhalit negativní stránky
současné československé filmové tvorby a produkce. Začátkem prosince
poslal Kohout otevřený dopis i redakci Rudého práva o případu
východního Němce Wolfa Biermanna.
Diplomatickou zápletku vyvolala světová premiéra dvou jednoaktovek
dramatika Václava Havla Audience a Vernisáž, kterou uvedlo vídeňské
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Dvorní divadlo na scéně Akademického divadla 9. října 1976. Autor
nedostal povolení k cestě do Rakouska, aby se mohl zúčastnit premiéry a
rakouský ministr kultury Sinowatz po neúspěšné intervenci v Havlův
prospěch označil jednání Prahy za porušování Helsinské deklarace.
Věcný rozbor současné situace a osobní problémy některých prominentních osobností české kultury zachytil v roce 1976 ve svém fejetonu prozaik
Ludvík Vaculík. Psal o pravidelných výsleších "spisovatelů bez práv"
politickou tajnou policí, o vyhrožování spisovatelům, např. Ivanu Klímovi, že jestliže otiskne v zahraničí svůj nový román, může být za to trestně
stíhán, atd. V závěru se Vaculík zmiňoval o sobě. Psal, že mu úředníci StB
nabídli cestovní pas k dvouroční cestě do zahraničí. Když jej odmítl, byl
mu podán návrh, aby se přestal starat o Edici-Petlici, přestal psát fejetony,
a pak že ho nechají na pokoji. "Pro případ, že tento návrh nepřijmu, mají
prý pro mě ještě jiné řešení," napsal Vaculík. Tento ve smyslu disidentů
vpodstatě optimistický dopis byl napsán v Praze 22. října 1976 a otisknut v
hamburském týdeníku Die Zeit 3. prosince 1976.
Domácí oficiální knižní produkce zaznamenala jedinou senzaci. Próza
Postřižiny Bohumila Hrabala vyšla v nákladu 20 000 exemplářů a byla v
Praze během dvou hodin rozebrána.
Zkomplikování a určité zhoršení situace na literární frontě znamenalo
odstranění sporného literárního kritika dr. Jiřího Hájka z vedení
kulturního týdeníku Tvorba. Pro ilustraci Hájkova postoje je možno uvést
případ romanopisce Františka Křeliny, nositele státní ceny za literaturu a
politického vězně padesátých let. Hájek ještě před Křelinovou oficiální
rehabilitací otiskoval v Plameni, kde byl tehdy šéfredaktorem, na
pokračování Křelinův úspěšný sociálněkritický román Má přítelkyně
Dora. Když se Křelina dožil v r. 1973 sedmdesátin, přinesla Tvorba
Blahopřání k sedmdesátinám a obsáhlý úryvek z Křelinova chystaného
románu Soud nad Bábelem. Dne 25. října 1976 František Křelina zemřel.
Tvorba pod novým vedením jeho úmrtí ignorovala. Zaznamenala je pouze
krátce Lidová demokracie 27. října 1976.
Knižní produkce roku 1976 byla hlavně charakterizována reedicemi.
Zatímco původní básnické sbírky národního umělce a jednoho z největších
českých lyriků Jaroslava Seiferta vycházely v edici Petlice (např. sbírka
Morový sloup), v oficiálních knižnicích vyšly ve vynikající grafické úpravě
pouze starší básníkovy sbírky Mamince, Vějíř Boženy Němcové a Šel
malíř chudě do světa. Rovněž z díla druhého největšího českého žijícího
básníka Vladimíra Holana vyšly pouze reedice knih napsaných v
atmosféře roku 1945 a oslavujících příchod Rudé armády: Rudoarmějci,
Panychída a Dík Sovětskému svazu. Ostatní Holanovo dílo, především
jeho vyzrálá meditativní lyrika, je stále na indexu. Mezi knihy s největším
nákladem, které v roce 1976 vyšly, patřila nedokončená historická trilogie
Karla Schulze Kámen a bolest, která byla poprvé vydána v roce 1942 v
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Katolickém literárním klubu a která pojednává o renesančním malíři,
sochaři a básníkovi Michelangelovi. Kniha vyšla již v devátém vydání, v
nákladu 100 000 výtisků. Byl k ní připojen úvod Aleny Hájkové, která
vysvětlovala "ideové omyly tohoto katolického spisovatele".
Všechny reedice klasiků, vydávané velkým nákladem, měly krýt ztráty
způsobené vyslovenými "ležáky". Tyto ležáky byly uveřejněny v
mimořádném čísle nabídkového měsíčního bulletinu knižního velkoobchodu v Praze, které se jmenovalo Co nového vyšlo. Normálně se tento
časopis jmenuje Co nového vyjde. Byl zde uveden výběr ze "skladované
produkce", která byla nabízena za zlevněnou cenu. Dominovaly zde
Leninovy Vybrané spisy, Základy marxisticko-leninské
filozofie,
Husákovy Projevy a stati, pravda zůstane pravdou od Vasila Biľaka atd.
Mezi těmito publikacemi byl uveden i Návrat rozvědčíka od Pavla
Minaříka.
Vydání sbírek Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, próz Hrabalových
a některých dalších autorů, jako Vladimíra Párala, Ladislava Fukse,
Františka Kožíka, Josefa Suchého, Miloše V. Kratochvíla, je nutno klasifikovat jako pozitivní ediční čin, který naznačoval, že režim byl ochoten k
některým kompromisům. Ovšem pro celkovou kulturní situaci to bylo
málo. Tyto ojedinělé publikace nemohly podstatně ovlivnit stagnující
literární vývoj.
Předsjezdová kulturní politika strany by se dala charakterizovat jako
dva krůčky vpřed a krok zpět. Celkové literární scéně chyběla nová
tvářnost. Koncem roku 1976 bylo zřejmé, že jasno do celé této komplikované situace mohou vnést až spisovatelské sjezdy.
Bilance a program kulturní fronty
Od roku 1970 se stalo tradicí, že ministr kultury ČSSR pravidelně
bilancuje na přelomu roku výsledky uplynulého roku a vytyčuje
kulturněpolitické perspektivní plány na příští rok. Tuto tradici zahájil
Miroslav Brůžek a po jeho odvolání z funkce ministra kultury v květnu
1973 ji přejal Milan Klusák.
Na rozdíl od dřívějších projevů či rozhovorů na začátku roku, které byly
vždy charakterizovány buď kritikou opozičního stanoviska tvůrčích
umělců, nebo na druhé straně snahou o podání ruky všem umělcům ke
spolupráci, byl poslední novoroční rozhovor ministra Klusáka s redaktorem Rudého práva Jaromírem Peškem plný teoretizování, zcela
neadresný, neříkající nic nového a zaměřený více na bilanci zahraničních
styků než specificky na domácí kulturní frontu.
V úvodu charakterizoval Klusák situaci kultury v roce 1976 a zdůraznil,
že kultura a umění ve svém vývoji představují proces, který je vnitřně
přímo spjatý s celým životem socialistické společnosti. "Jejich hodnoty se
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vytvářejí každý den, ale vyzrávají po desetiletí," prohlásil. Právě rok 1976
byl podle Klusáka poznamenán jasnou orientací kulturní fronty k tvorbě
inspirované třiceti lety výstavby socialismu v Československu. Významnými ideovými mezníky pro rozvoj kulturní tvorby v minulém roce prý byly
program XV. sjezdu KSČ, který přijala kulturní fronta za svůj, a volební
období, které celou kulturní frontu zaktivizovalo; tím se prý postavili
umělci také za program Národní fronty a za program další výstavby
rozvinuté socialistické společnosti.
Po tomto teoretickém úvodu položil Pešek Klusákovi otázku o konkrétních výsledcích českého umění v minulém roce. Ministr zdůraznil, že v
knižní produkci vyšlo v nakladatelstvích 170 titulů, převážně se současnou
tematikou, která prý dokumentuje dva momenty: orientaci na současnost
a nástup nových autorů. Klusák neuvedl, na rozdíl od ostatních kategorií
umění, ani jediného autora. Rovněž číslo 170 titulů je těžko kontrolovatelné. Původní literatura, pokud se v českých nakladatelstvích objevuje,
má po stránce literárněumělecké nejvýše průměrnou, většinou však podprůměrnou úroveň. Z časopisů Co nového vyjde či Knižní novinky lze
zjistit, že do krásné literatury jsou zařazeny například knížky kapitána
Pavla Minaříka, případně o Pavlu Minaříkovi. Naproti tomu u výtvarného umění vyjmenoval Klusák sedm výtvarníků, jejichž tvorba prý byla
zaměřena na základní otázky naší doby. Velkou pozornost věnoval ministr
mladé a nastupující výtvarné generaci. Její cesta je prý zaměřena za
současným životem a jejich dílo prý zrcadlí slibnou naději pro budoucnost.
Zvláště pozitivně, a to jistě plným právem, ocenil Klusák novou tvorbu
českých skladatelů a dobrou tradici celého pražského hudebního života.
Zvláštní pozornost věnoval mezinárodním stykům a mezinárodní
konfrontaci českého umění v roce 1976. Uvedl, že Československo získalo
v minulém roce desítky zlatých a stříbrných medailí a prvních míst v
soutěžích. Lví podíl na těchto úspěších prý mají přední česká hudební
tělesa a sólisté. Tyto úspěchy jsou prý naplněním závěrů Helsinské
konference.
O perspektivách na rok 1977 v kulturní oblasti Klusák pravil, že největším inspiračním zdrojem bude 60. výročí Říjnové revoluce: "Naše
umělecká fronta chápe odkaz Října jako trvalou inspiraci," uvedl a
poznamenal, že vznikají již první díla, která oslaví Říjnovou socialistickou
revoluci. Oslavy se prý projeví ve všech kategoriích umění - od nových knih
až po celostátní festival různých kulturních programů.
Ministr Klusák bilancoval výsledky v oblasti umění a kultury v minulém
roce i na celostátním třídenním semináři kulturněpolitických redaktorů v
Praze. Ve svém hodnocení opět vyzvedl význam 15. sjezdu KSČ pro celou
kulturní frontu a poukázal na její úzké sepětí s politikou komunistické
strany. Zdůraznil, že v současné době je hlavním úkolem kulturních a
uměleckých pracovníků "účinně pomáhat při vytváření socialistického
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způsobu života a formování socialistického člověka. Ministr dále
poukázal na potřebu vytvářet náročné tvůrčí prostředí, usilovat o vyšší
kvalitu socialistické tvorby a prohlubovat marxistickou kritiku a teorii.
Tento kritický požadavek se v jeho novoročním rozhovoru určeném širší
veřejnosti neozval. V závěru svého projevu ke kulturním redaktorům
Klusák ocenil "dynamický rozvoj" mezinárodních kulturních styků, který
prý je výrazem aktivního přístupu k realizaci závěrů Helsinské konference
o evropské bezpečnosti a spolupráci.
Klusákův názor o plnění závěrů Helsinské konference opakovalo i
několik kulturních pracovníků v rozhlase. Jako obvykle je možno
ministrova novoroční slova pokládat za úřední směrnici pro celou kulturní
frontu v Československu.
Na okraj sjezdu Svazu českých spisovatelů
Ve dnech 1. a 2. března 1977 proběhl na zámku Dobříš u Prahy druhý
sjezd Svazu českých spisovatelů. Význam tohoto sjezdu, který se měl podle
stanov konat již v minulém roce, ale byl bez udání důvodů odročen, zdůraznila účast delegace ÚV KSČ a vlády ČSR v čele s předsedou vlády
Josefem Korčákem, ministrem kultury Milanem Klusákem a dále
vedoucím oddělení kultury ÚV KSČ Miroslav Mullerem. Byli též přítomni
předsedové ostatních tvůrčích uměleckých svazů a podobně jako v
padesátých letech zástupci dělníků, zemědělských družstev apod. Za Svaz
slovenských spisovatelů se sjezdu účastnil národní umělec Ján Poničan.
Sjezdu se zúčastnilo 141 spisovatelů z dosavadních 164 členů svazu.
Hlavní programový sjezdový referát přednesl předseda svazu prozaik Jan
Kozák, který úvodem zdůraznil, že sjezd se sešel proto, aby posoudil úsek
cesty, kterým prošla česká literatura od ustavujícího sjezdu, jež se konal od
31. května do 1. června 1972. Ve svém bilancování literatury, rozboru
některých úseků tvorby a tvůrčích prognóz i perspektivních plánů do
příštího období se Kozákův projev v podstatě nelišil od toho, co řekl na
začátku roku český ministr kultury Milan Klusák.
Kozák neopomněl podotknout, že svaz podává ruku i těm spisovatelům, kteří v krizových letech udělali chyby, ale od dubna 1969 se "jim
otevřely oči a oni pochopili, že je třeba jít společně s těmi, jimž věc lidu a
socialismu leží upřímně na srdci" (Rudé právo 2. 3. 77). Toto podávání
ruky, vázané ovšem na politickou angažovanost, se periodicky opakuje od
roku 1972.
Řečník rovněž kritizoval signatáře Charty 77; Chartu samou označil za
"nástroj antihumanistických sil imperialismu" a signatáře napadl jako
"zrádce socialismu". Dále hovořil o provolání výborů uměleckých svazů z
28. ledna 1977 v Národním divadle, které prý podepsalo i 75 členů
bývalého svazu a jako příklady uvedl Kozák Václava Lacinu, humoristu,
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který v padesátých letech ostře napadal odsouzené a v roce 1968 patřil k
progresivnímu křídlu, dále dramatika Oldřicha Daňka, romanopisce
Adolfa Branalda, sebekritiky Bohumila Hrabala, Jiřího Šotolu a několik
dalších. Dále vyjádřil Kozák dík KSČ, "která vyvedla naši společnost z
hluboké krize k novému rozmachu našich socialistických národů". Tento
rozmach se prý projevil i úctyhodnou žní české literatury za první polovinu
sedmdesátých let. Konkrétní díla Kozák neuvedl, ale zdůraznil, že ideově
nejzralejší díla v duchu oprávněných požadavků doby a našeho lidu
vytvořili zejména zkušení spisovatelé starší generace.
Kozák věnoval pozornost také dětské literatuře, která se v krizových
letech nezatoulala do estetické výlučnosti a bezideovosti. V dnešním
literárním procesu je významnou součásti celonárodní socialistické
literatury. Kriticky se vyslovil o tzv. zábavné literatuře jako o
nepotřebném balastu. Detektivky a kriminální příběhy jsou podle něj
brak, "jehož autoři pro naprostou neschopnost řešit hluboký niterný
konflikt člověka sahají k jevovému povrchnímu řešení za pomoci násilností..." Kriticky poukázal Kozák také na nedostatky v české dramatické
tvorbě. Chybí prý dostatek původních her, které by aktuálně a s plnou
angažovaností reagovaly na všechny revoluční zvraty v životě společnosti.
Závěr jeho projevu byl věnován otázkám jednoty socialistické kultury v
ČSSR. Připravované ustavení jednotné organizace čs. spisovatelů nesmí
prý být jen organizační záležitostí, ale především politicko-kulturním
činem, který otevře cestu k hlubšímu vzájemnému poznání a k účinnějšímu
využívání socialistických zdrojů čs. společnosti a kultury. Zároveň musí
být tento krok i výzvou k uplatňování zásad socialistického internacionalismu při prohlubování vědomí československé státnosti.
Předseda vlády a člen předsednictva ÚV KSČ Josef Korčák ve svém
projevu v podstatě zopakoval Kozákova tvrzení o úspěšném rozvoji české
literatury za posledních pět let, nabídl rovněž ruku autorům, kteří se dosud
nezapojili, pokud ovšem uznají své chyby a chtějí v budoucnu tvořit v
duchu socialistického realismu. V závěru Korčák zdůraznil, že spisovatelská fronta se zformovala na principech kulturní politiky, podle zásady, že
uplatnění každého tvůrce musí odpovídat nejen jeho talentu, ale i jeho
ideovému přínosu pro rozvoj socialistické kultury.
Druhý den přednesl svou zprávu tajemník Svazu českých spisovatelů,
básník a pohádkář Donát Šajner, o kterém je všeobecně známo, že působil
leta na ministerstvu vnitra (viz např. Slovník českých spisovatelů, Praha
1964, str. 481). Šajner vyzvedl zvláště rozvoj mezinárodní spolupráce se
spisovatelskými svazy socialistických zemí. Tento rozvoj je prý nesen
duchem internacionální spolupráce. Zvláště vysoce ocenil nedávno
podepsaný dokument mezi Československým výborem svazu spisovatelů
a Svazem spisovatelů Sovětského svazu. Tento dokument prý zabezpečuje
jako první dlouhodobou spolupráci se sovětskými spisovateli a literárními
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kritiky. V brzké době má být prohloubena i dohoda s východoněmeckým
spisovatelským svazem. Šajner poukázal i na řadu akcí, které svaz
zorganizoval pro mladé a začínající autory.
V diskusním příspěvku věnoval básník a známý dogmatik Ivan Skála
pozornost některým otázkám ideové angažovanosti tvůrčích umělců.
Dokumentoval, že "žádná země mimo socialistický svět se nemůže vykázat
takovými reálnými výsledky blaha člověka a jeho skutečné svobody a nemůže se pochlubit takovou mírou tvůrčí svobody, provázené materiální
podporou tvorby".
Ostatní diskuzní příspěvky a referáty zdůrazňovaly jednotu mezi
komunistickou stranou a současnou literární frontou. Podtrhly naše
revoluční tradice a připomněly nezbytnost vzájemného působení české a
slovenské kultury.
Druhý sjezd zvolil nový ústřední výbor Svazu českých spisovatelů v čele
s Josefem Rybákem jako novým předsedou. Rybáka, daleko více než jeho
předchůdce Jana Kozáka, je nutno označit za stranického aparátnika,
který dlouhá léta působil jako redaktor v Rudém právu. V padesátých
letech patřil ke skupině novinářů-sekerníků, kteří v Rudém právu špinili
památku popravených, aťse jednalo o skupinu Rudolfa Slánského či o dva
popravené kněze v "babickém případě". Vedle žurnalistických publikací
napsal Rybák několik sešitů veršů, které se staly v době pražského jara
terčem kritiky mladé generace. Od dubna 1969 patřil Rybák k aktivistům v
kulturní oblasti a byl jedním z prvních členů přípravného výboru nového
Svazu českých spisovatelů. Výměna Rybáka za Jana Kozáka může
naznačovat, že režim počítá s tím, že Kozák převezme vedení federálního
Svazu spisovatelů. Dá se to usuzovat i z toho, že Kozák doposud podepisoval všechny mezinárodní spisovatelské smlouvy za koordinační výbor
českého a slovenského Svazu spisovatelů. Po vytvoření federálního Svazu
přestane koordinační výbor existovat. Má se to stát ještě tento rok.
Druhý sjezd Svazu českých spisovatelů neměl dramatických vrcholů a
proběhl zcela pod dohledem komunistické strany. Donát Šajner zůstal
vedoucím tajemníkem svazu a ani ve výboru nenastaly podstatné změny.
Plénum zvolilo nakonec 27 členů výboru, sedm kandidátů na členství,
stejný počet členů kontrolní komise a 75 delegátů na společný sjezd obou
národních spisovatelských svazů, který bude zároveň ustavujícím sjezdem
Čs. svazu spisovatelů. Na závěr zasedání sjezd přijal a schválil dopis ÚV
KSČ, ve kterém se členové Svazu českých spisovatelů zavazují upevňovat
nerozbornou jednotu mezi KSČ a literární frontou, mezi politikou strany a
tvůrčím úsilím českých socialistických spisovatelů.
Druhý sjezd byl sjezdem patetických slov o rozvoji socialistické literatury a úspěších socialistického realismu. Tato tvrzení kontrastují ovšem s
objektivním stavem dnešní knižní produkce, rovněž předsjezdové tvrzení
literárního kritika dr. Josefa Kaisera, že "členskou základnu Svazu
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českých spisovatelů tvoří všichni přední čeští spisovatelé" neodpovídá
pravdě. Tak např. dva nej větší čeští žijící básníci - národní umělci Jaroslav
Seifert a Vladimír Holan - nejsou členy a ani se sjezdu neúčastnili. O
uvězněných dramaticích Václavu Havlovi a Františku Pavlíčkovi se na
sjezdu vůbec nemluvilo.
Podle dopisu, který jsme dostali z Prahy "byl to sjezd práskačů a konfidentů STB, ukazující celou mizérii dnešní literární tvorby. Nemají-li
jiného kandidáta na předsedu než přestárlého Rybáka, který zápasí s
českou stylistikou, a za místopředsedu Zdeňka Pluhaře, který je znám
svým protiexilovým pamfletem 'Opustíš-li mě', a D. Šajnera za tajemníka,
tak je možno si odpustit každý komentář. Pluhař od napsání svého
protiexilového pamfletu v roce 1957 spolupracuje s STB, která mu dala
také k dispozici materiály, a Šajner byl dokonce zaměstnancem vnitra!"

Dne 2. března se konal i slovenský sjezd, který trval pouze jeden den. Ve
vedení nenastaly žádné změny, Slováci si zachovávají svou kontinuitu, dík
min. M. Válkovi.
O senzaci na slovenském sjezdu se postarala spisovatelka a překladatelka Hana Ponická, která se zastala svých perzekvovaných kolegů. Jejímu
projevu věnuji pozornost v závěru studie.

Závěrem obou sjezdů lze říci, že stranická a policejní režie se prosadila,
neboť se spisovatelé museli deklarativně zavázat, že budou plnit a ve své
tvorbě realizovat usnesení 15. sjezdu KSČ. O otázkách a problémech
literatury se na sjezdech mluvilo méně.
Na sjezdy dopadal jasně stín Charty 77.
Čtvrt století od dvou velkých spisovatelských procesů
Před 25 lety, v dubnu a v červenci 1952, proběhly v Praze a v Brně dva
velké procesy se spisovateli a jinými intelektuály. Souzeno a odsouzeno
bylo na 25 nekomunistických českých básníků, spisovatelů, esejistů,
literárních kritiků a jiných představitelů nekomunistické inteligence.
Tresty byly typické pro vrcholnou éru čs. stalinismu: popravy, doživotní
žaláře, 25 let vězení, 22 let vězení - nejnižším trestem bylo 11 let vězení.
Většina odsouzených byla amnestována v květnu 1960, ale pět z nich,
mezi nimi i významný dramatik Václav Renč, bylo posláno od vězeňských
vrat zpět do věznice. Rehabilitováni byli teprve v letech 1966 a 1967. Jejich
rehabilitace byla oznámena v Literárních novinách (4. února 1967) v
nenápadné úpravě. Ve zprávě se říká: Nejvyšší soud přezkoumal celý
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případ a dospěl k závěru, že v jednání obžalovaných nelze spatřovat
trestnou činnost, a všechny zprostil v plném rozsahu obžaloby.
Toto suché zjištění ostře kontrastuje se soudními přelíčeními z dubna a
července 1952. Soudy proti spisovatelům "dekadentních směrů", ruralistům a umělecky jim blízkým autorům byly vmanipulovány do špionážního
procesu. Na lavici obžalovaných zasedli autoři obvinění ze "spiklenecké a
diverzantské činnosti v rámci Američany organizované Zelené
internacionály" {Rudé právo 24. až 27. dubna 1952).
V pražském procesu, který se konal ve dnech 23. až 26. dubna 1952 byl
odsouzen k trestu smrti prof. dr. Josef Kepka, básník a překladatel Josef
Kostohryz dostal doživotí a dramatik dr. Václav Renč byl odsouzen k 25
letům vězení. Vedle těchto tvůrčích osobností bylo v procesu odsouzeno
dalších pět představitelů inteligence: dr. ing. Otakar Čapek, dr. Vlastimil
Klíma, poslanec Antonín Chloupek, ing. František Topol a poslanec
Vilém Knebort - všech pět na doživotí. V brněnském procesu, který se
konal ve dnech 2. až 4. července 1952, bylo souzeno a odsouzeno 15
intelektuálů, údajně také členů Zelené internacionály, z nichž 13 patřilo k
představitelům moderní české literatury, literární kritiky a historie.
Nejnižší tresty 11 a 12 let vězení) dostali romanopisci Josef Knap a
František Křelina; básník Jan Zahradníček, jedna z nej výraznějších postav
moderní české lyriky, dostal, ač vážně nemocen, 13 let vězení; literární
kritici a historici prof. dr. Zdeněk Kalista a dr. Bedřich Fučík po 15 letech;
romanopisec Václav Prokůpek 22 let atd. Pražskému procesu předsedal
Otakar Baláš, státním prokurátorem byl Miroslav Kolaja. Rudé právo
(22. a 27. dubna 1952) komentovalo proces takto: Skupina špiónů a
záškodníků.. .připravovala spiknutí proti republice za řízení agentury Wall
Streetu tzv. Zelené internacionály...Cílem
záškodnické skupiny bylo
zničení samostatnosti a nezávislosti ČSR a její zapojení do amerického
protektorátu tzv. Evropské federace. Tohoto zločinného cíle se mělo
dosáhnout pomocí nové světové války, vyprovokované
Američany...
Obvinění se dříve hlásili k různým politicky reakčním skupinám a směrům, avšak nakonec ve své nenávisti k lidu se sešli na jedné platformě...
Básník Josef Kostohryz v závěru své výpovědi byl prý usvědčován, jak
prostřednictvím bývalého ředitele Ústavu italské kultury v Praze (ve
skutečnosti prý špióna Giorgia Albertiho) zasílal do zahraničí zprávy. Do
zahraničí zaslali prý také "spisovatelské memorandum" adresované presidentu Trumanovi, Churchillovi, De Gasperimu a papeži Piu XII. Byl to
prý "nestoudný dokument, v němž záškodníci vybízeli k rozpoutání
války". Během výslechu básníka Václava Renče vyšlo prý najevo, že tito
"škůdci" měli spojení s agentem tzv. Zelené internacionály Hrabíkem a s
klerikálněfašistickým ideologem Pavlem Tigridem.
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Brněnskému soudu předsedal Vladimír Podčepický a prokurátorem byl
Karel Čížek. Rudé právo (5. července 1952) otisklo zprávu ČTK, ve které
se zdůrazňovalo: Mnozí z těch, kteří v tomto procesu zasedli na lavici
obžalovaných, byli za první republiky typickými představiteli
kulturní
reakce. Knap, Křelina, Prokůpek ve svých literárních pracích...hlásali ve
službách kapitálu falešná hesla o věčnosti majetkových rozdílů a o
venkovu jako jedné rodině. Klamali rolníky a snažili seje izolovat od stejně
vykořisťovaných dělnických mas... Proto v roce 1948přecházejí od otravování našeho kulturního a uměleckého života k přímé záškodnické protistátní činnosti. V září 1948 založili obvinění protistátní skupinu, která ve
spojení se zrádnou emigrací v zahraničí a za podpory Vatikánu a amerických imperialistů sledovala cíl zvratu politických poměrů u nás.
Za rehabilitačního řízení v letech 1966 a 1967 nej vyšší soud zdůraznil, že
v jednáních obžalovaných nebylo možno spatřit nějakou trestnou činnost.
O existenci nějaké Zelené internacionály se obžalovaní dověděli teprve při
výsleších na STB a u soudu (Večerní Praha 3. duben 1969).
O rehabilitaci nekomunistických spisovatelů nesměl režimní tisk před
rokem 1968 psát. Literární listy (4. dubna 1968) protrhly mlčení
rozhovorem nazvaným Rehabilitace pod pokličkou a spisovatel A.C. Nor
článkem Tajná rehabilitace (Universita Karlova 4. dubna 1968). Záhy na
to zřídil Svaz čs. spisovatelů rehabilitační komisi pod vedením národního
umělce Jaroslava Seiferta. Této komisi se v poměrně krátkém čase
podařilo se s dávkou odvahy a odpovědnosti vyřešit alespoň nejožehavější
problémy jak osobní, tak i ediční. Vězněným autorům byla dávána
přednost v edičních plánech většiny nakladatelství. Analýzy, které byly po
stránce estetické i kulturněpolitické provedeny o knižní produkci let 1968 a
1969 dokazují, že 20 let (1948-68) nevyšlo tolik umělecky průbojných děl,
jako za toto krátké období. Na tomto rozvoji se značně podíleli býv. političtí vězni-spisovatelé. Od některých z nich vyšlo v tomto krátkém období
8 až 10 titulů. Zůstane svědectvím o mravní výši vedení tehdejšího Svazu
čs. spisovatelů, že věděl, jaké kulturní škody způsobilo násilné umlčení
těchto autorů.
Od roku 1970 jsou díla spisovatelů-politických vězňů padesátých let
opět na indexu. Mimo Jana Zahradníčka, který zemřel krátce po
propuštění z komunistického vězení roku 1960, se většina dožila
pražského jara 1968. Nejvýznamnější spisovatelé-političtí vězni zemřeli na
začátku sedmdesátých let: Josef Knap 13. prosince 1973, Jan Dokulil 1.
února 1974, Václav Renč 1. 5. 1975 a Josef Palivec 30. ledna 1975.
Ze žijících spisovatelů a vědců-vězňů padesátých let podepsali Chartu
77: Růžena Vacková, býv. profesorka klasické archeologie na Karlově
univerzitě, a prof. Josef Zvěřina, teolog a historik umění z bohoslovecké
fakulty v Litoměřicích.
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Současná situace literárních "sebekritiků"
V rozmezí let 1973 až 1975 zaznamenal režim v kulturněpolitické oblasti
několik úspěchů. Tři významní představitelé současné české poezie i
prózy, především bývalí činovníci Svazu československých spisovatelů,
provedli veřejně sebekritiku. Prvním byl básník Miroslav Holub {Práce,
18. srpna 1973, Tvorba č. 35, 29. srpna 1973) po něm následoval prozaik
Bohumil Hrabal (Tvorba č. 2, 8. ledna 1975) a posledním byl vážně
nemocný básník, romanopisec a dramatik Jiří Šotola. Ostatní autoři se
veřejné sebekritice vyhnuli.
Je to žeň v podstatě chudá, tím spíše, že tito "sebekritici" se nezapojili
zvláště aktivně do kulturněpolitické práce. Dokázal to nejlépe druhý sjezd
Svazu českých spisovatelů. Žádný ze "sebekritiků" se na sjezdu neexponoval a od nikoho z nich se neobjevil literární příspěvek v jediném dnešním
českém literárním časopise svazu, v Literárním měsíčníku. Rovněž knižní
žeň těchto autorů je velmi chudá: Miroslav Holub ani po své sebekritice
nevydal v ČSSR ani jedinou sbírku; v zahraničí vyšel v NSR výbor z jeho
poezie. Bohumil Hrabal a Jiří Šotola zatím vydali po jedné knize. Hrabal
vydal prózy Postřižiny a Šotola historický román Kuře na rožni, který
vyšel již před tím v Bucherově nakladatelství ve švýcarském Lucernu. Obě
knihy však už předtím vyšly v tzv. Edici Petlice (Svědectví i. 50, 1975).
Oficiální vydání Hrabalových Postřižin a Šotolova Kuřete na rožni
stranická i svazová kritika téměř ignorovala a denní tisk byl velmi
zdrženlivý.
Podle projevu, který přednesl předseda české vlády a člen předsednictva
ÚV KSČ Josef Korčák na druhém sjezdu Svazu českých spisovatelů, strana žádá na sebekriticích, aby nejen uznali své chyby, ale aby v budoucnu
důsledně tvořili v duchu socialistického realismu: Naše společnost dovede
být velkorysá vůči všem, kteří v ní hledají poctivě své místo a chtějí dát svůj
talent ve prospěch socialistické věci. Ale ti, kteří zběhli od socialistického
praporu, sami sebe odsoudili k pohrdání a zapomnění.
Jiří Šotola, který patřil k prvním, když odsoudili Chartu 77, upozornil
na sebe hrou ze současnosti nazvanou Ajax, kterou uvedlo na scénu
Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého v Praze dne 25. března 1977. Je to
veselohra z pražského prostředí. Kateřina, dcera z průměrné pražské
rodiny navázala známost s Holanďanem, který má v dohledné době přijet
znovu do Prahy, aby si Kateřinu vzal. Na začátku hry jednotliví členové
rodiny začínají zaujímat k celé věci rozdílná stanoviska. Mnozí začínají
křísit své osobní iluze. Otec sleduje rodinné snění s antipatií. Po dlouhém
čekání se Holanďan objeví v Praze (rodina si ho překřtila na Ajaxe, podle
známého holandského fotbalového mužstva), ale po rozčarování i usmíření nakonec ke svatbě nedochází. Hra má prokázat, že život se nedá řešit
iluzemi a útěkem od skutečnosti.
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Zastupující šéfredaktor čtrnáctideníku Scéna oficiálního orgánu Svazu
českých dramatických umělců, Josef Jelen, zaujal k Šotolově hře značně
negativní stanovisko. Podle něho se jedná o zcela banální smyšlený příběh
děvčete z dělnické rodiny, které se zamiluje do "cizince ze Západu".
Autorův záměr vysmát se maloměšťáctví se obrátil podle Jelena proti
autorovi: Nevím, popravdě řečeno, co chtěl autor touto hrou říci, a
záhadou je mi i dramaturgie divadla. Myslím, že její ctižádost uvádět za
každou cenu nové původní české hry přestává být jejím kladem, protože
ono to "za každou cenu určitě nejde". (Scéna č. 10, 1977). V závěru Jelen
zdůrazňuje, že čekal od Jiřího Šotoly, že vstoupí na scénu s ideově
uměleckým závažným dramatem. Ajax tímto dramatem však není.
Není bez zajímavosti, že deník Ľud, orgán Strany slovenské obrody,
přinesl pozitivní referát Šotolovy hry. Kritik Ivo Tomeček zdůraznil, že
prezentuje vysoké zralé umění a dokonalou fabulační představivost a
chválí soubor pražského Realistického divadla, že adekvátně tlumočilo
autorovy záměry i cit pro umělecké ztvárnění současné tematiky. (Ľud 3.
června 1977). Je jistě pozoruhodné, že Sotoly se ujímá bratislavský
nekomunistický orgán.
Současné postavení "sebekritiků" je značně problematické. U stranických i svazových orgánů narážejí stále na nedůvěru, i když Hrabal a
Šotola podepsali "antichartu". Režim je používá jako důkazu pro znormalizovanou literární frontu (viz např. projev Jana Kozáka na druhém sjezdu
Svazu českých spisovatelů) opoziční autoři poukazují na to, že např.
Hrabal by mohl jako důchodce pokračovat i bez sebekritiky v psaní svých
textů v daleko příznivějších podmínkách než většina ostatních. Autor
dopisu z Prahy, který toto tvrzení uveřejnil v římském čtvrtletníku Studie
(č. 49, květen 1977) se ptá, odkud mají ve světle činů "sebekritiků" čerpat
sílu výkonní umělci, kteří nemohou zpívat či hrát do zásuvky, ale musí se
živit zcela jinak a ztrácejí léta, která by mohla být vrcholná v jejich tvůrčím
životě.
Osud hry Jiřího Šotoly Ajax znovu demonstruje, že jediné důsledné
osvobození od všech dogmat socialistického realismu může přinést
skutečné znormalizování literární a divadelní situace, a to především v
českých zemích.
* Josef Jelen j e zaj ímavá postava. Je to odpadlý kněz, který byl v padesátých letech odsouzen
na tři roky vězení ( N o v ý život, č. 9/10, 1973), v roce 1956 upozornil na sebe hrou Judith, v
době pražského jara se choval poměrně zdrženlivě, ale od roku 1970 patřil k předním
aktivistům a dostal řadu stranických i literárních vyznamenání. Je členem KSČ. V roce 1970
byl jmenován šéfdramaturgen Československého rozhlasu (Rádio Praha 27. června 1970) a
členem přípravného výboru Svazu českých dramatických umělců (Práce 19. prosince 1970) a
stal se vedoucím redaktorem měsíčníku Informace, který vydával Svaz českých dramatických
umělců (Informace, č. 1, květen 1971). Po vzniku čtrnáctideníku Scéna, přešel do vedení
tohoto listu a byl také jedním z prvních, kteří podepsali "antichartu" (Rudéprávo 29. ledna
1977).

45

Dokument Charty 77 o literatuře
Začátkem července 1977 byl v Praze zveřejněn 12. dokument Charty 77.
Byl věnován problémům současné české a slovenské literatury a otázkám
cenzury a perzekuce dlouhé řady předních spisovatelů (Frankfurter
Allgemeine Zeitung 12. 7. 1977). Zveřejněním tohoto dokumentu se
dostala opět do popředí otázka současné krize celého kulturního života.
Úplný text 12. dokumentu nebyl sice ještě zveřejněn, ale publikované
výtahy stačí k sestavení mozaiky současné české i slovenské "znormalizované literární fronty".
V dokumentu se zdůrazňuje, že počet českých členů Svazu československých spisovatelů se od svého sjezdu před deseti lety (27. až 29. června
1967) zmenšil z přibližně 400 na 164 členů. Dokument uvádí jména 130
spisovatelů, kterým je zakázána veškerá publikační činnost. Určitý počet
dalších zakázaných spisovatelů nebo publicistů není uveden jmény, aby se
jejich situace ještě více neztížila (A FP11. červenec 1977). Dokument uvádí
dále, že k seznamu těch, kterým je znemožněno publikovat, je nutno
připočíst dalších devadesát autorů, kteří odešli do zahraničí, a tím byli ze
života národní literatury vyškrtnuti. Patnáct dalších autorů prý nemůže
publikovat, přestože v posledním čase vyšli vstříc režimu. Dále se rozebírají jednotlivé druhy diskriminace spisovatelů, které připomínají metody z
padesátých let. Významní básníci a spisovatelé např. nemohou publikovat
vlastní původní tvorbu a pouze překládají, jiní píší knížky pro děti.
Konkrétně je v dokumentu uváděn případ jednoho z největších žijících
českých básníků, národního umělce Jaroslava Seiferta, kterému vydávají
jen některé starší sbírky, avšak nic z nové tvorby. Podle AFP je asi 50
českých a slovenských spisovatelů v klatbě, což prakticky znamená, že
jejich díla jsou vyřazena z veřejných a studijních knihoven. Zákaz
publikace je v jejich případě totální, což znamená, že jsou "literárně zaživa
pohřbeni".
Na uveřejnění tohoto dokumentu, kterému věnovaly informativní
články přední západoevropské listy, jako např. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau a Neue Zůrcher
Zeitung, odpověděl režim polemickými relacemi jak v Československé
televizi, tak i v rozhlase a v tisku. V televizním komentáři (19. 7. 1977) se
zdůrazňuje, že především západoněmecký tisk přinesl komentáře ke
kulturní situaci v ČSSR, ve kterých se operuje s polopravdami a také
"drzými výmysly". Pokračuje prý se ve vytváření neznalosti kulturní
situace v Československu a znovu "se pokřikuje o kulturní poušti v
ČSSR". V komentáři se říká, že se píše o čtyřech spisovatelích, kteří jsou
na černé listině a vzápětí se tvrdí, "že počet členů spisovatelského svazu
poklesl u nás na 64. odkud tato čísla sebrali? Je možné, že z čísla 164, což je
dnešní počet členů Svazu českých spisovatelů, se jednoduše ztratila
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jednička!" Čs. televize se tu asi opírá o agenturu Reuter (12. července),
která mylně uvedla číslo 64. V televizním komentáři se dále uvádí, že
rozhodující prý není počet členů svazu, ale množství a hodnota vydaných
knih. Literatura je prý věcí občanské odpovědnosti a věcí odvahy a vůle k
pravdě. V komentáři pražského rozhlasu (15. 7. 1977) se klade důraz na
velký rozvoj české literatury od roku 1972, kdy prý vznikalo asi na 700 původních děl. Toto číslo lze pochopitelně těžko doložit, podobně jako
tvrzení, že členskou základnu Svazu českých spisovatelů tvoří všichni
přední čeští spisovatelé.
Kontrast propagandy režimu s objektivní pravdou nejlépe vysvítá z
ediční produkce. Tak např. v nabídkovém bulletinu Co nového vyjde (č.
4/1977), který pro informace knihkupců vydává ředitelství Knižního
velkoobchodu v Praze, najdeme z připravovaných knih jen pět původních
titulů autorů spíše podprůměrných než průměrných. V posledním čísle
Nových knih (č. 29,13. července 1977) jsou uvedeny 3 původní české tituly,
jinak jde o reedice klasiků a překlady. V předešlých číslech Nových knih
nalezneme novinku Ladislava Fukse, dále novou básnickou sbírku Karla
Bouška, který je ředitelem státní agentury Dilia a spíše stranickým
aparátčíkem než básníkem. A výbor z poezie slovenského básníka Adreje
Plávky. Větší odezvu vyvolal pouze román Zdeňka Pluhaře Devátá smrt
(Blok, Brno 1977), socialisticko-realistický román z prostředí skaláků,
lamačů kamene na Vysočině v období první republiky, který je kritikou
sociálních poměrů této doby.
Charakteristickým doplňkem současné situace je vydávání náboženské
literatury. Od šedesátých let vydalo např. nakladatelství České katolické
charity v Praze několik desítek původních i přeložených titulů. V
posledních letech je ediční činnost České katolické charity omezena na
vydávání náboženských kalendářů v nepatrném nákladu.
Situaci na slovenské literární scéně nejlépe objasnil diskusní příspěvek
spisovatelky Hany Ponické, která je především známa jako úspěšná
autorka knih pro mládež a vynikající překladatelka. Její projev na sjezdu
Svazu slovenských spisovatelů v březnu nesměl být nikde zveřejněn.
Ponická se zastala umlčovaných kolegů a poukázala na to, že členy Svazu
nejsou tak vynikající autoři, jako je Dominik Tatarka, Peter Karvaš a
Ladislav Ťažký, kteří mají zákaz publikační činnosti. Uvedla, že ztráta
tvůrčích talentů na Slovensku je namnoze vyšší než v českých zemích (Le
Monde 3. května 1977). Za svoji kritiku kulturní politiky režimu byla
Ponická vyloučena ze Svazu slovenských spisovatelů a byla jí zakázana
veškerá publikační činnost. ( A F P 1. června 1977).
Výstižný komentář k 12. dokumentu Charty přinesl levicověliberální
deník Frankfurter Rundschau (12. července 1977). Poukázal na to, že
Rusko nemá žádnou liberální tradici a že spisovatelé tam byli pronásledováni téměř ve všech historických epochách. Československo však předsta-
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vuje jiný případ. Před druhou světovou válkou bylo poměrně liberálním
státem, a proto je nesnesitelné, že socialistická Československá republika
není schopná zaručit svým spisovatelům ani tu základní omezenou míru
svobody, která je běžná i v jiných komunistických
státech.
Z objektivních hledisek by bylo jediným řešením současné kulturněpolitické krize uvolnění cenzurní praxe v ediční činnosti a liberálnější
přístup k řešení celé kulturněpolitické situace jak na Slovensku, tak i v
českých zemích. Dosavadní praxe ministerstev kultury v Praze i v Bratislavě však ukazuje pravý opak.

Chceme-li mít génie, musíme se vyrovnat s jejich
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nepohodlností.
George Moore

Emoční aspekty vývoje češtiny
za posledních 100 let
Jiří O. Křížek
Čeština, jako každý živý jazyk, prochází během doby změnami,
označovanými obvykle jako vývoj jazyka. Jazyk jakožto dorozumívací
prostředek určitého množství jedinců, představuje zásobu, fond komunikativních signálů, dohodnutých kódů a zároveň výrazový prostředek pro
kondenzovanou intracerebrální (vnitromozkovou) paměť populace, která
jej používá. Tato populace v našem případě splývá s pojmem národ a proto
jazyk se nám zde nabízí jako zrcadlo toho, co nazýváme národním
duchem, národní podstatou, národním charakterem a pod.
Sledovat vývoj jazyka můžeme z různých hledisek. Např. lze studovat
vznik a rozvoj té či oné odborné terminologie a všímat si změn bohatosti
zde používaných a vytvářených výrazových prostředků a obracet zřetel k
hledisku obsahovému. Nebo je možno věnovat pozornost jevům, které
mají ráz formální a jsou zevním projevem skrytých dynamických sil
reflektujících množství afektivní energie, která jim dává vzniknout. Tato
emoční, to jest afektivní energie, představuje energetickou bázi, jež se
projevuje např. různými slovními novotvary, t.zv. neologismy, majícími za
úkol registrovat, zakódovat, identifikovat a do duchovního pokladu
národa zahrnout a včlenit symboly nových skutečností a vztahů, pro které
dosud chyběly. Tento proces pak odráží zejména zkušenosti národa
zapříčiněné událostmi dějin, např. cizími okupacemi, politickými i
ekonomickými činiteli, momenty sociálního vývoje a pod.
Afektivita v roli ofenzivní i defenzivní konotace pojmů pak propůjčuje
jazyku jeho individuální, autochthonní specificitu, projevující se např. v
nepřevoditelnosti určitých výrazů z jednoho jazyka do druhého, bez
deformace a ztráty jejich emoční identity, jakož i ztráty emočního dopadu
na příjemnce takovéhoto transformovaného signálu.
Všímáme-li si vývoje češtiny během posledních přibližně 100 let, můžeme vysledovat řadu trendů, projevujících se na různých úrovních
psaného i mluveného slova. Emotivita s její dynamikou či jejich důsledky
pak stojí téměř za všemi pozorovanými změnami. Autor tohoto sdělení se
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před lety zabýval vznikem a vývojem české odborné psychiatrické terminologie. Je zajímavé, že téměř všechny zde pozorovatelné jevy, tedy
fenomény ve vývoji odborného vyjadřování jedné lékařské disciplíny, lze
pozorovat u vývoje češtiny jako celku.
Bylo by možno mluvit o jakémsi duchovním zrání a tedy i stárnutí
jazyka spolu s národem, stejně jako je tomu u člověka jedince, a srovnávat
na této úrovni vývoj jednotlivce, tj. ontogenezi, s vývojem určité podskupiny druhu, v našem případě národa, tedy s fylogenezí. Právě tak jako dítě se
mění v pubescenta, který často dosti otevřeně vyjadřuje, zejména ve
společnosti ostatních pubescentů, své city - emoce a nazývá lidi, věci, jevy a
vztahy pravými jmény, je tomu tak na určitém stupni vývoje společnosti.
Pubescent ještě nedovede tolik potlačovat své emoce a učit se přetvářce.
Později, když stárne, zraje a "civilizuje se", učí se v řadě situací jakémusi
mimikry, a je opatrnější ve výběru výrazových prostředků, něco
podobného můžeme pozorovat u národa jako celku během staletí a tisíciletí jeho zrání, "civilizování se" a stárnutí. Nabízejí se zde ovšem ještě
daleko jiné paralely.
Onemocní-li např. jedinec duševní chorobou, jeho vnitřní svět se změní,
často takový člověk nenachází ve svém dosavadním slovníku vhodné
výrazy pro to, aby popsal své směněné prožívání a interpretaci svých citů a
vjemů, což vše je podle některých psychiatrických theorií důsledkem
poruchy rovnováhy mezi jednotlivými vrstvami osobnostmi, oblastí
pudovou, to jest emoční, a oblastí rozumonou, racionální, jiným slovy
mezi složkami osobnosti nazývanými ego, id a superego (já, ono, nadjá).
Onemocněvší osobnost prožívá jiné emoce, jiné vztahy, má bludy,
halucinace, iluze a pod. Pro tyto nové zážitky často vytváří nové pojmy,
nová označení, t.zv. neologismy, případně různě deformuje dosavadní
lexikální základ, kterým disponuje.
Při některých duševních chorobách či poruchách (schizofrenie,
epilepsie, homosexualita) český pacient užívá ve zvýšené míře deminutiv,
zdrobnělin. Např. jedna pacientka, schizofrenička s řadou bludů, zaměřených na sexuální oblast, často říkala "já mám v děložce pomerančíky".
Duševní choroba často vede k t.zv. regresi, opaku progrese či vývoje, kdy
pacient se stahuje, zpětně sestupuje na předchozí stupně vývoje své
osobnosti, kterými předtím prošel. Pacient schizofrenik, který byl schopen
před onemocněním maskovat svůj rasismus, začal v nemoci dávat průchod
svým emocím. Slunce označoval složitým termínem "denní nebeskej
kulatej žid", měsíc pak nazýval "noční nebeskej kulatej žid". Některé jiné
termíny, vytvořené schizofreniky, pak již vůbec neobsahují žádnou
informaci, která by bylo srozumitelná a analyzovatelná t.zv. duševně
zdravým jedincem. Praví-li pacient, že se stal "muiinem", nebo že cítí
"pachony", nebo že vidí "čočodočky", jde o různé typy neologismů,
kterými se pacient snaží sdělit normálními termíny těžko popsatelné nebo
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zcela nepopsatelné subjektivní zážitky. Něco podobného ovšem někdy
produkují i zdraví básníci a umělci jiných druhů, popř. i lidé zcela všedních
povolání.
V Praze se svými neologismy proslavil střediškolský profesor Jakub
Hron, který působil někdy na přelomu 19. století. Pravděpodobně trpěl
t.zv. inventorní paranoiou, tj. bludnou vynalézavostí. Vytvořil celou řadu
slovních novotvarů, které vyžadoval od svých žáků, jimiž obtěžoval své
spolupracovníky a dráždil své nadřízené. Jím vymyšlený kalamář, který
nebylo lze převrhnout, označil co "buňát nekotitelný". Student byl
"bažák", neboť bažil po vědění, profesor byl "zkušebák", školní inpektor
byl "zpyták", kapesník byl "nosohlenoplena" apod. (Tyto údaje mám z
ústního podání svého dědečka Viléma Stárky, který jako studen Hrona
"zažil".)
Dostane-li se populace, užívající určitý jazyk, v našem případě češtinu,
do nepřirozeného stavu, rozvíjí se stresová reakce na celonárodní úrovni;
výsledný stav pak lze do značné míry označit za duševní onemocnění
národa. Např. německá okupace byla dobrým příkladem pro deformaci
hodnot, emocí, chování a tomu poplatný vývoj jazyka spolu se vznikem
příslušných novotvarů. Protektorátní čeština (tj. čeština, jakou se mluvilo
v tzv. Protektorátě Čechy a Morava v letech 1939 - 45), je toho krásným
odrazem.
V době posledních dvou let druhé světové války jsem chodil do primy a
do sekundy reálného gymnasia v Praze XVI. U Santošky. Dodnes se
pamatuji na celé slovní drúzy a konglomeráty protektorátní češtiny, jak
nám ji profesoři museli reprodukovat. Ukázky zní přibližně takto: "Největším nebezpečím pro poklidný vývoj školství v naší domovině, českomoravském prostoru, jsou jednak britsko-severoameričtí vzdušní gangsteři, vysílaní západními plutokraty ničit plody práce, vzešlé z rukou dělníků
a rolníků, pracujících u vědomí své sounáležitosti s ideály Velkoněmecké
Říše, jednak židobolševismus, jehož panství v Evropě by znamenalo nejen
ztrátu východního prostoru, jejž německý kolonista po staletí dobýval
pluhem a mečem, ale konec jakékoliv civilizace vůbec". Domácí nebezpečí
představují hlavně "nezodpovědní škarohlídové s šuškalové, stojící
nejednou pod vlivem zrádné benešovské londýnské propagandy". V novinách se objevovaly články jako: Vytrestaní šuškalové! Dva nezodpovědní
starci se zastavili právě na železničním přejezdu. Byli tak zabráni do
nekalých, zřejmě Říši nepřátelských úvah a klevet, že si ani nepovšimli
blížícího se vlaku, který je oba na místě usmrtil.
Nesmělo se říkat vlast, nýbrž domovina. Za slovo "skopčák" bylo
možno být zastřelen. Nesmělo se říkat strojvůdce, nýbrž strojvedoucí,
ježto Vůdce byl jen jeden. Na těchto několika ukázkách vidíme, že protektorátní emotivita na sebe bere jakési povinné mimikry, pseudoidentifikaci s agresorem, vynucenou loyalitu, někdy balancuje na hranici
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nebezpečné komiky, šibeničního humoru a klaunismu. Jde o obranný
mechanismus, stejně jako dítě někdy ve stresu, když nedovede jinak vyřešit
situaci, přivrátit k sobě pozornost či dosíci odpuštění, volí cestu
sebezesměšnění a šaškovitosti, klaunismu, tedy obrácení agrese proti sobě.
(Jde vlastně o modifikaci Švejka, či naopak.) To vše platí pro úroveň
veřejnou. Komunikace neveřejná se v té době hemžila spoustou anekdot s
vysoce emotívním nábojem. Objevují se nová označení pro určitou
oficiálně prudce odsuzovanou činnost, jež dávají možnost předstírat
emoční loyalitu s vrchností. Zatímco za první světové války lidé provozující černý obchod byli "keťasové", za druhé světové války a po ní to byli
"šmelináři". Afektivita, tenze, se takto kanalizuje do přijatelné formy
nenávisti vůči označeným a vytvořeným obětním beránkům.
V Čechách je lidu vždy ukázáno, koho je třeba milovat a koho
nevávidět. Na tuto skutečnost reagoval již kdysi Karel Havlíček Borovský
svým veršem "Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit". Nemáli čeština své termíny, musí je často asimilovat. V současnosti je třeba
nenávidět kulaky, kapitalisty, imperialisty a kolonialisty, kněžoury,
pijavice na hrdle pracujícího lidu, vředy na těle socialistické společnosti,
příživníky, kteří "pošilhávají po Západu", reakcionáře, klérofašisty,
monarchofašisty, vykořisťovatele - a na rozdíl od plutokratů a židobolševiků za druhé světové války - nyní sionisty a jiné vyvrhele, patřící "na
smetiště dějin". Hovoří se o buržoázni prohnilosti, zpráchnivělosti a
zbahnělosti. Aby se odstranila nežádoucí emoce, zfalšuje se i jméno cizího
státníka. Zatímco egyptský diktátor se jmenoval Nasser, v Čechách se
musel a musí nazývat "Násir". Jinou nesmírně zajímavou skupinu pro
studium češtiny představuje česká emigrace. Vyšetřoval jsem krajanku,
která již přes 70 let žila v USA, ale nebyla zde narozena. Kontaminace
jejího slovníku anglickými termíny byla přímo přebujelá. Tato paní trpěla
sluchovými halucinacemi, ale snažila se mě přesvědčit, že k nim nepřivrací
pozornost a nevšímá si jich. Pravila: "Mně to tokuje v uchu, ale já se s
nikým nebádruju."
Nejkrásnější slovní drúzy a kontaminace nacházíme u dětí emigrantů.
Zákonitosti vzniku těchto novotvarů, silně emočně podložených, by stály
za samostatnou studii. Např. synek českých emigrantů hledal výraz pro
"Croatian", a znaje výraz "Srb" pro "Serbian", vytvořil označení "Chrb"
pro "Chorvat". Dcera českého emigranta hledala výraz pro malé dítě, a
zkombinovala termín prcek a plivník, čímž vznikl "prcník".
Všímáme-li si zákonitostí vývoje češtiny během desetiletí, vysledujeme
určité zákonitosti, které mají, jak již vzpomenuto, paralelu ve zrání
emotivity a výrazových prostředků jednotlivce. Celková změna způsobu a
stylu života, spolu se změnami hodnot, ústup od romantického myšlení,
cítění a žití, spolu s technizací, automatizací a odlidštěním života obecně,
vede např. k ústupu onomatopoie (zvukomalby) v projevu češtiny psané i
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mluvené. Forma vyjadřování upadá, jazyk se vulgarizuje a proletarizuje.
Obyvatelstvo, které se koncentruje do měst a průmyslových center, je
održeno od vizuálních a akustických dojmů z přírody nenarušené
člověkem. Vývoj jazyka proto nekonsonuje s původním okolím člověka a
bazálni zvukový a emoční fond se adaptuje na nepřirozený a mrtvý šum
strojové techniky a civilizace. To, co se označovalo za "pepickost" v řeči, či
"periferní vyjadřování se", ještě před třemi či čtyřmi desetiletími, se stává
oficiální vyjadřovací formou a někteří intelektuálové dokonce závodí v
přebírání této formy dikce. To ovšem souvisí s vývojem "kontinentální"
češtiny, vyvíjející se pod tlakem politické situace v Československu, kde
způsob života dělnické třídy jest vzorem hodným napodobování na všech
úrovních. Tyto tendence se ovšem odrážejí i v ostatních rovinách života
národa. Nenajdeme více zvukomalbu Máchova a Erbenova verše. Emoce,
které za nimi stály, již v národě nejsou.
Ze slovníku češtiny mizí termíny pro entity, které také již nejsou v
národě a jeho cítění. Např. ve své učebnici psychiatrie z roku 1900 prof.
Karel Kuffner ještě běžně užívá termínu "souslasť" pro pocit radosti z
úspěchu druhého. Během doby se tento termín ukázal archaickým a
vymizel, neboť v poměrech vzrůstající konkurence se stal nereálným a
nepotřebným. Lidé při úspěchu druhého pociťují závist a ne "souslasť".
Příkladů by se našlo asi více.
Nádherně se změna emotivity projevuje v terminologii lidové sexuologie. Zatímco starší a staří Čechové mluvili o "měkkých, samcoložnících,
cizoložnících, smilnících , kuběnářích, ženkách merhyních, o hanbincích,
hampejzech a hampejznících", mluví se dnes o "teplejch, buzerantech,
buzicích, kurevnících" a my přese všechnu osvětu cítíme jakýsi rozdíl v
dynamice těchto výrazů, a vyciťujeme rozdíl v jejich hostilitě a derogativním přídechu. U celé řady termínů dochází během doby k významovým
posunům či přesunům, což je dílem změn afektívního postoje a změn
hodnot, resp. hodnocení. Pokračující civilizace spolu s humanizací vede
často, zejména v USA, k pseudohumanizaci, alibismu a anonymitě, ústupu
před negatívním hodnocením tam, kde by toho bylo zapotřebí. Hovoří se o
lidské důstojnosti každého vraha a pod. I v češtině vzrůstá strach nazývat
věci pravými jmény, jazyk stárne a učí se přetvářce, jako onen pubescent,
který původně užíval přirozených označení a když dospěl, začíná je
opisovat.
Postupem doby tedy dochází k výrazové eufemizaci, jež jen podporuje
celkový proces odlidšťování a automatizace života právě v oblastech, kde
je to ke škodě. Společnost přejímá pocity svých méně záviděníhodných
členů, je ochotna - formou určitého pokrytectví a hlavně davové
anonymity - se cítit zodpovědná za jejich chování. Přitom, paradoxně, se
stále mluví o jejich nezadatelných občanských svobodách, svobodě vůle a
tedy zodpovědnosti, a společnost si tedy protiřečí. Anonymita má tendenci
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se identifikovat emočně právě s tím, co jednotlivci, členové téže společnosti, jako individua odzuzují.
Tím dochází k jakési pseudoestetizaci jazyka, která vede k vytváření
násilných, krkolomných a směšných výrazů. Věci se nesmějí nazývat
pravými jmény. Tento proces před našimi zraky stále probíhá, a vždy trvá
určitou dobu, než si na nějaký termín zvykneme, či musíme zvyknout.
Termíny, které jsou politicky neutrální, mají někdy tu privilegii, že národ
může svobodně je buď přijmout nebo zavrhnout. U termínů politického
významu tato možnost v současné době pro kontinentální češtinu
neexistuje.
Jiné motivy existovaly v minulosti; např. v dobách českého národního
obrození byla tendence, zejména v odborných disciplínách, stůj co stůj
vytvářet české termíny pro vše, co existovalo. Vytvořilo se tak množství
patvarů, které záhy zanikly, neboť neodpovídaly duchu jazyka - což v
terminologii našeho pojednání znamená, že vyvolaly záporné emoce. Již
Puchmajer si v této souvislosti stěžuje do "nově ukovaných, přestrašných
jmen".
V druhé polovině 19. století termíny ochlasta, blázen, šílenec, blbec,
zblbělec, blázinec, ožralství, pomatenost a pod. byly oficiálními, bez
peiorativního přídechu. V průběhu století byly z oficiálního jazyka
vytlačeny a přežívají na periferii mluvené češtiny, s vysoce hanlivým
zabarvením. Brusiči (a prznitelé) jazyka mezitím přistupují k odstraňování
jiných, dříve běžných tvarů. Toto vše se děje pod záminkou úcty k Člověku
(neskutečnému) a ve snaze zkrášlovat a zušlechťovat mateřštinu.
Metař již nebylo dosti důstojné a razil se termín počišťovač. Švec se stal
obuvníkem. Hasič se stal požárníkem, ač požáry nemá způsobovat, nýbrž
hasit. (Kolektivní podvědomí je zde velice silné, čtenáře bude jistě zajímat,
že v případě dětských žhářství jde téměř vždy o děti, jejichž otec je hasič jsou to tedy malí požárníci). Někdy se tato tendence karikuje. Dle jedné
anekdoty se místo prostitutka má říkat "sexuální pracovnice". Z číšníka se
stal jídlonoš, zatímco z listonoše se stal poštovní doručovatel. Zmizela též
slova strážník a četník, neboť to byly nástroje kapitalistické společnosti, a
v dějinách VKSb jsme se dočetli, že carský četnický důstojník Zubatov byl
"četnická zrůda" a carské Rusko že bylo "četníkem Evropy". Z domovníků
se stali správcové domu. Učedník se proměnil v učně, o mučednících se
nesmělo mluvit. Z učednice se stala učenka, ze zřízenců se leckde stali
podúředníci. Ras, pohodný či antoušek se stal drnomistrem. Ze
zemědělství zmizeli pacholci, pohůnci a čeledínové, děvky a děvečky, a
slovo čeládka je hanlivé. Rovněž slovo čeledník. Chasník patří už jen do
Prodané nevěsty, a pasák ochraňuje již jen prostitutky. Pokud někdo něco
pase, je to pastýř a pastouška se používá již jen v přeneseném významu.
Vznikl jézeďák, kulak, záhumenkář (zanikl výměnkář), vznikl kádrovák,
esenbák a estébák, svazák, desítkař a důvěrník, stachanovec a úderník a
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rovněž straník. Jak řečeno, došlo k řadě významových přesunů se zcela
odlišným afektívním nábojem (vizjen výrazy skopčák, pasák, prasák, díra,
špindíra). Někdy nastane určitá "oscilace" v průběhu desetiletí, než dojde k
ustálení výrazu.
Z původního prasete se stal vepř, nyní ale se zoologická terminologie
vrátila k označení prase. Slovo díra je a bylo nehezké, a snadno zneužitelné, takže se říkalo otvor. Nyní ale se fyzici a astronomové k němu opět
vrátili na nejvyšší úrovni, mluvíce o "černé díře". (Kterýsi klasik marxismu
říkal, že je nutno vidět ementál a ne ty díry v něm. Za dob rakouské
monarchie nezbední čeští studenti při zpěvu rakouské hymny - ve vztahu k
císaři - zpívali "dej, ať z díry moč mu plyne", místo "dej, ať z víry moc mu
plyne".)
Z vojáka se stal vojín, z vojačky se stala vojákyně či vojínka; v plurálu
však zůstali vojáci nebo vojíni, neboť vojiné by znělo příliš za vlasy přitažené. (Vojanda je ovšem pouze "kurva vod vojáků"). Slepý je nevidomý,
hluchý je neslyšící, tlustý je silný. Neodsuzuje se do vězení, ale k odnětí
svobody. Přesto se ale stále ještě říká věznice, kdežto termín káznice je
opuštěn a koncentrák se nesmí říkat.
Dochází k tabuizaci rasových pojmů. V Čechách se již nesmí říkat cikán,
nýbrž "občan cikánského původu". Nesmí se říkat černoch, ale Afričan
(tedy opačná tendence než v USA, kde Negro sám sebe nazývá "black").
Podobná tendence je v Severní i Jižní Americe, kde označení Indián se
všelijak obchází, v Severní Americe se hovoří o "native American",
zatímco v Jižní Americe se razí termín "campesino". V češtině je velice
zajímavé používání deminutiv (zdrobnělin), s hlediska afektivity. Chce-li
někdo někomu říci něco nemilého nebo nepříjemného, užije zdrobněliny.
Dotěrný číšník se táže hosta při placení: "Neměl pán ani houstičku navíc,
ani druhé pivečko?" A běžně si host objednává kávičku či kafíčko,
dortíček, řízeček, brambůrky, okurčičku, zelíčko, knedlíčky, kachničku či
husičku. Zdrobnělinou se též táže člověk nesmělý, zakřiknutý, případně o
něco žebrající, ve snaze vyvolat soucit.
Zatímco v "američtině", resp. v angličtině, se již pomalu nesmí říkat
"primitiv", nýbrž "preliterate", zejména v antropologické terminologii
pojednávající o necivilizovaných národech, v češtině se místo primitívní
národy začíná říkat přírodní národy, neboť "předgramotný" by neznělo
dost důstojně a příliš by připomínalo slovo negramotný. Afektivita se
projevuje na různých úrovních. Zatímco Američan při řeči ve skupině lidí
mluví tiše a hlas nezvýší, ani když mu druzí Američané opakovaně
nerozumí a dotazují se ho, Čech v podobné situaci mluví nahlas, úmyslně
artikuluje a často gestikuluje, neb ve škole ho učili "odpovídat celou
větou". Emotivita se projevuje v češtině typicky při různých druzích
nadávání. V této oblasti asi nedošlo k významné změně během posledních
sta let, lze se však domnívat, že relativně víceslabičné české nadávky či věty
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z nich složené hrají důležitou roli při odreagovávání tenze a negativních
emocí. Takovéto nadávání totiž trvá relativně dlouho a poskytuje průchod
negatívní emoci po delší dobu. Srovnáváme-li to s jinými jazyky, např.
angličtinou, vidíme, že Angličan je s nadávkou hotov co nejrychleji, jak to
vůbec lze pomocí jazyka realizovat, a všechny nejhorší nadávky seskládají
ze slov sestavených z pouhých čtyř písmem, tzv. "four letter words", a ve
srovnání s češtinou bychom tedy mohli říci, že nadává vlastně nerad a chce
s tím být co nejrychleji hotov, zatímco Čech si díky víceslabičnosti českých
nadávek může při nadávání jaksi zgustnout a dá si načas.
Afektivita v kontinentální češtině hraje významnou roli. Čsasto se
soutěží ne v tom, co říct, ale jak to říct, aby se rozumělo a nebylo možno být
chycen za slovo. Čech ve vlasti si musí dát moc pozor, aby se ho
naslouchající zeptal: "Jak vy jste to vlastně myslel, soudruhu?" Není bez
zajímavosti, že emotivita stojí v češtině často i při volbě či změně osobních
jmen a příjmení. Díky koncovkám určujícím pohlaví u většiny jmen
obojího druhu, nastává někdy situace, že znění jména působí řadu
konfliktů u osob, které mají poruchy v tělesné či duševní sexuální identitě.
Jde o tzv. hermafrodity (osoby obojpohlavné) či o intersexy, osoby stojící
svými zevními tělesnými znaky jakoby mezi pohlavím mužským a
ženským, případně o tzv. transsexuály, osoby, jež mají normální tělesné
vybavení buď ženské nebo mužské, ale duševně se cítí být příslušníkem
opačného pohlaví. Tam je někdy nutno změnit jméno najméno opačného
pohlaví, aby takováto osoba neustále nevyvolávala konflikty při návštěvě
záchodů, šaten, sprch, zdravotních zařízení atd. pohlaví opačného. Někdy
se radí (prof. Hynie), aby tyto osoby raději změnily své původní jméno a
příjmení na jména neutrální, nestojící na první pohled v rozporu s jejich
vzhledem a chováním. (Např. Míla Petrů místo Miloš Petrásek, nebo
Sláva Hořejší místo Jaroslava Hořejšová.)
Jiná eventualita sem patřící jsou důvody politického či jiného útlaku. Po
druhé světové válce byli v Čechách lidé, kteří žádali o změnu křestního
jména Adolf. Někteří občané ze skupiny osob zejména nacismem pronásledovaných, kteří měli německá příjmení, žádali po druhé světové válce
jejich změnu na jména česká, co projev kladné emoční identifikace s
češstvím. Po dalších 15 či 20 letech se někteří z nich ale vrátili k původnímu
německy znějícímu příjmení (Wolf - Vlček - Wolf, Mahler - Malý Mahler). Jiná podobná situace je emigrace. Někteří emigranti po příchodu
do USA za sebou pálí mosty i dentitu a jména amerikanizují, zejména tam,
kde z něho jasně plyne původ, anebo tam, kde je obtížně vyslovitelné.
Většina českých emigrantů si příjmení nemění.
Čeština, jak vidno, je zajímavý jazyk, a analyzujeme-li jej s hlediska
afektivity, docházíme k různým nečekaným a zajímavým objevům a souvislostem. Jazyk, jak již poznamenáno dříve, je výrazem pro kondenzovanou paměť populace, která ho užívá, a zachycuje zkušenost staletí a
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tisíciletí. Původnímu významu některých běžných a denně užívaných
výrazů dnes již někdy ani nerozumíme, a tyto v nás tedy nevyvolávají
emoce, které stály při jejich vzniku. Řekne-li dnes někdo "holečku, to tedy
já nevím", v žádném případě již nemá na mysli to, že by vlastně tímto
označením měl oslovovat člověka bezvousého, holého a tedy mladého, ač
staří Čechové tento termín znali velice přesně a jednoho z Jagelovců, ježto
neměl vousy, označovali slovy "holec". Dokonce ještě existuje přísloví,
vzpomínající blahých časů jeho vlády, "to bylo za krále Holce, kdy byla v
Čechách za groš ovce". Řekneme-li dnes slovo "holka", asi nikoho
nenapadne, že se tak žřejmě původně označovala mladá žena do věku kdy
byla ještě holá a neměla pohlavní ochlupení. Nikdo také nepomyslí na to,
že výraz panenka pro oční zřítelnici možná souvisí s tvarovou podobností s
panenskou blanou neboli hymenem. V češtině jsou dále zajímavá některá
homonyma, jejichž dopad hraničí s metafyzikou. Řekne-li Čech "Bůh je
jeden", má obvykle na mysli monotheistické přesvědčení. Zároveň tím
však vyjadřuje kolektivní podvědomí z počátku lidské existence na
zeměkouli, kdy od skutečného kanibalismu se začalo přecházet ke
kanibalismu symbolickému, a kdy místo fyzického snědení stárnoucího
otce, dochází k vytvoření jeho symbolu, Boha nebeského a jeho rituálního
pojídání ve, formě přijímání hostie. Řekneme-li v češtině hranice, může to v
nás vyvolat několik emocí, všechny z nich s katastrofálním významem. Může to být Hus na hranici, může to být ostnatý drát a na něm zastřelené
mrtvoly těch, kteří prchali za svobodou, a pod.
Na závěr můžeme říci, že s ústupem romantiky v češtině stárne národ
spolu s jazykem, takže bychom mohli mluvit o jakémsi "babím létě
češtiny" v současné době. Některé jiné jazyky, např. americká angličtina, v
některých oblastech emotivity se pravděpodobně odtrhly, díky dnešní
civilizaci, od svých původních zdrojů daleko více než čeština. Ještě před
dvaceti lety, jestliže český pubescent někde nepozdravil, udělal na něho
někdo z dospělých "bů", aby naznačil podobnost jeho duševních kvalit s
vlastnostmi skotu. Snad i dnes by tomu bylo ještě v Čechách porozuměno.
Takto však nelze přimět k pozdravu pubescenta amerického. Kdybyste na
něj udělali "bů", ničemu by neporozuměl, a to ze dvou důvodů. Jednak
třeba krávu nikdy neviděl, jednak kráva v Americe nedělá "bů", nýbrž
"moo". Poslední příklad nám má připomenout naši skromnost a je důkazem toho, že s češtinou lze vystačit spíš jen doma.
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Hledá se...
Jiří Krupička
Význam slov neměl už dřívějšího vztahu ke skutečnosti, ale byl
libovolně měněn tak, jak se právě pokládalo za vhodné. Pouto strany bylo
silnější než pouto krve, neboť straník byl hotov k činu, aniž se ptal proč.
Pečeť důvěry nebyl přirozený mravní zákon, ale spojenectví ve zločinu.
Strana byla ochotna k jakýmkoli dohodám, pokudjí nic jiného nezbývalo;
dohoda byla závazná jen tak dlouho, dokud neměla sílu ji porušit.
Chytráctví nepoctivce bylo více ve vážnosti než potivost slušného člověka;
prvním se lidi chlubili, za druhou se styděli.
Příčinou všeho zla byla touha po moci pramenící ze ziskuchtivosti a ctižádosti a stranický duch. Revoluce zrodila všechny druhy zla. Ušlechtilé
povahy byly předmětem výsměchu a zmizely. Všude převládal duch
zrádného nepřátelství. Každý člověk byl silný jedině svým přesvědčením,
že nic není bezpečné; věděl, že se musí sám postarat o svou bezpečnost a
nemůže si dovolovat důvěřovat jiným.
Druhořadým myslím se obvykle dařilo nejlépe. Neboť tito lidé, vědomi
si svých vlastních nedostatků a obávajíce se rozumové převahy svých
protivníků, dovedli udeřit náhle a směle. Ti "chytřejší" předpokládali ve
své sebejistotě, že se všechno včas dozvědí; odmítali jednat a pokud to šlo
uvažovat, a byli tak zasaženi v nestřeženém okamžiku a lehce zničeni.
Pane Bože, který kronikář vypsal naše životní zkušenosti tak výstižně?
Asi někdo, kdo "byl u toho". Ale ať už to byl kdokoli, straník či nestraník,
funkcionář nebo řadový soudruh, povedlo se mu to! Zdá se,že ho
samotného z toho teď bolí hlava.
Omyl, hlava už ho dávno nebolí! Ta slova byla napsána před 2400 lety v
Řecku, v centru kulturního života tohoto obdivuhodného národa. Autor
se jmenoval Thukydides a psal v Athénách o současné době. Kdy se o
politické vedení v Řecku rvaly tupá spartská oligarchie a zvrhlá demokracie v Athénách. Kdy v kolébce naší kultury vládli politikáři místo lidí.
Mimo jiné slavné kousky dali vypít číši jedu Sokratovi a odsoudili jej tak k
nesmrtelnosti.
Řecký národ ani jeho zcela jedinečný přínos lidstvu na vládu svého
vlastního odpadu nezahynuly. Thukydidova doba a celá další staletí byla
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vyplněna slavnými jmény lidstva. Každá učebnice dějin evropského
umění a vědy jimi začíná a někdy i končí: Polykleitos, Apelles, Praxiteles,
Skopas, Lysippos; Euripides, Aristofanes; Plato, Aristoteles, Aristarchos,
Hipparchos, Eratosthenes, Euklides, Archimedes, Ptolemaios, Galen celá stránka by na ně nestačila...
Ideál malého národa, velkého svou kulturní tvorbou, byl po generace
skoro oficielním českým a slovenským ideálem. Byla dokonce doba,
bohužel nepříliš dlouhá, kdy jsme byli na dobré cestě k němu. Ta doba je
pryč. Nenávratně? Chci pochybovat.
Úroveň kulturní tvorby národa není nezbytně přímo závislá na stupni
politické samostatnosti. Doba našeho dosud nejvyššího kulturního vzepětí
zahrnovala poslední půlstoletí rakouské monarchie a dvace let samostatného Československa. Oba naši nejslavnější umělci, Dvořák a Smetana a
většina našich literárních klasiků se nedožili vytvoření samostatného státu;
J. E. Purkyně, nejčastěji citovaný český přírodovědec ve světové literatuře,
zemřel 49 let předtím. Zůstává nadto velikou otázkou, zda v budoucnu
český a slovenský národ vůbec kdy ještě získají takovou míru státní
suverenity, jakou měla první Československá republika. Ani možná
záporná odpověď politická však naprosto nemusí znamenat i automaticky
zápornou odpověď kulturní.
S plným vědomím rizika omylu předpokládám toto: v budoucnosti už
český a slovenský národ neprožijí období státní nezávislosti tak
neomezené jako byla první Československá republika. Těch 20 let zůstane
asi neopakovatelnou vzpomínkou. Výslovně neužívám slov "krásnou,
hrdou, nezapomenutelnou," atd. K těm 20 letům patří totiž také zcela
neodlučitelně jejich konec a vše, co potom následovalo. Až do dneška. Vše,
co vyplynulo z hry na naprostou národní suverenitu u nás a u našich
sousedů.
Nezadatelná státní suverenita Čechoslováků, Poláků, Maďarů,
Rumunů a Bulharů znamenala automaticky jejich nezadatelné národní
právo na vzájemnou nenávist a nepřátelství. Všichni bez výjimky využívali
tohoto práva s plnou chutí, s elánem a s nerozumem. Byli jsme snad,
opakuji snad, trochu zdrženlivější než většina ostatních středoevropanů a
východoevropanů. Avšak i tak isme si vesele se sousedy házeli klacky pod
nohy. Jediný náš soused byl oficielním přítelem; za to přátelství jsme příliš
nemohli. Rumunsko s námi sousedilo jen krátkým cípkem na východě,
průměrný Čechoslovák o něm nevěděl skoro nic, a hlavně: bylo nepřítelem
našeho úhlavního nepřítele, Maďarů.
Nakonec dopadli všichni stejně, tak jako neustále se rvoucí řecké státečky. Přišel silnější, nejdříve jeden, po něm druhý, a každý z nich si udělal
"pořádek" po svém. Jsou teď v tom všichni z těch kdysi nesmiřitelně
suverenních národů, a jen se navzájem okukují, komu sahá koloniální
močál jen po bradu a komu až po nos. Jednou se z toho močálu přeci jen
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dostanou. Ale budou-li si zase hrát na nesmiřitelně-nezadatelnou
vzájemnou národní nezávislost, bude pak její další ztráta už definitivní
tečkou.
Nikdo neví, jak dlouho se budou bílé koloniální národy brodit ven.
Protože pozemský život je krátký, zařizuje se zcela přirozeně velká většina
obyvatel podle toho. Na život v močále. Člověk si zvykne skoro na
všechno. Čiperní lidé si život v té mokřině zařídili dokonce tak dobře, že se
jim ani nebude chtít ven. Něco jiného je to však s jiskrou ve vodě. Špatně se
jí daří. To je tragedie pro národy, jimž jiskra ducha byla ideálem.
Vláda lži je pro tvořivého lidského ducha nesnesitelná. Provokuje jej,
uráží, rozzuřuje - a žene k protitvorbě. Přímou útočnou reakcí na vládu lži
vznikla některá nejpůsobivější díla lidské tvorby vědecké a umělecké.
Někdy i za cenu života autorova. Jako červená nit se táhnou dějinami doby
útlaku a současného mohutného vzepětí ducha. Vznikala díla kritická a
analytická, bojovná, vášnivě obnažující, rozebírající zlo doby a volající k
útoku, a také díla chladně rozumová, nemilosrdně rozpitvávající předivo
vládnoucí lži a popravující tak tuto vládu v racionelních myslích již dávno
před jejím fyzickým koncem. Ale vznikala také, i když vždy mnohem
vzácněji než výzvy polnice a sžíravé kritiky a satiry, díla syntetická,
programová. Díla pozitivní, která dávala národu a v nejskvělejších případech i celému lidstvu nové ideje a programy pro budoucnost. Tato díla
byla pro vývoj lidské společnosti nejcennější.
Všechen útlak v historii lidstva se nezhroutil pod hlasem revoluční
polnice. Pravda nevítězí tak snadno; někdy hledá sama sebe velmi dlouho,
a někdy se vůbec nenajde. Ale ani to není důvod ke kapitulaci. Řecká
politica nejen nezničila, ale ani vážně nenahlodala úžasnou tvořivost
řeckého ducha. Filozofie přecházela od obecné metafyziky k etice, jak se
pravidelně stává po velkých vzepětích; sociální vědy od mírného
optimismumu pesimismu; písemnictví od přísnosti ke smyslovosti;
výtvarné umění od klasické prostoty k antickému baroku. Přírodní vědy
rozkvetly takovou měrou, že trvalo půldruhého tisíciletí, v některých případech dva tisíce let, než se k řeckým výsledkům začalo přidávat něco
nového. Jen primitivnost matematické symboliky, nikoli nedostatku
talentu, zabránila Rekům (právě tak jako Římanům) v mnohem větším
pokroku v matematice a její technické aplikaci. Zato v geometrii je
Euklidova "Stoicheia" (Geometrie) nejčtenější vědecká kniha světa; jen od
vynálezu knihtisku dosáhla přes tisíc vydání. Teprve v minulém století,
více než 2000 let po jejím sepsání, se objevily první teoretické námitky proti
univerzální platnosti euklidovských axiomů. Škola i praxe jich však
dodnes používá jako neotřeseného základu.
Řecký duch přežil a dosáhl nesmrtelnosti v historii lidské kultury,
protože se zajímal o všechno ve světě, nejen o věci svého rodného údolí.

60

Protože ani v dlouhodobé tísni nepodlehl sebelitování a sebepitváni;
nevyžíval se v satiře nad vlastní nemohoucností; nehřímal v bezpečí
emigrace prázdnými slovy; a neutápěl svůj světobol v konsumerismu.
Tvořil
dál!
Tatáž cesta je otevřena každému národu i ve veliké tísni. Všude jsou
intelekty schopné vědecké, umělecké a technické tvorby světové úrovně.
Všude jsou mimořádné talenty schopné tvorby nejvyšší světové úrovně.
Neruské, komunisty ovládané národy Evropy nejsou dnes v situaci nacistické tyranie z doby světové války. I když se to silné slovo občas velmi
hodí do bouřlivých protestů za větrem. Masa obyvatelstva je ve stavu
pohodlné apatie a cynismu, velmi obratně navozené koloniálním pánem a
pěstované domácími koloniálními úředníky. Cizinec vládne chytřeji než
nacističtí primitivové.
Genius se však dá potlačit jen vraždou nebo koncentračním táborem.
Obojí se dnes ve střední Evropě ve větší míře nepěstuje. Dá-li se potlačit
hrozbou přemístění do Kraslic, zadržením platového přídavku, přijetím
do Svazu, devizovým příslibem, zvláštní dodávkou odpadových trubek
pro stavbu či zvláštním přídělem brambor pro uskladnění, nebo na druhé
straně oceánu vidinou cadillacu s livrejovaným portorikáncem - pak se Bůh
spletl a vložil svůj jedinečný dar do hromádky hlíny, kterou zapomněl
pořádně uplácat.
Na Západě se to nehemží výjimečnými mozky a uměleckými talenty. Je
jich právě tak málo jako kdekoliv jinde. A nemají jenom výhody ve
srovnání s obyvateli komunistických zemí. Je jistě pravda: nemusí se bát;
není cenzura, a mohou volně publikovat. To je veliký náskok, a také se
projevuje. Ale něco většině velmi chybí: zkušenost. Přímá životní a
společenská zkušenost s jinými typy společenských zřízení a ideologií v
praxi, s jinou atmosférou. S jiným druhem bolesti než je bolest unuděného
proustovského přesycence nebo pseudorevolucionáře, plného rozhořčení
nad hrůzami ve Vietnamu - kde nikdy nebyl. Jsou politicky naivní.
Ne všichni! V záplavě západních sociálně-politických naivit a literárního braku jsou také perly. Zcela jedinečná díla bez obdoby na Východě,
rozebírající situaci společnosti rozumově vědecky i emocionálně
umělecky, s hlubokým porozuměním a dalekosáhlými závěry. Při jejich
čtení a studiu si člověk teprve uvědomí, že ta záplava naivit a brakuje asi
nezbytnou cenou placenou za zrod prvotřídní tvorby. Cenou svobody. Co
překvapuje vedle kvality, je šíře záběru. Zdaleka nevznikají jen díla
zabývající se situací západní společnosti, nebo jen bílého člověka s jeho tak
oblíbeným konfliktem Východ-Západ.
Vlastní odborná dokumentační literatura je nesmírně bohatá. Knihovna
Kongresu Spojených Států ve Washingtonu má na 500 km speciálních
polic, 16 milionů knih a 30 milionů rukopisů ve 468 jazycích. Obsahují
neuvěřitelné množství dokumentace světových problémů, malých i
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velkých. Problémy Bangladéše, Iránu, Sahelu, zavodňování Súdánu,
osídlování Amazonie; tragedie Kurdů; houbovitý růst autoritativních
režimů rozvojových zemí; supernukleární třaskavina chudých a bohatých
národů, faktory populační exploze, sociální konflikty zelené revoluce,
překotný útěk z venkova do lidských mravenišť Třetího světa, korupce
jako samozřejmý životní styl v rozvojových zemích, honba trpaslíků za
atomovými zbraněmi; protiklad růstu výroby a ničení prostředí, číselný
úpadek bílého lidstva a tisíce jiných problémů...
Ale lidský duch se zdá stižen nemohoucností před řešením otázek zatížených lidskou psychologií. Zvláště týkají-li se velkých společenských kolektivů a úkolů, které nezbytně potřebují poctivou světovou spolupráci.
Jakoby lidská mysl, věrna nechvalné tradici Marxově, se dovedla (vedle
statistiky) vybíjet jen v neúnavné kritice a v útoku na danost, a zůstala s
otevřenými ústy stát před otázkou: A co pak? Všichni apoštolově
marxismu ve všech komunistických zemích světa bojují se stejným
problémem: jejich prorok jim ve své geniální mysli zatajil jakýkoli náznak
toho, jak má komunistický stát vypadat. Ale zatajil jim také odpověď na
ještě mnohem důležitější otázku: jak má vypadat budoucí beztřídnísvět.
Ani západní demokracie si však patrně nevědí rady s budoucností. Hasí
se tam, kde vzniká požár, záplatuje se, "příštipkaří" se. Je spousty zájmu a
dobré vůle. Je překvapivé množství lidí se srdcem bolavým a otevřeným
pro lidské utrpení a pro velké problémy celého světa, nejen vlastního
národa. Ale racionální řešení stále uniká; computery se zastavily. Vyrábějí
se nedochůdčata.
Není velkou útěchou, že ještě horší zmetky vycházejí z marxistických
kolovrátků, které opakují do úplného zpitomění 129 let stará hesla o
"beztřídnosti", ale nemají nejmenší ponětí o nejaktuálnější otázce lidstva;
o světovém socialismu. O řešení vztahu chudých a bohatých národů, nikoli
chudých a bohatých tříd. Tyto dvě věci nemají společného vůbec nic.
Naopak; právě ideální vytvoření beztřídní společnosti v určitém národě
povede ke zvýšení, nikoli ke snížení národního sobectví vůči jiným národům, protože není vykořisťovaných tříd pociťujících vyloučení z
národního kolektivu, a zisk celku je ziskem jednotlivce. Marxistická teorie
vykořisťování se přenáší z jednotlivců na národy. Snad už se aspoň mezi
normálními lidmi nenajde nikdo, kdo by se při této příležitosti vytasil s
marxistickou poučkou o "odumírání státu" - při pohledu na dnešní svět.
Není lepšího důkazu než dnešní skutečnost: národní egoismus komunistických států je ještě vypjatější a bezohlednější než národní egoismus
kapitalistických zemí. Pokud existuje solidární pomoc mezi nimi
samotnými, je to spolupráce členů vojenského bloku z důvodů strategických.
Přímo do očí bije rozdíl mezi zájmem západní inteligence, naivní i
nenaivní, o svět a budoucnost lidstva jako celku, a hlubokým nezájmem o
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tyto věci v komunistických zemích. Skutečný západní intelektuál, hodný
toho jména, žije dnes v úzkostech o osud světa. Osud lidstva na této Zemi,
která je naším jediným domovem. Cítí, že žijeme v kritické epoše. Tvrzení
o kritické epoše je standardním heslem každé doby, generace a sociálního
hnutí, které si tím dodávají důležitosti. Ale tentokrát snad poprvé je to
pravda. Příští generace to pocítí přímo na své kůži. Od Norska přes Čechy,
po Paraguay a Filipíny. Český a slovenský národ tomu neuniknou v
jakémkoli druhu politicko-ekonomického zřízení, ať strkají hlavu do
písku jakkoli hluboko. Svět nebude mít zájem o Čechy a Slováky, dokud
Češi a Slováci nebudou mít zájem o svět. Čerstvě vydolované střípky z
Vysočanského Sjezdu potěší nostalgická srdce svíčkových bab marxismu,
ale naší věci nepomohou vůbec nic.
Problém budoucnosti národů střední a východní Evropy je
neoddělitelný od problému budoucnosti lidstva jako celku. Zde, v hledání
společného řešení, je úžasné pole pro otevřené mysli v národech ruské
koloniální říše. Reservoár talentů je dostatečný. Zde může vynikající a
statečný člověk ve staré vlasti i v emigraci prorazit a dosáhnout výsledků, o
jakých se organizacím ani nesnilo.
Je však nutno mít zájem a sílu uniknout z omezeného, bludného křídového kruhu námětů, který přesně vymezila sama komunistická strana svou
činností. Pro soudruhy i protivníky. Světový trh informací je zaplaven
kritikami a zoufale hledá pozitivní myšlenky.
Nespoléhejme se jen na protesty a na "Třetí koš" z Helsinek!

Vždycky se divím, jak snadno mohou králové věřit, žejsou vším, a jak je lid
ochoten věřit o sobě, že není ničím.
Michel de Montaigne
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Existuje spravedlnost?
Jan Beneš
Spravedlnost je, samozřejmě, ze všeho nejvíce ethický pojem, který si
můžeme vykládat nejrůznějšími způsoby. Ale ve světě, kde se k písemné
komunikaci používá latinských písmen, a tu a tam i mimo tento svět, se tím
rozumí nejen určitý mravní kodex, ale také to, že tento (anebo i jiný)
mravní kodex ke kterému se hlásíme, neodkládáme v případě potřeby v
šatně. Je to to, oč jde v životě. Je to to, co dokáže lidi i lid podnítit k aktivitám, do kterých by se asi jinak neměli sílu pustit. Jedna z těch aktivit je
psaní knížek. Snad tak se stalo, že pravda, neboli spravedlnost, je to, očjde
nejen v životě, ale také v literatuře. Nikoli proto, že písemnictví je odrazem
života, ale proto, že autor hodný toho jména o ni usiluje.
Dokazuje-li soudobá československá (úmyslně tato, a nikoli česká a
slovenská) literatura publikovaná v Československu, že senilita a servilita
jsou také synonyma, zůstává pravda, jako synonymum spravedlnosti a
ethiky v rámci civilizace ovlivněné a šířené latinkou, na česky či slovensky
píšícím spisovateli v exilu. Anebo přinejmenším v exilu vydávaném.
Protože, ačkoli knížky, o kterých chceme psát, jsou v nejlepším slova
smyslu kánonů socialistického realismu společensky angažované, plnění
(a prý usilovné a cílevědomé!) Helsinských dohod čs. gubernální
samosprávou nedošlo ještě tak daleko, aby se společensky angažované
knížky mohly, neřku-li svobodně vydávat, tedy aspoň v Československu
svobodně číst.
Nevím jak, kde a kdy, ale u nás doma, tedy v Americe, čekáme každého
dne na pošťáka s dychtivostí. Něco, co jsme doma, tedy v Československu,
neznali. Přijde-li zásilka českých či slovenských knížek, a je jedno od
kterého z exilových nakladatelství, považujeme to za čekání naplněné.
Obvyklý denní program se odkládá a následuje čtení.
Nebyli jsme zklamáni ani tentokrát. Pošta doručila, kromě jiných, i
KONEC RŮŽOVÉHO KAVALÍRA, od pana Drábka a JOB, od pana
Strnada. Dvě české knížky vydané na různých koncích zeměkoule. V
Torontě a v Ziirichu. Kromě společného jmenovatele je spojuje nejenom
národnost autora (u pana Drábka ostatně státoprávně dubiózni) a jazyk,
ale zejména úsilí o spravedlnost, jako měřítko nikoli smyslu literatury, ale
života. Kdekoli na světě.
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Literárně i společensky je pak knížka pana Drábka potěšitelná zejména
tím, že se s ní do literatury navrací opět HRDINA! Nikoli antihrdina
zfrustrovaného světa. Světa, jehož veškeré hodnoty jsou v pohybu, tudíž
nepostižitelné, nezřetelné, setřené a nejisté. Hrdina bez bázně a hany, v
duchu onoho nejlepšího ze Schillerových In tyranos, Achilles našeho
unaveného ducha, za kterým je možno vydat se. Když ne ku slézání
Olympu, tedy přinejmenším na cestu, o jejímž smyslu nemáme morálních
pochyb. Je to hrdina kráčející za splněním svého poslání, které je jedině důležité. Neboť smyslem této cesty je spravedlnost. Spravedlnost jako
ethický pojem vyložitelný pouze jediným způsobem.
Pátráme v paměti kdypak jsme se s podobnou personalitou v českém
kumštu naposledy setkali? Dokážeme-li si vzpomenout, tedy tomu bylo v
roce 1960. Nikoli právě v literatuře, ale v kumštu konec konců od literatury odvislém. Ve filmu, který podle scénáře Pavla Kohouta natočil Zbyněk
Brynych, a který se jmenoval SMYK. Nebylo to právě povedené dílo, ale
existoval tam hrdina neodkládající svou spravedlnost a úsilí o ni v šatně. V
tom filmu se agent západních imperialistů Král-Kônig, vrací do Československa. (Tenkrát ještě, i podle autorů, existovala Pohraniční stráž proto,
aby ochránila výdobytky pracujícího lidu před podobnými ošklivci.)
Agent Král se vrací do Československa, a ačkoli ohromen budovatelskými
úspěchy, nesejde s cesty svého poslání a kráčí za ním i když ví, že už nemá
naději, a že nenalezne více než svůj hrob. Situačně to byl veliký slepenec,
ale jaksi se stalo, že ze všech estébáků ostře řezaných rysů (které si
pravděpodobně tedhy ještě přál i Pavel Kohout oslavit) a pozitivních
hutníků hrdě odpichujících vysoké pece (hrál Ivan Palec) dopadl nejsympatičtěji imperialistický agent (představovaný Jiřím Valou). Byla to totiž
jediná hrdinská personalita, a protože toto hrdinství přitakávalo jako
smyslu života úsilí o spravedlnost. Diváctvo to dokázalo pochopit.
Pravděpodobně rychleji než tvůrci i jejich cenzoři.
Všechny další personality literárního světa, které nám bylo dáno poznat,
byly součástí světového trendu. Částečně se tomuto trendu autoři přizpůsobili, částečně to byl jejich autorský (a pohříchu i občanský) postoj k
tomuto světu. Byli to antihrdinové. Neurastenici neurastenického světa
rozkolísaných hodnot, neschopní přiklonit se (a s úlevou) k nižádné a nich.
Hledal-li čtenář hrdinu, nezbylo mu než vrátit se k Walteru Scotovi anebo
sáhnout po stokrát stejném Remarqueovi. Nyní tedy československá (a
díky anglickému vydání i anglo-americká) literatura má díky panu
Drábkovi hrdinu nazpátek. Teď by asi byl čas říci o Drábkovi cosi jako o
autoru. Od první knížky, kterou jsme ho měli možnost poznat jako autora
vedla k Růžovému Kavalírovi, pořádně dlouhá cesta. Cesta poznamenaná
především poctivým literárním řemeslem a uspokojením požadavku jaký
má, a má právo mít na knížku čtenář: Totiž aby se knížka četla. Drábek se
tady poprvé představuje jako Greenovský autor, který nejen, že má co říci,
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ale který také umí vyhledat adekvátní formu, vyváženost, a zvláštní a
přitom obecný obraz skutečnosti uvěřitelného paradoxu. Pokud jde o
jazyk, v knize se nepraví je-li český překlad tohoto původně anglického
díla prací samého autora, ale ať to byl kdokoli svědčí o uměleckém
mistrovství nejen románu samého, ale i překladatele.
Tak jako druhdy hrdina Kohoutova filmu byl emigrant (viděný ovšem
bolševicky oficielníma očima druhdy státního autora Pavla Kohouta),
je emigrantem i kanadský občan Klíma. Úspěšný emigrant, odkládající
úspěch stranou proto, aby si mohl ponechat přesvědčení, a vydávající se do
Prahy odstřelit estébáckou kreaturu. Emigrant, poznamenaný především
emigrací, nikoli už neúspěchem, je i dr. Vojtěch Hanykyrsch, hrdina
Strnadova JOBa, opouštějící lůžko v TBC sanatoriu na cestu, ku které už
nemá sílu, ale jen vůli. Vůli splnit poslání, se kterým odcházel do exilu. Na
cestu do Československa, v době maďarského povstání. Říci lidem TAM,
že Maďaři se pokusili, a že i my máme čas se pokusit a šanci naplnit svou
pravdu, svou spravedlnost.
Je to vyprávění o koncích spravedlivých vyprávěním o tom, že spravedlnost je zbytečná? Naštěstí nikoli! Hanykyrsch i Klíma vyprávějí o tom, že
spravedlnost je nutná, nezbytná a také jediná.
Obě knížky mají ještě i další společnou rovinu. Míra pohledu na život
světa západního (a tedy svobodného) a život exulanta v něm. Klíma i
Hanykyrsch hájí svou spravedlnost osamoceně. Jsou tak nekonformní
jako obě knihy samé. Jejich pohled na svět (i na ten náš!) není potěšitelný,
ale je zatraceně pravdivý a buďme za něj vděčni. U knížky Drábkovy pak
také proto, že její anglické vydání je možno (a se zatracenou mírou hrdosti)
podstrčit našim anglicky komunikujícím známým, To, že vidí neupřímnost, nedůslednost, nepravdivost a nespravedlnost i nás samých, jim nemůžeme mít za zlé. (A věru, že jsme již zaslechli hlasy přinejmenším
durdivé.) Literatura následuje život, nepředchází mu a zlobme se na život a
na sebe samé, pokud jsme dali literatuře špatný příklad a výsledný obraz
není pastýřská idyla.
Oba hrdinové řeší svoje úsilí o spravedlnost činem. V rovině jistě
literární, ale asi takové, jako byl čin čtyřiašedesátiletého universitního
profesora, který o Vánocích 1914 odchází do exilu. Tehdy to ovšem nebyl
čin literární, ale životní. Ten profesor se jmenoval Tomáš G. Masaryk.
Literatura nepředchází život, ale určitě ho trochu předznamenává, a
návrat hrdiny do literatury mohl by tedy znamenat obrat i ve světě rozkolísaných životních pravd. 1 proto vítáme (kromě jiných) tyto dvě české
knížky na světě.
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Sovětský básník v USA
Jiří Sýkora
Sovětský básník Andrej Vozněsenský navštívil po několika letech opět
Spojené státy. Přijel pod záštitou Oddělení washingtonského Wilsonova
vědeckého střediska pro pokročilá ruská studia.
Knihovna amerického kongresu uspořádala u příležitosti jeho návštěvy
večer poezie, kde své verše četl jednak sám autor (rusky), jednak jeho americký přítel, básník William Jay Smith četl Vozněsenského verše v anglickém překladu. Zde je jedna z jeho básní v překladu českém:
Dívka tančí před očima davu
přítel ji obdivuje
A oba jsou nazí
Vzdej pornografii těla slávu
Jenže Moji drazí
ještě existuje
však už k nám kluše
pornografie duše
Hle veřejného pracovníka
jenž se pranic nezajíká
a k obrazům se staví jako k nepříteli
ač jim rozumí jak koza petrželi
Beze studu do umění svými slovy buše
odkrývá před námi pornografii své duše
Picasso je proň záhada a vzduch
A Šostakovič prostě nemá sluch
Píšu mu za lhaní jedničku jako dům
a z vědomostí pětku
Ten trouba by přived k rozpakům
snad i pařížskou štětku
když se lidu vede špatně
pornograf duše se dá vidět
šmíruje klíčovou dirkou zdatně
A ty by ses měl stydět!
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Vozněsenskij, jehož sláva začala za Chruščova, patří dnes vedle Jevtušenka k nejznámějším a údajně k nejoblíbenějším básníkům sovětského
Ruska. Vozněsenskij a Jevtušenko nikdy nepatřili mezi disidenty. Udržují
si postavení občasných kritiků komunistického režimu, aniž jsou jim
přitom upřeny výhody, které jim jejich postavení státem schválených kritiků skýtá. Vozněsenského poměr k režimu by se dal přirovnat k postavení,
jež v Československu měli do roku 1968 např. Pavel Kohout, Jan Procházka aj.
Na večeru Vozněsenského poezie v knihovně amerického kongresu jsme
tedy mohli slyšet zveršovanou quasi-kritiku náboženské nesvobody v Sovětském svazu:
mami jaký je to směšný pán
co rozpažil na kříži jako eroplán?
gymnasta asi mé dítě ten to dovede
z nás dvou to po něm nikdo nesvede
Vozněsenskij má v Americe mnoho přátel. Patří mezi ně např. senátor
Teddy Kennedy a spisovatel Arthur Miller, a patřil mezi ně i nedávno zesnulý americký básník Robert Lowell.
Redaktor listu Washington Post, Peter Osnos, který byl dopisovatelem
svého listu v Moskvě, ve svém článku poznamenává, že některé verše
Andreje Vozněsenského sovětská cenzura občas nepovolí, zvláště, když by
je mohla slyšet širší veřejnost - například v televizi. V zásadě je však Vozněsenskij vyslancem sovětské kultury, která pochopitelně neuznává takové
postavy jako jsou např. Solženicyn, Kopelev, Siňavský, Maximov a další.
Vozněsenskij strávil tentokrát v Americe tři měsíce. Velmi se mu ve Spojených státech líbí, dokonce se vyjádřil, že si na ně již zvykl. Na tom něco
může být, protože se brzy po příjezdu rozčílil, že zavedení telefonu do jeho
washingtonského bytu trvalo téměř týden. Kritizuje také americký kulturní život, který se mu v poslední době zdá být poněkud nudný. Chtěl by vidět nové filmy vlny, které se říkalo "underground", víc nových muzikálů a
větší počet výstav výtvarného umění typu pop-art. Je ovšem možné, že sovětský básník Andej Vozněsenskij svoje názory po třech měsících pobytu
ve Spojených státech změní.
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Milan Růžička zemřel
Dne 17. listopadu minulého roku, měsíc po dovršení své padesátky,
zemřel ve švédském Goteborgu exulant Milan Růžička, jehož mnozí čtenáři znali z jeho zdařilých aforismů a epigramů. Od padesátých let přispíval do předních pražských časopisů a byl vyznamenán cenou měsíčníku
Plamen. Jediná jeho knížka - Nevhodná slova - vyšla, přirozeně, v malém
nákladu a byla ve dvou dnech rozebrána. Bohemisté v satelitních komunistických státech překládali z českých novin Růžičkovy satiry, které se
často objevovaly v polských Spilkách, vedle satir Jerzyho Lece.
Milan Růžička byl pro náš neurvalý svět žalostně nepřipraven. Nehodil
se do světa okresních tajemníků ani do mnohem širšího světa dnešní studené, bezduché mašinerie. Jeho přátelé ho líčí jako "klubko předrážděných
nervů", jako člověka nesmírně pracovitého, skromného a hrdého. Lékaři
označují takové lidi za "schizofreniky", ale v Růžičkově případě by bylo
patrně obtížné hledat hranici mezi genialitou, nebo alespoň nevšední originalitou, a nemocí.
Jeden z jeho přátel nejbližších, Vlastimil Folke, objevil trefnou analogii
mezi Milanem Růžičkou a Alfredem Radokem, o němž Václav Havel napsal v nevšedním nekrologu: "Někteří lidé ho téměř fyzicky nenáviděli.
Tou sveřepou a vytrvalou nenávistí, které jsou schopni jen oni: lidé bez
fantazie, bez srdce, bez humoru, bez velkorysosti, bez talentu, lidé ješitní a
samolibí, lidé se zlýma očima . . . Byl totiž umělcem, který dokázal nejen
ostřeji než kdokoli jiný vnímat hrůzu lidské tuposti, ale který byl navíc
nadán schopnostmi jeho odpůrcům osudově odepřenými: vidět všechny
tragické a groteskní paradoxy života, radovat se z jeho krásy i odkrývat
jeho ubohost, cítit pátou dimenzi věcí - dimenzi tajemství."
Růžičkovými oblíbenými autory byli Franz Kafka, George Orwell, Ladislav Klíma a Josef Škvorecký, který ho označil za jednoho z nejnadanějších autorů žijících nyní v exilu.
Několik dní před smrtí mi Milan Růžička poslal pro Proměny hrst svých
epigramů a aforismů. V prvém píše:
Šašek pravdu říkat může,
satirik však musí.
A co pro to zkusí!
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Ten druhý epigram je ještě stručnější. Zní:
Nejsnadněji všecko přežije,
kdo řvát umí vždycky: "Ať žije!"
Milan Růžička nikdy "neřval", neharašil zbraněmi, a přece statečně a
čestně bojoval. Až do posledního dechu. V poměrech méně než skromných. Sám a osamocen, třebaže málokdo z tvůrčího a čtoucího exilu se
mohl pochlubit tolika skutečnými přáteli.
Sotva bych uměl zakončit těchto několik řádek na rozloučenou lépe, než
to udělal Václav Havel nad vzdáleným hrobem Alfreda Radoka: "Mezera,
kterou v našem životě zanechal blízký člověk, má jeho jedinečný a neopakovatelný obrys. Můžeme na ni nemyslet, nemůžeme ji však už nikdy odstranit nebo zaplnit. Je dobře, že tomu tak je: vždyť právě dík své nezaplnitelnosti je tato mezera vposledku vlastně jen jinou formou přítomnosti
toho, jehož odchodem vznikla."
Pavel Javor

Nic nového na tom celkem není
(však jiného nemám na práci)
že upřímnost vysoce se cení
neznamená - že se taky vyplácí.
"Všechno se dá vysvětlit," děl.
Jistě, dodat bych jen chtěl:
Ne - všem!
Přesně stejné (to samojisté)
co radili mi komunisté
slýchávám také v exilu.
(Stejně to však dělat nebudu!)
Prý si mám dávat před hubu
- aspoň kousek textilu.
Lidumil! Až značný.
Ba, pro dobré nebe,
dokonce - soběstačný:
miluje jen sebe . . .

Z posledních aforismů Milana Růžičky
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BELETRIE

Zaslibování
Hana Ciprisová

Mexico City. Basilika Guadelupská, zasvěcená Panně, která
prý se na tomto místě zjevila Indiánům, a přála si, aby jízdě byl
vystavěn chrám. Věřící ji přicházejí na kolenou poděkovat za
splněná přání.
Encyklopedie světových kuriosit. Díl 1.

Panno guadelupská, zrána jim musí zábst od toho kamení až do morku kostí!
Proč cestu k pyramidám hlídá bílý bůh, ami? Nehledej ve slovníku, bílý, rozumíš,
jako já.
Ty nejsi bílý, jsi rudý.
Já nevím, co říká antropologie, to my jsme nebrali, ale tak černé oči jako ty, nemůže mít vůbec nikdo, kdo je bílý jako já.
Proto mám modré očil. Jako pomněnky.
Málo pigmentu, říkala maminka.
Tak co tam dělá ten bílý bůh, ami?
No dobře, já si dám klobouk, tedy sombrero, já vím, bude poledne, zas by mně bylo
špatně, zvracela bych a jeden den by byl v tahu. Ty ne sombrero? Aha, ty - černé
vlasy, že? Ty tě chrání. A jak poznáš, když se opálíš? Pořád opálený? Pořád jaro?
To je dobře, kdyby tady napadl sníh, poutníci by zmrzli. Co by se stalo, kdyby
nesplnili slib, ami?
Podívej, ta paní už nemůže, to je krásná a bohatá paní, že?
Feliza? No, moc šťastná nevypadá, na kamení je krev, zůstává po ní krev, proč
nejde domů? Až do kostela? Po kolenou? Musí až k oltáři? Feliza... Vždyť omdlívá,
muž ji skoro nese, on neudělal slib? On žádné sombrero, ona žádné sombrero, vidíš,
teď ti slzí oči, já ti půjčím šáteček, chceš? Na hlavu, na oči. Proč šťastná? Někdo sejí
uzdravil? Někdo se jí narodil? Někdo se jí vrátil? Já ti rozumím, nehledej ve
slovníku, rozumím ti, když se ti dívám na pusu. Tak ona musí k oltáři, protože měly
úmluvu s Pannou guadelupskou. A obě musí udělat, na čem se smluvily. A obojí
bylo hrozně těžké.
A tady ta babička Indiánka, proč je celá v černém? Černá barva přece přitahuje
slunko. A bílá odráží, víš? No jasně, ty to víš. Proto máš bílé kalhoty a takovou
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krásnou světlemodrou kosili, vid? Ty mně teď nerozumíš. A to jsem právě chtěla.
To nebylo anglicky, miláčku. Já mluvím strašně mocjazyky, mně ještě nebylo osm,
a už jsem změnila nebe, říká maminka. Co nebe! Zemi! Země!
A proč je feliza ta babička? Té nepomáhá žádný muž. Ta je asi chudobná, že? A
taky měla úmluvu s Pannou guadelupskou. Já rozumím, v noci seděla zabalená do
toho šátku, spala tady, když přijela z vesnice. Přišla? Nebo přišla, tedy.
A co kdyby to nesplnila? Ne, já vím, že chce, ale co kdyby třeba nedošla. Podívej, je
to už stará babička, a nemá se o koho opřít. Platí to, nebo neplatí, kdyby tady
omdlela, nebo umřela? No platí, já jsem ale trdlo.
Tolik babiček v černém... Moje babička...
Ami, jak se dělá smlouva s Pannou guadelupskou?
Ne, tomu ty nerozumíš.
Ano, drž mě, chraň mě!
Zloději? Já nic nemám, pár pesos, ten náramek, cos mi koupil, aztécký kalendář.
Co tady dělají zloději? To je panna Quadelupská nemůže zaklít, když je tak mocná?
Ona jen dobré? Špatné nemůže? To není špatné zahnat zloděje. Kdyby tak přirostli
do země, to by byla psina, že? nebo kdyby museli vrátit, co si nakradli. Podívej, ty
babičky, chudáci, mají zavřené oči, povídají si asi s Pannou o té úmluvě, a že jsou
feliza. A každý jim může udělat, co chce, okrást, zabít, ublížit.
Já nechci, aby tady byli zloději, ami, nemůžeš proti tomu něco udělat? Jsi rudý
bratr, jako Vinetou, no, co se směješ, my jsme to četli jako diví, já vím, že nejsi
Indián, ale člověk si musí vymejšlet, aby to byla víc pravda, on Karel May taky
jakživ mezi Indiánama nebyl. Ani tak blízko, jako já teď, jim nebyl, a l e j á b y c h o
nich nemohla psát, nemohla bych si vymejšlet o nich. Vidím jen tu babičku tady,
černou, starou, děkovnici, nebo jak se to říká.
A tak si vymejšlím, že seš Indián ty.
Stejně seš. Jak bys přišel k té bronzové kůži?Žádnej Španěl nebo Portugalec, nebo
co byl pan pradědeček, nemůže mít takovou lesklou pleť, co se neopálí. Španělé
jsou bílí, náhodou, já to znám. Z literatury.
Ale běžte, já nic nechci. Vlastně, kde jinde mají ty děcka nabízet zboží, když tady je
tolik turistů!
Ale už mně nic nekupuj, ami, ty bys mně pořád něco kupoval. Já jsem šťastná,
podívej, tedy... jak se dělá úmluva s Pannou guadelupskou? A jakou řečí musí
člověk mluvit? Já toho zas tolik neznám. Ale když ona sestoupila s nebe, tak asi
rozumí každé lidské řeči?
Podívej, jsou jako řeka. Tys nikdy neviděl velkou řeku, že? Pomalou řeku v rovině.
Já jsem viděla Mississipi - z letadla. Takže o tom nemůžu moc mluvit. Doma byly
malé klidné řeky. Ty znáš jen hory, ami, a z hor každá voda utíká pryč. Ale řeka, co
se sune pomalu a nemůže rychle, ta je jak ti lidi tady. A ten kostel je jak moře, tam se
všechny řeky smíchají a je to už jiná voda.
To by mě ani nenapadlo, fotografovat tady. To si můžu jenom pamatovat a to je víc
než fotografování. Tvůj hlas, no nerozumíš, to je dobře.
Jak bych mohla vyfotografovat, že se mně chce plakat a že nevím, proč se mně chce
plakat, a že máš tak měděnou kůži, a zachytit ten odstín. Ne, to víš, že ne kvůli tobě
se mně chce plakat. Vlastně nevím...
Žádné fotografování, to není přece žádný tyátr tady, já se sem musím vrátit, a, ami,
do kdy se jako ten slib musí splnit? A záleží cesta na obrovitosti toho přání? Co
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kdybych to neušla, počkej, ami, nech mě, tady přece musí být nějaké pravidlo, ne?
Malé přání, malá cesta, velké přání, velká cesta, zázrak, komplet zázrak, jak daleko
se musí po kolenou, když Panna guadelupská vykoná dokonalej zázrak? Ty nevíš,
no vidíš! A proč zrovna bílej bůh hlídá cestu k pyramidám? Viděli Indiáni bílého
boha? Kde? Já to musím vědět, já odtud nemůžu pryč, když nevím. Ty se můžeš
vrátit každou neděli a přemejšlet. Mně se bude myslet těžko, až napadne sníh
a nebudu si umět představit ty kamenný schody, co v poledne pálí.
Ty bys chtěl vidět sníh? No, za chvilku bys toho měl plný voěi, ami, já vím, každej
chce, co nemá. Teď by ho trošku neškodilo, líznout si. že? Já ti pošlu vločku, jo?
Sfouknu ji ze smrčku, až napadne prašan. Ona k tobě nedopluje, to je jistý, tedy ne
jako vločka. Poletí na jihozápad, nad zamrzlýma Niagarskýma vodopádama, pak
přes nějaký ty státy, až se začne rozpouštět a spadne do Ohia - myslím, že je to Ohio
- ale rychle se zas vypaří, to bude hodná vločka, rozumíš, a přiletí k tobě jako
drobínek, obláček, ale ty budeš vědět, vo co de, a namaluješ ji, když seš ten malíř,
nebo co.
Ty nevíš, jak se maluje vločka? To vás měli naučit, to je něco krásnýho. Dyťjá taky
vím, jak vypadá palma, a na severu palmy nejsou, ani u nás nebyly. Jenže palma je
holt větší než vločka, takže si jí každý spíš všimne, každý jí fotí a dýl vydrží.
Jo, palmu to ano, prosím, tu já si vyfotím ráda, ale jak může někdo fotit ty lidi tady?
Jenže ono je to neruší, viď, a ten, kdo nemá úmluvu s pannou, stejně tomu vůbec
nerozumí, takže může jít s fotkama do frasa. Já nevím, co to je do frasa, ale bude to
něco sprostýho, to jako dáma nemám vědět, co to znamená, a taky to nevím.
A ty zas nevíš, co je pomalá řeka, ami, netiskni mě tak, dyť mně polámeš prsty,
podívej, já mám malý ruce, tři prsty na tvůj jeden, já jsem to - no křehká. Já tito pak
vysvětlím. Až po té řece. Pomalá řeka je jako Quetzalcoatl, proto von je bůh dešťů a
vod. A přitom je to had. Reka je had, dlouhej, nekonečnej, živej.
Proč voni Aztékové utiskovali ty druhý Indiány? Co voni je měli co utiskovat, když
sami měli tak krásnou zem? A ti druzí Indiáni udělali taky úmluvu s Pannou?
Říkáš, aby je osvobodila od Aztéků. A když pak přišli Španělé a osvobodili je a
zase zvotročili, pak už neudělali úmluvu? Nebo to už bylo pro Pannu nemožný?
Ami, to já musím vědět, rozumíš, já se neptám jenom z vědeckýho zájmu. Nemůžu
to vysvětlovat, tomu bys přesně nerozuměl, já teď musím myslet sama. ale zas
nemůžu myslet, když je to tak záhadný.
Ti Indiáni tenkrát, dobře, tomu můžu věřit a nemusím, ale tito Indiáni, tady, tyhle
babičky, ta mladá paní, to je přece teďka, ne? Ti lidi by sem nešli jen tak, to se děje
pořád, ty splněný úmluvy. Tak se jich zeptej, no, ty seš tady doma. Ty to pochopíš,
ty už to jistě víš, ty to máš pod kůží, ami, rozumíš? Ty že mně čteš z vočí? Jo, seš
strašně zdaleka, bratříčku, houby mně čteš, i když mám tak málo pigmentu, nebo
co, modrý voči můžou být stejně záhadný jako tvý černý, záhadnější, já ti to pak
někdy vysvětlím.
Samo, že je horko. Limonádu? Tak dobře, ale netiskni mně ruce. Bílý bůh hlídá
cestu k pyramidám, to přece musí mít nějaký smysl. No, motá se mně trochu hlava.
Panno guadelupská, jak musí pálit to kamení do odřených kolen!
Holčičko modrá, jak jsem šel vestibulem, sedělas při vchodu, čekalas na někoho,
nečekalas? Vrátil jsem se druhými dveřmi, sedl si k tobě a zeptal jsem se, jak se máš.
Já jsem přece věděl, že mi nerozumíš. Ono se moc nepřemýšlí v takové chvíli. Vůbec
se nepřemýšlí. Kdybych vyšel z hotelu, už bys tam neseděla, až bych se vrátil.
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Nebylo důležité, kam jsem šel, potkat tě, myslím.
Mně zebe, modrá holčičko, od loňské zimy, ty nevíš jak.
A to byl hotel, kde nikdo dlouho nezůstává. Jsi na cestách, už se nevrátíš, jak se
jmenuješ?
A tak s tebou chodím, tvoje maminka mi tě svěřila, ona mně věři, že to umím s
dětma, a že tě přivedu přesně, a že tě ochráním, a že se naučíš španělsky. Tak nějak
to říká, kvůli tobě, aby ses nebála, a kvůli lidem, aby si nemysleli, že se to nehodí.
Ale ona ví, že tě miluju, a že ty to nevíš, že máme jen pár dní, a že ti neublížím.
A tak mně nechává s tebou iít, sedávat vedle tebe, modrá holčičko, kolik ie ti let?
Toto je nejkrásnější jaro, tady se jaro odjara liší jen tím, že buďtojsi šťastný, anebo
nejsi. Te necesito, já tě teď nutně potřebuji, ano, kam chceš, mně na tom nezáleží,
kam půjdem, ptej se, chtěj něco. Chceš stříbrný přívěsek? Zmrzlinu, sombréro?
Panno guadelupská! Toto je místo, kam chodím, ale já nemůžu vykonat žádnou
pouť.
Blázínku, já nejsem Indián, podívej, podle antropologie je rasa bílá, černá a žlutá.
Indiáni patří ke žluté rase, jenže se přebrodili do Ameriky dřív než třeba Eskymáci
a vyvíjeli se jinak než dnešní žluté plemeno, jak je známe, a proto se liší, tvarem
očních víček nebo nosu. Kdežto my...
Ty dostaneš úžeh, holčičko, a maminka mne s tebou už nepustí, já tě odnesu v
náručí domů, ale jak jí to vysvětlím? Moje maminka má o nás taky strach, zvlášť
teď. Maminky mají vždycky strach, i když mají třeba sedmero dětí. Nikdy
nepřestanou mít strach, a mají proč, okamžitě si vezmi sombrero, já ne, já jsem
zvyklý.
Kdybych tak mohl s poutníky, ale teďužje pozdě, holčičko, jsou některé věci, proč
se ptáš? Nač ty se tady ptáš? Září ti oči jako pramen v horách, to bych poznal,
kdybys byla viděla něco smutného. Zůstal by ti stín na dně.
Jak můžeš mít tak dlouhatánské, nahoru zakroucené řasy? Takové jemné, světlé
řasy jak vějíř? Jak ti to drží? Já si sáhnu, smím? Raději ne, co kdybych poranil
motýla? A ty by ses lekla, kdybys poznala, že tě chci. Umím to s dětma, no dobře,
ale ty nejsi dítě, a občas to víš. Já to vím pořád. Jsem do tebe blázen, a asi ti to přece
jen řeknu. Brzy.
Ty myslíš, že mně slzí oči ze slunka, že? Dušičko bílá! Podívej, kapsáři. Tebe já
nedám. Pojď sem, máš malé ručičky, obě bych vzal do jedné dlaně. To už ti zůstane,
o moc už nevyrosteš. Žena přestává růst dřív. Ještě tak rok, dva. Panna
guadelupská dělá jen dobro, rozumíš. Žádné pomsty. Ach, ty bys ve mně chtěla
vidět romantického bojovníka, rudého bratra? Chtěla bys, opravdu? Možná, že
kdybys opravdu moc chtěla...
Ale některé věci člověk nemůže, nikdy nemohl, to jsou jen báchorky. Čas vytvoří
legendy, a ty se tak vžijí, že nikdo už nechce vidět jinak. Proto nejsem historik, měl
bych vždycky pocit, že jsem něco přehlédl. Jsem architekt, nemůžu si dovolit
přehlédnout v projektu nic, a každá pozdější přestavba se sama prozradí.
O čem to přemýšlíš? Kdybych tak věděl, o čem přemýšlíš. Co tě trápí? Já? Nemáš
mě ráda? Já vím, že nemáš, tedy nemiluješ mne, ale máš mne přece snad docela
ráda, ne? Máš, nemáš?
Ty nejsi teď se mnou, vrať se, holčičko modrá, zůstaň se mnou, já ti koupím
korálky, chceš?
Mississippi? Ne. Nikdy jsem nebyl za hranicemi. Všichni, které mám rád, byli
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vždycky tady. Teď je to jiné. Sestra umřela, finished, rozumíš, a až ty odjedeš, už
nikdy nebudou všichni, které mám rád, tady. Pak třeba pojedu na Mississippi.
Nebo jinam, já nevím.
Opravdu odtud nechceš mít obrázek? Ne? Tak dobře. Vlastně dobře.
To víš, že se musí slib splnit. Taky bys to udělala. I moje maminka. Bylo jí patnáct,
když se vdala, a pak už brzy jsme se narodili, bratři a sestra, byla to její jediná
holčička, jinak samý kluk. Holčička černá, sestřička černá...
Moje maminka by to určitě udělala, ale neměla čas dát žádný slib. Všichni jsme se
těšili, nepřipravovali jsme se na smrt, připravovali jsme se na narození. Sestra
čekala bambino, pořád se kolem rodí děti, je to velká radost, tak jsme se modlili za
děťátko.
Ještě se dověděla, že chlapeček je v pořádku. Pak už nic. Neměli jsme čas dát slib,
umřela náhle, nikdo se ničeho nebál, těšili jsme se, že nás bude víc. A je nás stejně...
Je nás nějak o moc - míň.
Ano, vezmi mě s sebou a ukaž mně sníh. Člověk možná snese víc věcí, když kolem je
sníh. Když tě zebe v jaru a všechno kolem kvete, cítíš se sám. Vezmi mě s sebou tam,
kde je sníh.
Co že mi pošleš přes Niagaru a Ohio? Obláčky? Chceš, abych ti namaloval obláčky?
J á nejsem malíř. Můžu ti namalovat domy, chceš? Takový veliký se zahradou?
Bude tam vstup ze zasklené verandy a ty se tam budeš procházet v dlouhé róbě.
Okna z verandy otevřeme do zahrady. Koupím ti zlaté náušnice a vyčešeš si vlasy
jako včera, když jsi šla do bazénu, než sis nasadila koupací čepici.
Palmu chceš? Budeš mít palmu a květiny, a bílé dlouhé sukně, jako nevěsta. Chceš
být moje nevěsta? Počkej, já tě teď vyfotím.
Tady vždycky bylo posvátné místo. Dávno před náma, předtím než přišli bílí lidé,
myslím. Porobení Indiáni měli úmluvu s Pannou, aby je osvobodila od Aztéků. Já
nevím, holčičko, možná jsem to trochu popletl, říkám ti, že nejsem historik, jenom
architekt, ale Panna nepatří žádnému náboženství, patří všem lidem, byla tu
odjakživa.
Vidělas náměstí tří kultur - Aztéci, Španělé a moderní domy, jak je dnes
projektujem. No a co? Myslíš, že lidské trápení a láska se liší od kultury ke kultuře,
jako ty stavby? Vůbec ne, proto lidi staví nové a nové domy, ale všichni chodí k
Panně, k jedné a té samé, ať už ji oslovují, jak chtějí. Třeba Naděje.
Přijedeš zase? Ano, ne, ano, ne - to je hloupé počítat ti to na prstech, to přece musí
vyjít ne. Znova, to neplatí. Já se ti podívám do očí. Klidně si mluv. já ti rozumím, i
kdybys mluvila devadesáti devíti jazyky, já ti rozumím stejně, když se ti dívám do
očí.
Sedělas u vchodu, zvědavá, dlouhovlasá, modrá. Vrátil jsem se, protože tě potřebuju, a nevím si rady. Kdybys přišla k nám do domu, nebyl by prázdný. 1 kdybychom
tam nežili, stačilo by, abys tam přicházela. Aby se tam zase smála mladá žena. Aby
tam vlály bílé šaty. Maminka by se pak už nechtěla odstěhovat a po setmění by
rozžíhala zase ve všech pokojích. Kdybys mi rozuměla, myslela bys, že jsem se
zbláznil. U vás na severu by kluk jako já s tebou nechodil za ručičku. Asi by s tebou
nechodil vůbec. Sel by do tančírny, našel si holku svého věku, vypil s ní drink a
vyspal se s ní, kdyby mu dala. Co si mám počít, když jsi tak mladá... A jestli z tebe
spustím oči, jestli tě neuhlídám, slehne se po tobě zem. Co si mám počít, když tě
ještě nikdo nelíbal na ústa? A jak já tě mám políbit na ústa, když ti pusa jede.
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povídáš mi hrozně rychle něco strašně důležitého úplně neznámou řečí, a chceš
odpověď, chceš radu. Jaký máš problém, dušičko bílá? Ne mě, bohužel, jájsem jen
tvůj hodný bratříček. Mně sice chybí sestra, už od zimy, ale ty to nemůžeš být,
podívej, nikdo tak snědý jako já nemůže mít za sestru modroočku, jako jsi ty, a
krom toho bratři nelíbají sestry do dlaní - motá seti hlava? Tak zavři oči-a na víčka
a do vlasů, do světle hnědých, slunkem vyžehlých vlasů, voníš jak louky na severu,
holčičko modrá ...

Najednou jsem velká. Ty šaty, co jsem měla na jaro, nemůžu oblíct. Jsou mně úzký
v prsou. Musím si na to zvyknout v zrcadle. To jsem já, prosím, tojsemjá. Poznám,
že jsem to já, ale to je jenom proto, že se dívám do zrcadla každý den. Kdyby nebylo
zrcadlo, nepoznala bych se. Byla jsem ráda malá, myslela jsem, že není příjemné být
velká. Velcí měli pořád jenom starosti, a žádný čas. Neměli čas snít si pohádky, ani
kdyby byli chtěli. Bála jsem se, že je hrozná nuda být velká. Teďjsem taky velká. Na
výšku. Ale pořád sním ty pohádky. Někdy je to votrava, jsem jak praštěná, a nemůžu se snadno vrátit zpátky, abych umývala nádobí, nebo tak. Tedy při nádobí to
ještě jde, ale učit se nemůžu a konverzovat inteligentně, když na mě někdo mluví.
Ale když mám čas pro sebe, tak řeknu mamince, že sním, a ona mě nechá
samotnou.
Ale přesto to není poslední dobou moc příjemný. Všechno jsem už nasnila, a vím,
že to pokračuje, a bojím se, jak. Sním si, že jsem princezna, abych měla ty šaty, co se
nosily kdysi v minulém století, takové ty dlouhé s volánkama, co jdou znovu do
módy. Asi jdou do módy, protože já jsem zas na světě, mně se nic jiného nelíbí, i
když mně sluší všechno, třeba džínsy. Ale chtěla bych mít dlouhé šaty a být strašně
vznešená, tedy ne bohatá, nebo tak, ale aby mě muži ctili a líbali ruku a bili se o
mou čest, jako d'Artagnan a Athos a Porthos a Aramis. A aby mě milovali jako
hrabě Monte Christo Mercedes v té zkrácené verzi. A pak si mě vybojuje a vede mě
k oltáři, nebo jak se to říká. Jenže to není konec, po svatební veselce mně musí
sejmout věneček s čela a pak budeme souložit, jenže já nevím, jestli si mám dovolit
na to myslet, a ani nevím jak. Abych z té pohádky neudělala bůhvíco. A co vlastně?
Už se mně to pak nechce snít, a bez toho snění se mně stýská. Asi jsem blázen, nebo
moc velká. Možná mám bujnou fantazii, někdy v noci musím vstát a napsat to, a
zní to pak smutně, a já nevím proč. Zní to strašně krásně a smutně, jinak, než když
jsem to měla jenom v hlavě. Jak začnu psát, musím psát pořád dál, a to se divím, co
jsem všechno promýšlela, když to pak vidím napsané. Možná jsem to ani
nepromýšlela předem, bylo to ve mně naskládané a vypsalo se to, když jsem měla
velký kus papíru a dlouhý čas úplně sama. Ještě že mě maminka nikdy nenačapá.
To ona už by nedovolila, když musím jít ráno do školy.
A to mě štve. Ze budu zas muset do školy, školičky, mezi malý děcka, protožejsem
ztratila rok, když jsem neuměla anglicky. A taky nemám žádnou přítelkyni, abych
jí řekla, co se mně stalo.
Ono se mně to stávalo už od zimy. Kluci po mně pískali, a takoví ti starší páni, teda
Češi, mně říkali VY, a pak jsem šla na školní večírek, a nikdo mě nevyhodil, i když
jsem tam nepatřila. Tedy já bych tam vlastně patřila svým pokročilým věkem, ale
ne třídou. Byla bych pořád chtěla chodit tančit, ale do diskotéky jsem si teda
troufnout nemohla, že by se mnou vyběhli.
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Až tady.
Já jsem sem nechtěla jet. já jsem moc bílá na to slunko tady, a když jsem moc
vysoko v horách, teče mně z nosu krev. Ona mně teče občas i v nížině, ale tady
každý den. A pak jsem sem nechtěla jet, že jsou v pacifiku žraloci, a taky neumím
španělsky, a nemíním to studovat, tedy nemínila jsem. Já budu vědec. Budu
studovat genetický kód, a to chce celýho člověka. Protože je úplně nepochopitelné,
proč mám zuby jako drakula a modrý oči jako nikdo. Teda ne, že bych šla studovat
kvůli své osobě. Ale bylo by zajímavý vědět, proč má jeden zuby jako drakula a
modrý oči jako nikdo.
No a pak se mě kluci ptali, jestli chodím na univerzitu. Úplně cizí kluci, úplně
vážně. A já na univerzitu nechodím, a ještě dlouho chodit nebudu. Chodím do
školy, školičky.
Co nesnáším, když se mě někdo zeptá, kolik je mně let nebo do které třídy chodím.
Přece jim nemůžu říct, že je mně teprv čtrnáct. To je společensky úplně zabitý,
ačkoliv ještě zabitější je, když se pán zeptá dámy, kolik j e j í let, říkala maminka.
Takže to nejsou žádní džentlmeni, co se mě ptají.
Ami mě taky oslovil sám, a nečekal, až si budeme představeni, jak se to popisuje v
knihách, ale on nás ni neměl kdo představit, já jsem v tom hotelu nikoho neznala
kromě liftboye, co se mnou flirtoval. A taky se mě ani neptal, kolik je mně let, a mně
se to nezdálo společensky zabitý, protože se mnou stejně chodí, i když on je užjako
starší člověk, je mu třiadvacet, a dělá zodpovědnou práci, a pořád mně kreslí ty
domy.
Tedy on kreslí všechno, protože jinak se se mnou nemůže domluvit. Kreslí i mě, ale
to jenom, aby bylo jasné, o kom mluví, jinak to není vůbec nic uměleckého, nebo
tak.
Vlastně všechno nekreslí. To, že mě má rád, mně řekl. A že abych si ho vzala. Ale to
si nejsem jistá. Ono je mně čtrnáct let, a tak se nemůžu skutečně vdát, ani kdybych
chtěla. Já se teda vdávám pořád v tom snu, ale nevím, jestli můžu myslet, jak je to
po svatbě. A nevím ještě, jestli bych si s amim chtěla lehnout do postele. Ale on je
dost jako princ, pořád mně něco kupuje, a pořád mně říká, že jsem krásná. Tomu
taky rozumím, já mu vlastně vůbec dost rozumím. Čemu nerozumím - že se mnou
chodí, když je o tóóólik starší. Ale na druhé straně mně to zas tak nepřipadá. Pořád
mě chce držet za ruku - tak prsty mezi prsty, nebo mě líbá do vlasů, on je moc
krásnej, urostlej, takže mně ještě do vlasů dosáhne, ale běda, až si dám ty vysoký
podpatky. A je džentlmen, i když miluje mě, vždycky nabídne rámě mamince - teda
jednou, když s náma maminka šla, a byla tma, a vítr se dral na terasu, a v té
restauraci skoro neměli rozsvíceno, bylo to tam tak nóbl, že na to nebylo skoro ani
vidět, maminka se mohla přerazit, já ne, já jsem sportovec.
A on mě bere tančit, já nesmím, ale s ním smím, on má ty léta, i když ne ty
zkušenosti. On nic neví. On má strach, že se chci vrátit na Zókalo, abych si něco
smluvila s Pannou guadelupskou. Samo, že chci.
Ale sama, s tím nemá ami nic společného, může mně pomoct potom, ale teďje to
moje soukromá záležitost, soukromější než láska a ty sny. Na Zókalu musím být
sama. já tomu sice nevěřím, ale on tomu asi nikdo nevěřil, dokud neudělal slib, a
pak se mu splnilo přání, a každý přichází a slib splní. Viděla jsem to, je zbytečný,
abych tomu rozuměla, člověk může rozumět až potom, nebo nemusí, prožila jsem
už tolik let na světě, čtrnáct, a nerozuměla jsem stejně moc, ani co se dělo, ani co se
mluvilo. 77

Subtropická noc není dobrá, je moc dlouhá.
Nestmívá se, padne tma, i v létě, hned po šesté. To u nás na severu lze ještě v půl
desáté rozeznat černého psa mezi stromy. Ami má strach, že se vrátím na Zókalo,
až se setmí. To si může psát, že se vrátím.

Panno guadelupská, jaká cesta by ti byla dost dlouhá, abys ty mně splnila, že bych
já zas viděla babičku? To není všechno, Panno guadelupská.
Já jsem sem nechtěla jet, ale nemohlo to být jinak, než že jsem přijela. Panno
guadelupská, ty víš, že já ti to splním, jen jestli ty můžeš takovou věc. Ami mně
potom pomůže přejít to náměstí po kolenou. Jenom jestli ti to bude stačit - jenom
tohle veliký, kamenný náměstí. Jak ty mně dáš znamení, odkud k tobě mám jít?
Kdybys ty věděla!
Ami nic neví, pořád jaro, stejný den, stejná noc, život a smrt, tak jak to má být.
Já jsem teď už velká, silná ženská, rozumíš, brzo budu.
Víš, já bych chtěla, abych mohla zas vidět babičku, ale ne tak, že ona by musela
čekat, jestli jí to někdo dovolí, chtěla bych, abych ji mohla vidět, kdybych chtěla,
aby ona mohla ke mně přijet, a každý aby se mohl sejít s tím, koho má rád.
Nejenom já, Panno guadelupská.
Kdybys ty věděla! Já už na to nevzpomínám, jenom se mně to zdává v noci, noční
můra, víš, hroznej děs. Já to nevím přesně, Panno guadelupská, nemůžu ti říct
přesný historický podrobnosti, jenom moje podrobnosti, z mýho života.
Musel to být všední den, protože všichni šli do práce.
Já nechci, aby se děti bály jako já. Vidím už ve snách jenom to rádio. Vedne v noci
jsme poslouchali rádio. Hrůza běžela rychle. Lidi šli do práce, ale ani se tam
nedostali, na ulicích byly tanky. Přepadli nás, a pak se nás báli, tak zastřelili ty lidi,
studenty, co s nima chtěli mluvit a vysvětlit jim to. A tu maminku, jak zatahovala
roletu, abyjejí holčička neviděla, co se na ulici děje, protože měla chřipku, nebo co.
A u nás drnčel telefon, babička křičela - vy nic nevíte, pořád přistávají letadla,
pořád!
Mně se nestalo nic, Panno guadelupská, já jsem jenom jako ten potomek
vyvražďovanejch Indiánů, kterej to přežil. Jenže takoví potomci se nemůžou moc
veselit, nebo to už nejsou potomci, ale poturčenci.
Je tady strašná zima, vy máte dlouhý a chladný noci.
A bojím se tmy, i když je osvětlená. Tma je nebezpečná.
Představ si, že by někdo rozstřílel Tvůj chrám, že by se strefovali do průčelí,
protože tam někde seš ty, které se bojí.
To není tak nemožný, Panno guadelupská, a za to já tě prosím, aby tys to udělala
nemožným, že když si lidi žijí, aby nepřiplula žádná loď, aby nepřiletěl žádnej
bombardér, a v něm tvoři, co jim všechno vezmou a rozstřílej a zabijou.
O to já se pořád bojím.
Mně se nestalo nic, nikoho mně nezabili, ale stalo se mně možná něco jinýho - že se
toho pořád bojím, a pořád budu bát, před tím já nemůžu utéct, není kam, podívej,
přijdu sem, nad rovník, a vidíš - samý hrůzy slyším - co dělali Aztéci těm druhým
Indiánům, a co pak z toho měli - připlula loď z úplně neznámýho světa, a bylo po
Aztékách. Ale jak k tomu přišly ty děti, aztécký nebo nevimjaký, a ty babičky, co
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nemohly už nie dělat, a takoví krásní chlapci jako ami, co si tu válku nevymysleli, a
byli by třeba radši stavěli domy a lovili zvěř. Já tě neprosím za žádnej vyvolenej
národ. Panno guadelupská, ty taky žádnej nemáš, a proto já tě ctítm. Každej si tě
přivlastňuje, a tobě je to fuk, pomáháš bílejm i bronzovejm. Von žádnej vyvolenej
národ není, jsou jenom lidi a nelidi, a já bych chtěla, aby ti lidi mohli žít a nebyli
sekýrovaný vod těch nelidí.
Abych já mohla zas vidět babičku. A aby každýmu bylo jasný, že je to nemravný,
když připluje cizí loď a přiletí cizí letadla a začnou to všechno fašírovat a lidi jim
hrozej pěstma, protože voni nemají zbraně, když šli jenom do práce. Aby se lidi
nemuseli upalovat, aby si toho někdo všiml sám vod sebe, že je to nemravný, a aby
nemravný zůstalo nemravným, i když je toho už víc po světě než toho mravnýho, a
aby ty lidi, co chodí jenom do práce nebo vaří doma oběd, mohli do té práce dojít a
ten oběd dovařit.
Já tě prosím Panno guadelupská, za všecky, co za nic nemůžou, ty víš o čem
mluvím, tys toho už převiděla! - a prosím tě za amiho, protože on nic neví a nezná,
myslí si, že bude pořád, jak bylo. Aby ty domy, co postaví, stály - on staví krásný
domy! - ať stojí tak dlouho, dokud budou k bydlení a dokud někdo nepostaví
krásnější a lepší.
A prosím tě za sebe, protože pak se zbavím těch hroznejch snů, tenkrát taky byl
klidnej večer - a nikdo nevěděl, co se v noci stane, a ve mně volá takovej tichej
hlásek nejistoty, jako když se pomalu propadá jáma, já už vím, že najednou z
modrýho nebe můžou přiletět letadla, a vůbec na to nemůžu zapomenout. Pro mě
modrý nebe není už úplně modrý.
A za babičku tě prosím, aby oni měli taky nějakou naději, jako seš ty, takovou
zázračnou, co člověk pořád myslí, že to není pravda, ale doufá, že je, takže to má
cenu žít. Voni jsou moc smutní, víš? A to pak jednoho nic nebaví, když je strašně a
pořád smutnej, ne že by byl psychicky deprimovanej, von má proč, tak kdybys ty
mohla - aby neměl proč. Já nechci zázrak, tedy nic proti přírodě nebo gravitaci a
tak, že by kulky lítaly zpátky do pušky a samopal se vytrh vrahounovi z ruky, nebo
aby lidi byli věčně mladý, a ti mrtví, co nespravedlivě umřeli, aby vstali z hrobu,
jako Ježíš Kristus, to všecko já nechci, protože to nemá cenu to chtít. Já bych chtěla
jenom, aby nebylo už možný, že by si někdo zamanul a přepadl lidi, když jdou do
práce a zastřelit holku, co jde do školy, aby ti nelidi nemohli dělat, co jim napadne,
aby byl zákon, přírodní zákon, že by nemohli, a aby se všechno vrátilo před tu noc každej má nějakou noc, na kterou nemůže zapomenout, tak před tu jeho noc, aby
za každým zůstaly jen stopy jeno činů, nebo jak se to říká, a aby mohl žít a dělat
něco užitečnýho beze strachu.
Já jsem moc ráda, že jsem sem přijela, ty seš taková naděje, co člověk myslí, že to
není pravda, ale doufá, že je, když vidí ty zástupy tady, kterým tys vyplnila
největší přání, a jen ty mně řekni, jakou cestu já mám vykonat.
Protože jestli ty to můžeš udělat, tak všechno bude tak dobrý, že já splním co budeš
chtít.
Já nevím, co se mnou bude, a jaká bych byla, kdybych se narodila jinde a nikdy
nezměnila zem a řeč, jestli bych měla takový ty smutky a sny a chtěla být vznešená,
abych mohla prokazovat dobro a každej mě ctil. A miloval.
Já nevím, jestli miluju amiho, jak ho můžu milovat, když my si tak málo mužem
povídat, já když na to pomyslím, tak bych jenom plakala, ale nevím jestli proto, že
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ami mě určitě miluje, a já mu to nevoplácím, nebo proto, že ho miluju taky, a
musím odjet. Ale víš, stejně, co já bych hlavně chtěla - mít kamaráda, abych věděla,
že tady někde je, že na mě myslí, abych měla komu psát a těšit se na dopisy, a že mě
uvítá, až přijdu, protože já přijdu, teď už musím stejně. A to mně nevadí, že my si
nemůžem říct takový ty detaily krz jazykový bariéry, stačí, když rozumím, že "su
casa mi casa" - můj dům je tvůj dům, tedy jako amiho, von mě nezklame, že ne?
Mně to nevadí, když von si třeba vezme jinou ženu, protože já se nemůžu vdávat
krz mládí, ale nechtěla bych ho trápit, aby si myslel, co není pravda, jenže já nevím,
co je pravda. Tato zem, to věčný jaro, ty, Panno guadelupská, ten zaslíbenej ostrov,
který lidi poznali podle orla na kaktusu, tajemnej Quetzalcoatl a pověsti, kterejm
nikdo nerozumí, to všechno je ami, von má úplně bronzovou pleť a úplně černý
vlasy, a já to miluju všechno dohromady, nevím co napřed a co potom, mě ještě
nikdo předtím nelíbal do vlasů, tedy maminka, to se nepočítá, žejo, ale kluk jako
myslím, a nikdo mě nepožádal vo ruku, až ami tady, ať jenom je šťastnej a neví, co
jsme si umluvily, dokud ty. Panno guadelupská, mně to nebudeš moci splnit, a já se
pak vrátím, a to už pak nikdo neřekne nic, to už nemůže být řeč o tom, co mám
dělat, když vím, že to musím dělat.
Zůstane to mezi náma. Je tady strašná zima v noci, ale zas je možná lepší lízt po té
dlažbě pokud není rozpálená.
Jen ty mně zjev, jaká cesta by ti byla dost dlouhá, abys ty mně splnila, že já bych zas
viděla babičku a to všechno. Panno guadelupská.

Ještě jí kůže voněla po slunku.
Byla už zase modrá tma, jen na západě nad obzorem hořel rudý kotouč, klesající
uzavřená výheň, vydělená nocí.
"U nás doma je ještě světlo po Tápadu slunce," řekla vyčítavě, dívala se do hvězd, a
čas se rychle odsýpal.
Seděli dlouho a obloha se otáčela kolem nich. Mluvili nesmysly, protože loučení
nemá být. Pak mu zdřímla na rameni. Autobus měl zpoždění.
Vytrhla se náhle, třebaže se nehýbal, aby ji nevzbudil.
"Mám jenom strach," řekla rozespale, "že tak dlouhá cesta vůbec, ale vůbec
neexistuje."
Polekal se, ačkoliv nevěděl proč.
Pak odjela a zůstal sedět sám. Marně si dýchal do dlaní, aby se zahřál.
K ránu se dočkal.
Světlý bod dopravního letadla nabral kurs k severovýchodu. Bylo krátce před
svítáním. Zamířil na Zókalo. Kolem něho se valila tichá, pomalá řeka děkovníků.
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POEZIE

Největší jsem byla
Gertruda Goepfertová

když jsem byla malá
s myči la jsem hvězdy
z jehličnaté oblohy
žebříky mi přistavoval
lišej pryšcový
v plástech lesa buňka moje
podestýlkou
stříbropěnný
kociánek zaječí
napříč růstu zakotvený
na ručejích mého pláče
koráb světa zastavený
navzdor plynutí
na křesadle mého smíchu
udusil se čas
čas už mi chomout navlík
po kluzké silnici kupředu žene
vzdušnou čarou bez oklik
životem bez přídavných jmen
les dohola vymýcen
strop stejná podlaha tatáž stěna
mýtina žalem vykácena
pijavka ošklivost mě malátností sytí
posečeny podrobnosti hvězdné podrosty
voničku z dojmů jsem si nasbírala
nestačí na brloh neklene přístřeší
schází radost příčle vzhůru
zastavení napříč spěchu
přerůstá mě kociánek zaječí
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Gertruda G. G.

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ. nar. 1924 a žijící
v Mnichově, studovala na pražské U M P R U M u Tichého a Strnadela,
později tři roky na Ecole Nat. Sup. des Beaux-Arts v Paříži. Ve Švýcarsku
získala litografickou praxi. Samostatné výstavy pořádala v Paříži (Galerie
St. Placide) a v Mnichově; zúčastnila se salonů d'Automne a de la Jeune
Peinture a salonu de la Nationale. Obeslala skupinové výstavy v Bonnu,
Bayreuthu, Bambergu a v Berlíně. Obrazy G. Gruberové-Goepfertové naleznete ve sbírkách Muzea moderního umění v Paříži a v Římě. Roku 1977
získala první cenu v krajinářské soutěži v Bavorsku.
Grafická práce Gertrudy Gruberové-Goepfertové zahrnuje knižní ilustrace, návrhy obálek knih a portrétní kresby. Její umělecký projev se neomezuje pouze na výtvarné umění. Goepfertová publikovala také několik
básnických sbírek a dosud publikuje svou poezii v exilových nakladatelstvích a časopisech.
Reprodukce: nahoře - kresba pařížských policistů
vpravo - portrét srbské dívky, olej
černošský orchestr a zpěvák, New York
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Getruda G. G., 1972

Gertruda G. G., 1969
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Tolik lidí a nikde člověk
Aurelie Jeníková
Smečka ženoucí se za pachem po kosti
s nozdrami větřícími po zemi
Nikdo se nezastaví a nezvedne hlavu
Nozdrami jedou po zemi
očima pátrají po druhých
zda někdo nenašel kost
V podezření vyhodí někoho z proudu
a vtlačí se na jeho místo
Ten který zůstává vzadu
stříká kolem vzteklou pěnu závisti
Nikdo není vpředu a nikdo vzadu
neboť se honí dokola
s nozdrami větřícími po zemi
Ženou se po slunných pobřežích
podél jasných moří
brodí se sněhem prodírají mezi ledovci
ženou se palmovými háji
ženou se po celé zeměkouli
dokola po poledníkách
dokola po rovníku
za Sluncem za Měsícem
Nikdo není vpředu a nikdo vzadu
honí se stále dokola
s nozdrami větřícími po zemi
Žádný nezvedne hlavu
a nepohlédne vzhůru
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Vysvlékám se ze starého života
Oblékala jsem často tmavý šat smutku
v kterém sténala duše
jenž však záhy zprůsvitněl světlým pokladem
nitra jež zářilo vždycky
Nosila jsem roucha nádherná
sešívaná zlatými nitěmi
těžká drahokamy
Byly to chvíle dunící hluboce
jak zvony při Te Deum
Sahajíc ještě po růžových závojích
které už odvíval vítr změn
a jež byly tkány rukou mou i rukama zástupů
procházejících branou mého života
věděla jsem že pro mě je jiný oblek připraven
a přissává se k tělu mé duše
jak nová touha
Převlékala jsem se do šatů z červánků
oblaků usměvavých
i do šatů jako barevná louka
s pestrým rojem motýlů
a nasáklých vůněmi všeho co žije
i bílá roucha z lístků lilií
Ale dnes zdvihám paže
svlečené z rukávů rozedraných
prací i nedočkavostí rukou spěchajících za radostí
Vysvlékám se ze starého

života
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Sedm případů ze slovologie
Jiřina Fuchsová
Havrani
Na holých
větvích
Země kalicha
Pro chléb
a víru
Pro
chléb
a
víru
Chrlení krve
Neustává
Čas ranhojič
Zčernalá ústí žil
pomíjí
slepý
Zvratky
Zalykajíce se
po vlastních stopách
sebe
nepoznáváme
Staletí
Sevření trháků
na sáhy
uniká
ztučnělé maso
Erb
Lví spár
zaťatý
v nahou hlínu -
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DOPISY
Vážený pane

redaktore,

se značnou pozorností jsem přečetl 2. číslo
Proměn, věnované filozofii českých dějin. Ačkoliv nejsem svým studiem
filozoficky zaměřen, zachoval jsem si pro tyto směry určitý zájem. Jedné
poznámky, která se několikrát opakovala, ačkoliv nebyla podle mého
názoru dostatečně rozvinuta, jsem si obzvlášť povšiml. Jde o zjištění, že
filozofie dějin se vyskytuje jako taková pouze v podání českém. Ostatní
národy a státy tohoto výrazu neznají. V předložených referátech se sice
vyskytla snaha tento fenomén aspoň částečně objasnit, podle mého názoru
však objasnění není dostatečné; domnívám se, že k tomu chyběl, a chybí
tak trochu pohled z "dálky", který specialistům není vždy vlastní.
Podle mého názoru, celé to trauma filozofie českých dějin a z tohoto
traumatu vyvinuté názory na celý smysl českých dějin, vznikl a udržuje se
následkem diskrepance mezi tak zvanou mocenskou a duchovní elitou.
Zatímco duchovní elita, i přes řadu přerušení kontinuity se stále vyvíjela a
vyvíjí a tím na duchovním poli udržuje české národní vědomí na vysoké
úrovni, mocenská elita vcelku, v průběhu nám známých národních dějin
několikrát zklamala a zavedla český a také slovenský národ na okraj
záhuby.
Jedním z důvodů, proč se stále opakuje a opakoval náš politický
bankrot, jsou podle mého názoru charakterové vlastnosti nejen českého,
ale i jiných slovanských národů. Oproti stále tradovanému
názoru
Herdera, že slovanské národy jsou demokratické, domnívám se, že mají
spíše sklon k anarchii. Pravděpodobně následek toho je vyhubení polabských Slovanů, stejně jako rozpad polského státu v 18. stol. Hlavně
postrádám schopnost podrobení se někomu silnějšímu nebo chytřejšímu z
vlastních řad; při zachování určitého stupně svobody.
Nemohu se v tomto dopise šíře o této vlastnosti rozepisovat, vyžadovala by jistě hlubšího průzkumu, chci jenom ukázat několik historických
okamžiků, ve kterých se tato vlastnost výrazně projevila.
Tímto charakterovým úkazem nebo kazem, byl ovlivněn například
náběh českého státu na velmocenství za Přemysla Otakara II. Následky
byly ještě mírné, neboť v okolí nebylo silnější moci, která by toho byla
mohla dokonale využít. Mocný byl pak český stát ve spojení s Polskem,
ostatně tato údobí patřila vždy k těm nejklidnějším. Ať jsou udávané důvody jakékoliv, domnívám se, že volba Lucemburků za české krále je
potvrzením mého názoru. Český stát z této volby vyšel ještě dobře,
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poněvadž Lucemburkové se pokládali spíše za Francouze a v pozdějším
pokolení se prakticky přeorientovali na Čechy.
V 15. stol. měl český národ nejlepší předpoklady vzít otěže vlády do
vlastních rukou po způsobu Švýcarů nebo Holandánů, ovšem následkem
již jmenovaných chyb to propásl. Pak následovalo ještě klidné období, než
se elita našeho národa dopustila osudné chyby volbou Habsburků. Neboť
národní stát nebyl prohrán na Bílé Hoře, nýbrž volbou v roce 1526. Ať se
již volba vysvětluje jakkoli, je těžko pochopit, proč se představitelé stavů
rozhodli pro řešení, které národnostně a náboženský mělo v sobě načasovanou Bílou Horu již 100 let předem. Jak dalece nás potom zachránily
války s Tureckou říší, s Pruskem o moc v Německu a nakonec francouzská
revoluce a následující stop, při koncentraci moci v Německu před koncentrovanou germanizací, by také zasluhovalo průzkum. Možná, že se
Metternich určitým způsobem zasloužil o vznik české
samostatnosti.
Představme si sjednocené Německo o sto let dříve!
Naše nejnovější dějiny v tomto století tuto neschopnost naší politické
elity znovu dokazují. Masaryk byl spíše výjimkou potvrzující pravidlo.
Rok 1948 bylo opět rozhodnutí víceméně dobrovolné, podmíněné rokem
1946. Ani v tomto období se podle mého názoru neprojevil u českého a
slovenského národa mimořádný sklon k demokracii. V Čechách se to
projevilo nezvládnutím národnostního problému v první republice a politických problémů po 2. svět. válce. Nápadná je mimořádná servilnost tzv.
politického vedení v dobách nesamostatnosti k cizí vládnoucí moci, patrná
i v současné době.
Chtěl bych se dotknout ještě jedné téze dlouhá léta tradované. Jde totiž o
naše vítězství a porážky na základě převahy nebo nedostatku ducha na
podkladě výroku Palackého. Nevím přesně v čem viděl vítězství a porážky,
ale domnívám se, že opět dobře nerozlišoval úspěchy a neúspěchy na poli
politickém a mocenském od úspěchů kulturních. Jako u všech národů, tak
i u českého, nejsou období tzv.politického úspěchu identická s obdobími
největšího kulturního rozvoje. Naopak spíše doba politického úpadu bývá
pro kulturu plodnější. Vynechám-li starověk, je to patrné na islamské civilizaci, na středověké Itálii, Francii 18. století a Německu v první polovině
19. století. Období, která byla v těchto zemích kulturně nejplodnější. U
českého národa byla tato období klidu mimo závěr doby přemyslovské a
Lucemburků bohužel většinou identická s obdobími úpadku moci českého
státu nebo obdobími poroby. Po stránce filozofické, jako u jiných národů,
hledání důvodů mocenských porážek a hledání cesty z politického
úpadku. Tato reflexe je podle mě patrná jak u protestantských tak i u
katolických nositelů a pokračovatelů české kultury, hlavně v období mezi
Bílou horou a 19. stoletím. To přiklánění a odklánění od Krista je mysticismus. (Byl snad národ švédský více dějinně postižen než Italové?)
Ostatně Boha neodstranili teprve Marx a Engels, pokud se pamatuji již
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tzv. buržoázni filozofové, např. Voltaire, téměř o sto let dříve se o to
postarali; Marx to jen opsal.
Nesouhlasím úplně s názorem prof. Patočky, že neexistuje kontinuita
mezi českým národem v době do 16.-17. století a národem současným.
Vždyť tento národ vždy existoval, není přitom důležité, zda slabá intelektuální a mocenská vrstva se v mezidobí poněmčila nebo ne, ta je vždy
jenom špičkou ledovce. Bez zachování tradic a vědomí českého národa u
malých neznámých sedláčků, řemeslníků, písmáků a části kléru by byla
celá snaha buditelů v 18. a 19. století pravděpodobně jen nikde nezaznamenaná "don quichotština".
Nemohu a nechci v tomto krátkém dopise házet kolem sebe citáty ani
teoriemi, domnívám se však, že i v historickém hodnoceníje nutno se umět
odpoutat od někdy až příliš vyumělkovaných teorií a vidět vše realisticky.
Nakonec je český národ, jako všechny ostatní, s přednostmi i chybami. K
čemu pak ta mystika, realističtější hodnocení našich chyb dává také lepší
vyhlídky pro budoucnost.
Můj názor je sice také pouze pokus o teorii, ale proč ne jednou jinak.
Děkuji za Vaši pozornost.
S pozdravem
Vladimír Federsel

Filosofie mají takovou cenu, jakou
člověk, tím pravdivější je filosofie.

cenu mají filosofové.

Čím větší je
Albert Camus
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KRITICKÉ
MARGINÁLIE

Mojmír Klánský: VYHNANSTVÍ
(Román. Index, Kolín nad Rýnem, 1976)
Klánského román jsem bral do ruky s
obavou, že budu musit zas číst jeden z
četných literárních dokumentu o politických důvodech a důsledcích útěku do
zahraničí. Ale už na prvé stránce jsem
zjistil, že se jedná o tzv. "exil vnitřní", o
pocit cizosti u lidí, kteří sice žijí v zemi,
kde se narodili, ale která se jim radikálními změnami poměrů odcizila, takže už
není jejich skutečným domovem.
T o je případ ústřední postavy Vyhnanstvi,
n ě k d e j š í h o sedl á k a - k u l aka
Františka Hrazděry, který byl vyhnán ze
svého g r u n t u v Úslavicích a nakomandován jako krmič býků na nedaleký státní
statek. Smířil se se svým osudem, a třeba
všemi opuštěn, vykonával nařízenou
práci s jedinečným úspěchem, jako kdyby
hospodařil
na svém.
Starému,
nemocnému Hrazděrovi však ubývá
valem sil, a když už nehrozí nebezpečí, že
by svým vlivem mohl "rozvracet nový řád
na vesnici", - je mu dovoleno přestěhovat se do opuštěné, polozbořené hájovny
nedaleko rodné obce.
T a m dochází k takřka zázračné regeneraci jeho selské podstaty. Začne znovu
hospodařit a výsledek jeho práce se brzo
projeví houfem slepic, housat a kuřat,
kotci králíků a nakonec i vlastnictvím
kravičky a prasátka. Z Hrazděry se prostě
znovu stává zemědělec, hospodařící jaksi
ilegálně. "Nebylo ani možno jinak, neboť
mezi jeho tělem a krajinou, v níž vyrostl,
nikdy nebyla pevná hranice. Od dětství s
jejím ovzduším splýval, prorůstal je,
stejně jako ono pronikalo jeho, a oddělit
ho, znamenalo usmrtit kus jeho těla, jeho
schopnosti a síly".
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Leckterý ú d a j o Hrazděrově sedlácké
"recidíve" není zcela logický a pravděpodobný. Lze si např. těžko představit, že
by takřka nasmrt nemocný stařec mohl
bez jakékoli pomoci porazit dvoumetrákového čuníka a vykonávat denně spoustu namáhavé práce. Rovněž je nesnadné
pochopit, že v dnešní organizované síti
politických čmuchalů by mohl mít ve
sklepě hrnce sádla a kýty uzeného masa.
Ale to jsou podrobnosti nedůležité. Autorovi se jednalo o oslavu selské přičinlivosti a obětavosti. A to se m u plně podařilo.
Vdovec Hrazděra žije všemi opuštěn, a
přece svoji opuštěnsot necítí jako břemeno nebo příkoří. Děti h o opustí (aby si
nezadaly u politické vrchnosti), a přece
jim před smrtí poctivě a spravedlivě
odkáže našetřené peníze, sepíše poslední
vůli, a když cítí, že už nemůže déle
pracovat, propustí na svobodu všechnu
domácí havěť a odchází dobrovolně ze
světa.
Mojmír Klánský zná dobře život na
vesnici a řád selské práce. Ústy starého
Hrazděry promlouvá na nejednom místě
prostá selská filozofie prověřená životem.
Hodnoty, které nám autor ve svém díle
připomněl, by se měly i v exilové literatuře vyskytnout častěji. Jistě stojí za
zmínku, že autor žiie v Československu.
Jiří Škvor

Vladimír Karbusický
E M P I R I S C H E MUSIKSOZIOLOGIE
(Erscheinungsformem, Theorie und
Philosophie des Bezugs "Musik-Gesellschaft", Breitkopf u. Härtel, Wiesbaden
1975, 490 str.)
Vladimír Karbusický byl v Československu znám jako autor m n o h a publikací, které budily pozornost odvahou, s níž
se pokoušel pronikat do oblasti tabuizovaných. J e h o Nejstarši pověsti
české
(Mladá Fronta, Praha 1966) jsou například velmi rasantním útokem na Nejedlého pojetí starých českých pověstí jako
objektivního historického pramene a jako základu jakési národní pokrokové filo-

zofie. Také Karbusického muzikologická
publikace Mezi lidovou písní a šlágrem
(Edition Supraphon, Praha 1968) míří
proti nejedlovskému romantizování lidu;
antologie Písní lidu pražského, kterou
Karbusický spolu s V. Pletkou vydali v
Klubu přátel poezie a která se dočkala i
scénického uvedení v pražské Viole, ukázala lid v podobě poněkud drsnější, než
jakou připouštěla oficiální interpretace.
Poslední publikace, připravená autorem
v Československu, Podstata
umění.
Sociologický přípravek do diskuse o sociologismuv estetice a teorii umění byla v
roce 1969 sice vytištěna, avšak celý její
náklad byl zabaven a zničen. T a t o kniha
je pronikavou kritikou dogmatické
sovětské estetiky, především tzv. teorie
odrazu, odvozené z Leninových filozofických polemik. Její německé vydání je k
dispozici pod titulem
Widerspiegelungstheorie und Struktura/ismus:
Zur Entstehungsgeschichte
und Kritik
der
marxistisch-leninistischen
A st he tik
(Fink Verlag, Mnichov 1973, 130 str.). Od
analýzy umělecké teorie přešel Karbusický k analýze umělecké praxe, a to ve své
knize Ideologie im Lied - Lied in der
Ideologie (Musikverlage H a n s Gerig,
Kolín nad Rýnem 1973, 298 str.). Srovnání melodie a textu politických písní
národněsocialistických
a komunistických zjistil autor velmi přesvědčivě
identitu základních struktur zkoumaného hudebního materiálu.
Nová Karbusického publikace Empirische Musiksoziologie je shrnutím mnoha autorových statí, zčásti ještě vzniklých
v Československu. Vznikla tak rozsáhlá
publikace, která ukazuje nejen intenzitu
empirické sociologie hudby jako nové
vědy o umění, ale také její extenzitu, její
možnosti, její šíři záběru. P r o nás je přir o z e n ě n e j p o u ta v ě j ší o n a č á s t
krabusického knihy, v níž autor pokračuje ve své demýtizaci dogmatické
marxistické estetiky. T a k například
četnostní a znaková analýza p o j m u
realismus ukazuje zřetelně závislost jeho
interpretace na konkrétní politické
situaci (viz tabulka na str. 238), adokládá
tak na empirickém materiálu jeho

relativnost a zároveň ukazuje mechanismus sociální manipulace v oblasti
kultury. Štrukturalistická analýza - Karbusický se hlásí k Mukařovskému - vulgárně marxistické estetiky je ovšem pouze
menší částí široce založené čítanky
(readeru) o hudební sociologii. K jejímu
repertoáru patří rozbor masové hudební
kultury, ukázky empirických průzkumů z
oboru socilogie hudby, úvaha o úloze
hudebního vychovatelství v nejširším
slova smyslu, dotýkající se především
mnohovýznamnosti p o j m u "vkus", i rozsáhlé studie základního významu, jako je
například stať 'O společensky zákonitém'
v hudební tvorbě, v níž se autor na příkladu Beethovena a Smetany zamýšlí nad
hranicemi svého vlastního oboru. Autoreflexe, metakritika, demýtizace ideologií
a demontáž preudosystémů patří k základním znakům nové Karbusického
práce, která má pro sociologii umění
význam především metodologický.
Pro českého čtenáře je důležité, že je to
kniha reprezentující vědeckou tradici
domácí - ze štrukturalistického základu
vychází autor jednak k vlastní empirické
sociologii, založené na hodnocení průzkumů (kterých byl sám v Československu významným průkopníkem), jednak k
antropologickým studiím, v kterých
rozvíjí některé podněty pražské školy
Sychrovy. Na závadu je někde kuhurněpolitický patos, daný zejména dobou
vzniku jednotlivých studií, který autora
svádí k s o u d ů m , buď p o n ě k u d
povrchním (to se týká například některých zmínek o Nejedlém, jehož rozpornost nelze převést pouze na jednoduché
politické formule), nebo nepříliš doloženým. Autor například na str. 227 uvádí,
jak už v roce 1916 byla komunistickými
intelektuály špatně přijata španělská
výstava s Picassovými obrazy, zatímco
výstava sovětská v roce 1947 byla jimi
přijata s pochvalou. Opak je však
pravdou: v čestném výboru výstavy
Umění republikánského Španělska byli
zastoupeni z poloviny komunističtí intelektuálové, jako např. St. K. Neumann, I.
Olbracht, L. Novomeský, V. Nezval, F.
Halas, V. Kramář a další; komunistický
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tisk ji přijal s nadšením o to větším, že
mohl při této příležitosti uveřejnit interview s Picassem na téma Proč jsem
vstoupil do komunistické strany (viz
Tvorba 1946, str. 104), zatímco tisk nekomunistický se k výstavě takto politicky
uvozené choval rezervovaně. Sovětskou
výstavu mnozí komunističtí intelektuálové prudce odmítli (J. Kotalík, O.
Mrkvička, V. Solta, V Zykmund, A. Paderlík a další), zatímco někteří nekomunističtí kritici ji přijali s obdivem (V.V.
Štěch v Dnešku, S. Richter v Lidové demokracii a další; viz příslušné stati ve
sborníku Střetnutí, V. Zikeš, Praha 1948,
kde lze též najít emfatický zahajovací
projev J a n a Masaryka, hovořící o "slovanské radosti z barvy" a o "naší instinktivní náklonnosti k ruskému výtvarnictví).
T y t o drobné omyly Karbusického
nijak neubírají knize na závažnosti, která
není v historickém detailu, ale především
v nových možnostech zkoumání vzniku a
působení h u d e b n í h o díla. Analýza ideologie v hudebním díle se stala pro
Karbusického východiskem pro empiričtější zkoumání
konkrétního
h u d e b n í h o díla vůbec. V podstatě mu jde
o zjištění, do jaké míry se antropologický
konstantní prvky podílejí prostřednictvím mytologických "archetypů" na
produkci a recepci umělecké tvorby otázka, která patří ke kardinálním problémům estetiky. Jak seji autorovi podařilo zodpovědět závisí na tom, do jaké míry
jsou instrumenty z oblasti exaktních věd
a sociální psychologie přenosné do
oblasti estetiky vůbec a muzikologie
zvláště; to jsou však problémy, které nelze
v mezích této recenze řešit a které musíme
přenechat diskusi v odborných
časopisech. Chtěli jsme pouze sdělit, že tu
z dílny českého vědce vzešla publikace
neobvykle vysoké úrovně, která má šanci
stát se publikací ve svém oboru pionýrskou.
Alexej Kusák
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Victor M. Fic
REVOLUTIONARY WAR FOR IN DEP E N D E N C E AND THE RUSSIAN QUE STION Czechoslovak Army in Russia 19141918) Abhinav Publications, New Delhi,
1977, str. 270
Literatura o vzniku a osudech čs. legií na
Rusi je veliká a Victor Fic ji zřejmě dobře
ovládá. Autor studoval na Karlové universitě v Praze, později v Kanadě, ve Spojených
Státech a v Indii. V letech 1974-76 byl předsedou kanadské Společnosti pro ázijská
studia a nyní je profesorem na Brockově universitě v kanadském městě St. Catharines.
Ficova kniha je prvým dílem rozsáhlé práce
o vzniku a organizaci čs. legií na Rusi, v
letech 1914-17. Druhý díl bude jednat o
pokusu bolševiků čs. legie rozbít, v květnu
1918, když se nepodařilo učinit z nich
povolný nástroj komunistických plánů ve
střední Evropě. Třetí díl bude věnován
osudům legií od června do září 1918. V myslích Čechů a Slováků je to doba legendární
anabáze na cestě do Vladivostoku, na cestě
plné slávy i překážek.
Ficovou zásluhou se dovídáme mnoho neznámých podrobností o vzniku a organizaci
našich legií na Rusi. Až do sjezdu v Kijevě
(6.-14. května 1917) politické vedení Čechů a
Slováků na Rusi bylo v rukou starých
kolonistů na Rusi usedlých a tudíž už ruských občanů. Na kijevském sjezdu vedení
přešlo do rukou
rakousko-uherských
občanů zachycených v ruských zajateckých
táborech a hlásících se do čs. armády, v boji
za československý stát. Koncem srpna 1914
odešla na frontu první skupina 750 čs.
dobrovolníků, tzv. Česká družina z ruských
občanů. Od počátku však bylo jasné, že
základ vojensky i politicky nezbytné čs.
armády musí být vytvořen z rakouských a
uherských válečných zajatců.
Až do kijevského kongresu carská vláda se
pokoušela postavit do čela Čechů a Slováků
na Rusi českého poslance J. Duricha proti T.
G. Masarykovi, který byl "persona non
grata" vzhledem ke své kritice carského
systému, (viz jeho "Rusko a Evropa") a ke
své práci na Západě. Carské ministerstvo zahraničí hledalo a našlo v Durichovi povolný
nástroj pro své plány. Proti Durichovi byl
však do Ruska poslán generál Milan Rasti-

slav Štefánik, který protimasarykovskou
akci zmařil (str. 36, 41, 50, 56).
Po pádu carské vlády přišla dočasně k
moci pacifistická vláda Kerenského, která
čs. legiím nepřála. Teprve bitva u Zborová
(2. července 1917) znamenala historický
obrat a krátce po ní byl nábor do legií povolen. Zborovská bitva dokázala jaká síla spočívala v touze Čechů a Slováků po svobodě.
Dlužno jen litovat, že Victor Fic neměl
patrně dost podkladů pro zachycení a
vylíčení poměru Čechů a Slováků hlásících
se postupně dobrovolně do čs. armády. Ze
47.481 Čechů a Slováků zachycených v
ruských zajateckých táborech, se přihlásilo
ke službě ve zbrani v prvním náboru 13.519
mužů, z toho 920 Slováků. Později, na Sibiři, se do legií přihlásilo dalších asi 15.000
mužů, takže čs. legie měly nakonec celkem
61.714 mužů ve zbrani.
Fincova studie zachycuje věrně chaos,
který zachvátil Rusko po pádu carské vlády.
Revoluční chaos se odrážel pochopitelně i v
myslích příslušníků čs. legií a možno jen
obdivovat, že nestrhl do svého víru jejich
většinu. Čtenář sleduje s napětím, jak značná část legionářů, bývalých sociálních
demokratů, pod vlivem z domova přinesených hesel o socialistickém internacionalismu a rakouském centrismu, vnesla těžkou
krizi doěs. legií. O rozkladném vlivu českých
bolševiků se zde ani nechci zmiňovat. Zdravé
jádro čs. legií, věrné Masarykovi, však odolalo.
Podepsání brest-litevského míru (9. února 1918) znamenalo formální opuštění západních spojenců vládou Leninovou a Trockého. Čs. legie získaly souhlas Francie
prohlásit se za část čs. armády ve Francii,
jako "spolubojovníci na ruské půdě" (str.
168). Největší problém vyvstal pro čs. legie
na Ukrajině, která se odtrhla od Ruska a
spojila s německou armádou postupující na
Kijev a Oděsu. Čs. armáda se rozhodla evakuovat Ukrajinu a ustoupit směrem k
Bachmači a k Penze. A to byl začátek čs.
anabáze.
Masaryk, Beneš a Štefánik rozhodli, že čs.
legie mají zachovat neutralitu ve vnitřních
ruských zmatcích a udržet svou vojenskou
sílu pro boj na západní frontě, ve Francii
(str. 64). Čs. legie sice nepřišly do Francie

včas k rozhodnému boji, ale svým
vystoupením na Rusi zmařily plány německého gen. štábu převést velký počet německých válečných zajatců z Ruska, jejichž příchod na francouzskou frontu mohl patrně
boj rozhodnout ve prospěch Německa.
Svým vystoupením na Sibiři čs. legie se zasloužily o uznání samostatnosti a nezávislosti čs. státu. Ficova téze, že čs. legionáři a
národ vystřízlivěli z planých ideálů a z víry v
možnou nezištnou pomoc Rusů, patrně plně
neobstojí. Ale tato další fáze čs. osudu už
není předmětem prvého dílu Ficovy studie.
Rád konstatuji, že Ficova práce jde do
hloubky četných našich problémů - problémů nepočetného národa žijícího v sousedství
Němců a Sovětů. Ficova studie vzbudí jistě
pozornost i nejnáročnějšího čtenáře.
Vratislav Bušek
PĚT KNÍŽEK
Z MNICHOVA
Nakladatelství Archa (dříve CCC Books
Mnichov) poslalo redakci Proměn pět
svazků z posledních zhruba dvou let vydavatelské činnosti. Jejich společným jmenovatelem je zájem o "malého českého člověka" vykořeněného z jeho domácího prostředí a žijícího buď v exilu zahraničním,
nebo v tzv. vnitřním, tj. v zemi, kde se sice
narodil a kde žije, ale kterou už nemůže nazývat svou vlastí. Těžko říci, který z těch
dvou exilů je těžší. Zajímavé je, že základní
reakcí všech postižených je většinou humor (humor někdy šibeniční), nebo aspoň
pokus o úsměv, který se někdy změní v kyselou grimasu.
Vyprávěčsky stojí nejvýše Tleskání jednou rukou Jiřího Sýkory a sbírka dokumentárních příběhů známého autora žijícího v Praze, Karla Pecky, Na co umírají
muži. Jestliže jmenuji tyto dva svazky na
prvním místě, spěchám s konstatováním,
že mě mile překvapila i třetí knížka z té zásilky z Mnichova, Pelarda z Aurory Jaroslava Kučery.
Tleskání jednou rukou je první exilovou sbírkou talentovaného a všestranného
Jiřího Sýkory. Jako voják byl členem pracovních jednotek PTP, poznal práci v dolech, v továrnách i za redakčním stolem.
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Byl členem pražského divadla Semafor,
psal rozhlasová i filmová libreta, vytvořil hlavní role v několika divadelních hrách
aj. Sýkora má nevšední pozorovací talent.
Někde se jeho grotesky mění v malé lidské
tragedie nebo v příběhy takřka fantastické.
(Chobot, Bota nebo nejdelší próza, podle
níž je nazvána celá sbírka.) Většina jeho
postav je nějak vychýlena z normálu. Ale,
čtenáři, pozor! Jseš si jist, žejsi "normální"
ty? - táže se autor mezi řádky. Jiří Sýkora je
typický autor exilu. Hledá ztracený domov, ztracené dětství, ztracené iluze. Jeho
krátké prózy charakteru politického jsou
rozvíjeny ve vyšší poloze, tématicky původní. (Svět soudruha Nikolaje, Tisková
konference, Slovo má soudruh prokurátor
aj.) Autorův literární jazyk je tvárný a velmi živý. Rádi mu budeme naslouchat častěji.
Karla Pecku znají čtenáři v exilu mj. také z jeho mimořádně zajímavé prózy Štěpení vydané nakladatelstvím 68 Publishers v Torontě. Jeho román Horečka
(1967) vyvolal zaslouženou pozornost tehdy na chvíli takřka svobodné literární kritiky. Devět příběhů, které Pecka zařadil do
knížky Na co umírají muži, nepředstavují
nové práce posledního údobí jeho tvorby.
Byly vytěženy z jeho trpkých zkušeností z
pracovního tábora Bytíz u Příbrami, ale
můžeme si na nich ověřit autorův smysl
pro značně hluboký ponor psychologický.
Jeho prózy jsou oslavou statečnosti, chlapského citu a družnosti. Ve všech můžeme
takřka nahmatat kondenzované napětí,
přetlak ostýchavého hrdinství, smyslu pro
oběť.
Kučerova Petarda z Aurory je milým
překvapením a dárkem autora, který se až
dosud (v ČSSR i v exilu) projevoval spíše
jako grafik-karikaturista než jako vyprávěč. Jaroslav Kučera "byl vším a vším byl
rád". Po únoru 48, kdy byl vyloučen ze studií, "prošel devaterými řemesly - desátou
bídou"; spolupracoval s pražskými divadly, kreslil a psal. Těch devatero řemesel a
smysl pro humor se obráží i ve dvou desítkách jeho krátkých próz shrnutých pod názvem Petarda z A urory. (Tehdy, tím petrohradským výstřelem to, podle autorova
názoru, všechno začalo. Kučera podává
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četná svědectví o naprosto "nehrdinných
hrdinech" zkomunizovaného Československa. Pozoruje je při předvolebních fraškách, napovídá (ústy plukovníka Majera)
četaři Krejzovi, jak to zařídit, aby byla
uznána vinnou jeho soupelešnice Janebová, nikoli četař; líčí úspěšný milostný manévr "angažovaného básníka Františka Pivody", jehož taktice neodolala ani vychytralá soudružka Anča Čambrlová; doprovází snaživého soudruha Hužlu na
přednáškovém zájezdě, kde referuje o "neohrožené bojovnici za práva pracujících,
Jožce Veselíkové", která ve skutečnosti
nikdy neexistovala, ironizuje důsledky
stranického kádrování atd. Jaroslav Kučera je velmi úspěšný v literární zkratce a
v parodii. Zná důvěrně ledví "socialistického člověka", jeho švejkovskou taktiku i jeho skutečné, dovedně maskované přesvědčení. Kučerova řeč je lidová, nikoli však
vulgární. Nejedno z jeho líčení utkví čtenáři v paměti trvale a bude i po desítkách
let svědectvím nemalé ceny.
Malý Evropan Karla Friedricha je údajně deníkem školáka Tomáše Pavláska,
který po sovětské invazi emigruje s rodiči
do Mnichova, kde prožívá všechny krize a
nesnáze mladého uprchlíka. Nevím, proč
nemohu uvěřit, že ten deník je skutečně
prací malého chlapce, ale na tom konečně
nezáleží. Friedrichova knížka je velmi čtivá i dokumentární. Její příběhy zabírají
pouze jediný, prvý, rok exulantských osudů, ale je to rok nabitý dějem, který čtenáře upoutá. Josef Jedlička uvažuje v doslovu k té knížce o rodokmenu školáka Pavláska a právem připomíná Uličníka Motla
Šoloma Alejchema. Znám tu knížku a podobnost se takřka vnucuje. Školák Pavlásek je však nějak moudřejší a uvědomělejší" emigrant než ten "uličník z Ukrajiny".
Pavlásek je čtenáři něčím bližší a jeho
drobná alotria jsou logičtější než skopičiny
uličníka Motla.
Značnou dokumentární hodnotu má i
sbírka fingovaných dotazů a odpovědí
"Radia Jerevan", které shrnul do knížky
Zde rádio Jerevan Josef Kočí. Jeho knížka
si nečiní nárok na punc díla literárního.
Humorné odpovědi na otázky fingovaných posluchačů fingované rozhlasové sta-

nice mluví samy za sebe a jsou (i budou)
zajímavým svědectvím veselých odpovědí
na otázky naší neveselé doby.
Závěrem bych chtěl - patrně jménem
mnoha čtenářů - Jaroslavu Kučerovi, vydavateli Archy, poděkovat za osobní oběť,
kterou přinesl a přináší vydáváním českých knížek v exilu. Náš dík patří ovšem i
všem dalším nakladatelstvím. Ti, kdož jejich činnost pouze kritizují, ale nečtou (a
přirozeně nevrátí a nezaplatí), by to měli s
vydáváním české nebo slovenské literatury
v zahraničí sami zkusit.
Jiří Škvor
MASARYKOVSKÁ BÁDÁNI
JEŠTĚ OTEVŘENA

STÁLE

(Na okraj knihy Zbyňka Zemana
The Masaryks, The Making of Czechoslovakia, Londýn, Weidenfield and Nicholson, 1976)
Otevíráme-li dnes stále ještě s napětím
každou nově vyšlou knihu o T.G. Masarykovi, činíme to však přece jen s otázkou:
"Co nového nám i ten nejlepší autor může
ještě říct?"
Mnohé z Masarykovy činnosti bylo dosud buďjen povrchně rozebráno (dokonce
i tak důležitá otázka, jakou je Masarykova
poslanecká činnost ve Vídni, i když alespoň o jejím prvém období máme rukopis
Friedův), nebo se interpretace tak málo
shodují a tak mnohé ponechávají stranou,
že naše snaha porozumět Masarykovi přímo volá po lépe doložené a obsáhlejší syntéze.
Cílem Zbyňka Zemana se zdá být souhrnná a populární práce, a to z nového
úhlu: dějiny Masaryků, Tomáše a Jana,
jako dějiny čsl. státotvorné činnosti.
Pokusit se o pohled, který by ukázal činnost otcovu i synovu zasazenou do stejného rámce, je čin záslužný a velmi odvážný.
Jednota vnějších politických okolností je
zřejmá. Mnohé, co Masaryk starší sám formuloval a s jinými realizoval, musel Masaryk mladší hájit, případně i vzdávat.
Subtilnější vnitřní souvislosti neunikají
však zraku Zemanovu, ani zraku čtenářovu. Zhodnotil-li a využil-li T.G. Masaryk celou tradici národního myšlení a snažení, vytvořil-li nový český program, pak

Jan Masaryk byl svědkem i účastníkem
uplatňování tohoto programu. Je ovšem
otázka, byl-li Jan Masaryk natolik významný myslitel či praktický politik, aby
dostatečně vyvážil Zemanův rámec.
Prvních pět ze sedmi kapitol knihy
(zhruba tři čtvrtiny rozsahu) se týká T.G.
Masaryka. Kapitola prvá, Young Masaryk, a druhá, Masaryk in Prague, se v podstatě soustřeďují na známá biografická
fakta, i když se záměrem ukázat vytváření,
a tedy i rozpornost a hledačství osobnosti
Masarykovy. Masaryk let osmdesátých a
devadesátých, začínající universitní profesor a politik, se jeví jako "nejizolovanější
osobnost českého veřejného života" (str.
53). Jeho nekonvenčnost - od filozofických
lásek přes vztahy ke kolegům a studentům
až k složitému formulování otázek samostatnosti kulturní i politické - je v různé
míře zdůrazněna, aniž by se autor snažil
uvést její projevy pod společného jmenovatele.
Stejný přístup najdeme i v kapitolách
ústředních, tj. třetí, Masaryk and Russia,
a páté, The President, spojených kratší
kapitolou čtvrtou, The World Crisis.
Nebyl-li Masaryk po dlouhou dobu "prorokem své vlasti", jeho odvážná politická
vystoupení ve Vídni mu dodala tuto gloriolu v očích mnoha Jihoslovanů. Prakticky
i teoreticky musel však řešit otázku slovanskou především ve vztahu k otázce ruské.
Zatímco Západ bylo třeba hlavně informovat (ještě dnes je Masarykovo dílo Rusko a
Evropa standartním textem v oboru ruských studií), doma bylo třeba kritické analýzy, zdůraznění aspektu ryze politického
proti aspektu příliš nacionálnímu a kmenovému borcení iluzí. V širším kontextu
praktické politiky na konci války Zeman
poukazuje na rozdíl mezi Masarykem, který kladl důraz na neutralitu a okamžitý odchod legií, a Benešem a Štefánikem, kteří
prosazují vměšování, jež hodlají využít k
uznání čs. státní samostatnosti Francií.
Každý významný myslitel a politik, který se dožil jak uznání, tak i vysokého stáří,
musí být nutně viděn i jako osobnost, která
nemohla neprojít složitým vývojem.
Zbyněk Zeman uvádí mnohé, co se zdá
ukazovat na rozpor mezi Masarykem-člo-
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věkem a Masarykem-profesorem na jedné
straně a Masarykem-presidentem na straně druhé. Masaryk odmítající příliš slabou
a převážně na reprezentaci zaměřenou
koncepci presidentství, zdá se nakonec využívat svých vybojovaných práv příliš málo. Skeptický profesor, který dříve mnohé
kritizoval, snaží se vidět věci spíše z jejich
stránky pozitivní, jako praktický politik a
president všech. Tento "osamělý, stále ještě "nejnesentimentálnější ze všech lidí"
(str. 139), pečlivě dbající o svou neutralitu
nad politickými stranami a soustřeďující
kolem sebe mimo intelektuály nyní už i
různé ryze politické i finanční skupiny vládne, nebo jen symbolizuje? Zeman zdůrazňuje emocionálnost poslední presidentské volby Masarykovy v roce 1934, dává
však okamžitě najevo i její zásadní problematičnost, aniž by se pokusil o důslednou
analýzu.
I když v obecném kontextu Zbyněk Zeman není první, kdo ukázal, že veliké osobnosti jsou vždy i nesmírně rozporné, jeho
aplikace této metodické poučky na Masaryka je velmi podnětná a bedlivý čtenář se
musí nutně nad mnohým pozastavit, s
mnohým nesouhlasit a u mnohého si přát,
aby se tomu v budoucnosti dostalo hlubšího speciálního rozboru. Jak však aplikovat tuto metodu prvé části i na část druhou? Chce-li autor stále ještě psát práci o
politických dějinách Československa, nemůže pojednávat o Janu Masarykovi, aniž
by jej zastínil, mnohdy i negativně, E. Benešem. Beneš i Jan Masaryk jsou opět
osobnosti rozporné ve smyslu politickém
(viz Benešův poměr k Rusku, výstižně charakterizovaný velvyslancem Majským str. 188) a v případě Jana Masaryka, pozitivně vzato, i ve smyslu osobním. Jejich
rozpornost se však nezdá vést dopředu,
vést je samé i ty druhé kolem nich.
Jakkoli může mít antihagiografické zaměření Zemanovy práce pozitivní hodnotu
samo o sobě, její druhá část nejen nepřináší nic nového, ale ani nevede ke kýženému výsledku, a tedy možná i ke značně bolestivým závěrům. Byla složitá historie samostatného ěs. státu vždy a ve všem způsobena jen okolnostmi zahraničně-politickými, či menší schopností pomasarykovské
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generace čsl. politiků, nebo byl i původní
program vytýčený T.G. Masarykem příliš
perspektivní a ideální, než aby mohl být
realizován v konkrétní historické situaci
konkrétními
politickými
osobnostmi?
Osobní omezení na straně jak E. Beneše,
tak i J. Masaryka jsou zřejmá, realizovatelnost národního programu zůstává však
diskutovaným problémem, k jehož řešení
by se měl Zbyněk Zeman vrátit, ať už v novém vydání stejné práce nebo jinde.
Vladimír Zeman

OPRAVA
V posledním čísle Proměn (4./77) jsme se
dopustili omylu v recenzi Miloše Vítka na
knihu Jana Weniga Prahou za hudbou.
Prosíme čtenáře, aby vzali na vědomí tuto
opravu: Na Goethovy verše složil Mozart
nikoli Krále duchů (tuto báseň zhudebnil
Schubert), ale Das Veilchen.

V článku A. Palečka Československé dějiny v aforismech (Proměny, červenec 77)
byl omylem uveden jako autor dvou citátů
T.G. Masaryk místo Ant. Švehly. Jde o citáty uvedené pod č. 31 a začínající slovy:
"Přemýšlejte o tom, proč to tak hrozně
prohrála inteligence . . . " a "Politika je věc
krásná . . ." Oba citáty jsou vyňaty z Čapkova rozhovoru se Švehlou na karlovarském letišti.
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