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"Vítězný Únor" 1948 v perspektivě

Jaroslav A. Bouček
V tomto roce vzpomínají Češi a Slováci tří smutných jubilejí: Mnichova
1938, Února 1948 a Srpna 1968. Každá z těchto tragických událostí má
podstatně jiné scenário, avšak jedno společné řešení: národ se podrobil zlu
bez boje, poněvadž jeho vůdci považovali branný odpor za beznadějný.
Budeme se zabývat v této naší kusé úvaze pouze rokem 1948, poněvadž
jeho skutečný význam není často správně chápán jak jeho svědky, lak
mladou generací, která v té době ještě politicky nemyslela. Pro ni je daleko
důležitějším milníkem moderní čs. historie rok 1968. Někteří z nich věří, že
Únor 1948 byl vítězstvím pokrokových
sociálních sil nad reakčním
kapitalismem; to co mu následovalo, byly jen deformace
socialistického
ideálu.
Následující zhodnocení roku 1948 nás přimělo znovu se zamyslet nad
touto historickou
událostí:
"Únor 1948 v českých dějinách a v české kultuře znamená
přelom...(který)
zastiňuje svou fundament álností i tak významná historická data jak o říjen
1918, březen 1939 a svým dosahem a katastrofickými následky se dá snad
přirovnat k roku vypuknutí husitských válek (1419), s výhradou pak, k
roku 1620 (t.j. Bílé hoře)." (1)
O Únoru 1948 bylo mnoho napsáno jak těmi, kteří z něho vyšli jako
vítězové, tak jeho oběťmi. Popis únorové katastrofy se obyčejně omezuje
na výčet vzrušujících událostí a vylíčení komunistické
metody při
uchvacování moci. Mravní vyhodnocení tohoto osudného
politického
debaklu je opomíjeno, poněvadž představuje ožehavý úkol.
"Pražské
jaro", které do velké míry bylo pokusem o odčinění neblahých
důsledků
"Vítězného Února", otevřelo krátce diskusi o jeho skutečném,
nikoliv
komunisty překrouceném
významu.
Profesor Ivan Sviták napsal v roce 1969 "Slepou uličkou české politiky
byl únor 1948, k němuž vytvářel Mnichov úvodní lekci a rok 1968 jakýsi
doslov. Únor byI největším vítězstvím čs. dělnického hnutí a zároveň,
téměř současně, největší porážkou tohoto hnutí, protože
mocenské
vítězství nad politickým protivníkem se během několika málo let změnilo ľ
pravý opak oněch cílů, které sledovaly po osmdesát let obě hlavní politické
strany čs. dělnické třídy - sociální demokracie a komunisté.
Důsledky
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únorových událostí znamenaly přijetí sovětského modelu
socialismu,
nastolení totalitní diktatury mocenské elity, likvidaci občanských
svobod
a omezení národní nezávislosti, ačkoli - po pravdě řečeno - tyto důsledky
nebyly ani předvídány,
ani chtěny samými organizátory
únorového
převratu, ale byly ukládány zvenčí.
Únor měl dva trvalé klady: společenské vlastnictví a zrušení staré třídní
struktury." (2)
Tato politicko-ftlozofická
racionalizace v podstatě říká, že strůjci
únorového puče si nebyli vědomi jeho možných tragických důsledků, které
byly především uloženy zvenku. Sviták věří, či věřil, že výdobytky února společenské vlastnictví a zrušení staré třídní struktury - zůstávají jeho
pozitivními výsledky. Je tomu skutečně tak?
Cesta vedoucí k Únoru 1948
Omezený rámec tohoto článku nedovoluje analýzu Benešovy politiky v
druhé světové válce, včetně paktu se Sověty (1943), utvoření nové čs. vlády
v Moskvě (březen 1945) a následující vyhlášení košického programu vlády
Národní fronty; nemůžeme též mluvit o významu květnového povstání v
Praze, ani o tvoření nedemokratických
národních výborů, o odstoupení
Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu, o velkorysém znárodnění v říjnu
1945, o pověstných retribučních dekretech, o vystěhování tří miliónů
sudetských Němců, o neslavném osidlování pohraničí a v neposlední řadě
ani o výsledcích čs. voleb v květnu 1946, kdy komunisté obdrželi 38% hlasů.
V létě 1947 bylo očividné, že první rok halasně
propagovaného
Dvouletého plánu byl neúspěšným (nejenom v důsledku neúrody) a že
zahraniční hospodářská
pomoc je velice žádoucí. Politické
strany
spolupracující s komunisty v Gottwaldově koaliční vládě Národní fronty
neměly tehdy již žádných iluzí o skutečných úmyslech čs. komunistů.
Urychlovaná komunizace všech aspektů veřejného života
představovala
tvrdou realitu.
Stísněná atmosféra byla akcentována uchvacováním moci komunisty v
sousedních zemích. Po vyhlášení Trumanovy doktrinv v únoru 1947 (v
souvislosti s komunizací
Řecka) t. zv. studená válka se stala trpkou
skutečností
i pro Československo,
které chtělo být mostem
mezi
Východem a Západem. Jobovou zvěstí byl Stalinův zákaz z července 1947
znemožňující
účast Československa
na poradách
o
Marshallově
hospodářské pomoci poválečné zbídačelé Evropě.
Když pak v září byla utvořena Kominforma, znamenalo to obnovení,
pod jiným
jménem,
komunistické
internacionály
(kominterny).
Českoslovenští komunisté začali pak jasně nahrazovat svou skutečnou či
předstíranou "evoluční cestu k socialismu" cestou revoluční,
řízenou
Kremlem.
Mezinárodní
dojem
z čs. politického
vývoje
byl
charakterizován slovy amerického ministra zahraničí, gen. Marshalla v
kabinetním zasedání ze 6. listopadu 1947:
"Zastavení komunistického
postupu (v západní Evropě) nutí Moskvu
zkonzolidovat její pozici ve východní Evropě. Bude asi musit plně začlenit
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ČSR do své mocenské sféry, neboť relativně svobodné ČSR by se mohlo
stát nebezpečným výběžkem v moskevské politické pozici." (3)
Koncem kritického
roku 1947 pozornost
všech čs. politiků
byla
zaměřena na blížící se parlamentní volby. Komunisté vytýčili jako svůj
volební cíl nadpoloviční většinu hlasů. Jejich sebedůvěra byla otřesena
porážkou pro-komunistického
Fierlingerova křídla na
listopadovém
sjezdu sociálně-demokratickém.
Další náznak klesající
popularity
komunistické strany ukázaly výsledky průzkumu veřejného mínění z ledna
1948.
Čs. komunisté urychlovali proto obsazování klíčových
mocenskýcvh
pozic, zvláště v policii, v armádě, v odborovém hnutí a v masových
sdělovacích prostředcích.
Budování lidových továrních milic bylo též
zintenzívněno.
Veřejné napětí vzrůstalo ze dne na den.
Vážné hospodářské potíže byly do jisté míry komplikovány
zdrženlivým
postojem
Ameriky při poskytnutí
potřebného
úvěru (mimo
rámec
Marshallova plánu). Stalin chytře využil prekérní čs. zásobovací situace a
nabídl ČSR rychlou dávku obilí [přes vlastní ruskou neúrodu). To vše byla
voda na komunistický
mlýn. Cs. komunisté začali vinit ostatní strany
Národní fornty ze sabotování rekonstrukčního procesu a socializujicího
procesu. Komunisty kontrolované odbory doporučovaly jako medicínu
pro ekonomické potíže další znárodňování. Čtyři nekomunistické
strany
Národní fronty octly se tak v defenzívě, bez jednotného
dynamického
programu.
Vlastní únorové drama
Politická atmosféra na počátku roku 1948 byla přímo nabita elektřinou.
Národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté, vedení
oprávněnou
obavou z komunistického
puče, se rozhodli v polovině února k
protiofenzívě.
Dvanáct jejich ministrů podalo dne 20. února do rukou
presidenta Beneše rezignace jako protest proti flagrantní
komunizaci
státní bezpečnosti. Rezignující strany doufaly, že čtvrtá
demokratická
strana, totiž sociální demokracie (kterou z taktických důvodů o plánované
rezignaci předem neinformovali),
se nakonec k rezignacím též připojí.
Další možnou alternativou bylo, že by odstoupil Jan Masaryk a jenom
jeden ze sociálních demokratů
(V. Majer). Odstoupením
14 neb 15
ministrů z 26 členného kabinetu by se vláda stala nedělnou, což by buď
vedlo k její rekonstrukci a k přinucení komunistů k provádění
vládních
usnesení (např. odvolám pro-komunistických
reforem policie), nebo k
nahrazení vlády úřednickým kabinetem do nastávajících voleb. Tímto
způsobem se měl vzít komunistům vítr z plachet ještě před sjezdem závodních rad, kde se mělo odhlasovat další znárodnění.
Celý tento politický manévr byl založen na předpokladu, že president
Beneš rezignace nepřijme. Je a patrně zůstane předmětem
živé
kontroverze, zda-li Beneš ve schůzce 18. února toto výslovně slíbil Petru
Zenklovi, předsedovi Čs. strany národně-socialistické a ministru Hubertu
Ripkovi.
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V demokratických zemích rezignace ministrů představují protest proti
vládní politice a mohou, ale nemusí, vést k pádu vlády. Jde-li o koaliční
vládu, rezignace jedné neb několika stran, snižující její parlamentní většinu
pod 50%, vede buď k vytvoření nové koalice neb k rozpuštění parlamentu a
k vypsání voleb. Tato politická praxe, běžná ve svobodném
světě,
neznamená spiknutí, ale demokratickou metodu jak předložit sporný
problém voličstvu k vyjádření. V čs. případě, kdy tři z pěti stran Národní
fronty podaly demisi, politická báze celé koalice mohla být považována za
rozbitu.
Komunisté však využili rezignací jako pomoci "zaslané nebem".
Prohlásili je za spiknutí domácí i zahraniční zrádné reakce, jež prý tak
doufala anulovat všechny socialistické výdobytky,
včetně zvrácení
spojenectví se Sovětským svazem. Dnes se nám zdá téměř neuvěřitelným
kolik naivních čs. občanů bylo tehdy ochotno sednout na tuto vějičku.
Podle ní čs. demokracie prý nebyla ohrožována komunisty, ale jejími
obránci.
Proti odpůrcům této komunistické propagandy bylo používáno ne/různějších zastrašujících prostředků: hrozeb v zaměstnání, policejních akcí,
poukazem na možnou intervenci Sovětů, atd. Nerozhodní
demokratičtí
vůdci neměli účinného protiplánu a upínali všechny své naděje na odolnost
vážně nemocného presidenta. Uprostřed únorové krize, kdy komunisté
organizovali masové demonstrace, tvořili t. zv. akční výbory, vyzbrojovali
lidové milice a brutálně
neutralizovali
své odpůrce,
vedení
demokratických
stran pouze vyzývalo své stoupence, aby se nedali
vyprovokovat k nepředloženým
akcím".
Mezi 22. a 25. únorem události se řítily závratným tempem. Odpůrci
komunistů byli zatýkáni neb vyhazováni z úřadů a z národních výborů;
sekretariáty nekomunistických
stran byly policejně prohledávány neb
napadány
komunistickými
bojůvkami;
Sbor pohraniční
stráže,
kontrolovaný komunistickým
ministerstvem vnitra, byl povolán do
Prahy; nová "obrozená" Národní fronta byla utvořena za pomoci
quislingů z demokratických stran a dokonce i ministra národní obrany,
gen. L. Svobody; svobodný tisk byl sabotován komunistickými tiskaři a
odepřením dodávek novinového papíru; rozhlas byl výhradně v rukou
komunistů; Smrkovského lidové milice pochodovaly pražskými ulicemi.
Vyvrcholením všeho bylo přetiskování komentářů moskevských
novin,
naznačujících sovětskou podporu proti pomyslným "úkladům reakce".
Odročení zasedání Národního shromáždění, nejvhodnějšího kolbiště pro
přímé střetnutí demokratických
a komunistických
sil, bylo schváleno
všemi politickými
stranami!
Strach a defétismus postupně ochromily demokratickou
většinu
obyvatelstva, která nakonec viděla jedinou spásu v presidentu Benešovi.
Po pět dní Dr. Beneš odolával neslýchanému tlaku komunistů a jimi
ovládaných organizací bombardujících ho rezolucemi a demonstranty v
ulicích dožadujících se odstranění "zrádných reakčních ministrů" z vlády.
Jen tak prý bude republika zachráněna před pomyslnou
katastrofou.
Obávaje se občanské války (na kterou demokratické
síly nebyly
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připraveny, a jíž si ani nepřály), jakož i možné sovětské intervence, které by
letargický západ sotva efektivně oponoval, president Beneš přijal 25.
února rezignace dvanácti demokratických ministrů a podepsal listinu nové
Gottwaldovy vlády. Nová vláda "obrozené Národní fronty"
obsahovala
pouze komunisty a jejich poddajné loutky, kromě několika
pomýlených
demokratů, jako Jana Masaryka a dr. Šrobára. Osud čs. demokracie byl
zpečetěn. Komunisté se stali absolutními vládci a ihned nastolili totalitní
systém pod honosným názvem "Vlády obrozené národní fronty Čechů a
Slováků. Okleštěným nekomunistickým
stranám zůstalo pouze právo
schvalovat rozhodnutí
KSČ.
A jako post scriptum: Dne 11. března, den po tragické smrti Jana
Masaryka, neúplné Národní shromáždění schválilo jednomyslně, to jest
230 hlasy, novou Gottwaldovu vládu a její program. To znamená, že 116
přítomných nekomunistických
poslanců formálně potvrdilo popravu čs.
demokracie. Jaké to smutné svědectví o psychóze tehdejších dnů!
Nemluvme o vítězství; přežít je všechno!
(Rainer Maria Rilke)
Oddaný přítel Československa, Sir Robert Bruče Lockhart,
vysvětloval
před 30 lety americké
veřejnosti, proč se v roce 1948 velká
protikomunistická
část lidu nepostavila
na odpor
komunistům,
následujícím
způsobem:
"Dlouhá léta okupace podkopala národní morálku. Vzpomínky na
Mnichov, neustále oživované komunistickou
propagandou,
strach z
Německa a blízkost Ruska, vše to dohromady vedlo unavený lid, aby přijal
jho, jež se mu zdálo nevyhnutelným,
protože nebylo jiné
možnosti.
Komunisté věděli co chtějí. Ostatní strany neměly žádné politiky a byly
mezi sebou rozděleny. Bitva o moc byla téměř ztracena už v první den
druhého osvobození. Byla by mohla být vyhrána jen rozhodnou angloamerickou politikou
a vlády americká a britská nesou, pro svou
nepohotovost,
část odpovědnosti
za to, co dějiny nazvou
únorovou
revolucí." (4)
V tomto odůvodnění je hodně pravdy, ale obstojí před soudem dějin?
Byl náš osud neodvratně předurčen "zlými sudičkami"?
Bude znít
paradoxně citovat v této souvislosti reformovaného
československého
komunistu, který se po roce 1968 zahloubal nad problémem boje za
svobodu:
"Historická zkušenost národů, včetně nedávných dějin
Československa,
skýtá četná trpká poučení, že vzdát se práva a povinnosti hájit nezávislost a
svobodu pod záminkou záchrany životů a hodnot, znamená
zaplatit
mnohem
větší cenu. Opravdovým
výsledkem
každého
takového
kompromisu je demoralizace národa a rozklad materiálního a duchovního
života země a nakonec daleko větší ztráty na lidech i hodnotách, než
jakých by si vyžádal boj, byť prohraný. Neboť po prohraném boji je možno
znovu shromáždit síly, protože byla zachována důstojnost a morálka
národa. Po kapitulaci bez boje je to mnohem těžší." (5)
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Tato Pelikánova slova chtějí zřejmě připomenout čs. národní tragédie z
roků 1938 a 1968, ale dají se dobře aplikovat na únor 1948. Profesor
Vratislav Bušek řekl o Únoru, že "snad věci musely dopadnout tak jak
dopadly a jde jen o to, jak jsme při tom vypadali". (6)
_ Významný anglický historik je dokonce názoru, že kdyby v roce 1948
Češi odolali komunistickému pokusu o převzetí moci, je možné, že by
Sovětská armáda nebyla bývala vzala na sebe riziko ozbrojené intervence.
Jen tři měsíce později, v květnu 1948, si finský parlament vynutil demisi
komunistického ministra vnitra, který se rovněž pokouše! udělat z policie
doménu komunistů. (7)
Mnichovské trauma tížilo presidenta Beneše až do smrti. Podobně jako
v Mnichově, tak i v únoru 1948 bylo mu okolnostmi přisouzeno učinit
osudové rozhodnutí zda čs. svoboda a demokracie mají být hájeny
zbraněmi. V obou situacích rozhodl v negativním smyslu a jeho
rozhodnutí bylo přijato národem a jeho volenými reprezentanty jako
konečné. Zdá se, že v únorové krizi Beneš doufal v utvoření účinné domácí
opozice proti komunistům. Měsíc před svou smrtí prý řekl paní Amélii
Posse- Brázdové, že když v únoru mu Gottwald řekl, že Rusové stojí v plné
pohotovosti
podél hranic, že Beneš vyslal S.O.S. k
vedením
demokratických stran, k Sokolům a také k řadě generálů. Následující
slova dokreslují tragiku jeho osobního i národního postoje během únorové
krize: "Když se nikdo nepohnul, nemohl jsem přeci nechat Gottwaldovy
bojechtivé hordy uspořádat
hromadný
masakr na
bezbranném
obyvatelstvu Prahy." (8)
Je obvyklým
klást zodpovědnost
za mnichovskou
a únorovou
kapitulaci výhradně na bedra Benešova, jako by činil ta osudová
rozhodnutí ve vákuu, nebo dokonce proti vůli národa a jeho vedoucích. Je
nezodpovězenou otázkou zda Benešova rozhodnutí byla v souladu či proti
přání většiny národa. Byla Benešova morální a konštituční pozice tak
neochvějnou, že národ ji musil respektovat? Jak by se zachoval v
obdobných situacích jiný národ?
Ferdinand Peroutka napsal v roce 1922 úvahu "Jací jsme". Dospěl k
názoru, že nejsme ani národem Žižkovým, ani národem
Chelčického,
nýbrž že jsme malým národem prostých lidí, jejichž hlavní starostí je
vlastní bezpečnost. Pod tímto zorným úhlem by se dalo usoudit, že
Benešova rozhodnutí jak v roce 1938 tak 1948 nebyla v podstatě příliš
rozdílná od přání či vůle národa.
Zakladatel a první redaktor Proměn, dr. Ladislav Radimský, byl
názoru, že kdybychom byli za Mnichova bojovali, byla by morálka národa
lepší než byla v únoru a možná, že by nebylo k únoru vůbec došlo. Rekl též,
že "rozhodnutí nebojovat jako by národ kasírovalo." (9)
V srpnu 1968 se opakovala v určité obměně historie roků 1938 a 1948.
Skutečný branný odpor se na doporučení čs. komunistických vůdců též
nekonal, i když spontánní protisovětské manifestace byly obdivuhodné.
Poučili jsme se z historie posledních 40 let anebo jsme navždy
"kasírováni"? Nechceme tomu věřit! Příklady Jana Palacha a Charty 77
jsou jiskřičkami naděje, že páteř národa není zlomena navždy.
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Poznámky:

(1) Rio Preisner, K elementární fenomenologii
poúnorové doby. Proměny, říjen 1975,str. 17
(2) Ivan Sviták, "Slepá ulička české politiky", ve Svědectví, roč. IX,č.34-36, Paříž, zima 1969.
str. 127/8
(3) Daniel Yergin: "Shatlered Peace, Origin of Gold War". Houghton-Mifflin, London-New
York, 1977,p.346-7
(4) Sir Robert Bruče Lockhart, Czechoslovak Revolution, Foreign Affairs, New York, July
1948
(5) Dr. Jiří Pelikán, Svědectví, roč.X,číslo 38, Paříž,str.313-4
(6) Dr. V. Bušek, Poučení z únorového převratu, C.S. Publishing Co., New York, 1958, str.34
(7) Hugh Seton-Watson, Rusko a Evropa, Propylaen, Berlin, 1961
(8) A.Posse-Brázdová, Když železná
opona spadla na Prahu, N á t u r och Kultur,
Stockholm, 1963, citováno v Českém slově, Mnichov, lO.října 1977.
(9) V dopise autorovi, z prosince 1966.

Vítězná revoluce má odpovědnost nejenom za ty, kteří šli s ní, nejenom
za ty, kteří stáli opodál, ale i za ty, kteří šliproti ní a které porazila. Neměla
je, poražené, už pokořovat. Ani se neměla mstít. Měla být velkomyslná a
shovívavá. Tenkrát by možná měla trochu víc starostí, ale dnes by naopak
měla mnohem méně problémů. Doposud ani jedna garnitura těch, kteří
podminovávali staré řády, neuspěla v úloze tvůrců nových pořádků. Je to
úplnějiný úkol. Nezbytně to musí být úplnějiní lidé. Naposledy to ve zcela
jiné situaci pochopil Mojžíš.
Jan Procházka
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STATI A ÚVAHY

Komunismus a lidská práva
Vladimír Kusín
Přišlo do módy nahlížet do vnitropolitických kuchyni komunistických
států pod zorným úhlem lidských práv a svobod. Jako bychom před
Helsinkami či dokonce před Carterovým pokusem o mravní regeneraci
americké zahraniční politiky tento přístup zanedbávali. Kritika
totalitárních či autoritářských principů však vždy obsahovala rozbor
vztahu mezi člověkem a společností. Nedávno zažehnutý reflektor
nicméně osvěcuje některé nové aspekty tohoto vztahu, především v důsledku tří okolností:
(1) Ve Spojených národech vyvrcholil dvacetiletý proces, během něhož
musel Sovětský svaz souhlasit s obšírnou a důkladou citací politických
práv a svobod jedince vedle práv sociálních a kolektivních zakotvených ve
dvou právně závazných úmluvách.
(2) Skončilajedna důležitá fáze mezinárodního politického uvolnění, které
kdysi začalo s jinými cíli, začleněním práva a svobod do jednoho
nedělitelného, byť dobrovolného módu operandi v podobě helsinského
Závěrečného aktu.
(3) Moskva potlačila vědomý nesouhlas, reformismus a rebelii ve vlastním
táboře na sklonku šedesátých a počátku sedmdesátých let, ale Fénix
"socialismu s lidskou tváří" vzlétl z popele v podobě Eurokomunismu.
V jednom z paradoxů tolik milovaných historií přivolala tak Moskva
sama na sebe tíhu problému, jemuž se západní studenti komunismu musí
věnovat, ať už vládnou mocí politiků nebo intelektuálním skalpelem
společenských vědců. Je však záhodno mít na paměti, že přes všechnu svou
důležitost nedovoluje hledisko lidských práv a svobod obsáhnout celou
funkci společností sovětského typu a že také nečiní jiná politickovědná
hlediska neplatnými.
V jistém smyslu jsou moderní dějiny dějinami práv a svobod ne méně, a
možná i více, než dějinami čehokoliv jiného. Historie lidského myšlení a
společenské akce v uplynulých dvou stoletích se dá vyjádřit ve třech
kontextech snažení o národní nezávislost, svobodu člověka a sociální
spravedlnost. Odtud pramení nacionalismus, liberalismus a socialismus.
Není však účelem tohoto článku filozofovat o křivolakých cestách
člověčenstva či o vzniku a vývoji zásad přirozeného práva. Pro samozvané
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marxisty leninsko-stalinského ražení je koncepce nezadatelnosti práv a
svobod člověka pouhou buržoázni tézí, která snad byla progresivní v boji
se svěrací kazajkou feudální společnosti, ale pak si jen podržela význam
kouřové clony, za níž se doma utlačují pracující masy a navenek vyváží
intervence do zemí reálného socialismu. Protože kapitalismus a
socialismus jsou antagonistický odlišné, jako peklo a ráj, i jejich chápání
lidských práv a svobod se musí lišit. Nemůže být stejnosti v otázce
podružné, nadstavbové, kde existuje protiklad základní.
Ocitujeme na podporu téze o tomto fundamentálním a záměrném
rozštěpu článek Josefa Blahože z Tvorby č.33 (17.srpna 1977): "Je-li v
kapitalismu člověk pokládán za svobodného tehdy, jestliže se může
maximálně oddělit do společnosti, zejména v prosazování svých
egoistických zájmů...je člověk v socialistické společnosti svobodný tehdy,
pokud maximálně uvědoměle spojí svou činnost a své zájmy se
socialistickou společností a socialistickou státní mocí. ...Svoboda
socialistického člověka a socialistická státní moc jsou za socialismu úzce
spojeny..." Takzvanému kapitalismu se tu podkládá nesmysl, ale rozdíl je
přesto patrný. V demokracii má člověk vlastní práva a vlastní svobodu, v
socialismu je svázán se státní mocí.
Tak tedy vláda v sociologickém smyslu, což znamená vedení strany,
disponuje právy a svobodami svých občanů a přiděluje je podle libosti buď
všem, anebo některým z nich. Za komunismu nenáleží práva a svobody
člověku jako jednotlivci, nýbrž představuje zboží, které stranické vedení
převzalo do vlastnictví spolu se stání mocí a které teď vyměňuje s
jednotlivci a skupinami lidí za jiné zboží, například politickou poslušnost,
anebo i peníze. Směnná hodnota práv a svobod se realizuje na trhu
výměnou jedné užitné hodnoty za druhou. Marx by měl radost, anebo
vztek.
Nemylme se tedy. Dohadování v Ženevě, Helsinkách a Bělehradě nemůže změnit základní dispartitu v chápání práv a svobod. Jako každé jiné
obchodní jednání může jen přimět jednu z jednajících stran, tedy vlády
komunistických zemí, aby slevila s ceny požadované od svých občanů za
podmíněné užívání jisté komodity. Změna v základním postoji by si
vyžadovala jednání o systémových změnách, a tato karta nebyla na
mezinárodním fóru vynesena.
Může se ovšem namítnout, že každá organizace společnosti obsahuje v
sobě problém limitování jednotlivců neméně než problém typu vládní
moci. Spolužití člověka s člověkem v rámci kterékoli komunity vyžaduje
regulaci, arbitráž, kompromis, ústupek, kázeň. Svoboda není anarchie a
právo jednoho člověka by nemělo rušit právo jiného. Je možno dále
namítnout - a mnozí tak činí - že omezení jednotlivce vyrůstající z takzvaně
kapitalistické povahy demokraticky organizovaných společností, byť i
nebylo stejně zhoubné jako ve společnostech autoritářských, je rovněž
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škodlivé. Lidé nemají práci a bohatí mohou užívat daleko širší svobody
než chudí. Logika věcí vyžaduje, aby se odpověď na vrozené restrikce
společenského života i na stinné stránky demokracie hledala v zlepšení
daného stavu, nikoli v opačné alternativě, jejichž nedostatky jsou dobře
známy. Jeden z principů demokracie, že totiž práva a svobody jsou
jednotlivci vrozeny, a že mu nemohou být státem propůjčeny a zase
libovolně odňaty, se nemusí zvrátit ve svůj protiklad ani při dalekosáhlých
reformách.
Seznam položek na listině dnes uznávaných práv a svobod se v
uplynulých třiceti letech podstatně rozrostl nebo, lépe řečeno, znásobil se
počet odvozenin od původních globálně pojatých postulátů. Zatímco
Franklin D. Roosevelt potřeboval jen čtyři koncepce k formulaci podstaty
své řeči o "Čtyřech svobodách" z roku 1941 (svoboda projevu, svoboda
náboženského přesvědčení, svoboda od hladu a svoboda od strachu),
nedávné úmluvy přijaté v rámci OSN obnášejí dohromady více než šedesát
položek.
Charta Spojených národů vyjádřila myšlenku lidských práv a svobod
obecnou formulací vyvozenou zejména z řady projevů západních státníků
v době války. Členským státům bylo uloženo, aby respektovaly lidská
práva a základní svobody bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk a
náboženství. Důraz se kladl na ochranu proti diskriminaci. Ozvěna
protifašistického boje byla patrná.
Konkrétněji už vypadala Všeobecná deklarace lidských práv, kterou
Valné shromáždění OSN přijalo v prvním úplném "studenoválečném" roce 1948. Jejich 31 článků zahrnuje jak politická tak sociální práva a právě
nad těmi posledními projevoval Sovětský svaz a jeho satelitní státy velkou
radost a ne zcela neprávem si i přivlastňoval kredit za jejich začlenění.
Celkem vzato však Deklarace nenabyla ve Východní Evropě žádného
zvláštního praktického významu: vládnoucí skupiny ji nedodržovaly a
jejich poddaní jen zřídka citovali její články na podporu vlastních osudů.
Je těžké si vyložit, proč komunistické státy vůbec podepsaly takový
"buržoázni" dokument. Snad proto, že jej považovaly za další klamavý
manévr ve své mezinárodní politice a za opožděný dodatek k řetězu gest
dobré vůle z doby války.V době přijetí Deklarace dospěl Stalin do poslední
krvavé pětiletky svého života a tvrdé represe již začaly ve Východní Evropě
a pokračovaly v Sovětském svazu.
K obnově zájmu na mezinárodních jednáních o právech a svobodách
došlo pak až když postalinské vedení SSSR pochopilo důležitost vzniku
nezávislých států Třetího světa koncem let padesátých a zejména v první
polovině let šedesátých. Možnost změnit hlasovací poměr ve Spojených
národech musela přispět k tomu, že Sovětský svaz opět počal prosazovat
takzvaná národní či státní práva a svobody, jako jsou anti-kolonialismus,
sebeurčení, domorodé využívání přírodních zdrojů, anti-rasismus, životní
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podmínky obyvatelstva v nově se vynořivších komunitách a podobně.
Odtud snad pramení spolupráce na Úmluvě o hospodářských, sociálních a
kulturních právech a Úmluvě o občanských a politických právech, které
byly přijaty v roce 1966.
Podle mého názoru se Moskva přepočítala v odhadu možného důsledku
těchto dvou paktů, když je doufala udržet v mezích, do nichž předtím
vykázala Všeobecnou deklaraci, tedy jako hůl na "imperialistické"
mocnosti ve své zahraniční politice a jako pouhou formalitu doma.
Podcenila schopnost domácí opozice obrátit ostří těchto úmluv proti
vládnoucím komunistickým stranám a vládám. To platí v prvé řadě o
československých reformátorech (Moskva neočekávala Pražské jaro v
době, kdy se o úmluvách jednalo), ale také o části sovětské opozice samé a
v poslední době i o jednom proudu v opozici polské.
Podobně, téměř o deset let později, hospodářké a technické výhody
vyplývající z procesu mezinárodního uvolnění se zdály být příliš lákavé,
než aby si je Moskva nechala ujít i za cenu souhlasu s včleněním
nedvojsmyslných formulací o lidských právech do helsinského
Závěrečného aktu, především ve formě Principu VII v tzv. "prvním koši".
Riziko se v roce 1975 zdálo zvládnutelné, zejména když obávaný "třetí
koš" se podařilo usměrnit k převážně kontrolovatelným kooperačním
výměnám.
Je však obtížné dohadovat se do jaké míry byly tyto dva případy - pakty
OSN a Helsinki - přepočtem se strany Moskvy a nakolik šlo o cenu, kterou
Moskva byla ochotna zaplatiti výměnou za jiné výhody. Úvahy pod
kremelským orlojem nakonec vyústily v přijetí situace, která je sice
mrzutá, ale základy moskevské říše vážně a bezprostředně neohrožuje.
Obnažení části mocenského mechanismu před mezinárodní kritikou a růst
nepohodlné domácí opozice nemůže sovětské vedení považovat za vítanou
věc, ale détente se mu třeba zdá slibovat natolik bohatou odměnu, že to
stojí za trochu té lapálie. Balancování nad propastí? Možná, ale zatím
nehraje Kreml tuto hru špatně.
Vraťme se k dlouhému seznamu lidských práv a svobod, z něhož na
první pohled poznáme, že ne každá položka je stejné povahy a důležitosti.
Obě zmíněné úmluvy vyjadřují práva národů (lidu) v prakticky stejném
znění svých prvních článků, které obsahují v podstatě dvě ustanovení: že
všechny národy mají právo na sebeurčení a že mohou svobodně
disponovat přírodními zdroji na svém území. Ostatní práva a svobody se
týkají jednotlivců a nevládních skupin v rozsahu od mikroskupin (rodina),
přes sektorové organizace (odbory), věkové skupiny (mládež), etnické
skupiny (menšiny), náhodné skupiny (obžalovaní před soudem, vězňové),
až k ženské polovině obyvatelstva. "Třetí koš" helsinské dohody vyčleňuje
další komunity jako subjekty spolupráce založené na výkonu práva uplatnění svobod, ale tento dovozený vztah musí pro nedostatek místa zů11

stat stranou naší pozornosti. Primární je platnost práv a svobod, zatímco
akce z ní vyplývající mají druhotný, i když ovšem nezanedbatelný význam.
V sovětském chápání mají národní práva přednost před právy a
svobodami jednotlivce, a mezi těmi druhými jsou práva hospodářská a
sociální nadřazena právům občanským a politickým. Nadevše pak vyčnívá
právo na práci, bez něhož ostatní práva a svobody údajně nemají smysl.
Podle komunistů pak jednotlivec nemůže vyvozovat svá práva z mezinárodních konvencí, ale jen z výkladu, který jim přikládá jeho vlastní
vláda. Všechna práva a svobody jedince jsou tak podmíněna úředním
souhlasem a odvisí od úředně sankcionovaných pravidel.
Nejobvyklejší takovou podmínkou, jak již řečeno, je politická
poslušnost. Člověk, který prokáže politickou poslušnost, či aspoň
povolnost, může automaticky očekávat větší rozsah práv a svobod než
politický kritik.
Maje na mysli tento dvojjediný princip hierarchizace práv a svobod a
jejich podmíněnosti politickým souhlasem, můžeme ustanovení dvou
mezinárodních úmluv o právech a svobodách rozdělit do kategorií podle
stupně uplatnitelnosti ve státech sovětského typu.
(1) Předně tu jsou přijatelná a v zásadě uplatňovaná práva, která
vyplývají z povahy socialistického zřízení, zvláště pak centrálního vedení
ekonomiky a rozdělování větší části společenského produktu
prostřednictvím státních agentur buď obyvatelstvu vůbec, anebo určitým
společenským skupinám. Sem můžeme zařadit taková ustanovení, jako je
právo na práci (ale ne na svobodnou volbu zaměstnání, neřku-li povolání),
právo na bezplatnou či levnou lékařskou péči a penzijní zaopatření (i když
se ovšem příspěvky srážejí z platu či mzdy, takže jde de facto o státně řízené
pojištění), právo rodin, mládeže, žen a podobně na pomoc od státu, právo
ne bezplatné vzdělání (ne však podle vlastního výběru), a právo etnických
menšin na hmotnou pomoc při organizování kulturních programů.
(2) Do druhé kategorie patří formální aspekty některých tradičních práv
a svobod. Formě je učiněno zadost, ale bez obsahu je její smysl pochybný.
Tak každý má právo hlasovat ve volbách, v nichž se však nesoutěží, a
každý má právo být členem odborové organizace, která je však pod
stranickou kontrolou. Náleží sem i některá specifická ustanovení z oboru
práva, například uznání, že každý člověk (s výjimkami) je právní osobou
před zákonem a že každý má právo na vlastního obhájce před soudem (i
když ne podle vlastního výběru).
(3) Třetí skupina zahrnuje polopráva a polosvobody nebo, lépe řečeno,
zlomky práv, která jsou v demokratické společnosti považována za
nerozdrobitelné celky. Sem je možno zahrnout celou oblast práva "mít
vlastní názory", včetně politických a náboženských, která však v komunistické společnosti neobsahuje svobodu sdělovat názory jiným. Můžete si myslet, věřit a dokonce psát co chcete, ale nesmíte o tom mluvit.
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přivádět jiné na své stanovisko a zveřejňovat své myšlenky vně
cenzurovaného komunikačního systému.
(4) Omezení existuje za čtvrté v tom, že určitá práva a svobody platí jen
pro některé jednotlivce či skupiny lidí, ale ne pro jiné. Tak někteří lidé
skutečně chtějí veřejně vyslovit podporu politice komunistické vlády a
jejich svoboda tak činit je prakticky neomezená, i když pod dohledem.
Svoboda pro příznivce, nesvoboda pro kritiky. Konkrétněji vzato může
svoboda vědeckého bádání platit pro přírodovědce, ale ne pro
společenskovědné pracovníky. Sdružovací svoboda může platit pro
nepolitické a neideologické kluby a spolky, ale ne pro politické strany a
skutečné odborové organizace. Petiční svoboda může platit jen pro ty, kdo
vznášejí "pozitivní" návrhy. Svoboda pohybu může platit pro členy
vládnoucí elity, i pro ně však s omezením, ale ne pro každého.
(5) Za páté se některá práva a svobody udělují jako výjimky, často v důsledku tlaku (většinou mezinárodního, ale také vnitřního, například se
strany dělnictva v Polsku) nebo protože se úřady ocitly v trapné situaci
nebo tehdy, když takový krok může přinést výhodu větší než je vzniklá
ztráta. Tato kategorie se dále dělí na (a) právo či svobodu udělenou jedinci
či určité skupině, ale ne jiným, kteří na ně mají úplně stejný nárok,
například výměna Bukovského za Corvalána; (b) právo či svobodu
udělenou pouze jednou (nebo několikrát), ale ne pravidelně, například
uveřejnění Jednoho dne v životě Ivana Denisoviče; a konečně (c) právo či
svobodu spojenou s popřením prakticky všech ostatních práv a svobod
téže osobě, například existenční postih židů žádajících o expatriaci do
Izraele v době než je jim výjezd povolen.
(6) Do poslední kategorie pak náleží klíčová a integrální práva a
svobody, tak jak se v moderní formě vyvinula z postulátů americké a
francouzské revoluce a z přirozenoprávní teorie. Ta jsou pro autoritářské
režimy nepřijatelná, protože jejich uplatnění by změnilo podstatu systému.
Tato práva a tyto svobody se rovnají reformě ajejich uskutečnění by mohlo
i věstit revoluci. Patří sem těchto osm práv a svobod:
(a) národní sebeurčení,
(b) - politická soutěž,
(c) - vytváření nekontrolovaných organizací,
(d) - plná svoboda projevu, včetně hlásání systémových změn a
alternativ,
(e) - ochrana jednotlivce proti svévolnému pronásledování a represi,
(f) - nekontrolovaný styk se zahraničím, včetně korespondence,
cestování, emigrace a spolupráce,
(g) - vyhledávání, přijímání a sdělování neautorizovaných informací,
(h) - soukromé hospodářské podnikání (i když určitá míra této svobody
se toleruje de facto a v některých komunistických zemích či sektorech i de
jure).
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(a) - národní sebeurčení,
Opozice vůči komunistickému systému na podkladě jeho postoje k
lidským právům, ať už vychází z mezinárodní komunity, jako tomu bylo v
Helsinkách a Bělehradě, anebo od domácích odpůrců, musí tedy směřovat
ke konsolidaci práv a svobod režimem poskytovaných; rozšíření práv
částečných a výběrových tak, aby zahrnovaly větší část práva samotného a
aby platily pro větší okruh lidí; zvýšení počtu výjimek; snížení rozsahu a
hloubky diskriminačních opatření; a podle toho jak reformě či revolučně
uvědomělí si odpůrci sovětského systému mohou dovolit být, k prosazení
práv a svobod tabuizovaných ve své podstatě.
Charta 77 patří k nejobsažnějším a nejvlivnějším veřejným kolektivním
kritikám komunistické filosofie a politiky na poli lidských práv a
základních svobod, jaké se kdy zrodily uvnitř sovětského bloku. Má to
svou příčinu.
Průvodním jevem znovunastolení společenské kontroly sovětského
typu po porážce reformního experimentu v Československu bylo a je
potlačení osobních i skupinových svobod za hranici, na kterou si
československá společnost uvykla v náběhu k Pražskému jaru v šedesátých
letech, nemluvě už o nadějích samého roku 1968. Kontrast mezi
skutečností na jedné straně a literou i duchem obou úmluv Spojených
národů, podepsaných i ratifikovaných Československem, tak vyvstal
zvláště ostře, a jeho kontury jsou ovšem ještě zřetelnější oproti stále živému
povědomí tradiční české politické kultury. Početná skupina lidí,
postižených takříkajíc dvakrát, jednou jako občané svého státu a podruhé
jako poražení experimentátoři s alternativní formou osvícené
komunistické vlády, vydala ze sebe vůdčí představitele, připravené
postavit se proti represi energicky a inteligentně. K těmto třem faktorům tradičnímu vědomí, markantně postižené velké skupině lidí a existenci
menší skupiny odhodlaných aktivistů - je třeba připočíst vývoj
mezinárodní, najmě dozrávající eurokomunistickou tendenci s prakticky
stejným demokratizujícím nábojem jako měla československá reforma,
jakož i již zmíněnou konfiguraci mezinárodního uvolnění, vrcholící v
Helsinkách a v Bělehradě. Bez vlivu ovšem nezůstala ani nová zahraničněpolitická metodologie americké vlády.
Charta se tak zrodila ze souběhu domácích a mezinárodních událostí.
Nemá charakter politického programu v tom smyslu, že nepostuluje
systémovou alternativu k danému stavu. Při tom však překračuje meze
pouhé stížnosti na nedodržování zákonů ve dvou významných směrech.
Předně se Charta nevyhýbá vytýčení těch práv a svobod, jejichž
uskutečnění si lze představit jen za podmínek systémové změny, především
ve vztahu ke kardinální otázce komunistického způsobu vlády - vedoucí
úloze strany. Charta praví: "Nástrojem omezení a často i úplného
potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech
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institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátů vládnoucí
strany a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců".
Za druhé je Charta namířena proti komunistické koncepci práv a
svobod jako majetku státu, který se svévolně přiděluje k dočasnému a
podmíněnému užívání obyvatelstvu. V Chartě se říká, že nejen politické a
státní úřady, ale "každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a
tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně zavazují
nejen vlády, ale i všechny občany".
Charta je produktem spojené socialistické a demokratické tendence,
která se vyvinula jako nejsilnější element v československém opozičním
spektru. V základě tohoto procesuje výměna koncesí na obou stranách:
reformní komunisté se konečně a jak se zdá plně vzdali své koncepce
vedoucí úlohy strany, zatímco liberální demokraté přijali sociálnědemokratický rámec opozičního programu. Svým odmítnutím vést dělicí
čáru mezi ex-komunisty a nekomunisty, či mezi socialisty a demokraty, jde
Charta i za rámec Akčního programu KSČ z dubna 1968. Charta je
přijatelná jako minimální program jak pro ty, kdo se snaží dosíci změny
reformou systému, tak pro totální oponenty komunismu.
Konečně pak má Charta i silný morální náboj, jaký ovšem mělo i
Pražské jaro svým důrazem na "lidskou tvář" socialismu a náběhem k
" n á r o d n í m u smíření". P r a n ý ř u j í c "nelidskou t v á ř " takzvané
"normalizační politiky", Charta požaduje dokončení procesu morální
regenerace symbolizované pojmem "destalinizace". Současně však varuje
před nemorálními důsledky konsumerismu, kterým vláda oblažuje
obyvatelstvo výměnou za ideologickou a politickou pasivitu.
Každá společnost a každý politický systém potřebuje kritiku svého
mravního základu a podle mého názoru svědčí východoevropské opozici
úloha morálního kritika neméně než formulování politických alternativ a
obrana zákonnosti.
Říjen 1977

V nedaleké budoucnosti si budou muset i vládci v Kremlu přiznat, že
jejich mýtus už neplatí a že bezpečí Sovětského svazu a prestiž komunistické strany nelze trvale zakládat na schopnosti armády a policie umlčet
každého, kdo poznal, že 'král je nahý'.
Erazim Kohák
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K psychológii slovenského
politického realismu
Branislav Štefánek
Po storočnici Antona Štefánka, ktorú sme si pripomenuli vlani v apríli,
prichodí nám pristaviť sa nad hrobom Milana Hodžu - od jeho narodenia
uplynulo sto rokov vo februári 1978. Obe výročia nám pripomínajú celý
rad udalostí, problémov a zážitkov, ktoré sa už vidia byť veľmi vzdialené
hoci patria do nedávnej minulosti. Môj článek nieje však príspevkom k
historiografii Slovenska a Československa v presnom zmysle tohoto slova.
Jeho témou sú niektoré psychologické aspekty zjavu, ktoré by bolo možné
nazvať s istou mierou veľkorysosti "slovenským politickým realizmom",
ako aj osobnosti dvoch vedúcich predstaviteľov "realistickej generácie":
Hodžu a Štefánka. Som si, samozrejme, vedomý rizika psychologických
analýz, ktorým hrozí tým väčšie nebezpečenstvo, že zabŕdnu do
plauzibilnýh ale nekontrolovateľných špekulácií, čím viacej sa pokúšajú o
presnú interpretáciu osobností mŕtvych dejateľov. Mojou snahou nie je
vykresliť detajlný psychogram ľudí alebo politických postojov. Chcem
pomocou niekoľkých všeobecných postrehov o psychologickom pozadí
sporov medzi "realistickými politikmi" a staršou generáciou
"romantických nacionalistov" vykresliť pozadie, na ktorom vyniknú
najzákladnejšie povahové vlastnosti Hodžu a Štefánka.
Z dôvodov, ktoré ozrejmia, ako dúfam, aspoň nepriamo závery tohto
článku, používam v ňom typologické pojmoslovie Carla Gustava Junga.
Vecnú problematiku tohto pojmoslovia nieje možné osvetliť v súvislosti s
danou témou. Pre rozbor iných otázok psychológie politiky a najmä pre
zásadné úvahy o motivácii národného hnutia, je výhodnejšie pridržať sa
niektorých psychologických terminológií novšieho dátumu.
Jungovo pojmoslovie cieli predovšetkým na konštitucionálne a zdedené
vlastnosti ľudskej psyché. Jej "osudy" v spoločenskom živote zohľadňuje
iba do istej miery. Národné hnutie "buditeľského typu" a nacionalizmus je
však zjavom historickým, ktorý sa zvykne študovať v jeho spoločenskom
kontexte. Nieto tiež pochýb, že spoločenský život v starom Uhorsku
vplýval citeľne na psychologický profil Milana Hodžu a. Antona
Štefánka.
V inom sociálnom prostredí a v inej historickej epoche by sa ich dispozície
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a talenty - najmä dispozície a talenty rozumové a politické - rozvíjali
inakšie. Moja úvaha je teda ahistorická, je zameraná iba najeden rozmer
daného problému, na rozmer subjektívne psychologický.
Zážitok národného horlenia má zo stanoviska psychológie ľudského
vedomia i podvedomia osobitné, historickým predstavám o romantickej
epoche v niektorých ohľadoch protirečiace črty. Romantické hnutie sa
zvykne charakterizovať ako vzbura citu proti rozumu, inštinktu proti
intelektu, vnímania proti uvažovaniu, subjektu proti objektu a
subjektivizmu proti objektivizmu, samotárstva proti sociabilitě, mýtu
proti dejinám, mystiky proti rituálu, poézie proti próze, ženskosti proti
mužnosti, prirodzeného života proti životu civilizovanému, individuálnej
slobody proti spoločenskému poriadku, demokracie proti aristokracii,
človeka proti štátu... 1/ Národné horlenie nie je však ani len vo svojej
romanticko-nacionalistickej podobe subjektivistické, upnuté na subjekt, a
samotárske. Charakterizuje ho práve naopak vysoká miera závislosti
subjektu na objekte, človeka na milovanom národe. Zo stanoviska
Jungovej typológie možno ho preto označiť za extrovertné: "O extroverzii
hovorím ... keď človek venuje celý svoj záujem vonkajšiemu svetu,
objektu, a keď mu pripisuje výnimočný význam, výnimočnú hodnotu." 2/
Je príznačné, že spolu s Wilhelmom Ostwaldom Jung pokladá
extrovertný typ za výslovne "romantický", zatiaľ čo introvetný nazýva
"klasickým". 3 / Toto zásadne zadelenie do jeho typologickej schémy treba
však upresniť. Romantický nacionalizmus charakterizuje bezpochyby
prevaha citovosti nad chladnou, objektívnou rozumovosťou. Povedané
Jungovym pojmoslovím, vedomá funkcia cítenia dominuje v ňom nad
myslením a myslenie - keď je zatlačené do podvedomia - predstavuje
funkciu menej diferencovanú, slabšie rozvitú.
Tým nie povedané, že extrovertne citový človek nevie metodicky
myslieť, usudzovať v súhlase so zákonami logiky: "Myslenie... nie je
celkom zatlačené, ale iba potiaľ, pokiaľ jeho neúprosná logika vedie k
záverom, ktoré sa cíteniu nehodia. Je však pripustené ako služobník citu,
alebo lepšie povedané, ako jeho otrok. Má zlomenú chrbticu, nemôže sa
realizovať v súhlase so svojim vlastným zákonom." 4/
Všetky tieto charakteristiky sú, samozrejme, mienené "edeálne typicky",
hoci samotný Jung ich prirovnáva ku "galtonovskej fotografii", ktorá
zobrazuje nie ideálny, ale priemerný, štatistický typ. S ohľadom na
samotný princip Jungovej typológie, každý extrémny introvert či
extrovert, typ myslivý, citový, vnímavý či intuitívny, musí byť neurotikom
a je preto predmetom psychopatológie, nie psychológie. Medzi duševne
zdravými ľuďmi čistý extrovert - a tým aj extrémny romantický
nacionalista - nejestvuje. Jungov popis jednotlivých typov neslobodno
teda brať doslova, ale iba ako zámernú abštrakciu, pri ktorej boli
zanedbané individuálne a náhodné črty živých ľudí.
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V našej charakteristike pomocou Jungovej typológie možno ísť ešte
ďalej. Cit je u romantického nacionalistu nielen cenzorom myslenia, ale aj
vnímania a intuitívneho poznávania. Vo svojom vzťahu k národu
romantický nacionalista trpí "slepotou zamilovaných". Nevidí a netuší
také jeho záporné vlastnosti alebo sklony, ktoré by boli vskutku
neospravedlniteľné. Nepríjemné vnemy nevedia jednoducho prekročiť
jeho "percepčný prah". Romantický nacionalista je typom "dionýzskym".
Podlieha opojeniu, ktoré Jung popisuje slovami: "...keď význam objektu
dosiahne ešte vyšší stupeň..., nastáva taká asimilácia subjektu na objekt, že
cítiaci subjekt viacej alebo menej zaniká (untergeht). ...Subjekt je do tej
miery vsatý (aufgesogen) do jednotlivých citových procesov, že
pozorovateľ má dojem ako keby už jestvoval iba proces cítenia a nie
subjekt cítenia." 5/ S ohľadom na rojčivé nálady romantického
nacionalistu, na jeho mäkkosť, výstižné sú tiež Jungové poukazy na
"ženské črty" extrovertne-citového človeka a na celý rad ďalších jeho
typických vlastností. Jung neuvádza na druhej strane nijakú
charakteristiku, ktorou by sa táto letora zásadne líšila od typu slovenského
národného buditeľa s romantickými sklonmi.
Slovenskí "realistickí národovci" * formulovali svoje mravné,
národné, spoločenské a filozofické názory od samotného počiatku formou
kritiky a na adresu staršej generácie, ktorá mala svoje hlavné stredisko v
Turčianskom Svätom Martine a vo Svetozárovi Hurbanovi
Vajanskom
videla svojho uznávaného vodcu. Realistické "hnutie" malo najmä zo
začiatku chrakter vyslovene moralistický: v boji proti vlastným i cudzím
mravným slabostiam videlo v duchu Masarykovej filozofie hádam
najdôležitejší bod programu národného. Hlásilo sa pritom ku kresťanskej
etike. Nanucuje sa preto otázka, či individuálny, transcendentálný osud
duchovnej bytosti - človeka nepredstavoval predmet hlavného záujmu
slovenských realistov aj v kontexte otázok vyslovene spoločenských a
politických. Takýto postoj by bolo možné pokladať za introvertný a stál by
v pravej protivé voči extrovertnému zameraniu romantického
nacionalistu.

*/ Medzi realistov možno zaradiť predovšetkým - ale nie výlučne - príslušníkov "mladšej"
generácie slovenských národovcov z konca minulého a zo začiatku nášho storočia, ktorí boli
ovplyvnení Masarykovou filozofiou. O k r e m Milana Hodžu, ktorého n e m o ž n o označiť za
"hlasistu" v presnom zmysle t o h o t o slova, šlo o Vavra Šrobára, Pavla Blahu, Antona
Štefánka, Fedora H o u d k a , Igora Hrušovského, Milana Štefánika. Josefa GregoraTajovského, Ivana Hálka, Dušana Makovického, Jaroslava Vlčka, Jozefa R u m a n a ,
Žigmonda Zikmundíka, Vladimíra Krnu, Ľ u d o v í t a Medveckého, A d o l f a Kállaya, Fedora
J e s e n s k é h o , V l a d i m í r a F a j n o r a , M e a k u l p i n s k é h o , Š t e f a n a J a n š á k a a ďalších
splupracovníkov časopisu Hlas. Medzi ešte mladších realistov patrili spolupracovníci
časopisu Prúdy, napríklad Bohdan Pavlů, Ivan Markovič, František Votruba, J u r a j Slávik,
Karol Hušek, J á n Burjan, J á n Halla, Pavol Bujnák a ďalší.
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Jung vyjadruje naznačený protiklad slovami: "Zatial čo sa extrovertný
typ zvykne odvolávať na to, čo k nemu prichodí z objektu, introvertný typ
sa opiera zväčša o to, s čím sa zovňajší dojem dostává v subjekte do
konštelácie." 6/ Medzi prvky, ktoré sa môžu dostať do subjektívnej
konštelácie so zovňajším dojmom, patrí bezpochyby mravné cítenie
človeka: "Morálka sa nám nenanucuje zvonka - máme ju napkon danú a
priori v nás samých... Je inštinktívnym regulatívom konania." 7/
Mravnosť nie je však iba "inštinktívnym regulatívom konania", ale aj
súborom spoločensky sankcionovaných noriem, ktoré sú často veľmi
vzdialené od svojich apriórnych koreňov v "kolektívnom podvedomí"
ľudskej duše. Nie sú iba "archetypom", ale aj konvenciou. Na spoločenské
predpoklady a dôsledky ľudského konania zameraný moralizmus
hlasistov popisuje veľmi výstižne Štefan Janšák v životopise Dr. Pavla
Blahu. "Hoci nám hlasisti pojem svojej morálky nedefinovali, z jej zásad a
ich aplikácie vidíme, že majú na mysli praktické účinky mravného
zdokonalovania dosiahnuteľné na tomto svete. Výslovne síce nikde
nevylučujú vplyv mravného života na večné spasenie kresťana, ale predsa
tento moment ustupuje do pozadia." 8/ Janšák poukazuje na skutočnosť,
že hlasisti formulovali svoje mravné predstavy pod vplyvom Masaryka, a
že súvisia prostredníctvom jeho myšlienok s morálnou filozofiou
anglického utilitarismu, ktorá mala vyslovene racionálny charakter.
Extrovertné, na objektívny spoločenský život zamerané, a rozumové
črty morálnej filozofie, ku ktorej sa hlásili najznámejší predstavitelia
realistickej generácie, vystúpia ešte zreteľnejšie do popredia keď si
pripomenieme jej hlavné etické kritéria. Meradlom mravnej ušľachtilosti
národne uvedomelého Slováka bol z hlasistického stanoviska jeho kladný
vzťah k obyčajnému roľníckemu ľudu. Meradlom postoja nemravného
jeho sklon hlásiť sa k "panskej vrstve" a zujímať dištancovaný postoj k
ľudu. Takzvaná "panština" bola pre hlasistov synonýmom skoro všetkých
morálne závadných vlastností človeka: sebeckosťou počínajúc cez
poživačnost'až po nepravdivosť a manželskú neveru. Populisticky ladená
morálka tohoto druhu mala už konkrétnou spoločnosťou podmienené
črty a stála ďaleko k úvahám o transcendentných prameňoch kresťanskej
mravnosti.
Podobne treba chápať aj hlasistické "náboženstvo pravdy". Šrobárov
výrok "Predmetom lásky k národu je nadovšetko pravda" má síce blízko aj
k Tolstojovéj filozofii, rozhodujúca je však jeho pragmatická náplň. Pravdivé poznatky o národe sú neodmysliteľným predpokladom pre racionálny, efektívny čin v prospech národa. Hlasistom nejde o meditatívne vnímanie večných právd, ale o "drobnú prácu medzi ľudom", ktorá tvorí jadro
ich sociálnej náuky. Aj mravná sebakritika ku ktorej sa tak nekompromisně hlásili, bola pre nich na prvom mieste psychologickým predpokladom služby ľudu a iba potom praktickým prejavom kresťanskej
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pokory. Výnimku tvoria iba Tolstojovi prívrženci v hlasistíckom hnutí,
ktorí mali podstatne ďalej k pragmatizmu, ako ortodoxní masarykovci.
Náuka o drobnej práci medzi ľudom a program všestrannej
emancipácie národa od maďarskej nadvlády, tvorí napokon východisko k
hlasistickej kritike prílišnej emocionálnosti starších slovenských
národovcov. Nežiadali od nich akúsi bezcitnosť, tvrdosť, ale stálu
bezpodmienečnú ochotu k racionálnemu zasahovaniu do spoločenského
života, k práci v prospech národa. Ich stanovisko našlo štyridsať rokov
neskoršie veľmi presnú formuláciu vo "finálnej" teórii citov Jean Paul
Sartrea. Premenou vlastného vedomia pomocou citového vzruchu človek
mení celý zažívaný svet a to do takej podoby, akú si v danom okamihu želá:
"Snažíme sa zmeniť svet, to znamená žiť ho takým spôsobom, ako keby
vzťah vecí k ich možnostiam nebol určený determinujúcimi procesmi, ale
mágiou." 9/ Smútok dáva napríklad svetu "chmúrnu", to znamená
nediferencovanú štruktúru, ktorá nekladie na smútiaceho človeka nijaké
akčné nároky. City sú, podľa Sartrea, nie podvedomé ale vedomé stavy
ľudskej duše a možno ich preto vôľou kontrolovať.
Presne tento názor zastávali hlasisti najmä vo svojej kritike
fatalistických, mesianistických nálad a panslavistického rojčenia, ktorým
sa oddávala staršia generácia národovcov. Voči pasívnemu očakávaniu
kedy už konečne zasiahne do slovenských dejín "deus ex machina
orientalis" 10/, stavali pozitívny, konkrétny program československej
vzájomnosti a neskoršie československej národnej jednoty.
Súhrnne sa dá povedať, že zo stanoviska Jungovej typlógie za
extrovertný možno označiť práve tak slovenský romantický
nacionalizmus, ako politický realizmus. Príslušníci oboch táborov boli
orientovaní na ten istý zovňajší objekt záujmu, na národ. Zaujímali však
voči nemu rozdielny postoj: romantickí nacionalisti prevažne citový,
realisti prevažne "myslivý". */ Tento rozdiel hral veľmi významnú úlohu.
Ako všetky spoločenské a politické hnutia, slovenský národný pohyb
musel formulovať pokiaľ možno logicky svoje stanovisko a pôsobiť
prostredníctvom písaného i hovorného slova na svojich prívržencov i na
národne "neprebudené" vrstvy. Inými slovami, spor medzi staršou a
mladšou generáciou sa prejavoval na úrovni politicko-programovej a
svetonázorovej bez ohľadu na ich spoločné extrovertné stanovisko k
národu.
Téza, že myslenie je v duševnom živote extrovertne citového človeka
"služobníkom citu", nedáva ešte odpoveď na otázku aké je jeho celkové
zameranie. P o d ľ a Jungovej
teórie o kompenzačnom vzťahu
*/ Pretože Jung označuje z príčin, ktoré v danej súvislosti nemožno vysvetliť, oba typy "citový" i "myslivý" (Fiihltypus, Denktypus) - za "racionálne", nepoužívam zámerne názov
"racionálny", alebo " r o z u m o v ý " typ, ale "myslivý".
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kontrastujúcich typov, musí to byť myslenie zamerania introvertného:
nežije z objektívnej pravdy zovňajšieho sveta, ale z vnútornej,
"archetypickej" pravdy, ktorá sa skrýva v kolektívnom podvedomí a
inšpiruje introvertné myslenie. V prednáške, ktorú predniesol v roku 1913
na psychoanalytickom kongrese v Mníchove, Jung použil pre
charakterizovanie "myslivého" typu introvertnej a extrovertnej orientácie
pojmoslovie Williama Jamesa. Prvý z nich je "tender-minded", čo Jung
prekladá veľmi voľne výrazom "duchovne zmýšlajúci" (GeistigGesinnter). Má sklon k mysleniu racionalistickému, pre ktoré sú
dôležitejšie zásady, ako skúsenosť. Tú podriaďuje uznávaným princípom,
logickému úsudku a svojmu presvedčeniu. " 'Tender-mindeď je
intelektualistický, idealistický, optimistický, nábožensky založený,
indeterministický, monistický a dogmatický. Všetky tieto vlastnosti
prezrádzajú zreteľne jeho skoro výlučnú sústredenosť na myšlienkový
svet." Myslivý typ, ktorý je orientovaný extrovertne, James nazýva
"tough-minded" a Jung prekladá toto označenie výrazom "hmotne
zmýšľajúci" (Stofflich-Gesinnter). Je to empirik, ktorý sa "riadi faktami".
Jeho myslenie predstavuje duchovnú reakciu na poznatky dané
skúsenosťou a "objektívnu skutočnosť" si cení viacej, ako zásady. 11 /
Netreba zoširoka dokazovať, že staršia generácia slovenských
národovcov mala vskutku jasný sklon k introvertnému typu myslenia.
Postačí krátky poukaz na oneskorený spoločenský vývoj celého Uhorska
12/ aby bolo jasné, že na rozdiel od západoeurópskych krajín v úzkom
zmysle tohoto slova, medzi ktoré treba rátať aj krajiny české, Slovensko
neprešlo v 19. storočí sociálnymi, hospodárskymi a politickými zmenami,
ktoré by sprevádzalo rýchle napredovanie empirických prírodných vied
ako aj pozitivistického a materialistického svetonázoru. Národne
prebudená inteligencia si zachovala celkom prirodzene sklon k
introvertnej náboženskej viere. Rovnako aj veľká príťažlivosť Hegelovej
filozofie - učebnicového príkladu filozofie introvertnej - pre žiakov a
následovníkov Ľudovíta Štúra neprekvapuje. Kompenzačný vzťah medzi
extrovertne-citovým postojom voči spoločenskému objektu na strane
jednej a sklonom k introvertnému mysleniu na strane druhej, pôsobil u
slovenskej konzervatívnej inteligencie presne tým istým smerom, ako
tradičné zmýšľanie uhorskej spoločnosti v 19. storočí.
Jungovu typológiu myslenia je možné uplatniť aj pri charakterizovaní
slovenských realistov, predovšetkým priamych žiakov Tomáša Garique
Masaryka. Ako je známe, Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému a jeho
priateľom sa zdali byť materialistickými empirikmi, ktorí sa vedome
snažia podryť náboženské korene špiritualistického svetonázoru
Slovákov. Niektorí z nich videli možno v Antonovi Štefánkovi, ktorý sa
zvykol odvolávať na západnú vedu, hádam ešte typickejšieho "hmotne
zmýšľajúceho" intelektuála, ako trebárs vo Vávrovi Šrobárovi, ktorý
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pôsobil neraz dojmom čistého moralistu. Štefánek propagoval už
počiatkom tohto storočia Comteovu
pozitivistickú sociológiu,
polemizoval s náboženskými predsudkami, hlásal egalitárske pedstavy o
vzťahu medzi ľudom a zemianstvom 13/, zaujímal kritické stanovisko k
"mystickému konzervativizmu otcov", ich pojatie národa označoval za
"aristokratické" 14/, odmietal romantické preceňovanie jazyka a
romantický nacionalizmus vôbec 15/, spochybňoval ideológiu
slovenského nacionalizmu poukazom na historickú mladosť národov, na
možnosť takzvaného "stupňovitého nacionalizmu". 16/ Tak isto by bolo
možné interpretovať skutočnosť, že Štefánek sa stal zakladateľom
slovenskej empirickej sociológie v jej typickej sociografickej podobe.
Už pri povrchnom štúdiu najdôležitejšieho Štefánkovho diela, "Základy
sociografie Slovenska", nemožno sa však ubránit dojmu, že kapitoly, v
ktorých vysvetluje svoj názor na slovenskú spoločnosť a na problémy
moderného ľudstva vôbec, sú zaujímavejšie a originálnejšie, ako kapitoly
metodologické a systémové. Štefánek pokladal niektoré teórie a pojmy
Ferdinanda Tonniesa a nemeckej formálnej sociológie za také evidentné a
vecne dôležité, že z nich dedukoval celý rad záverov pre metódu
a systematiku sociografického výskumu Slovenska bez ich predbežnej
empirickej previerky v terénnom výskume. Takýto postup nebol typický
pre extrovertného, ale práve naopak pre introvertného mysliteľa.
V Štefánkovej sympatii k "pospolitostnému" typu spoločenských
skupín, ako ho definoval Tonnies, a v jeho zápornom postoji k typu
"spoločenskému", zaznieva tiež skepsa voči možnosti hlbších zásahov do
spoločenského života na základe poznatkov empirickej vedy. Štefánkova
kultúrna kritika prevahy prírodných vied nad metafyzikou a filozofiou,
obavy, ktoré prejavuje nad rozkladom špiritualistického, kresťanského
svetonázoru, pôsobí napokon - najmä vo svojej neskorej, najzrelšej
podobe - dojmom veľkej obhajoby hodnôt a právd introvertného
myslenia. 17/ Je pritom charakteristické, že Štefánek spája kritiku
extrémne ľavicových i pravicových vzdelancov, ktorých nazývá
"aktivistická inteligencia", a popisuje ich zväčša vyslovene extrovertnými
črtami: "...stále prízvukovanie "praxe", "skutočnosti", "faktov", "ducha
doby" a naopak, odmietanie všetkého, čo nesúvisí s materialistickým a
mechanistickým názorom na svet, čo zapácha filozofiou alebo
náboženskou špekuláciou, onen materialistický a primitívny názor na
pojem štátu a národa..., ono klaňanie sa pred zlatým teľaťom a
technickým pokrokom, "všemohúcou revolúciou" atď., znázorňuje
duchovný chaos, v ktorom tzv. politicky aktivistická inteligencia väzí."
18/

Na ilustráciu introvertných prvkov v Štefánkovom myslení by bolo
možné uviesť veľa citátov tohoto druhu. V našej súvislosti je však dôležité
zaznamenať, že celá jeho osobnosť tvorila originálne pletivo extro- a
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introvertných črt. Živý záujem o "spoločenské objekty" - nech už išlo o
krajanov na Záhorí, Československú republiku, inteligentné vrstvy
národa, roľníckych synčekov v "Slobodnom učení sedliackom", alebo
poslucháčov bratislavskej univerzity - nikdy nenarušil jeho vnútorný
odstup od svetskej slávy, zvodov politickej moci, i od nepriazne
spoločenského okolia a zlovolnej kritiky. Štefánek mal bezpochyby
rozporný vzťah k politike. Chýbala mu politická vášeň. Nieje náhoda, že
zamenil ako 60-ročný bez prinútenia, slobodne a suverénne, parlamentný
mandát a vysoké politické funkcie za univerzitnú katedru. A
neprekvapovalo, ked'za druhej svetovej vojny znášal so stoickým pokojom
nepriazeň doby.
Dve tézy C. G. Junga sú dôležité pre pochopenie Št efánkovej osobnosti,
ktorú by bolo možné označiť za celkove atypickú s istými introvertnými
akcentami. Predovšetkým, atypickí ľudia sa vyskytujú oveľa častejšie,
ako ľudia typickí, pričom každý introvert prechováva extrovertné prvky
vo svojom podvedomí a naopak: "Podvedomé sa vlieva... bez prestanie do
vedomého duševného diania, a to v takej veľkej miere, že pozorovateľovi
padne neraz ťažko keď má rozhodnúť, ktoré povahové vlastnosti treba
prisúdiť vedomej a ktoré podvedomej osobnosti." 19/ Po druhé, Jung
pokladá našu historickú epochu, epochu empirickej prírodnej vedy,
materialistického svetonázoru, senzuálneho životného štýlu, za vyslovene
extrovertnú. Duchu tejto epochy podliehajú mnohé introvertné osobnosti.
Introvert sa nachádza... "v menšine - pravda, nie početne, ale citové nielen voči extrovertným ľuďom, ale voči nášmu všeobecnému
západnému svetonázoru..." 20/ Z toho vyplývajú isté napätia medzi
vedomím a podvedomím, ktoré vedú ku kompenzačným reakciam. Zdá sa
mi, že Štefánek mal sklon kompenzovať svoje extrovertné stanovisko v
oblasti sociografie introvertnou kritikou záporných stránok modernej
západnej spoločnosti.
Príznačný je v našej súvislosti fakt, že aj v Masarykovej filozofii možno
nájsť práve tak extrovertné, ako introvertné prvky. Jeho comteovsky
ladené presvedčenie, že ľudské poznanie sa vyvíja od mytológie k
objektívnej vede, dôraz kládol na realistický prístup ku všetkým
praktickým otázkam spoločenského života, je napríklad v očividnom
psychologickom protiklade voči jeho špiritualisticky inšpirovanej filozofii
českých dejín, ktorá sotva vyvierala z extrovertného typu myslenia. Názor
Svetozára Hurbana Vajanského, že Masaryk a jeho žiaci sú v skutočnosti
materialistickými ateistami, že zbožňujú prírodné vedy a nemajú zmyseľ
pre náboženskú pravdu, neobstojí.
Hádam najzreteľnejšie sa tento introvertný idealizmus prejavoval v
podvedomom sklone hlasistov k zameňovaniu mravnej sebakritiky na
strane jednej a "drobnej práce medzi ľudom" na strane druhej za prácu
politickú. Ani ich snaha nahradiť rusofilské rojčenie staršej generácie
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realistickým programom československej "vzájomnosti" nedávala
odpoveď na otázku, aké konkrétne ciele majú slovenskí politici sledovať,
aká má byť ich stratégia a taktika na politickej scéně starého Uhorska,
najmä na pôde budapeštianskeho parlamentu. Napokon, hlasisti sami
nechceli dlhý čas z rôznych vecných a psychologických dôvodov otvorene
hlásať myšlienku národnej jednoty československej a na nej založený
program československej štátnosti. 21/
Politickým realistou v presnom zmysle tohoto slova bol na druhej strane
muž, ktorého nemožno zaradiť do užšieho okruhu hlasistov: Milan
Hodža. Pravda, Hodža patril medzi stálych prispievateľov "Hlasu" po
celú dobu jeho vydávania , kritizoval pasivitu a panslavistické nálady
martinských politikov, propagoval a podporoval všestrannú emancipáciu
roľníckeho ľudu, zakladal tlačové orgány, ktoré neboli určené iba pre
vzdelanú inteligenciu, ale pre všetky vrstvy národa, predovšetkým pre
dedinský ľud. Najdôležitejší motív jeho konania mal však vždy vyslovene
politicky charakter. Hľadal realistický prístup k otázkam konkrétnej
národnej politiky Slovákov v danej ich spoločenskej situácii na počiatku
20. storočia.
Hodžova politická koncepcia by sa dala v krátkosti takto načrtnúť: 22/
Jej cieľom bolo demokratické oslobodenie Slovákov v rámci Uhorska.
Ešte v roku 1910 pokladal alternatívu československého štátu za nereálnu
23/ a priklonil sa k nej definitívne až po smrti Franza Ferdinanda.
Strategické prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa Hodža hľadal v
uzákonení všeobecného volebného práva a v emancipácii sedliackych más,
ktoré sa mali stať mocenskou základňou slovenskej politiky. Pomocou
agrárneho hnutia a demokratizácie politického života chcel zlomiť
nadvládu šľachtických vrstiev. Preto sa tiež usiloval zaistiť spoločný
postup menšinových národov a národností, najmä Slovákov, Rumunov,
Srbov a Nemcov. Hodža využíval pri sledovaní svojich cieľov všetky
možnosti a situácie, ktoré sa mu ponúkali: chcel dať agrárny program
slovenskej Národnej strane, organizoval národnostný klub poslancov
uhorského parlamentu, spolupracoval s hlasistami, patril do politického
okruhu, ktorým sa obklopil následník trónu atď.
Hodža bol takticky výnimočne pružný, mal pochopenie pre žriedla
politickej moci, reagoval citlivo na zmeny politickej situácie, postupoval
často nezávisle a zvykol spájať záujmy národnej či straníckej politiky so
svojimi vlastnými záujmami. Dopustil sa, samozrejme, neraz politických
chýb: v roku 1910, kedy uzavrel s maďarskou vládou dohovor o postupe
pri parlamentných voľbách, v roku 1918 pri vyjednávaní s Károlyiho
vládou, v čase takzvanej "panskej koalície" v roku 1926 atď. To mu
vynieslo verejné výčitky, upodozrievanie z politického oportunizmu, alebo
aspoň diferencované, skeptické hodnotenie jeho osobnosti.24/
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Pre názor, že Hodža predstavuje najvyhranenejšiu extrovertne - myslivú
osobnosť spomedzi všetkých slovenských politikov, ktorí sa zvyknú
zaraďovať medzi takzvaných "realistov", by sa dal uviesť celý rad ďalších
argumentov: napríklad jeho zhovievavé stanovisko k politickej účinnosti
"drobnej práce", jeho veľkorysé narábanie s finančnými prostriedkami,
ktoré mu boli vždy iba prostriedkom na dosiahnutie rôznych objektívnych
cieľov. Charakteristický nieje iba prvotný impulz Hodžovho uvažovania,
ktorý treba zpravidla hľadať v oblasti empirie, ale aj vecné zameranie
záverov, ku ktorým dospieva. Slovami C. G. Junga, ide o myslenie, ktoré
smeruje zase navonok, k objektívnym dannostiam 25/ a nie k tvorbe teórie
pre teóriu. Na ilustráciu postačí spomenúť Hodžovu knihu "Federation in
Central Európe", ktorá vyšla za druhej svetovej vojny. V roku 1942 nebolo
možné predvídať konkrétnejšie formy budúcej spolupráce
stredoeurópskych národov po porážke Nemecka. Hodža podáva napriek
tomu viacej alebo menej presné návrhy na obsah federálnej ústavy, na
kompetenciu jednotlivých ministerstiev federálnej vlády a zabieha
miestami do prekvapujúco konkrétnych podrobností. Odporúča
napríklad, aby dľžka prejavov vo federálnom parlamente bola obmedzená
na 15 minút, alebo aby 50 percent zo všetkých národných poštových
sporiteľní v jednotlivých členských štátoch únie patrilo pod správu
Federálnej banky. 26/ To isté platí o Hodžovom postoji k teoretickým
poznatkom. Moderné spoločenské vedy, napríklad sociologia vidieka, sú
predmetom jeho záumu/skoro vždy iba v súvislosti s konkrétnymi
politickými problémami, alebo pri koncipovaní politických ideológií.27/
Celkove se dá povedať, že Hodžovo myslenie je vo veľkej miere "toughminded": má empirický, pluralistický, deterministický charakter, podlieha
menlivej skúsenosti. Hodžov "inštinkt" pre politickú moc mal na druhej
strane svoje korene v podvedomí - najmä keď sa prejavoval vo svojej
spontánnej, nediferencovanej podobe. Podľa C. G. Junga, duševná
kompenzácia vedome extrovertného postoja zvykne zdôrazňovať výrazne
subjektívny moment, to znamená, v podvedomí patričnej osoby možno
nájsť prvky silnej egocentrickej tendencie.28/
Pokiaľ ide o očividný kontrast Hodžovej a Štefánkovej osobnosti, ktorý
vyjadrila napríklad Suzana Mikulova slovami "Hodžové súradnice boli
trvalé vo svojej plynulosti, zatiaľ čo Štefánkove
si zachovali trvalost'
filozofickú"29/, hodno poukázať na Jungové postrehy o častom výskyte
symbiotických vzťahov medzi kontrastnými typmi. Doplňujú sa navzájom
a pokiaľ stoja pred spoločnými objektívnymi úlohami - napríklad v
manželstve, v obchodnom podnikaní, alebo trebárs v politike - ich
spolunažívanie je veľmi harmonické. Keď ale táto duševná orientácia na
spoločné ciele slabne, alebo keď je spoločná úloha splnená, kontrastné
typy si začnú naraz s veľkým prekvapením uvedomovať, že ich delia
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mnohé protikladné vlastnosti a sklony.30/ Aj priateľské zväzky medzi
Štefánkom a Hodžom zvykli byť voľnejšie, keď ich orientácia na spoločný
cieľ ustupovala do pozadia.
Otázku, či je vôbec možné charakterizovať tým istým prívlastkom
"realista" práve tak Milana Hodžu, ako Antona Štefánka, ťažko
zodpovedať jasným "áno" alebo "nie". V živote politickom mal
bezpochyby väčší zmysel pre reality Hodža. Jung je však hlboko
presvedčený - a toto presvedčenie tvorí jeden z pilierov jeho psychológie že reálna nie je iba objektívna pravda empirie, ale aj subjektívna pravda
archetypov, ktoré sa skrývajú v ľudskom podvedomí. Realistom je človek,
ktorý má pochopenie pre obe tieto pravdy.
Poznámky:
1/ Wilt and Ariel Durant, Kulturgeschichte der Menschheit X X X I I . , Rencontre Lausanne,
str. 320 f.
2/ C. G. Jung, Typologie, Walter-Verlag 1972, 2. Aufl. 1977, str. 8.
3/ Typologie, str. 11 f.
4/ Typologie, str. 50.
5/ Typologie, str. 14 f, 48, 49.
6/ Typologie, str. 68.
7/ C. G. Jung, Ober die Psychologie des Unbewusten, Rascher Verlag, Zurich 1948, str. 49.
8/ Štefan Janšák, Život Dr. Pavla Blahu sv. I., S p o l o k Sv. Vojtecha, T r n a v a 1947, str. 198.
9/ Jean Paul Sartre, Esquisse d'une théorie des emotions, Paris 1960, str. 43.
10/ Anton Štefánek, M a s a r y k a Slovensko, P ř e d n á š k y Slovanského ústavu v Praze sv. I.,
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Je-li mínění člověka uveřejněno, je to poplach, který svolává všechny, kdo
jsou proti němu.
Francis Bacon

Velkou úlohu v literatuře hraje konkurence dvou ideálů: ideál básníka,
který dává tvar tomu, co cítí jeho vrstevníci, a básníka, který je dál než jeho
vrstevníci.
Robert Musil
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Socialistický realismus a liberalizační hnutí
v československé grafice (1948-1963)
Miloslav Lukeš
(Dokončení)
Ještě v druhé polovině padesátých let znamenalo velkou osobní odvahu
stavět se za názor, že Picasso a Matisse jsou velcí umělci a že jejich dílo je
pozitivem ve vývoji umění. Dokonce v programu tvůrčí skupiny Říjen,
vycházející ve svém programu z politických postulátů, bylo lze číst
(Katalog z roku 1961): "Kácejí se nelidské civilizace, ani ne tak staré, jako
prohnilé, cení své úsměvy mrtvých masek na hysterických burzách." V
textu se nabízela ruka "realistickým umělcům v zemích kapitalismu a
sympatizuje se s těmi, kteří bojují proti bezduchému abstrakcionismu". (V podstatě se dostali umělci ze skupiny Říjen k hranicím
poimpresionismu.)
Jedním z největších pozitiv byla činnost Hollara. Spolek, který měl za
sebou hlubokou tradici v boji o svou existenci, v těchto letech mezi prvními
odvážně prosazoval moderní umění, vždy poněkud za hranicemi
přípustných možností, poskytoval výstavní p l a t f o r m u velkým
osobnostem, jakými byli Tichý, nebo Jiřincová, stejně jako mladým
umělcům a byl jednou z největších opor nastupující liberalizační vlny. Ve
skupině Máj se poprvé objevily pokusy o nefigurativní umění a
surrealismus, skupina Trasa prosazovala ve spolupráci s časopisem
Květen tzv. poezii všedního dne, předmětnost a konkrétnost, spolu s
konstruktivismem a vůlí po monumentálním projevu. V dalších skupinách
začala být uplatňována relativní názorová rozmanitost. Objevila se i
skepse k jakýmkoliv programům, a proklamovaná nutnost individuálního
vývoje. V prostředí UB 12, navazujícím na tradici Umělecké besedy, bylo
lze vysledovat sklon k hlubší lyrizaci světa, který spěl rychle k
nefigurativnímu projevu. Skupina Etapa vycházela z dobrého
impresionismu až k nefigurativnímu umění. Ve skupině Proměna se
objevili umělci, kteří se orientovali od moderní figuracc směrem k op-artu
a konkretismu. Skupina Mánes se snažila obrodit tradici sdružení Mánes,
angažovaným a intimním projevem, stejně jako zájmem o surrealismus,
letrismus a pop-art. Vyhraněná tématika civilizačního procesu se stala
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předmětem zájmu skupiny Radar. Absence hlubšího filosofického
podtextu zaváděla umělce této skupiny mnohdy jen k technické ilustraci.
Brněnský Blok tvůrčích skupina proklamoval především názorovou
solidaritu mladých umělců.
Vlna zájmu vyjadřovat se jinak, než tomu bylo dosud, našla svůj výraz
na první výstavě mladého umění v Brně roku 1958. Přes názorovou
neujasněnost, povrchnost a přirozenou nezralost některých projevů, byla
výstava prvním vážným pokusem konfrontovat dosavadní chtění
konservativních dogmatiků s představou mladých. V tom bylo první a
nejvýraznější pozitivum podniknuté akce, že vneslo do nezájmu a apatie
diskusi a že umění mladé generace muselo být chápáno jako skutečný a
vážný generační problém.
Rok 1958 byl rokem světové výstavy Expo Brusel. Československým
umělcům se tehdy dostalo poprvé možnosti realizovat své umělecké
představy na architektuře pavilonu a jeho vnitřním pojetí. Celá koncepce,
zastoupení jednotlivých exponátů a ideové poslání expozice bylo
necenzorovaným dílem umělců. Úspěch pavilonu je v celém světě
dostatečně znám. Pro Československo však tento úspěch znamenal daleko
více. Získal důvěru stranického vedení a znamenal další uvolnění prostoru
pro skutečnou tvůrčí aktivitu.
Prvním velkým úspěchem československé grafiky byl však teprve první
festival mladé grafiky v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, v roce
1961. Už v oblasti tvůrčích skupin se objevila řada talentovaných tvůrců a
grafika byla v podstatě největším úspěchem mladé generace i na brněnské
výstavě v roce 1958. Teprve pražský festival však byl skutečným
překvapením pro veřejnost. Ukázalo se, že v ústraní ateliérů a v prostředí
tvůrčích skupin vyrostla generace vyhraněných talentů, kteří zde byli, díky
zkušenému výběru, vtipnému libretu a působivé expozici, představeni jako
vyhraněné osobnosti a jako sebevědomý proud, přinášející svůj
protiveristický, protipopisný a protiiluzionistický názor jako jistotu, za
kterou je třeba jít, jak stojí v jedné z básní v katalogu výstavy "Rovně, i
třeba bez nohou, i třeba poslepu". Text katalogu, napsaný Lubošem
Hlaváčkem, se snažil a priori urážet hroty možným výpadům proti
přílišnému formalismu. Hlavní tématikou exponátů byly však stále ještě
náměty válečné, s nimiž se musel vyrovnat každý, pravděpodobně ještě ve
školním ateliéru, milostné motivy, postavení člověka vůči městu, přírodě
a kosmu, městská civilizace, dělnický a lidový žánr, pojímaný však
zásadně netradičně.
Poslední slovo ve sporu o obsahovost a formu, o socialistický realismus
a to ostatní, však vyšlo z jiných úst. V roce 1963 byl v československém
tisku publikován obsáhlý projev N.S. Chruščova o ideologii a umění.
Všechna dosavadní neujasněnost požadavků komunistické ideologie,
neznalost vnitřní problematiky umění, autoritářství, receptářství a
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normativnost, stejně jako vulgární výpady proti jednotlivým umělcům
byly v jeho projevu vysloveny tak nevhodně, že vyvolaly spontánní a
hlasitou vlnu odporu. Od některých Chruščovových vývodů se musela
dokonce distancovat i oficiální místa - Ústřední výbor KSČ v oficiálním
tisku. Projev vyvolal řadu diskusí i na vysokých školách. Řada
západoevropských komunistických listů projev dokonce nepublikovala,
nebo ho jen stručně komentovala. Pro obratně řízený liberalizační proces v
kulturním životě Československa, znamenal Chruščovův příspěvek pouze
vítanou záminku udělat hlasitou tečku za problematikou socialistického
realismu.
Rada výtvarných časopisů už předtím rozšiřovala prostor pro
názorovou diferenciaci a ovlivnila veřejné mínění i komunistické ideology
v názoru, že dogma soc. realismu je nutno zaměnit pojmem socialistické
umění, kterému se tím poskytla možnost nekonečně větší diferenciace. Od
uzavření diskuse k Chruščovovu referátu se již pojem socialistický
realismus, jakožto požadavek na tvorbu, ve výtvarných časopisech ani v
komunistickém tisku neobjevil. Spolu s liberalizací v kulturních sférách,
došlo přirozeně i k obnovení a rozšíření kontaktů se zahraničím a
československému umění byla dána příležitost plné konfrontace s
ostatním světem.
V sedmiletí liberalizace, rozvinuté v jediné trhlině koženého dogmatismu, se zformovaly názory mladé generace, odbojně aversní proti demagogickým poučkám, vedené přesvědčením, že "vždy ještě zbývá několik mizerných procent naděje", jak to za všechny vyslovil v roce 1961 básník Šotola v jednom katalogu. Vůle po opravdovosti, po právu na skutečně jitřivý, opravdový a svobodný výtvarný i lidský názor, vykrystalizovala na
prvním festivalu mladých grafiků v Praze v jedenašedesátém roce. Vůle po
svobodě projevu nebyla výrazem antisocialistického zaměření, byla pouze
vysloveným požadavkem práva na lidský, demokratický a otevřený
přístup ke světu, cítění a myšlení. Aťuž to byla poezie Fremundova, jitřivá
přesvědčivost lyrického vidění světa v listech Hadlačových, baladická
tonika grafik Peterkových, rytmus výmolů a hald v tvorbě Kopeckého,
nebo v grafických listech Hruškových, Burantových, Tesařových,
Šerýcha, Johna nebo Borna a desítek dalších autorů, bylo zde všude cítit
hluboce upřímnou touhu vyjadřovat se k životní skutečnosti nově.
Richardu Fremundovi byl blízký arkadický svět antické mytologie,
stejně jako kouzlo jihomoravských vesnic, sladkých milenek nebo
lidových ženských typů. Přestože v jeho tvorbě lze nalézt kompoziční
syntaxi Paula Kleea, stejně i robustnost Picassovu, či znakovost Josefa
Čapka, je jeho tvorba typicky moravská. Lyrická spontánnost určovala
jeho moderní výpověď o světě. Stal se spojovacím článkem mezi odkazem
avantgardy a novou figurací nejmladší generace umělců. Mužná drsnost a
čistá poezie jeho projevu vnesla osobitý rys do nově formovaného názoru
okruhu moravských umělců.
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Z naivity lidových dřevořezů vyrostly i příznačné dřevořezy Jiřího
Hadlače. Jde však o podobnost spíše formální. Byl grafikem, který v syrovosti drsného rukopisu interpretoval poryvy hluboce citových zážitků,
jak je přináší vnímavá pozornost k prostým věcem, - ať už jde o kvetoucí
kaštany, roj jisker z jedoucího vlaku či siluetu milenců na noční obloze.
Tvůrčí neklid, úsilí vyjádřit se graficky v přehledně dekorativním
kontrastu černých a bílých plošek zlapidárněných v ostře řezaných
hranách, přinášelo do jeho tvorby výmluvnou epičnost, zbásňující život v
jeho nejnadějnějším období. Záhy začal stupňovat expresivitu svých listů,
experimentovat s potřebou postihnout hlubší psychické souvislosti a dát
sílu myšlenkám, které původně lyrický přednes zaváděly do stále hlubších
abstraktních sfér.
Dřevořezy se staly hlavním předmětem zájmu i pro Františka Peterku.
Stranou od výtvarného centra, navázal na tradici jihočeských umělců,
naposledy Oty Matouška, ve vůli postihnout zvláštní baladičnost a
monumentalitu jihočeské krajiny, v níž dominanty bílých koní jsou
příznačným akcentem. Peterka však zjednodušoval krajiny i figurální
motiv až po hranici čisté znakovosti.
Velkou nadějí se ukázal i Bohdan Kopecký. Je především malíř, a
dřevořez se mu stal rovněž technikou, ve které vytvářel paralely k pustým
hornickým krajinám z okolí Mostu a Litvínova, z kterých dovedl vytěžit
maximální množství dramaticky rytmické poezie. Dynamismus a energie,
kterými ovládl ošklivost zpustošené krajiny a nabil ji nábojem poezie
vyvěrající z hlubokého osobního vztahu, oživujícího mrtvé haldy, tůně a
meze se zvláštním povrchem trav, byl pozoruhodným důkazem o
schopnosti zvládnout omšelé klišé s přístupem skutečného básníka.
Karel Hruška začínal rovněž dřevořezem. Dramatický pathos ranných
válečných cyklů povýšil jeho tvorbu nad obdobná témata jiných autorů.
Od počátku byl v jeho tvorbě zřejmý ryzí grafický smysl pro kultivovaně
traktovanou plochu a pro využití pohybu a rytmu. Příznačný cyklus
dřevorytů Válka z roku 1957, je vnitřně přesvědčivý i výtvarně autentický v
podvědomém strachu z děsivých stránek života, podobně jako je tomu ve
dvou shakespearovských cyklech, z let 1956-58. Poněkud nezralá epizoda
se sportovními tématy však byla nahrazena od doby, kdy se začal zabývat
barevnou litografií. Nová životní zkušenost ironismus a sarkasmus, se
objevila v cyklech Bajek, v kterých není těžké vysledovat souvislosti s
trpkou zkušeností soudobých společenských vztahů, jak je umělec stále
břitčeji dovedl rozeznávat.
František Burant si oblíbil lept. Dokonale kultivované postavy tanečnic
a žen jsou vitálním výrazem erotismu, který postupně je i v obsahovém
zaměření, jemuž neschází duchovní charakter. (Nohama vzhůru,
Žebrácká opera). Byl mu blízký svět Františka Tichého a jeho tvorbu lze
charakterizovat jako sen o tančícím akrobatu, přinášejícím poselství o
radosti i tragičnu existence.
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Skutečnost a fantazie v prolínání s aktuálnem i básní času,
překonávající sebe samu, se stala velkou nadějí v osobnosti Vladimíra
Tesaře. V jeho grafických listech je zřetelný jistý existenciální pocit, víra i
skepse, naděje i pesimismus, z jejichž původních podob (Májová noc,
Alegorický vůz, Střelnice, Vzpomínka) vyrůstají stále složitější organismy
jako paralely k dění v podstatě přírodnímu. Po polovině šedesátých let
však jeho volná grafická tvorba ustoupila práci na úkolech ilustračních, a
volné kresbě.
Jako umělec silné imaginace se představil Jaroslav Šerých. Od lyrických
témat (Zahrada z Francie, Milenci, Zahrada snová), se však postupně
dostal do oblastí imaginativních (Zahrada antverpská 1961).S mimořádně
kultivovanou grafickou čistotou a stejně neobyčejnou senzibilitou, se
nakonec přiklání k námětům mytologickým, které jsou důvěrnými
sděleními, v nichž mystika, vroucnost, vnitřní harmonie se stejně vnitřní
expresí, přerůstá do poloh čisté imaginace.
Vedle mysticky kontemplativních listů Šerýchových, působících jako
jitřivá zranění tajemného mystéria mezi vědomím a bytím, se staly listy
Jiřího Johna výrazem čiré, lyrické poezie. Jeho suché jehly nejsou jen
jemnou tkání pavučin, dechem listoví a blýskáním rosy na stéblech trávy.
Jsou lyrikou, pronikající k tajemné prapodstatě hlubin země, aby tam
nacházely procesy vznikání, růstu a krystalizace, aby nalézaly za čistou
stopou jehly básnivou řeč tajuplného vesmíru, jehož nekonečnosti se autor
dotýká, aby jí polidštil vědomím řádu. Jeho listy jsou prizmaticky čisté a
rostou z rovin mimo naše vnitřní rozpory a bolesti. Stojí mimo čas. A
dotkou-li se ho, tedy jen jako se květiny dotýká motýl. ("Srpnová noc" suchá jehla - 1968).
Rozmanitost a diferenciace přinášely i zcela jiné polohy ve výtvarných
názorech. Příkladem by mohla být tvorba Adolfa Borna, jehož jméno je
však více známo mezi karikaturisty. Břitký, útočný a eruptivní umělec se
zpočátku věnoval linorytu, ve kterém evokoval lyrické představy
chlapeckého věku. Oproti destruktivnímu působení jeho satitických a
jízlivých kreseb, jsou jeho volné grafické listy spíše pozitivním přitakáním
životu a něžným pohlazením prostých věcí, jimž neschází autonomie ryze
výtvarná. (Stromy v podobě svícnů a podobně). Literární podtext jeho
barevných litografií spojuje jeho tvorbu s některými obdobnými
tendencemi západoevropské grafiky.
Cesta k necensurovanému umění byla těmito mladými průkopníky
přesvědčivě nastoupena. Individuálně navazované kontakty se zahraničím
znamenaly výskyt českých a slovenských jmen na zahraničních výstavách.
Po osmileté přestávce se mladé a revoltující generaci naskytla příležitost
konfrontovat své představy na kritickém fóru mezinárodní konkurence.
Na vlastním území byly odstraněny největší překážky ideologického rázu a
v dalším vývoji se začala rýsovat nová kapitola.
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O konci a počátku
Rio Preisner
Dobrý
boj jsem
bojovat...
Teď už mě čeká
věnec
spravedlnosti,
který
mi
v onen
den
odevzdá
Pán,
spravedlivý
soudce.
A nejen mně: stejně
tak i všem,
kdo s láskou čekali na jeho
příchod.
2. Tim 4,7-8

V předcházejících dvou traktátech mi šlo - zaprvé - o to, obnažit kořeny
současné teologické krize a ukázat, že moderní, nová teologie, ač radikálně
odvrácená od racionalistické scholastiky, reprezentuje ve skutečnosti
pouze triadický proces dialektického vyvrácení, uchování a vyzdvižení do
roviny konkretistické pseudopraxe, která ohrožuje základy křesťanské
víry víc než všechny abstraktní scholastické systémy od konce středověku.
Zadruhé jsem se pokusil hodnotit současnou teologii na pozadí raně
křesťanské teologické "situace", poukázat na možná východiska a zároveň
aspoň ve zkratce kriticky zanalyzovat pseudovýchodisko, k němuž se kloní
právě moderní teologie, totiž symbiózu křesťanství se socialismem.
Jedné významné otázky jsem se v tomto syntetickém pokusu o analýzu
dnešní situace - k jejímž skrytým příčinám lze proniknout myslím nejlépe
právě teologizující metodou - nedotkl: vztahu křesťanství k státu a z toho
vyplývající čistě teoretické otázky po hypotetické budoucnosti Církve ve
světě. Nakonec bych chtěl ještě dvěma exkurzy: o Vladimíru Solovjevovia
Charlesů Péguym upozornit - vedle světeckýeh příkladů Terezie z Lisieux
a Charlese de Foucaulda - na dva světské příklady předjímavého zápasu s
bludností moderní teologie, její "teorie" i "pseudopraxe"; u Solovjeva s
hegelianizací křesťanství, u Péguyho s t.zv. křesťanským socialismem.
Oboje jak jsem snad už ukázal, úzce souvisí a vzájemně se podmiňuje.
Křížová je otázka vztahu křesťanství k státu. Domnívám se, že ji lze začít
řešit jen sub specie dějin, a na dějinné půdě pak metodou srovnání
předkřesťanských státních forem s formami, které křesťanství
modifikovalo, i když nově nevytvořilo. V tom je zahrnuta už důležitá
premisa: křesťanství v průběhu křesťanské kultury a civilizace nevytvořilo
žádnou novou, specificky "křesťanskou" státní formu, i když ze srovnání
antické poliš či římského cesarismu se středověkým císařstvím nebo s
protestanstskou demokracií vyplývá evidentně jedno: mezi státními
formami předkřesťanskými a těmi, jež ovlivnilo křesťanství, existuje
zásadní kvalitativní rozdíl.
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Antická poliš měla s římským cézarismem jedno společné: hermeticky
uzavřenou soběstačnost, bez možnosti otevření či přesahu do zcela
nezávislého, člověkem nepodmínitelného transcendentna. Pokud se
antická poliš "otvírala" jinému, pak leda do jakési zkosmičtělé, ideálněideové megalopolis, v níž se makrokosmicky zrcadlila zase jen poliš, jež
sama o sobě byla opět makrokosmickou projekcí mikrokosmu "občanské"
duše. Od makrokosmické / platónské/ projekce občanské duše do poliš a
dále pak ke kosmo- a mýtologické projekci v univerzum je jen krok k
římskému cézarismu. Řecká poliš ústí do kultu božského cézara velmi
logicky. Jediné východisko z tohoto neúprosného usouvztažnění duše poliš - kosmos skýtal pouze sebeničivý skok do prekosmického chaosu.
Teprve na tomto základě bezvýchodnosti antického člověka je nutno
chápat fenomén řecké demokracie a jejího permanentního zápasu s
apolitickým totalitarismem Sparty a Persie. Perský totalitarismus
fascinoval řeckou inteligencii asi tak jako dnes sovětský nebo čínský
totalitarismus fascinuje inteligencii západní; fascinoval a sváděl k
permanentní zradě, jíž jsou řecké dějiny - jako obdobně i dějiny pozdního
okciedentu - markantně poznamenány. Zdánlivé vítězství Řecka nad
apolitickým totalitarismem, spojované s triumfem Alexandra Velikého,
končí opět zákonitě prosazením totalitarismu v systémech jeho dědiců.Nejde mi zde o aplikaci sporného analogického příměru, nýbrž o poukaz
na mnohem hlubší podobnost. Skutečnost, že západní inteligence s plným
vědomím toho, co činí, se odevzdává totalitarismu, je založená na ztrátě
transcendentality ve vědomí této inteligencie, na ztrátě východiska z
absolutizované imanence jejího světa. Moderní demokracie v jejích očích
představuje proto pouhou variaci této bezvýchodnosti, z níž mnohem
dokonaleji těží, již mnohem dokonaleji funkcionalizuje totalitarismus. Ba
lze říci, že moderní inteligencie vyhlášením hermetické uzavřenosti
absolutní imanence převýšila řeckou poliš i římský cézarismus /v jejich
sepětí/ kvalitativně, neboť - na rozdíl od antiky - odmítla s konečnou
platností nejen všechno tragické hledačství východiska řeckého mýtu a
řecké tragedie, ale také dějinné východisko Kristova kříže. Ocitla se v
situaci, kdy moderní demokracie, zrovna tak jako moderní totalitarismus,
nutně a logicky ústí (pro ni) v jedno absolutně bezvýchodého
imanentismu, v němž se demokraticko-totalitární pseudopolis nakonec
ztotožňuje s totálním chaosem. Hovořit tu o zradě demokracie se z tohoto
hlediska jeví jako naivní kritika logického pochodu.
Neřešitelný vnitřní rozpor řecké poliš vyvstává názorně i v konfliktu
Sokrata, nikoli jen s aténskou poliš, ale neméně ostře i s pozdním
Platonem. Sokrates musel být usmrcen, protože porušil nejvyšší zákon
poliš: její hermetickou, kosmickou uzavřenost, prostým faktem hledání
existenciálního východiska, neumlkajícím kladením otázek na mezní čáře
její absolutní formy. Domnívám se, že i pozdní Platon, poradce tyrana
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Dionysia, autor dialogu o Zákonech, by musel svého učitele odsoudit,
pokud by ten i nadále ideje krásy, dobra a pravdy kladl nezávisle na poliš
nebo kamsi mimo dosah její kosmické sebeprojekce. I když Sokrates sám
se v této věci jasně nevyslovil, jeho smrt poukazuje aspoň na možnost víry v
transcendentálni, akosmický prostor idejí, na možnost víry v skutečné,
osvobozující východisko pro člověka. Obdobně nejasnou a jen zpola
vyslovenou víru v možné východisko - v podstatě tedy s hlediska
bezvýchodé, uzavřené poliš víru protistátní - lze objevit v klasické řecké
tragedii. Paradox tkví ovšem v tom, že model tragické bezvýchodosti:
Oidipos, jenž se však stal nakonec mysteriózním symbolem nalezeného
východiska, patří k duchovním zakladatelům aténské poliš.
Neméně paradoxní je i skutečnost, že římský cézarismus spontánně
povýšil Vergilův epos v oficiózní oslavu římského impéria, i když
zakladatel tohoto impéria je tam líčen jako poražený uprchlík, muž, který
v posledním okamžiku našel východisko v mezní situaci zničené, hořící
poliš. Do těchto mezních situací byl Rím vržen častokrát, v střetnutí s
Karthagem, s egyptskou totalitární kulturou; a zdá se mi, že především v
těchto situacích vystoupila v jeho struktuře skrytá a římské poliš vlastně
cizí a nepochopitelná možnost čehosi jiného, jiné, lidštější, nadějeplnější a
nepochopitelně otevřené státní formy.
Toto jiné, ono rozevření státu do dimenze osvobozující i od logoi a
nomoi jeho kosmické sebeprojekce, přineslo křesťanství, přesněji: Kristus,
vítěz nad smrtí. Teprve a jedině Kristus překonal skrytý i zjevný
totalitarismus antické polism, římského cézarismu a ovšem i všech
otrockých proto socialistických systémů archaických kultur. Připustím-li
nějakou revoluci v pravém smyslu toho slova, pak jedině tuto Kristovu
revoluci antitotalitární a zároveň vpravdě státotvornou. Kristovo
překonání totalitarismu teprve prosvětlilo skrytý paradox antické poliš a
římského cézarismu a umožnilo vznik humánního státu a jeho "otevřené"
společnosti.
V rukou Kristových - a nikoho jiného - spočívá ovšem i konečné zrušení
státu na konci věku. Mezidobí však stojí ve znamení finálně osvobozující
Kristovy poslušné, trpělivé, vše snášející lásky.
Boj mezi archaickými totalitárními principy (k nimž patří i "moderní"
socialismus) a novou formou křesťanského státu zdaleka ještě neskončil.
Totalitarismus však ztratil absolutní nadvládu, jíž se vyznačovala éra
předkřesťanská; skryté paradoxní prvky "zcela jiného" vjeho strukturách
se osamostatnily a zformovaly v novou, nebývalou formu křesťanského
státu, který začal vytlačovat totalitární systémy aspoň v prostoru
prosazující se křesťanské kultury a civilizace.
Zcela obecně bych tu chtěl poznamenat: odklon od Krista, vítěze nad
smrtí, logicky a nutně vede k restituci totalitárních uzavřeních systémů a
jejich bezvýchodých, člověka zotročujících nomoi, tedy k překonání
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křesťansky otevřeného státu a jeho společnosti totalitárním systémem.
Toto překonání lest dialektické gnoze nazývá "zrušením státu".
Křesťanství v zásadě přijímá a respektuje stát především jako pozitivní a
nezbytný nástroj přispívající k svobodnému poznání a vyznání Boha. Stát
chrání člověka a lidskou společnost před jařmem totalitárního
odlidšťujícího panství a násilí; na druhé straně osvobození od toho
odlidštění /jež je identické s útokem proti svobodě poznání a vyznání
Boha/ je možné jedině návratem k formám otevřeného, tj. křesťansky
modifikovaného státu.
Stát náleží k dějinným skutečnostem, bez nichž by si člověk sotva mohl
ověřit všechny dimenze pravé svobody člověka v tomto dějinném eónu.
Pravá svoboda pak je nemyslitelná a neuskutečnitelná bez poslušného
odevzdání sebe jinému. Zde se princip státní autority dotýká následování
Krista osvobozujícího cestou poslušnosti až k smrti na kříži.
Totalitarismus etabluje svůj otrocký systém proto vždy s "revoluční"
výzvou k totálnímu osvobození, k totálnímu osvobození, k totálnímu
sebeurčení a sebepotvrzení člověka.
Ten, kdo je s to následovat Krista z přímého, svobodného přijetí milosti,
je ovšem oproštěn od autority státu, i když se jen těžko může dostat do
absolutního rozporu s ní, pokud i ona - jako princip otevřeného státu uvádí člověka na cestu k dobru. Žádný otevřený stát si však v očích
křesťanství nemůže činit nároky na něco víc, než pouhý služebný nástroj
Boží vůle. Jakékoli formy státního mesianismu se příčí křesťanské
koncepci státu. Ani Jeruzalem, ani Řím, ani Moskva, ani Washington
nemohou být a nejsou předobrazy božské dokonalé poliš a patří beze
zbytku k civitas terrena. Začnou-li si osobovat tento zástupnický nárok, je
to neklamným znamením, že se totalitarizují, že jim jde o to, znemožnit
svobodné poznání a následování Krista v prostoru jeho svobodné Církve.
Křesťanu nezbývá pak jiná cesta, než aby za tuto svobodu přinesl i nejzazší
oběť smrti na kříži.
Těžký a lítý zápas otevřeného státu s pravěkým mýtokosmologickým
totalitarismem lze sledovat po celou historii středověku a okcidentálního
novověku. K nejnebezpečnější taktice ustupujícího totalitarismu patří jeho
schopnost přizpůsobit se novým formám státu, přejímat zdánlivě jeho
vnější struktury, zahnízdit se v samém jeho středu asi tak, jako byla
naopak paradoxní možnost východiska a rozevření skryta v samém lůně
antické poliš a římského cézarismu.
Slabinou nového otevřeného státu byla jeho poznaná nedokonalost v
přirozené rovině dějin, jeho závislost na vítězném Kristovi v nadpřirozené
rovině metahistorie. Totalitarismus naproti tomu se vždy dovolával
absolutní dokonalosti své utopickomýtické, kosmologické autoprojekce,
která "mysticky" fascinovala zejména inteligencii. V středověkém střetnutí
papežství s císařstvím se na jedné straně utvrzuje otevřenost světského
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státu, jeho antitotalitárnost, a to z pozic na státu nezávislého náměstka
Kristova: na druhé straně však svůdným modelem absolutní papežské
nezávislosti se současně nepřímo zase stát uvádí na cestu
sebetotalitarizace. Okcident se sice vyhnul byzantské totalitarizační
identizaci císařství a papežství /i když k ní celým srdcem tíhnul/, avšak
totalitarismus se nicméně vloudil do jeho světa cestou sekularizace stále víc
se absolutizujícího státu. Třicetiletá válka s konečnou platností
skoncovala se středověkým dualismem a vyvolala novou krizovou situaci,
v níž stát se postupnou sekularizační sebeabsolutizací stále víc
totalitarizoval v "dokonalý" arci/politický systém - od baroka přes
jakobíny francouzské revoluce, Napoleona a nepodařené maloměšťácké
revoluce 19. století až po zjevnou pseudorevoluční obnovu totalitarismu ve
20. století. Přitom papežství postupně ztrácela sílu tento vývoj zastavit
nebo aspoň neutralizovat, bylo vytlačeno na paradoxní výspu kamsi
"mimo" stále vševládnější a totálnější stát, redukováno nakonec v
osamělou existenci bezmocného, všem totalitarizovaným silám světa
všanc vydaného, všemi - nakonec i vlastní Církví - opuštěného papeže.
Tím jsem dospěl k místu, kde se s úzkostí ptám: jaká je budoucnost
Církve?
Nemůže být pochyb o tom, že křesťané -jako kteříkoliv jiní lidé - jsou ve
svém pozemském životě vázáni na věci viditelné, tedy i na viditelnou
Církev a její viditelné společenství. Pozorují-li pak, že právě tato viditelná
Církev je zcela zjevně ohrožena silami světa, nemohou se utěšovat prostým
poukazem na nezničitelnost a nevývratnost Církve neviditelné,
neznámých jejích světců a mučedníků.
Zároveň se zdá, že křesťané mají o viditelné Církvi mylné představy.
Hlavně proto, že zcela mechanicky přenášejí organizační struktury světa
na půdu viditelné Církve, snažíce seji takto "snáze" pochopit. Mnozí zase
vyžadují od viditelné Církve, aby se těmto organizačním strukturám světa
přizpůsobila, ba dokonce připodobnila. Co je tu uvádí do bludu je právě
viditelnost Církve. Jenže z pouhého faktu viditelnosti nelze odvozovat
nezbytnou světskou strukturovanost Církve, ať už v kladném či záporném
smyslu. Mnozí zapomínají, že i viditelné Církve stojí ve zcela jiném vztahu
ke Kristu než viditelné ve světě, totiž ve vztahu absolutní závislosti, která
tomu viditelnému nedává skoro žádnou dimenzi svébytnosti. Řečeno
názorněji: papež má nárok na viditelné vyzdvižení nikoli právem své
viditelné pozice nebo funkce ve viditelné hierarchii aparátu Církve, nýbrž
pouze a jedině právem svého bezprostředního zastupitelství
Krista.Obdobně i učitelský úřad viditelné Církve nevyplývá z učenosti
jejích teologů, ani z úrovně jejích učilišť, nýbrž ze schopnosti hovořit
zástupně za Krista, to jest právem vztahu k Jeho moudrosti, k Jeho
odpouštějící a chápající, popřípadě trestající lásce, vztahu, který založil
Kristus a nikoli Církev.
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Namísto vztahu by bylo snad lépe hovořit o přítomnosti Krista v samém
středu viditelné Církve, o takové, jež se konstituuje vztahem členů Církve
uvnitř jejího viditelného společenství. Tuto přítomnost nutno však chápat
- ve viditelné církvi nezbytněji než v neviditelné -v paradoxním poměru k
přítomnosti, která je předpokladem zpřítomnění Krista na konci časů,
přítomnosti, v níž lze spatřovat mystérium permanentního zpřítomňování
směrem ke konečnému příchodu Krista, přítomnosti, která má charakter
procesu. Teologie tu používá také termínu poutnictví, které každým
krokem jako by vycházelo ze sebe sama, jako by se vzdalovalo od sebe
sama, aby pak v dosaženém cíli prostě ustalo.
Kristus zruší nakonec nejen stát, ale i Církev. Co však nezruší, toť Bohem stvořený svět. Teprve z tohoto finálního aspektu se dá pochopit tajemství podstatnosti rozdílu mezi viditelnou Církví a světem. Cíl poutnické Církve: vítězný, vševládný Kristus, je totožný s jejím zrušením. Cílem
světa je však integrace jeho jsoucna a bytí vítězným, vševládným Kristem.
Světský stát nezná vůbec takoví finální cíl, čímž se liší nejen od Církve, ale i
od utopickototalitárních systémů. Tváří v tvář vítěznému Kristu prostě
zanikne, přestane být, aniž by tímto koncem dosáhl jakéhokoliv cíle či
naplnil nějaké své specifické poslání.
Bylo by zlým omylem viditelné Církve chtít dosažení finálního cíle
"urychlovat" umělou organizací jakékoliv finality, vyhlašováním nějakého "prozatímního" království božího na zemi. Skutečnou a vše uskutečňující finalitou může být jedině Kristus. Království boží organizované
před touto finalitou může mít ve viditelném světě pouze ráz utopie, neskutečné fantasmagorie.
Příznačné je, že nejen křesťané, ale i anarchisté a nihilisté - na rozdíl od
ideologů utopie pozemského ráje -si uvědomují, že skutečný ráj na zemi
předpokládá tělesné zmrtvýchvstání všeho lidstva, totální vítězství nad
smrtí. To však není v moci Církve a také žádného totalitárního systému,
nýbrž jedině v rukou Ježíše Krista. V rukou Církve je pouze hlásat tento
univerzální solidarismus mrtvých, živých a dosud nenarozených,
solidarismus konečného, celého počtu vykoupených a vyvolených. Princip
skutečné naděje se musí ověřovat na této bázi, před níž bledne a ustupuje
veškerá lidská, příliš lidská utopie, a která vyráží z rukou lidstva veškeré
prostředky a nástroje autonomího světa a jeho gnoze. Ani nej dokonalejší
viditelné společenství křesťanů
nemůže být gnostickoutopicky
ztotožňováno s královstvím božím na zemi, dokud mrtví nevstanou z
mrtvých.
Z toho však neplyne, že křesťanu nezbývá jen "čekat na den x". Jeho
úkolem je ve společenství, jež je viditelnou Církví, a po boku všeho
stvořeného, naříkajícího a sténajícího jsoucna reagovat na dynamický
impulz Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání, vydat se na cestu vpřed s
vírou a nadějí v dosažení nadutopického cíle. Síla, která křesťana žene
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kupředu, nevychází z poznání, ani z vůle, nýbrž z nadpřirozené naděje v
zmrtvýchvstání těla. Teprve za tímto cílem se začíná prostírat skutečná
skutečnost království božího na zemi. Z toho plyne: království boží na
zemi je od všeho lidského usilování, od vší lidské techné, od všeho
civilizačního "nekonečného" vývoje (jehož nekonečno je vymezeno
pohybem v mezích smrti) odděleno nepřekročitelnou hranicí smrti.
Paradox této naděje tkví v tom, že tu člověk a křesťan usiluje o něco,
ačkoliv ví, že toho něčeho vlastními silami nikdy nemůže dosáhnout. Jeho
naděje přerůstá a vlastně integruje jeho ratio i jeho vůli, svět jeho logicky
spojovaných pojmů, i svět jeho nekonečné, neumdlévající aktivity a
činorodosti. Hegel i Marx se mýlili - primární "vlastností" ducha i hmoty
/u obou myslitelů to jsou ovšem reciproční pojmy/ není jejich nekonečný
dynamický vývoj ztotožňující se rozporně s nekonečným absolutním cílem
toho vývoje, nýbrž sténající, naříkající bezvýchodost ducha i hmoty,
odkázaná na vykoupení Krista, ba víc: v této čekající bezvýchodé podobě
zahrnutá již nyní do vykupující lásky Kristovy. Křesťanovi se má všechen
evolucionismus nakonec ztotožnit s transformujícím dynamismem kříže a
zmrtvýchvstání, nebo aspoň do něho vplývat. Proti počátečnímu alfa a
závěrečnému omega dějin nutno klást závěrečné omega kříže a počáteční
alfa zmrtvýchvstání v samém středu dějin. První alfa a omega jsou
nevytýčitelné a vymykají se poznání člověka, druhé alfa a omega jsou však
na dosah ruky, jsou postižitelné v nás samých, a vše, doslova vše závisí na
našem rozhodnutí pro ně nebo proti nim. V tom rozhodnutí je zahrnut celý
paradox křesťanského "pokroku": být puzen nadpřirozenou nadějí k
sociálnímu solidarismu, u vědomí Kristovy vítězné bojovné přítomnosti v
dějinách, ale zároveň - z pozice téže naděje! - vidět i marnost všeho
lidského usilování o dosažení pravého a vpravdě reálného cíle přerůstajícího všechny rozměry nicotné utopičnosti: univerzálního překonání
smrti univerzálním zmrtvýchvstáním těla, jímž teprve bude beze zbytku,
do nejhlubších podstat věcí a existencí ospravedlněno veškeré stvořené
jsoucno a jeho utrpení, a člověku se dostane darem skutečného poznání.
V očích světa tento paradox nabývá rázu bláznovství. Svět spíš připustí
možnost posledního Soudu, než fakt zmrtvýchvstání. A vkutku: kdyby
Kristus nebyl vstal z mrtvých, bylo by křesťanství zločinné nebezpečným
bláznovstvím. (Blázince KGB jsou v rovině imanentistického světa zcela
logické! Víra v cosi jiného, než v utopii onoho "aliud" konkretizujícího se
totalitarismem, je šílenstvím.) Svět "o sobě" vykazuje ovšem též své
zločinné nebezpečné bláznovství, jímž je nevyléčitelná intence k
utopičnosti. A domnívám se, že dějiny lidstva se nakonec musí vyhrotit v
střetnutí světského utopismu, dosahujícího svého cíle logickou anihilací
člověka, a křesťanské víry ve všeobecné zmrtvýchvstání. Přitom nelze
pochybovat o tom, že /nepřiznané nihilistický/ utopismus světa si
postupně a jistě i terorem získá srdce a mysl většiny tajemně sebeničivého
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lidstva - pokrok je z valné části totožný s šířením této utopie - , zatímco
křesťané budou veřejně označeni za úhlavní nepřátele světa a člověka,
právě pro svou naději v univerzální ospravedlnění jsoucna, všeho stvoření
a člověka skrze mystérium zmrtvýchvstání. Budoucnost světa patří utopii
také proto, že ona, coby bezpodstatné, abstraktní a logistické pojmové
schéma, slouží za ideální bazi globálních organizací, jimiž se dílem
kamufluje pokrok, dílem kamufluje soustavná likvidace nedokonalého,
utopie nehodného člověka. Nadpřirozená naděje křesťana však
organizovatelná není, neboť vše, co ji ospravedlňuje, co ji živí, co jí dává
impulzy k aktivitě, jí daruje Boží láska. Cosi, co je beze zbytku odkázáno
na něco, s čím nevládne, se nemůže organizovat, leda zas do podoby
viditelné, Kristem založené Církve. Žádnou organizací nelze získat, ani
podnítit lásku druhého člověka. Láska není organizovatelná, zato nenávist
má bytostný sklon se organizovat, a proto také všechny totalitární utopie z
konce našeho věku jsou logicky spjaty s nenávistí.
Každý světec se vyznačoval neschopností zakládat jakoukoli organizaci
na získání moci nebo vlivu ve světě; a myslím tu moc v pozitivním smyslu
jako prostředek prosazení dobrých a užitečných cílů. Každý světec - pokud
o něco takového usiloval, jako například Ignác z Loyoly - právě v tomto
musel nakonec, a to velmi brzy ztroskotat. Většina světců však, až na pár
přátel a následovatelů, v měřítku světa nezískala nic, nedosáhla skoro
ničeho. Z toho nelze ovšem odvodit racionální závěr, že křesťanství je
náboženstvím slabých, neschopných a pasivních otroků. Křesťanovi
přísluší zcela zvláštní druh aktivity, který - pro naši dobu - rozeznal přesně
Solženicyn volající po jediné přípustné elitě těch, co jsou ochotni a
připraveni za poznanou pravdu se dát obětovat. Ríká-li Solženicyn
pravda, myslí tím pravdu poznanou v mučírnách Gulagu: absolutní
Pravdu, jíž je Bůh. Tu pravdu, kterou přestali poznávat na univerzitách
okcidentu, a jíž se zalíbilo zjevovat se těm, které konkretizace utopie,
koncipované na okcidentálních univerzitách, zahnala do koncentračních
táborů. V Solženicynově volání po elitě obětující se za absolutní pravdu
Boží lze ostatně spatřovat novou variaci starého teologického poznání o
nezbytnosti žít slovo Boží, jež je formou absolutní pravdy pro nás. Je
ovšem snazší a pro svět lákavější usilovat o jakési křesťanské "organizace",
získávat členy a přívržence budovatelskou propagandou království božího
na zemi, tím že paradox přítomné nepřítomnosti a nepřítomné
přítomnosti "lstivě" přizpůsobíme neméně "lstivě" přizpůsobené dialektice
utopičnosti, jistě i bez jasného vědomí toho, že se tu ocitáme v hájemství
nepřítele, který už pouhým faktem své utopie radikálně odmítá realitu
stvořeného jsoucna. Jak však může křesťan hlásat a organizovat budování
ráje božího na zemi a současně beze zbytku - i když s pláčem - velebit
veškeré stvořené jsoucňo v jeho smrtelnosti, nedokonalosti, nezměrném
utrpení a katastrofičnosti? Jedině když zároveň hlásá radostnou naději v
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naprosto neorganizovatelné a nevypočitatelně vzkříšení mrtvých, čímž
ovšem vší své světské organizaci vtiskne - v očích světa - pečeť marnosti a
ztroskotání, ne-li zločinného šílení. Nikoli křesťan buduje království Boží,
nýbrž jedině Kristus svou přítomností a svým příchodem, oním alfa a
omega uskutečněným v samém středu našich lidských dějin, a křesťan se
toho budování účastní neorganizovatelným následováním Krista k omega
kříže s nevývratnou nadějí v alfa svého zmrtvýchvstání. To, že to je možné,
ba nezbytné, ukázali a ukazují křesťanovi světci a stále větší zástupy
mučedníků, které ve světě ovšem nikdo nevidí ani nechce vidět, po nichž by
však měl s úzkostí pátrat každý moderní křesťan.
Jestliže někdo není a nebyl odcizen světu, pak tyto nikým neviděné a rychle zapomenuté zástupy světců a mučedníků. Pojem odcizení náleží k
ideologii utopie asi jako hřích ke křesťanství. Vázanost odcizení na
totalitární ideologii utopična se nezbytně dialektizuje dílem v kategorii
chápanou do jisté míry jako positivní součást konkretizační dynamiky
revolučního pokroku k utopii, dílem v kategorii neblaze vázanou k
reálnému jsoucnu, jehož nedokonalost, subkonkrétnost, se projevuje
právě odcizením od konkrétní utopie a - v rovině existenciální - odcizením
člověka v nedokonalosti jeho od konkrétní utopie odcizeného světa. Celá
dialektika odcizení se procesem konkretizace má vyvrátit - v co vlastně?
Jistě nikoli v obnovený příklon k realitě jsoucna, které přece už faktem své
reality, skoro by se dalo říci: faktem své substanciální neutopičnosti, jsouc
apriori odcizené, apriorně odcizuje; nýbrž splynutím s utopií, jejíž
konkrétno neodcizuje už apriorním faktem skutečné jsoucnosti, nýbrž
povyšuje odcizení dialektiky v anihilaci ztotožněním konkrétna a
nejsoucnosti, řečeno s Hegelem: identitou bytí a nicoty.
Pro křesťana odcizení vyplývá z neschopnosti a nevůle přijmout utrpení
jako jediné možné východisko z rozporu všeho stvořeného jsoucna - z
rozporu krásy a smrtelnosti, z rozporu dobra a hříšné narušenosti, z
rozporu pravdy a permanentního omylu a zbloudění - jako východisko,
které příkladně ukázal Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. Východisko
to může být ovšem jen proto, že utrpení a zmrtvýchvstání patří
neoddělitelně k sobě: nezměrná muka miliónů křížů a nezměrná radost
miliónů osvobození od smrti těla i duše. Bez zmrtvýchvstání by gnostická
kategorie odcizení obviňující samy kořeny jsoucna a hledající východisko
v jeho utopickém znicotnění (v totožnosti kosmického nihilismu a utopie
ráje) bylo ve svatém právu. Bez utrpení však a bez vlády smrti by nebylo
nezměrné radosti zmrtvýchvstání. Ale teprve pochopením tohoto
paradoxu - nikoli rozumem logiky, nýbrž v dětské chudobě ducha - je dán
předpoklad překonání všeho odcizení a základ vpravdě křesťanského
realismu.
Utopické blouznilství moderních, gnozí poznamenaných křesťanů žije z
oddělení Golgoty od Zmrtvýchvstání na pozadí prohlubujícícho se
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zapomnění kříže. Vše, co fascinuje, je závěrečný bod omega, do něhož se
abstrahoval a odosobnil historický fakt Kristova Zmrtvýchvstání poté, co
z dějinného horizontu zmizel Kristův kříž, a to vše - kupodivu! - navzdory
každodenní dějinné zkušenosti. Nelze však "vyřešit" dějinné eschaton bez
vědomí ustavičné dějinné přítomnosti duálu kříže a zmrtvýchvstání. Nejen
absolutizace kříže, k níž tíhne protestantismus (u Hegela se již abstrahoval
v pouhý geometrický průsečík vertikály a horizontály bez Krista), ale i
absolutizace Zmrtvýchvstání rozrušuje smysl lidských dějin. První
absolutizace je neguje ve prospěch čiré utopie.
Patří zajisté k úkolům současné Církve nejen poukázat na
neodlučitelnost obou těchto pilířů křesťanské víry, ale i dokazovat jejich
neoddělitelnost v nejhlubším středu křesťanského života. Vpravdě
křesťansky žít znamená dnes více nežjindy následovat Krista na Golgotu a
jedině takto zároveň do radosti zmrtvýchvstání. Církev dnes - domnívám
se - by měla mít odvahu říci, že toto dvojaké následování, a nikoli její
viditelná, institucionální forma, skýtají jedinou naději v záchranu pro
budoucí časy, ba že právě Církev sama musí následovat svého Mistra až na
sám zničující kříž svého vlastního konečného ztroskotání na samém prahu
Kristova vítězství. S tímto ztroskotáním Církve nakonec zmizí v nicotnosti
svého vzniku všechna rozporná utopická vize v dějinách dobudovaného
protidějinného království božího na zemi.
K markantním rozporům současného světa náleží i to, že svět a lidstvo
závisí na schopnosti přesného a rozlišujícího myšlení více, než kdy jindy,
ale že se lidstvo a svět zároveň nikdy nevzdálili od této schopnosti více, než
právě v éře myslících strojů. Vysvětlit tento rozpor se dá v náznaku snad
takto:
Základním předpokladem distinktního myšlení je poznání mezí a
bytostné narušenosti lidského rozumu. Příznačné při tom však je, že
Kantovy Kritiky, jejichž smyslem bylo ukázat právě omezenost lidského
rozumu, v historickém procesu "domýšlení" vedly nakonec cestou
dialektické logiky k nastolení systému absolutní gnoze, tedy k nemožnosti
rozlišovat jinak než dialekticky, tj. pod klenbou systému, který zaručuje
konečné totální poznání všeho. Crux věci tkví v tom, že poznat
nedokonalost vlastního myšlení, a to nejen v jeho závislosti na premise
Toho, Kdo všechno lidské myšlení teprve umožňuje - poukazuji tu na
J.G.Hamannovo "Est, ergo cogito" - , ale i v jeho bytostné narušenosti
pádu, lze pouze z roviny holé dějinné existence člověka. Avšak právě mezi
životem a myšlením, mezi životní praxí a poznáním pravdy naše doba
vytvořila nepřekročitelnou železnou oponu.
Pátráme-li pak v hájemství moderního světa po příkladech mužů, kteří
přesto usilovali o propojení myšlení a života (což nemá nic společného s
existenciální filosofií, jež také převážně setrvává v posicích "dvou front",
života a poznání; nejen Sartre, ale i sám Heidegger tu může posloužit jako
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výmluvný příklad usilování o zdánlivé vyrovnání obého příklonem k
totalitarismu ) zjistíme, že jejich počet je mizivý. Zároveň však vyvstane
před námi i prohlédavá síla, schopnost kritické distinkce, vyvěrající z
prosté skutečnosti onoho úsilí o propojení. Vedle Fr. Nietzscheho a J. H.
Newmana je tu třeba jmenovat především Vladimíra Solovjeva a Charlese
Péguyho.
Žité poznání dalo Solovjevovi schopnost přehodnotit německou
idealistickou gnozi od Kanta po Hegela a Marxe v samém středu jejího
myšlení. Žité poznání dalo Péguymu sílu vědomě a kriticky vzdorovat
svodu vší pseudopraxe dialekticky odvozované z absolutního systému
idealistické gnoze.
Solovjev objevil možnost východiska z totality Hegelova systému v
univerzalitě katolicismu. Jestli tu někdo ukázal Hegelem ujařmenému
Rusku možnost východiska z tragedie země a lidu, pak to byl on. A nejen
Rusku, nýbrž i všem zemím a národům, které postihlo nebo vbrzku
postihne obdobné dějinné stigma.
Solovjev bývá dnes označován za bezprostředního předchůdce
Teilharda de Chardina pro své pojetí vývoje světa a lidstva ke Kristu,
ztělesněné Moudrosti a Logu. Při tomto srovnání se však zapomíná na
podstatný rozdíl mezi Solovjevovou eschatologií a Teilhardovou
kosmologií; opomenutí, jež ostatně "logicky" vyplývá z moderního,
gnostického zapomnění Golgoty. Mezi konečným setkáním ke Kristu se
vyvíjejícího světa s Kristem stojí u Solovjeva nezbytné zmrtvýchvstání těla.
To zaprvé. Zadruhé Bůh u Solovjeva je chápán mimo jakoukoli dialektiku
jako jedno i vše, nikoli však perzonálně ani panteistický, nýbrž mimo tyto
kategorie, protože právě ve své jedinosti i veškerosti setrvává v nedostižné
jinakosti, byť ve vztahu k úhrnu jsoucích jednotlivin. (Připomíná to
Cusanovo "non-aliud".) Již z těchto dvou premis vyplývá Solovjevova
schopnost přehodnocovat rozpornou gnostickou metafysiku identity ve
vyšší křesťanský systém domyšlených ontologických diferencí, v systém,
který se může věru už měřit s dialektickou logikou Hegelovou. To, oč
celým svým životním dílem usiloval Gustav Siewerth - překonání, pokřtění
hegeliánské gnoze, té paradigmatické gnoze našeho věku - to začal
uskutečňovat Solovjev.
Už jemu bylo jasné, že absolutní hegeliánská gnoze musela přejít v
marxistickou pseudopraxi. Její dynamis spatřoval velmi přesně v
směřování k "novému člověku". Nesmírná přitažlivost tohoto cíle, hnací
síla vyzařující z jeho kladení, zaslepuje v současné době celé zástupy
křesťanů (nemluvě o teolozích). Neúprosná téze: není-li Bůh, pak je
komunismus v právu, byla v neslýchané konfúzi našeho věku "dialekticky"
pervertována v tézi: komunismus je pouzejakýmsi křesťanstvím bez Boha,
a to právě pod neúprosným tlakem gnosticky kladeného cíle, jenž zní:
nový, ideální člověk. Solovjev právě tuto perverzi s neobyčejnou
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předvídavostí odhalil a rozlišil
od skutečného křesťanského
eschatologismu.
Inkarnací Boha Krista v dějinách byl zároveň realizován ideální člověk v
rovině božské, jenž se tím současně stal nezbytným cílem všeho lidstva, a
to v podobě ideálního lidství. Solovjev v tomto cíli spatřuje princip dějin,
princip pokroku, přičemž neopomene zdůraznit, že celá dynamika
směřování k ideálnímu lidství, hominizační pud, zůstává - právě dík
ztělesnění Boha - vázán na materiální svět. Vznikavá evoluce materiálního
světa dějin ke Kristu - toť onen Solovjevem pokřtěný dialektický vývoj k
absolutnímu duchu. Marxistickou dialektiku hmoty přehodnocuje
Solovjev křesťanským paradoxem: kdo nemiluje hmotu, zůstává v jejím
područí. Solovjevova osvobozující láska k hmotnému stvoření vrcholí
apoteozou Panny Marie, Matky Boží, jako nej hlubší a nejčistší esence
stvoření. A proti systému dialektické gnoze klade pak nevyvratitelný
systém d o g m a t , logicky / l o g i k o u nevývratnější než všechen
hegeliánskomarxistický panlogismus/ odvozených z faktu inkarnace
Boha v dějinách. S Kantem souhlasí Solovjev v tom, že lidský rozum není
prostě s to poznat skutečnou skutečnost, avšak dialektický skok do
monadického idealismu, k němuž se cítil donucen německý idealismus
reagující na Kanta, vyvrací Solovjev konstatováním, že nezbytnost Boha
Krista jako absolutně univerzálního i absolutně individuálního středu
skutečného světa musí vyplynout jako závěr důsledně logické spekulace
mnohem logičtější než gnostický systém dialekticko-duchovního kladení.
Poznání podstaty božství je totiž, podle Solovjeva, ve sféře rozumu možné,
rozumu nedostižné je zato poznání exitence Boha, které se váže na akt víry.
Solovjev patřil k prvním myslitelům, kteří pochopili, že záchrana
křesťanského rozumu v moderním světě vyžaduje
přehodnocení
idealistické gnoze, nikoli její prostou "explikaci". Toho však nelze
dosáhnout cestou naivních aktualizací, které nutně končí v perverzi
křesťanského teologického myšlení, poníženého na úroveň sluhy a
náhončího gnoze. Křesťanské přehodnocení gnoze vyžaduje především
návratu adfontes vší křesťanské moudrosti, což pro Solovjeva znamená, k
patristice (Solovjev odkazuje hlavně na Maxima Vyznavače) a jejím
zdravým středověkým radiacím.
Dospěli jsme však k bodu, kde je třeba vytýčit osudovou cezuru v
Solovjevově systému, jinak by totiž, domyšlen a kriticky zhodnocen, přes
všechen podpůrný aparát patristiky a scholastiky, vyústil v pouhou
křesťanskou paralelu k idealismu /odhalující leda katastrofu/, v
souběžnost, která by však nakonec, pod tlakem vždy se obnovujícího
notorického zapomnění ontologických diferencí, v bodě nekonečnu mohla
splynout s absolutní gnozí v průsečíku blasfemické identity absolutního
ducha - Krista - Bytí - nicoty. Solovjev ovšem toto nebezpečí oddálil
stanovením diference mezi Bohem a procesem zlidšťování a zbožšťování
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lidstva, oné absolutní distance, bez níž si podle Solovjeva, nelze myslet
vztah lásky, milosti a božského zjevování.
Na sklonku života posílil Solovjev tuto diferenci ještě z jiné strany; totiž
tím, co bych nazval poznáním existenciální diference u kořenů samého
jsoucna, diference, která jakoby stála k diferenci mezi Bohem a stvořením
ve vztahu jakési druhé analogie. Evoluční hominizace a "vznikání Boha" v
dějinách nemůže plynule vést ke Kristu a do Jeho království, a to nikoli jen
pro nepřekročitelnou distanci mezi Bohem a světem, distanci lásky, kterou
může však skutečně překročit vždy jen Bůh, nýbrž i z neméně dějinného
faktu antikristovské totální negace, na níž se lidstvo od počátku dějin
dobrovolně a vědomě podílí. Jinak řečeno: determinismus hegeliánské,
plynule vzestupné evoluce od omylu k absolutnímu poznání rozráží
Solovjev rozpoznáním baze této dialektické panlogiky, jež je dána
antikristovskou totální negací skutečného člověka, skutečného světa a
skutečného Boha, s níž lidstvo ve své většině od počátku dějin - nevědouc,
co činí - nadšeně souhlasí.
Z vědomí absolutní diference mezi Bohem a světem odvozuje Solovjev i
své eklesiologické principy. Církev pro Solovjeva není jen shromážděním
lidu Božího, nýbrž je především tím, "co tyto lidi shromažďuje", shůry
danou bytostnou sjednocující formou, jež jim umožňuje účast na božském.
Lid boží nemůže tedy vládnout Církvi, může být pouze jí ovládán. Teprve
tento Solovjevem zdůrazňovaný a prosazovaný svobodný teokratismus
zaručuje lidstvu, že vše, co na tomto světě má už podobu duchovního,
mystického království Božího, je také skutečnou součástí skutečného
království Božího. Jakýkoli církevní demokratismus stojí v příkrém rozporu nejen s naukou o diferenci (a z ní odvozeného poznání o božství sjednocující formy), ale také s možností duchovní realizace božího království.
Myšlenky, které zní dnes v okcidentu jako hlas volajícího na poušti.
Solovjev chápe svůj koncept teokracie v protikladu k pravoslavné církvi,
která ji zaměnila za cezarokracii, s p o k o j u j í c se statickou
kontemplativností, vydávajíc lid na pospas světu a jeho temným
mocnostem. Solovjev spatřuje pravou Církev v "sakrální formě"
Říma, ve "svobodné, univerzální teokracii" jako předpokladu "pravé solidarity všech národů a všech tříd, křesťanství uskutečněného v životě společnosti, pokřesťanštělé politiky, svobody pro utiskované, ochrany pro
slabé, předpokladu sociální spravedlnosti". Na pozadí této téze vyvstává
dnešní konfúze o to bolestněji.
Zde se teprve v celé strašlivé podobě pozvedá stín antikristovského
prazáporu, onoho hlubinného rozporu na dně padlého stvoření. Nejde jen
o svobodu odmítnout koncept hominizace a divinizace, ale jde o svobodu Solovjevem poprvé ve své moderní podobě odhalenou - odmítnout, a to ve
jménu konceptu hominizace a divinizace, tedy ve jménu dobra, sakrálně
teokratickou formu Církve, jež je předpokladem možnosti uskutečnění
45

tohoto konceptu. Jinak řečeno: lež se konkretizuje s permanentním
odkazem na dobro, jehož tím bude údajne dosaženo... Solovjev-na rozdíl
od Teilharda de Chardina, naivně usilujícího o nemožnou "třetí" cestu
mezi Hegelem a Marxem, mezi absolutní gnozí a její naruby obrácenou
podobou gnostické konkretizace - s hrůzou pochopil, že mystérium
evoluční dějinné hominizace a deifikace provází na každém kroku
mystérium evolučně dějinné sebedestrukce, v podobě vědomé, volní
démonizace odlidšťujícího se lidstva; že tedy dějinný proces nesměřuje v
prvé řadě ke království Božímu, nýbrž k dějinné konfrontaci lidstva a
Boha, k apokalypse; nejen tedy k změření výšin evoluce, ale i jejích
propastných hlubin, a to mírou danou nedostižnými výšinami Boha
sestoupivšího na samé dno lidských dějin, ba do samých pekel.
Solovjev dospěl k tomuto poznání (s nímž je spjata i jeho filosofie smrti
viděná spektrem Zmrtvýchvstání) poměrně pozdě, takže bohužel mu již
nezbyl čas je dostatečně rozvinout a prohloubit. Nicméně právě
d r a m a t i c k ý z á v ě r j e h o s y s t é m u j e j p o z v e d á v y s o k o nad
pseudohegeliánského kosmologistu Teilharda de Chardina. Dramatičnost
Solovjevovy pozdní apokalyptiky tkví v radikální redukci křesťanství na
jeho výchozí bazi, jež vyžaduje zásadní rozhodnutí pro Krista tváří tvář
pokušení rozhodnout se pro svůdnou lež oděnou hávem socialismu,
revoluce, solidarismu a osvobození. Důležité přitom je, že k tomuto
rozhodnutí dochází nikoli v nějakém neutrálním prostoru. Avšak teprve
rozhodnutí pro Krista otvírá zrak i pro skutečnou dějinnou situaci této
volby. Nerozhodujeme se v apriorních dimenzích jakéhosi vznikajícího
království božího, evoluční hominizace a divinizace, nýbrž v neúprosně
vytýčené říši smrti. Rozhodnutí proti Kristu v našem apokalyptickém věku
vede do neméně neúprosného područí "vědeckého světového názoru" o
plynulém přechodu evoluce v království Boží za asistence Krista, jehož
"úkolem" bude právě plynulost a nevývratnost tohoto přechodu zaručit.
Cézura smrti mezi evolucí a zmrtvýchvstáním jako by se zázračně zacelila.
Ve Třech rozhovorech psaných na přelomu století /1899-1900/ líčí
Solovjev Antikristovu evolučně divinizační koncepci takto: "Kristus
rozdělil lidstvo skrze dobro a zlo, já sjednotím lidstvo svátostmi, které
prospějí dobrým zrovna tak jako zlým. Kristus přinesl meč, já zjednám
mír. On hrozil zemi strašlivým Posledním soudem, ale posledním soudcem
budu já, a můj soud je pln odpuštění." Manifest Antikrista praví:
"Vydejme se na cestu k světovému míru a blahobytu!" Antikrist - toť podle
Solovjeva - smíření všech rozporů, absolutní svoboda myšlení,
individualismus i kolektivismus, společenství národů, nasycení chudých i
uspokojení bohatých, univerzální ekumenická církev, svobodný výklad
Písma svatého; tedy koneckonců vše, o čem sní dnes masy křesťanů se
svými teology v čele.
Pokračování příště

46

Edvard Beneš o sovětské
"nabídce pomoci" r. 1938
J. W. Bruegel, Londýn
Od r. 1945 bylo československému lidu znovu a znovu opakováno, že
Britanie a Francie jej v roce 1938 zradila, a že pouze Sovětský svaz mu zůstal věren a vždy připraven přispěchat nápomoc, buď na základě
smluvních závazků, nebo i bez nich, z prosté solidarity v boji proti fašismu.
Pravdivost tohoto tvrzení byla v ČSR zkoumána jen v době relativní
svobody (1968), ale po nastolení "starého pořádku" nebylo dovoleno
vyslovit pochyby o teorii, jejíž cena se jevila i povrchnímu pozorovateli
problematickou. Zpřístupnění archivů britského ministerstva zahraničí za
první poválečná léta, umožňuje nyní seznámit historickou vědu s několika
Benešovými výroky o této záležitosti; s výroky, které nebyly diktovány
žádnými politickými ohledy.
Kdykoli dr. Beneš učinil nějaké veřejné prohlášení o historických
událostech z roku 1938, musil brát v úvahu jisté skutečné nebo imaginární
"politické nutnosti". Svazek jeho pamětí, který vyšel r. 1968 v Praze pod
názvem "Mnichovské dny", byl koncipován za války, kdy nebylo radno
vyslovovat pochyby o sovětských slibech. Tato skutečnost sváděla Beneše
přinejmenším k úmyslnému zmírňování významu určitých okolností.
V této souvislosti je užitečné konstatovat, že francouzský překlad této
části Benešových pamětí, který vyšel r. 1970 v Paříži, pod názvem
"Munich", je naprosto neuspokojivý a nespolehlivý. Škoda, že toto dílo
nevyšlo v angličtině!
Ani v "Mnichovských dnech" ani nikde jinde Beneš nepotvrdil
správnost tvrzení moskevské propagandy, že SSSR nabídl v poslední
chvíli před mnichovskou konferencí Československu vojenskou pomoc,
bez ohledu na smluvní předpoklad, že Francie by musila dříve splnit své
závazky vůči Československu v případě, že by bylo napadeno Německem.
Považuji za důležité zdůraznit tuto skutečnost se zřetelem na novinářský
rozhovor, z něhož by bylo možno vyvozovat, že Beneš známou sovětskou
verzi přece jen nějak potvrdil.
"Baltimore Sun" přinesl totiž 19. dubna 1939 článek ve formě rozhovoru
Eriky Mannové s dr. Benešem. Mannová nebyla ani profesionální
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žurnalistka ani plně obeznámena s politickým pozadím problému, ale její
tvrzení o sovětské ochote aktivně intervenovat, se patrně shodovalo s jejím
t e h d e j š í m p o l i t i c k ý m p o s t o j e m . J e očividné, že M a n n o v á
nereprodukovala Benešovy výroky správně, protože k vojenské misi
údajně vyslané do Moskvy, o níž se Beneš měl, podle tvrzení Mannové, v
rozhovoru zmínit, nikdy nedošlo.
Mannová uvedla v citovaném rozhovoru tato Benešova slova:
"Sovětský svaz byl věrný do posledního okamžiku a já jsem si toho byl
vědom. Krátce před mnichovskou
konferencí jsem poslal do SSSR
vojenskou misi, která se vrátila s nejlepšími zprávami o všech aspektech
sovětské morální i vojenské připravenosti. Zprávy týkající se sovětských
leteckých, námořních i pozemních jednotek, byly naprosto
uspokojivé.
Dr. Beneš dodal, že SSSR ho ujistil, že by poskytl
Československu
vojenskou pomoc, i kdyby tak Francie a Britanie neučinily".
Ať už skutečný význam těchto povšechných prohlášení byl jakýkoli,
Beneš neuvedl nikdy nic podobného v žádném svém vlastním projevu
týkajícím se roku 1938. Dne 24. července 1946 přijal - v přítomnosti
britského velvyslance v Praze Philipa Nicholse - historika John WheelerBennetta (1902-1975), který tehdy v Praze shromažďoval materiál pro
svou knihu vydanou v Londýně r. 1948 pod názvem "Munich - Prologue to
Tragédy". Rozhovor trval hodinu a třičtvrtě a Wheeler-Bennett jej zachytil
v obšírné zprávě, kterou možno nalézt ve fasciklu č. 56016 spisů britského
ministerstva zahraničí z r. 1946. FileN. 10157/99/12. Na str. 127WheelerBennettovy knihy o Mnichově je uveřejněna pouze celkem méně
významná část záznamu, který si pořídil.
V poznámkách o rozhovoru s dr. Benešem Wheeler-Bennett uvádí:
Beneš nikdy nepochyboval, že sovětská vláda by splnila své závazky vůči
Československu,
v rámci smlouvy z r. 1935, předvídající
poskytnutí
sovětské pomoci po předcházející pomoci francouzské vlády, na základě
čs.-francouzské smlouvy z roku 1925. Benešovi se dostalo v tomto směru
mnoha veřejných i soukromých
ujištění jak od Maiského tak i od
Alexandrovského,
během léta 1938, a tato ujištění byla znovu potvrzena za
bezprostřední krize v září téhož roku. Nikdy však nebylo nic vyjádřeno
písemně a sovětská vláda se nikdy specificky nevyslovila o tom, v jaké
formě by Československu pomoc
poskytla.
V době uvedeného rozhovoru /v červenci 1946/ Beneš měl stále ještě
velký zájem na zachování podpory Západu, kterou by ztratil, kdyby byl
západním diplomatům řekl plnou pravdu o sovětském "spojenci". Západ
by pak patrně Československo odepsal, jako definitivní ztrátu. Beneš se
proto musil vyjádřit opatrně a dávat Moskvě "známky dobrého chování",
ve směru, v kterém na tom nezáleželo (pomoc spolu s Francií), ale zároveň
se snažil naznačit bezcennost sovětských slibů.
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Jméno Ivana Maiského, sovětského velvyslance v Londýně, se v
citovaném záznamu Wheeler-Bennetta ocitlo patrně omylem. Autor
záznamu měl patrně na mysli sovětského ministra zahraničí Litvínova.
Je to jediná známá příležitost, kdy Beneš uvedl, že veškeré sovětské sliby
byly velmi vágní. Podle Wheeler-Bennettova svědectví, Beneš v dalším
rozhovoru s návštěvníky vylíčil události z roku 1938 přibližně stejným způsobem jako ve své knize "Mnichovské dny", kde (na str. 316-318) píše:
"Po přijetí britsko-francouzského
plánu (teritoriálních
ústupků)
Litvínov oznámil prostřednictvím vyslance Alexandrovského, že SSSR by
stále ještě poskytl ČSR pomoc, kdyby se rozhodla odporovat
německé
agresi, a to i tehdy, kdyby Britanie a Francie jí pomoc neposkytly. Když to
Beneš slyšel, okamžitě žádal sovětského vyslance o sdělení, jaká opatření
by Československo mělo učinit, aby si zajistilo sovětskou pomoc. Vyslanec
odpověděl, že neví, ale že se dotáže Moskvy. Druhý den
Alexandrovsky
přišel znova a oznámil, že ČSR musí svou věc předložit
Společnosti
národů, která by označila Německo za útočníka. Jakmile se tak stane,
Sověty vyšlou Československu vojenskou pomoc...Beneš nato odpověděl,
že než by poněkud těžkopádná ženevská mašinerie Společnosti
národů
něco podnikla, Německo by už zahájilo útok a Československo by bylo
nuceno čelit útoku samo, protože Francie a Britanie by neprojevily zájem a
SSSR by nezačal nic, dokud by Společnost národů neučinila příslušné
prohlášení".
Beneš uvedl dále, že Československo může vyslat do boje okamžitě
pouze 24 ze svých 40 divizí a dodal v rozhovoru: "Po dalších konzultacích s
Moskvou,
Alexandrovsky
oznámil, že sovětská vláda by poskytla
Československu pomoc, jakmile SSSR by byl informován, že věc byla
předložena
Společnosti
národů. Sovětský svaz by prý nečekal na
konkrétní
rozhodnutí
v Ženevě. Krátce nato důstojníci
sovětských
leteckých jednotek se sešli v Praze a Brně s důstojníky čs. generálního
štábu a do Československa byl vyslán jistý počet příslušníků
sovětských
leteckých jednotek. To bylo vše, co bylo vykonáno jako
spolupráce
československého a sovětského generálního štábu. Co se týká jiných forem
vojenské pomoci, bylo pochybné, zda Polsko nebo Rumunsko by bylo
svolilo k průchodu jednotek
Rudé armády přes své území, i kdyby
Společnost národů byla označila Německo za útočníka. President Beneš se
v této věci obrátil na rumunského krále Carola, který Beneše zdvořile
požádal, aby nenaléhal na odpověď. Za těchto okolností bylo téměř
nemožné, aby případná sovětská pomoc byla účinnou a Beneš si byl
vědom, že Sověty nebyly vojensky
připraveny."
V "Mnichovských dnech" (str. 316-17) Beneš píše:
"Vyslanec
Alexandrovsky
dostavil se ke mně ráno dne 21. záříš odpovědí z Moskvy.
Na první otázku zněla odpoveď striktně:
Vyplní-li Francie svoje
povinnosti k Československu dle své smlouvy, rozumí se samo sebou, že
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Sovětský svaz vyplní své povinnosti z jeho smlouvy s
Československem
plynoucí do všech důsledků. Na otázku druhou pak odpověděl:
Dojde-lik
válce mezi Československem a Německem a Německo bude útočníkem, a
nevyplní-li přesto Francie hned své závazky, Sovětský svaz by v tom
případě žádal, aby se vláda československá obrátila hned na Společnost
národů. I kdyby rozhodnutí
Společnosti národů nebylo
jednohlasné
většinové rozhodnutí by Moskvě stačilo a rozhodla by se hned pro pomoc
Československu."
Prvý bod (nutnost předložení věci Společnosti národů) je potvrzena do
jisté míry tehdejším ministrem zahraničí Kamilem Kroftou, který 21. září
1938 informoval vládu, že "Rusové by se spokojili s prostou
většinou". ("Mnichov v dokumentech", Vol.II., str. 217, Praha, 1958).
Druhý bod (většinové rozhodnutí) není potvrzen nikým, ani
Alexandrovským. (Alespoň o tom není žádná zmínka v "Nových
dokumentech o Mnichově", Moskva-Praha,1958) Ale i kdyby bylo
skutečně došlo k takové nabídce "sovětské pomoci", byla by naprosto
neúčinná a kdyby pomoc byla poskytnuta, přišla by příliš pozdě.
Ve svém citovaném rozhovoru s Nicholsem a s Wheeler-Bennettem,
Beneš vylíčil obtížné dilemma, jemuž v září 1938 čelil a vysvětlil svoji
neochotu jít do války, v níž Československo by mělo jako jediného
spojence Sovětský svaz. Rozhovor se pak obrátil k událostem vedoucím k
podpisu německo-sovětského paktu o neútočení z roku 1939, o němž
Beneš píše ve svých "Pamětech" (str. 201-204, Praha, 1947). V citovaném
rozhovoru Beneš však uvedl některé skutečnosti, o nichž se - z
pochopitelných důvodů - tak jasně ve svých "Pamětech" nemohl vyjádřit.
Když se dozvěděl o německém rozhodnutí podepsat s Moskvou pakt (12.
srpna 1939), požádal písemně sovětského velvyslance v Londýně, Ivana
Maiského, (s nímž se předtím nikdy nesešel) o rozhovor. Maisky však byl
ochoten sejít se s Benešem až 23. srpna (den po Ribbentropově příjezdu do
Moskvy). Maisky byl "překvapen a zděšen" Benešovým názorem, že
"německo-sovětský pakt znamená světovou válku". Maisky projevil
naopak názor, že "Moskva zajistila paktem mír". Maisky dále prohlásil, že
Britanie a Francie nebudou nikdy bojovat za Polsko, a že obě tyto západní
země uzavrou spíše "druhý Mnichov". Stejný názor prý vyslovila také
Alexandra Kollontai, sovětská velvyslankyně ve Švédsku, v rozhovoru s
dr. Jaroslavem Kučerou, neoficiálním čs. vyslancem ve Stockholmu.
Maisky nezměnil svůj názor, ani když Beneš prohlásil, že "k žádnému
druhému Mnichovu už nedojde". Za týden nato, Německo, když k tomu
mělo zajištěnu sovětskou podporu, napadlo vojensky Polsko...
(Z angl. originálu přeložil Jiří
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Škvor)

Návrat únikové literatury
Jiří Sýkora
Ve Spojených státech začala renezance literatury, které se mezi tolika lidmi říká literatura oddechová, lehká či zábavná - a mezi přísnými mravokárci a literárními pedanty literatura braková, druhořadá a úpadková. Zůstaňme nestranní a řekněme, že jde o renezanci literatury únikové. Jde o literaturu, o níž psal ve své knize M A R S Y A S Karel Čapek. Ani Čapek se
neodvážil tuto literaturu odsoudit; přiznal jí dokonce právo na existenci.
Úniková literatura se ve Spojených státech dočkala slavného návratu.
Laciná, většinou sešitová vydání dobrodružných, tajemných, napínavých,
utopistických a detektivních příběhů zaplavila knižní obchody a pulty
novinových stánků - a američtí čtenáři po nich sahají tak lačně jako po
vánočním cukroví. Křiklavé obálky oznamují návrat hrdinů podivných
jmen a ještě podivnějších osudů: Chobotnice, Škorpion, Zelený Lama,
Černý netopýr, doktor Wu Fang, Kapitán Satan, Bronzové Bratrstvo,
Stín, Pavouk, Barbar a objevili se i staří známí Nick Carter, Tarzan,
Hvízdavý Dan a mnoho dalších... Po více než dvacetileté přestávce, jež
byla vyplněna vydáváním klasiků v milionových nákladech, po přestávce,
za níž se zdrojem lidové zábavy stala televize, slaví tak zvaná braková
literatura návrat tak slavný, že to jistě neočekávali ani sami její výrobci.
Výraz "výrobci" není nutno brát s pohoršením, protože jde skutečně o
výrobu, což přiznávají i sami autoři a vydavatelé únikové četby. Už Karel
Čapek si ostatně povšiml, že, má-li braková literatura nějakou ctnost, pak
je to skutečnost, že sama sobě nic nepředstírá. Netrvá na tom, aby se jí
říkalo umění. Páteří, srdcem a základem této laciné literatury je totiž děj,
děj napínavý, rychlý, nezdržující se podrobnostmi a realitou... Současná
renezance dobrodružné literatury ve Spojených státech by se snad dala
nejlépe přiblížit představou, že by v Československu náhle začala vycházet
sešitová vydání rodokapsů, románů z Divokého Západu, Rozruch, Večery
pod lampou, carterovky, detektivky s hrdinou Harry Pielem, příběhy Lips
Tuliana, Tarzan a podobně. Dopadlo by to pravděpodobně podobně jako
ve Spojených státech: kritika by brakovou literátu odsoudila - určitě
mnohem přísněji než tolerantní kritika americká - ale čtenáři-by si tuto
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lacinou četbu trhali z rukou. Nejvíce kluci, kteří mají vždy raději hrdinu,
který bojuje za dobrou věc a dovede dát darebákovi do zubů, než
psychologický příběh nabitý metaforami a filozofickým popisem
duševního života nerozhodného hrdiny. Ano, i ve Východní Evropě by
mizely z novinových stánků příběhy, jejichž hrdiny byli Pobožný střelec,
Klekavý Taylor, Jeden a půl Toronto, nebo tajemný hrdina J.M.Trosky
Nobody, či detektiv Tom Shark... Ve většině východoevropských zemí
však zatím vycházejí jen klasici anebo politicky spolehlivá četba, jejíž
úroveň je často nižší než úroveň tak zvané brakové literatury, neboť ta zdůrazněme to ještě jednou - nic nepředstírá...
Ve třicátých letech, jež byla pro tuto literaturu nejúspěšnější, se prodalo
měsíčně 25 milionů výtisků dvou set různých časopisů. Výběr byl takřka
neomezený. Vycházely Manželské příběhy, Příběhy z Wall Streetu, jedna
edice dokonce jeden čas vydávala Příběhy vzducholodi Zeppelin; a
nesmíme samozřejmě zapomenout na Pikantní příběhy, detektivky,
tajemné příběhy a věřte či nevěřte, vycházely dokonce Pikantní příběhy z
Divokého západu. V Americe se této literatuře říká "pulps", což je zdejší
zkratka pro "lidovou četbu". S nápadem vydávat "pulps" přišel v roce 1896
Frank Munsey, který byl charakterizován jako "člověk, jenž měl nadání
zaměstnance jatek, morálku lichváře a způsoby omyvače mrtvol". Jak
vidět, nemluvilo se o Franku Munseyovi právě nejlíp, ale to mohlo být
způsobeno závistí. Na druhé straně mu každý přiznal, že jeho nápad byl
výborný...
Munseyovým názorem bylo, že příběh je vždy mnohem důležitější než
papír, na němž je vytištěn... A skutečně, podle jeho vzoru se tyto příběhy
tiskly od začátku až do dneška na tom nejlacinějším papíru, jenž se
anglicky jmenuje "pulp", který také dal tomuto druhu literatury jméno "pulps". Pulps byly vyráběny tak, aby byly laciné a mohly se po přečtení
zahodit. Měly tvar sešitu asi té velikosti, jakou má v Československu
dnešní časopis Mladý svět a měly lákavou křiklavou obálku. Důležité
bylo, alespoň pro výrobce, že je četl každý; od presidenta Harryho
Trumana až po gangstera AI Capona; v moderní době četl v době oddechu
tento typ literatury i president Kennedy, jehož oblíbeným hrdinou byl
slavný tajný agent britské zpravodajské služby James Bond... V tomto
literárním odvětví začínali také mnozí později slavní spisovatelé, z nichž
někteří psali tento typ literatury i po dosažení slávy - pro vlastní potěšení.
Byli mezi nimi tak slavní literární umělci jako H. L. Mencken, George Jean
Nathan, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Earl Stanley Gardner,
Tennessee Williams, Ray Bradbury a mnoho dalších... Nejznámějším a
nejplodnějším autorem dobrodružné literatury byl Frederick Schiller
Faust. Za svůj život napsal přes 500 románů pod téměř třiceti
pseudonymy, z nichž nejslavnější je Max Brand. Byl přeložen i do češtiny,
například jeho trilogie "Nezkrotní", jejímž hrdinou byl Hvízdavý Dan.
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Podle jeho westernu "Destry znovu jezdí" byl natočen film s Jamesem
Stewartem a Marlene Dietrichovou v hlavní roli, jenž dnes patří ke klasice
amerického filmu. Příběh Fredericka Fausta, či Maxe Branda, chcete-li, o
doktoru Kildarovi, se vysílal dlouhá léta v televizi jako seriál, v němž se své
herecké řemeslo naučil dnes jeden z nejlepších amerických herců Richard
Chamberlain... Frederick Faust-Max Brand-zahynul ve svém 52. roce, r.
1944 za bojů proti nacistickým armádám...
Odborníci se přou o to, co je hlavním důvodem návratu laciné lidové
četby. Zdá se, že důvod je týž, jako v době jejího vzniku: zajímavý a rychlý
děj, jenž čtenářům scházel v přemíře psychologických románů dnešní
doby.

Věnuji tuto knihu své drahé ženě a své milé dceři, bez jejichž neúnavné pomoci a ochotných rad bych ji byl napsal dvakrát dřív.
P.G. Wodehouse
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Malíř snů a poezie
Richard Drtina
Již v dětství jsem rád
sníval o vzdálených
zemích...
Jan Zrzavý
(1890-1977)
O Janu Zrzavém se říká, že byl nejmilovanějším českým malířem od
doby Alšovy. Byl ovšem nejen velký malíř, ale i grafik a ilustráor. Kdo by
nevzpomněl na jeho ilustrace k Máchovu Máji, na stylizovaný Máchův
portrét (z r. 1924) s jemným podlouhlým obličejem se špičatou bradkou,
hlubokýma očima a jemně vlajícími vlasy, tolik vystihující básníkovu
romantičnost, v pozadí s noční krajinou, zříceninou hradu a lunou na
polotemné obloze.
Stejně jako Mácha i Zrzavý byl samotář a zůstal jím po celý život.
Jemnost a poetičnost, zasněnost a osamělost snad i smutek byly
charakteristickými rysy jeho malířské tvorby.
Rájem Zrzavého dětských let, jak vždy rád vzpomínal, byla krajina
kolem Krucemburku, na Havlíčkobrodsku, na okraji Českomoravské
vysočiny, s vesničkami Okrouhlice, Vadín a Lipnice.
"Na Lipnici jsme se z Okrouhlice dívali: tak jsem si jako dítě představoval
Jeruzalém nebo Betlém. Domečky v podhradí opravdu vypadaly biblicky,
chodívali jsme tam krásnou cestou přes Babice a Volichov..."
Malíř přiznává, že se bál lesa pro jeho temnotu a neprobádanost. Za to
jej okouzlovaly skály a voda. Vydržel celé hodiny pozorovat divoce
tekoucí zelenou vodu Sázavy. A snil o moři. Po letech pak našel Bretaň,
také převážně kamenitou, bez lesů, zato u moře. Zamiloval si tu krajinu a
strávil tam řadu let. Přesto se však rád vracel domů.
Jan Zrzavý byl člověk mysticky založený; zajímal se o starověké
mysterie, metafyzické otázky, o východní křesťanství i židovskou
ortodoxii. Tyto tendence nacházíme i ve světě jeho obrazů. Je to svět vizí,
snů i halucinací, svět imaginární, do něhož nás nechává umělec nahlédnout
jakoby magickým průhledem.
Jeho tvorba začíná v době předznamenané symbolismem konce 19.
století i počátkem nových směrů. Nepřijat na pražskou Akademii, (1909)
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dá se do objevování malířského světa sám a po svém. Tehdy řada
moderních malířů otevírá nové cesty umění: kubisté, expresionisté a další
už nejen nedodržují formy a obsahy vnímané psycho-fyziologické
zkušenosti (perspektiva, prostorová skladba objektů, t. zv. reálnost
barvy), ale záměrně je negují. Imaginace a fantazie, subjektivní
expresivnost i záměrná deformace jsou náplní nových moderních směrů
počátku 20. století.
Také Zrzavý čerpá poučení z uměleckého kontextu své doby. Jeho
generace v Čechách nastupuje výstavami Osmy (1907), k níž patří Filla,
Kubišta, Procházka, Kubín a j. V r. 1918 výstavou "A přece" spojuje se
Zrzavý s Josefem Čapkem, R. Kremličkou a V. Spálou ve skupině
Tvrdošíjných. Ovšem Zrzavého malba se výrazně liší od ostatních svou
jemnou poetičností. Její tvůrce nachází svůj vlastní styl v malířské vizi a
snové imaginaci. Již jeho první díla - Údolí smutku (1908) a Veselé
poutnice (1909) nesla toto předznamenání. Zrzavý sám o tom říká:
"Mé umění je převedení oněch stavů duše, kotvících v samé tmě
podvědomí bytosti člověkovy, z nichž všechno jeho dění vzniká a navenek
se projevuje."
Z každého díla Jana Zrzavého vyzařuje psychická síla či duševní stav.
Na jeho obrazech sledujeme konfrontaci izolovaných postav s krajinou v
pozadí, jako filozofickou konfrontaci pomíjivého s trvalým a
neproměnným, ačkoli postava je prezentována jako závažnější a
skutečnější. Lze si povšimnout, že malíř užívá ustálených znaků stylizovaných bárek, domků, jehlancovitých hor - které se jako osobní
ideogramy stávají charakteristickými znaky jeho stylu; často symbolizují
izolovanost a osamocenost. Zvláště loďky jsou symbolem dálek a tužeb po
překonání pout země.
Rovněž barva je u Zrzavého pojata jako symbol. Sám o ní píše, že mu je
"psychickou silou,..viditelnou duší".
Jak napsal svého času K. Teige, Zrzavý patří spolu s Chiricem do
"předsíně nadrealismu"; v jeho díle však lze nalézt souvislosti i
s primitivismem a symbolismem, i s uměním gotickým, a to v principu
odhmotnění či netělesnosti postav. Imaginárnost prostoru je tvořena jeho
pojetím světla. Zvláštní poetičnost a tajemnost krajiny a objektů nespočívá
jen v jejich tvarovém zobrazení, ale velkou měrou v jejich mysteriózním
osvětlení, vycházejícím jakoby z neznámého irreálného zdroje. (Kleopatra
II., Benátky, Bretaňský přístav). Podobně imaginárního a obrazové
skladbě podřízeného světla používali ve svých "zářících" obrazech mistři
románské a gotické malby. Spirituálnost mnoha Zrzavého obrazů zdůrazňuje i častá vertikalita objektů, což je také známý princip umění
gotického. (Např. obrazy: Magdalena (1914); Krajina s květinou (1915);
Luna s konvalinkami (1913); Hlava, z r. 1931.
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Velkou inspirací i nalezením symbolické krajiny korespondující
umělcovu nitru se stává Zrzavému Bretaň. Píše o tom ve svém vyznání
"Finistere, má ztracená země..." pro časopis ĽEurope Centrále, v roce
1939:
"Když jsem poprvé vkročil do Bretaně, bylo to jako by krásný a blažený
sen se mi náhle uskutečnil. Tak mi bylo známé, bezpečné, jako bych po
dlouhé a trapné pouti zakotvil konečně u cíle svých tužeb, našel konečně
to, po čem jsem celý život toužil, j... j Od první chvíle jsem ji shledal
takovou, jakou jsem si ji představoval... Byly toho příčinou bretaňské
obrázky a onen příběh o Alainovi? Nebo sám můj rodný kraj, pahorkatý a
pochmurný kout Čech s bílými písčitými cestami a smutným
namodralým
obzorem? Nebo snad keltská krev, která proudí v žilách všech Čechů,
obzvláště těch z mého kraje?/.../ Opravdu, nalezljsem v Bretani hojně vše,
co jsem měl v dětství tak rád: kameny, údolí, skály, pahorky, bílé písčité
cesty a vodu, vodu, moře zpívající a šumivé vody. Nalezl jsem tam v
proudu divoké řeky svou skálu, rozpukanou sluncem na pahorku mezi
křovím a trávami, posetém květinami. /.../ Kámen je ustálená věčnost,
Bůh, předmět naší lásky; voda, která ho objímá, je život ve svém stálém
pohybu a stále nových obměnách, láska, která ho úpěnlivě prosí v naději,
že splyne s jeho věčností. Kameny a voda - to je to nejkrásnější, co znám na
světě, j... j Na břehu moře mezi skalami, v hluku přílivu a odlivu, v husté
mlze, ve větru před nekonečnými dálkami - tam jsem sám jenom s Bohem a
živly, tam nacházím svobodu, pokoj duše, a jsem šťastný. Závistivé duše a
zlé jazyky mé země mi často vyčítají, že mnoho žiji v cizině, že maluji
Bretaň místo české krajiny. Již jsem ji maloval... Moje zeměje plná stromů
a lesů, které mě děsí a odpuzují, neumím je malovat. Cožpak dobrý Bůh
nestvořil celou širou a krásnou zem pro všechny lidi? Cožpak člověk musí
zůstat přibit k své rodné půdě po celý život? Nemyslím, že je tomu tak,
neuznávám to. Jsem rodem Čech a zůstanu jím vždy a všude. Miluji zem,
kde mám kořeny a která mne zplodila;... avšak má země nemá moře..."
Přes svůj nevšední vztah ke zvláštní kráse přímořské krajiny Bretaně,
vrací se Jan Zrzavý po potupných mnichovských událostech podzimu r.
1938 zpátky do své rodné země. - "Pokud má země byla svobodná a
vzkvétající, mohl jsem žít podle svých přání a osobních potřeb. Když však
je opuštěna, když umírá, je mou povinností sdílet s ní její osud; přežít nebo
s ní zemřít..."
Symbolika Zrzavého obrazů je symbolikou osamělosti i transcendence
lidského bytí. Jeho obrazy vyžadují divákovu kontemplaci, otevřenost
fantazii a magickým vizím, ochotu filozofovat. O Zrzavého umění platí
plnou měrou slova Goethova: "Kdyby fantazií nevznikaly věci, které zůstanou pro rozum věčně problematické, neměla by fantazie vůbec mnoho
do sebe."
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Pro svůj umělecký a filozofický přístup a styl netěšil se Jan Zrzavý v
ČSR po r. 1948 žádné oficiální přízni. Teprve na počátku roku 1963 byla
Národní galerií uspořádána rozsáhlá výstava jeho díla v pražském
Mánesu. Zájem veřejnosti byl obrovský, za deset týdnů trvání výstavy ji
zhlédlo přes sto tisíc návštěvníků. Malíři se tak dostalo skvělého uznání i
zadostiučinění - a v roce 1966 konečně i titulu národního umělce.
Následovaly dokumentární pořady, filmové i rozhlasové, z umělcova
života, poslední z r. 1975 k Zrzavého pětaosmdesátinám, film,
doprovázený recitací nár. umělce K. Hôgera a R. Hrušínského.
Osmdesátých sedmých narozenin (5.XI.) se Jan Zrzavý už nedožil. Krátce
před nimi, 12. října 1977, skonal. Měl prostý církevní pohřeb v Křížové u
Havlíčkova Brodu, tam na okraji Českomoravské vysočiny, v krajině
svého dětství. Odešel v něm velký český malíř, moderní symbolista, malíř
poezie, umělec zřejmě světový.

Nemá cenu opakovat
experimenty.
Virginia Woolí

staré experimenty;

musí být nové, aby to byly
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BELETRIE

Tchoříky přes ramena
Věra Kistlerová
"Nemluv sprostě, vždyť tě nic nedělají", řekla Blažena. Stála u kamen a
ořezávala kukuřicím paty, které odhazovala do odpadkového koše. Strhávala z
nich kretonové obaly a kartáčkem je zbavovala hedvábného vlasu. Nakonec každý
žlutý váleček pečlivě oprala a vhodila do kotle s vařící vodou.
"Já mam tak život!" zasténala Blaženina matka. Pletla cosi žlučové barvy, ale
každou chvíli položila práci do klína a rukou rozšířila štěrbinu v zažloutlé benátské
žaluzii, aby lépe viděla na ulici.
"No, řekni co mě tu má těšit," pokračovala Vrabcová a chopila se jehlic, které
jako by byly částí jejího těla a na všechno jí přitakávaly. Když mluvila jen tak pro
sebe, cinkaly jako rolničky; když ji to ale vzalo, jako dneska, řinčely a potýkaly se
jako ostré meče. Vrabcová hodila pohledem ke kamnům, a když se jí odtud
nedostalo zastání, jala si sama zopakovávat důvody proč měla mít právo být
nešťastná:
"Ziju tady mezi samejma pyskatejma černochama, žeru svinskou stravu a
celej den s nikým nepromluvím. Ty jsi starej nemluva a podivín po tátovi - dej mu
pánbů nebe, ten se mě tou jeho nemluvností taky natejral - a i kdyby sem tu měla s
kym promluvit, nemělo by to cenu, protože bysme jeden druhýmu nerozuměl.
Abych tě řekla pravdu, to jediný, co mě tu drží, sou tvýděti. A ledová voda, to teda
taky musim uznat. Vostatní tu všechno stojí za hovno."
Blažena se při posledním slově kousla do rtu, ale hleděla si mlčky své práce.
"Proč taky něco vobčas neřekneš, proboha?" křikla na ni Vrabcová.
"Já už jsem si tu zvykla," odpověděla Blažena se svraštěným čelem, nahlížejíc
přitom do trouby, kde se pekly biskvity a sladké brambory ve slupce.
"Nesmysl! Zádnej Evropan by si tu nemoh zvyknout. Jak taky? Místo lesů
močály, ptáci tu tak divně štěkají, kostelů je tu jako psů a ani ty kytky tady nevoní.
Nedávno sem našla pod stromem pár fialek a div sem se z toho nerozbrečela. Padla
sem k nim na kolena, ale nevoněly. Byly hluchý, jako všechno tady. Samá
prázdnota - lidi, buchty, dřevěný baráky, nic tu nevoní a nemá žádnou chuť. A teď
ty hyce, co na nás čekají! Já to letos nepřežiju, zadusím se tu, uvidíš!" Vrabcová se
odmlčela, ale jehlice za ni převzaly téma tolikrát opakované, že jej uměly zpaměti,
jako když bičem mrská. Chvíli ještě naslouchala, a když ani tentokrát se jí od
kamen nedostalo politování, přidala se k jehlicím a potichu s nimi dvojhlasně
žehrala nad svým osudem. Dlouho to ale nevydržela a dala si opět sólo:
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"Tak jen si Blaženko hraj na hluchou a slepou. Však já do tebe, ty potvoro, dobře
vidím! Ty víš, jak mámu tejrat. Jednou ale, přísahám bohu - zvedla do výšky dva
prsty - jednou..." Jehlice jí napovídaly, co se jednou stane, protože i to znaly s
patřičným patosem nazpaměť. Náhlá rána v prvním poschodí, doprovázená
tříštěním střepů, zabránila proroctví.
Matka s dcerou se na sebe podívaly pohledem, jakým se zpravidla na sebe dívají
lidé v prvních okamžicích po otřesu neznámého původu.
"Ta černá svině zas něco rozbila," konstatovala pohotově Vrabcová a vydala se
okamžitě po schodech to vyšetřit. Byla malá, korpulentní, ale hbitá, s lýtky jako
baňaté džbánky.
"Nechoď tam, nemá to cenu," předběhla ji Blažena. Vrabcová zůstala stát na
třetím schodě, ale její oči běžely za Blaženou.
"Sklenička na zuby," volala Blažena z místa činu a počkala tam, dokud matka
neodešla do kuchyně. Pak seběhla dolů a vysypala do koše střepy broušené
bonboniéry. Zasypala je kukuřičným lupením a za chvíli vyběhla s košem ven.
"Vem si jinou, tadle je líná se pro něco vohnout. Kroutí celej den tou její
vypíčenou pr..." zarazila se v řeči a pohlédla na Blaženu, "tim jejim bubínkem a culí
se furt jako to boží telátko. Je to ale holka mazaná, vim co povídám, ty nevíš, co já
tu s ní zkusím, když tu nejsi. Vačuje televizi, láduje se žrádlem a baví se na telefonu.
Když jí ukážu na práci, šklebí se na mě a dělá posuňky, že nerozumí. A kdo ví, co
každej den v tej svej tašce nenosí domů. Sem tě dobrou radou, vyhoďjí a vem si
jinou. Beztoho se mi zdá, že jí roste bříško."
"Mladá lepší nebude a starší černošky teď nechtějí sloužit," odpověděla Blažena
bezvýrazné a zamyslela se nad železným pekáčem, v němž se perlilo na tři prsty
rozpáleného sádla. Vzpamatovala se, uchopila papírový pytlík s osolenou moukou
a energicky v něm několikrát potřásla kuřecími porcemi, které pak opatrně, jako
pocukrované moučníky, kladla do syčícího omastku.
Vrabcová se zvedla i s pletením od okna a táhla za sebou vlněnou pavučinu přes
celou kuchyň ke kamnům. Ani v chůzi nedala jehlicím odpočinout. Nahlédla mlčky
do pekáče, s pochybným uznáním nad dceřiným zacházením s hlavní částí oběda.
Po chvíli se opět vrátila k oknu a na ústech jí bylo vidět, že počítá. Vytáhla z
chumáče jehlice a vypárala několik řad.
Bylo dusno a mrtvo, jakoby celý kraj byl pokryt přikrývkou vyždímanou v horké
vodě. Šmolkově modří ptáci se spouštěli odvážným polokruhem k zemi a vyráželi
ze sebe "ině, ině, ině".
"Slyšíš?" křičela Vrabcová. "I ptáci mi tu nadávají. Štěkají docela jasně: Svině,
svině, svině."
"To tak dělají před bouřkou, nebo když vidí kočku."
"Bane, nadávají mně! Ví dobře, že sem nepatřím. A ty taky ne. Ty sem taky
nepatříš! Však já dobře vim, proč to tu všechno snášíš s tou tvou zamčenou
hubičkou."
Kuřata mezitím dostala růžový stroupek a Blažena je počala se zřejmou zálibou
obracet.
"Já už jsem si tu zvykla," řekla při obrácení posledního kousku a šla prostírat na
stůl.
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"Ty máš ale vola, to tě řeknu," prohlásila Vrabcová, sotvaže Lillie-Mae umyla
nádobí. "Panenkomarijásvatohorská, ten toho za ten voběd zase nakecal! No, na
vás je tak podívaná! Von, prosím, chlap jak hora, ustavičně do tebe hučí, ty vedle
něho sedíš jako putinka se zamčenou hubičkou, semtam velkomyslně kejvneš a
něco zakuňkáš, nebo tejráš děti s manýrama. Já tu mám z těch vašich vobědů přímo
strach. A neni na tom stole z čeho si vybrat. Každej den to samý, jen to maso se
mění. Všechno je slaný jako prase, í ten páj. A von, nota bene, jakoby neměl na tej
soli dost, dosoluje i na talíři, eště než to vochutná. No, to bych mu teda netrpěla.
Víš ale, co se mi na ňom nejvíc protiví, je to, jak každý sousto zakusuje tím
biskvitem a jak s nim nakonec vytře talíř. Hýml, kručí, to bych mu někdy s takovou
chutí praštila po tej jeho chlupatej tlapě! A to furt jen mluví a žere, mluví a žere a
zakusuje všechno biskvitem. Fujtajfl, to se mi u muskýho hnusí, když je takovej
ukecanej. A jestlipak tomu vůbec rozumíš, co ti tou šišlavou angličtinou pořád
vykládá? Nebo snad von šišlá? Šišlá, viď? Nezapírej! Anebo šišlají voba, von i ta
řeč."
"Já teď musím odvézt Lillie-Mae domů," skočila Blažena matce do řeči. "Chceš
ject s námi?"
Vrabcová neodpovídala, ale jehlice už předem za ni přitakávaly.
"Pojeď, udělá ti to dobře," pobídla ji Blažena a spočinula zrakem na jejím
mastném drdolu.
"Když teda myslíš," řekla po chvíli Vrabcová a napěchovala vlněný chomáč i s
jehlicemi do povlaku, který položila za sebe do křesla.
Tříletý chlapec a jeho osmiletá sestra už čekali venku s Lillie-Mae. Nasedli do
uprášené Fordky a po několikanásobném startování se rozjeli k černošské čtvrti.
Lišila se od bělošské jen tím, že místo obílených dřevěných domů se tam krčily
jejich neobílené miniatury v různých stupních rozkladu. Na verandách vysedávali
vyschlé stařeny a starci porostlí světlešedou mechovinou, nebo zeširoka
rozkročené fortelní ženy, ovívající se papírovými vějíři a zevlující s dobytčí
lhostejností.
Blažena zastavila před jednou z chatrčí postavenou na čtyřech dutých
cementových krychlích. Lillie-Mae vystoupila z auta a bokem přirazila dveře.
"Čubka!" ulevila si Vrabcová. Všimla si, že spodek její tašky byl promaštěný, ale
nechala si to pro sebe jako rezervní munici. "Čemu se ta holka má pořád co smát, to
bych ráda věděla. To se asi vytahuje s těma jejíma bílejma zubama, nebo se před
tebou staví jako ňáký neviňátko. Tomu ale nevěř, je to holka mazaná! Všimla si
si..."
Nedopověděla. Spatřila řítící se auto a vrhla se k dětem.
"Co děláš? Vždyť má STOP, musí přece zastvit," křičela Blažena, rozčilená
zbytečným leknutím.
"Na to se nespoléhej, taková důvěra se tě jednou může nevyplatit," hájila se
Vrabcová a posadila se za děti. Ani se už neopřela zády, ale zůstala sedět na okraji
sedadla.
"Tak poďte, děti, poďte," pobízela je Vrabcová, když vystupovaly z auta. "Z
barabizničky do barabizny." Děti odběhly do zahrady a Blažena s matkou se
odebraly dovnitř.
"Sem tě dobrou radou," začla Vrabcová, "zbav se týhle těhotný holky! Dělá
stejně všechno napůl, a člověk aby jí ustavičně hlídal. Nač si takovým prevítem
kazit život?"
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"To se může snadno napravit tím, že se obejdeme bez služky," řekla Blažena.
"Víš dobře, že si nejradši dělám všechno sama."
"To tak!" rozčílila se Vrabcová. "Na to sem tě nemusela vdát do Ameriky, aby si
se tu dřela jako ňáká sprostá služka. Není na tom dost, že máš vola za muže a že
žiješ v divočině? Aspoň tu služku budeš mít, a na tom nic neslevím!"
Po obědě se Vrabcová obvykle vrátila k svému pletení, nebo si šla odpočinout do
svého pokoje, ale tentokrát se její nastřádaná hoře spojila v jeden prudký živel
domáhající se vypořádání. Stoupla si před mycí stůl a zadívala se otevřeným
oknem na hustý mrak, který jakoby jí rozuměl a přibližoval se k ní s důvěrou.
"Pamatuješ, jak sem kdysi doma při nádobí zpívala? Až se lidi pod okny
zastavovali. Teď vůbec nezpívám. Nedávno sem si dala Balalajku, ale zadrhlo se mi
v krku a nemohla sem dál. Sem s hlasem v koncích. A hubnu. Podívej se, jak na
mně plandají šaty!" Vzala mezi palec a ukazováček látku v pase a odlepila ji od
sebe. Mněje dobře, když sem tlustá. Až nebudu tlustá, pude to pak se mnou rychle s
kopce."
Vrabcová se odmlčela a zalila přitom roztržitě cosi v květináči. Narovnala páteř,
jakoby se i jí tím dostalo posilnění:
"Já se tě divím, že si tu nedupneš. To Irena Škopků by si to tady j inak zařídila! Si
holt posera se zamřížovanou hubičkou. Každej s tebou vorá." Vrabcová se opět
odmlčela a sledovala oknem vnoučata, hrající si na plešaté skvrně trávníku.
"Víš co?" řekla potichu a obrátila se s jistou dávkou optimismu k Blaženě. "Není
eště pozdě. Si mladá, zdravá, muskejm se líbíš. Nedávno v krámu si tě zálibně
prohlížel takovej šaramantní pán. Máš pěkný tělo, prsa, na to si muský potrpí. Pro
to by tě lecjakej vodpustil i tři, štyry děti."
Prudká rána dveří od ledničky ji zarazila v řeči. Blažena, v každém oku místo
zorničky rampouch, se blížila k matce. Kráčela neskonale pomalu, dodávajíc si
času na promyšlení svého plánu. Vrabcová couvla a narazila na mycí stůl. Bylo to
poprvé, kdy se ocitla před dcerou v obraně. Blažena k ní přistoupila tak blízko, že
se div nedotýkaly bosými palci. I ty, jako by se podílely na hněvu svých majitelek, se
navzájem měřily jako čtyři hadí hlavičky. Byly to ale Blaženiny oči, které držely
namířenou zbraň. To, co v nich Vrabcová teď z blízka viděla, jí tak otřáslo, že
přivřela bezděky víčka, a jako zhypnotizovaná nastavila tvář. Čekala napjatě, co se
stane. V tváři jí cukalo, ale rána nepřicházela. Místo ní na ni dopadlo slovo, které
pálilo víc než políček:
"Tchoříky" - řekla Blažena mrazivě a rampouchy v očích se jí rozpadly na
hromádky ledových krup.
Vrabcová přišla okamžitě k sobě.
"Tu sprosťačko! Ty kurvo jedna bídná! Já sem věděla, že mi to jednou vyčteš, že
mi nic nevodpustíš," začala kvílet a pobíhat po kuchyni. "Ježišmarjájózef,
podívejte se, lidičky, vona by mě byla stavu vraždit. Vlastní céra, prosim, mý jediný
dítě! A proč? Protože sem chtěla její štěstí, proto mě nenávidí! To mám za to, že
sem šiji vod malička strojila jako ze škatulky, že sem jí nedovolovala kamarádit se
Stuchličkama. Chodila jen se samou smetánkou a mámou přitom pohrdala. Čím
víc se na ní dřela, tím víc ji nenáviděla a styděla se za ni!"
Vrabcová si sedla ke stolu a dala se do usedavého pláče. Po chvíli si cípem šatů
utřela obličej a pokračovala poněkud mírněji, bez svolávání svědků:
"Jak mě nemá bolet, že všechno moje úsilí, moje celoživotní snaha z tebe udělat
pani, takhle hanebně ztroskotala. Vo tvej muzice ani nemluvím, to je kapitola sama
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vo sobě. Jen to tě prozradím, že když sem tvýmu profesorovi řekla, proč už
nepřídeš na hodiny, úplně zbled. Což kdyby věděl, jak tady živoříš! Kdo by si ale
pomyslel, že to takhle dopadne! I v novinách vo tom tenkrát psali, a jak tě to holky
a mámy záviděly! Blaženka jede do Ameriky, tak se menoval ten článek. Je to prej
pohádka se šťastným koncem. Sakramencká pohádka! Proč si mně ale lhala, to
mně teď řekni, ať už mam jednou provždycky pokoj."
"Chtěla jsem se zbavit tchoříků přes ramena."
"Nepovídej, chtěla si se zbavit mě! Ano, mě! Jen to, Blaženko, řekni, jak to je!
Nikdy si mě neměla ráda, přestože já sem na tobě lpěla a zasvětila ti svůj život. A ty
nešťastný tchoříky! Dyť sem to s tebou myslela dobře. Byla si vnich tak elegantní,
jako mladá dáma."
"Bylo mi šestnáct let."
"Byla si ale vyspělá! A jemu si se v nich tak líbila... Kdo by si tenkrát pomyslel, že
to je negramot a že vytírá talíř biskvitem... To holt skrejvala ta uniforma. Na
vobrázkách se to ale zdálo všechno pěkný. Von taky byl u nás samej vohled, zpíval
z metodistickýho zpěvníku a hladil tě tak pěkně po ramenou, když si ho
doprovázela. Kdo mně moh mít taky za zlý, když si se v tu dobu počala odcizovat
Dušanovi a scházela se potají s tim kurzákem, co se měl, vlastně musel, ženit."
Blažena odešla do pokoje a zavřela za sebou dveře. Usedla ke starému křídlu a
začala hrát. Zprvu forte fortissimo, jako by v klávesách vybíjela, co chtěla nedávno
udělat a vykřičet. Asi po hodině běsnění nabyla její hra rovnováhy. A na to
Vrabcová čekala.
"Zahraj mi Humoresku."
"Už jsem ji hrála," ozvalo se z pokoje.
"Tak teda Píseň lásky."
"Tu taky. I Minutový valčík, Poem a Na vlnách. Hrála jsem všech pět."
"Tak tě snad nezabije, když mi je eště jednou zahraješ, ne? Co jinýho tu mám?
Celej den na mě nepromluvíš a vyhráváš si jen pro sebe, čemujá nerozumím. Jen se
nade mě nevytahuj. Já mít tvý vzdělání, já bych to bejvala někam dotáhla, znáš mě!
Já když sem hrála v ochotnickým divadle matku zvoníkovu, tak nezůstalo suchýho
voka v obecenstvu. To by tě každej vod nás potvrdil. Jéééžiš, já když si na to
vzpomenu - a teď..."
Vrabcová mávla rukou a otřela si oči. Prolomila mokrými prsty v žaluzii otvor a
pozorovala hlouček černošské mládeže směřující k části města, kam se nejčastěji
řítily ječící vozy hasičů a policie. Většina černochů nesla přes rameno z čistírny
oděvy, jejichž obaly se nadouvaly a leskly jako muší křídla. Už podle nich bylo
možno soudit, že byla sobota a že druhý den tudy půjdou vyšňořeni k nepoznání, s
hlavami plnými titěrných copánků nebo vyčesanými do ohromných černých
pampelišek.
Vrabcová bedlivě sledovala jejich línou chůzi, profily dívčích těl a hbité růžové
jazyky olizující zmrzlinu, nebo jedovatě červená kandovaná jablka. Všechny jejich
pohyby, smích a škádlení ji do krajnosti rozčilovaly.
"Ne, já tu rozhodně nemůžu žít!" prohlásila Vrabcová rezolutně a položila
pletení do klína. "Slyšíš mě?" opřela svůj hlas o zavřené dveře, za kterými pršely
kaskády stupnic.
"Krucinál, přestaň hrát, když tě něco povídám! To je zajímavý. Kdysi sem tě do
toho musela honit a teď, když tě to neni nic platný, tak bys furt vyhrávala. Beztoho
aby si mě nemusela poslouchat, nejsem přece praštěná! Kde sou děti?"
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"Hrajou si, dívám se na ně."
"Povídám, že v tejhle divočině už dál nemůžu žít a dívat se na to tvoje živoření. Já
prosim, Anežka Vrabcová, která si tak zakládala na svej samostatnosti, sem teď
odkázaná na vaši almužnu. Ty si prostě vůl a necháš sebou do smrti vorat. Kdyby u
nás lidi viděli tu tvojí ubohou portmončičku, a v jakej pustině tady živoříš, řekli by:
Holka drahá, to si mohla mít u nás lepší s obyčejným dělníkem. Vyser se jim na to a
vrať se domu!"
"Dost! Dost!" začala křičet Blažena jako nepříčetná a postavila se ve dveřích
pokoje. Byla bledá a třásla se po celém těle.
"Nikdy už za mne nebudeš v ničem rozhodovat a ode dneška tě zakazuju u nás
sprostě mluvit!"
"Ale, ale, jen se nepokakej, fajnofko!" zapěla Vrabcová strojenou delikátností.
"Na starej babě už nezáleží, že jó?"
"Záleží! Alespoň před dětmi bys mohla dávat pozor."
"Ty tomu nerozumějí. Ani jedno český slovo šije nenaučila. To byla taky pro mě
rána!"
"I rozumí! Zvlášť tomu, co by neměly."
"Tak já tě tu kazím děti, žejo? No, to teprve tady nemůžu s váma žít."
"A kam bys jela? Domů teď nesmíš."
"Do New Yorku."
"Neumíš anglicky."
"Ať! Sou tam Češi, já se neztratím."
"Co tam budeš dělat?"
"To, co sem dělala, abys mohla jezdit do Prahy na piáno: sloužit a plect. Snad si
nemyslíš, že bych na to bejvala stačila s mou vdovskou penzí?"
Dětský výkřik přerušil rozhovor. Vrabcová s Blaženou vyběhly na zahradu.
Hošík ležel bezvládně na trávníku a železná houpačka nad ním opisovala čím dál
tím menší půlměsíčky. Z čela mu prýštila krev, větvila se po spáncích a stékala po
zpoceném krčku pod tričko. Jeho sestra stála opodál a vzlykala strachem z
domnělého provinění.
"Kriste na nebi!" lomila Vrabcová zoufale rukama, zatímco se Blažena skláněla
nad zsinalým obličejem dítěte. "Ty potvoro mizerná! Vyhráváš si na piáno, zatímco
se tě tu může zabít dítě," sípala nad ní Vrabcová. "Bůh tě trestá!"
"Přines mi mokrou žínku a krabičku s první pomocí, je to v dolní koupelně v
lékárničce. Běž!" křičela Blažena pozorujíc, že hoch počal modrat v obličeji.
Otevřela mu ústa a počala do nich hluboce dýchat.
"Co mu to, proboha, děláš? Zadusíš ho!" křičela vracející se Vrabcová. Vrhla se
na ni a bušila ji pěstmi do zad, snažíc se odtrhnout ji od dítěte. Blažena ji prudce
odhodila přisála se opět k dětským ústům. Vrabcová zůstala ležet na trávníku a
tupě sledovala Blaženino počínání. Po několika minutách vytrvalého úsilí se
chlapcova hruď počala nadzdvihovat.
"Do auta!" rozkázala Blažena, a zatímco Vrabcová s vnučkou utíkaly zděšeně k
autu, matka otřela děcku obličej a položila mu přes otevřenou ránu sterilní náplast.
"Drž ho takhle zespoda, neví se..." podala chlapce Vrabcové a běžela k volantu.
Fordka, jako by si byla vědoma důležitosti svého poslání, se tentokrát nezdráhala,
neprskala, a bez pobízení se dala poskokem do pohybu.
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Teprve když byla rána sešita a hlava v obvazu, Blažena klesla v čekárně na lavici
a zvrátila únavou hlavu. Seděla tak, dokud jí ošetřovatelka nepřinesla synka.
"Pět stehů, to nebude ani vidět," těšila Blaženu. "To tady před několika lety taky
spadla s houpačky ta Andersonova holčička, ale zarazil sejí přitom dech. Ani sejí
houpačka nedotkla, jen se jí dopadnutím zarazil dech, pamatujete se na to?"
Blažena přikývla.
"Když nám ji přivezli, bylo už pozdě. Děvče už..."
"Já vím," přerušila ji Blažena a přitiskla k sobě děcko.
Po cestě domů nikdo nepromluvil. Obě děti seděly s Blaženou vpředu, Vrabcová
vzadu v koutě s rukama sepnutýma mezi koleny a uplakanýma očima hleděla
špinavým oknem na cizí svět. Její zrak se chvílemi zatoulal ke třem hlavám vpředu,
jako by potěžkával jejich cenu. Když dojely, Vrabcová se neobvykle pomalým,
procházkovým krokem a se sklopenou hlavou odebrala do svého pokoje a zamkla
za sebou dveře. Nevyšla odtud po celé dva dny. Jídlo zůstalo netknuto. Polštář s
pletením, o kterém se Blažena domnívala, žejí byl nezbytný, jako nikotin kuřákovi,
ležel dole v křesle. Jediné, co v přízemí prozrazovalo, že žije, bylo ojedinělé
zahrkání ve vodním potrubí šoupání kufru, ke kterému se ve svých častých
záchvatech lítosti utíkala pro útěchu. Byly v něm rodinné památky, fotografie,
výstřižek z novin o tom, jak "Blaženka jede do Ameriky" a stužkou svázané dopisy
už z Ameriky; dopisy zrádné, samá lež... Nevyšla z pokoje, ani když se jeho chatrné
sádrové stěny otřásaly detonacemi tropické bouře a když bleskyjako ohnivá háďata sjížděly za okny do vousatých větví staletých stromů.
Teprve třetí den, za dočasného míru, Vrabcová konečně přerušila svůj půst.
Blažena byla v té době s dětmi na zahradě a plela cosi kolem objemného
gardéniového keře obsypaného květy. Vrabcová stanula neslyšně za dcerou a
pohnula rty, jakoby chtěla něco říci, ale neřekla. Poklekla těsně vedle Blaženy a
počala též plít. Ta na okamžik ustala v práci a pohlédla překvapeně na matku, ale
hned zase pokračovala ve vytrhávání plevele. Oblezly tak mlčky po kolenou celý
keř, kladouce plevel na společné hromádky.
"Chtěla sem než tvoje štěstí, v tom jediným mně musíš uvěřit," prohlásila
Vrabcová, stále ještě na kolenou, ačkoliv už nebylo co plít. Blažena vstala a počala
pomalu ulamovat bílé květy. Srovnala je do kytice a podala klečící matce.
"Vezmi si, tyhle voní," usmála se.
Vrabcová si utřela ruce o trávník a vztáhla je po kytici. Zabořila do ní obličej a
několikrát k ní zhluboka přivoněla.
"Sou ale cizí," pozdvihla k dceři pláčem zarudlé oči. Vstala namáhavě se země a
čichajíc znovu ke gardéniím, odešla hledat vázu.
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POEZIE

Jaro na českých horách
Milíč Čapek

Obloha - převrhlá číše světla sasanky v souhvězdích kývají.
Dálky, kam touha nedoletia
se zlatým oparem zpívají.
Blatouchy - úlomky sluneční záře uvízlé v travinách vzkříšené země.
Pod lesem nehmotným v stříbrné páře
sníh taje v prameny zvonící jemně.
Chaloupky - droboučké hračky dětí někdo je rozsypal po horské stráni.
Dálky, kam touha nedoletí
nejvíce lákají, nejvíce zraní. . .
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V Jeho den
Jan B. Čapek

Jene,
bijící srdce zvonu
našeho svědomí,
probouzej hlasem přes věky znícím
duše spící a omráčené!
Tebou malý národ
stal se světlem velkých,
vyrostl touhou Pravdy
vysvobozující.
Jenž ses stal plamenem živým,
hoř v našich srdcích očištěných
neuhasitelně!
Ty jsi zasvítil svému lidu
vždy znovu po nocích beznadějných
jako hvězda jitřní vzejdi i nám
svou pravdou, celou Pravdou!
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ROZPRAVY

Za fasádou Potěmkinových vesnic
(Postřehy z SSSR)
Hana Ciprisová
Jako všude na světě, také v Sovětském svazu se poměry v detailech
neustále mění. Tyto detaily nejsou západnímu světu příliš známy. O
zemích, které jsou okolnímu světu uzavřeny, se tradují stereotypní názory.
I když základní fakta známa jsou, domnívám se, že nám uniká mnoho
závažných nových podrobností, a že věříme v klišé, která už dávno neplatí,
např. že v SSSR není nezaměstnanost, že koncentráky jsou jen na Sibiři a
Dálném východě; že zásobovací situace se zlepšila; že před cizími
návštěvníky se sovětské pravitělstvo snaží udržet dekorum za každou cenu
a podobně.
Neznalost detailů může mít za následek mylný odhad přítomnosti i
budoucnosti země, s jejímž vývojem je, bohužel spjat i osud našich národů.
Proto je závažné svědectví očitých svědků, kteří v této zemi žili, a
opustili ji teprve před nedávnem. Sice jen nepatrné procento sovětských
Židů mohlo vyemigrovat v důsledku helsinských ujednání, nicméně aleje
to situace, která od druhé světové války nemá precedens: Náhle jsou mezi
námi prostí lidé, kteří znají život země zevnitř; bývalý kuchař, písařka,
představitelé sovětské inteligence, hudebníci, mládež.
Vypráví Moskvanka: - Patnáct let jsem chodila kolem toho domu na
Sadové. Sadová je v samém centru Moskvy a dům to byl jako každý jiný.
Teprve když vedle postavili výškové domy pro prominenty, dostala jsem se
na návštěvu dovnitř, protože známá z dětství se provdala za prominenta.
Teprve pak jsem uviděla ten dvůr. Vprostřed Moskvy na Sadové, zepředu
je to dům jako každýjiný, ale dvůr je za ostnatým drátem a chodí tam stráž.
Je to vidět jen shora. Moje známá taky nevěděla co to je. Její muž to věděl.
Psychiatrická věznice. Už tedy nejen v odlehlých částech země, ale přímo uprostřed Moskvy na
Sadové...
Lvov, Kyjev Oděsa. Všechno ukrajinská města. - Jak to, že mezi sebou
všichni mluvíte rusky? - ptám se nově příchozích odtamtud. - Každý, kdo
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má školy, mluví rusky. Dívají se na vás jako na venkovany, když mluvíte
ukrajinsky. — Ano, ukrajinské knihy se vydávají a prodávají po statisících.
Jsou to nezajímavé tituly, úchvatná je jen statistika jak jdou na odbyt. Není
falšovaná, jde to přece i jinak. Vydá se nějaký zajímavý překlad ze západní
literatury, třeba Hemingway. Jenom rusky, samozřejmě! O překlady je
obrovský zájem, v ruštině vůbec občas vycházejí zajímavé věci. Jenže když
je chcete mít, musíte k tomu vzít i ukrajinské knihy. Tisknou se a
prodávají, ale nečtou, nic poutavého se v ukrajinštině nevydává. Málokdo na Západě tuší, že v Rusku je nezaměstnanost, zvláště mezi
mladou inteligencí. - Od té doby, co zrušili umístěnky - říká inženýr fyzik,
je to zlé. V humanitních oborech to bylo špatné odjakživa, ale v
současnosti jsou postiženy i technické a vědecké obory. Čím vyšší vzdělání,
tím hůř. Někdy absolventi hledají práci i celý rok. Manuální práci vzít
nesmějí, protože na to jsou překvalifikováni. Mnohý by rád pracoval
manuálně, aspoň by si víc vydělal. Ale to není dovoleno, a není ani
dovoleno o tom mluvit, natož žádat nějakou podporu. Co si člověk počne?
Třeba má ženu, která ho živí. A když nemá? Pak je to zlé, moc zlé. Radikální studenti Západu, kteří se bouří, že v jejich zemi není práce, by
měli znát také tato fakta. I to, že "mluvit se o tom nesmí."
Nejotřesnější je setkání s představiteli nejmladší sovětské generace. Děti,
kterým bylo v osmašedesátém deset, jedenáct let...
..."moc jsme se divili, když jsme jeli přes Československo, že naši vojáci
nosí takové staré mundůry; v Sojůzu se to uždávno nenosí, jako ze starého
světa, a lidi, Češi, jako by se jich štítili, měla jste vidět, jak je obsluhují na
nádraží, nikdo s nima nemluví a sendvič jim jen tak hodí."
Ptám se, proč je to překvapilo, okupanti přece obvykle nejsou nikde v
lásce. "Jací okupanti? U vás přece byla kontrarevoluce. V Kyjevě a
Leningradě byly pohřby padlých. Co je u vás zabili západní Němci. Sama
jsem ty pohřby viděla."
Zajímá západoněmeckou veřejnost a oficiální místa, že děti v SSSR se v
hodinách historie učí, že Bundeswehr napadl v r. 1968 Československo, a ti
mrtví, které s pompou v Kyjevě a Leningradě pohřbívali, padli při
osvobozování Československa z rukou západoněmeckých útočníků a
jejich spřeženců?
A zajímá nás aspoň přibližný odhad kolik sovětských vojáků bylo při
okupaci, nebo po ní zlikvidováno, aby nemohli svědčit o tom, kde byli a co
viděli? Další temný úsek ruské historie, který bude muset dlouho čekat na
přesná čísla.
Otřesné ale je, že děti, jejichž rodiče se chystali vycestovat, a posléze i
vycestovali, nemají žádnou povědomost o nedávné historii. Ta dávná
neexistuje už vůbec. Proč rodiče nemluví? Je to strach, nevědomost,
únava, nebo zlý úmysl?
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Před časem jsem četla poznámku, že v SSSR je dnes relativní dostatek
základních životních potřeb. Novoemigranti i občasní návštěvníci SSSR
vypovídají o něčem jiném.
V Rusku je časem hlad a turisté, kteří byli dříve pokládáni za
obecenstvo, před kterým je třeba hrát vděčnou roli šťastných občanů první
komunistické země světa, se stali nevítanými hosty, ujídači z i tak
skrovného kousku chleba.
Pokud je turista se skupinou, dostane svou denní porci (jen tu, nic víc,
ani sklenice mléka navíc nepřichází v úvahu). Horší je, když se návštěvník
vzdálí od skupiny.
Stalo se v Moskvě v r. 1975. Dvě turistky si vyšly na odpolední
procházku po hlavní třídě. Na zpáteční cestě si chtěly koupit něco k
snědku; rublů měly dost, ale až do setmění se jim nepodařilo vůbec nic
sehnat. Ubytovna byla daleko, a podél celé cesty se jim nepodařilo dostat
se do žádného obchodu s potravinami, protože před nimi byly dlouhé
fronty. Konečně už za tmy se dostaly do malého krámku, kde se prodávala
jediná potravina - sušené ovoce. Po celý zbytek cesty do hotelu jedly potmě
z novinových sáčků. Teprve v hotelu zjistily, podle stop na tvářích a rukou,
jak uprášené a nečisté bylo to jediné co bez fronty sehnaly k snědku.
Bavím se dobře se dvěma šestnáctiletými dívkami, které právě
vyemigrovaly s rodiči.
"Ve velkých městech jídlo je," říká ta ze Lvova, "ale všude jinde je hlad".
"Co mluvíš," namítá druhá, "já jsem z Leningradu a u nás nebylo kouska
čerstvého ovoce jak je zima dlouhá. A brambory! Černé, jak pro dobytek.
Okrajuješ to a okrajuješ, až zbude malá kostečka. Tak co tady povídáš o
velkých městech!" - Než jsem šel do práce - vypráví strojní inženýr - každé
ráno jsem musel do fronty na mléko. V sedm, ne později, to bych už nic
nedostal. A doma byly dvě malé děti. Bývalo to zlé, lidé se ošklíbali. Co ten
špinavý Žid ubírá mléko našim dětem? - tak jsem podal žádost o
vystěhování. Je zajímavé nahlížet znovu za fasádu Potěmkinových vesnic. Stará klišé
už neplatí a je v zájmu západního světa, aby byl informován o nových
jevech v sovětské společnosti.

V dětství jsem se při židovském pogromu zachránil, ale mému holubovi
utrhli hlavu. Proč . . .?
Izák Bábel
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Dopisy slavným lidem

Jiří Sýkora
Jak čas předstíral, že ubíhá, měnily se i moje plány. Měl jsem jich
mnoho, některé z nich měly hodnotu patnácti let těžkého žaláře. Byly dny,
kdy jsem pro změnu býval pln nadšení a napadaly mě věci, jež přicházejí s
dobrou náladou, když víte, že na vás čeká klidné a příjemné odpoledne.
Koncem dne jsem býval pln znechucení nad budoucností, zvláště když
jsem si uvědomil, že je bláhové těšit se na příjemné odpoledne pozdě večer.
O mém duševním stavu svědčí nejlépe, že jsem se pokoušel o překlady do
angličtiny a němčiny, ačkoli z obou jazyků jsem znal důvěrně pouze slova
"nieder" a "excuse me". Také jsem pilně a s urputnou setrvalostí přepisoval
své každodenní poznámky "úkoly příštího dne". Vynechal jsem pouze
jednou. To když jsem si uvědomil, že by stačilo měnit jen datum, protože
obsah poznámek zůstával stejný. Zapadl jsem však brzy do starého zvyku:
železná košile se těžko prodere. V zásadě jsem měl náladu, kdy i slušný
člověk si říká, že záležet na něm, tak klidně může začít třetí světová válka.
V bludišti vzpomínek jsem taky jednou narazil na dávného přítele, jenž
kdysi navštívil Spojené státy. Líbilo se mu tam, a po svém návratu do
Československa se mi tenkrát svěřil o svých úvahách a úmyslech v Americe
zůstat. Ať měl důvody jakékoli, rozmyslil si to. Přátelé a známí jeho
rozhodnutí komentovali tak, že si za jeho zády ukazovali, že má kravské
rohy, kroužili si ukazováčky po čele, a ohýbali ruku v lokti s malíčkem
stočeným k zemi. Můj přítel jejich počínání občas zpozoroval, ale nespojoval posunky se svou osobou. Stejně tak nespojoval se svou osobou to, že
se lidé v jeho přítomnosti čas od času rozbučeli jako týraná dobytčata.
Pokládal to sice za poněkud podivnou zábavu, ale se širokým úsměvem se
přidával, a bučel taky. Tu pak společnost na dohodnuté znamení bučet
přestala a do nastalého ticha se ozývalo pouze bučení mého přítele.
Jednou se mi svěřil, jak v Americe napsal slavnému zpěváku Deanu
Martinovi, aby jej adoptoval. Nebylo to kvůli případným finančním
výhodám, ale z obyčejné příchylnosti, obdivu a náklonnosti k sympatické
osobnosti. Svou roli jistě hrál i neškodný oidipovský komplex. Dean
Martin ovšem neodpověděl.
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Při vzpomínce na čin svého přítele jsem si uvědomil, že jsem dosud jen
ztrácel čas. Ano, také já napíšu slavnému člověku! Nesmí to být obchodník, ale umělec, citlivý člověk. Člověk, jenž rozumí a chápe, jehož si vážím
a kterého mám rád. Kdo to je? To byla hádanka, rébus, početní příklad o
jednom neznámém. Dáno nebylo nic. Dáno mělo být dáno. Jenže - jak se
píše slavným lidem? Jak - ponecháme-li stranou otázku adopce - vyjádřit
přízeň a obdiv?
Přemítal jsem důkladně a dlouho. Mnoha slavným osobnostem muselo
toho večera zvonit v uších. Nechal jsem to tak; přišlo to laciněji, než
kdybych jim telefonoval. Probíral jsem se jmény: Douglas Fairbanks
mladší? John Wayne? Mickey Rooney? K tomu, jak vidět, mne přivedla
nezištná láska, protože při jeho početné rodině by otázka případné adopce
byla zcela vyloučena. A co dát ještě jednou příležitost Deanu Martinovi?
Raději ne, naučil by mne pít. A co John Steinbeck? Hm, a co takhle
vzpamatovat se, vždyť nositel tohoto jménajiž opustil tento svět! Vždycky
na to nějak zapomenu.
Zkusme jiné: Orson Welles, Kingsley Amis, Maria Schell. U této dámy
jsem se zastavil na delší dobu, a ta věru nebyla promarněna. Všechnyjsem
ale nakonec vyloučil. Musel bych si totiž dát své dopisy přeložit a to by mi
stud nedovolil. Jediným řešením by bylo napsat krajanovi...Že jsem na to
nepřišel hned: napíšu krajanovi, který to dokázal. Ať mi prozradí své
tajemství. Ano, obrátím se na našeho člověka, jenž to dokázal v cizině. To
je ono!
Vyškrabával jsem ze dna paměti jména. Rafael Kubelík přišel zkrátka.
Nemohlo se mu dostat té cti, neb nejsem dostatečně hudebně vzdělán.
Těmi několika halekačkami bych jej těžko omráčil - anebo úplně.
Mnohem blíže bych už měl k Rudolfu Frimlovi, jenže ten už vede nebeský
kůr. A co takhle Aja Vrzáňová? Nene, ta by mi vecpala nohy do bruslařských botek. Tu bychom se dostali na tenký led...
Jaksi se mi nedostávala jména.
Nevím jak se mohlo stát, že jsem chodil kolem nejlepší volby tak dlouho
- zvláště když se jednalo o člověka, jehož jsem obdivoval od dětství. Bylo to
přece tak samozřejmé: Jiří Voskovec!
Několik dnů jsem chodil jako opilý. Napíšu mu. Mám ho rád, tak mu
napíšu! Když se to tak vezme, tak mu svým způsobem píšu už asi dvacet let.
Ten bude překvapen! Hm, takové dopisy ovšem dostává jistě denně...
Odložil jsem celou akci na neurčito.
Až jednoho krásného večera jsem usedl za stůl a pocítil jsem, že dnes se
to stane. Srdce mi bušilo, rty jsem měl suché a vlasy se mi ježilyjako šelmě,
jež cítí nebezpečí. Ano, tentokrát mu napíšu! Ne, nebudu přemýšlet o
formě. Nebudu přemýšlet vůbec. Jednoduše ten dopis napíšu a je to!
Krátce a stručně, a je po ptákách. Jenže, nezapomeň, že takových dopisů
dostává - Ticho! To sis říkal vždycky a pak jsi nikdy žádný dopis neodeslal.
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Mlč! Tenhle dopis pošlu, víme? Tak se dej do toho, uvidíme. Jedem:
Milý a vážený - Pozor! Milý? Pásli jsme spolu husy? Známe se? Aha!
Tak tedy bez "milého".
Vážený pane - Bane, to je studené jako psí gumák - uklidní se: čumák.
Možná by to šlo i bez přídavných jmen: Pane Voskovec - nojo, ale co za to,
vykřičník? To by se mohlo zdát hrubé. Čárku? To by připomínalo urgenci.
No ovšem, po čárce by už mohlo být leda: Vzhledem k Vaší stížnosti na náš
fotoaparát značku KUK...Nejlíp začít nějak úplně jinak...Dobrý nápad,
ale jak?
Vzpomínal jsem na všechny dopisy, jež jsem mu během let víceméně
vduchu psal a nikdy neodeslal. Na dopisy vduchu se taky špatně lepí
porto...Jeden z dávných dopisů, v pořadí asi dvacátýtřetí, začínal oslovením "milovaný pane". Jiný jsem nadepsal "Vážený Mistře". Reakcí na
ten dopis mohla být jedině žaloba. Na druhé straně je pravda, že jsem
žádný ze svých dopisů nezačal slovy "Drahý krajane", anebo "Slovutný
Pane", jako bych na něm chtěl půjčit peníze. Žádný z mých dopisů nezačínal oslovením "Starý brachu" či "Stará vojno", jakoby se hlásil bývalý
spolužák, jenž už ve škole donášel. Nikdy jsem žádný dopis nenadepsal
"Příteli a kolego", jako bych byl herec, jenž kdysi v zemi mléka a strdí
pomáhal ničit divadlo. Toho všeho jsem se vyvaroval...Ani jsem nikdy
neudělal takový kopanec, že bych napsal věty jako:
Budete se divit kdo Vám to píše...
Již od dětství jsem obdivoval Vaše...
Obracím se na Vás se zvláštní věcí...
Píšy vám v záujmu naši gul tury...
Našel jsem Vaši adresu a náhodou teď zrouna...
Odvolávaje se na pana profesora Nováka, Vašeho starého...
Jistě i Vy se nasmějete našemu příbuzenství z tetinv strany, již...
Náš soubor hraje Vaše kusy...
Ne, tyhle věci jsem nenapsal. To udělám až teď. Nejlíp je začít přímo.
Ano, skočím do toho rovnýma nohama. Rovnýma nohama, hm, to je jako
ochrnutýma. No nic, do toho:
Tužka mi asi deset minut létala po papíře jako vzteklá moucha. Přečetl
jsem to po sobě se sebezapřením. Tak tenhle blábol, to je moje dílo. Stačil
jsem na to sám, nikdo mi nepomáhal.
Odplížil jsem se do koupelny a nacpal si ústa jedlou sodou. Jak jen to ti
lidé dělají, když píší slavným lidem?
Vrátil jsem se ke stolu a položil jsem před sebe nový čistý list. Tocojsem
dosud napsal, samozřejmě pošlu. Jen si to ještě jednou přečtu:
Psal jsem Vám v rozmezí dvaceti let nejméně stokrát, a vymyslel jsem
pravděpodobně stejný počet triků, aby můj dopis nebylo možno odsunout
mezi nezajímavé. Také tento dopis je trik. Je však, alespoň doufám, prost
drzosti. S ostychem je tomu naopak. Sám vidíte, že i toto je oklika a já si
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zoufám, že nesvedu najít způsob, jak Vás požádat o pokyn, jímž byste mi
dal najevo, že můj dopis bude přijat laskavě...
Rozbolela mne hlava. Mám chuť roztrhat všechny dopisy, tyjiž poslané
i ty ještě neodeslané, mám chuť trhat záclony, jelítko a vlhkou telecí kůži.
Směju se? Hysterie, známe to! Nejlíp, abych všechno zalepil, abych to
popatlal lepidlem...Neposílej to, patlale; a nepiš, už nikdy, nic! Leda snad
ještě P.S. Přidej jen "ť\ Pst, aťse to nikdo nedoví. Prosím? Nezapomeň dát
známku...
Trochu se mi točila hlava. Vyběhl jsem ven, abych se nalokal vzduchu.
Stálo to za to! Starobylým městečkem, kam se sjížděli turisté z celého
světa, aby obdivovali dvacet let staré napodobeniny gotiky, celým tím milý
městečkem se táhl příšerný pach petroleje. Ve všech domech hučela petrolejová kamna a ze sklepů se valil pach petrolejových zásob. Nalokal jsem se
příliš a tak jsem si raději ani nezapálil cigaretu. V hlavě mi hučelo - jako v
petrolejových kamnech...
Už je to tam. Už je to ve schránce! Užjsem to tam fouk . Úplně sám jsem
napsal dopis a úplně sám jsem jej vecpal do poštovní schránky. Snad by se
dala vypáčit. Co čím, bácnu do ní kamenem! To bude zase průšvih. Velký
průšvih v malém městě. Malé, ale jak velice páchne! Proč dělají schránky z
plechu? To bude rána. Jako když vybuchne kanystr s petrolejem...Nepřijde patrol? V noci chodí patrol. Ano, a Hejkal. Polednice pauzíruje. Kdo
by se jí divil, je špatná na prsa a k tomu ten zdejší vzduch... Mohl bych na
jednom konci města nějak chytře narafičit Molotovovův koktejl. Anebo,
co magnet? Aha! Provázek a magnet, dva kumpáni. Dostal provaz. Byla
jako magnet. Dost!
Ta schránka by ovšem šla celá urvat. Mít hever...Mít? Seženu ho! Jo, a
mezitím vyberou schránku. Ale šel, 011 vrtáček, tu přece vybírají až ráno.
Až ráno, ty hlupáčku! Celá noc je před námi. Celá noc, Marie...Stále mne
bolí hlava. Asi od zimy. Hm, kdybych se polil petrolejem... Poodstup od tý
schránky, blbečku, je to nápadný! Chovej se nenápadně, vyděšená zrůdo!
Nekřiv se! Proč šoupeš nohama? Škube ramenem, hovado! Škube
ramenem, jakoby páčilo schránku. Myslíš, že tě nikdo nevidí? Někdo jde!
On jde, neutíkej, jdi normálně. Ták. Tak ne! Zastav se a chovej se pravděpodobně. Nedívej se do výkladní skříně, je zatažená roleta. To vypadá, že
výlohu obhlížíš, idiote! Chce vykrást obchod, občané, sroťte se! Maková
hlava se dala na cestu zločinu...Jdi přece dál od té výlohy! Poodstup.
Zavazuj si tkaničku, pomatenče, to je starý, ale snad ti to pomůže...No
vidíš, a ten člověk tě už minul...Pane na nebi, z.avazuju si tkaničku a mám
na nohou perka. A pořád ještě ši ji z.avazuju! Jakpak to asi vypadá? Asi
jako bych štěpoval. Jakpak asi vypadá člověk, jenž si čechrá vous. který si
zapomněl dát narůst? Vím jak: ještě dobře. Ale člověk, jenž si o půlnoci na
pusté ulici zavazuje neexistující tkaničku...Už přešel. Už nemusím brečet.
A rameno mi přestalo škubat. Jen mi trochu hučí v uších. Hučí mi v uších a
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auto. Už jedou pro mně. Tady jsem! Ano, to já vypáčil kradeným heverem
poštovní schránku. Nic se neptejte, všechno řeknu sám. Dopis? To není
moje. Písmo je moje, totiž, vypadá tak. Je to napodobený, a to dost
nešikovně. Je to spiknutí! Nemůže to být moje písmo. Jsem levák: Už
dávno - téměř od narození. A pravičku mám bezvládnou. Prosím? Že
zaťatou? Máte pravdu, dokonce to vypadá jako bych chtěl někoho uhodit.
Dobrý nápad: a bum, a bác a bim, a bim-bum-bác
Co to provádím za
blbiny? Proč se boxuju do krku? Bolí mně hlava. To ta chřipka! A petrolej.
Jaký je tu horko. Musím honem domů do postele a vzít prášky a
čaj...Vždyťale jsem doma -a tadyje ten dopis, vlastně jen obálka, prázdná.
Já ten dopis nikdy nenapíšu. Dneska už jistě ne. Napíšu ho zítra. Teď půjdu spát. Dobrou noc. Ať se mi něco pěkného zdá. Dobrou noc, pane
Voskovec. To jste mi zase dal! Kolik může stát hever? Síla páky se vypočítá, je-li dána délka páky Dé při rychlosti pohybu Bé, totiž Er, er, rrr,
chrrr....

Nikdy nemluv pod půldruhé hodiny, jinak by to ani nestálo za to, abys
začínal.
Kurt Tucholsky
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Anglie, ó Anglie!
Aurelie Jeníková

Hned na počátku chci uvést, že to bude óda obdivu, vděčnosti a lásky. A
také projev nejlepších přání.
Za celé dva měsíce svého cestování jsem nezažila nic nepříjemného, nic
co by nasvědčovalo o využívání, nečestném chování, hrubosti.
Měla jsem jednoměsíční jízdenku na dráhu nelimitovaného cestování po
Anglii a Skotsku a to se jaksi stane sportem zjistit, kolik se toho sjezdí. A ta
příležitost z vás udělá dobrodruha. Byla jsem skoro každý den někde jinde
a nikdy jsem ráno nevěděla, kde večer složím hlavu. Vždycky to nějak
vyšlo - hlavně díky svělé pomoci turistických informací. Měli seznam
hotelů, penzionů a míst nabízejících nocleh se snídaní a vy jste i zvolili
podle svých finančních možností.
Neokupována, nerozptylována a nepodporována osobním
doprovodem, přišla jsem do blízkého styku s mnoha lidmi. Zase jsem se
přesvědčila, že jsou neokázela přátelští, pomocní, přirozeně noblesní a
hrdí bez pýchy. Nikdy se necítíte ztraceni.
Kam vlak nejel, tam jsem jela autobusem nebo lodí, a kam to nešlo
žádným dopravním prostředkem, tam mě donesly nohy (jako po těch 115
příkrých do skály vydlabaných schodech k Tintagelu, nebo za tím
hlubokým zážitkem na miniaturní ostrůvek v Hebridách, autobusem,
lodí, zas autobusem, a pak bárkou, kde jsem kromě pohřebiště slavných
mužů, Macbetha a mnohých královských postav, viděla přes úzký pruh
moře jeskyni, kde Mendelssohn slyšel první tóny své Hebridské předehry).
Tentokrát jsem si nejen zopakovala Anglii, kterou jsem znala ze svých
několika návštěv (poslední v roce 1939), ale "pročesala" jsem i Anglii a
Skotsko pro mne dřív neznámé. Z Londýna přes čarovný Edinburg na
sever Skotska, Inverness a západní pobřeží, ostrovy, Devon, Cornwall až
na Konce Země (Lands End), a pak jsem z jihu plula na Channel Islands.
Na zpáteční cestě jsem zakončila pobytem v Sussexu na farmě u
vzdálených příbuzných, kde jsem byla přijata a obšťastňována naším
bývalým českým srdečným způsobem, ač většina členů rodiny byla
narozena v Anglii a vzdělána na anglických universitách a provdána nebo
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oženěna s rodilými anglickými dívkami a muži. Tam jsem poznala, jak se
úspěšně mohou doplňovat různorodé národní znaky dobrovolnou
asimilací.
Viděla jsem zámky, v kterých finančně (daněmi) stísněná šlechta
statečně otevřela brány turistům a hájí si svůj kousek soukromí za
zamčenými dveřmi. (Měla jsem trapný pocit slídění na "soukromém
území".)
Viděla jsem zbytky hradů, kde se legendární King Arthur narodil nebo
měl porady se svími rytíři u Kulatého stolu, viděla jsem spoustu katedrál
proslavených nádherou uměleckých stylů, maleb a řezbářských ozdob;
viděla jsem malý ostrov, kde byl pochován Macbeth a jiné slavné
historické osobnosti; viděla jsem kdysi vysoce elegantní přímořská místa,
teď zaplavená davy jiného druhu; viděla jsem půvabná městečka a
vesničky...to české slovo "vesnice" nezní správně: "village" je něco
rozkošného, je to místo jako z pohádkové knížky! A také není možno
přeložit do jiného jazyka "pub", aby se neporušila atmosféra. "Pub" není
bar, "pub" není hostinec, pub je něco úplně pro sebe. Pub je pub a nic
jiného!
Viděla jsem spoustu krásné přírody. Ač bylo dlouho trvající sucho,
stromy a podrost byl zelený a projížděli jsme někdy po jedné koleji jako
zeleným tunelem že se větve dotýkaly oken vlaku.
A ty zážitky letmých nezapomenutelných setkání s lidmi! Sotva jsme se s
náhodnou spolucestující Pařížankou postavily v Edinburghu na kraj
chodníku, s úmyslem najmout drožku, zastavila u nás dáma řídící auto:
"Čekáte na taxi? To byste marně čekaly. Dnes je polosvátek. Kam chcete
jet? Já vás tam zavezu." Velký krásný vlčák byl přemístěn dozadu (cestou
mi olízal můj celý upocený obličej). Žádný problém, žádná okázalost.
Zavezla nás před penzion a jak se objevila, tak zmizela.
Jednou jsem se v Cornwallu octla na malé stanici a rozhlížela se po
úschově zavazadel. Nevidím žádnou nádražní budovu, ani domek, ba ani
boudu. Nic. Vidím pána, a ptám se, kde mohu nechat zavazadlo. "Tady nic
není. Já vás vezmu do Turistické informace." To už ušel několik rychlých
kroků s mým kufrem v ruce. Udiveně klušu za ním. Myslela jsem, že má
poblíž vůz. Ale pokračuje, já se snažím držet s ním krok. Jdeme dál a dál v
horku poledne. V městě, u nějakých zamčených dveří, pán čte návěstí:
"Otevřeno ve 2 hodiny." "To je za čtvrt hodiny" uklidňuje mne, postaví u
dveří můj kufr a odejde. Ani snad mé poděkování neslyšel.
Než jsem se vydala z Londýna na jednoměsíční cestu, dočetla jsem se v
báječně zajímavé knize o ostrůvku, odkud má vzejít nový ideální způsob
jednoduchého života. Podle informace, kterou jsem získala, by to bylo
vyžadovalo čekání čtyř dnů v místě, které mě nezajímalo. Musí být jiná
možnost, řekla jsem si a vydala se tím směrem. Při přestupování a čekání
na malé stanici jsem prohodila slova o svém problému nádražnímu
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zřízenci v civilním obleku. "Pojďte se mnou", řekl a bez okolků sedl v
kanceláři k telefonu. "Oban? Mám tady paní, která musí býtzítrav Ionéa
dostala informaci, že loď pluje až v úterý. Není nějaká jiná možnost?"
Poslouchá a současně píše poznámky. "Jestli můžete být v deseti minutách
dole, pod nádražím u autobusu, chytnete jinou loď"; tak jsem běžela (nějaký mladík se chopil mého kufru). U stanice někdo projevil obavu, že by
mohl autobus už být pryč. Vidím před sebou mladý pár lidí startovat malé
auto. "Nejedete náhodou do Oban?" "Ano, vskočte dovnitř." Bez okolků,
prostě a dobře. Moc pěkně jsme si cestou popovídali a obnovila jsem si s
paní skotskou píseň, jejíž konec mi lety unikl. Přivezli mě před budovu
paroplavební společnosti, pán mi zanesl kufr dovnitř. Na pultě bylo
oznámení "Zavřeno do 2 hodin". V tom ze zadní místnosti vyšel úředník
(za nějakým jiným účelem). Omluvila jsem se a dostala informaci, že loď
odplouvá za hodinu z přístavu za nádražím. Poděkuji, vyjdu, ale nádraží
nevidím. Ptám se kolemjdoucích mladých manželů. Pán chytl můj kufr.
"My vás tam zavedeme. Nám je jedno, kam jdeme, chceme se projít." A tak
jsme šli, s miminkem v kočárku a dvěma dětmi až k nádraží, kdejsem měla
čas na "cup of tea & sandwich" v restauraci. Když jsem projížděla z Iony
milou stanicí s tím ochotným pánem v civilu (byl to pan přednosta), měla
jsem připravený děkovný lísteček a při zastávce jsem poprosila dívku
čekající na nástupišti, aby můj lísteček dala do kanceláře. Vzápětí pán
vyběhl a vesele jsme si potřásli rukou u okna vlaku.
Zažila jsem mnoho nečekaných milých příhod. Jistě zvláštní štěstí a
fakt, že jsem cestovala sama, ovlivňovalo situace. Mnoho lidí se udiveně
ptalo: "A to takhle cestujete pořád všude sama?"
V jednom lázeňském místě jsem nemohla najít přístřeší. Turistická
poradna zavřena, všechno přeplněno. Ptám se protijdoucí elegantní paní.
Nevěděla co poradit, ale nabídla se, že půjde se mnou hledat. Pak zastavila
další paní. Ta taky nevěděla, ale po chvíli konverzace plaše nabídla, že sice
pokoj nepronajímá, ale že by mě vzala k sobě. Byl to krásný byt. Nabídla,
abych se šla osvěžit omytím a když jsem vyšla převlečená, už čekal čaj se
zákusky v salonku. Povídaly jsme a pak šly spolu ven. Později mi předala
klíče od bytu, ať prý se pohodlně usadím, jako doma; šla k synovi hlídat
dítě. Bylajsem v duchu dojata tou důvěřivostí. Ráno jsem se ptala, jestli její
syn neměl starost, že nechala cizí osobu v bytě. "Ne", odpověděla prostě.
"Jen se zeptal, jestli je to slušná paní. Já jsem řekla, že ano, tak nic proti
tomu neměl." Ta důvěra! řekla jsem si. Nemají takové zlé zkušenosti jako
my.
V Torquai bylo vyloučeno dostat ubytování. Ani jsem o to moc nestála,
bylo přeplněno davy! V Turistické informaci mi radili jet jinam, ale
nehledat nic u moře (školní a tovární prázdniny), spíš ve vnitrozemí. Ku
příkladu Totness. Byla sobota odpoledne, ulice prázdné, až jsem potkala
strážníka. Ptám se ho s úsměvem: "Sir, nemohl byste mě na noc zavřít?
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Nemohu najít přístřeší." Reagoval mírným, uctivým úsměvem a poradil mi
jít dál přes most, tam že je dost míst nabízejích pokoj se snídaní. Hned
první bílý dům za mostem se mi zalíbil názvem "River view". A měla jsem
štěstí! Byl to milý manželský pár, hned byl čaj se zákusky v jejich
prostranném obývacím pokoji. Pán, vyšší důstojník za druhé světové
války a nějaký čas po ní, se zajímal o mé zážitky a události v mé vlasti.
Když jsem po večeři a procházce dávala dost brzo "Dobrou noc", pán vstal
způsobem vojáka-gentlemana a řekl: "Kdyby se vám ještě nechtělo zůstat
ve vašem pokoji, přijďte k nám dolů. Vy to víte, viďte, že vás chceme?"
Druhý den mi paní přinesla ranní čaj do postele (zvláštní pozornost) pak,
při snídani, navrhli, že by mne provezli okolím. Dopoledne jsem se prošla
roztomilým městem, prohlédla si zámek a měla lunch v historickém půvabném hostinci. Odpoledne mi ukázali rozsáhlé pozemky, které včetně
starého zámku koupila americká milionářka, kde s ní během války žilo až
60 lidí různých národností, většinou umělců. Tato pohostinnost ji nakonec
přivedla na mizinu. Pak jsme jeli do Dartmouth, kde je památník
postavený americkou armádou, jako poděkování za pohostinství když v
roce 1943-44 trénovali devět měsíců britské, australské a francouzské
vojsko na 50-60 mílích podél mořského pobřeží. Byl to tuhý trénink, šlo to
doopravdy a mnozí přišli o život. Ale byli skvěle vybaveni mapami a
fotografiemi území obsazeného Němci. Výsledek byl úspěšný D-Day.
Druhý den mě mí hostitelé zavezli na nádraží - jako bychom byli dávní
přátelé.
Tak to bylo většinou. Když se člověk přizpůsobí způsobům svých
hostitelů, neruší hlučnými spůsoby, nedopouští se netaktnosti a nemá
neúměrné požadavky, zažije mnoho milých příhod. Jednou jsem při
snídani v penzionu vyjádřila svůj obdiv a uznání anglické laskavosti a
přátelské pomoci; můj spolustolovník řekl svým anglickým klidným způsobem: "Je to jako zrcadlo, nemyslíte? To, čeho se vám dostává, je vaše
reflexe." Těšilo mě to, ovšem! Ale stejně jsem přesvědčena, že je to tradice
staletími praktikovaného způsobu nikoho se nedotknout netaktností;
taková noblesní hrdost bez pýchy, čestnost a úcta jednoho člověka k
druhému; příklad královské rodiny, řekla bych: hrdá jednoduchost. Ta
mírnost hlasu a jednání, ohleduplné způsoby...
Mnohé zvyky se přenášejí i na nové příchozí ze zemí jiných kultur musela jsem se usmát, když mě indický průvodčí v autobuse oslovoval
"love" jako je zvykem u jeho anglických nebo skotských kolegů. Řekla
jsem si, do jakých detailů příklady táhnou...
A teď mi přichází na mysl John Milton (1608-74), se slovy: "Nechť
Anglie nezapomene na své poslání učit národy jak žít."
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POLEMIKY

Psychiatr o filmu
"One Flew Over The Cuckoo's Nést"
Jiří O. Křížek
Odhaduji, že asi kolem čtyřiceti československých psychiatrů
emigrovalo z vlasti během posledních dvou desetiletí. Osobně jich znám
23. Pokud je mi známo, z tohoto počtu jsme snad tři nebo čtyři - omlouvám
se těm, o nichž nevím - kteří občas zavítáme do krajanského života, např.
přednáškou, co členové SVU, nebo příspěvkem do krajanského tisku. V
tomto sdělení nechci řešit otázku, proč převážná většina stojí stranou.
Jakožto jeden z těchto nemnohých, kteří dosud nepřerušili kontakt se svou
starou identitou, a dokonce naučili své dítě nejen česky mluvit, ale i číst,
považuji za svou povinnost napsat následující připomínky:
Jako psychiatr s dvacetiletou praxí chci sdělit své stanovisko k vyloženě
psychiatrickému tématu, které bylo nakousnuto na stránkách Proměn č. 1,
1977, str. 58. Jde o článek pí Káči Poláčkové: "Kukaččí hnízdo z ptačí
perspektivy". Budu hovořit výhradně o tomto filmu, nikoliv o knize, která
mu byla vzorem. Pí Poláčková hodnotí film s hlediska široké veřejnosti a
její dojem je cenný proto, že v jisté formě reprezentuje to, co tvůrci filmu
zřejmě chtěli v divácích vyvolat. Americkému divákovi to ovšem většinou
nepřipomíná a ani nemůže připomínat žádné neamerické státní či politické
zřízení, východoevropskou diktaturu apod. Film se snaží dokázat, že jde
právě o typicky americký problém. Je to po všech stránkách výborně
provedené umělecké dílo zasluhující si plným právem oněch pět"Oscarů".
Až na některé přehnané typizace a vědomé karikování detailů, dosti věrně
zachycuje vše, co se v severoamerické psychiatrické nemocnici může
výjimečně odehrávat, nikoliv však co je tam denní rutinou.
Film vzbuzuje dojem, že existence psychiatrických nemocnic v USA
nemá své oprávnění, hlavně proto, že většina pacientů, které pí Poláčková
nazývá "chovanci", je zde prý bezdůvodně, a rádo by se dokázalo, že i
protiprávně. V divákovi je tedy vyvoláváno přesvědčení, že ústav tohoto
druhu je zařízení nehumánni sloužící nezákonné, nedemokratické a bezdůvodné kontrole člověka člověkem či společností. Psychiatrie je tedy dle
tohoto hlediska zneužívána z pozice veřejné, politické či státní moci, a lze
jen logicky dovodit, či dodat, že tedy nejen v SSSR, ale i v USA, jsou
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jedinci zbavováni osobní svobody, pod záminkou psychiatrického léčení.
Je to pak přesně to, čím levicové kruhy v USA, a samozřejmě i jejich
patroni mimo USA, rádi argumentují a čím se snaží indoktrinovat masy
indiferentního obyvatelstva na Západě.
Z tohoto hlediska Formanův film přišel ve správnou chvíli, zvlášť za
situace, kdy se ve svobodném světě objevila osobní svědectví sovětských
disidentů, dokumentující zneužívání psychiatrie v SSSR. Poslední VI.
celosvětový psychiatrický kongres v Honolulu, v září 1977, dokonce
odhlasoval rezoluci odsuzující zneužívání psychiatrie v diktaturách
("abuse of psychiatry"), což se setkalo s prudkým odporem delegátů z
SSSR a satelitních zemí.
Rád věřím, že - jak redakce Proměn, podepsaná J.Š., dodává za
článkem pí Poláčkové - tvůrce filmu bez jakékoliv licoměrnosti vyvrátil v
rozhovoru s redaktorem "Globe and Mail" domněnku, že Kukaččí hnízdo
má mít cokoliv společného s poměry v dnešním Československu. Žádná
alegorie to být nemá. Film jednoznačně karikuje a ostouzí poměry v
americké psychiatrii. Je to dobře promyšlený protiútok, těžící z
polopolitických či politických hesel, kalících vodu. Ve filmu se zlehčují,
zamlžují či obcházejí důvody, proč byl hrdina k nedobrovolnému léčení
odsouzen a přijat, a již vůbec se neřeší otázka, proč jsou v nemocnici
ostatní pacienti. Ti tam jsou zřejmě již jen proto, aby mohlo být
dokazováno, že tam být nemají. Ožehavýproblém, kde by a zda by vůbec
většina takovýchto pacientů mohla být jinde, se odsunuje.
Chci vysvětlit, že situace je ve skutečnosti pravým opakem toho, co líčí
Formanův film. Pacient je často dodán policií v poutech pro zmatenost
spojenou s útočností a fyzickým ohrožováním jiných osob. Během sedmi
dnů po nedobrovolném přijetí v psychiatrickém zařízení, pacient musí být
propuštěn, nerozhodne-li se pro dobrovolnou léčbu anebo není-li k další
nedobrovolné léčbě odsouzen soudem. Jediným důvodem pro
nedobrovolné psychiatrické léčení v USA je stav, kdy je pacient pro
duševní chorobu (nikoliv pro politické přesvědčení) nebezpečný sobě či
svému okolí. Nedokáže-li psychiatr přesvědčit soud o této nebezpečnosti,
pacient musí být propuštěn. Při každém soudním líčení dochází k boji mezi
psychiatrem, hájícím pacientovo právo na další léčení v situaci, kdy on pro
duševní chorobu není kompetentní o sobě rozhodovat, a mezi veřejným
obhájcem ("public defender"), který se snaží za všech okolností vynutit na
soudci pacientovo propuštění z nemocnice. Tento americký právník
hodnotí pacienta z hlediska amerických zákonů a má tendenci ignorovat
fakt, že pacient trpí duševní chorobou. Přiznává mu proto neomezenou
svobodu v jeho osobním rozhodování, často i za cenu rizika, že pacient v
několika příštích dnech rozvrátí své manželství, zruinuje svoji kariéru,
event. promrhá svůj majetek. V krajních případech se stává, že pacient
zahyne hladem někde v kanále, zmrzne na ulici, případně spáchá
sebevraždu.
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Náš film opět nezdůrazňuje toto ohromné, přebujelé a na úkor
bezpečnosti pacienta i společnosti přerostlé množství americké
demokracie v psychiatrii, nýbrž ukazuje pravý opak. Film nevysvětluje, že
proto je v USA tolik znásilnění a sadistických vražd, že jedinci, kteří by
měli být ve vězení či v ústavech pro nebezpečné šílence ("criminaly insane")
jsou předčasně propuštěni. Povšimněme si, kolik skutečných pacientů,
předvedených ve Formanově filmu, by bylo schopno obstát samostatně v
boji o život. Majíc zřejmě na mysli psychiatrické léky, pí Poláčková se
zmiňuje o kašičce, "kterou v Kukaččím hnízdě po lžičkách krmí neschopné
pacienty". Přiznává tedy alespoň sama, že jsou naprosto neschopní,
domnívá se však, že tato "kašička" jim nedovolí nabýt sílu, aby se vzepřeli,
třeba tu sílu kdysi měli . Toto je snad nejkatastrofálněji pomýlený laický
názor na význam psychiatrických léků, který jsem slyšel během své
psychiatrické praxe. Díky existenci těchto léků totiž stav pacientů v
psychiatrických léčebnách se za posledních asi 20 let značně zredukoval a
právě tyto moderní léky umožňují řadě pacientů návrat do normálního
života. Dle statistik, jde právě o celou třetinu všech psychiatrických
pacientů, která by bez léků trvale zůstala v nemocnici. Přesto však u
nejčastějšího a nejtěžšího duševního onemocnění, schizofrenie, plná
třetina nemocných, vzdor dnes dostupnému léčení, dříve či později
dosáhne onoho stupně invalidity, kdy jsou naprosto duševně rozpadlí,
dezorientovaní časem i místem, jejich myšlení je nelogické, nerozlišují
skutečnost od svých halucinací a bludů, a často nejsou ani schopni se bez
pomoci umýt, obléct a najíst. Což nás přivádí k důvodu, proč oni apatičtí
pacienti ve filmu nemohli být jinde než tam, kde byli.
Nelze tedy popřít, že psychiatrické nemocnice v USA slouží maximálně
humánnímu účelu. Tato jejich humánnost je ovšem i snadno zneužitelná.
Dovolte mi extempore z naší historie. Z vyprávění pamětníků vím, že
chtěl-li za Rakouska vandrák (lépe česky tulák, pobuda či obejda) v teple a
na státní útraty přezimovat, dal se zavřít. Věděl přesně, kolik měsíců
nepodmíněně dostane za "Crimen laesae Majestatis", urážku Jeho
Veličenstva císaře. Postavil se třeba v Rakovníce na náměstí a začal řvát:
"Máme vožralýho císaře, starej Procházka je kořala." Někdy mu dalo dost
práce, aby ho někde zavřeli, zejména když už ho znali, a vyháněli ho z
jednoho okresu do druhého. Obdobu toho lze vidět zde v USA, kde ale
nadáváním a urážením kohokoliv si kriminál vyškemrat nelze. Kromě
toho psychiatrická nemocnice je mnohem příjemnější. Vandrák tedy
přijede do Washingtonu, D.C., začne se domáhat rozhovoru s
presidentem. Když dokonce tvrdí, že ho zastřelí, nebude-li jím přijat,
anebo když se pokouší přelézt plot u Bílého domu, je policií dopraven do
psychiatrické nemocnice, a rozhodne-li se k dobrovolnému léčení, zůstane
tam tak dlouho, na jak dlouho si to naplánuje.
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Závěrem chci říci, že dnes již není aktuální tvořit filmy o pronásledování
a lynčování černochů. Ve snaze najít další Achillovu patu americké
demokracie, bylo nutno najít aktuálnější téma, kterého lze zneužít k
disinformování veřejnosti. KGB má k tomuto účelu celé zvláštní
oddělení...Jsem jen zvědav, za jak dlouho tento film bude promítán i v
Praze...

Spíše živé chyby než mrtvou

dokonalost!
Georges Duhamel
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Má také psychologie co říct k umění?

Jiří Veselý
Vzal jsem na sebe přetěžký úkol, k němuž mě nikdo nenutil, vyjma
vlastního svědomi a smyslu pro svobodnou diskusi. Přečetl jsem si Kusákův mimořádně podrobný a celkově skvělý článek "Sociologie kultury v
Československu", otištěný v Proměnách v říjnu 1977. Jsem v nevýhodě
proto, že nemám po ruce dostatek pramenů, ani tolik odborných
vědomostí, abych mohl čelit Kusákovi jakožto rovnocenný oponent.
Kusákově "stručnému" nástinu bylo věnováno 22 stránek a jeho reference
obsahuje 111 pramenů. Nemohu se tomu rovnat. Ale co mě podpírá?
Vědomí, že kolosální práce Kusákova je poněkud jednostranná, dále
vědomosti a informace, které mi zůstaly v paměti, i kdyžje nemohu opřít o
okázalý citát a konečně okolnost, zřejmá asi i jiným čtenářům, že Alexej
Kusák, někdejší redaktor "Studenta", už tímto svým původním povoláním
prozrazuje svoji poměrnou jednostrannost a vázanost na populační
vzorky nevelké nebo příliš selektivní. Už jen jeho odkaz na výzkum
Karbusického a Kasanova r. 1964, když jsem bylještě v Praze a sám jsem o
něm nic nevěděl, ač jsem o tyto otázky jako psycholog jevil živý zájem, je
poněkud nešťastný neboť náhodný populační vzorek 2308 lidí v několika
milionovém národě není dosti velký, aby byl statisticky významný.
Poukazem na některé výlučné vrstvy i dokonce v tak zvané beztřídní
společnosti, např. na domnělou převahu stoupenců jazzu, která se však ve
skutečnosti podle mého vlastního výzkumu projevovala jen mezi
některými skupinami vysokoškoláků, nebo zmínka o tom, že záliba ve
vážné hudbě byla vázána na sociální status / na jaký?/ ukazuje, že
Kusákova kvantitativně gigantická práce je přece jen poněkud
jednostranná.
Ale já nehodlám s jeho studií polemizovat, jednak proto, že si odborné
Kusákovy práce vážím, jednak že proti studii jedné nemohu postavit studii
druhou, nýbrž pouze své osobní názory, vágní odvolávky na některé jiné
autory, svou osobní víru a filozofii a navíc se mohu upokojit jen nadějí, že
určité procento jiných autorů a čtenářů dá za pravdu mně. Tak tuto
jakousi opovážlivost mi snad Kusák promine.
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Oč tedy jde? Kusákova studie, podepřená velkou osobní znalostí a
odvolávkami na řadu pramenů, koncipuje umění jako výraz či důsledek
určitého cítění národního či sociálního; prostě Kusák jasně vychází z
názoru, že umění podle autorů, které cituje a s nimiž často souhlasí, je
výsledkem citů a snah celých národnostních, ethnických či sociálních
skupin. K jeho prospěchu budiž uznáno, že dost rozhodně sám odsuzuje
příkrou kolektivizaci umění, jak ji prosazovalo mnoho komunistických
teoretiků. Nicméně má tu výhodu, že se může opírat o řadu veličin jiných a
nekomunistických, které rovněž považovaly umění za oblast, která vůči
určitému národu a určité třídě má jisté povinnosti. Byl to Masarykův a
Benešův racionalismus, který se nepřímo snažil popírat individualitu
umění a další kulturní kritikové, ať už komunisté či nekomunisté, citovaní
Kusákem, vidí všichni umění buď v přímé služebnosti nebo v jakési
kauzální souvislosti s některým sociálním celkem. Kusák tím vlastně
ukazuje, v jakém prostředí pracoval a jaké vzory si vybíral. To by se ho
nemusilo dotknout, neboť jeho orientace má své až příliš emfatické
oprávnění. Jenže kde padá individualita, tam padá psychologie, i když o
jakési sociální psychologii se Kusák zmiňuje.
Neříkám, že sociální psychologii neuznávám, ale jakožto dlouholetý
klinik jsem byl nucen přihlížet k individualitě svých pacientů a to mne
vedlo k tomu, že jsem v různých uměleckých, zejména literárních a
poetických dílech viděl výraz jednotlivcova utrpení, a tam, kde takový
jednotlivec psal či nějak tvořil, činil tak proto, že věřil, že hovoří za jiné,
kteří podobně trpí, ale neumějí se vyjádřit. To však netvoří ještě žádnou
kolektivní osobnost.
Přímým útokem na individualitu umění byla knížka Viléma Mathesia
"Možnosti, které čekají", která vyšla ještě za protektorátních let a v níž
autor poukazoval na nezdravou individualitu romantických směrů.
Později strukturalista Mukařovský ve svých prvních poválečných
přednáškách na filozofické fakultě kritizoval Šaldu za to, že Šalda
charakterizoval umělce jako někoho, kdo "teše sochu ze sebe a pro sebe".
Felix Vodička, můj bývalý profesor, jemužjsem zdvořile oponoval, rovněž
přišel s myšlenkou sociologického /či snad dokonce socialistického/
konceptu národního obrození již ve svých úvodních docentských
přednáškách r. 1946 a ne až v Bulletinu vědeckého oddělení... Ale toto
nejsou výtky, ty by vyzněly malicherně, to jen doplňuji vědeckou stať
Kusákovu.
Čistě osobně, bez vědeckých ambicí, se snažím proti Kusákovi obhájit
individualitu umění, ať už se odvolám na koncepci Šaldovu nebo na styl
exilové tvorby. Pokud Kusák i při své veleobsáhlé studii přiznává, že
sociologie umění je ještě v počátcích a že se jí dlouho nevěnovala
pozornost, pak jsem ještě ve větší nevýhodě já. Jak se dívala na umění
psychologie? Před Freudem byly otiskovány jen jednotlivé a snad
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nevýznamné práce o psychologii umění. Freud ajeho žáci vytvořili zvláštní
koncepci umění, zejména poezie, s poukazem na to, že naše potlačené
podvědomé komplexy často vyhledávají symbolický výraz v poezii.
Pražský psychoanalytik Bohodar Dosužkov věřil, že v Jeseniově tvorbě a
jeho odané lásce k matce lze spatřovat zbytky Oidipského komplexu. V
USA se někteří autoři snaží o psychoanalytický výklad pohádek a jiní
dokonce uplatňují psychoanalýzu na nových výkladech charakteristiky
proslulého fiktivního detektiva Sherlocka Holmesa.
Neříkám, že se všemi souhlasím, jen poukazuji na to, že existuje
individualita a tím také psychologie umění, kterou Kusák přešel naprosto
bez povšimnutí. Ostatně rivalita mezi psychology a mezi sociology byla
známa odjakživa. Nebýt individuality, nebylo by romantismu, který na
jedné straně velmi podporoval folklór a koncepce malých kmenů a národů, ale na druhé straně rodil skoro výhradně individualistické autory. Mácha by mohl být příkladem. Dalšími příklady individualistické poezie by
mohla být tvorba Sovova, Březinova, Durychova, výslovným
individualistou byl Jan Opolský.
Je vždy trapné, když se autor odvolává sám na sebe, ale poněvadž toto
píši jen jako diskusní dodatek a ne zásadní polemiku, snad mohu
podotknout, že proti masovosti jazzové hudby jsem projevil námitky v
Hudebních rozhledech v době, kdy polemika s jazzovými fanoušky byla
nebezpečná, později v časopisu Karlova Universita, kde k věcným
námitkám nedokázali studenti nic připojit než osobní útoky a nadávky, a
konečně jsem v revui Hudba a film /přibližně/ důrazně polemizoval i s
Ivem Pondělíčkem a poukazoval jsem na vliv biologických a
psychologických dispozic na umělecký vkus jednotlivců, kteří se ani
zdaleka neřídí sociálními šablonami, jež sociologové považovali za
nedotknutelné.
Uznávám, že Kusák napsal ohromnou věc ajeho práce bude jistě často
citována jako hodnotná, což si též zaslouží. Ale audiatur et altera pars:
Hlaváček, Karásek ze Lvovic a jiní, snad mě podpoří v exilu i kníže
Schwarzenberg - tvořili individualistický a přestojejich díla nelze přehlížet
či odsunovat. Autorům romantickým a novoromantickým, např.
Durychovi, nelze vnutit žádnou sociologickou pečeť, psal podle své víry a
intuice.
V nejnovější době se rozpadající individualismus projevuje v tom, že
např. ve vědě ustupuje vydávání knih jednotlivých autorů a objevují se
nejen v sovětské zóně, ale i v USA skupinky, které spolupracují. Kusák
je již svou orientací povinen tento zdánlivý vývoj hájit. Kdybych měl dost
času a zdraví, abych prohrabal svůj archiv, mohl bych dokázat, že
vytváření takovýchto teamů často snižuje jak individuální cenu a průkaznost, tak jednotnost takových vědecko literárních novotvarů.
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Velmi pochybuji, že podobná tendence by přispěla umění, ať již
výtvarnému, hudebnímu nebo literárnímu. A tak myslím, že svou jistou
částí bude stát umění vždy a definitivně mimo sociologii, poněvadž do jisté
míry je a přirozeně musí zůstat individualistickým.
Konečně bych ještě rád poukázal na jednu věc: Kusák vidí různé skupiny
a celky stát proti sobě. Má právo a vidí reálně. Ale v USA i jinde svítá a
potlačený individualismus, který skomírá i v náboženských organizacích,
si vynucuje novou cestu výrazu v oblasti parapsychologie, intuice,
mystiky. Amerikou prochází nová vlna knih a úvah na toto téma a mohu
Kusáka ujistit, že nejsou všechny pověrečné a zpátečnické, ač podmínkou
všech je určitý relativní individualismus, který se vymyká socialogickému
hodnocení a přitom proto neztrácí ještě svou existenci. Bude asi
předmětem jiné vědy než sociologie, a možná vědy nové, vědy
budoucnosti, jejíž slunce teprve vychází - či po dlouhé době znovu vychází.

Mládí je něco, co mají jen mladí lidé a čeho bv jen staří dovedli moudře
používat.
Thomas Wolfe
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DOPISY

Kdy dojde k dalšímu dělení Polska?
Vladimír Federsel
Ono se sice již konalo, ale v tak malém časovém rozpětí, že celou tuto
tragickou a brutální akci prušácko-rusko-rakouského
imperialismu můžeme shrnout v jeden akt. Skutečné druhé na sebe nechalo téměř 2 století
čekat, aktéři stejní, jen pod trochu jinou nálepkou, když třetí, Rakousko,
bylo pohlceno
dravějším
velkoněmeckým
sousedem.
To
nemohlo
překvapit. O to je zajímavější ten druhý účastník. Stát, který na počátku
svého zrodu prohlašoval, že smetl a smete se stolu všechny ty prohnilé
buržoazně-imperialistické
praktiky mezinárodní politiky, se spojí s jedním
z největších hrdlořezů dějin, aby podepsal rozsudek smrti nad polským
národem. To, že se plán nepovedl, je jenom zásluha Hitlerovy hloupé a
naduté politiky a zásluha Anglie, která pozdě, ale přece poznala smrtelné
nebezpečí této politiky pro celý svět a neustala v boji.
Sovětské výmluvy, že smlouva Stalin - Hitler v srpnu 1939 byla obranou
proti německému vpádu, jsou nesmyslem, který historie velmi rychle
dokázala. Jediným důvodem bylo to, že Stalin po březnu 1939 uznal za
dominující moc v Evropě nacistické Německo a chtěl se spolu s ním
zúčastnit rozdělení světa. Polsko, baltické státy a Bessarábie byly první
splátkou. Je možné, že dále počítal s dávným snem carů: Iránem a Indií.
Naprostá nepřipravenost Sovětů při nacistickém vpádu jen dokazuje, že
to nebyla pouze smlouva z opatrnosti, nýbrž naprostá důvěra v nacisty.
Stalin byl asi natolik zaměstnán psaním svých traktátů, že zapomněl
jediný traktát Hitlerův o pravých cílech nacistů si přečíst.
Koketování Sovětů s německými militaristy je ovšem staršího data.
Vždyť u zrodu wehrmachtu nestál nikdo jiný než Sovětský svaz (tehdy
reichswehr). Také to, že teritoriální představy "progresivních"
německých
komunistů po první světové válce se příliš od "třetí říše" nelišily, by nemělo
být
zapomenuto.
Ta trocha historie pomůže nám osvětlit skutečné cíle sovětské politiky v
Evropě. Není vlastně nic jiného, než pokračování obdivu ruských carů pro
prušácký dril. Obě říše neměly dlouhá desetiletí žádné spory, teprve c. k.
Rakousko je neobratnou balkánskou politikou proti sobě zamíchalo.
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Podívejme se na nynější situaci. Sovětský svaz přenechal sice Polsku po
2. sv. válce rozsáhlá východopruská území získaná ještě starým Fritzem e v.
dříve, částečně asi, za předpokladu, že s celým zbývajícím Německem bude
později podepsána mírová smlouva a že toto Německo zůstane víceméně
pod vlivem západu. Proto měla zůstat hranice sovětského vlivu co možná
nejdále na západě.
Situace se však vyvinula jinak. Německo zůstalo rozděleno a na obou
stranách je po zuby ozbrojeno. Východní Němci se při tom stali
nejposlušnějšími a "najprogresívnejšími" vykonavateli sovětské politiky
mimo Kubu. Tam je to pod vlivem don Quichotských
osvoboditelských
avantýr velikého (don) Castra, který místo aby hledal způsob jak uživit své
poddané, hledá slávu v zahraničních eskapádách svých žoldnéřů.
Stále ostřeji se profilující "progresivní" politika
východoněmeckých
komunistů má dva hlavní důvody. Jednak je to vrozený dril, vrozená
ochota co nejlépe vykonat rozkazy pána. Dále očekávání odměny v ceně
vlády nad celým Německem.
Zatímco
vlády i lid
ostatních
východoevropských zemí nemají žádnou jinou perspektivu než utahování
opasku pod sovětskou vojenskou a hospodářskou knutou, jsou tím značně
nespokojené a tím více méně kontrarevoluční,
mají
východoněmečtí
komunisté před sebou vidinu získání moci nad celým bohatým a
nejmodernější technikou vybaveným záp. Německem.
Tato vidina není zdaleka tak vzdálená, jak by se snad zdálo. Začíná být
totiž docela přestavitelná i pod vládou soc. demokratů; zde není ani nutno
čekat na eurokomunisty. Pod tíhou určité neschopnosti nynější vlády řešit
některé, hlavně hospodářské obtíže, dostává se v soc. dem. straně stále více
ke slovu tzv. levice. Jsou to prakticky lidé, kteří by v Itálii nebo ve Francii
byli komunisty. Poněvadž zde tato strana byla mimo zákon a následkem
rozdělení Německa je stále na indexu, angažovali se tito lidé u soc. dem.,
část možná i na rozkaz z vých. Berlína. Přicházejí nyní s názory, které strojí
vlastně vlevo od názoru italských komunistů (Stamokap,
odzbrojení,
event. vystoupení z NATO). Tito eskortují většinu z řad střední, hlavně
netechnické inteligence, která si všeobechě myslí, že v Marxovi objevila
studnu moudrosti. Část těch chytrých samozřejmě čeká, že ovocem jejich
politiky budou v budoucnu tučné funkce.
Jejich hlasy v poslední době sílí, ale nejen to, i v nejvyšších pozicích soc.
dem. se ozval hlas, jak se ukázalo později dokonce v souhlasu se samotným
kancléřem, volající po samostatných krocích záp. Německa v odzbrojení,
samozřejmě ve smyslu návrhů Sov. svazu, kde by v konečném efektu měl
západ jen cínové vojáčky, ale Sovětský svaz ještě pěknou armádu s pár
tisíci tanků a letadel. Tento samostatný postup nemá daleko k výstupu z
NA TO a pozdější "neutralizaci" záp. Německa. Že by později protesty
proti "zabrání" záp. Německa východním bylo jen "vměšováním" do
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vnitřních záležitostí, je na híledni. Případ Katangv je toho vzorovou
ukázkou. (Myslím protest angolského Netta.)
Režii postupu by samozřejmě mě! vrch. Berlín (podle scénáře Moskvy) a
za dobře provedenou práci by chtěl také odměnu.
Obdržel by ji sice v prvé řadě ve formě vlády nad celým Německem, ale
Sověty by potřebovaly jeho pomoc i nadále. Jednak technickou, jednak
ěetnickou nad zbytkem Evropy. Kdo jiný by se pro to hodil? Francouzi?
Italové? Angličané? Nikdo z nich. Ti jsou všichni příliš individualističtí,
nepořádní, neposlušní. Jedině německý "Ordnung" a "Treue" jsou to
pravé, to ostatně hodnotili již římští císaři.
Dá se předpokládat, že i za tyto své služby by "ordnungmachři" chtěli
svou odměnu. Směrem na západ se dá územně těžko co darovat. Německý
pohled (i komunistický) bude vždy upřen na "ztracená " území na východě,
nebylo by pak nejkrásnější odměnou vytvoření komunistické "Svaté říše"?
Přitom by se dalo odstranit ještě pár nepříjemností. Jednak obě říše by
měly pak společné
hranice, vytvoření
jakéhosi
velkovévodství
Varšavského by nebyl žádný velký problém, ani rozdělení a okleštění
Československa. Ostatně národy těchto zemí se neliší tolik od Ukrajinců
nebo Bělorusů. Také jsou příliš neukázněné, stále proti "ne/lepšímu
systému na světě" něco mají, potřebují pevnější ruku.
Že sověty posuzují národy a státy jen podle toho jak podporují jejich
cestu k moci, je nejlépe vidět na příkladu Číny, Jugoslávie a Izraele. Že
sovětští pohlaváři více věří podlézavým poddaným a těm soudruhům, s
nimiž počítají ve svých plánech do budoucna, ukázal rok 1968. kdy jedním
z hlavních iniciátorů vpádu nebyl nikdo jiný než Ulbricht.
Má se tedy soudruh Kapek, nebo nějaký jeho následovník, jako
předseda
KS SS "abteil Bôhmen
und Mähren" samozřejmě
v
protektorát nich hranicích na co těšit...

Nejšťastnější žena, jako nejšťastnější národ, nemá historii.
G.M. Eliot
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J A N Z A C H , narozen 1914, patří k mezinárodně uznávaným umělcům a
jeho tvorba odráží problematiku moderního umění. Po studiích na
U M P R U M a na Akademii výtvarných umění v Praze, Jan Zach odjel r.
1938 do New Yorku, kde pracoval na dekoraci čs. pavilonu Světové
výstavy. V Brazílii byl činný jedenáct let jako malíř, sochař, grafik a
designer. Založil muzeum a školu výtvarných umění v Rozendě, ve státě
rio de Janeiro. V roce 1951 přesídlil do západní Kanady, učil v Banffu a ve
Victorii otevřel školu malby a sochařství. Po četných úspěšných výstavách
byl pozván Oregonskou univerzitou v Eugen, aby převzal vedení
sochařského oddělení a r. 1966 byl jmenován řádným profesorem.
Záchovo výtvarné pojetí se pne k rytmu přírody a k zachycení pohybu v
pevných formách. Užívá kamene, dřeva, kovu a v posledních letech nerezocele pro abstraktní plastiky, kde odlesk světla působí kinetickým dojmem
na kolemjdoucího diváka. Zachův dlouholetý zájem o tvorbu plastik v
pohybu vyvrcholil realizací "CAN-CAN" o výšce padesáti stop. Jeho
hlavním zájmem je hra světla a stínu. V příštím roce bude na Oregonské
iinivpr7itp n s n n ř á H á n a rptrrtsnpVtivní vvstřiva Z a r h n v v r e l o ž i v o t n í t v o r h v

Reprodukce nahoře - TŘI ŘEKY, aluminium, výška 9 stop
vpravo - CAN-CAN, ocel nerez, výška 50 stop
- plastika z překližek, délka 11 stop

KRITICKÉ MARGINÁLIE
Josef Kalvoda: CZECHOSLOVAKIA'S
ROLE IN SOVIET S T R A T É G Y
Vydalo nakladatelství University Press of
America (4710 Auth Pláce. S.E., Washington. D.C., 20023, U S A . 1978, 390 stran, cena
$8.75).
Kalifornská Hooverova Instituce v e S t a n f o r d u dala profesoru Kalvodovi " g r a n t " na
shromáždění materiálu pro knihu pojednávající o roli Československa v komunistické
strategii. T a t o studieje p r o t o psána na základě výzkumu v m n o h a amerických a zahraničních archivech, s použitím p r a m e n ů z několikajazyčných zdrojů.
A u t o r v úvodu píše, že shromáždil několik
svazků d o k u m e n t ů o čs. zahraniční politice
od počátku nového státu až d o konce roku
1948. Z d ů r a z ň u j e však, že materiály a d o k u menty nikdy neříkají vše. P r o t o je m o ž n o dospět k platným závěrům studiem povah, filozofií a praktik jedinců a vlivů skupin, jejichž
činy je zařadily d o historických sil. Ve snaze
dopídit se pravdy, používá a u t o r kombinaci
metody historické, srovnávací a analytické.
J a k o historik, Kalvoda staví vývoj událostí v Československu a kolem Československa d o historické perspektivy. J a k o politolog, události popisuje a o h o d n o c u j e ve světle
velmocenských zájmů. Dlouholetou strategii a taktiku sovětů analyzuje na základě teorie a praxe marx-leninismu, v širokém rámci
mezinárodních vztahů a sovětských zájmů.
Tím se t o t o dílo stává první knihou o Československu, v níž je výslovně p o u k á z á n o na
souvislosti mezi minulostí a přítomností,
mezi událostmi ve světě a osudy Čechů a Slováků d o m a .
Klíč k porozumění nynější situace v Československu je v dávné minulosti a událostech, které se seběhly před m n o h a lety. Plány ruských bolševiků na posovětštění střední
Evropy hrály roli ve vystoupení čs. legií v
květnu 1918 proti vládě sovětů, když se t a t o
snažila čs. a r m á d u rozložit a její část převést
na stranu bolševické revoluce. Sovětské plány na zbolševizování Evropy a světa byly čas
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od času revidovány a nové strategie a taktiky
byly f o r m u l o v á n y a zkoušeny.
V boji o orientaci nového státu v letech
1918 - 1919 se střetly tři různé koncepce: Malá skupina následovala Lenina a usilovala o
sovětské Československo. D r u h o u koncepci
reprezentoval Dr. Karel Kramář. J e h o tézí
bylo, že bez porážky bolševiků a bez obnovení n á r o d n í h o , d e m o k r a t i c k é h o R u s k a nový
stát d l o u h o svoji nezávislost neudrží. Kramář poukazoval na to, že Francie a Anglie
neměly ani velký vliv, ani zájem ve střední
neměly společné hranice s Československem
a v minulosti neměly ani velký vliv, ani zájem
ve střední Evropě. Tvrdil, že nový stát se musí opřít o obrozené, demokratické
a národní
Rusko, které by bylo protiváhou Německa,
jež dříve nebo později se stane zase velmocí.
V souladu s třetí koncepcí, která zvítězila,
byl nový stát orientován na Francii. Na této
koncepci byla b u d o v á n a zahraniční politika
nového státu československého. Mnichov
1938 znamenal porážku této "západní" koncepce. Během 2. světové války se Dr. Beneš
přeorientoval na Sovětský svaz. V několika
kapitolách knihy jsou zachyceny události,
vedoucí od Mnichova k únoru 1948.
K n í h a j e vybavena indexem a obsáhlou bibliografií. Její přesvědčivá d o k u m e n t a c e
p o d p o r u j e téze autora, který se v práci zabývá mnoha dosud neznámými p o d r o b n o s t m i .
Uvádí fakta a s jinými autory nepolemizuje.
Ponechává čtenáři, aby si o lidech, věcech a
událostech udělal úsudek sám.
V kapitole nazvané "model pro revoluci"
je obsažen teoretický rozbor československé
revoluce a její význam pro další pronikání
sovětů na Z á p a d a do rozvojových zemí.
Tento model byl s určitými o b m ě n a m i a modifikacemi použit marx-leninskými profesionálními revolucionáři na Kubě. v Chile, v
Portugalsku a jinde.
Z d e je n u t n o p o d o t k n o u t , že Kalvodovy
analýzy "Komunistické strategie v Latinské
Americe" byly studovány odborníky v létech
šedesátých a byly rovněž přetištěny v několika publikacích a dokumentech vlády Spoje-

ných států. V kapitole, nazvané "1968" je
analyzováno "Pražské jaro". A u t o r v oné
době navštívil Československo a Sovětský
svaz a na základě získaných informací dospěl poinvazi 21. srpna 1968 k závěru, že hlavními důvody pádu N o v o t n é h o a zásahu sovětů byly jejich politicko-vojenské a strategické zájmy v Československu.
V závěru knihy je zdůrazněno, že je v zájmu s v o b o d n é h o světa pomoci těm, kdož bojují za svoji svobodu. P o k u d je Československo ve sféře sovětů, tito b u d o u používat komunistů z Československa i z jiných zemí
středo-východní Evropy ve své propagandě,
ke špionáži a k šíření své moci v západních a
rozvojových zemích.
"Czechoslovakia
s Role in Soviet
Stratégy" je knihou jubilejního roku 1978, v němž
se více než kdy jindy zamýšlíme nad smyslem
existence našeho n á r o d a ve střední Evropě a
jeho posláním v rodině n á r o d ů evropských a
celého lidstva. Dílo je prací odborníka, hledajícího pravdu v d u c h u Pekařova hesla
"Padni, k o m u padni!" Nemělo by chybět na
stole nikoho, kdo chce pochopit podstatu
světového k o m u n i s m u a jeho taktiky usvědčující jeho nositele, podporovatele a šiřitele
největší reakce a a n t i h u m a n i z m u v dějinách
lidské rasy.
R. Krempl
Branislav Štefánek: A N T O N ŠTEFÁNEK
1877-1977: Ľ U D A N Á R O D OČAMI
SOCIOLOGA
(Ascheim 1977, nákladem a u t o r o v ý m ,
103 stran)
Čtenář, který soudí podle názvu brožury,
očekává životopis z n á m é h o profesora bratislavské university a někdejšího ministra školství a národní osvěty za první republiky, a
má zato, že hlavním cílem spisku je připomenout veřejnosti o stém výročí Štefánkova
narození vědeckou a politickou dráhu této
významné osobnosti moderní slovenské historie. Autorův stručný úvod tento dojem ještě zesílí, protože výslovně zužuje námět na
profil otce j a k o společenského badatele. Poukazuje n a j i n é prameny pro ty. kteří se zajímají o Štefánkovu roli v prvním odboji
(Hugh Seton-Watson: " A n t o n Štefánek and

R.W. Seton-Watson"), na jeho účast na slovenském politickém životě po roce 1918 (Suzana Mikula: "The Collaboration of Štefánek and Hodža: Patriotism Fulfilled"), nebo
na jeho podíl na organizaci slovenského středního školství (Owen J. Johnson: "Anton
Štefánek and the Developtment of the Secondary Education in Slovakia"). Zmíněné
práce vyšly v ročence Bohemia 1977, kterou
vydalo Collegium Carolinum v Mnichově.
Všechno to souhlasí a je na místě - a přece
ten, kdo vezme a u t o r o v o caveat příliš doslova, bude překvapen. Příjemně překvapen.
Už sama organizace látky - rozdělení na kapitoly o "historickém pozadí", "lidu", "hranicích populismu", atd. naznačuje, že se nám
tu předkládá daleko významnější příspěvek
než jen jubilejní "Festschrift" k uctění památky j e d n o h o z předních stavitelů československého státu. Analýza těchto základních problémů vyúsťuje v hlavní stať o nacionalismu a p o j m u národa, o univerzálních a
současně specificky slovenských otázkách.
A u t o r nás přesvědčí, že tento poslední námět
byl ústřední v myšlení a působení Antona
Štefánka. Cítíme však současně, že je také
velmi živým t é m a t e m pro jeho syna. Braňo
Štefánek postavil literární pomník svému
otci a přitom se pokusil vyrovnat s jedním z
nejaktuálnějších problémů současné slovenské p o k r o k o v é inteligence.
Práce je m i m o ř á d n ě zdařilou snahou oživit p r o současného čtenáře historické ovzduší, v němž se uskutečnilo životní dílo zakladatele moderní slovenské sociologie. Úzký
příbuzenský vztah a u t o r a k postavě, kterou
představuje svým současníkům, nebyl nijak
na překážku nezaujatému zhodnocení odkazu A n t o n a Štefánka. Perspektiva, v níž spisovatel podává svůj rozbor, usnadňuje objektivitu: není
individuálně-psychologická
nýbrž historicko-sociologická, tak jak by ji
byl asi volil i sám A n t o n Štefánek v p o d o b n é
situaci. Tím svazek plní velmi důležitý úkol:
připomenout hlavní myšlenkové proudy,
které určovaly společenský vývoj na Slovensku od přelomu století až do konce první republiky. Uvážíme-Ii skromný rozsah publikace, shledáme, že se Braňu Štefánkovi podařilo něco skoro neuvěřitelného. Podal
spolu s vědeckým obrazem svého otce stručné, ale velmi obsažné dějiny slovenských
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"bojů o zítřek" v první polovině dvacátého
věku. Po přeětení spisku d o j d e m e k názoru,
že ne tolik střízlivý titul práce, j a k o spíše její
podtitulek vystihuje skutečný obsah. Slovenský národ a jeho palčivé problémy v
bouřlivých d o b á c h společenské přeměny se
tu dělí o přední místo s osudy muže, který je
zažíval a formuloval j a k o sociolog. M á m e
tedy před sebou cennou historickou příručku, kterou by měli číst všichni vzdělanci v československém exilu - a možno-li, také doma. Z p ů s o b p o d á n í nemálo usnadní popularitu brožury; i laik bez hlubších znalostí slovenské kulturní a politické scény získá v krátké d o b ě přehled o nejdůležitějších duchovních zápasech, které hýbaly Slovenskem v
oné kritické době.
Přístup k tématu a jeho zpracování prozrazují, že autor, sám sociolog, nepromarnil
léta strávená v západ ním prostředí. Osvojil si
precizní výraz a vědeckou myšlenkovou kázeň, které jsou předností Z á p a d u , ale v českých a slovenských kruzích ještě docela nenabyly d o m o v s k é h o práva. Je třeba litovat,
že práce zatím vyšla jen ve slovenštině. Nepochybujeme, že by byla poutavou četbou i
pro publikum západních zemí, zajímající se
o společenské a politické otázky střední
Evronv.
Zdeněk Suda
Jiří Šotola: K U Ř E NA R O Ž N I
( R o m á n , vydal Čs. spisovatel, P r a h a , 1976)
S V O B O D A PRO N Á S NENÍ...
Jiří Šotola je z n á m české čtenářské obci již
z doby svého působení v relativně progresivním (tj. liberalizujícím) a později zastaveném
literárním měsíčníku Květen, z druhé poloviny 50. let. Stal se j e d n í m z čelných představitelů mladé básnické generace té d o b y (narozen 1924). Ve svém básnickém - a zřejmě i
lidském - vývoji dospěl od tézovité a proklamativní poezie k hlubšímu zobrazení životní
reality v její m n o h o s t r a n n o s t i . Svou metodu
- prolínání subjektivních zážitků s událostmi
a ději světovými - vypracoval ve svých nejlepších dílech básnických (Svět náš vezdejší,
1957; Venuše z Mélu, 1959; Bylo to v Evropě,
1960;) a použil ji i ve svých románech; (Tovaryšstvo Ježíšovo, z r. 1969, s velmi aktuální
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tématikou proti-reformace;) a v zatím posledním díle, v r o m á n ě Kuře na rožni.
N u t n o také poznamenat, že Šotola se nechal po delším váhání "znormalizovať'. Na
jaře 1975 otiskl dopis kajícný (k sobě) i ostře
kritický (ke spisovatelům - exulantům) - prý
chce být "užitečný společnosti své země;
a straně." Zbytečné p o d o t ý k a t , že definice
užitku pro oba j m e n o v a n é cíle není tatáž.
Ale to i Sotola dobře ví. Zachoval alespoň
pořadí. Už d á v n o existovaly tzv. minimální
programy. Cesty jsou různé. A tak je Sotola
d o m a vydáván.
Spíše smutek a tragika převažuje v Šotolově obrazu života potulného komedianta a
zběha Matěje Kuřete, který je ústřední postavou r o m á n u Kuře na rožni. ( R o v n ě ž m o tiv komediantů, j a r m a r k ů a poutí je oblíbeným motivem Šotolových děl.) J a k o zapomenuté tajemství odkrývá kronikář Matějovy osudy na pozadí slavných bitev, drancování, násilí a vraždění i císařských návštěv na
přelomu 18. a 19. století, v d o b ě napoleonských válek zasahujících i do zemí českých.
(Bitva u Slavkova je tu například zobrazena
z perspektivy zmatených rakouských pěšáků, kteří se stávají oběťmi idiotství svých velitelů j a k o byl generál Weyrother.)
Nacházíme analogie a historické paralely,
j a k o b y dějiny nikdy nezmoudřely, a v nichž
m o u d r é pravdy zůstávají stále znovu aktualizovatelné. ("O co jde v životě? Nebýt svině.") Zlá d o b a sráží člověka a ten chce udržet
alespoň své lidské minimum. Na jiném místě,
když zdivočelí vojáci vraždí skupinu bezbranných potulných komediantů, subtilní
herec, přezdívaný dík své roli " J o h a n e s
Faust", u r p u t n ě se brání přesile a vyslovuje
své credo: "Jsou chvíle, kdy i m o u d ř í se perou." Po výtce výmluvné a aktuální.
Vyjevuje se tajemství i tragika života českého komedianta působícího v o n o m vždy
tolik e x p o n o v a n é m území střední Evropy.
("1 Bůh musel luštit toto tajemství. Bylo to
tajemství lidského plemene p o m á h a t si v neštěstí a jednat vlídně navzájem.") Žel, tato
slova mají dnes daleko více platnost morálního postulátu.
Šotolův jazyk neoplývá m e t a f o r a m i ani
slovním žonglérstvím; je střídmý, má však
výrazovou čistotu i věcnou ostrost. ( D o b r ý
český jazyk tedy neumírá, což budiž útěchou

mnohým, i p. dr. K. Schwarzenberkovi - třebas už d o m a není vlasteneckých jezuitu... viz
Proměny č.3,1977,str.96.)
A u t o r nesahá ve svém r o m á n u k filozofujícím úvahám, n a p o d o b u j e spíše metodu zápisu poctivého kronikáře, a přitom, j a k o b y
nechtěně, nabídne nám smutně ironický pohled na dějiny, na jejich iluzorní smysl i iluzorní slávu. Čteme (str.274) o slavných postavách kráčejících českým krajem - "...král
Ječmínek, a bába Ludmila a svatý Petr a kníže Václav a Mistr J a n a jiné vznešené a různobarevné oblečené postavy, vznosná a dekorativní společnost, navštěvující vždy s prvním j a r e m českou zem, aby jí přinesla štěstí,
což byl samozřejmě úkol, který nedokázal
splnit ani svatý Václav, natož churavý kajzr
Josef D r u h ý , věrní poddaní měli marné iluze, vznešená společnost přesto bez hanby a
bez obtíží prošla otčinou a pak byla chvilku
pauza, aby mohly v klidu doznít modlitby i
odeznít jisté rozčarování poddaných, pauza,
po které teprv přijde to pravé /.../ komedianti / . . . / rozptylují se s j a r e m po zemi české, / . . . / aby se uživili, / . . . / slibujíce bavit a
rozesmát publikum, kterážto činnost se dohromady nedá nazvat posláním, ba ani úkolem, nicméně lze se spolehnout, že obecenstvo během představení po svatém panici
Václavovi ani nevzdechne."
Tak j d o u dějiny, které nikdy nepřicházejí
do čítanek takhle vysvlečeny ze své slávy.
Snad raději z a p o m e n o u t na své dějiny? Raději milovat jen své komedianty, ty pravé, co
nepředstírají, že jimi nejsou. J a k mají a mohou žít lidé, jejichž útěchou má být zapomenutí v komediích maškar, bláznů, žakérů,
špílmanů, provazolezců, medvědářů či trpaslíků? ("..pomáhat si v neštěstí a jednat vlídně navzájem.") S m u t n á skepse zní z Šotolova románu. (Na str. 196; v dialogu dvou komediantů: "Každý máme své poslání. - Mne
do t o h o netahejte, Johanesi. J á mám teďspíš
hlad. - / ..,/ Vaše poslání je hledat svobodu. Jenomže v bezbřehé volnosti, ve vanutí dálek a na klikaté čáře nerušeného bezcestí je
zatraceně málo hrachu a švestkových povidel. /.../ S v o b o d a pro nás není, Jeníčku. T o
jsme si j e n o m vymysleli. T a k o v é kvítí asi neroste. - Nikde? Matěj zaváhal a bezděky se
rozhlédl/.../ - Kam naše oko sahá. nikde, Jeníčku. - A nikdy nebude? - Radil bych vám.

nepočítejte s ní. Pro nás už asi neporoste.")
Český komediant Matěj Kuře, do jehož životních osudů nám dal a u t o r nahlédnout, na
konec nepřiznává tragiku svého života, odmítá ji vidět, hledí osudu a svému údělu do
tváře stejně j a k o mýtický Sisyfus valící svůj
kámen a vědoucí, že nikdy neuspěje. Život
bez naděje však nesmí vést k zoufalství - a nemá vést ani ke zradě sama sebe a druhých.
V tom je existenciální rys Šotolova románu i
j e h o poslání. - Ovšem vedle Sisyfa nesoucího
svůj úděl je znám i jiný mýtus - o Prométheovi, jehož velikost je v jeho revoltě právě navzdory beznaději. Ale to je asi postoj patřící
více do antiky než do 20. století; postoj ne častý, který zauj ímá jen hrstka, jen J a n o v é Palachové.
Šotolův román má spíše perspektivu přijatého údělu. S v o b o d a není, může být jen vzáj e m n á slušnost. Matěj Kuře ví, že musí žít život, j a k ý je, že nemá sílu jej měnit, za to však
žije svůj život bez úplaty, ač chvíli koketuje s
pokušením stát se císařovým šaškem, nakonec, třeba hladov, odmítá císařovy hozené
peníze; stejně j a k o odmítl sloužit v armádě, a
zběhl. I to je vlastně d r u h revolty. Matěj jde
dál, chudý a zbídačelý, ale svůj; a ž d o konce.
Nezměnil podstatně svůj život, ale nedal se
ani koupit.
Bezvýchodnost tedy přesto nevítězí; není
vše ztraceno. C o člověku zůstává je radost z
umění, radost z komedie, kde je dovoleno i
lhát. ("Pročpak lžeš? J á ? No přece aby bylo
veselo. A je veselo? Je, pulcino. Musí být...")
Mizerie života je poražena poezií. Když nespasí národ světec či vůdce na koni s praporcem, je tady komediant a jeho tvorba; je tu
umění. Ale může to stačit?
Existují situace, kdy spisovatel, více než
mocí vynuceným sebemrskačským dopisem,
mluví svým dílem. A to je, zdá se. i případ
Šotolův.
Richard Drtina
Cecilia Sternberg: THE JOURNEY
( L o n d o n . Collins, 1977. 576 str., 6 str. ill.)
Může být jenom vítáno, když se anglickojazyčná veřejnost doví z neobyčejně prostořekých pamětí, co za mnichovské krize, za
války a po válce zažila d á m a . narozená v mezinárodním prostředí, vdaná za pána na čes-
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kém zámku, žijící dnes v emigraci. J a k se sama vyjadřuje: "Jediný n á r o d , se kterým jsem
nebyla nijak spřízněna leda skrze svého muže. byli Češi; a přece, následkem k a m a r á d ství sdílených útrap a pronásledování za války, n a k o n e c jsem se cítila Češkou." Tudíž se
místy vyjadřuje trpce o společnosti německojazyčné, která jejímu muži po roce 1948
říkávala: To máte z toho, že jste byli takoví
Češí... T a t o kniha prostě má p o d o b n ý účel
j a k o ona deklarace z roku 1938, které se Leopold Sternberg zúčastnil: světové veřejnosti
d o k á z a t , že český národ a stát není libůstka a
vynález levice a že pravice nemusí přirozeně
bojovat proti Čechům. D o k á z a t to, může se
ještě jednou ukázat užitečným; a proto za
tuhle knihu v angličtině může být česká emigrace vděčná - ať už nesouhlasí každý čtenář
s každým úsudkem o jednotlivcích...
Karel Schwarzenberg
V Y D A V A T E L S K Ý ČIN
(Anglický překlad Dějin české
literatury
Arne
Nováka)
Edice Michigan
Slavic
Publications
university v Ann Arboru vydala r. I976anglický překlad České literatury Arne Nováka. Zdařilý, citlivý a poučený překlad
pořídil Peter Kussi; knihu editoval a obšírný dodatek o české literatuře vydané
mezi r. 1945-74 napsal profesor Columbijské university William E. Harkins. Reprezentativní dílo o téměř čtyř stech stranách
vyšlo z iniciativy prof. Ladislava Matějky,
člena SVU, j a k o čtvrtý svazek publikací o
kultuře zemí východní a jihovýchodní
Evropy sponzorovaných Společným výborem American Council of Learned Societies. W.E. Harkins zvolil k překladu Novákovu historii české literatury připravenou k tisku někdejším profesorem Masarykovy university. Ant. G r u n d e m a vydanou
v češtině r. 1946. T o t o N o v á k o v o dílo zahrnuje také literaturu 30. let a údobí druhé světové války.
W.E. Harkins u p o z o r ň u j e v předmluvě
na některé překážky a potíže, s nimiž se j a ko r e d a k t o r a Peter Kussi j a k o překladatel
setkával. Harkins se v této souvislosti zmiňuje zvláště o o r n a m e n t á l n í m stylu Arne
Nováka. Doznává také některé referenční
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nedostatky a upozorňuje, že při editování
musel mít stále na mysli, žr dílo je určeno
jiným čtenářům než českým. Ještě před
větším úkolem stál Harkins při výběru a
kritickém hodnocení české literární tvorby
vydané v údobí 1945-74. Zde mu prokázal
velkou službu zvláště Antonín Liehm. Kritické hodnocení literatury tak mladé, je
nutně věcí značně subjektivního názoru.
W.E. Harkins se - po úvodní studii o d u chu české literatury přidržel šesti základních kapitol citovaného díla Arne Nováka.
M i m o ř á d n ě užitečné, a pro čtenáře jiného
než českého původu naprosto nezbytné,
jsou také bohaté p o z n á m k y a vysvětlivky.
Možno např. jen souhlasit se závěrečnou
Harkinsovou p o z n á m k o u (č. 11) uzavírající Novákovu kapitolu o moderní české literatuře. Poněkud starosvětský Arne Novák
totiž zřejmě značně podceňoval některé
přední zjevy českého písemnictví z údobí
mezi dvěma válkami (např. dílo Ivana Olbrachta, Fr. Halase. Vít. Nezvala nebo
J a k u b a Demla). T u t o éru české literatury
však naštěstí bohatě komentovali a zhodnotili např. Šalda, Píša, Tille. Černý, Vodička a řada dalších kritiků. Těžisko literárně-historické práce Arne Nováka spočívá v analýze českého písemnictví starších
období, především reformace, renesance,
b a r o k a a literatury n á r o d n í h o obrození.
T ě m t o o b d o b í m věnoval plnou pozornost
také editor t o h o t o svazku W.E. Harkins,
takže toto dílo je m o ž n o prohlásit za vydavatelský čin zásadního významu. Anglický
překlad Novákových dějin české literatury
vyplňuje citelnou mezeru publikační a dokumentační činnosti českých bohemistů v
zahraničí. Reprezentační svazek uvítají nejen profesoři a studenti českého písemnictví v zahraničí, ale všichni anglicky čtoucí
zájemci, kteří nehodnotí velikost národních literatur počtem obyvatel nebo čtverečních kilometrů státního území.
Jiří Š k vor
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