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21. 8. 1968

Dveře bývaly tam dokořán Přicházeli známí se všech stran.
Tentokrát však nechystali hody,
nepodali ani kapku vody.
Čím se vlastně měří velikost
toho, který přijde j a k o host?
Jinou píseň slyšet na Parnasu.
Dětský pláč a úzkost ženských hlasů Přišli nepozvaní. Z jiných stran
do dveří, jež byly dokořán Pavel Javor
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Konec léta aneb o vpádu do země
Richard Drtina

Kdožby koli zjevní zhoubce
a zloději byli, ježto by byli zemi
oznámení a po zemi jezdili, bud'
skrze města, městečka, vsi, zámky,
dvory, tvrze, aneb se s nimi na
cestě kdo potkal a k tomu věda
a znaje je, že jsouc zhoubce, moha
je zjímati, toho zoumyslně neučinil,
že k takovému každému k hrdlu hned
hledíno býti má jako k zhoubci
obecnímu zemskému.
Práva a zřízení zemská
Království českého,
Sixta z Otterdorfu - 1594

Úterý 20. srpna nás zastihlo na výletě v Adršpašských skalách, v onom
krásném koutě severovýchodních
Čech s pitoreskními
pískovcovými
útvary, které ztvárnila příroda staletím jemných dotyků a jimž lidská
obraznost dala samozřejmě lidská jména. Stezky soutěskami,
kolem
jezírek a bludištěm skal se směšnou hrou ozvěny působily jak pohádkový
svět, kterv dal zdánlivě zapomenout na měsíce napětí, nových a nových
událostí, i obav, zda kýžený vývoj k větší svobodě se nezastaví v půli či
nebude přerván zevnitř nebo zvnějšku.
Pražské jaro vířivě vplulo do milostivého léta. Spřátelené armády po
několikatýdenních
manévrech loudavě opustily území republiky. Jaký
bude podzim a zima?
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Po jednání v Čierne nad Tisou a v Bratislavě se zdálo všem důvěřivým a
nepříliš informovaným, že vývoj ve své zemi budou ovlivňovat sami lidé té
země a že to, co se dalo od jara do pohybu, bude pokračovat.
Prázdniny se chýlí ke konci, ještě tedy vidět i ukázat dětem pár pěkných
míst rodného kraje. Nedaleko Adršpachu leží Skály, trochu už sešlý
venkovský zámeček, posazený při prudké stráni u lesa; odtud před více jak
třemi sty lety, po Bílé hoře, odcházeli čeští protestanti do exilu.
Bylo krásné odpoledne, slunce se opíralo do zvlněného podhůří, do jeho
zelených luk i zlatých strnisek rámovaných smrkovými lesy a protkaných
klikatými polními cestami; všechno vonělo zralým létem.
Vracíme se domů. Ten den několik kilometrů od nás na polských
hranicích stály připraveny cizí tanky. Tu noc přejely naše hranice. Ovšem,
jak jsme mohli nevědět, ty hranice přece už dávno nebyly naše. Od kdy už
vlastně?
Nedlouho po půlnoci nás probouzí řev letadel. Ruské
antonovy
záměrně nalétávají nízko nad městy. První invazníefekty. Pouštíme rádio.
Prahou jedou ruské tanky. Jdeme do ulic. Co nám zbývá?
Československý
rozhlas stále vysílá. Proudí nové zprávy. Protesty a rozhořčení. Země je
zburcována k prvnímu okupačnímu ránu, je 21. srpna 1968. Kolem 9.
hodiny se redaktorka Čs. rozhlasu Věra Šťovíčková loučí s posluchači,
jsou slyšet výstřely, zní naše hymna.
Ale ještě vše nekončí. Vysílání legálních vysílačů, které se staly vinou cizí
invaze náhle vysílači podzemními, pokračuje. (Později jsou
vyznamenány
a ještě později prohlášeny za spiknutí k ontr arevoluce, což tvrdila invazní
vysílačka Vltava od samého počátku - ta se pak stala legální.)
Pokračují demonstrace.
V ulicích se objevují barikády. Jsou první
mrtví. Dochází k rozhořčeným kontaktům civilistů s ruskými tankisty v
černých kombinézách. Už druhá generace umí rusky. Teď se to hodí. (To
jsme se nenadáli.) Prší nadávky, zlobné výkřiky i urputné
vysvětlování
zamračeným
vojákům.
Jedu do budovy rozhlasu v H. Jako externí spolupracovník mám průkazku ke vstupu. Práce spousty - a konečně, i paradoxně, žádná censura.
Dávám dohromady
informace a píšu komentáře.
Střídáme se u
mikrofonu. Střídají se i stanice. Rozhlasová štafeta výborně funguje. Jsou
do ní zapojeny pražské i krajské vysílače. Okupanti nás nemohou zaměřit.
Dostáváme i technickou posilu v podobě vojenských radiových transmisí
od naší armády. Přichází zprávy, že nás je slyšet všude po světě. Vysíláme
ve všech hlavních řečech. Na pomoc přicházejí profesoři
jazyků,
překladatelé, herci z divadel jako hlasatelé. Vysílají se informace, zprávy,
komentáře. Svět se aspoň musí vše dozvědět.
Aspoň...
Demonstrace neustávají. Shluky lidí na ulicích. Zaťaté pěsti a pocity
zoufalé bezmocnosti. V Trutnově utvořili lidé živou barikádu, sedli si na
ulici. Přijíždějící tanky přece jen zastavily. Ve Vinohradské ulici v Praze
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rozbíjejí lidé kladívky tankové nádrže, vhozená sirka, a tank hoří. Všude se
odstraňují orientační tabule, místo nich se objevují nápisy azbukou: Směr
Moskva. Namísto zbraní zbývají slova. Množí se nápisy po zdech. Vtipné,
šibeniční i naivní: "Hlídali jsme Západ, a Východ nás napad." "Rudí
bratři, vraťte se do svých rezervací." "Včera přátelé, dnes vrazi." "Ani
kapku vody okupantům."
Ten poslední vymyslel prý Jan Drda. Ten Jan
Drda, kterého jsem si jako kluk pamatoval z jednoho filmového
týdeníku
tak z r. 1949, když tleskal svýma buclatýma rukama a radostně oznamoval
na konferenci spisovatelů, že čínští komunisté dobyli Nankinu. Tehdy z
toho měli radost i v Moskvě. Všichni byli ještě v linii. I Číňani, i Drda. Ted
prozřel. V něčem i Cíňani. A hodně jich prozřelo. Nějaký stranický
aparátnik se zastřelil dokonce v městě K. na sekretariátě. Ani to
nevzbudilo velkou pozornost, a ani lítost. Byly teď vražděny důležitější
věci.
Lidé hovoří s ruskými vojáky. Obviňují je i vysvětlují. (Podle zpráv z
Boleslavi došlo prý později k menší vzpouře v tamní ruské jednotce;
následovaly okamžité popravy na dvoře kasáren. Rakve s mrtvými se
vracejí do Ruska jako oběti československé
kontrarevoluce.
Je jim
vystrojen státní pohřeb s poctami.)
Přichází zpráva, že jedna tanková posádka z NDR, jako
spojenecký
účastník invaze, využívá situace a projíždí i s tanky přes hranice do
západního Německa. Československé
hranice jsou otevřeny.
Invázni
vojsko z východního Německa je brzy odvoláno. Další spoluúčastník
invaze, Poláci, zůstávají ve východních Čechách většinou mimo města.
Těm řekli, že jedou na vojenské cvičení. Obyčejní vojáci ani nevěděli, že
překročili československé
hranice.
Objevují se skupiny ruských civilistů, tajné policie KGB, mnoho z nich
mluví plynně česky. Ohledávají situaci. Dojde k zatýkání? K deportacím?
Shromáždění dělníků a zaměstnanců továren jednomyslně
schvalují
protestní rezoluce. Obracejí se až zoufale k OSN, ke světu, ale nic
nepomáhá. Invaze a okupace pokračuje. Rozhlasem proletí zpráva, že
Západočeský kraj žádá OSN o statut neutrality, neboť se na něj prý
nevztahuje ruská zóna, byl přece na konci války osvobozen
Američany.
Když Jalta, tak Jalta. Tonoucí se i stébla chytá. Vše marné.
A jsou i mrtví, není však ozbrojeného boje. Tak uběhly první dny invaze.
V Moskvě se končí jednání s původně
unesenými
představiteli
československého vedení. Jsou podepsány potupné protokoly
kodifikující
(zdáním legality) okupaci Československa. V té době, v pondělí26. srpna,
se uskutečňuje generální stávka, žel jen krátká a těsně před polednem.
Zněly sirény, pak vše ustalo, jen mrtvé ticho. Bylo to však opět marné a
málo. Protokoly jsou podepsány a v nich řada potupných bodů. Starší
kolega, režisér, který jako osmnáctiletý prožil Mnichov, slzí, proklíná a
opakuje: "Taková hanba, oni to podepsali. Taková hanba."
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Zakabonění ruští vojáci malých postav hlídají v Praze i krajských
městech hlavní budovy, s tanky, děly a těžkými kulomety. První invazní
sledy byly brzy vyměněny. Jejich vojáci s nesetkali zřejmě s tím, co jim bylo
politickými důstojníky před invazí tvrzeno. Z Moskvy se vrací unesení
přestavitelé státu, kteří podepsali protokoly; i s dr. F. Krieglem, který
nepodepsal, ale to se dozvídáme až později. Píšu poslední dva komentáre.
Nerezignovat. I proti hrubé přesile lze ještě ledacos udržet, bude-li národ
solidní a držet pohromadě. Bude? A kolik lze udržet v persekuěním tlaku?
A jaký bude ten tlak? Je úterý 27. srpna.
Přímý přenos z letiště. Novináři se ptají Smrkovského
(toho, který
tenkrát v květnu 45 obhajoval vší silou, aby do Prahy přijela Rudá armáda
namísto Američanů), jak vidí situaci, ten velice unaveně odpovídá: "Bude
to těžké, ale jednou se z toho dostaneme." Odpoledne mluví do rádia
Dubček. Trhaným hlasem apeluje na svědomí každého jedince. Asi dobrý
člověk, zřejmě naivní politik a zároveň první komunistický
představitel,
který získal širokou oblibu lidí. Nyní jsou dny jeho vlády sečteny. Logika
traického
paradoxu.
Situace je velmi depresivní. Usedá to na každého. Jsme bezmocní.
Přesto si to nechceme připustit. Jen nerezignovat.
Mnozí sahají k sarkasmu a šibeničnímu humoru. Objeví-li se v tramvaji
či v autobusu uniformovaný důstojník čs. armády, zavalí ho jednovatými
posměšky. Mnozí důstojníci opouští armádu ještě před čistkami. Trpký
sarkasmus se stává východiskem i únikem. Kolik je ještě druhů úniků? A
co se dáještě dělat? Jaké budou naše možnosti? Z rádia znovu zní, tak jako
v prvních dnech invaze, sbor vězňů z Verdiho Nabucca. Vězni ve vlastní
zemi.
Je středa 28. srpna. Invazní týden skončil. Začíná okupace. Také v
rozhlase končíme. Musíme. 1 to byla jedna z podmínek
moskevských
protokolů. Jedu domů. Zvlněná, stará, známá krajina se mi už nezdá
takovou, jako před tím. Je pěkná ta zem, ale je špinavě znásilněna. Také
léto končí. Snad nejkratší léto v mém životě. Rozmarné léto, které
skončilo nešťastně. Míjíme domky, všude je vidět protestní nápisy. Lidé tu
budou žít i nadále, a jako vždy, naučí se přežít.
Nečekali jsme zázraky, tlak i rámec bloku nešlo zcela přehlédnout; ale
doufali jsme v možnosti a dělali jsme si naději, že svoboda by mohla být
postupně větší a život slušnější. Reformy ekonomické i politické k tomu
měly pomoci. Jak daleko by se v reformách a ve svobodách mohlo jít se
střízlivě uvažující člověk sotva odvážil přesně definovat. Politika je umění
možného. Šlo nám o proces, jehož možnosti se mohly postupně
rozšiřovat.
Světové a hlavně evropské uvolnění by mohlo pozitivně ovlivnit naši
situaci a překonal blokové sevření. Naši sousedi v bloku by se jistě rádi
přidali, ač zatím jsme byli sami, což bylo zřejmou slabinou. Naše iluze i
naděje byly však větší než naše možnosti. Žili jsme v neblahém dědictví
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druhé světové války počaté neméně neblahým Mnichovem. Sovětský svaz
vítězně vstoupil do střední Evropy a stal se ještě větším impériem než před
tím. Teďnehodlal odejít, ani za cenu další války, jak řekli v květnu našemu
vedení v Drážďanech. V mocenském rozdělení světa jsme se tak ocitli, se
souhlasem Západu i přispěním vlastních politiků, na východní straně.
Poválečná euforie davů, síla komunistů a omezenost
demokratických
politiků, omezenost zvnějšku, ale i jejich vlastní, jen pomohla
mocensky
vytvořenému rámci. Únor 1948 byl už jenom stvrzením daného stavu,
třebaže převzetí moci komunisty bylo až příliš snadné. Za léta vlády se
komunistům
podařilo zruinovat ekonomiku,
zničit politický život a
narušit kulturní vývoj. Vše volalo po reformách a změnách.
Postupné
uvolnění přišlo v 60. letech nejdříve v kultuře. Také ekonomická
reforma
už byla na stole. Aby se mohla řádně uskutečnit, musela vyvolat ve
zkornatělém státě i změny politické. Brzdou byl neuvěřitelný
politický
marasmus.
Degenerovaný
politický
život
způsobený
diktaturou
komunistických
aparátů. Ryba páchne od hlavy. Pražské jaro znamenalo
začátek kýženého pohybu.
Svoboda tisku vyvolala pohyb ve sféře
nejviditelnější
i nejpřístupnější,
probouzejíc
veřejné mínění,
které
okamžitě stálo na straně reforem i jejich protagonistů. Ovšem změny v
politice i ekonomice probíhaly vlivem dosavadní diktátorské
politické
struktury velice pomalu. Když se konečně měly výrazné změny udát,
včetně úplného odstranění brzdících i sabotujících konzervativců z moci,
musely přijet tanky, aby tomu zabránily. - Je-li politika umění možného,
co vůbec bylo možné?
Upírají nám právo na sebeurčení. Jsme spoutáni. Byli jsme vlastně už
dávno. Pro naše generace to začalo Mnichovem. Neblazí politikové a
neschopní vůdci, kteří to přijali. Národ má bojovat. Může i prohrát, ale
vždy záleží na tom, jak prohrává.
Takové
bylo i poselství
Lacedaimonských
od Thermopyl celým lidským dějinám. Malý národ
řecký z něho morálně těžil po celá staletí. Jen tak se nerodí chmurné
dědictví, které pak odnášejí další generace, jako je tomu v našem případě. A přesto nelze svalovat vinu jen na staré události. Národ si musí v každé
generaci vždy znovu a znovu vytvářet prostor k volnějšímu
dýchání.
Svoboda se uskutečňuje jedině v procesu zápasu o ni. Není darem nebes,
jak mylně říkal Don Quijote.
A co teď lze očekávat? Seznamy, čistky, zavírání? Dlouhá cesta stínem,
blátem, temnem? Nebo lze něco zachránit z onoho slibného jara a léta,
které se právě skončilo? Ještě jsem nechtěl myslet na nejhorší, a ani na
odchod za hranice.
Dívám se oknem autobusu. Slunce se zase opíralo do zlatých strnisek
vlnité krajiny, do jejích zelených luk rámovaných tmavými smrkovými lesy
a protkaných polními cestami. Je to pěkná krajina, a tak hanebně
znásilněna, ač přece sama nic nezavinila.
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Snad přece není vše zmařeno a prohráno. Snad aspoň něco zůstane
zachováno z jara 68. - Asi jen v lidské paměti, ale i ta může v budoucnu
ovlivnit nové činy. Že pravda přece jen někdy vyjde na povrch. A také to,
že člověk miluje svobodu, i to, že lidská naděje umírá poslední...
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STATI A ÚVAHY
1968 - Návrat Československa do Evropy
Jiří Fabšic
Češi a Slováci prožívali před deseti lety jednu z nejdramatičtéjších
kapitol národních dějin, jejíž smysl možno volně označit za "návrat do
Evropy". Dosavadní analýzy mezinárodního kontextu "československého
jara" se soustřeďovaly většinou jen na podíl inteligence a vládnoucí
třídy, 1/ což bylo zřejmou nespravedlností vůči veškerému českému a
slovenskému lidu, jemuž se v březnu 1968 dostalo jedinečné příležitosti
svobodně projevit své názory a který překvapil mnohé skeptické
intelektuály zdravým politickým smyslem a vědomím evropské
sounáležitosti. V praxi to byla ovšem především inteligence, která se stala
mluvčím celého národa a katalyzátorem základních změn, k nimž došlo v
šedesátých letech, zejména v roce 1968.
Více než v kterékoli jiné zemi východní Evropy (snad s výjimkou
Bulharska) komunismus v poválečném Československu měl tak příznivý
počáteční ohlas a vyvolal tak silnou odezvu, zvláště v podstatné části
inteligence, svým slibem "psát novou kapitolu celého lidstva". Z tohoto a z
řady jiných důvodů, komunismus ve své stalinské formě přetrvával v
Československu i po roce 1956, třebaže jeho někdejší široká základna se
rychle zužovala. Bezduchý dogmatismus režimu A. Novotného v druhé
polovině padesátých let znamenal pro tvůrčí inteligenci velké rozčarování.
Počínaje šestou dekádou, režim už postrádal loyality a podpory elitní
kulturní a vědecké fronty (o niž se ovšem nikdy mnoho nezajímal!).
Tvůrčí činnost a zkostnatělá byrokracie se, jak známo, nesnášejí a
potlačení jedné složky uvolňuje cestu složce druhé. Vzrůstající neúčast
české a slovenské inteligence na veřejném životě po pětašedesátém roce,
vedla k byrokratizaci a k sovětizaci celého veřejného života. Snahám
naroubovat sovětský model na československou společnost ovšem
nechyběly značné ambiciózní prvky. Jak Václav Kopecký prohlásil ještě r.
1960: "Naší velkou ctižádostí je, aby naše socialistická republika byla
perlou socialistických zemí, aby byla perlou, která by stále více zářila v
paprscích velkého slunce, kterým je Sovětský svaz".2/ "Perla", která se
realizuje pouze prostřednictvím "Velkého Slunce" bylo myšlenkové jádro
režimu, jež dalo vznik systému pseudohodnot, včetně provinční
megalomanie. V žádné jiné satelitní zemi nenašla Chruščevova fráze
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"dohonit a předhonit kapitalismus" v hospodářských oborech tak nadšené
stoupence, jako v Československu. A nikde jinde se důraz na kvantitativní
růst neprojevil tak katastrofálně jako v Československu. Žádná jiná
satelitní země nebyla také zatížena tak velkým břemenem budování
vojenského potencionálu a pomoci rozvojovým zemím. Za tohoto
chvastounského provincialismu byla v Praze r. 1955 postavena největší
Stalinova socha na světě; pražská spartakiáda byla označena za "největší
oslavu mládí a zdraví" a r. 1960 Československo bylo vyhlášeno
"socialistickým státem", jediným hned po Sovětském svazu. Vkulturním
životě socialistický realismus byl udržován při životě stále novými a
novými injekcemi. Novotného režim kritizoval na kulturní frontě
"maloměšťáctví", jehož představitelem byl on sám.
Počínaje šedesátými lety, Československo se mohlo neinformovanému
pozorovateli zdát vzorným modelem socialistického státu.3/ Důsledkem
opožděné de-stalinizace a vzrůstajících hospodářských potíží, se však stalo
Achillovou patou sovětského bloku. Hospodářská krize let 1962-63
podstatně rozšířila propast mezi tím, co občané očekávali, a tím, čeho bylo
dosaženo. Místo slibovaného "socialistického guláše" občané se opět
setkávali s nedostatkem základních životních potřeb, včetně některých
druhů potravin, s nedostatkem bytů, zdrojů energie atd. Samo stranické
vedení si uvědomilo, že stalinský systém byl anachronismem a že sovětský
vzor v moderní průmyslové společnosti neobstál. Jiří Hendrych prohlásil
r. 1965, že Československo už není "v té šťastné pozici, aby mohlo těžit ze
zkušeností SSSR".4/ Proces de-sovětizace byl urychlován celou řadou
zevních činitelů, jako např. Chruščevovou impulzivní zahraniční
politikou. (Kubánská krize z r. 1962 měla velmi zhoubný vliv jak pro jeho
politiku, tak i pro autoritu Sovětů v ČSSR.) Dalšími nepříznivými činiteli
byla vzrůstající roztržka v mezinárodním komunismu manifestovaná
emancipací komunistických stran Jugoslávie, Číny a Albánie. Nemalým
dalším nepříznivým činitelem byla naprostá nečitelnost a arogance Sovětů
vůči ČSSR.
Antonín Novotný - komunista méně než omezeného rozhledu, ale
nadaný talentem "umět přežít" - brzo vystihl, že je ohrožen, a proto se také
začal "přizpůsobovat". Již r. 1962 prohlásil, že SSSR nedodržel smlouvu o
dodávce pšenice Československu a tak "Velkého Bratra" nepřímo obvinil z
československých zásobovacích potíží.5/ První tajemník KSČ pak
oznámil, že poměr mezi ČSSR a SSSR bude napříště ovládán "novými
principy". 6/ A tak se - za clonou mezinárodní solidarity - po roce 1963
Československo domohlo určitého stupně autonomie, bez níž by reformní
hnutí nebylo možné. 7/
Československá inteligence se v této situaci ujala úkolu rehabilitace
národního dědictví a "návratu do Evropy". Ideologická "Maginotova
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linie" na západní hranici byla prolomena (přičemž určitou úlohu sehrála i
první fáze politiky détente)8/ a české a slovenské hromadné sdělovací
prostředky začaly od r. 1963 opět referovat o západním světě se značným
stupněm objektivity. Západní kultura takřka přes noc zaplavila pražské
umělecké scény a československým občanům bylo opět - po dlouhé době dovoleno v pozoruhodném počtu zajíždět do "kapitalistických" zemí
Západu. Setkání s vyspělým Západem zprvu v mnohých obnovilo
komplex "malého českého člověka", ale pozitivní myšlení brzo převládlo.
Československá společnost začala po roce 1963 podporovat úsilí
inteligence o přijímání pozitivních stránek soudobé západní civilizace.
Nutnost určité reorientace začalo pak uznávat i vedení KSČ, třebaže se
snažilo zakrýt ji do fráze "vědecké a technologické revoluce". Tento termín
razil zvláště Radovan Richta a jeho spolupracovníci, kteří ve studii
"Civilizace na rozcestí" naznačili, že pouze tehdy, jestliže Československo
včas převezme poslední vymoženosti vědy a technologie, může se opět stát
soutěžeschopným ve světovém kontextu.9/ Heslo o vědecké a
technologické revoluci připomnělo, že Československo zaostává za
Západem "nejméně o jednu vědeckou generaci",10/ jak prohlásil r. 1964
slovenský partajní technokrat E. Hruškovič.
Dodal, že jen systém
oproštěný od dogmatických překážek může překlenout propast mezi
Československem a Západem.
Zaostalost Československa byla pociťována nejbolestněji na poli
hospodářském, kde došlo také k prvému pokusu o nápravu. Reforma
vypracovaná v letech 1963-64 kolektivem ekonomů, v čele s Otou Šikem,
se snažila postavit znárodněné hospodářství na zdravou základnu
zavedením soutěživosti, západních metod řízení a nových technických
postupů. ČSSR měla tak znovu získat své někdejší čestné místo mezi
předními průmyslovými státy, jimž se měla vyrovnat i celkovou životní
úrovní. Ota Šik prohlásil r. 1966: "Máme všechny lidské, výrobní i
intelektuální předpoklady k překonání našeho zaostávání". 11/ Šik a jiní
ekonomové však dospěli na základě vlastních zkušeností k závěru, že
hospodářská reforma je neproveditelná bez politické decentralizace a
demokratizace. 12/
Volání po socio-politické reformě se ozývalo od r. 1963 stále silněji mezi
inteligencí a nalezlo příznivou odezvu i v některých s t r a n i c k ý c h
kruzích. Dogmatikové včerejška se měnili v reformátory dneška. Pod
jejich tlakem, a nikoli bez odporu, režim A. Novotného přijal v letech
1963-66 řadu progresivních opatření politické povahy, která směřovala k
rozšíření občanských práv a k přiznání větší spoluúčasti masových
organizací na správě veřejných věcí. Ideologická změna vyplývající z této
situace se začala projevovat i v měnící se politické terminologii. Nejen
periodické listy oponující režimu, ale i Novotný sám už v roce 1964 užíval
takových výrazů jako "humanitní myšlenky socialismu". 13/
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Na XIII. kongrese KSČ konaném koncem května 1966, byla přijata
zásada socialistické plurality a skupina čs. intelektuálů, v čele se Zd.
Mlynářem, byla pověřena vypracováním návrhu změn dosavadního
politického systému. Širší veřejnost věděla však celkem málo o práci této
skupiny a očekávala od ní v praxi patrně ještě méně. Hlavní hybnou silou
reformního hnutí zůstala početná umělecká a vědecká inteligence. Česká a
slovenská kulturní fronta, především spisovatelé a filmaři, dosáhla
mezinárodního uznání a jistého stupně hospodářské nezávislosti, takže už
bylo nesnadné ji umlčet nebo zastrašit. Třebaže léta 1966-67 přinesla
Československu určité zlepšení hospodářské situace, socio-politická krize
teprve dozrávala. I lehká Múza "tepala do strachem nalomených zad
národa". Alegorie režimu, které se objevily v Němcově filmu "O slavnosti a
hostech" nebo v Havlově hře "Vyrozumění", nenechávaly nikoho na
pochybách, že existující systém vyžadoval důslednou přestavbu, nikoli
pouhé reformy.
Za této explozivní situace, Novotného vedení začalo překotný vývoj
opět přibrzďovat. Ve dvou zasedáních ústředního výboru KSČ - v únoru a
v březnu 1967 - hlavní ideolog režimu, Jiří Hendrych, napadl hrubě
inteligenci a pohrozil utužením cenzury tisku, podle vzoru z roku 1957.
Sám si však byl vědom, že tentokrát už nedosáhne někdejší kontroly strany
nad uměním a nad vědou, a proto se snažil alespoň oddělit kulturu a vědu
od politiky. "Není možné - prohlásil Hendrych - směšovat teoretická
východiska na jedné straně s politickými na straně druhé. Přechod od
teoretické diskuse, od vědeckých závěrů, do praktické politiky se může
uskutečňovat výhradně prostřednictvím orgánů strany." 14/ Novotný
sledoval stejný cíl, jen jinými metodami. Pociťoval určité výhrady
pracujících k některým aspektům hospodářské reformy, jako např. k denivelizaci platů a mezd, a proto si opět osvojil osvědčenou pózu ochránce
proletariátu proti "nevděčným" intelektuálům a reformátorským
ekonomům.
Na jaře 1967 československá opozice počítala ještě s několika lety boje.
V dubnu téhož roku se však otevřely brány Světové výstavy EXPO-67 v
kanadském Montrealu a československý pavilon na ní po půl roku
vzbuzoval pozornost návštěvníků svou kulturní úrovní a nápaditostí.
Výstava, která měla podpořit režim, pozvedla odvahu české a slovenské
inteligence a urychlila její konfrontaci s Novotného vedením.
Jako v Habsburské monarchii, politická opozice v Novotného
Československu byla do roku 1967 omezena na kulturní sféru a hledala si
cestu z tohoto sevření skrze ty, kdož se dlouho předtím prohlásili
"svědomím národa" - spisovatele. Na IV. sjezdu čs. spisovatelů, v červnu
1967, hlavní řečníci otevřeně žádali společenskou změnu, ale byli si také
vědomi bezvýchodnosti své revolty. "Ano - Milan Kundera nasadil tón
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sjezdu ve svém referáte za téma My a Evropa - československá kultura je
dnes bezpochyby "nejúspěšnějším oborem národní činnosti", ale jen
společenské změny jí mohou dát "smysl, dospělost a velikost". Ale
Kundera si nebyl jist zda společnost a politici si byli vědomi této
"neopakovatelné možnosti". 15/ Ludvík Vaculík pokračoval v duchu
Kunderova projevu. Začal zmínkou o čs. pavilonu v Montrealu, který,
podle jeho slov, demonstroval, co československá kultura může dokázat
"bez partajního dohledu". Z této pozice pak Vaculík podrobil režim
zdrcující kritice a žádal o návrat k tradiční demokracii. Ale podobně jako
Kundera i Vaculík se netajil pocitem bezmocnosti své kritiky. 16/
Bezprostředně po IV. kongresu čs. spisovatelů, režim přikročil k
likvidaci revolty. Novotný i Hendrych obnovili tažení proti inteligenci,
kterou označili za nezodpovědný živel odtržený od ostatní společnosti.
Brzo se však ukázalo, že tento soustředěný apel na nízké pudy společnosti,
nebyl příliš účinný a úspěch čs. tvůrčích a vědeckých pracovníků vyjádřený
symbolicky čs. pavilonem na "Expo 67", na tom měl nemalou zásluhu.
Jeden z členů ústředního výboru KSČ doznal, že "i prostý občan ocenil
význam tvůrčí činnosti, jak se projevila na Světového výstavě v
Montreale". 17/
Československý pavilon na "Expo 67" byl totiž v Československu
chápán jako prvořadá událost významu politického, 18/ která byla
připisována k dobru opozice.
Novotného nové tažení proti inteligenci vyvolalo proti-reakci a řada
omylů a chyb, jichž se režim dopustil, v druhé polovině 1967, vedla k
znepřátelení početného kádru straníků, zvláště na Slovensku, kde byl ostře
kritizován "pivnicový český nacionalismus Antonína Novotného". A tak
akce čs. spisovatelů, jejichž volání se zpočátku podobalo hlasu na poušti,
uvolnilo nakonec síly "československého jara".

Jaro 1968
Na samém začátku r. 1968 čeští a slovenští politici usilující o reformu-a
to nikoli jen ti nejradikálnější - přijali za svoji myšlenku "návratu do
Evropy" a konfrontaci s Evropou. Gustav Husák napsal např. do
Kulturního života 12. ledna 1968: "Sme vyspelí, dozreli a kulturní ľudia a
občania, vyspelé a kulturně národy. Z toho treba vyvodiť závery pre celú
společenskú prax. Dnešný európsky človek chce vedieť, o čo v jeho štáte
ide, chce tomu rozumieť, chce do toho hovoriť, chce spolurozhodovať o
svojom osude."
Konkrétní plnění politického hesla "Návrat do Evropy" bylo však
značně obtížné. Na jaře 1968 vykrystalizovaly dvě politické základny.
"Akční program KSČ" sliboval vnitro-stranickou demokracii, široké
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občanské svobody pro všechny, politický pluralismus uvnitř oživené
Národní fronty a symetrickou politickou strukturu federace Čechů a
Slováků. "Akční program" však kategoricky odmítl ustavení legální
politické opozice a znovuzdůraznil "řídící" úlohu strany. Straničtí
reformátoři zastávali stanovisko, že nový systém socialistické demokracie
"musí prokázat, že překonává omezenou demokracii buržoázni a že se může stát přitažlivým příkladem pro pokrokové hnutí i v průmyslově
vyspělých zemích s demokratickými tradicemi".19/
Na druhé straně, Ludvík Vaculík a jeho spolupracovníci na široké
kulturní frontě, posíleni příslušníky dalších profesionálních skupin,
vznesli proti "Akčnímu programu" jasný požadavek skutečné demokracie
a tudíž - za daných okolností - revoluční alternativu. Podle jejich názoru
Národní fronta představovaná "Akčním programem", by žádnou
alternativu ani kontrolu stranické moci neposkytla, a systém navržený
akčním programem, by byl v praxi neslučitelný se skutečným politickým
pluralismem.20/ Tento názor plně podpořil i Václav Havel, který
prohlásil, že se pociťuje potřeba další politické strany, jako přirozeného
účastníka "v soutěži o moc".21/
Průzkum veřejného mínění r. 1968 naznačil, že převážná většina české a
slovenské populace se ztotožňovala s radikální opozicí. Považovala
systém Národní fronty za nedostačující záruku a privilegované postavení
Strany za neslučitelné se socialistickou demokracií.22/ Věrni svým
humanitním a demokratickým tradicím, Češi a Slováci chápali
socialismus jako kolektivní systém, který zachovává veřejné vlastnictví
výrobních prostředků a vyšší stupeň sociální bezpečnosti než systém
kapitalistický, ale který respektuje práva jednotlivců a plnou politickou
svobodu. KSČ neměla tudíž být nadále hlavním, natož jediným ručitelem
za věc socialismu. Po dvaceti letech komunistického režimu, v době kdy
70 % občanů již nemělo vlastní zkušenost se skutečnou demokracií, zhruba
90 % nestraníků a asi 55 % příslušníků KSČ se v letních měsících r. 1968
jasně vyslovovalo proti nadvládě jediné politické strany.23/
V praxi však propast mezi oběma základnami byla užší. Sovětský tlak,
který se od května 1968 jasně zvyšoval a vzrůstající obavy z možné
sovětské intervence24/ modifikovaly radikální požadavky opozice. Česká
a slovenská pragmatická společnost, která prošla obdobím stalinské
"justice", byla nakonec ochotna uvěřit spíše poctivým politickům typu
Dubčekova, než nějakým jen formálním právním zárukám.25/ Tím lze
vysvětlit zdánlivý paradox, že Češi a Slováci, odmítajíce komunistickou
hegemonii, ve velké většině podporovali Dubčekovo reformní vedení
strany a její nový "Akční program". V červenci 1968, za neustále se
zvyšujícího tlaku zvenčí, československá společnost, podle všech
dostupných dokladů, se opět smířila s privilegovaným postavením strany
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(ovšem za podmínky, že její reformní křídlo zůstane u moci). Tak byla
vytvořena základna pro "sňatek z rozumu" mezi revolučními a reformními
silami, mezi demokracií a komunismem. "Socialistická demokracie", tak,
jak vykrystalizovala v Československu do srpna 1968, byl obtížný
kompromis mezi skutečnou vůlí čs. lidu a mezi tvrdou skutečností
zahraničně-politickou.
Sovětská vojenská intervence v srpnu 1968 rozdrtila československý
pokus o emancipaci. Ale po deseti letech se rok 1968 jeví jako začátek nové
fáze mezinárodních politických vztahů. "Československý experiment" a
sovětská vojenská intervence v prvé řadě urychlily kvas v komunistických
stranách západní Evropy. Veřejné mínění projevované v ČSSR v letech
1968-69 přesvědčivě dokázalo, že sovětský politický systém je neslučitelný
s pokročilou průmyslovou společností, což byla zkušenost, kterou
komunisté v západo-evropských zemích nemohli ignorovat. Rok 1968
bude patrně v tomto směru důležitým mezníkem ve vývoji
eurokomunismu. Více než kterákoli jiná událost šedesátých let,
československý čestný, i když nezdařený "návrat k pramenům" a do
evropského společenství, přispěl podstatně k posílení mezinárodní
solidarity a k posílení hnutí za ochranu občanských práv uvnitř i vně
sovětského bloku.
Za poslední "ofenzivy" režimu Antonína Novotného, v podzimních
měsících 1967, česká a slovenská inteligence se opět ocitla v situaci, kdy
zatínala zuby v opozici proti - jak Ludvík Vaculík napsal ve své Sekyře "demokratickému sebeterorizování", proti dobrovolnému podřízení
mozků a srdcí topornému režimu. Česká a slovenská inteligence čelí i dnes,
stejnému dilematu, ale její ideje a tužby jsou dnes aktuálnější než kdykoli
dříve. Připomínají nám znovu, že Evropa a západní civilizace jsou pojmy
neoddělitelné a že český a slovenský lid nikdy neustane ve svém úsilí o
"návrat do Evropy".
(Z angl. originálu přeložil Jiří Škvor)
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Německa.
12/ Radovan Selucký zdůraznil tuto okolnost patrně prvý. Viz: Lid a plán, Kulturní tvorba,
7. 2. 1963. Srovnej také: Ota Sik: XIII. sjezd KSČ (Praha, 1967), 543. VI. Kusin, The Intelectual Origins of the Prague Spring, 85, 98 a 122 a G. Golan, the Czechoslovak Reform Movement, 229.
13/ ČTK, 13. 6. 1964. Novotný a Hendrych se v letech 1963 - 1967 projevili nejednou značně
"reformistický".
14/ Rudé právo, 29. 3. 1967.
15/ Téměř úplný protokol sjezdu byl uveřejněn jako IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, (Praha, 1968). Kunderův a Vaculíkův projev v angličtině: viz Dušan Hamšík, Writers
Against Rulers, (London,1971..dodatek).
16/ IV. sjezd, 141 - 151, Hamšík, 181 - 198.
17/ Marie Miková, Pražský rozhlas, 11. 3. 1968.
18/ V průzkumu veřejného mínění v lednu 1968, Expo 67 bylo uvedeno jako třetí nejvýznamnější politická událost roku 1967, za sedmidenní válkou na blízkém Východě a za válkou ve
Vietnamu. Viz J. A. Piekalkiewicz, Public Opinion Polling in Czechoslovakia, 1968-69.
(New York, 1972) 76.
19/Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ. (Praha. 1969), 103-146, zvi. 119.
20/ Literární listy. 4. 4. a 18. 4. 1968, Kulturný život, 12. 4. Viz Skilling, 356 ff.
21/ Literární listy, 4. 4. 1968.
22/ Viz průzkum veř. mínění, J. A. Piekalkiewicz, zvi. kap. 2,3,4 a 10.
23 j Rudé právo, TI. 6. Cf. Piekalkiewicz, 135.
24/ Piekalkiewicz, 44.
25/ Ibid., 128.
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Čatlošov plán - politická naivita, alebo
strategická iniciatíva?
Miroslav Líčko
"Spotreboval toľko odvahy na prípravu činu,
že mu na čin už neostalo."
W. L. Brudziňski
I.
V lete 1944, keď na pozadí prebiahajúcich
zmien súvisiacich s
radikálnym pohybom európskych frontov smerom k nemeckému
územiu,
došlo k zintenzívneniu
hnutia odporu v okupovanej
Európe a k
politickému zakolísaniu v tábore nemeckých satelitov - výnimkou z tohto
trendu nebolo ani dovtedy relatívne tiché
Slovensko.
Znovuobjavenie Československa v spojeneckých plánoch na povojnové
usporiadanie Európy, vyvolalo vo vládnych kruhoch v Bratislave pocity
neistoty a úzkosti, nakoľko existencia Slovenskej republiky sa okrem
iného odvodzovala aj z faktu tzv. diskontinuity Československa. V
Bratislave pomerne dosť neskoro zistili, že v dôsledku jednostrannej
orientácie na Nemecko, umocnenej aktívnou účasťou na vojne v tábore
Osi, niekdajšie sľubne sa rozvíjajúce diplomatické kontakty Slovenska
rapídne ochladli. Mladý štát sa postupne ocitol v chladnej a nevšímavej
izolácii, v pozícii medzinárodného subjektu, s ktorým sa nerokovalo, ale o
ktorom sa v spojeneckom tábore príležitostne jednalo.
Na Slovensku sa zatiaľ vo zvýšenej miere prejavovali celonárodné
príznaky únavy z vojny, ktoré postupne prechádzali do otvorených
prejavov nesúhlasu s vládnou politikou. Priamym dôsledkom tohto stavu
bola široká aktivizácia odboja, ktorý sa v konečnej fáze sformoval na
platfome Slovenskej národnej rady a programové sa predstavil tzv.
Vianočnou dohodou z decembra 1943. Politickú váhu dočasne
zjednoteného občianskeho a komunistického odboja zvyšovala aj
skutočnosť, že sa na jeho aktivite podieľala aj skupina vysokých
dôstojníkov slovenskej armády, ktorá vytvorila ilegálne Vojenské
ústredie. Vedúcou osobnosťou tejto skupiny bol náčelník Štábu
pozemného vojska v Banskej Bystrici, pplk. J. Golian. Vojenské ústredie
podriadilo vojenské prípravy k povstaniu autorite Slovenskej národnej
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rady a čsl. exilovej vlády v Londýne. Tento odbojový smer sa zahraničnepolicky orientoval na spojenecký tábor, rešpektujúc pritom systém
spojeneckých zmlúv a dohovorov uzavretých medzi Spojencami a čsl.
exilovou vládou v Londýne. Pplk. Golian a SNR teda pripravovali
povstanie za nové Československo.
Začiatkom roku 1944 sa Golianova aktivita vo sfére vojenských príprav
na povstanie, začala do určitej miery prelínať s úsilím gen. Ferdinanta
Čatloša. 1 /
Čatloš sa v tom čase tešil na Slovensku pozoruhodnej popularite a ako
minister národnej obrany vo vláde Slovenskej republiky, bol v slovenskej
armáde nespornou autoritou. Vojenské ústredie v Banskej Bystrici preto
spočiatku uvažovalo o možnostiach zapojenia Čatloša do odbojových
príprav. Situáciu však politicky komplikoval fakt, že Čatloš síce
pripravoval povstanie proti Nemcom, ale robil tak bez akýchkoľvek
ohľadov na exilový Londýn. Čatlošove povstanie sa malo stať výlučne
slovenskou vnútropolitickou záležitosťou, ktorá sa mala uskutočniť za
pomoci Moskvy. Takto bolo jeho úsilie pochopené aj v Londýne. V
dôsledku toho pôvodný Golianov plán, podľa ktorého sa malo Čatlošovi
umožniť, aby sa slovenská armáda pod jeho velením aspoň v prvých dňoch
- v prípade nepredvídanej nemeckej okupácie, postavila na odpor,
stroskotal na tvrdošijnom odpore čsl. londýnského exilu. Podľa gen.
Ingra: "...akákoľvek spolupráca s Čatlošom..." bola "...vojensky a
politicky neprijateľná".2/ Čatlošove veľké možnosti v pozícii ministra
národnej obrany boli však pre slovenský odboj príliš lákavé a preto sa ich
nehodlal jednoducho vzdať, na základe príkazu z Londýna.
Odbojovému podzemiu bolo známe, že v júli 1944, Čatloš náhle urýchlil
prípravy k protinemeckej vojenskej akcii. Predvolal si prednostu
spravodajského oddelenia na MNO, kpt. J. Staneka a poveril ho
nadviazaním odbojových spojení s aktivizujúcim sa partizánskym hnutím.
Stanek mal hľadať kontakty s politickým vedením odboja, zosilniť
spravodajskú činnosť proti Nemecku a Maďarsku a zároveň si všímať
aktivity nemeckej národnej menšiny na Slovensku. Približne 28. júla,
Čatloš bližšie oboznámil Staneka s plánmi príprav vojenského prevratu na
Slovensku a poveril ho úlohou nadviazať spojenie s Moskvou.3/
V snahe zaistiť splnenie Čatlošových požiadaviek, Stanek sa obrátil
priamo na predstaviteľov komunistického odboja a nadviazal kontakt s
G. Husákom. Prostredníctvom tohto spojenia sa mu podarilo nazrieť do
zákulisia široko pripravovaného povstania pod vedením Slovenskej
národnej rady. Ako spravodajskému dôstojníkovi mu určite netrvalo
dlho, aby objektívne zvážil výhliadky obidvoch akcií. Pravdepodobne pod
dojmom priameho porovnania a perspektív Čatlošovej akcie a príprav
SNR, Stanek prisľúbil Husákovi spoluprácu. Navonok však aj naďalej
spolupracoval na prípravách Čatlošovho projektu. Iste sa nestalo vďaka
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obyčajnej náhode, že práve v tých dňoch sa kópie Čatlošových plánov
dostali do rúk pplk. Goliana, ktorý si okamžite osvojil pozoruhodnú
myšlienku otvorenia karpatských prechodov, od jari 1944 obsadených
slovenskými jednotkami. Plán předpokládal bleskové preniknutie
sovietskych pancierových prvkov cez slovenský obranný úsek v
Karpatoch. Ďalší sovietsky postup mal pokračovať k nemeckej a
maďarskej hranici, ktoré mali byť dosiahnuté v priebehu jednej noci.
Klúčová úloha otvorenia Dukelského a Lupkovského priesmyku
sovietom, mala byť zverená východoslovenskému zboru, ktorý sa v tom
čase vytváral z Čatlošovej iniciatívy, na východnom Slovensku. Čatloš vo
svojom, dnes už povestnom memorande do Moskvy navrhol sovietskemu
veleniu rozvinúť útočné operácie na severnom smere s cieľom dosiahnuť
Krakov, kedy by "...nastala možnosť prekvapujúceho úspešného útoku
proti Maďarom a umožnenie ďaľších operácií aj proti Nemcom z južných
a západných hraníc Slovenska. Slovenské vojsko by pripravilo a umožnilo
totiž rýchly a hladký presun sovietskych vojsk cez slovenské územie a samo
by sa pripojilo k ťaženiu proti Maďarom... ZSSR by razom a bezpečne
urobil veľký a rozhodujúci skok vo vojne na tomto priestranstve".4/ |
V druhej - politickej časti Memoranda, Čatloš ponúkol sovietom
previesť v príhodnej chvíli štátny prevrat, ktorým by sa odstránili
"...neželateľné osoby z vedenia a zrušili by sa organizácie, ktoré boli
režimom jednostranne vytvorené".5/ Vyjadrené inými slovami, gen.
Čatloš ponúkol Moskve výmenu vtedajšej slovenskej reprezentácie, tj.
vlády Slovenskej republiky a zároveň aj zničenie mocenských inštitúcií
režimu, v ktorom po dobu piatich rokov zastával významnú pozíciu. Vo
svetle týchto návrhov zostávajú viac ako problematické tvrdenia súčasnej
ľudáckej publicistiky, ktorá označuje Čatlošov plán, ako jedine prijateľný
"...z hľadiska slovenských záujmov...v prípade ktorého bola by sa
bezpochyby ináč zachovala aj vláda, aj diplomatickí predstavitelia
Slovenskej republiky v zahraničí".6/ Je síce pravdou, že Čatloš v priamom
protiklade s existujúcim systémom zmlúv a dojednaní medzi Spojencami a
čsl. exilovou vládou v Londýne, prízvukoval slovenskú štátnosť vlastných
vojenských jednotiek a navyše aj právo Slovenska na vlastné stanovisko k
výsledkom čsl.-sovietskej zmluvy. To však v žiadnom prípade ale
neznamenalo, že usiloval o preveslovanie celého ľudáckeho režimu do
spojeneckého tábora a tým aj o jeho záchranu. Práve naopak, svojou
akciou pripravoval jeho zničenie a vystriedanie vojenskou diktatúrou pod
patronátem Moskvy. Treba zrejme zdôrazniť, že v záujme uskutočnenia
svojho plánu, Čatloš nebral ohľad na možný osud členov slovenskej vlády
a už vôbec ho nezaujímal postoj jej diplomatických zástupcov v zahraničí.
Na druhej strane od sovietov žiadal, aby sa komunistická strana na
Slovensku "...do vecí v záujme prirodzeného priebehu a priechodu a tak i
zapojenia celého národa, okaté nemiešala".7, Neskorší komunistický
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vplyv na vývoj udalostí Čatloš nielenže nevylučoval, ale priamo
predpokladal, keď v závere svojho návrhu zdôraznil: "...Štátoprávne
dedukcie by vyplynuli beztak po ukončení vojny, aby riešenie
vnútropolitické bolo v súlade so záujmami ZSSR".8/
Vo svetle posledných Čatlošových formulácií možno sa len pozastaviť
nad problematickým tvrdením, že "...Krvavá bystrická revolta
pripravovaná ústredným výborom komunistickej strany a hrstkou
prívržencov bývalej agrárnej a sociálnodemokratickej strany...prekazila
plán, ktorý by bol býval ďaleko lepším a čestnejším východiskom".9/
V záujme vytvorenia úspešných predpokladov na splnenie svojho plánu
Čatloš musel zvádzať síce skrytý, ale veľmi neúprosný zápas s nemeckým
velením. V prvej etape sporu sa nemecká strana usilovala o premenu
východoslovenského zboru na stavebné jednotky, ktoré by mohli byť
použité pri výstavbe opevnení mimo slovenského územia. Už 8. mája 1944
Úrad nemeckého generála pri slovenskom MNO navrhol, aby
novobudované jednotky na východnom Slovensku boli použité na
výstavbu opevnení na obrannej línii Visia - San. 10/ Nemecká požiadavka
bola oficiálne predostretá 12. mája 1944 pri rokovaní Keitel - Čatloš, v
nemeckom hlavnom stane. Z textu zápisnice vyplývá, že Čatloš dal
nepriamy súhlas k slovenskej účasti na opevňovacích prácach v Poľsku.
Naproti tomu Keitel požiadavkou, aby sa slovenská technická brigáda v
Taliansku doplnila na 6000 mužov a 1. pešia divízia v Rumunsku, aby bola
premenená na stavebnú brigádu, odmietol slovenskú požiadavku o
vrátenie týchto jednotiek na Slovensko. Keitel ďalej žiadal 12 stavebných
práporov pre výstavbu spojovacích opevnení medzi Arpádovou líniou a
nemeckými postaveniami na Sane. 11 / Na veľké nemecké prekvapenie
gen. Čatloš po návrate z Berlína dal súhlas k transportu štyroch práporov
k Sanu a odmietol odsun ďaľších s tým, že ide zrejme o technické
nedorozumenie, nakoľko v Berlíne sa o 12 práporov nehovorilo. V
otvorenom spore s Keitelom a nemeckým generálom pri MNO
Schlieperom, Čatloš neústupne trval na vlastnom stanovisku. 12/
Nakoľko sa mu dostalo priamej podpory dr. Tisu a nepriamej podpory zo
strany nemeckého vyslanca Ludina, spor skončil pre Čatloša priaznivým
kompromisom. Do Poľska bolo odoslaných 6 práporov, ale nemecký
generál Schlieper sa stal priamou obeťou sporu a bol z Bratislavy
odvolaný. 13/

II.
Vo svetle prístupných dokumentov dokladajúcich skoro permanentné
spory medzi Čatlošom a nemeckým vojenským pridelencom na
slovenskom MNO, gen. Schlieperom, postoj a iniciatíva gen. Čatloša
nebola ani pre odboj nijakým prekvapením a o Čatlošovom postoji bol
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informovaný aj Londýn. Otvorenou otázkou aj naďalej ostáva či
Čatlošove memorandum bolo naozaj len akciou "osamelého vlka", 14/
alebo za ním stála aj politické autorita aspoň časti slovenskej vlády?
Permanentne sa opakujúce tvrdenia ľudáckej publicistiky, že existoval
systematicky pripravený plán slovenskej vlády k povstaniu proti Nemcom,
m o ž n o p o v a ž o v a ť pri d a n n e j p r a m e n n e j z á k l a d n i za m á l o
pravdepodobné. 15/ Na druhej strane bolo by ľahkomyselným omylom
jednostranne vylúčiť možnosť existencie podobného úsilia. Domnievam
sa, že v tejto súvislosti možno skôr uvažovať o aktivite jednotlivcov, ako o
pragmatickom a plánovanom prístupe slovenskej vlády k otázke
komplikovaného mechanizmu akcie prechodu Slovenska na stranu
Spojencov. Vleklé jednania medzi slovenskou a nemeckou stranou o zmenu nasadenia, respektíve o návrat slovenských frontových jednotiek zpäť
domov, boli zo slovenskej strany motivované nielen stále sa stupňujúcim
domácim tlakom, ale aj obavami z možných vnútropolitických dôsledkov
totálneho rozkladu slovenských branných síl v zahraničí. Začiatkom roku
1944 frontové nasadenie slovenských jednotiek už vôbec neprichádzalo do
úvahy a to nielen pre nedostatočnú výzbroj, ale najmä pre odmietavý
postoj vojakov 1. pešej divízie ako celku. Nie bezvýznamnú úlohu tu
zohrali aj obavy z vojenských ambícií Maďarska, ktoré už predtým stiahlo
svoje jednotky z frontu. Budapešť pritom hrozivé naznačovala možnosť
ich prípadného použitia proti susedom Čatloš, ktorý osobne vyvíjal
nemalé úsilie v záujme dosiahnutia návratu slovenských jednotiek domov,
uvažoval o ich začlenení do zväzku dvoch východoslovenských divízií.
Jeho úsilie však nenachádzalo dostatočnej podpory u ostatných členov
vlády, nakoľko ľudácky režim sa v podstate obával návratu
demoralizovaných jednotiek na Slovensko a ich prípadného vplyvu na
domáci politický vývoj. Čatloš oficiálne odôvodňoval požiadavku návratu
slovenských jednotiek zpäť na Slovensko poukazom na exponovanosť
obrany karpatských hrebeňov. V podstate tým ale sledoval zámer predísť
príchodu nemeckých jednotiek na Slovensko pod zámienkou obrany
slovenského úseku v Karpatoch. Týmto opatrením sa mala vylúčiť
možnosť nenápadnej okupácie Slovenska z titulu obsadenia frontového
pásma nemeckou armádou. Čatloš chcel tiež eliminovať agresívne
maďarské úsilie o presun vlastných jednotiek na územie východného
Slovenska pod zámienkou ochrany severných prístupov ku Košiciam a
Miškolcu. Podľa vlastného vyjadrenia Čatloša, pomocou týchto opatrení
postupne pripravoval "...uvoľniť cestu Červenej armáde a vyhnúť sa tým
bojom na Slovensku.." a vytváral "...základ pre slovenské sily na posledné
vojenské rozhodnutie". 16/ Všetky tieto opatrenia chcel Čatloš uskutočniť
za súbežného predstierania ochoty, pohotovosti a sebestačnosti Nemcom,
čím sa mala odvrátiť ich pozornosť od slovenských ašpirácií. Podľa
vyjadrenia Čatloša vo vyšetrovacom pokračovaní Národného súdu, s
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prvou časťou jeho plánu vraj súhlasila aj slovenská vláda a prezident Tiso.
To by ale znamenalo, že sa o pláne v júli 1944 naozaj jednalo. Čatloš však
už nič nepovedal o vládnom stanovisku k druhej časti jeho predbežného
plánu, ktorý predpokladal vojenský kontakt a spoluprácu so sovietmi.
Možno sa domnievať, že tieto body Čatlošovho plánu neboli vláde
predložené, n a k o ľ k o ich autor vedel, že Tiso si podobné kontakty neprial
a bol zároveň zásadným odporcom obnovenia Československej
republiky. 17/ Čatloš síce v začiatkoch "...Sondoval u Tisu pôdu pre
p o d o b n ú akciu a chcel ho tiež zapriahnuť a naznačoval...mu pri
spoločných obedoch...že by bolo treba niečo podnikať, lebo zotrvávanie
pri Nemcoch je naďalej beznádejné a že treba národ zachrániť, čo má byť
konečným cieľom našich snažení. Tiso užaj...náznaky odmietol, videl som
u neho úplnú neochotu a povedal mi rozčúlene, tj. pokladal moje
upozornenie za nemiestne, že nechce mať nič spoločného ani s
Československou republikou, ani so samostatným Slovenskom pod
sovietskym vedením a doslovne povedal, že čo páchne Čechmi, to dýcha
peklom. Na sovietov mi zase povedal, že encyklika pápežská nepripúšťa
nijaký kompromis medzi komunizmom a katolicizmom. Odvtedy som bol
proti Tisovi veľmi zdržanlivý..." 18/
V prípravách na povstanie Čatloš teda vychádzal z faktu existencie
Slovenskej republiky a v Memorande preto žiadal, aby sa styk Slovákov so
sovietmi dial podľa možnosti priamo, tj. s vylúčením zástupcov
londýnskeho a moskovkého čsl. exilu. Je veľmi pravdepodobné, že
M e m o r a n d u m bolo výsledkom nedorozumenia s Tisom, kedy Čatloš
uvedomujúc si časovú tieseň, siahol k samostatnej akcii. Netreba dodávať,
že pod termínom Slováci, nemyslel na slovenskú vládu v Bratislave, ale v
prvom rade na seba, respektíve na gen. Augustína Malára. Tento sa
Čatlošovým pričinením stal veliteľom východoslovenských divízií a tým a j
rozsiahlej operačnej oblasti, ktorá vzrastala úmerne s približujúcim sa
frontom. Obidvaja generáli - úzko spolupracujúc, pripravovali prevratovú
akciu p o d ľ a Čatlošovho plánu, len okrajové sledujúc aktivitu Vojenského
ústredia vedeného Golianom.
Gen. Malár však prostredníctvom Ursínyho nadviazal kontakt aj s
ilegálnou S N R a tým sa dostal do rámca povstaleckých plánov pplk.
Goliana. Po niekoľkých stretnutiach, Malár prisľúbil spoluprácu. Golian
okamžite informoval Londýn a žiadal, aby gen. Malár bol oficiálne
menovaný za veliteľa povstaleckých akcií na východnom Slovensku.
Londýn však váhal a v snahe rozhodnutie odložiť, žiadal ďaľšie informácie
o Malárovi. Situácia sa vzápätí skomplikovala, keď Čatloš v snahe posilniť
vlastnú pozíciu, poslal na východné Slovensko plk. V. Talského vo funkcii
Malárovho zástupcu. Pretože Talský mal aj spojenie ku Golianovi, v
odbojových kruhoch sa okamžite začalo uvažovať o Talskom, ako o
druhej veliteľskej alternatíve pre povstanie na východnom Slovensku.
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Zatiaľ aj udalosti vo vládnych kruhoch v Bratislave začali nadobúdať
dramatický charakter. Převratová aktivita sa sústreďovala okolo
prezidenta dr. Tisu a ministra vnútra A. Macha. Najmä Mach, ktorý sa
vyznačoval živou spoločenskou aktivitou, pričom udržiaval aj čulé
kontakty s komunistami, sa najmä v súkromných rozhovoroch netajil
názorom, že Slovensko po vojne bude sovietske. Utešoval sa nádejou, že
slovenskí komunisti boli nacionalisti. V snahe uľahčiť obdobie prechodu
Mach zdôrazňoval, že im to odovzdá "do posledného gombíka". 19/ Ináč
Tisov a Machov plán na záchranu Slovenska, ako ho dr. Tiso neskôr v
emigrácii popísal svojmu osobnému tajomníkovi dr. Murínovi, bol
pomerne jednoduchý. Predpokladal, že slovenská a r m á d a na Tisov rozkaz
zloží zbrane v okamihu, keď bude nadviazaný bojový kontakt so sovietmi.
Slovensko by nekládlo žiadny odpor a armáda by bola daná k dispozícii
sovietskemu veleniu. Tiso by sa zároveň vzdal prezidentskej funkcie a
vládna moc by prešla na novú administratívu, prípadne do rúk revolučnej
vlády.20/ Čiže nielen S N R , ale aj Čatloš, ba aj Tiso s Machom si boli
vedomí nevyhnutnosti kooperácie so sovietmi. Rozdiel bol len v tom, že
pokiaľ rezistencia a Čatloš boli ochotní a predpokladali pokračovanie
spolupráce so sovietmi aj po príchode sovietskej armády, Tiso by sa bol
formálne zriekol tejto zodpovednosti zložením prezidentskej funkcie a
odchodom do exilu, kde chcel pokračovať v politickej činnosti.
S dostupných prameňov vidieť, že v Bratislave aj keď sa o príprave
protinemeckej akcie hovorilo, predsa sa nepredpokladala akcia v rozsahu
a na úrovni plánu Slovenskej národnej rady, alebo gen. Čatloša. Plán SNR
a ľudácke plány k prevratu sa rozchádzali aj v časovej limitácii. Navyše tak
Čatlošov, ako aj Golianov plán uvažoval v dimeziách široko vedeného
vojenského povstania. Naproti tomu dr. Tiso a Mach sa v teoretickej
rovine zaoberali technickou prípravou prevratu, vlastne slovenskej
kapitulácie pred nastupujúcou sovietskou armádou. V závere vojnových
udalostí, ľudácke prípravy prevratu z dôvodov neschopnosti uplatniť na
Slovensku vládnu výkonnú moc bez nemeckej podpory, nedokázali
prerásť rámec osobných úvah jednotlivcov. Len vo vojenskej zložke prešli
do špičkových príprav, ktoré našli výraz v aktivite generála Čatloša. Ním
pripravovanú akciu však nemožno v žiadnom prípade primitívne stotožniť
s dodatočnou túžbou ľudáckeho exilu. Čo sa týka často spomínaného
tichého súhlasu Tisovej vlády s povstaleckými prípravami, nemožno do
nekonečna generalizovať. Skutočnosť, že sa tieto prípravy diali z podnetu
alebo za súhlasu Čatloša, respektíve prednostu Najvyššieho úradu pre
zásobovanie a guvernéra Slovenskej národnej banky, dr. I. Karvaša, ešte
nijako neznamená, že boli zároveň odsúhlasené aj vládou v Bratislave.
Najväčšou prekážkou na uskutočnenie ľudáckych plánov na povstanie
bola skutočnosť, že na malom slovenskom priestore a vo veľmi
obmedzenej časovej limitácii, oficiálne plány k prevratu narážali na
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neustále sa stupňujúcu aktivitu rezistencie, ktorá navyše mala kontakt do
Londýna a Moskvy. Na tejto skutočnosti stroskotal vlastne aj Čatlošov
plán. Tiso bol prostredníctvom Macha síce informovaný o stupňujúcich sa
vojenských prípravách, ale pravdepodobne ich mýľne stotožnil s
Čatlošovým a Malárovým plánom. Navyše Tiso nebol za vojenské riešenie
otázky povojnového Slovenska. Uprednostňoval diplomatickú aktivitu a
usiloval o nadviazanie kontaktov so Západom. Pre tieto pokusy však
slovenské ministerstvo zahraničných vecí a diplomatickí zástupcovia
Slovenska, nedokázali vytvoriť v posledných vojnových rokoch
nevyhnutné predpoklady. Zvýšená alibistická aktivita v Bratislave neušla
pozornosti nemeckej spravodajskej služby. Nemci však prekvapujúco
správne odhadli potencionálne možnosti slovenského odboja, ktorý
p o d ľ a nich predstavoval najväčšiu prekážku na uskutočnenie ľudáckych
plánov. Nemci predpokladali, že v prípade vypuknutia povstania na
Slovensku, Tisová vláda nebude mať iného východiska a v záujme
udržania sa pri moci - oficiálne požiada Nemecko o vojenský zásah proti
povstalcom, čo sa neskôr aj stalo.21/
Úlohou dopraviť M e m o r a n d u m do Moskvy bol poverený kpt. Stanek,
ktorý tak urobil prostredníctvom kontaktu s G. Husákom. Stalo sa tak v
čase keď sa Čatlošova aktivita skrižovala s pokusom SNR dostať svojich
zástupcov k sovietom a stala sa takto súčasťou komplikovanej histórie
kuriérnych odletov do Moskvy. 2. augusta 1944 odletel z Troch dubov pri
Banskej Bystrici npor. Korecký, ktorý viezol do Moskvy plány
pripravovanej akcie organizovanej Golianom a SNR. V dôsledku
nedorozumenia sa však do lietadla nedostali zástupcovia komunistov.
Táto skutočnosť vyvolala z ich strany celú búrku podozrení, čo bolo
umocnené najmä skutočnosťou, že po odlete Koreckého boli prakticky
všetky ďalšie lety na Slovensku zakázané. Čatlošova iniciatíva prišla preto
komunistom veľmi vhod. Husák po vyjednávaní so Stanekom prijal
Čatlošom ponúkané lietadlo a prisľúbil dopraviť Memorandum do
Moskvy.22/ Urobil tak aj napriek tomu, že komunisti mali vážne výhrady
k druhej časti Čatlošovho plánu, ktorý ich vynechával nielen z účasti na
navrhovanom prevrate, ale čo bolo pre nich zvlášť neprijatľné - na
povojnovej diktatúre. Pravdepodobne táto skutočnosť najvýraznejšie
podmienila ich negatívne stanovisko k Čatlošovmu plánu.
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Vojenského ústredia. Pplk. Ferjenčík odovzdal kópiu Memoranda čsl.
vojenskému atašé v Moskve, gen. Pikovi. Sovieti utajovali pobyt
slovenských delegátov v Moskve prakticky až d o vypuknutia povstania.
Výnimkou bol ale K. Šmidke, ktorý sa vrátil do Moskvy ako sovietsky
agent predtým vyslaný na Slovensko. Skutočnosť, že zároveň v Koskve
zastupoval slovenských komunistov a Slovenskú národnú radu, na jeho
pôvodnej úlohe nič nemenila. Po dobu takmer troch týždňov sa stratil z
d o h ľ a d u ostatných členov slovenskej povstaleckej misie, aby informoval o
situácii na Slovensku, sovietske spravodajské miesta. Až 27. augusta
Šmidke referoval zástupcom čsl. moskovského a londýnskeho exilu o
pripravovanom povstaní na Slovensku. Zároveň ich oboznámil aj s
Čatlošovým m e m o r a n d o m a s postojom slovenských komunistov k
tomuto návrhu. Vo svojom výklade však komunistický postoj
generalizoval, ako stanovisko Slovenskej národnej rady. Šmidke vo
svojom výklade zdôraznil, že v záujme spojenia všetkých protifašistických
síl na Slovensku, pôvodne sa uvažovalo o prijatí prvej - vojenskej časti
Čatlošovha návrhu. Jeho druhú časť označil za "absurdnú politickú
naivitu".23/ Aj napriek t o m u t o odmietavému postoju, komunisti
uvažovali ponechať Čatloša v úlohe murína, ktorý len čo by splnil v p tvých
dňoch povstania svoju úlohu, tj. zahájil ho v svojom mene, by musel odísť.
Skutočnosť, že sovieti prešli Čatlošovu ponuku na vojenskú spoluprácu v
Karpatoch mlčky, bola do značnej miery podmienená Šmidkeho
negatívnou informáciou. Zrejme si ale neuvedomil, že tým položil bodku
aj za Golianovým návrhom, ktorý v zastúpení SNR ponúkal v Karpatoch
to isté čo Čatloš.
Pri známej taktike a tajnostkárskych postupoch sovietskej zahraničnej
politiky, Čatlošova aktivita a jeho návrhy sovietom predstavovali v očiach
čsl. exilu v Londýne, veľké nebezpečenstvo. Beneš, ako znalec kremeľskej
politiky, sa obával najmä možnosti, že sovieti by mohli vstúpiť do
priameho styku s Čatlošom. Takéto jednania by boli ohrozili nielen
medzinárodnú prestíž čsl. vlády v Londýne, ale by boli aj v základoch
otriasli platnosťou čsl.-sovietskej zmluvy z dec. 1943, na ktorej si
benešovská politika tak zakladala. Telegram londýnskej spravodajskej
spojky, kpt. J. Krátkeho z 10. augusta: "...Upozorňujem na separatistické
hnutie na čele s Čatlošom a Tisom. Dosahuje nebezpečných medzí. Ak sa
nám to nepodarí zlikvidovať a budú zobratí na milosť Moskvou, odkiaľ
čakajú návrat vlastnej delegácie, uskutoční Čatloš štátny prevrat za
pomoci Moskvy",24/ spôsobil v Londýne doslova paniku. Londýnska
vláda bola o odlete Čatlošovej delegácie predbežne informovaná, keď
Golian avizoval možný odlet Čatlošovho lietadla na noc z 3. na 4. augusta.
Golian s obavou poznamenal, že Čatloš by mohol skrížiť jeho plány.
N a k o ľ k o sa prílet delegácie SNR do Moskvy utajoval, nepokoj vzrastal
každým dňom. Telegramy, ktoré sa horúčkovité križovali medzi
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L o n d ý a o m a Slovenskom a Londýnom a Moskvou, len málo objasňovali.
Sovieti vytrvale odopierali potvrdiť prílet Lisickým pilotovaného lietadla
čo spôsobilo, že Beneš upadol do podozrenia, že sa o Čatlošovom návrhu v
Moskve rokuje. V snahe usmerniť aktivitu čsl. reprezentantov v Moskve a
aspoň nepriamo ovplyvniť postoj Kremľa, Beneš poslal podrobné
inštrukcie gen. Píkovi. Žiadal ho zabezpečiť, aby akýkoľvek delegát zo
Slovenska predstavoval "...bezpodmienečné zaradenie, politické a
vojenské do akcie zahraničnej vlády".25/ Podľa Beneša bolo potrebné
oficiálne odmietnuť "...akékoľvek jednania, vychádzajúce od Čatloša,
alebo od kohokoľvek z quislingovských kruhov terajšej slovenskej vlády...
Je treba bezpodmienečne trvať na zásade potrestania kohokoľvek kto až
doteraz zradzoval, alebo slúžil režimu. Akýkoľvek kompromis v tejto veci
odmietnuť. Quislingovcov utekajúcich teraz v poslednej chvíli, aby sa
zachránili pred zaslúženým trestom zaistiť, aby mohli byť odovzdaní
národnému súdu. Keby na úradných miestach v Z S S R boli tendencie s
takýmito ľuďmi jednať a keby nebolo možné tomu zabrániť, v t a k o m t o
prípade odmietnuť spoluzodpovednosť, sledovať bedlive priebeh a snažiť
sa byť informovaný ale v žiadnom prípade sa nekompromitovať".26/
Beneš vo svojom hysterickom pokriku, akosi mimovoľne zabudol na
vlastné skúsenosti so sovietmi, kedže v Moskve nebolo .vôbec možné byť
informovaným o tom čo sa dialo na sovietskych miestach, takže ďalšia
inštrukcia žiadajúca síce nezasahovať, ale zároveň všetko odmietať, bola
vlastne úplne bezpredmetná.
Zdôraznenie Benešových inštrukcií Píkovi sa odrazilo aj v spojenej
depeši Beneša a Masaryka, čsl. velvyslancovi v Moskve, Z. Fierlingerovi.
Autori hneď v úvode dramaticky zdôraznili, že "...Celá slovenská reakcia
sa pokúsi spojiť, aby podviedla jednak československy verných Slovákov,
jednak Čechov a sovietske Rusko samotné. Ich plány, ktoré teraz
pripravuje Čatloš a niektorí s ním spojení dôstojníci, spočívajú v tom, že sa
obrátia na Moskvu a prehlásia, že až doteraz nemohli robiť ináč ako ísť s
Nemcami, ale teraz dávajú priechod svojim slovanským citom a chcú
zmeniť tábor".27/ V ďalšej časti bolo vyjadrené podozrenie, že Slovensko
jednoducho prejde k sovietom, ktorých požiada o mier a ako protihodnotu
ponúkne účasť na vojne proti Nemecku. Beneš a Masaryk predpokladali,
že v Bratislave po dohode s Moskvou by došlo k výmene na vedúcich
politických postoch. V rámci tejto výmeny by sa odstránili osobnosti
kompromitované spoluprácou s nacistickým Nemeckom. P o d ľ a predstáv
londýnskeho exilu, možná realizácia týchto s úzkosťou očakávaných a na
londýnskej vláde nezávislých kontaktov na úrovni Moskva - Bratislava, by
predstavovala "...jeden z najhorších činov slovenskej quislingovskej
'sebranky', n a k o ľ k o v takomto pláne nebolo možné vylúčiť ani účasť tých
najväčších vinníkov".28/
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Je iste kuriózne, že autori depeše nepoužili rovnako silné slová
odsúdenia pre Kremeľ, ktorý bol v takom istom podozrení, ako
Bratislava. V londýnskych exilových kuloároch aj napriek existencii čsl.sovietskej spojeneckej zmluvy, vládlo silné podozrenie, že Moskva by sa
mohla plne podieľať na "najhoršom čine slovenských quislingov". V
nepriaznivom svetle sa zrazu ocitol aj pplk. Golian s ilegálnou Slovenskou
národnou radou. Londýn si nevedel v d o b r o m vysvetliť "...spoločný let
quislingov a odboja".29/ D a r m o Golian telegraficky vysvetľoval, že s
Čatlošom nemal nič spoločné, že len operatívne použil pre odlet do ZSSR
jeho lietadlo. Vystrašený londýnsky exil, ktorý si dokonale poplietol
delegáciu Koreckého s oficiálnou delegáciou S N R , reprezentovanou
Šmidkem a Ferjenčíkom, čo bolo umocnené správou, že prileteli do
Moskvy spoločne s Čatlošovou delegáciou, sa ai naďalej obával možných
postojov a diplomatických obratov so strany svojho východného
spojenca.
Minister národnej obrany, gen. Ingr v depeši Píkovi vyjadril silné
znepokojenie, že sovieti neinformovali čsl. vládu o prítomnosti druhej
delegácie so Slovenska v Moskve. Po vysvetlení, že žiadni Čatlošovi
delegáti vlastne neprileteli, Ingr sa znovu pozastavoval nad skutočnosťou,
že Šmidke a Ferjenčík priviezli do Moskvy Čatlošovo m e m o r a n d u m . Jeho
zjednodušujúce a tendenčné výklady zdôraznili podozrenie, že na
Slovensku "...z tých, alebo iných príčin sa hrá na dve strany".30/
Bezmocnosť a zmietavú neistotu londýnského exilu snáď najlepšie
v y j a d r o v a l o silácke vyhlásenie, že "...za t ú t o vec neberieme
zodpovednosť...túto dvojakú hru neuznávame a v ďaľších dôsledkoch
uznávať nebudeme", čo sa v podstate dalo aplikovať ani nie tak na
slovenskú iniciatívu, ako na možný postoj Moskvy.31/ Gen. Ingr, ktorý
celé svoje dovtedajšie exilové úsilie zamerané na Slovensko orientoval na
vytváranie politickej klímy, ktorá by v konečnom dôsledku cez štiepenie
slovenských politických síl mohla vyústiť do odboja, zrazu pri konečnom
dosiahnutí tohto stavu groteskne moralizuje a argumentuje. Samostatnú
slovenskú iniciatívu bolo podľa neho treba zabrzdiť úplne v počiatku,
n a k o ľ k o by vraj len znásobila rozvrat slovenského tábora, ktorý "...je už
dnes dostatočne rozvrátený".32/ V ostrom kontraste je však jeho opatrné
a všetko ospravedlňujúce vyjadrenie na adresu Moskvy, v ktorom
oportunisticky a preto nie veľmi logicky "nemyslel", že "...sovieti sa
zúčastnia tejto hry z dôvodov špeciálne politických, ale to je ich známa
taktika, ktorú praktikujú napríklad s nemeckými generálmi a aj - iných
prípadoch. Ak už nemôžeme zabrániť, aby to nerobili, musíme pr: každej
Dríležitosti zdôrazňovať, že za tento postup nikdy žiadnu zodpovednosť
nepreberieme".33/
Pravá a vlastne jediná príčina londýnskeho poplachu bola však ooatrne
vyjadrená už v predtým spomínanej deneši Beneša a Masaryka, v ktorej sa
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zdôrazňovalo, že bolo by "...osudné, keby sovietska vláda s vládou
bratislavskou priamo, alebo nepriamo, alebo s jej vojenskými činiteľmi
vyjednávala...Podobné jednanie sa musí diať cez nás... Iný postup by bol
politicky pokladaný na západe za doklad, že naša politika so sovietmi bola
pochybená. Bola by to podpora všetkých akcií tunajšej reakcie a najmä
Poliakov proti nám a proti Sovietskemu zväzu.34/ Aby v Moskve nebolo
akýchkoľvek pochybností o veľkom politicko-vojenskom riziku, ktoré
sebou možná sovietsko-slovenská spolupráca prinášala, depeša nezabudla
zdôrazniť, že "...Isté je, že všetko toto vedia Nemci, lebo majú všade medzi
Slovákmi svojich agentov, jednak sa o týchto veciach i medzi politickými
činiteľmi i medzi vojakmi hovorí všade na Slovensku toľko, že to iste
môžu vedieť a iste aj vedia".35/ Čiže londýnsky exil sa v prvom rade
obával možnej straty medzinárodnej politickej prestíže, k čomu sa
pripájala d'aľšia tiesnivá možnosť straty vplyvu na riadenie vývoja na
Slovensku. V snahe vyhnúť sa takejto alternatíve, čsl. londýnska politika
permanentne hrala na falošných strunách tzv. poľského reakcionárstva,
ťažiac pritom zo sporu medzi Poliakmi a sovietmi, pričom sa servilne
stavala na stranu Moskvy.
Do istej miery prekvapuje, že k tejto nikde nevedúcej "telegramovej
vojne" vôbec došlo. Už 11. augusta bol Beneš prostredníctvom svojho
veľvyslanca v Moskve informovaný, že sovieti nezamýšľali separátne
vyjednávať s predstaviteľmi Slovenska. Situácia sa len postupne
ukľudnila, keď na porade v Moskve, konanej 27. augusta, Šmidke
kategoricky poprel londýnske podozrenie, že slovenskí komunisti
spolupracovali s Čatlošom na záchrane slovenského štátu. Jeho
argumentáciu do istej miery potvrdzovala aj skutočnosť, že Čatloš žiadal
Moskvu o dočasné vylúčenie komunistického vplyvu na Slovensku.
Šmidke podľa informácie, ktorú dal Fierlingerovi 26. augusta, odovzdal
síce Čatlošove m e m o r a n d u m sovietom, ale s negatívnym komentárom.36/
Počas rozhovoru na veľvyslanectve Šmidke podotkol, že gen. Malár bol
získaný pre spoluprácu na strane SNR. Možno práve preto Šmidke
dopredu nevylúčil ani možnosť, že povstanie na Slovensku začne ako akcia
vedená Čatlošom. Odôvodnil to potrebou spoločného postupu proti
Nemcom, pričom by sa mohli oportunisticky využiť Čatlošove široké
možnosti.37/
IV.
Zatiaľ na Slovensku v dôsledku Moskvou neustále roznecovanej
partizánskej aktivity, nemecký zásah sa stal nevyhnutným. Hľadal sa už
len spôsob, ako obsadenie Slovenska pred verejnosťou legalizovať.
Nebolo iste náhodou, že si Nemci na túto úlohu so súhlasom dr. Tisu
vyhliadli Čatloša.
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29. augusta večer,, keď Čatloš prečítal do bratislavského rozhlasu
pripravený prejav, pri Žiline sa už bojovalo. Rozsah, ako aj rozhodnosť
kladeného slovenského odporu presvedčila Nemcov, že sajednalo o široko
pripravenú akciu, na ktorej sa plne podieľala slovenská armáda. Čatloš
upadol do podozrenia aj napriek tomu, že sa podvolil prečítať do rozhlasu
protipovstaleckú výzvu, s ktorou vnútorne nesúhlasil. V tom čase už bol
vlastne väzňom v prezidentskom paláci. Čatlošov prejav nenechal
povstalcov na pochybách. Pplk. Golianovi bolo zrejmé, že Čatloš pod
tlakom situácie od svojich převratových plánov ustúpil. Prestal počítať s
jeho účasťou na povstaní a okamžite oznámil na vojenské posádky:
"Heslo, začnite s vysťahovaním platí od 20.00 hod. dnešného dňa." Začalo
Slovenské národné povstanie.
Slovenská povstalecká akcia začala v čase, keď vojenská kooperácia
medzi povstalcami a sovietskou a r m á d o u nebola dohodnutá. V dôsledku
toho Golian neuvažoval o uskutočnení ambiciózneho karpatského
projektu, ale sa obmedzil na obranu územia stredného Slovenska. Zatiaľ
ale hlavná bojová sila povstania, východoslovenský zbor vyčkával na
rozkaz k započatiu bojových akcií. Na možný ústupový manéver smerom
k Banskej Bystrici sa na veliteľstve východoslovenských divízií zrejme
nepočítalo. Generál Malár, ktorého plk. Talský informoval o význame
hesla: " Z a č n i t e s v y s ť a h o v a n í m " , p o d d o j m o m Č a t l o š o v h o
k a p i t u l a n t s k é h o prejavu, heslo j e d n o d u c h o nerešpektoval. V
komplikovanej situácii, keď mal k dispozícii rozkaz na započatie bojových
akcií proti Nemcom a zároveň pod silným d o j m o m Čatlošovho prejavu
žiadajúceho podrobenie sa nemeckej brannej moci, Malár sa nevedel
rozhodnúť. N a k o ľ k o medzi slovenským vojskom a sovietskou a r m á d o u sa
nachádzala nemecká a r m á d n a skupina Heinrici, Malár sa zrejme obával
započať samostatné ofenzívne akcie v nemeckom tyle bez súbežnej
sovietskej podpory. Rozhodol sa preto osobne konzultovať Čatloša.
Odletel do Bratislavy a nenechal na veliteľstve žiadne dispozície pre ďaľší
postup. Tiso ho prijal v prítomnosti Čatloša, ktorý už v tom čase nemohol
slobodne opustiť prezidentský palác. Nepoznajúc situáciu, Malár hneď po
príchode celkom prostořeko konštatoval, že "...celé povstanie je predčasné
a nedomyslené...Rozhovor bol čím ďalej tým viac nervóznejší..."38/
Z r e j m e pod d o j m o m p ô v o d n e j č a t l o š o v e j i n f o r m á c i e M a l á r
predpokladal, že Tiso bol do príprav zasvätený, lebo celkom otvorene sa
ponúkol, že sa pri spiatočnej ceste do Prešova zastaví v Banskej Bystrici a
pokúsi sa všetko urovnať. Nedôverčivý Tiso, ktorý si zrejme až vtedy začal
uvedomovať šírku a komplikovanosť vojenskej konšpirácie, mu to
pobúrene zakázal. Hneď ho ale požiadal, aby podobne ako Čatloš
predniesol rádiový prejav. Tiso, ktorý predniesol prejav pred Malárom,
vyzval povstalcov, aby zložili zbrane a prisľúbil im amnestiu. Malárov
prejav bol naproti tomu bezprostrednejší a preto aj nebezpečnejší pre vec
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povstania. Prehovoril k vojakom a žiadal ich aby sa vrátili zpäť d o
posádok, aby "...keď veci dozrejú", mohli "...potom jednotne,
okolnostiam primerane za jeden povraz ťahať".39/
Rozkol a nebezpečný chaos bol teda zasiaty. Malár sa svojim prejavom
postavil proti akcii zahájenej Golianom a preto sa všetky nádeje v Banskej
Bystrici upreli na plk. Talského. Tento však zrejme nebol na výške situácie.
Neuvedomujúc si kritický nedostatok času a uvažujúc stále v kategóriách
tzv. karpatského variantu, rozhodol sa za účelom dojednania kooperácie
so sovietskymi jednotkami preletieť 31. augusta front a priamo v štábe
maršala Koneva pripraviť spoločnú akciu. Nemci však nečakali a hneď po
jeho odlete zahájili už predtým preventívne pripravenú akciu
"Kartoffelernte", tj. odzbrojenie obidvoch divízií. Vďaka okamžitému
zásahu, Nemcom sa podarilo obidve divízie pomerne hladko odzbrojiť a
zároveň na letisku v Prešove zatknúť aj ich veliteľa, gen. Malára, tesne po
jeho návrate z Bratislavy. Nepomohlo mu ani jeho kapitulantské chovanie
a rozhlasový prejav prednesený v Bratislave, po výsluchoch v Berlíne ho
Nemci popravili.
Nepriaznivý vývoj udalostí pre povstanie bol dovršený odzbrojením
bratislavskej posádky. Uskutočnilo sa na základe rozkazu dr. Tisu,
prevedenie ktorého zabezpečil sám Čatloš. Bola to jeho posledná
"murínova úloha" v nemeckej a ľudáckej službe. 1. septembra Čatloš
opustil prezidentský palác a odišiel do budovy MNO. Po oznámení
Tisovho rozkazu tam zhromaždeným dôstojníkom, bez akéhokoľvek
ďaľšieho komentára tajne opustil budovu M N O a ponechal bratislavskú
posádku jej osudu. Tesne pred svojim zatknutím Nemcami, využil
panujúci chaos v Bratislave, nastúpil do auta a odišiel priamo do Banskej
Bystrice. Tam bol však hneď po príchode internovaný a 13. septembra
odtransportovaný letecky do Moskvy.
Z povstaleckých plánov, ktoré sa v predchádzajúcich mesiacoch tak
namáhavo pripravovali a často sa navzájom aj prekrývali, sa nakoniec
realizoval aspoň čiastočne plán S N R , vojensky zabezpečený pplk.
Golianom. Neskoršie tvrdenie Čatloša, že "...povstanie sa spustilo bez nás
(Čatloša a Malára, pozn. M. L.) a proti nám, nemohli sme inak pokračovať,
ako sme robili...",40/ sa nezakladá na správnom hodnotení situácie.
Golian nezačal povstanie 29. augusta z vlastného popudu. Urobil tak v
dôsledku príchodu nemeckých jednotiek, kedy už žiadna iná alternatíva
vlastne nezostávala. Keby bol Čatloš namiesto do Bratislavy prišiel do
Banskej Bystrice už 29. augusta, mohol sa nielen jeho osud, ale aj priebeh a
výsledok povstania vyvinúť ináč. V takomto prípade heslo: "Začnite s
vysťahovaním", podopreté Čatlošovou osobnou autoritou by bolo malo v
Malárovom štábe ďaleko väčšiu váhu a účinnosť. Čatloš a Malár však
nepripravovali povstanie za nové Československo, ktoré v tom čase už
bolo medzinárodne uznaným faktom. Gen. F. Čatloš sa v prípravách
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postavil na základňu Slovenska, a k o samostatnej štátnej jednotky, ktorú si
v budúcnosti predstavoval bez dr. Tisu a d'aľších prominentných
ľudáckych osobností, stojacich ešte v roku 1944 na jej čele. Úspech jeho
akcie závisel od reakcie Moskvy, a tá ako sme mohli vidieť - bola
mlčanlivá.
Čatlošovo m e m o r a n d u m a návrhy Slovenskej národnej rady prišli do
Moskvy v období diplomatických komplikácií s poľským exilom, v čase
povstania vo Varšave a len krátko po strategickom zvrate v Rumunsku.
Ponúkaná Karpatská alternatíva, ktorá z vojenského hľadiska prinášala
sebou určitú dávku rizika, vo svetle rýchleho postupu sovietskych vojsk z
Balkánu do strednej Európy, nebola už pre sovietske velenie viacej
atraktívna. Sovieti si vlastne žiadnu väčšiu povstaleckú akciu v ich
operačnom priestore neželali. Povedané jednoducho inými slovami Moskva bola v zásade proti vypuknutiu vojenského povstania na
Slovensku. Komplikovanosť príprav a ich vzájomné prekrývanie sa v
rôznych plánoch, neprehľadnosť zúčastnených odbojových prúdov,
viditeľná neexistencia tzv. vedúcej úlohy strany v odboji a to všetko
kolorované hysterickým nesúhlasom Beneša z Londýna, len umocňovalo
nechuť Kremľa angažovať sa na Slovensku. Sovieti v tomto kritickom
období, svojim mlčaním vlastne urobili všetko, aby povstanie vojensky
stroskotalo. Neskoršie nezmyselné obete v Karpatoch už nemali s
povstaním nič spoločné a boli len súčasťou sovietskej oslobodzovacej
schémy, pri ktorej sa na ľudské straty nebral ohľad. Žiaľ jediným
dostupným sovietskym prameňom k t o m u t o problému je posledná
memoárová produkcia sovietskych generálov, ktorí sa v roku 1944
podieľali na rozhodnutiach sovietskeho generálneho štábu. Odmieta
slovenský plán ako defenzívny, ktorý vraj nepočítal s nemeckou vojenskou
prítomnosťou pred sovietskymi jednotkami. Navyše, ako priznáva gen.
Štemenko v slovenských plánoch sa všade spomínala len slovenská
armáda a nikde nebola ani zmienka o "ľudových silách v protifašistickom
odboji".41/
Mlčanlivým odmietnutím Čatloša sa sovieti vcelku obratne vyhli
možným chúlostivým situáciám. Poučení americkým príkladom z
pobúrenia, ktoré bolo vyvolané v dôsledku spojeneckých rokovaní s
Darlanom, Moskva nemusela nič vysvetľovať a opakovať spolu s
prezidentom Rooseveltom staré ortodoxné príslovie: "Deti moje, v čase
smrteľneho nebezpečenstva je povolené kráčať spolu s diablom, pokiaľ sa
neprekročí most". Netreba zdôraňovať, že v lete 1944 už sovietom z
nemeckej strany žiadne nebezpečenstvo nehrozilo. Otázka výsledku
druhej svetovej vojny už bola vlastne rozhodnutá. Slovákmi ponúkajúci sa
strategický zisk v stredoeurópskom priestore, bol pre Moskvu politicky
neprijateľný a otázka rýchleho ukončenia vojny ako výsledku bleskového
preniknutia na územie Nemecka - nebola v Kremli dôležitá.
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České drama v exilu
Pavel J. Trenský

Až do nedávna se věřilo, že na rozdíl od tvorby prozaika nebo básníka,
tvorba dramatikova je úzce závislá na bezprostředním styku s
obecenstvem. Během posledních deseti let byla víra ve spolehlivost této
téze do značné míry oslabena, díky tvorbě tří českých dramatiků, Havla,
Klímy a Kohouta. Od roku 1968 tito autoři píší hry bez možnosti je vidět,
poněvadž doma je jejich tvorba zakázána, zatímco cesty do zahraničí, kde
se jejich hry hrají, se jim nepovolují. Zájem o dílo těchto tří dramatiků je na
Západě podstatný. Zvláště v německy mluvících zemích se jejich hry
předvádějí v hojném počtu, a dokonce vycházejí v knižních vydáních.
Jejich tvorba představuje exilovou literaturu nového typu, pro kterou
bychom v dějinách ztěží hledali obdobu a která odráží zvláštní
mezinárodní vztahy naší doby. V tomto článku se však nechci zabývat
politicko-sociálním pozadím, ale spíše krátce popsat a ohodnotit dílo
těchto autorů z literárně-historického a kritického hlediska.
Exilová tvorba českých d r a m a t i k ů v podstatě p o k r a č u j e
protipsychologický a proti-iluzionistický trend, který se začal projevovat v
Československu v první polovině šedesátých let. Většina her těchto tří
dramatiků jsou paraboly, alegorie, modelové hry, anebo adaptace
literárních předloh, v nichž převládá téma odcizení moderní společnosti.
Kořeny této dramatiky jsou v díle Kafkově, Pirandellově, Diirrenmattově,
expresionistů a zvláště v tzv. divadle absurdity. Tato okolnost činí úspěch
této tvorby ještě více překvapující, poněvadž tradice absurdního divadla se
považovala již na sklonku šedesátých let za v podstatě využitou a to nejen
na Západě, ale i v Československu. Je pravděpodobné, že popularita
českého exilového dramatu je do jisté míry způsobena vnějšími
okolnostmi, protože zvláště Havel a Kohout jsou považováni za vedoucí
představitele českých disidentů, jejichž činnosti se na Západě dostává
značné pozornosti. Avšak je také zřejmé, že čeští dramatici byli až dosud
schopni ozvláštňovat konvenci absurdního divadla novými prvky. Jejich
hry odrážejí specifické formy strachu, pokoření a frustrací, které jsou
známé toliko lidem žijícím v totalitní společnosti, ale jejichž umělecké
ztvárnění rozšiřuje sebepoznání moderního člověka vůbec.

33

Nejúspěšnější český dramatik šedesátých let, Václav Havel, napsal po
roce 1968 pět her: Spiklenci (1971), Žebrácká opera (1972), Horský hotel
(1976), Audience (1975) a Vernisáž (1975) .1/ První tři hry jsou celovečerní,
zatímco poslední dvě jsou jednoaktovky. Spiklenci je satira, ale jiného
druhu než které Havel psal v polovině šedesátých let. Zatímco v těchto
hrách (Zahradní slavnost a Vyrozumění) se vyskytovaly četné dobové
narážky, které odrážely konkrétní události v Československu, ve
Spiklencích Havel usiluje o satiru dtirrenmattovsky abstraktní. J d e o tzv.
hru modelovou, zobrazující mechanismus silové politiky a u t o n o m n í m
tématickým rozvinutím. Na skutečné historické události hra navazuje
nepřímo asociativním procesem. Děj se odehrává v anonymní zemi, v níž
občané před nedávnem svrhli režim diktátora Olaha, který vládl po
desetiletí. Byla zavedena demokracie, i když, pravda, ne zcela perfektní.
Udržuje se na příklad cenzura, avšak úkazy tohoto druhu se většinou
považují za přechodné zlo, které bude odstraněno, až se situace dostatečně
stabilizuje. Hra začíná, když tato nová kvázi-demokracie prožívá svou
první krizi. Stein, vysoký vládní úředník, byl zatčen a obviněn z podvratné
činnosti. Stein je idol liberální mládeže, která okamžitě zahájila masové
protesty. J a k později vyjde najevo, Stein byl úplně nevinný a jeho případ
byl vymyšlen vedoucími policejními úředníky z obavy, že jeho liberální
činnost může přivodit pravicovou reakci a obnovu olahismu. Vláda, která
nebyla předem uvědoměna o chystané akci, se dostala do nepříjemné
situace, kdy se musí rozhodnout zda se postaví na stranu řadových občanů, kteří vyžadují dodržování demokratických zásad, anebo na stranu
policie, jejíž činnost je zřejmě ilegální. Zmatek je ještě zvětšen zprávou, že
Olah, o němž se věřilo, že byl při revoluci zabit, ve skutečnosti žije v Monte
Carlu a těší se dobrému zdraví.
V popředí děje je skupina pěti lidí, kteří zaujímají vedoucí postavení v
politickém životě země: Mohér, náčelník policie; Ofír, náčelník
generálního štábu; Dykl, státní prokurátor; Aram, vrchní cenzor; a
Dyklova švagrová Helga, femme fatale zákulisní politiky. Těchto pět
jednotlivců se rozhodne, že vytvoří organizaci za účelem obrany země před
možným pro-olahovským pučem, jemuž by vláda, jak se domnívají, nebyla
v stavu úspěšně čelit. Je utvořen pětičlenný ústřední výbor pro ochranu
svobody a demokracie, jehož úkolem je operovat vně existující vládní
soustavy. Z děje je zřejmé, že olahovské nebezpečí ve skutečnosti
neexistovalo, avšak jakmile se jednou tato skupina samozvaných
záchrancu svobody dala d o pohybu, návrat k totalitnímu systému se stal
nevyhnutelnou nutností. Většinu děje představuje popis groteskních, často
téměř operetních piklů "silné pětky", jejíž členové se okamžitě dostanou
d o nesmiřitelných osobních rozporů. Nejdříve žádný z těchto hrdinů nemá
příliš chuti převzít funkci předsedy, z obavy, že by se mohl stát terčem
vládního zásahu. Avšak když se ukáže, že vliv vlády nenávratně upadá,
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náhle téměř každý se snaží zmocnit tohoto vlivného postavení. Pětka se
rozpadává na frakce, jednotliví členi tvoří tajné aliance, a když se zdá, že
konečně všechny překážky k dohodě byly odstraněny, objevuje se náhle
nová krize. Nakonec představa, že kterýkoli z těchto pěti by mohl
zaujmout vedoucí postavení, se stane natolik nepřijatelnou pro zbývající
čtyři, že se všichni svorně dohodnou, že Olahův návrat je nejpraktičtější
řešení situace. Obrana demokracie a svobody se obrátila v pravý opak.
Havel interpretoval Spiklence j a k o hru popisující krizi pravdy, lidské
totožnosti a vztahu mezi lidmi. Avšak hlavní myšlenka této hry spočívá
spíše v popisu lidské nepřipravenosti organizovat život podle
demokratických zásad. Dykl, který občas zaujímá ve hře funkci rezonéra a
který později sám vydatně přispěje k návratu olahismu, varuje na počátku
před možností restaurace totalitní moci:2/ " P r o spoustu lidí,... znamená
Olah jistotu! Divil byste se, kolik lidí z našich kruhů touží po jistotě zvenčí
- ať už je jakákoliv - jen proto, aby ji nemuseli hledat v sobě! Svoboda je
pro ně ve skutečnosti velmi nepříjemným břemenem - " Spiklenci mi
připadají j a k o bizarní dramatizace Dostojevského ideje o tíži svobody
vyslovené nejúplněji ve známé "Legendě o velikém inkvizitorovi". Všechen
ten falešný patriotismus, všechna ta podezření, žárlivost, nedůtklivost,
pomstychtivost, které jsou projevovány jednotlivými postavami v
dramatu, se zdají konec konců jen příznaky obecné lidské choroby, jež se
vymyká čistě sociálně-politickému či psychologickému vysvětlení.
Ideová koncepce Spiklenců je nejnáročnější ze všech Havlových her
včetně jeho tvorby z šedesátých let, avšak uměleckým zpracováním tato
hra se nerovná jeho rannějším pracím. Přes všechnu obratnost, s níž autor
zpracovává zápletky, dějová osnova dělá schematický dojem a ani efektní
rozuzlení příliš nepřekvapuje. Zvláště ve srovnání s prvními dvěma
Havlovými dramaty, humor Spiklenců je jednorozměrný a hlavně užití
groteskního prvku za účelem navození ironického odstupu k ději je daleko
méně zdařilé nežli na příklad ve Vyrozumění, které se jinak strukturou
Spiklencům podobá. Zatímco v této h ř e j e grotesknost organicky spjata s
dějem, ve Spiklencích je děj často uměle "obohacován" komickými
epizodami, jež jsou většinou založeny na pokleslé erotice.
Žebrácká opera je adaptace komedie anglického satirika z osmnáctého
století, J o h n a Gaye, která také inspirovala známou hru B. Brechta.3/
Na rozdíl od Gaye a Brechta, Havel neužívá hudby a zpracovává předlohu volněji než Brecht. Přebírá sice základní postavy jako Macheath,
Peachum, Lockit, Polly a Lucy, ta také základní prvky zápletky, j a k o je
soupeření mezi Macheathem a Peachumem, motiv Macheathovy bigamie
a jiné detaily, ale příběh je rozveden Havlem metodou nadsázky do absurní
polohy. Peachum a Macheath jsou gangsterští bosové, kteří vedou proti
sobě nesmiřitelnou válku o moc. Paechum je stoprocentní zloduch, který
využívá své dcery j a k o figurky ve svém plánu zbavit se svého protivníka.
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Macheath je si vědom Peachumových pletich a používá Polly k vlastnímu
prospěchu. Lockit, který je Havlem povýšen na policejního ředitele,
využívá mocenského boje mezi oběma zločinci, aby převzal definitivní
kontrolu nad podsvětím. Na konci hry Lockit se stává bosem všech bosů.
Hra popisuje svět zcela odlidštěný, v němž sebemenší důvěra a idealismus
jsou nebezpečnou slabostí, jež může vést k jednotlivcově záhubě.
Žebrácká opera je tématicky spřízněna se Spiklenci,avšak
je to hra
volnější a spontánnější. Obsahuje některé zdařilé scény černého humoru,
který je utvořen otevřeně přiznávaným cynismem hlavních postav a který
připomíná Ben Jonsona spíše nežli J o h n a Gaye. Avšak zatímco Spiklenci
působí dojmem překomponovanosti, Žebrácká opera připadá j a k o hra
nedostavěná. Její vývojové tempo je neurovnané a zápletky jsou místy
rozvedeny nepřehledně. Také dialog je v některých místech bez slovního
mistrovství, na něž jsme u Havla zvyklí a některé repliky jsou překvapivě
dlouhé a bez významového podtextu.
Horský hotel má radikálně nekonvenční strukturu.4/ Převládající
kompoziční prvek je ironické opakování, které ovšem můžeme nalézt také
v jeho předešlých hrách, avšak v této hře není kompoziční prvek užit v
rámci žádného skutečného děje. Horský hotel se skládá z převážně
nesouvisejících scén a jeho vývojová linie probíhá téměř úplně v
dialogickém pásmu. Hra popisuje několik náhodně seskupených postav,
jejichž situace se zdají být parodií tzv. grandhotelového žánru, který byl od
doby známého filmu s Gretou Garbo bohatě využíván světovým filmovým
průmyslem. Havlova hra obsahuje četné epizody připomínající některé
přední grandhotelové kusy, včetně Robbe-Grilletova Posledního roku v
Mariánských Lázních, který byl okrajově, avšak zřetelně ovlivněn tímto
žánrem.
V Horském hotelu vystupuje třináct postav, z nichž deset jsou hosté a tři
hoteloví zaměstnanci. Většina jsou parodované grandhotelové stereotypy:
hrabě Orlov, záhadný muž s romantickou minulostí; Kubík, spisovatel
prožívající tvůrčí krizi; Líza, žena-přelud; Ráchel, cituplná stará panna;
Pechar, záletný manžel, j e h o nadměrně lojálni žena; Dlask, osamělý mužotrava, který se vtírá do cizí společnosti; Milena, svůdná zaměstnankyně
hotelu s volnými mravy, atd. Dramatický zájem je rozdělen do několika
pásem. V popředí je milostný trojúhelník Orlov-Líza-Rachel. Romantický
hrabě pronásleduje Lízu pod záminkou, že měli spolu milostnou aféru
před několika lety v Paříži. Druhé hlavní pásmo tvoří čtyřúhelník Pecharjeho žena-Milena-ředitel hotelu. Pobočná pásma rozvíjejí Dlaskovy
pokusy získat přátelství Kubíka a motiv nepřátelství mezi ředitelem a jeho
zástupcem, a jiné. Na počátku má d r a m a jenom mírně ironické zabarvení,
jež se utváří užíváním velmi omezeného počtu slovních floskulí, jimiž
jednotlivé postavy vyjadřují své pocity. Zvolna však parodistický a
groteskní živel se dostává stále více do popředí. Postavy začínají nejprve
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komolit svá klišé, j a k o b y trpěly částečnou ztrátou paměti. Jejich životní
příběhy se začínají měnit: Orlov např. přestává trvat na své známosti s
Lížou, Ráchel, podle níž její otec byl učitel a později dokonce, že byl sám
vlivný šlechtic. Chování postav se mění bez jakékoliv motivace. Pechar,
který měl na počátku výbuchy žárlivosti, začíná teď sám přesvědčovat
Milenu, aby měla poměr s ředitelem. Dlask, jenž se snažil získat Kubíkovu
pozornost tvrzením, že jsou spřízněné duše, obtěžuje teď Orlova stejnými
slovy. Ve čtvrtém dějství lineární časový vývoj se úplně zastavuje a
jednotlivé situace se opakují, avšak s vyměněnými rolemi. Líza
pronásleduje Orlova se stejnou nesmyslnou záminkou a setkává ses téměř
doslovným zamítnutím. Kubík, který na počátku se snažil udržet své
soukromí před obtěžujícím okolím, pronásleduje teď jiné lidi jak to dříve
dělával Dlask. Jakoby kouzlem, ředitel hotelu je degradován na
místoředitele a místoředitel je povýšen na jeho místo a okamžitě se utvoří
stejný napjatý vztah, jenomže naruby. Role se začínají znovu měnit: Dlask
se dvoří Mileně se známou déjá vu historkou, Kubík přejímá dřívější
chování Orlova a tak dále. Kruhový pohyb se stále zrychluje a zužuje a
dialogy se stávají více a více nesouvislé, pohyb postav je stylizován do
tanečního rytmu a nakonec je na jevišti jen masa lidí tančících v divém reji
valčík.
Ústřední myšlenka hry jde k samým prapočátkům absurdního divadla,
k Plešaté zpěvačce (1950), v níž Jonesco groteskně dramatizoval
systematizované návyky společnosti pomocí repetitívního dialogu a
proměnami postav. Havlovo užití parodované grandhotelové osnovy dává
této myšlence nový ironický rozměr, avšak apelativnost jeho hry, jež se
nezdá mít žádný politický symbolismus, je zřejmě omezena na velmi úzký
okruh příznivců divadla tohoto typu.
Audience a Vernisáž jsou dosud Havlovy nejúspěšnější exilové hry.5/
Od roku 1976 byly provedeny v desítce evropských divadel a dokonce na
západoněmecké a norské televizi. Přestože v některých případech tyto hry
byly předváděny odděleně, jsou ve skutečnosti dramatickým diptychem.
Na rozdíl od ostatních Havlových her, které napsal po osmašedesátém
roce, tyto jednoaktovky překvapují svou svěžestí. V obou má hlavní
postava zřetelně autobiografické rysy. Audience je dialog mezi mladým
dramatikem Vaňkem, který se dostal do oficiální nepřízně se sládkem v
pivovaru, kde Vaněk pracuje j a k o námezdní dělník. Během hry je dramatik přinucen se stát sládkovým společníkem v pití a ten se nakonec tak opije, že ztratí vědomí. Rozhovor odhaluje komplikovaný vztah sládkův k
Vaňkovi. Sládek je falstaffovská figura - půl tyran a půl dobrosrdečný
požívačník - jehož nálada podléhá náhlým změnám bez zřejmých příčin.
Sládek užívá svého mocenského postavení k osobitému parasitickému
využití známého intelektuála, který se stane terčem jeho rozporných
názorů a citů. Vaněk je doslova mučen sládkovými návaly zvědavosti,
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závisti a odporu, avšak hlavne jeho úsilím udělat z něho blízkého přítele.
Rozhovor se p o d o b á spíše monologu, poněvadž Vaněk se omezuje jen
na krátké odpovědi na sládkův nekonečný proud slov. Vaněk je pravý
opak tohoto nevzdělaného, ale zchytrale pragmatického člověka. Těžká
léta, která přišla po době jeho úspěchů, ho přiměla k tomu, aby postavil
svůj život na jednoduchých, ale přísných zásadách, jež střeží j a k o veliké
bohatství. Během rozhovoru se začne ukazovat, že sládkovo otravování
není to nejvážnější, co hrozí Vaňkovi. Konec konců, jeho šéf byl ochoten se
spokojit s některými skromnými občasnými projevy jeho přízně, j a k o
například seznámit ho se známými herečkami. Na revanš nabízí Vaňkovi,
že změní úplně jeho postavení v pivovaře tím, že ho umístí ve skladišti.
Práce ve skladišti je ve skutečnosti sinekura, která vyžaduje minimálního
času. Možná, že by Vaněk měl i čas se věnovat svojí literární činnosti.
Avšak sládek by chtěl dosáhnout ještě jedné další odplaty za svoji
velkorysost: policie ho žádá, aby pravidelně posílal o Vaňkovi zprávy,
jež jsou vzhledem k jeho omezeným psacím schopnostem značnou
přítěží. Sládek si vymyslil dokonalé řešení tohoto problému: Vaněk bude
psát zprávy sám na sebe a stane se tak jakýmsi sebedonašečem. V tento
okamžik si Vaněk uvědomí, že se téměř stal obětí patrně dobře míněného,
ale nebezpečně korumpujícího pokušení. Okamžitě odmítne nabídku, což
vzbudí v sládkovi hysterický nával slov, jež prozrazují všechno morální
odcizení člověka, jehož charakter je zkomolen různými nátlaky totalitního
prostředí.
Audience je mistrovská satira, která p o m á h á pochopit atmosféru
autokratické společnosti lépe nežli obšírné reportáže, ale možná, že by
bylo správnější považovat tuto hru především za Havlův pomník sobě
samému za jeho osobitnou variaci na téma odi profanum vulgus. Avšak
specifická situace země pod totalitní nadvládou posunula význam této
myšlenky z převážně estetické polohy do polohy etické: morální
odpovědnost autorova je důležitější než jeho tvořivé úsilí.
Vernisáž popisuje "druhou f r o n t u " v básníkově obležení odcizenou
společností a jeho druhé pokušení. Mladý dramatik, jehož jméno je teď
Bedřich, je pozván do d o m u svých přátel, Michala a Věry. Oba manželé ho
nazývají "svým nejlepším přítelem" a chtějí, aby byl první, kdo vidí jejich
nově dekorovaný byt. Michael a Věra představují zvláštní formu odcizení,
jež je důsledkem jejich vzdání se duchovní opozice vůči režimu a jejich
přijetím pohodlného kompromisu. Vytvořili si jakousi umělou
demarkační čáru mezi svým veřejným a soukromým životem. Michal je
pilný a režimu užitečný člověk a je za svou práci dobře placen. On i jeho
žena však podléhají sebeklamu, že si udrželi svoji individualitu tím, že si
vytvořili ze svého bytu oázu na domácí poměry exkluzivního života. Jejich
byt byl jimi přeměněn v muzeum, obsahující udivující sbírku starožitností,
j a k o je na příklad pískovcový barokní andílek, secesní vývěsní štít, ruská
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ikona a dřevěná gotická madona, která byla zvláště vybrána, aby
zaujímala místo ve výklenku ve zdi a dokonce veliká barokní zpovědnice,
která byla Michalem koupena při likvidaci kostela. Tato sbírka koexistuje
groteskně s nejmodernějšími elektrickými zařízeními, j a k o je elektrický
loupač mandlí a stereofonický gramofon se sbírkou nejnovějších šlágrů,
které Michal koupil za služební cesty do Švýcarska. Hybridní předmět
obou světů jsou rokokové hodiny, které byly předělány tak, aby hrály
dobovou melodii.
Ihned po svém příchodu, Bedřich znovu upadne do zajetí a je přinucen
manžely zúčastnit se obdivování jejich groteskního bytu. Jejich útok na
Bedřicha pokračuje dalšími formami exhibicionismu: musí pít se svými
hostiteli vybranou whisky, pojídat gurmánskou stravu a naslouchat jejich
přívalu sebechvály. Chování Michala a Věry se stává více a více agresívní a
v jednom okamžiku jejich přítel je téměř přinucen stát se svědkem jejich
zručnosti v pohlavním styku. Cím usilovněji jsou jejich pokusy oslnit
Bedřicha a obrátit ho na svoji víru, tím více ztrácejí sebejistotu. Nakonec
přichází okamžik, kdy si začínají uvědomovat prázdnotu své existence a
paradoxní svobodu jejich zchudlého a pronásledovaného přítele. J a k o
Audience hra končí hysterickým záchvatem, během něhož je mladý
dramatik téměř udušen přívalem protikladných pocitů svých hostitelů.
V obou hrách se projevuje Havlovo mistrné ovládání absurdního
dialogu. Avšak na rozdíl od jeho ranných dramatů, v nichž metodicky
rozrušoval jazykovou strukturu ve všech polohách, zde užívá v podstatě
realistických slovních prvků, které jsou ozvláštněny opakováním několika
průběžných motivů a monotónním rytmickým členěním. Tyto prostředky
jsou však užity v každé hře v rozdílném slovním kontextu. Většina replik v
Audienci se skládá z parodované emotivní rétoriky sládka, který se
vyjadřuje v dlouhých paratakticky členěných větních řetězcích. Ve
Vernisáži slovní útoky Michala a Věry jsou prováděny na druhé straně
krátkými, většinou holými větami v stakatovém rytmu, které připomínají
parodovaný policejní výslech.
Ivan Klíma je autorem pěti jednoaktovek Klára a dva pánové (1968),
Cukrárna Myriam (1969), Ženich pro Marcelu (1969), Pokoj pro dva
(1970), a Hromobití (1972). Kromě toho napsal také hru celovečerní, Hry
(1973).6/ S výjimkou Kláry, všechny jednoaktovky jsou variací n a j e d n o
centrální téma: zničující vliv moci a marný jednotlivcův pokus o opozici.
Všechny jednoaktovky jsou založeny na vývoji "provokativní metafory",
ale Klímovo využití této metody je jiné v každé hře.
Cukrárna Myriam zobrazuje deformaci lidského charakteru trvalým
nedostatkem zásadních materiálních potřeb. Klímovým výchozím bodem
je diirrenmattovský Einfall, který vysvětluje následujícím způsobem.7/
Představme si společnost pronásledovanou neustálým nedostatkem
vody. Ten, kdo kontroluje její zdroj, bude dříve nebo později ovládat celou

39

společnost. Důmyslnou manipulací bude schopen rozdělit občany do
těchto skupin: nahoře budou ti, jimž bude přidělována neomezená zásoba
vody (privilegovaná třída); druhá skupina bude mít přístup k vodě jenom
pod podmínkou, že bude vykonávat jisté služby a přispívat finančně
(střední vrstvy); nakonec zbudou ti, kteří budou dostávat minimální
množství vody nutné k existenci. Současně ten člověk bude vždycky zdůrazňovat, že jeho nálady jsou ovlivňovány různými okolnostmi a bude
vyžadovat oddanost, lojalitu a neustávající vděčnost za své služby. Voda se
tím stane osou kolem níž se bude otáčet celý život; stane se zdrojem
žárlivosti, intrik, úplatků a nenávisti. Společnost se tak dostane nejen pod
j a ř m o , ale začne se také rozpadávat, poněvadž přirozené vztahy budou
zaměněny vodou podmíněnými vztahy. Občané přijmou jistý způsob
myšlení, který bude ovlivňovat jejich přístup k problémům a k lidem... To,
co je materiálně nutné, ovlivňuje duši člověka více než jeho tělo.
Hra byla napsána v době, kdy Klíma ještě doufal, že ji bude možno uvést
na domácí scéně. P a t r n ě z tohoto důvodu rozvedl svůj nápad v rámci
aktuální tématiky, zaměňuje motiv nedostatku vody motivem bytové
krize. Děj se odehrává v nově postavené, přepychové cukrárně, která
vlastně slouží j a k o zástěrka organizaci prostředkující za nepříliš vysoký
poplatek mladým lidem byty. Avšak tato služba je poskytována jen s
určitou podmínkou: kdokoliv chce obdržet byt, musí nejprve vyhledat
staršího nebo nemocného člověka, který v přijatelném bytě žije a pozvat ho
do cukrárny Myriam. T a m je mu předložen zvlášť chutně připravený dort,
který je však otráven. P o jídle návštěvník brzy zemře a j e h o byt je okamžitě
k dispozici mladému "žadateli". V popředí děje je mladý manželský pár,
Petr a Julie, kteří se obrátili ke službám organizace Myriam bez vědomí
toho, co se od nich očekává, a kteří jenom postupně si začínají uvědomovat
strašnou skutečnost. Julie (jako většina ženských postav v Klímově díle) je
více nakloněna pokušení nežli Petr, který se rozhodne vydat se na tažení
proti této ďábelské organizaci. Všechno jeho úsilí se však setká s nezdarem,
poněvadž, jak se ukáže, to, co se na první pohled zdálo být podnikem
několika šílených jednotlivců, má ve skutečnosti podporu z nejvyšších
míst. Operace Myriam byla uvedena do pohybu ze dvou "humanitárních"
důvodů: zbavit lidi utrpení, jež přináší stáří, a na druhé straně pomoci
mladým lidem založit rodinu v příznivém prostředí. Hra končí
parodovanou apoteózou Petra, který je odnešen na ramenou mistra
cukráře, uprostřed malého průvodu lidí, nadšených jeho idealismem,
zatímco jeho žena se zřejmě dohodla s vedoucím cukrárny, že se stane jeho
milenkou. Cukrárna Myriam je směsí efektního dějového napětí, černého
h u m o r u a ironického cynismu, připomínajícího dramaturgii
Díirrenmatta. Přestože vývojové schéma má některé typické prvky
příběhu s námětem korupce, je to nejpůsobivější hra ze všech Klímových
jednoaktovek s tématikou útlaku.
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Poněkud méně zdařilou hrou napsanou v podobném s t y l u j e Ženich pro
Marcelu.%\ Mladý muž jménem Kliment je jednoho dne předvolán z jemu
neznámých důvodů k výslechu. K svému překvapení se dozví, že je obviněn
ze svedení mladé dívky Marcely a vyšetřující úředníci od něho požadují,
aby se zavázal se s ní oženit. Kliment marně tvrdí, že Marcelu vůbec nezná
a že je zasnouben s jinou ženou. Je podroben dlouhému výslechu třetího
stupně, během něho vyšetřovatelé, kteří jsou mistři v sofistice, obrátí každé
jeho sdělení proti němu. Autor užívá situace k demonstraci odcizení jazyka
od logiky a od zdravého smyslu. Z p ů s o b myšlení vyšetřovatelů je tak
zautomatizován každodenní rutinou jejich povolání, že jsou nejen
neochotni, ale i zřejmě neschopni přijmout Klimentovu jednoduchou
pravdu, že jejich případ je založen na mylných předpokladech. Klíma
ukazuje ve hře svůj talent pro absurdní dramatiku, rozvíjeje dějové pásmo
jakoby ze slov. Bohužel, ve finále hra upadá do melodramatismu,
popisujícího rostoucí zběsilost vyšetřovatelů, kteří nakonec ubijí Klimenta
k smrti. Tento obrat sice vzbuzuje téměř fyzický odpor k zneužití moci, ale
přináší do hry nesourodý stylový prvek, který snižuje její uměleckou
hodnotu. Naturalismus rozuzlení, který byl zřejmě příliš zdůrazňován ve
vídeňské premiéře, zavinil patrně to, že publikum vášnivě protestovalo
proti této hře.
Také Pokoj pro dva dramatizuje závislost řadového občana na vůli těch,
kdo mají moc, jakož i rozklad dorozumívacích vztahů mezi lidmi.9/
Příběh se tentokrát odehrává v "obyčejném" prostředí a některé scény jsou
založeny na situační komice. Hlavními postavami příběhu, kterýjejakousi
"vážnou parodií" Shakespearova dramatu, jsou mladí milenci R o m a n a
Julie, kteří se rozhodli strávit sobotu a neděli v jednom provinčním hotelu.
Dva dny soukromí jsou pro ně značnou finanční obětí, poněvadž nejen že
musí zaplatit vysoké nájemné za pokoj, ale i podplatit hotelového správce.
Uprostřed noci je však správce překvapí tím, že ubytuje do jejich pokoje
dalšího hosta. Na jejich protesty správce odpovídá bezobsažnou,
nabubřelou rétorikou a za noci přivede ještě další tři lidi, takže pokoj je
doslova přeplněn těly. Napjatá situace vede k řadě tragi-komických
srážek, jež vrcholí ve fyzickém násilí j e d n o h o hosta vůči Romanovi. Julie
se rozhodne k protiútoku. Vymyslí plán pomocí něhož jsou čtyři vetřelci
různými nevybíravými prostředky odstraněni z pokoje, avšak happy end
hry je jenom zdánlivý: ráno oba milenci zjistí, že bouřlivá noc nějak podivně nalomila jejich vztah. Symbolismem příběhu je, že bojovat proti zlu
neetickými prostředky se nevyplácí, což ovšem činí konfrontaci
jednotlivce s mocí ještě bezvýchodnější.
Hromobití je alegorická satira vysmívající se ideji socialistického ráje na
zemi a stupídnosti totalitní moci. 10/ Děj se odehrává v barokním zámku,
který byl přestaven v jakýsi polohotel a polosanatorium. V zámku je
ubytováno šest hostů, kteří byli přilákáni skvostně znějícím popisem této
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instituce v prospektech cestovní kanceláře. Ve skutečnosti však je zámek v
dezolátním stavu; některé pokoje nemají ani nábytek, střecha zámku je
děravá, takže d o pokojů prší. Hotel je pod správou militaristického
ředitele, který oslovuje své hosty většinou ampliónem. Hotelový řád, který
je vyvěšen v hale, se podobá spíše řádu vězeňskému a vyžaduje od hostů
mimo jiné, také kolektivní obranu proti bouřím. Ta spočívá v tom, že hosté
musí stát v době bouře na střeše, držíce hromosvody v rukou, zatímco jiní
se starají podobným způsobem o uzemnění. Hotel je vybaven zrůdným
přístrojem, který údajně slouží ke konzervaci energie blesků a k jejímu
pozdějšímu využití. Přístroj však nefunguje a sám ředitel za bouře zámek
opouští, aby se uchýlil do bezpečí své vily, jež je samozřejmě vybavena
četnými spolehlivými hromosvody.
Hromobití postrádá děsivou atmosféru, která je typická pro ostatní
Klímovy práce. Hra je založena na poetice nonsensu a připomíná do jisté
míry rannou dramatiku Milana Uhde. Satirický rozsah hry je dost úzký a
Klímův největší úspěch spočívá ve výstavbě dialogu, který se skládá z
groteskních sylogismů, protimluv a nonsekvitur.
Klára a dva pánové se podstatně liší od ostatních jednoaktovek. 11 /
Není to hra s politickým podtextem, ale spíše intimní drama, v němž je
užito prvků expresionistického a absurdního divadla pro zkoumání
problému osobního štěstí uprostřed moderního, úzkostmi a pochybami
naplněného světa. Hra začíná situací, jež připomíná drama Harolda
Pintera. Na scéně je pokoj, v něm jsou dva lidé, je půlnoc a v atmosféře je
cosi zlověstného. Tito dva lidé jsou Klára, asi dvacetiletá, a muž, jehož
jméno není nikdy užito a jenž je zřejmě o m n o h o let starší. Hra poskytuje
úmyslně málo životopisných informací o této dvojici. Klára je svobodná,
zatímco on je ženat a má děti. Jsou zřejmě milenci, avšak tento jejich vztah
se musil vyvinout teprve nedávno, poněvadž on je na návštěvě v Klářině
bytě poprvé. Pokoj, v němž se příběh odehrává, vypadá docela obyčejně,
až na velké množství rozhlasových přijímačů, rekordérů a jiného
elektronického zařízení, jež Klára během večera často pouští a zavírá.
Dialog mezi oběma lidmi začíná brzy naznačovat základní konflikt.
Klářin životní styl je založen na hedonistických principech: chce milovat a
být milována a užívat malých radostí, jež přináší každodenní život. Její
návštěvník je naproti tomu pln úzkostí, frustrací a pocitů viny, jež mu
nedovolí se oddat okamžiku. Konflikt je rozvit nerealisticky, pomocí
symbolických motivů. Když se zdá, že muž překonal výčitky svědomí,
zvoní telefon. Klára zvedne sluchátko a ženský hlas se vyptává po jejím
návštěvníkovi. Avšak podle něho nikdo neví, že měl v úmyslu ke Kláře jít.
Muž se za chvíli opět uklidní, ale telefon zvoní podruhé. Tentokráte je
slyšet hlas dítěte. Napětí vzrůstá, zvoní zvonek u dveří, ale nikdo tam není.
Ústřední metaforou příběhu je smrt Klářina souseda. Nejprve je slyšet
jenom slabý nářek v pozadí, který se však postupně stává silnější a silnější.
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Klára vysvětluje: její soused byl kdysi jejím milencem, ale před nějakým
časem ho opustila. Je nemocen nevyléčitelnou chorobou a jeho jediná
útěcha je morfium, které mu přichází dávat lékař. Pro Kláru je milostný
poměr bez lásky nepřijatelný, a přestože cítí k svému bývalému milenci
soucit, je bez pocitu viny. "Láska znamená také oběť a trpělivost," namítá
muž. " T o m u nerozumím, to bych nemohla vydržet," odpovídá Klára. 12/
Během noci Klářin nový milenec několikrát navštíví umírajícího muže,
aby ho utěšoval, ale ten žádá od něho stále bizarnější úsluhy. Nakonec
zemře, ale Klářin nový milenec je tím vším tak otřesen, že není déle
schopen s ní zůstat a kvapně opustí její byt. V závěrečné scéně osamocená
Klára se marně snaží přehlušit své zoufalství hrou svých četných
elektronických přístojů.
Hra vzbuzuje silné sympatie ke Kláře, avšak ponechává diváka s
vědomím, že druh štěstí, po němž ona touží, je zřejmě nemožný v
moderním světě, v němž upřímnost je považována za intelektuální
omezenost a citová bezprostřednost za nemorálnost. Klára a dva pánové je
hra mnohovrstevná, umožňující různé symbolické asociace. V Kláře je
možno vidět ztělesnění pohanského světového názoru (ve hře jsou četné
odkazy na nejšťastnější dny jejího života, které prožila v Řecku) a v jejím
milenci ztělesnění křesťanství. Obě postavy se dají ovšem také
interpretovat j a k o ztělesnění věčné duality lidského vědomí. Hra obsahuje
bohatou síť náznakových motivů, které vytvářejí silně poetický zážitek,
který nemá obdoby v jiných Klímových pracích, jež jsou stavěny na užší,
racionálnější základně.
Jediné Klímovo celovečerní d r a m a Hry, je také bez politickosatirického prvku. 13/ Příběh se odehrává v domě fyzika Petra; ostatní
postavy jsou členové jeho rodiny a jeho přátelé: sestra Irena a švagr Filip,
bývalý soudce; Filipův synovec J a k u b , státem vydržovaný sportovec;
sociolog Sova; architekt Deml a jeho milenka Eva, jež je populární
zpěvačka; a Bauer, muž s obskurním pozadím. Zahajovací scény
připomínají domácí d r a m a čechovovského typu, avšak stylová rovina se
začíná brzy rozvlňovat prvky konvence pirandelovské. Vynořuje se téma
dramatu: aby se oživil nudný večer, Irena navrhuje jakousi
improvizovanou společenskou hru s účastí všech přítomných. Ostatní
souhlasí a během večera se zúčastní řady "her", které vytvářejí strukturální
členění dramatu, jež je rozděleno do šesti částí: hádání čichem, šarády,
rukojmí, proces, spřízněnost duší a poprava. Záměr Irenin umožnit hrou
útěk od každodenních problémů se však ukáže být těžší, než to na první
pohled vypadalo. Již v první, nejdětinštější hře, se dostavují nečekané
psychologické komplikace a hra musí být přerušena, když jedna z osob má
záchvat úzkosti, jakmile jsou jí zavázány oči. Postupně se ukazuje, že tato
událost nebyla náhodná. Hry ztroskotávají buď na neschopnosti
jednotlivců se oprostit od svého já, na přílišném intelektualizování, anebo
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naopak na přílišném ztotožnění s rolí. V okamžicích oproštění postavy se
nedostávají do stavu dětské nevinnosti, jak se očekávalo, nýbrž začínají
projevovat vzájemné nepřátelství a své potlačované sexuální náklonnosti.
Ve třetí části, v níž se hraje na únos letadla, dochází k fyzickému násilí,
když Bauer znenadání napadne Sovu. Napětí je zvyšováno tím, že postavy
používají zbraní ze sbírky hostitele, které jsou plně nabité a v jednom
okamžiku to vypadá, že dojde k smrtonosné přestřelce.
N a d a r m o si občas všichni připomínají, že všechno je jen hra. Za chvíli
opět upadají do svých sado-masochistických projevů. Divák často neví,
kde končí hra a kde začíná skutečnost, avšak oni sami nejsou schopni
tohoto rozlišení. Během večera však účastníci her dosahují většího
sebeporozumění. Po hře na soudní proces, v němž je odsouzen nevinný
člověk, si postavy k svému překvapení uvědomí, že jejich účast na výkonu
nespravedlnosti, jež je jim teoreticky odporná, je nějak perverzně
uspokojovala. "Ve skutečném životě každý ničema hraje nevinného,
zatímco v hře každý nevinný hraje ničemu," snaží se Bauer zlehčit význam
jejich sebepoznání.14/ Ale úvahy ostatních j d o u hlouběji. Petr zvláště se
snaží dát hrám dalekosáhlý význam: "My nevíme nic o hvězdách, přátelé.
Vše, co víme, všechno co o nich říkáme, je jenom hra. J e to hra, když
mluvíme o bilionech světelných let, stejně j a k o když spojujeme hvězdy s
osudem království anebo s věčnou láskou... Děláme to jen proto, že jsme
bezvýznamní. Můžeme to také říct opačně: hrajeme, protože jsme
bezvýznamní." D r a m a vrcholí v poslední části (poprava), když na smrt
odsouzený Sova shrnuje ve své předsmrtné zpovědi všechno zoufalství a
bezvýchodnost moderního člověka, který se marně snaží dát smysl své
existenci ve světě, jehož podstatě nerozumí.
Hry mají ovšem řadu předchůdců (mimo Pirandella také Schnitaler,
lonesco a jiní), ale Klíma využívá svých inspiračních zdrojů originálním
způsobem. Přesto že hra přechází v posledních dvou částech poněkud do
rétoričnosti, má silný dramatický dopad a emotivní přílivy a odlivy v
jednotlivých epizodách, které v podstatě opakují stejnou situaci a
postupně pozvedávají psychologické poznání do polohy filozofické.
Na rozdíl od Havla a Klímy, jejichž tvorba se pohybuje v dosti jasně
definovaném stylovém rozmezí, Pavel Kohout je j a k o byl i dříve eklektik.
Ve srovnání s jeho tvorbou z padesátých a šedesátých let, jeho exilová
dramatika postrádá prvek brechtovský, ale zato se zřetelně projevuje vliv
absurdního divadla, který v jeho dřívějších hrách vůbec nenalézáme.
Ačkoliv se Kohout zcela neoprostil od svých dřívějších zlozvyků, tj.
melodramatičnosti, sentimentality a technické virtuozity, na úkor obsahu,
jež někteří kritikové nazývali "kohoutovštinou", jeho exilová tvorba je
nesporně na vyšší umělecké úrovni. Kohoutův úspěch překvapí patrně
většinu těch, kdo jsou obeznámeni s českým divadlem z období tání, neboť
od konce let padesátých tento autor nepředstavoval ve vývoji českého
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dramatu žádnou sílu. Během šedesátých let se marně snažil překonat
stagnaci. Kohoutova exilová tvorba se skládá ze čtyř jednoaktovek, z
nichž tři jsou částí trilogie nazvané Život v tichém domě, Válka ve třetím
poschodí (1970), Pech pod střechou (1973) a Požár v suterénu (1973).
Čtvrtá jednoaktovka se jmenuje Aksál (1969). Kohout také napsal dvě
celovečerní hry Ubohý vrah (1971) a Ruleta (1973). 15/
Jednotlivé části Života v tichém domě nejsou spojeny fabulačně, nýbrž
tématicky a stylisticky. Každá z jednoaktovek začíná každodenní situací,
která vyústí v groteskní parabolu, zobrazující manipulaci jednotlivce
nekontrolovatelnou mocí. Válka ve třetím poschodí se odehrává v bytě
obyčejného, nepolitického občana Bláhy, který uprostřed noci je probuzen
listonošem. 16/ Listonoš, jenž si otevřel dveře univerzálním paklíčem,
přinesl Bláhovi expresní dopis s podivným poselstvím: Bláha se má
okamžitě hlásit k nastoupení vojenské služby; místo hlášení je jeho vlastní
byt. Bláha považuje nejdříve dopis za špatný vtip, avšak brzy po jeho
doručení se dostaví do jeho bytu vojenský lékař a vysoký činovník
kontrašpionážní služby, který mu vysvětlí situaci. Již po řadu let existuje
mezi vládami některých zemí tajná dohoda, že v případě nevyhnutelnosti
války, místo aby země se střetly v sebevražedném boji, každá vláda vybere
jednoho člověka, který se osobně střetne s představitelem druhé strany.
Tato d o h o d a představuje obrovský humánní pokrok v mezinárodních
vztazích, neboť je založena na pochopení lidské potřeby války. Tentokráte
Československo je v ozbrojeném konfliktu se Západním Německem, jež
bude reprezentováno jistým Miillerem, jehož úkolem je se zmocnit
Bláhova bytu a znásilnit jeho ženu. Bláha byl vybrán kybernetem, aby
představoval svou vlast, vyhnal vetřelce, nastěhoval se do jeho bytu a
znásilnil jeho ženu. Zanedlouho Bláhův byt začne být ostřelován
Mullerovým kulometem. Bláha, který je pod vedením speciálně vybraného
generála, se po kratší přestřelce dá přemluvit k protiútoku, při kterém je
zabit. D o střetnutí, které se odehrává za scénou, objeví se sám Miiller,
naivní, plachý člověk (podle Kohoutových jevištních poznámek má být
hrán stejným hercem j a k o Bláha), jenž odmítne znásilnit Bláhovu ženu a
zničit jeho majetek, jak mu bylo poručeno. Místo toho se schová v Bláhově
posteli. Hra končí přátelskou rozmluvou mezi Bláhovým velitelem a
velitelem Miillera, známým generálem, který se proslavil ještě v době
Blitzkriegu. Oba si stěžují na úpadek vojenské morálky a vyslovují naději,
že jejich vlády se vrátí ke konvenční formě války.
Kohoutovo mistrovství jazyka není na zcela stejné úrovni j a k o je
Havlovo a Klímovo a jeho h r a j e založena na rychlém dějovém vývoji s
překvapujícími obraty. Válka ve třetím poschodí dokazuje Kohoutovo
neobyčejné porozumění pro scénické efekty různého druhu a je-li
inscenována režisérem, který má cit pro Kohoutův talent, tato hra přináší
vzrušující podívanou.
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Pech pod střechou je hra o mladém, plachém muži, jménem Pech, který
po čtyřech letech platonického vztahu pozve do bytu dívku, aby jí ukázal
její portrét, který namaloval zpaměti. 17/ V úděsu zjistí, že ve skříni se
skrývá neznámý muž, jenž se jim představí j a k o detektiv. Bylo mu d á n o za
úkol Pecha sledovat, poněvadž úřady ho považují za vraha.
Pech je ovšem nevinen a výchozí situace připomíná Kafkův Proces.
Kohout však vkládá překvapující obrat do této dnes již známé a ve světové
literatuře často užívané kafkovské situace: Pech není obviněn, že spáchal
vraždu, ale že ji spáchá v budoucnosti. Tato myšlenka se zdá oběma
milencům na začátku směšná, ale během večera psychologický nátlak na
Pecha je tak silný, že začíná měnit jeho osobnost. Na konci hry Pech
se skutečně stane zběsilým vrahem, který zabije svou dívku, detektiva a
několik policistů, kteří přiběhli na pomoc. Hra je zajímavě rozvitá
metafora, zobrazující schopnost totalitního systému redukovat lidské
chování do předvídatelných vzorců podle pavlovských teorií. Vůle moci je
zde pojata j a k o antické fátum, jemuž jednotlivec nemůže uniknout.
Statičtější a lineárnější charakter této hry však nedal Kohoutovi stejnou
možnost k využití nejsilnějších stránek jeho dramaturgie.
Požár v suterénu se dějem p o d o b á prvním dvěma hrám trilogie, nemá
však tragický konec. 18/ Mladí novomanželé tráví své líbánky v skromném
bytě v suterénu. Uprostřed noci jsou probuzeni hasiči, kteří tvrdí, že v
jejich kuchyni je oheň. Hasiči jsou to, věru, podivní: kromě obvyklých
hasicích přístrojů jsou také vybaveni plameňomety a kouřovými
bombami. Oba mladí lidé nejdříve protestují proti invazi svého soukromí,
poněvadž vědí, že v jejich bytě žádný oheň není, ale postupně začínají
připouštět možnost, že se mýlili a že jim hasiči zachránili život. Skutečný
důvod pro příchod hasičů však vyjde najevo teprve později; novomanželům je nabídnuta pojistka se zpětnou platností spolu s úředně schválenou
listinou zničeného majetku, který jim nikdy nepatřil. Za malý úplatek je
jim dána možnost zbohatnout doslova přes noc. První část této
jednoaktovky, v níž myšlení obou mladých lidí je manipulováno různými
prostředky tak, aby později přijali nabídku, je dramaticky přesvědčivá a
obsahuje mistrně vytvořené "absurdní" napětí. V druhé polovině hra však
postrádá stejnou vývojovou dynamiku a také prolínání pásma
psychologického s pásmem metaforickým je méně úspěšné. Toto drama
navazuje asociace, které se vztahují k západním společnostem daleko více
než první dvě části trilogie, které zobrazují zkušenost, jež je v podstatě
omezena na totalitní prostředí.
Kohoutova nejúspěšnější exilová h r a j e Ubohý vrah. 19/ Byla hrána v
četných západoevropských zemích a v roce 1976 měla americkou premiéru
na Brodwayi. Přestože někteří kritikové se snažili nalézt ve hře politickou
symboliku, Kohoutův zájem nebyl zřejmě vůbec v této oblasti. Ubohý vrah
je virtuózni syntéza některých známých témat a dramatických konvencí.
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Kohout se zde vrací k pirandelovské dramatice, již užíval ve svých ranných
hrách (vliv Jindřicha IVje zvláště zřejmý), avšak toto drama také odráží
techniku Petra Weisse a Féliciena Marceau. Dějová osnova je odvozena
velmi volně z povídky Leonida Andrejeva " R o z u m " (1920). Tato povídka
byla zdramatizována samým Andrejevem pro Moskevské umělecké
divadlo, ale zdá se, že Kohout s touto okolností nebyl obeznámen.
Děj se odehrává v sanatoriu pro duševně choré v Petrohradě, kolem
roku 1900. Hlavní postava je mladý, významný herec Korešencev, který
trpí fixní iluzí, že zavraždil svého kolegu a přítele Solověva. J a k se
Kerešencev domnívá, k vraždě došlo během představení Hamleta, v němž
on hrál hlavní roli a Solověv Polonia. J a k se později ukáže, jeho záměr
zabít Solověva skutečně existoval, avšak Kerešencev v rozhodném
okamžiku se zhroutil (scéna probodnutí Polonia v Gertrudině ložnici) a
místo aby Solověva zabil, začne se plazit po zemi a výt jako pes. Na své
nervové zhroucení se však vůbec nepamatuje a věří, že jeho přítel je
opravdu mrtev.
Kerešencev plánoval vraždu Solověva po dlouhou dobu a aby se později
vyhnul vězení, předstíral, že trpí náhlými návaly nepríčetnosti. To, že byl
zavřen do blázince, si vysvětluje tím, že jeho záměr se podařil, nechápaje,
že skutečné důvody jsou úplnějiné. P o nějaké době Kerešencev se rozhodl,
že místo toho, aby zůstal v blázinci, se raději podrobí soudnímu přelíčení.
Z tohoto důvodu se "přizná" vedoucímu lékaři, ale k jeho údivu lékař
odmítne přijmout jeho "zpověď". Aby lékaře a úřady přesvědčil, šílenství
bylo předstírané, Kerešencev napsal dramatické skicy ze svého života,
které chce předvést na improvizovaném jevišti v ústavní hale. Lékaři dali
souhlas k této šarádě, neboť doufají, že Kerešencova hra může mít účinek
psychodramatu a pomoci mu zbavit se své fixní iluze. Herci jsou členové
Kerešencevova ansámblu (včetně "mrtvého" Solověva), avšak ve svém
psychickém šoku Kerešencev je neschopen je poznat. Jeho životopis je
rozvinut retrospektivní analýzou a hrou ve hře. Autobiografické scény se
navíc prolínají s jeho komentáři, argumentacemi s lékaři, s oslovováním
"publika", jakož i se scénami z Hamleta a Cyrana, které vytvářejí jakýsi
ironický kontrapunkt k událostem.
Spoléhaje se hlavně na dramatický účinek vytvořený kaleidoskopickým
prolínáním jednotlivých pásem, Kohout se nesnažil příliš o pronikavou
psychologickou analýzu. Kerešencevův životopis, s výjimkou několika
scén, je typický melodramatický výčet zkušeností člověka, iehož duše byla
zraněna v ranném dětství. Byv opuštěn svými rodiči, Kerešencev se naučil
od malička potlačovat svoje pocity, a založí svůj život na racionálních
principech. Jeho citový vztah k lidem, zvláště k ženám, se projevoval
většinou sadisticky. Ústřední zápletka jeno autobiografie je milostný
trojúhelník. Zceia nečekaně, poprvé ve svém životě, Kerešencev se
zamiloval do mladé herečky Táni, ale jeho pověst metodického svůdce a
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vtipálka způsobila, že ho Táňa odmítla a vzala si Solověva. Kerešencev se
nejdříve domníval, že toto manželství vzhledem k Solověvovu stáří a
častému opilství ztroskotá, ale když k rozpadu nedošlo, Kerešencev si
vymyslel bizarní vražedný plán, aby se oběma pomstil. Na konci hry
vedoucí lékař blázince vysvětlí Kerešencevovi jeho skutečný stav, ale tento
šok neprivodí očekávaný účinek. J e h o rozumové chápání toho, co se stalo,
mu nepomůže vrátit se do normálního života, ale vede k destrukci jeho
"já". Hlavní ironie hry spočívá v tom, že divák se seznamuje s příběhem
očima Kerešenceva a až do samého konce se mylně domnívá, že je skutečně
normální a že vraždu spáchal.
Hra má několik témat, z nichž většina zdůrazňuje relativitu tzv.
protikladů lidské existence: iluze a skutečnosti, rozumu a citu,
sebepoznání a nevědomí, duševní normálnosti a šílenství. Prozkoumání
žádného z těchto témat nejde příliš do hloubky, avšak filozofie jakož i
psychologie není v d r a m a t u nejdůležitější. Ubohý vrah je jakási
dramatická křížovka, hra intelektuální par excellence, která vyžaduje
především pozornost k formě. R o v n ě ž j a k o Kohoutova nejúspěšnější hra z
šedesátých let, August, August, August, je to hra, jejíž úspěch závisí na
hlavním herci. Zatímco ostatní postavy jsou poměrně nerozvité a dávají
malou možnost k tvořivému hereckému projevu, protagonistova role, v
níž se protínají jednotlivá pásma a roviny hry, je neobyčejně náročná a
vyžaduje velkou hereckou virtuozitu.
D r u h á Kohoutova celovečerní hra, Ruleta je umělecky pod úrovní
předchozích her. J e to adaptace Andrejevovy povídky " T m a " (1907),
popisující neslavný konec mladého ruského revolucionáře, který je
pronásledován policií. Nemaje možnost najít jiného přístřeší, mladý muž
stráví noc v petrohradském bordelu. Pod vlivem nezvyklého prostředí,
tento mladý idealista projde neuvěřitelně rychle změnou osobnosti, a
protože se začne chovat nápadně, je odhalen a uvězněn. Kohout zdůrazňuje melodramatický prvek na úkor psychologie, o čemž svědčí i
okolnost, že vrchol dramatu, motiv sebevražedné hry, se vůbec v
Andrejevově příběhu nevyskytuje. Také Aksálje hra zřetelně slabší. Je to v
podstatě jednorozměrná alegorie o paradoxní podstatě lásky, jakýsi
Lehrstůck, který byl snad napsán pro mladé obecenstvo.20/
Poznámky:
1/ Tyto hry vyšly česky v knižním vydání: Václav Havel, Hry: 1970-1976, Toronto, 1977;
68 Publishers. V tomto článku užívám textu z tohoto vydání, s výjimkou Spiktenců, pro jejichž rozbor jsem užil rukopisu pozdějšího přepracování z roku 1971. Této verze, jež je podle
mého názoru na vyšší umělecké úrovni, bylo také užito v až dosud jediné inscenaci hry v
Theater Baden-Baden v únoru 1974. Před rokem 1968 Havel napsal tyto hry: Zahradní slavnost (1964), Vyrozumění (1965) a Ztížená možnost soustředění (1968).
2/ Spiklenci, str. 26.
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3/ Premiéra Žebrácké opery byla v Terstu, 1976, Teatro Stabile.
4/ Horský hotel dosud nebyl proveden.
5/ Audience a Vernisáž měly premiéru ve Vídni, Akademietheater des Burgtheaters, 1976.
6/ První čtyři jmenované hry vyšly v knižním vydání v německém překladu: Ivan Klíma,
Theaterstucke, Luzern, Frankfurt, 1971; C. J. Bucher. Hromobití a Hry vyšly také v německém překladu pod názvem Blilz und Donner a Spiele v cyklostylovaném vydání BärenreiterVerlag Karl Votterle. Před rokem 1968 Klíma napsal Zámek (1964), Mistr (1967), a Porota
(1968).
7/ Theaterstucke, str. 6/III. Přeloženo mnou. Cukrárna Myriam měla premiéru ve Vídni,
1969, Theater in der Josefstadt.
8/ Premiéra Ženicha pro Marcelu byla v New Yorku, 1969, Café la Mama.
9/ Pokoj pro dva nebyl dosud proveden.
10/ Hromobití nebylo dosud provedeno.
11/ Klára a dva pánové měla premiéru ve Vídni, 1971, Ateliertheater.
12/ Theaterstucke, str. 8, Přeloženo mnou.
13/ Hry měly premiéru ve Vídni, 1971, Kleines Theater der Josefstadt.
14/ Spiele, str. 110 a 116. Přeloženo mnou.
15/ Všechny tyto hry vyšly v německém překladu: Pavel Kohout, Krieg im dritten Stock,
Evol, Luzern/Frankfurt, 1970; M. J. Bucher; Armer Morder, ibid., 1972; Pech, BärenreiterVerlag Karl Votterle; Brand im Southerrain, ibid; Roulette, ibid. Před rokem 1968 Kohout
napsal Dobrá píseň (1952), Zářijové noci (1955), Sbohem, smutku (1957), Taková láska
(1957), Třetí sestra (1960), Říkali mi soudruhu (1961), Dvanáct (1963), a August, August,
August (1967).
16/ Premiéra Války ve třetím poschodí byla ve Vídni, 1970, Akademietheater.
17/ Pech pod střechou měl premiéru v Ingolstadtu, 1974, Stadttheater.
18/ Požár v suterénu měl premiéru tamtéž.
19/ Ubohý vrah měl premiéru ve Vídni, 1974. Volkstheater.
20/ Aksál měl premiéru v Grazu, 1970.
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O

konci a počátku

Rio Preisner
(Dokončení)
Zbylo tedy vůbec něco ze Solovjevova evolucionismu, co se nehřeje v
podkřídlí Antikrista? Solovjev sám si tuhle o t á z k u velmi d o b ř e
uvědomoval. A řekl bych, že jediným m o ž n ý m křesťanským vyústěním
j e h o evolucionismu bylo poznání, že skutečný cenný obsah postupujících
lidských dějin může zvážit a uchovat a proměnit nekonečné s v o b o d n ý m ,
n e k o n t r o l o v a t e l n ý m zásahem své božské vůle jedině Kristus.
T a k é Charles Péguy p o s t u p u j e , o b d o b n ě j a k o Solovjev, od absolutní
gnoze, přesněji: od její konkretizační p s e u d o p r a x e honosící se názvem
socialismus (v názvu samém už je zavinuta dialektika " a b s t r a k t n í h o k o n krétna") ke křesťanství. Na této vpravdě křížové cestě prošel básník všemi
zastaveními, jimiž je vytýčeno intinerarium současné krize v s a m é m středu
Církve.
O t á z k a vztahu Církve a světa zasahuje Péguyho d o hloubi básnické
existence. Nikoli jen proto, že s Církví zůstal-i v d o b á c h nejradikálnějšího
o d k l o n u od ní - spojen neviditelným sice, ale ž i v o t o d á r n ý m p o u t e m , ale i
p r o t o , že svět chápal v p o d s t a t ě vždy kreaturálně, tj. křesťansky, tj. v j e h o
nevývratné skutečné substanciálnosti, nad i mimo všechnu ideologickou
abstrakci i čirou fenomenalizaci.
Péguy náležel k prvním, k d o se pokusil určit pojem lidu ve d v a c á t é m
století, v o n o m pavěku, j e h o ž d o nebe volající zločiny se vesměs konají ve
j m é n u čiré abstrakce zvané "lid". Péguy zeskutečňuje a kritizuje tento
pojem zaprvé p o u k a z e m na j e h o s t a r o z á k o n n í úkol a úděl, z a d r u h é na j e h o
pravé a pravdivé reprezentanty: p r o r o k y izraelského lidu a světce lidu
křesťanského.
Dalším kruciálním t é m a t e m péguyovské křížové cesty, vyplývajícím z
básníkovy koncepce lidu, je r o z p o r n ý p r o b l é m vztahu individuální spásy a
vědomí nedílné solidarity s bližními. Péguy v zápase o vyrovnáni t o h o t o
rozporu stanul - j a k z n á m o - na s a m é m Drahu k o m u n i s m u , který
považoval za nezbytný p r ů v o d n í jev jednoty
myslí a srdcí, kraini a
radikální solidarity d o k o n c e i se zatracenými. Nebylo by jisté obtížné
p o u k á z a t na bíouznilské a místy jistě i bludné rysy t o h o t o výkyvu Péguy
na této excentrické dráze, ř a d u generaci ořed naší nynější nábožeňsi 01:
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krizí, existenciálne okusil nejen omamné vytržení všech současných
blouznilů, ale - na rozdíl od nich - poznal i přehořké vystřízlivění, dík
skutečnostní, kreaturální vize světa, která zůstala na dně básníkova nitra
nenarušena i ve chvílích vnějšího zaslepení. Péguy poznal srdcem i
rozumem, že citová jednota srdce nemůže substituovat jednotu myslí, tj.
souhlas rozumu pokorně a bděle usilujícího o pravdu. Právě na pólu
vizionářsky nazíraného komunismu solidární jednoty lidstva poznal a
zároveň prožil strašlivou opuštěnost křesťana ve světě organizujícím se
komunisticky, tj. ve jménu nepojmenovatelného "socialistického pekla"
totální beznaděje, oné v sobě rozporné absurdní negace všeho stvořeného
světa, vítězné negace vší skutečnosti, postupující vědecky a evolučně ke
konkrétnu imanentistické bezvýchodnosti. Antikristovství objevil tedy
Péguy nejen na hierarchických výšinách viditelné Církve, ale i v samém lůně solidárně totálního povstalectví, blouznilsky uvědomělé revolučnosti.
Byl zaskočen strašlivou dialektikou antikristovství rozemílající poslední
pozůstatky křesťanské kultury a civilizace.
Syntéza této dialektiky - jak ji vidí Péguy - zahrnuje v sobě od Hegela
přes Marxe až k proteovskému maloměšťáckému positivismu a
liberalismu in nuce kompletní světonázorový obsah našeho století: lidstvo
ve své nedílné, kolektivní a totalitární jednotě spěje údajně cestou vědecky
poznané a urychlované evoluce mimo dějiny k božství. Péguy nemohl sice
číst Teilharda de Chardina, nýbrž jen jeho francouzského předchůdce E.
Renana, v jehož knize ĽAvenir de la Science spatřoval "totální" manifest
moderního světa. Nikoli n á h o d o u vyšla kniha ve stejném roce j a k o
Komunistický
manifest. Péguy pochopil to, co zejména dnes se kamufluje
s nasazením všech pák politiky a sdělovacích prostředků, že totiž Marxův
Manifest by byl neúčinný a neúplný bez celé řady "totálních" manifestů
měšťáctví.
Pro dnešního úzkostně bloudícího křesťana nemůže být názornějšího
vodítka, ba průvodce, než Péguy na ústupu z existenciálních mezních
poloh boje proti modernímu antikristovství do středu bezpečnosti živého
křesťanství. Chtěl bych jen ve stručnosti poukázat na některé významné
opěrné body této velkolepé duchovní strategie.
Péguy patří k prvním moderním křesťanům, kteří začali tušit to, co bych
nazval historickou analogií mezi židovstvím a křesťanstvím. Dějiny
židovstva mu představují zahalené paradigma dějin křesťanství. Mezi
oběma dějinnými sférami existuje nejen vztah příčiny a následku, základu
a nadstavby, ale i vztah vzájemného zástupnictví. Péguy by v situaci
obklíčení současného státu Izrael jistě spatřoval kromě jiného i symbol
obklíčení křesťanů v současném světě. Na situaci Izraele může křesťan
takřka hmatatelně uhadovat svou vlastní dějinnou situaci. Tahle
historická analogie dává křesťanovi nejen možnost odhadnou skutečné
dějinné šance, ale zároveň i nesmyslnost pokusů o kompromis či dohodu s
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"ostatním" světem. Z toho ovšem Péguy neodvozuje nezbytnost odvratu
od světa, úsilí o "zduchovnění" - naopak: považuje právě prastarý,
tradičně biblický židovský realismus za jediné východisko i pro křesťany.
Proti "ostatnímu" světu lze bojovat jen láskyplným a bojovným příklonem
k skutečné realitě světa. Skutečná skutečnost světa je dnes zahalena do
nesčetných závojů klamů, fikcí a utopismů, tak, že dobrat se už jen k
povrchu kreaturální skutečnosti vyžaduje neúprosně bojovného nasazení
všech sil. Velikým vzorem téhle láskyplné bojovnosti v samém středu
světskosti se Péguymu stala svatá J o h a n k a z Arku. V rovině filosofické
pak Bergson, se svým nikoli analytickým, nýbrž bezprostředně intuitivním
pojetím v podstatě nepřeberné a nesystematizovatelné reality.
Pro Péguyho i křesťanská kultura, hodná toho jména, vyrůstá z
intuitivně a s láskou uchopované reality zejména v její prosycenosti
dějinami. Křesťanství vytváří svou kulturu nikoli z "ducha", tedy j a k o
čirou uměle konstruovanou nadstavbu, nýbrž j a k o neoddělitelného
svědka svého nedílného sepětí se skutečností světa. Inkarnovaný Kristus
Bůh se Péguymu - podobně jako předtím už Hamannovi - stal takřka
"automaticky" i nejvyšším a jediným kánonem krásy v umění a gruntem
veškeré reálné, lidsky lidské kultury a civilizace. Křesťanství bez
kreatuálně zakořeněné kultury, toť pro Péguyho vlastně protimluv.
A přesto právě dnes jsme svědky křesťanství existujícího ve světě
oprošťujícím se od posledních chatrných zbytků křesťanské kultury. Nelze
však jistě ztotožňovat zánik křesťanské kultury se zánikem křesťanství
samého. Také nelze dnešní křesťanství nazývat nekulturním ve smyslu
zbavenosti kultury. Charakterizoval bych dnešní
bezkulturnost
křesťanství j a k o pouhé zdání. Jde spíš o dosud neprobádáný fenomén
tajemné transparence, zneviditelnění křesťanské kultury, která ve světě
rychle se šířící civilizace totalitárního znelidštění - jež se s oblibou zdobí
ornamenty a konstrukcemi ideologické, tj. v podstatě antirealistické,
abstraktně spirituální kultury - se redukuje na nejprostší lidská gesta,
lidskou tvář, lidský jazyk, lidské myšlení a usuzování, lidské mlčení, lidský
vztah, aby ve zcela nečekaném a nepředvídatelném okamžiku vydala
svědectví své neutuchající, ba přímo explozivní potence: například v tvůrčí
o s o b n o s t i t a k o v é h o Solženicyna. N á z o r P é g u y h o o bytostné
neoddělitelnosti křesťanství a realiticky kreaturální, v dějinách zakotvené
kultury se tím myslím jen potvrzuje.
Péguyho slabost skýtá též paradigma pro slabost všeho moderního
křesťanství - obnažuje do hloubi kořenů skrytou příčinu jeho krize. Básník
Péguy byl neschopen přijmout nauku o věčných pekelných trestech. V této
neschopnosti tkví i Péguyho univerzální, či globální socialismus blaženství, v němž Solovjev už spatřoval nejsvůdnější krysařský trylek Antikrista. Péguy se však ani v této nebezpečné utopické sféře nehodlal zříci ryze
křesťanských hodnot. To, že se tím dostal do nepřekonatelných rozporů,
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vidí někteří (k nimž jistě nelze počítat převážnou část okcidentální
inteligencie) dnes, po zkušenostech s reálnou socialistickou "praxí", jasněji
než on, jenž v tom byl odkázán dílem na básnickou fantazii své cite
Harmonieuse,
své metropole Souladu, dílem na racionální abstrakci.
Nicméně - Péguyho zápas o vytýčení nesocializovatelné
sféry ve
vizionářském modelu universálního socialismu přináší nesporný důkaz o
básníkově neporušeném smyslu pro vpravdě křesťanský, perzonální
realismus. Péguy nezůstává u pouhého naivně paušálního požadavku
uchování perzonálních svobod v socialistické společnosti (který
marxismus hravě vyvrací dialektikou konkrétního), ale kromě toho s
instinktivní přesností určuje světský grunt těchto svobod: ve vědě, umění a
filosofii, které staví apriori mimo či «ař/jakoukoli socializaci. Vždy mu jde
o rozlišení mezi "humanitě" a "société".
V ideální sféře básnické vize toto rozlišení zajisté vytváří dojem
dostatečného zajištění humanity. V praxi - již Péguy nikdy neprožil - se
ovšem velmi rychle projeví iluzivnost tohoto teoretického rozlišení, v němž
každý marxista velmi rychle rozpozná "nedialektický" a "idealistický"
pokus o absolutní osamostatnění nadstavby. Relativní
nezávislost
filosofie, umění a vědy v kapitalistickém světě svedla Péguyho k
domněnce, že socializací hospodářství a společnosti lze tuto relativní
nezávislost integrovat v úplné osvobození. Socialistická praxe ukázala, že
se naopak relativní nezávislost vědy, filosofie a umění mění v absolutní
závislost, jež se ovšem lstí dialektiky konkrétního označí za jedinou
možnou formu osvobození.
Kořeny Péguyho univerzálního socialismu vyrůstaly - jak jsem naznačil
- z nemožnosti přijmout fakt věčného zatracení. Se socialistickým
základem vize "Cité Harmonieuse" byla neoddělitelně a logicky spjata
představa totality, tj. participace beze zbytku všeho lidstva na všelidském
štěstí a blaženosti. Totalita blaženství vyžaduje, podle Péguyho, totalitu
účasti. "Musíme se všichni bez rozdílu zachránit. Všichni bez rozdílu
musíme dospět k Bohu. Co by řekl Bůh, kdybychom k němu dospěli bez
těch ostatních?" Péguy v roce 1900 hovoří o nezbytné "solidaritě" se
zatracenci, s psanci a exulanty věčnosti. Od těchto zatracenců byl u
Péguyho už jen krok k "psancům kapitalistického hospodářství", k masám
"bídníků". Péguy identifikoval - j a k o před ním už Engels - sociální bídu s
reálným peklem. A to ještě neměl tušení o koncentračních táborech a
bolševické Sibiři!
Ještě jednou tedy: Péguyho univerzální socialismus vyrůstá z odmítnutí
dogmatu o věčnosti pekla. Tím se však současně veškerá bída světa
ztotožňuje s pojmem pekla; diference svět: peklo padá, zrovna tak j a k o
diference svět: ráj. Příznačné pro vizi univerzálního socialismu je totiž i to,
že veškeré lidstvo vlastními silami může dospět k Bohu, čili do "města
univerzálního blaženství". Jinými slovy: k identitě sociální bídy a pekla
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náleží nezbytné i představa progresivního sebevykoupení lidstva (s
blahovolným přispěním, či souhlasem Božím), stará gnostickomystická
vize o zásnubách nebe a pekla. V hlubinách (světského) pekla se rodí síla
titánského vzestupu do výšin ráje. Peklo se stalo nezbytnou premisou
dosažení ráje vlastními silami.
Kdyby se byl Péguy zabydlil v této dialektice, zařadil by se do zástupu
všemožných socialistických gnostiků směřujících somnambulně k roku
1917, k východisku socialistické dialektiky konkrétního. Péguyho analyzy
světského inferna (ztotožněného s peklem "o sobě") však - dík básníkově
milostmi obdařenému hlubinnému zraku - vedly k překvapujícímu
přesmyku. Ve zkratce řečeno: při prožívání světského pekla Péguy k
svému zděšení poznal, že zatracení člověka ve své nejskrytější podstatě je
totožné s tím, co Bergson (jím obdivovaný filosof), a později Bernanos,
nazvali zdřevěněním
duše, zkameněním
srdce. Péguy tyhle příklady
absolutního odlidštění a zlhostejnění do nejhlubší substance lidské
existence potkával v měšťácké společnosti své Francie skoro denně. A co
hůře, potkával je neméně i v rozčilených, svářících se skupinách
socialistické inteligence, zejména pak v postavách i postavičkách
socialistických vůdců, jimž se idea stala pouhým pláštíkem zcela věcné,
vnitřně neúčastněné, permanentně zrazující kalkulace s mocí. Zde, v
samém středu metropole Souladu jakoby se začaly šířit jakési duchovní
"slums", to, co Péguy pak nazval "socialistickým peklem".
S tím souvisel ještě další důležitý poznatek: hlavní příčina zdřevěnění
duší, sebezatracení nebyla hospodářská nýbrž duchovní. Péguy takřka
proti své vůli, navzdory vizi univerzálního socialismu, začal tušit možnost
skutečného, nevyvratitelného, věčného pekelného zatracení nikoli z vůle
trestajícího Boha, ale z vůle člověka, a to dokonce z téže vůle, která - jak se
básník vizionářsky domníval - by byla schopna vyvést lidstvo z propastí
pekel na výšiny ráje. Rozpor, který se tím před Péguym rozevřel, by se dal
vytýčit snad takto: jestliže lidstvo je schopno vybudovat rajské město
Souladu, nepotřebuje k tomu Boha; jenže lidstvo bez Boha - toť věčnost
všelidského pekla. Tento rozpor vyvstal Péguymu v socialistickém táboře
nikoli jen proto, že byl apriorně spjat se socialistickou gnozí, ale především
proto, že právě ve své rozpornosti se socialismus ideálně ztotožňoval s
tváří okcidentálního měšťáctví. Zde, mezi měšťáckými blouznily objevil
základnu budoucích pokusů o dosažení všelidské spásy metodou zásnub
pekla s nebem.
Péguyho dílo zralosti stojí ve znamení hledání východiska z tohoto
odlidšťujícího rozporu. I ve chvílích nej krajnějšího odklonu od j á d r a
křesťanství nikdy nezpochyboval o tom, že východisko - bylo-li vůbec jaké
- je možno hledat a nalézat pouze na půdě křesťanství. Pro Péguyho to
z n a m e n a l o v prvé řadě: o d m í t n u t í p s e u d o v ý c h o d i s e k , jejichž
nediskutovatelnou premisou byl dovršený odpad od křesťanství,
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projevující se radikálním odmítnutím stvořenecky zavazující reality světa
ve prospěch odsvětštělého, nekonečného duchovna. Básník Péguy
křesťanskou závaznost vůči skutečnosti jsoucna v protikladu ke gnostické
spiritualizaci vyjádřil obrazným protikladem dějin a mýtu, totiž:
neopakovatelnosti Velkého pátku a ilusivního koloběhu "slavení jara".
Zadruhé pak Péguy pochopil, že nepředstíraný křesťanský realismus nemůže být jiný než kristocentrický. Neexistuje vpravdě závazná skutečnost
světa, ale i závaznost této skutečnosti, jež vyplynula z Kristova sestupu k
samému dnu její padlé nicotnosti. Tím - podle Péguyho - nejnižší a
nejbědnější se dostalo do komunikace s nejvyšším a vyvoleným, hříšné se
svatostí. Tato komunikace musí mít dynamický, vzestupný charakter,
usuzuje Péguy, musí směřovat z hlubin světa k výšinám Kristovy Církve,
má-li být komunikace vůbec hodna toho jména. A neexistuje jiný zacílený,
smysluplný vzestupný dynamismus, než právě takto vyúsťující do bran
Církve. "Schodiště kostela vystupuje z tržiště." Přechod od světa k Církvi
je sice plynulý, má-li však být současně přechodem vzestupným a
zacíleným, není pro svět jiné cesty než právě a jen ke Kristově Církvi.
Všechen jiný "vzestup" a " p o k r o k " jsou pro Péguyho kategorie
"importované z Německa", čili odvozené z německého idealismu.
Uznání nevývratné skutečnosti světa - dík tomu, že Kristus sestoupil na
samé dno jeho bědnosti - se naplňuje bezprostřední účastí křesťana na věcech tohoto světa. Program této účasti má u Péguyho výrazně politický,
nebo lépe: metapolitický podtext. "Být pouze katolíkem nestačí, k tomu je
třeba přizpůsobit v časnosti, chceme-li zachránit budoucnost světa před
časnými tyraniemi." Pojem "tyranie" interpretuje Péguy velmi moderně jako vládu systematického odlidšťování člověka, tedy už jako totalitární systém a nikoli jen j a k o pouhou diktaturu samozvaného jedince; a úkol křesťana spatřuje v aktivním boji proti t o m u t o skoro nezničitelnému systému.
Boj vůbec patří k základům lidských dějin, praví Péguy. A nemylme se,
říká-li Péguy boj, odvrací se nejen od všeho spiritualistického kvietismu,
ale i od ústupkářského a kolaborantského pacifismu. " K d o se utíká k svátostem a modlitbě jen proto, aby se ve válečnýh dobách vyhnul práci a boji,
porušuje řád Boží... vítězství v bitvách závisí výhradně na činech, a je
hloupé a zrádné chtít, aby Bůh pracoval za nás... Prosit o vítězství bez
odhodlání bojovat, toť nestoudné."
Dnes by právě na tahle manifestační slova mohli s chutí poukázat
zastánci marxistickokřesťanské revoluce. Avšak jde nyní o to rozpoznat,
proti čemu a jak v dnešním bludném světě bojovat. Boj v labyrintu
bezvýchodnosti snadno nabývá podoby "dialektické" sebedestrukce
člověka, i když, ba právě když je veden pod praporem duchovních a
utopických ideálů. Péguy poskytl křesťanu 20. století výrazného
ukazatele, když na ústupu z utopických pozic univerzálního socialismu
objevil, že poctivý boj křesťana v dnešním světě pokroku a s ním spjatých
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pseudorevolucí je poznamenán nezaměnitelnou pečetí osamělosti.
Za
křesťanskou kulturu, za "velké kultury", jak praví Péguy, bojují už jen
jedinci "bez pověření", mimo jakoukoli organizaci, stranu, skupinu,
kolektiv. Zápas, který vedou tito inzulární jedinci, probíhá na dvou
frontách: proti světu kolektivity, té "horizontální solidarity", proti
politické kombinatorice, proti dialektice peněz a moci, proti
mechanickému, kašovitému, bezcharakternímu rovnostářství a
soudružství, proti kvantitativnímu budovatelskému pokrokářství, proti
zmezinárodnělému bezdomoví, proti permanentnímu strachu před pravou
bázní, proti zbabělosti, jež vhání lidstvo tím spíše do války - to na jedné
straně; na druhé straně proti teologům a kněžím v Církvi samé, kteří v
očích Péguyho zradili svět příklonem k falešnému, nelidskému, čirému
duchovnu. Tady Péguy skoro prorocky na prahu 20. století hovoří o líté
občanské válce v samém středu Církve. Nemohl tenkrát ovšem ještě vidět
zcela jasně celou komplexivitu a dialektiku té "bratovražedné" války,
neboť nezažil ještě "revoluční" zvrat spirituality, čirého duchovna v
pseudopraxi progresivně dialektické konkretizace království božího,
postupující ruku v ruce s organizacemi "horizontální" budovatelské
"solidarity".
Zralý, vystřízlivělý Charles Péguy to vyslovuje nadmíru jasně a
nezaměnitelně: po Golgotě nemůže následovat už žádný vylepšenější a
pokrokovější
svět. Vše, co se po Golgotě opovažuje nazývat pokrokem, je
ve skutečnosti mechanickým součtem fenoménů staroby, n á h r a d o u za
živou historickou paměť, nekonečným, nesmyslným a bezcílným soupisem
faktů. (Dnešními komputery j a k o b y onen bezpamětný, odlidštěný soupis,
náhrada za historickou paměť, vrcholil.) Co zbývá po Golgotě, a co se snad
dá nazývat krokem vpřed, je to, co Péguy, a po něm například Peter Wust,
nazývá smělostí (Wagnis) ve světě nejistot a nezajištěností; aktivita tedy,
která stojí v přímém protikladu k zvrhlé touze moderního světa po totální
zaopatřenosti, třeba i za cenu totálního zotročení. Zde secézura mezi stále
totalitárnějším socialismem a Péguyho křesťanským, vertikálním
"solidarismem" rozvírá už nadjiné zřetelně. T a m utopické, futuristické (a
futurologické) negování reálné přítomnosti, zde smělé
přitakání
přítomnému okamžiku. Smělost v nejistotě je koneckonců opisem
každodenního křesťanova odhodlaného přitakání skutečnosti stvoření a
smysluplnosti dějinného světa. Všechny moderní revoluce, nepochybně
vykazující celou škálu odvážných činů, jsou namířeny právě proti t o m u t o
velkému, smělému ano člověka k dějinnému jsoucnu a bytí.
Zápas inzulárních jedinců musel u Péguyho skoro zákonitě dospět k
antiutopickému souhlasu s daným okamžikem. Tento okamžik u Péguyho
nelze však chápat například bezrozměrně kierkegaardovsky j a k o bod
dotyku času a věčnosti, spíš asi hamannovsky j a k o okamžik, jehož
okamžitost má ráz protologicko-eschatologický, tj. svým zapuštěním do
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prapočátku teprve je s to poukazovat k fínalitě, a teprve v této dějinné
komplexnosti a dík jí je schopen j a k o "naplněný" okamžik vejít v dotyk s
věčnem. Až poté, co dostatečně promyslíme komplexitu okamžiku j a k o
časoprostorového "uzemnění" zápasu osamělých jedinců, pochopíme i
příčiny a východisko Péguyho kritiky ideologií pokroku a revolučního
vývoje. Vývoj a pokrok v jeho očích jsou jen pláštíkem "evropského
rozkladu, který zachvátil celý svět". Dalo by se to říci vyhroceně i takto:
rozklad vypouští hnilobné utopické sny; moderní socialistická utopie, toť
futuristická sebeprojekce rozkladu.
Nejděsivěji se evropský rozklad projevuje podle Péguyho v lhostejnosti
moderní evropské inteligence k velkým filosofům západu a k
židovskokřesťanskému náboženskému odkazu. Ba hůř: v škodolibé
radosti této inteligencie nad zánikem tohoto dědictví. Ba ještě hůř: v
domněnce těchto vzdělanců, že křesťanství lze nahradit něčím lepším a
dokonalejším. Pokrokový evropský intelektuál nechápe především, že v
křesťanství samém neexistuje žádný pokrok. "Jen moderní svět dělá
pokroky. My křesťané jsme jednou provždy tak hloupí j a k o byl svatý
Chrisostomus." Říká-li Péguy "tak hloupí", vzývá tím zároveň ono dětství
v duchu, které nezná vývoje, růstu a pokroku směrem k osvícené
dospělosti. Dětství v duchu pak u Péguyho znamená bezprostřední vztah k
bytí jsoucna, samozřejmou
zakořeněnost v stvořené skutečnosti, po níž
marně toužil svého času i R. M. Rilke. Také všechna "smělost" usiluje o
vybojování toho dětství navzdory pokrokové dospělosti moderního věku,
navzdory všem revolucím předčasně zesenilněných, bradatých jinochů.
Zralý Péguy však především objevil zásadně antisocialistickou zbraň v
naději. Jen ona dává sílu odvážným osamělcům ve světě nezadržitelného,
zničujícího pokroku ubírat se proti "zákonitému" trendu. Na tajemství
naděje je koneckonců založen veškerý křesťanský kreaturální realismus,
odvaha přitakat světu jaký je u vědomí lidské nemohoucnosti změnit jej k
lepšímu. Přitom právě v tomto "reakčním" vědomí tkví zároveň paradoxní
důvěra v "lepší příští", v proměnu jsoucna vymykající se nejsmělejším
horizontům všech minulých i budoucích revolucí utopična. Sociální
projekcí této paradoxní naděje je společenství svatých, v j e h o ž středu stojí,
jak je přesvědčen Péguy, Panna Maria, předzjednání uskutečnělého,
ztělesněného cíle vší paradoxní naděje. Právě tato reálně a dějinně daná
existence Panny Marie, matky Boží, vyvrací v Péguyho koncepci veškeré
utopické představy o aproximativním vývoji a pokroku. Její reálná,
existující lidská dokonalost podmiňuje skrytou dynamiku paradoxní
naděje křesťana v lidsky nezdokonalitelném světě. Současně pak naděje
přitakající světu, jaký je, váže společenství nadějeplných nerozlučitelně Péguy by řekl: solidárně - k zástupům hříšníků.
Vedle naděje klade Péguy proti ideologii pokroku kategorii hry.
Navazuje tím nepochybně na Pascalovu teologii " s á z k y " - a stojí zároveň v
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radikální opozici například k F. Schillerovi - kterou interpretuje j a k o hru,
již zahájil Bůh s člověkem s tím úmyslem, aby ho nechal - a třeba i proti
jeho vlastní vůli - vyhrát. "Často se pouštím do hry s člověkem, praví Bůh,
ale ten bloud chce mermomocí prohrát, a m n ě j d e jen o to, aby vyhrál." A
tak Bůh dopustí, aby člověk prohrál, čímž vyhoví jeho vůli, jenže hra se
jmenuje "kdo prohraje, vyhraje". "Zvláštní hra: jsem jeho partnerem i
protihráčem: on mě chce porazit, a tím prohrát; a já, jeho protivník, chci,
aby vyhrál," říká Bůh v Péguyho úchvatně odvážných Mystériích naděje a
neviňátek, které v raných šedesátých letech kolovaly v samizdatovém
překladu I. S. v kruzích české katolické inteligence.
A tak dialektika této hry posiluje a utvrzuje naději v lepší příští lidstva
navzdory vší apokalypticky vítězné prohry. O b d o b n o u dialektiku
objevíme i v Péguyho básnické vizi noci, jíž sice dílem navazuje na
transcendentálni tradici mystiků a dílem na romantickou metafyziku
identity, přičemž j a k o b y oba trendy integroval v to, co bych nazval
křesťansky kreaturálním zejsoucněním noci j a k o nejpříhodnějšího obrazu
samého prazákladu bytí. Zcela logicky tu Péguy spojuje noc s utěšlivým
spánkem v podkřídlí (tmavé) nevyvratitelnosti stvoření, s
dětským
vědomím chráněnosti a bezpečí. Péguyho noc je ovšem současně spojena s
velkopáteční nocí mysteriózního znepřítomnění Boha, přechází tedy i v
"heideggerovskou" světovou noc (Weltnacht); ale - na rozdíl od
Heideggera - v okamžiku nejhlubšího propadání do propasti temnot, ba
právě v tomto velkopátečním okamžiku kosmického temna, právě svou
"nocností" vzývá zároveň mystérium d o k o n a n é h o zpřítomnění boha na
samém dně jsoucna. Noc naděje.
červenec - říjen 1975
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Demokratická revoluce
Paradoxy revolucí
Ivan Sviták
I.

Revolution does not always come when things are goingfrom
bad to worse... The regime t hal is destroyed by a revolution is
always beller than lhe one preceding it, and experience teaches
us that usually the most dangerous tíme f or a bad govemment is
when it attempts to reform ilself.
Alexis de TocqueviUe

Rozumět dejinám dvacátého století znamená rozumět revolucím a
válkám této epochy, zejména však důsledkům ruské revoluce a dvou
světových válek pro globální i lokální politiku. Politika je totiž pouze
vědomým vytvářením dějin nebo naopak břídilstvím, jež spontánní síla
historie opravuje s onou brutalitou, kterou si chápavá mysl může ušetřit
tím, že dějiny chápe. Historiae nisi parendo imperamus. Dějiny jsou však v
našem věku dějinami revolucí, a proto historik se musí zabývat revolucemi
jako procesy, které musí posuzovat sine ira et studio, ať už důsledky
revolucí trpí nebo je jimi odměňován. Důsledkům revoluce-jež jsou zase
jen důsledky válek - se nelze vyhnout, protože jak revoluce tak války jsou
jen vědomou či nevědomou reakcí na strukturální posuny v evropské
společnosti, vyvolané průmyslovými revolucemi a populační explozí.
Téma revoluce je dominantní téma století a čím lépe chápeme paradoxní
ráz revolucí, tím jasnější je logika paradoxů dvacátého věku, nevyjímaje
sovětskou okupaci Československa.
Paradox číslo jedna, jejž můžeme nazvat Tocquevillovým paradoxem,
je skutečnost, že revoluce nenastává tehdy, kdyžje lidem nejhůře, ale právě
tehdy, když se vláda snaží o reformy, a že tedy revoluce zpravidla ničí
režim ochotný ke změně a nastoluje vládu intolerance. Zkoumání
klasických revolucí prokázalo jistý rytmus průběhu politických a
sociálních změn, jež vedou od vlády umírněných k vládě extrémistů, pak k
teroru a nakonec k Thermidoru, jež logiku dějin vrací k předrevolučním
podmínkám. Revoluce jsou tedy paradoxní procesy už proto, že končí
kontrarevolucemi (Thermidory), a že přerušené téma ekonomických a
sociálních změn, jež se právě predrevoluční vláda rozhoduje řešit dějinami
a v dějinách, tedy postupně, bylo zbytečně přerváno iluzí, že historické
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úkoly je možno řešit v mysli lidí, revolucionářů a mas, místo v realitě
komplexních procesů. Důsledkem tohoto p a r a d o x u je smutná, leč
dějinami potvrzená pravda, že režimy se udrží vždy, jestliže sledují
paradoxní nezbytnost degenerativního trendu revoluce a že při tom je
bohužel lhostejné, zda lidská práva surově ničí n e b o j e respektují, zda jsou
porevoluční vlády demokratické nebo totalitní. A naopak, revoluční vlády
ztroskotávají vždy, chtějí-li se paradoxu vyhnout, opět bez ohledu na
humanitární nebo totalitní, demokratickou nebo autoritativní povahu vůdců, hnutí a institucí. Revoluce je stejně zlomyslná j a k o dějiny.
P a r a d o x číslo dvě tkví v tom, že každé revoluční hnutí operovalo a
operuje s předpokladem - s utopickou ideologií - že revoluce uskuteční
zásadní změnu. V ideologii, čili ve falešném vědomí, se právě jeví taková
změna j a k o možná, nutná a proveditelná, a pokud neexistuje konfrontace
reality s utopií (ideologií), neexistuje ani ona roztržka teorie a praxe, jež se
objevuje, jakmile revolucionáři uchopí moc. Ihned poté se stane paradox
zřetelný a čím jasnější mysl a čím horoucnější srdce revolucionáře, tím víc
bude trpět zdánlivě nepochopitelným jevem, že totiž revoluční hnutí, které
dosáhlo moci, není schopno uskutečnit své ideály. Výměna gardy, puče,
nářky nad degenerací revoluce nebo morální korupcí vůdců jsou jen
epifenomena triviální skutečnosti, že konzolidace moci v rukou
revolucionářů vyvolává tentýž (nebo spíše silnější) zájem na kontinuitě
vlastní moci, jaký byl odsuzován u předrevolučních vládců. Ideály
revolučního hnutí se prostě dostaly do konfliktu s vitálním zájmem
revolucinářů na udržení vlastní moci, na konzolidaci nových vztahů
nastolených revolucí, takže strukturální změny v organizaci hnutí, revize
ideologie a motivace reálnými zájmy a situacemi vytlačí utopický ráz
myšlení a kritickou povahu politické akce. Apologetika a konformismus
slaví triumfy nepředstavitelné před uchopením moci. Tento paradox je
osudový právě pro ty, kdož věřili původním ideálům; právě oni se stávají
brzdou revoluce - přesněji degenerace revoluce. Proto musí revoluce
obětovat právě své idealisty, své světce. Utopisté, intelektuálové a
pravověrní musí být obětováni pro svou integritu, protože - věříce idejím
revoluce - zrazují realitu mocenské hry; žijíce v minulosti revolučního
pathosu ideologie, nechápou civilní zájem na mechanice moci. Realita
prostě vítězí nad ideologií a tato gigantická roztržka mezi snem a budoucí
společností a realitou daných možností vlády, tento rozpor mezi teorií a
praxí, se na nás dosud šklebí z dějin tohoto století j a k o hlavní paradox
stalinismu.
Paradox číslo tři je nejkomičtější i nejtrpčí, protože se jeví j a k o konečně
poznaná pravda právě těm, kdo přežili a myšlenkově zvládli
paradoxialitu předchozích fází revoluce. Avšak právě tato "pravda" je
jen konečnou instancí revoluční iluze o proměně společnosti. Jednodušeji
řečeno, paradox tkví v tom, že revoluce je právě svými vůdci rozpoznána
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jako paradox. Pozice vládnoucí elity promění během jednoho či dvou
desetiletí hlediska vůdců natolik, že se jim samým jeví revoluční heslajako
to, čím vždycky tato hesla byla, totiž j a k o záminka uchopení moci. Znajíce
výborně mentalitu mas, opozičního hnutí a funkci ideologie, zavedou ta
nejúčinnější opatření proti oné iluzivně-ideálně-utopické kritice, jež je
hodila do sedla a vyloučí tak aspoň na jednu generaci reálnou opozici.
Kontrarevoluce je konečný výsledek revolučního cyklu, zatímco reálné
změny ve společenské struktuře, totiž objektivní úkoly rozvoje výroby a
spotřeby, pokračují tímtéž hlemýždím tempem jako před revolučním
otřesem, snad jen s tím rozdílem, že privilegia nově zavedená jsou
snesitelnější než privilegia starého režimu. Poslední důsledek paradoxu
není však v objevu, že sama revoluce má paradoxní důsledky - nad tím může dialektik jen zajásat - ale v tom, že sám základní předpoklad, na němž
aktivita revolucionáře spočívala, se ukazuje být jen grandiózní omyl.
Revolucionáři se chtěli spasit v dějinách a skrze dějiny, jenže dějiny ani
nenabízejí ani neposkytují spásu. Dějiny vesmíru míjejí odnikud nikam a
právě věda objevuje black holes absolutní smrti. Kdeže jsou hodnoty, jež
dávají jedněm právo zabíjet d r u h é j m é n e m ideálu nebo zabíjet myšlenky ve
jménu pokroku, není-li v dějinách spása? Avšak není-li v dějinách spása,
pak není politická moc vážným problémem a revoluce je jen paradoxní
iluze spásy, rozpoznaná ve své trpké prázdnotě právě revolucionáři, jež se
dějinám obětují.
Dialektika těchto paradoxů se dá uplatnit na klíčovou historickou
událost století - na Říjnovou revoluci - skoro beze zbytku. Čím víc se ruská
společnost vzdaluje od své revoluce, tím jsou patrnější podobnosti s
vývojem francouzské buržoazie a problematičnost výsledků toho, co se
nazývá "socialistickou revolucí". Abychom předešli nedorozumění,
musíme zdůraznit, že úspěchy Sovětského svazu během posledních pěti
desetiletí jsou zcela jednoznačné, a že Stalinova diktatura zůstane spjata s
nejméně třemi kardinálními triumfy - s industrializací Ruska, s porážkou
nacismu a s vybudováním atomového potencionálu sovětského státu.
Teprve když oceníme tyto nesporné úspěchy sovětského režimu, jenž za
obrovskou cenu miliónů zničených životů dokázal skoro nemožné,
musíme poukázat na paradoxní povahu výsledků revoluce: navzdor
industrializaci a mocenskému vzestupu Sovětského svazu, je ruská
revoluce j a k o revoluce socialistická naprostým
nezdarem.
Bolševici
dokázali uskutečnit pouze program ruského národního "socialismu" jako
paskvilu Marxovy vize budoucí společnosti a dokázali to jen za cenu
zestonásobení brutality carismu. Bolševici potlačili socialistickou
demokracii dělníků, rolníků a vojáků prvních let revoluce, a nahradili
revoluční demokracii sovětů za diktaturu strany, Čeky a armády. Docílili v
dějinách nevídané akumulace moci a vytvořili represivní aparát, jenž
neměl a nemá obdoby, avšak docílili to jen za cenu naprosté roztržky s
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cílem socialistického hnutí. A přesně tady je patrný neúspěch sovětské
revoluce, jenž je totožný s triumfy totalitní diktatury sovětského státu.
Ruská dělnická třída dokázala změnit vlastnické vztahy a vyvlastnit
dřívější vlastníky výrobních prostředků, ale nedokázala změnit výrobní
vztahy a autoritativní struktury, na nichž byla založena výroba a
distribuce zboží. Změnili se držitelé ekonomické a politické moci, leč to
bylo také vše. Socialistický charakter první fáze revoluční demokracie, čili
tak zvaný válečný komunismus, byl vystřídán autoritativní strukturou
výroby a státní organizace nebyla odložena na smetiště dějin, kam ji svorně
odkazovali Marx i Lenin. Kapitalistická struktura výroby, autoritativní,
represivní a diskriminující, nebyla nahražena neautoritativní, bezstátní
organizací svobodných výrobců - což byl smysl socialistické revoluce - ale
autoritativní systém byl převzat a překřtěn na socialistickou společnost.
Výrobní vztahy, za nichž probíhá výroba, zůstaly nezměněny navzdor
vlastnickým změnám, navzdor novým držitelům. Organizace svobodných
výrobců zůstala tímže snem jakým byla v době Pařížské komuny, až na to,
že úkazem nových carů byla stará opresivní realita carismu nazvána
budováním socialismu. Tato mystifikace nezměněně trvá, ale její
kredibilita se prudce snižuje, jak se stává zjevnějším, že ruská revoluce
nenaplnila smysl socialismu, ale proměila svými paradoxy právě Marxovy
myšlenky v úděsné karikatury.
Marx považoval za socialistickou (komunistickou) pouze takovou
společenskou strukturu, v níž neexistují třídy, dělba práce, vykořisťování,
soukromé vlastnictví a odcizení, čili společnost, jež by uspokojovala lidské
potřeby co nejúplněji. Budoucí společnost měla být nutným plodem
rozporů kapitalismu a eo ipso mohla vzniknout jen na základě rozvoje
výrobních sil a blahobytu ve společnosti, kde industrializace byla již
provedena. Sovětská společnost nemá takové rysy ani po padesáti letech
své existence a považovat ruskou společnost za uskutečnění Marxových
idejí, je absolutní nesmysl. Ruská revoluce v Marxově hledisku není
realizací socialistického ideálu, ale jeho totálním krachem, protože
rozhodující problém ruské revoluce j a k o revoluce socialistické, totiž
změna výrobních vztahů, či samospráva výrobců, zůstává neřešen a
dokonce nerozpoznán. Ani znárodnění, ani "vláda strany dělnické třídy",
čili diktatura proletariátu, nezajistily to, co od nich čekala ruská dělnická
třída, protože ani ve znárodněném průmyslu nemají ruští pracující žádný
vliv na své životní a pracovní podmínky.
Všechna základní rozhodnutí
jsou činěna bez dělníků samých: co, kdo, jak a za jakou cenu vyrábí, o tom
rozhoduje stát, strana, byrokracie, mocenská elita, nikoli výrobci sami.
Zásadní rozhodnutí jsou tedy vnášena do továrny zvenčí, a skutečnost, že
rozhodnutí nečiní soukromí vlastníci, ale státní byrokraté, spíše ztěžuje
situaci dělníků samých. V klasicky leninském stylu jsou dělníci považováni
za neschopné ekonomických rozhodnutí, p o d o b n ě j a k o je Lenin - ne Marx
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- považoval za neschopné revoluční akce bez profesionálních intelektuálů.
Zde jsme u j á d r a věci.
V sovětské společnosti trvá základ všech třídních společností, totiž
oddělení výrobce od výrobních prostředků a od výrobku samotného.
Místo samosprávy výrobců, jež by rozhodovali o centrální otázce kdo, jak,
co a za jakou cenu výrábí, nová třída technokratů, byrokratů a aparátčíků,
čili nová mocenská elita rozhoduje v podobném autoritativním r á m c i j a k o
kterákoli mocenská elita buržoázni společnosti, jen s tím rozdílem, že
dělníci ztratili skoro všechny prostředky politické sebeobrany a jsou
předmětem nejsurovějšího vykořisťování v dějinách. Problém samosprávy
výrobců byl nejpalčivější otázkou prvních let revoluce a za myšlenky
dělnické výrobní samosprávy padlo tisíce revolucionářů a socialistů.
Autonomní akce dělnické třídy, jež se snažila změnit samy podmínky
vlastní existence (výrobních vztahů), skončily porážkou dělnické opozice a
potlačením povstání v Kronštadtu (1921). Ve vzácné jednotě Lenina,
Stalina a Trockého, ruští bolševici rozstříleli zastánce výrobních
samospráv a uvolnili historickou cestu byrokratickému směru, jehož
představitelem se stal Stalin a jenž trvá nezměněn i bez něj. Rozhodujícím
problémem každé socialistické revoluce nebyla a není výměna elit a
znárodnění výrobních prostředků novou třídou. Základní otázka všeho
socialismu je stáel táž nesplněná vize společnosti samosprávných výrobců,
tedy společnosti, kde výrobci sami řeší otázku kdo, kdy a jak řídí výrobu.
Mystifikace sovětského komunismu je založena na leninské myšlence,
jíž by se Marx zhrozil, že totiž dělnická třída nemůže dospět k
socialistickému vědomí na základě svých vlastních životních zkušeností.
Komunistická strana, centralizace státní moci, totalitní ideologie, to jsou
jen důsledky této Leninovy pověry a celé mytologie budování socialismu čili industrializace pod bičem byrokracie - je jen nepřetržitou mystifikací
(zastírající) že autoritativní struktura výroby zůstala nezměněěna. Kruh
paradoxů revoluce se uzavřel. Bolševici vešli triumfálně do dějin jako tvů
rci poslední třídní společnosti - n e j a k o uskutečňovatelé socialismu - jako
tvůrci nejhnusnější a nejsurovější třídní společnosti, j a k o u dějiny poznaly.
Moderní technologie jim umožnila založit všechny lidské vztahy, nejen
výrobní proces, na autoritativních úkazech a podrobit centrální vůli
nových carů i ony aspekty života, které dřívější tyranie pomíjely. Tak se
ruská revoluce jeví j a k o gigantický paradox a j a k o kontinuita oné
buržoázni společnosti, kterou právě revoluce chtěla provždy zničit. Co z
toho vyplývá?
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II.
Do the consequences of a revolution justify in generál lhe sacrifices it involves...? It wouldbeas welltoask in face of the difficulties and griefs of a persona! existence: Is it worth while to be
born?
L. D. Trotsky, The History of the Russian Revolution.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957
p. 348, vol. III.

Ruská revoluce má pro naši národní existenci takový význam, že
musíme podrobně zvážit historické eventuality dalšího vývoje, ať už
revolucím straníme nebo ne. Nelze se vlastně ani ptát zda ta či ona revoluce
(francouzská či ruská) měla smysl j a k o naplnění té či oné ideologie
(humanismu či marxismu), protože historie tvoří smysl dějin bez ohledu na
apriorní ideologie, s nimiž bývají revoluce začínány nebo
ospravedlňovány. Revoluce tvoří smysl tím, že se odehrávají, a tím že
jejich důsledky trvale působí na historický proces, nikoli tím, že spasitelské
ideologie, revoluční mýty či radikální utopie jsou zrazovány nebo
vyplněny. J a k o nelze zavrhnout francouzskou revoluci proto, že nesplnila
jakobínské ideály, tak nelze ani zavrhnout ruskou revoluci proto, že
neuskutečnila Marxovy postuláty. Pro nás je podstatné, abychom bez
levného antisovětismu chápali velikost i tragiku ruské revoluce, abychom
byli schopni demystifikovat sovětskou revoluční mytologii a abychom byli
schopni vyvodit základní důsledky pro český a slovenský národ a stát.
První důsledek, politický, musí být poučení, že v Č S S R je možná,
proveditelná a zralá demokratická revoluce, která by obnovila národní
nezávislost a státní suverenitu. Díky okupaci má český národ
demystifikační proces aspoň zčásti za sebou, pokud jde o povahu
sovětského státu, ale většině lidí budeme muset vysvětlovat, že
socialistický obsah demokratické změny nás nutí odmítat výměnu jedné
skupiny aparátčíků, byrokratů a ideologických kazatelů za skupinu jinou,
přijatelnější, protože nevíme, zda trockistická nebo dubčekovská
technokratická elita by byla lepší než stalinská či novotnovská. Náš
rozhodující problém nebyl ani v roce 1968 ani nyní ve výměně elit, ale v
překonání autoritativních struktur výroby, odcizení a sebemystifikací
technokratů, ať už byly prezentovány s tou nebo onou orthodoxií či
revizionismem.
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Ekonomické důsledky vývoje Sovětského svazu jsou pro český stát ještě
daleko nepříznivější než politické komplikace. Ačkoli my, Češi, rádi zdůrazňujeme svou životní úroveň, snažíme se spíše přehlédnout, že SSSR je
dnes druhou průmyslovou velmocí, že v řadě důležitých ukazatelů
předběhl Evropu (kosmický výzkum, rozvoj vědy, vojenská výroba) a v
měřitelných ukazatelích životní úrovně (spotřeba potravin, lékařská péče,
úmrtnost) prokazuje impozantní růst. Problém českého státu netkví v
tom, že k tomuto vývoji nedobrovolně přispívá víc, než by si přály jeho
vedoucí osobnosti, ale v tom, že vyvinutá česká společnost nemohla a
nemůže nastolit ony problémy socialismu, pro něž je její ekonomika zralá totiž problémy samosprávy. Ekonomický rozvoj země není zdržován tím,
že SSSR používá českého zbrojního potenciálu pro své imperialistické
cíle, ale tím, že dělnická třída je soustavně držena v područí
byrokratického způsobu autoritativního řízení hospodářství. Sovětská
okupace nebyla zaměřena proti kontrarevoluci nebo revizionismu, ale
proti čs. dělnické třídě, proti myšlence samosprávy, krátce proti onomu
principu socialistické demokracie, pro nějž svorně Lenin, Stalin i Trocký
rozstříleli Kronštadt a "mírový soužitel" Chruščev Budapešť. Smysl
sovětské okupace byl v tom, že sovětská byrokracie znemožnila rozmach
svobody dělnické třídy, její úsilí o nové podoby ekonomické demokracie,
při čemž tento agresivní akt měl pro Sovětský svaz pozitivní mezinárodní
důsledky, pokud Západ odpovídá na hrozby détentou. Sovětská politika a
ideologie označila zrušení hegemonie byrokracie, svobodu vědy a
socialistickou demokracii za kontrarevoluční hesla, protože sovětská
realita je už tak vzdálena myšlenkám socialismu, že ani nedokáže
identifikovat autentické požadavky socialistického hnutí.
Ideologický důsledek ruské revoluce pro českou kulturu a myšlení je
relativně nezávažný, ale některé základní omyly českého marxismuleninismu stojí za zmínku. První iluzí bylo hledisko specifické cesty k
socialismu, hájené starými komunisty a převzaté střední generací, to jest
přesvědčení, že Lenin je specificky ruský zjev a že lze navázat na pravdu
Marxovy teorie bez oněch nesnází, jimiž procházel první "socialistický"
stát. Teoreticky se dala taková pozice hájit s dnes už neudržitelným
předpokladem, že kromě leninské reality Sovětského svazu existuje ještě
jakási nezávislá instance autentického Marxe, jenž má být zdrojem
inspirace pro vyspělejší země. Tato roztržka mezi Marxem a Leninem,
mlčky přijímaná teoretická základna "pražského jara", byla však sporná i
před tím, než motorizované divize uplatnily své leninsko-stalinské
hledisko. Sám předpoklad autentického marxismu j a k o směrodatné
ideologie pro současný nebo budoucí historický proces, je vlastně směšný
anti-marxismus v mezích marxismu samého. Je to tatáž proměna Marxe v
ideologa, kterou provádějí sověti, jenže s nehistorickým předznamenáním
a. v oné akademické úpravě, jakou sovětští byrokraté nemusí ještě
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předstírat. V autentického Marxe věří dnes už jen profesoři filozofie,
zatímco politikové nebo historici jsou nuceni zkoumat reálně ony útvary,
jež byly vytvořeny s marxistickou ideologií, přenechávajíce "autenticitu"
dějinných produktů soudu dějin samých. Sama otázka Marxe, j a k o
měřítka autenticity socialismu, je poplatná krajně dogmatickému pojetí,
podle nějž je sto let starý myšlenkový aparát schopen ověřovat soudobou
realitu. Jen v revizionistickém nebo orthodoxním zajetí má tato otázka
smysl. Nám však nic nebrání, abychom šli přes Marxovy názory k
soudobému socialismu, opouštějíce pseudoproblém ideologických autorit
s toutéž empirickou nonšalancí s jakou Marxe opustila sovětská byrokracie. Co je nám d o toho, jestli sověti Marxe znásilňují nebo ne? To je jejich
problém.
Průběh "pražského jara" 1968 byl historickou lekcí, jež suverénně
ignorovala jak Marxe tak Lenina a předestřela před nechápavé mysle
reformních komunistů ony reálné parametry historie, které si nedovedli
ani v teorii připustit. V tomto smyslu byla demokratizace pokusem o
ignorování důsledků sovětského spojenectví. Teorie socialismu s lidskou
tváří byla jen ideologickým ornamentem na onom procesu mystifikace a
remystifikace Marxe, kterou zahájil Georg Lukacs a v níž pokračoval
Jean-Paul Sartre. Kdybychom nevěděli, že reinterpretace Marxe je
jedinou možnou vzpourou proti stalinismu, pak by se nám jevila až
nepochopitelná ona tendence, s níž se krypticky zhusserlizovaný,
sartrizovaný nebo lukacsující Marx může předvést j a k o politická ideologie
rozumu a svědomí. Ačkoli představitelé socialismu s lidkou tváří znali
hledisko, že historický proces a formy, v nichž si lidé historii uvědomují,
jsou dvě různé kategorie jevů, přece "pražské j a r o " probíhalo jakoby ve
snu a v plném teoretickém bezvědomí o tom, co se dělo. Okupace vrátila
reformní komunisty realitě dějin tak drasticky, že nechtěně vyvolali po
vlně hnusu onu apatii, z níž se rodí demokratické antitotalitní hnutí. Český
stát konečně degeneroval na úroveň stalinismu. Daný režim neumožňuje
pěstovat národní iluze o demokratické povaze a realita je tak odporná, že
je nelze ignorovat ani v nejhlubším soukromí. Snad právě v tom je záruka
budoucí úspěšné revoluce. Po padesáti letech sovětského režimu není
výsledkem morálně politická jednota a beztřídní společnost, ale třídní
diktatura, jež svou zločinností nemá obdoby v dějinách. Avšak po padesáti
letech této diktatury vzniká v téže zemi dílo "sovětského Marcuse",
Alexandra Solženicyna, jež věští rozvoj demokratického, antitotalitního
hnutí, ostře odmítající právě ideologii, na níž je celý systém vybudován.
Má demokratické hnutí budoucnost?
Především toto hnutí má připravenu masovou základnu, protože
dělnická třída je všude ve východním bloku hluboce nespokojena s
vlastním postavením. Navzdor represi a nízké možnosti organizace,
demokratické antitotalitní hnutí je podporováno několika faktory:
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zájmovou jednotou dělníků a inteligence, vojenskou okupací,
ekonomickými krizovými jevy, vládním násilím a fragmentací mocenské
elity. Klasické urychlující faktory revolučního, demokratického hnutí,
jsou tedy potenciálně dány v současné situaci, a byrokratické špičky dobře
znají labilitu své moci. Za těchto podmínek není vyloučen převrat, jenž by
konfigurací heteronomních složek mohl být stejně překvapivý j a k o
armádní puče, převraty v Portugalsku, Řecku nebo v Africe, i když česká
mysl se bude zdráhat přijmout pro naši zemi poučení z kolonialistických či
fašistických států. Objektivní podmínky demokratického převratu existují
a budou asi vývojem posilovány, z čehož bohužel neplyne, že ambiciózní
generál s monoklem zašilhá doleva. Ať je však půda připravena nebo ne,
čili ať už existuje klasická revoluční situace nebo ne, předpoklad, že
revoluce je výrazem racionality dějin, a že závisí na objektivních
podmínkách spíše než na lidské vůli, to je předpoklad velmi otřesený právě
dvacátým stoletím. A tak navzdor české závislosti na sovětské zájmové
sféře a na důsledcích tragické revoluce, jež má tak ambivalentní důsledky
pro český národ, demokratická revoluce v Československu je reálnou
možností, kterou si na dějinách musíme vyvzdorovat, děj se co děj.
Demokratická revoluce je historická možnost, nikoli nutnost.
Demokratické hnutí je ipso facto socialistické hnutí, pokud čelí byrokracii
a totalitnímu systému, protože chtě nechtě, vědomě či nevědomě,
programově či spontánně, svržení byrokratického režimu je současně
socialistický a demokratický cíl. Společnosti sovětského typu zrušily
soukromé vlastnictví výrobních prostředků, ale zavedení
státního
vlastnictví ještě podstatně zhoršilo situaci pracujících. Státní vlastnictví
bylo spojeno se znevolněním výrobců samých, kteří se stali objektem
správy (nikoli vlastnictví) státní byrokracie. Tím se změnily vlastnické
vztahy vůči výrobním silám v podniku, ale výrobci sami byli redukováni
na moderní otroky, jejichž lidská a osobní práva jsou na nižší úrovni než v
buržoazně demokratických, kapitalistických systémech. Východiskem z
tohoto znevolnění lidské práce v nové podobě byrokratického
kolektivismu není nic jiného než postup k nesplněným cílům socialistické
revoluce, což se může jevit mylně j a k o návrat k minulosti, Rozhodujícím
tématem demokratické revoluce v podmínkách "socialistického" (správně
byrokraticko-kolektivistického či monopolně socialistického) režimu je
zavedení oné výrobní samosprávy, která je nesplněným dluhem ruské
revoluce socialistickému hnutí. Jugoslávské zkušenosti zde mají pro nás
provořadý význam.
Chápeme-li politickou budoucnost české společnosti v této perspektivě,
tedy jako postup k ekonomické samosprávě, a ne jen j a k o návrat k
parlamentní demokracii, pak minimální program, jejž můžeme
formulovat pro demokratické hnutí, musí zahrnovat alespoň tři
rozhodující požadavky. Vytvářejí kvalitativní rozdíl mezi byrokratickým a
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samosprávným režimem, rozdíl jenž nás opravňuje hovořit o revoluci a ne
jen o demokratizačních reformách nebo odstranění "deformací
byrokratismu". První požadavek musí zahrnovat oddělení strany a státu,
čili zrušení monopolu moci a zavedení minimální dělby mocí, protože bez
takového opatření je jen otázkou času, kdy nová, liberálnější a
tolerantnější skupina byrokracie bude korumpována mocí na úroveň
svých předchůdců. Druhým rozhodujícím postulátem musí být
deprofesionalizace politiky, čili odstranění privilegovaného postavení
aparátčíků a volitelnost politických představitelů na všech stupních, bez
předchozích autoritativních nominací kandidátů. Konečně samosprávný
systém socialistické demokracie vyžaduje veřejné mínění; zrušení
monopolu masových sdělovacích prostředků (zrušení cenzury) je tudíž
conditio sine qua non. Soubor těchto požadavků tvoří reálnou alternativu
dnešnímu byrokratickému kolektivismu (či monopolnímu socialismu), je
negací systému byrokratické diktatury a programem socialistické
demokracie založené nikoliv na postulátech "rozumu a svědomí" a vágním
"socialismu s lidskou tváří", ale na přímém výrobním zájmu dělnické třídy
a inteligence navzájem a rozšíření vlastních osobních a lidských práv ve
výrobě, životním stylu a veřejném životě. Soubor těchto opatření by
vyústil ve změnu výrobních vztahů, to jest v ekonomickou demokracii s
odvolatelnými a kontrolovatelnými manažery, čili v uskutečnění onoho
socialistického požadavku, jenž byl smyslem sociální revoluce před
Leninovou deformací socialistického hnutí v byrokratický státní model
diktující dělníkům prostřednictvím autoritativního aparátu strany.
P r o g r a m d e m o k r a t i c k é revoluce, j a k o p r o g r a m socialistické
demokracie a rozvinuté samosprávy, má jistě m n o h o úskalí, z nichž
sovětská armáda není tím největším. Základní nesnáz tkví v tom, že
byrokratickou diktaturu lze sice odstranit jediným politickým aktem
revoluce, ale byrokratický systém výroby může jen zvolna odumírat, jak
samosprávný způsob nahražuje dřívější způsob rozhodování o
hospodářských problémech. Za těchto podmínek bude brzy v českých
podmínkách tou nejproblematičtější iluzí víra, že návrat reformních
komunistů (vůdců Dubčekova typu) by znamenal vzestup k socialistické
samosprávě. Politické vedení reformující komunistické strany nikdy
podobné programové požadavky nepostavilo a nepostaví. Dokonce i
intelektuální mluvčí reformního komunismu jsou už tak totálně
korumpováni sovětskou mytologií, že základní socialistické požadavky
j a k o samospráva výroby, nebo odstranění zbožní výroby, se jim jeví j a k o
teoretické blouznění. Reformní komunisté představují stejně dnes jako
včera pouze frakci byrokratického
systému totalitní diktatury, jsou dnes
j a k o včera zastánci státního vlastnictví a privilegované manipulace
společenského nadproduktu. Ani zítra od nich nelze očekávat, že učiní
zrušení politické a e k o n o m i c k é nadvlády b y r o k r a t i c k é třídy
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programovým požadavkem. Zrušit zbožní výrobu pro trh a nahradit ji
rozhodováním o nadvýrobku v orgánech samosprávy? Zrušit privilegia
komunistů a aparátčíků a nahradit je socialistickou demokracií? Zrušit
státní vlastnictví výrobních prostředků a zavést socialistické výrobní
vztahy? Tyto myšlenky byly tabu i v největším rozpuku demokratizace a
žádná garnitura komunistické strany je není a nebude ochotna hájit,
protože teprve tyto socialistické požadavky vytvářejí reálnou, ne jen
fiktivní alternativu stalinismu.
Demokratická revoluce, jež smete systém byrokratického kolektivismu
a nahradí jej socialistickou demokracií, je, teoreticky vzato, rozvinutím
filozofického principu sebeurčení. Jugoslávská skupina filozofů Praxe
zatím nejpřesněji formulovala myšlenkové základny samosprávy j a k o
sebeurčovacího procesu, v němž nutné předpoklady života jsou určovány
lidskými kolektivy a jednotlivci samými, spíše než vnějšími faktory, které
stojí pod kontrolou elit a privilegovaných skupin. Demokratická,
socialistická revoluce má za cíl nejen obnovu národního a státního
sebeurčení, ale rozvoj osobního sebeurčení ve sféře výroby a životního
stylu, čili překonání odcizení, jako následku dělby práce, akumulace
nadproduktu a privilegovaných institucí správy. Demokratická revoluce
musí tedy s neúprosnou logikou dějin obnovit onu zásadu socialismu, jež
právě ruská revoluce tak dokonale pohřbila, totiž že osvobození
dělnické
třídy musí být dílem této třídy samé. První krok k tomuto cíli je zrušení
institucí, které mají monopol politické a ekonomické moci, zrušení
represivní podstaty společenských vztahů a systému byrokratické
diktatury. Přesně zde začnou znovu působit paradoxy revolucí.
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Ladislav G U D E R N A narodený v roku 1921 v Nitre, študoval na
Technickej akadémii v Bratislave a na Akadémii umenia v Belehrade. Od
roku 1945 vystavoval doma i v zahraničí, podieľal sa na XXIV. bienále v
Benátkach, na IV. bienále v Sao Paolo a zúčastnil sa výstavy organizácie
U N E S C O v Paríži. Obdržal zlatú a striebornú medailu na Expo 57 v
Bruseli a výtvarne spolupracoval na Expo 67 v Montreale. Výstava
bižutérie usporiadaná v roku 1969 v Montreale bola tiež navrhnutá L.
Gudernom. Rok po jeho emigrácii do Kanady (1969) torontské Museum
of Fine Arts usporiadalo súbornú výstavu jeho diela. V roku 1971 tak
urobila galéria Kar a v roku 1973 mesto Caracas.
Gudernovo dielo sa opiera o surrealistickú interpretáciu sveta, kde
fantázia a podvedomé snenie prináša na povrch prekvapivé tvary a
symbolické situácie. Charakteristikou jeho osobného výrazu je presnosť v
lineárnej i tónovej škále.
V poslednej dobe Guderna vystavoval v galériach v Ziirichu, New
Yorku, Ottawě a vo Viedni.

Reprodukcie: Zjavenie - koláž a kresba, 1977
Nočná návšteva III., tempera, 1967
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VZPOMÍNKY
FERDINAND PEROUTKA
Josef Škvorecký
Bylo by absurdní, pokoušet se vyjádřit ve zkratce, vynucené smutnou
okolností, tento život nejenom dlouhý, ale tak do poslední chvíle plodný.
Chci místo toho říct jen pár slov,jistě neadekvátních, o tom, co Ferdinand
Peroutka znamená pro mě. Byl z generace mého otce, a já a lidé mladší než
já jsme o jeho novinářském a politickém díle pouze věděli; nemohu říct, že
jsme je znali. Prožitek četby, tato nej intenzivnější f o r m a zkušenosti, byl
nám odepřen válkou, censurou a mohutnými rušičkami. Nečekali jsme
tedy mnoho, když jsme přišli do exilu. Byli jsme připraveni na velebného
starce a na slovní a myšlenkový projev, jaký člověk očekává od velebných
starců. Na češtinu groteskně petrifikovanou vzdáleností času, oceánu a
vlivy cizí země; na myšlenky, které podlehly mýtům.
Místo toho jsme, poprvé ve svém dospělém životě, poznali českého
novináře v nejlepší havlíčkovské tradici; žurnalistu na Havlíčkově úrovni.
A přitom člověka plně tohoto století, tohoto pozdního desetiletí. Nikoli
nostalgika, konservujícího duchovní svět, jenž skončil příchodem krutých
diktatur, ale ducha neustále současného. J e d n o h o z velmi, velmi mála
českých - a patrně nejen českých - novinářů této kritické doby, který byl
schopen jasně rozlišovat, nikoli ovšem v primitivizující, a proto zkreslující
podobě pro- a anti-, trapně se líhnoucí z neznalosti a pouze iracionálních
antipatií. Peroutkova ano a ne byla výsledkem české humanitní tradice
masarykovské, nezaložené na heslech, nýbrž na detailní znalosti toho, co
pokládal v zásadě za správné, i toho, co j a k o v zásadě špatné odmítal. Byla
plodem té myšlenkové tradice, anebo lépe metody, jež nežádá, naopak
vylučuje voluntární politickou slepotu. Krátce a dobře, Peroutka znal
nejen svého Masaryka, ale i svého Lenina, a teprve na základě těchto
znalostí se rozhodl pro T G M . Pro Masaryka j a k o metodu, ne jako
kultovní objekt. Pro autora Otázky sociální, ne pro námět pro říkánky
koktané s akcentem na vzpomínkových oslavách narozenin a státních
svátků.
A pak - nikoli na posledním místě - tu byla Peroutkova čeština. Jistě,
nikoli čeština, jakou se za nás mluvilo a někdy i dobře psalo v Praze, ale
také ne jazyk, jenž dlouholetým bezmyšlenkovitým používáním nahradil
stalinské klišé klišé hurávlasteneckým. Lidé, kteří vynášejí soudy o stylu,
aniž se poučili, co vlastně styl je, někdy říkávali, že Peroutkova čeština je
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nemoderní. Proti nim si dovoluji tvrdit, že Peroutkova čeština je jeho
čeština: nenapodobitelný trademark osobnosti. A dobrý styl nezakládá
nikdy dogmatické respektování měnlivých estetických představ; dobrý styl
je projekcí osobnosti. Ovšem, aby člověk mohl osobnost projektovat, musí
nějakou mít. Ferdinand Peroutka ji měl ve vrchovaté míře.
Naplno se to projevilo v jeho jediném románě Oblak a valčík. V
krátkosti, vynucené okolnostmi, není možné třeba jen naznačit, jak veliké
je to dílo: konstrukčně, obsahově, imaginací, literární technikou a jazykem
jakožto projevem osobnosti, osobností jakožto zosobněním doby. Když
jsem Oblak a valčík dočetl, zalitoval jsem - jako spisovatel - že tento
nevšední autor se místo žurnalistiky nevěnoval psaní krásné prózy. Ale
velmi brzy jsem pochopil, že to byl v tom nejlepším smyslu homo unius
libri. Jeho jediná kniha bude na vahách české literatury vážit mnohem víc,
myslím, že nepoměrně víc, než mnohasvazkové sebrané spisy mnoha mužů
a žen obdařených titulem Národní umělec, který si svým dílem nevysloužili.

Za prof. J. Běličem
Koncem minulého roku postihla československou lingvistiku,
zvláště pak bohemistiku, těžká ztráta. 6. prosince 1977 zemřel
univerzitní profesor Jaromír B ě l i č , člen korespondent ČSAV.
Běličova bohatá kariéra sahala od pedagogické činnosti na
kyjovském gymnáziu přes docenturu a profesuru na Palackého
univerzitě v Olomouci po obšírnou činnost v Praze, kde působiljako
vedoucí katedry českého jazyka na filozofické fakultě Karlovy
univerzity. Vědecké zájmy profesora Běliče zahrnovaly jak tematiku
literárněvědnou, tak i otázky spisovného jazyka a jeho historie a
problematiku dialektologickou. Plodem jeho intenzívní vědecké
práce je řada studií a článků (bibliografie Běličových prací měla k r.
1974 250 položek). K nej významnějším z nich patří Karel Havlíček
Borovský a Slovanstvo (1947), Dolská nářečí na Moravě (1954),
Sedm kapitol o češtině (1955), Nástin české dialektologie (1972).
Profesor Bělič byl nejen vynikajícím vědcem a pedagogem, ale také
vynikajícím organizátorem a redaktorem. P o léta vedl např. Letní
školu slovanských jazyků, účastnil se práce na učebnicích českého
jazyka, na Pravidlech českého pravopisu (1957), na Slovníku
spisovného jazyka českého (1960-1971) atd.
Pro řadu svých spolupracovníků i žáků zůstává Jaromír Bělič
příkladem vědeckého pracovníka.
A. Machová
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V letošním roce by Egonu Hoslovskému
bylo sedmdesát let. Jeho
nedožité narozeniny připomínáme
úryvkem z rukopisu knihy,
kterou
napsal v Praze žijící literární kritik Viktor Baranov, jeden z těch českých
literárních vědců, jimž současný český režim nedovoluje
publikovat.
Kniha se jmenuje

Polarita našeho věku v díle
Egona Hostovského
a náš úryvek je ze začátku první

Osamělý melancholik,

kapitoly.

který se dostal na nesprávnou
planetu.
(Norský básník S. Obstfelder)
"Jsem vypravěč," řekl Egon Hostovský v rozhovoru s filmovým
režisérem Julesem Dassinem, "nie více, nic méně. Ani filosof, ani sociolog.
J á napořád ve svých posledních knihách mluvím k p o d o b n ý m postavám a
postavičkám, jaké vystupují v "Dobročinném večírku". A jak k nim
mluvím? Inu tak, že jim vypravuji příběhy, příběhy jejich, své vlastní
napolo smyšlené a napolo pravdivé. J á nemohu a nechci řešit problémy
j a k o kněz, j a k o kritik, j a k o lékař. Nekáži, nepropaguji, nedávám recepty.
Jen vypravuji. A není-li v mém vyprávění aspoň zárodek, aspoň náznak,
aspoň světélko nových poznání a nových nadějí, jsem špatný vypravěč."
(LDS, s. 136)
Hostovský je opravdu vypravěčem, dokonce jedním z největších mistrů
moderní epické prózy. Jestliže začínáme studii o něm analýzou filosofické
problematiky jeho díla, pak to nechápemejako polemiku s názorem, který
sám o sobě vyslovil. Naopak, v další kapitole se pokusíme o shromáždění
přesvědčivých argumentů, mluvících v jeho prospěch.
Ale j a k o je F. M. Dostojevskij největším prozaikem 19. století a Franz
Kafka největším spisovatelem našeho věku, a přesto byly napsány tlusté
svazky o filosofické problematice jejich díla a jejich jména jsou zařazována
do filosofických slovníků a učebnic dějin moderní filosofie, objevujeme i v
díle Hostovského takové hlubiny filosofického ponoru do lidské duše, s
jakými se setkáme u nemnoha soudobých světových spisovatelů.
Pojem "vypravěč", by nás totiž mohl zavádět, kdybychom si pod ním
představovali nějakého lidového baječe, který mluví o tom, co viděl tak,
j a k o pták zpívá - "jak mu zobák narost".
Hostovský je spisovatel intelektuální, jeho dílo náleží do větve moderní
intelektuální prózy. Jistě ve svém životě mnohé procítil a prožil, viděl a
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slyšel, jeho biografie patří mezi novodobými českými spisovateli k
nejdramatičtějším. Prošel m n o h o zemí, prožil m n o h o dějů a osudů,
soukromých i veřejných, byl dvakrát ženat a většinu svého života strávil za
hranicemi své milované vlasti, v cizině také nedávno zemřel. Ale ve své
tvorbě byl od počátku dalek toho, aby jen zaznamenával viděné a slyšené.
Budeme překvapeni, že filosofické zaměření má už jeho povídková
prvotina "Zavřené dveře" z r. 1926, kterou osmnáctiletý autor vydal ještě
před maturitou a psal j a k o sextán a septimán náchodského reálného
gymnasia. A třebaže je po letech ve svých memoárech "Literární
dobrodružství českého spisovatele v cizině aneb o ctihodném povolání
kouzla zbaveném" z r. 1966 ostře odsoudil j a k o "knihu nesrozumitelných
próz, za niž se posud stydím" (LSD, s. 30), můžeme mu klidně oponovat,
neboť nemá zač se stydět. Ty prózy jsou sice začátečnické a poplatné
mnoha vlivům pozdního symbolismu a raného expresionismu, které k
nám pronikaly od devadesátých let, ale nejsou ani netalentované, ani
nesrozumitelné. Ve svých studentských letech začíná mnoho autorů, ale
málokterý dokáže víc než veršované nebo publicistické pokusy. O rok
později, tedy v devatenácti, vydal Hostovský už svůj první román "Stezka
podél cesty", který sice z bibliografie svého díla také záhy vyřadil, ale už za
další rok vydal podivuhodně zralou, myšlenkově hlubokou rozsáhlou
povídku "Ghetto v nich" (1928), kterou později přepracoval pro nové
vydání a v této podobě by ji byl jistě zařadil do svých sebraných spisů.
Hostovský nevyrůstal v rodinném prostředí pro jeho myšlenkový vývoj
mimořádně příznivém. Jeho podivínský otec Josef Hostovský, neúspěšný
spolupodnikatel tkalcovské firmy v Hronově, byl sice rázovitou figurkou
židovského poloproletáře a později se stal prototypem několika postav
Hostovského děl, ale sotva mohl výrazněji napomáhat duševnímu rozvoji
svého syna. Jeho matka, současně matka dalších sedmi Egonových
sourozenců záhy zemřela, a tak v rodině patrný vliv na jeho intelektuální
vývoj zaznamenala především pozoruhodná sestra Irma. O své vděčnosti,
sympatiích i lásce k ní vydává Hostovský svědectví v citovaných pamětech.
V omnácti letech se sama naučila anglicky a hře na klavír, za nocí si
přehrávala skladby Beethovena, Mozarta, Dvořáka a další skladatele. Pod
jejím vlivem četl Egon v deseti letech z její knihovny V. Huga, J. Londona,
R. L. Stevensona, S. Przybyszewského, Turgeněva, Dostojevského,
Sienkiewicze. Nespokojená se svým osudem, z vlastního rozhodnutí odjela
k příbuzným do Kodaně, i když se odtud záhy musela vrátit s podlomeným
zdravím. Zajímaví byli i lidé, kteří Irmu navštěvovali: anglický
aristokratrepublikán, norimberská zpěvačka-svobodná matka,
poslankyně KSČ, slečna Malá. Nakonec Irma sice zakotvila ve všedním
manželství s prostějovským obchodníkem a za války spolu s manželem,
svými dětmi i dvěma staršími sestrami zahynula v plynové komoře
nacistického koncentračního tábora (otec Hostovského ve svých
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dvaaosmdesáti letech nepřežil transport a byl pochován v Pardubicích),
ale byla to ona, která probudila ve svém bratru vrozený intelekt i literární
talent. V dopise na rozloučenou, který napsala v koncentračním táboře a
který Egon dostal v Portugalsku, užila slov, jež částečně opakoval norský
básník Obstfelder a jichž jsme použili j a k o titulu této kapitoly naší studie:
"Ty i já měli jsme se narodit na jiné planetě nebo aspoň v jiném
zeměpáse. Modli se za nás, totiž jen za jedno, aby to dlouho
netrvalo,
abychom se my tři sestry co nejdříve setkaly s maminkou." (LSD, s. 11)
Sestra Irma (která do určité míry sehrála v životě Hostovského úlohu,
jaká připadla Ottle v životě Franze Kafky) zřejmě v Hostovském
vypěstovala také umění "sebevzdělávání", které nahradilo v jeho
intelektuálním rozvoji vysokoškolské studium, o něž se pokoušel v Praze a
ve Vídni, nikdy je však nedokončil.
Za svého života vydal Hostovský 23 knih, z nichž jediná má povahu
reportážně koncipovaných pamětí (můžeme ji tedy zařadit do oblasti
"literatury faktu"), všechny ostatní jsou výhradně beletristické.
Pomineme-li nepříliš početně rozsáhlou publicistiku (nemohl jsem se s ní
seznámit, protože byla uveřejňována v u nás nedostupných knihách a
časopisech), napočítáme v knihách Hostovského nejméně 129 jmen
spisovatelů a publicistů z celého světa. O některých autorech, kteří
Hostovského zaujali a posléze i ovlivnili zvlášť silně, j a k o např. o
Dostojevském, vedou postavy jeho prozaických děl diskuse a polemiky. O
jiných se alespoň zmiňují "in margine".
Už tento pouhý statistický údaj svědčí o intelektuální povaze
Hostovského próz, které předpokládají všeobecně vzdělaného čtenáře. A
třebaže se Hostovský bránil "papírovému" životu a v žádném případě o
něm nelze tvrdit, že tvořil převážně z literárních zdrojů, byla literatura jeho
druhým, právoplatným životem a literární zkušenost neměla pro něj menší
význam, než zkušenost životního faktu. Proto také můžeme jeho prózu
označit za filosofickou, i když s patrnými obtížemi budeme hledat jeho
vzory a prameny za hranicemi čisté beletrie. I ve smyslu čistě filosofickém
na něj nejsilněji zapůsobil Dostojevskij, Franz Kafka, Karel Čapek,
G r a h a m Greene, dále psychoanalýza Sigismunda Freuda a individuální
psychologie Alfreda Adlera, z oblasti náboženské literatury Talmud a
Bible, a konečně svérázné filosofické učení dnes téměř zapomenutého, ač
neprávem, česko-židovského filosofa dr. Jindřicha Kohna. Hostovský mu
dedikoval svůj román "Případ profesora Kôrnera" z r. 1933, částečně ho
použil j a k o prototypu lékaře-lidumila Richarda Adlera v románě " D ů m
bez p á n a " (1937) a u příležitosti oslav jeho 60. narozenin na večeru
Akademického spolku Kapper a dalších česko-židovských organizací v r.
1934 pronesl hlavní projev. Ve svém vrcholném životním díle "Všeobecné
spiknutí" (psáno 1960) užívá jeho termínu "dobosloví", "doboslovec" a i v
dalších románech bychom našli vlivy Kohnových etických názorů.
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Žádné z uvedených jmen však není ani určující, ani výjimečné při
zkoumání filosofické problematiky Hostovského díla. Posláním
spisovatele není opírat se o nějaký filosofický systém nebo jej dokonce
vytvářet. Spisovatel vydává svědectví, klade otázky sobě i jiným, hledá
adekvátní formu estetického ztvárnění určitých realit, objevuje lidské
dimense veškerého dění. V tomto smyslu je zpravidla psychologem a
etikem, a l e j e i noetikem, usilujícím o uchopení podstaty jevů. Mluví-li Jiří
Bednář o Hostovského "husserlovském zření podstat", pak tím zřejmě
nemíní vést paralelu mezi Hostovského dílem a filosofickým systémem
Husserlovým, ale postihuje jeden z podstatných rysů umělcovy noetické
intuice, s níž dovede vypovídat o světě víc, než poskytuje povrchjevů nebo
skutečnost ztvárněná prismatem určité náboženské nebo politické
ideologie.
Stejným způsobem můžeme uvést dílo Hostovského do souvislosti s
filosofií existencialismu, zejména ztvárněnou v beletristických dílech A.
Camuse, J. P. Sartra, Simony Beauvoirové nebo Gabriela Marcela, který
byl osobním přítelem Hostovského a pomáhal prosadit vydání jeho děl na
francouzském knižním trhu. Ale bylo by nesprávné mluvit z tohoto důvodu o Hostovském j a k o o existencialistovi. Stejně unáhleně byl už před
válkou vydáván za "programového agnostika". Jsou to hodnocení ošidná
už proto, že dedukují své závěry z výpovědí románových postav, z nichž
každá má v sobě jistě něco ze svého autora, ale žádná s ním nemůže být
ztotožňována. Zatím nemáme k dispozici Hostovského korespondenci či
deníky, pokud se nějaké zachovaly, které by nám mohly poskytnout
materiál k autentickému výkladu spisovatelova světového názoru. I ve
svých pamětech, které psal v posledním období své tvorby, se Hostovský
úzkostlivě vyhýbá zjednodušeným světonázorovým soudům o sobě, své
době i svých vrstevnících; jeho k n í h a j e autentickou výpovědí, příznačně
zarámovanou do sporu autorova "já", rozštěpeného do tří osob: pana
Ješitného, pana Pochybovače a pana Přízemního z Realitic. Z nich žádný
si neponechává poslední slovo, které zbývá na pomyslného "čtvrtého" - ten
však do diskuse nikdy nezasáhl, protože nebyl dosud nalezen.
Hostovskému nelze přilepit žádnou světonázorovou ani směrovou
nálepku, stejně j a k o nikdy nepříslušel k žádné politické straně a ortodoxně
nevyznával žádnou náboženskou konfesi. Najdeme-li v jeho dílech styčné
prvky s existencialismem, pak je to proto, že ho vždycky na prvním místě
zajímaly otázky a problémy lidské existence, že právě jejich podstatu se
snažil ve svém vyprávění postihnout.
Tragická poloha, do níž je posunuto celé jeho dílo, úzce souvisí s touto
skutečností. Hostovský se zrodil do světa, ochořelého první světovou
válkou a jejími následky, prožil dramatické peripetie druhé světové války i
poválečného vývoje, který prokázal, že jde o chorobu chronickou a
progresivní. Zaměřil-li svůj zorný úhel na osoby vykořeněné ze sociálního
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a rodinného prostředí, osamělé, zakomplexované, neúspěšné v životě
osobním i společenském, vykolejené a vyšinuté z životní rovnováhy a těžce
zápasící o primární životní jistoty, udělal to proto, že svým "druhým
zrakem" podobně j a k o Dostojevskij a Kafka, mnohem hlouběji pronikal
do reality a postihoval tendenci jejího vývoje, než to dovedli jiní
spisovatelé, jeho vrstevníci. To neznamená, že v jeho díle chybí hledání
hodnot a usilování o jistoty v člověku i v lidské společnosti. Naopak:
Hostovský o ně usiluje tak úporně, j a k o málokterý z jiných spisovatelů,
líčících rozklad společnosti atomového věku. Ale toto úsilí může být
plodné jen tehdy, neuzavírá-li se před poznáním reality, ať už je jakkoliv
otřesná a hrůzná.
Hledání je spor, který vede člověk v sobě samém, pře se sám se sebou.
Když však spisovatel takový spor vynese na světlo boží a popíše ve svém
díle, hned dostane od kritika punc, že je nadobro pod vlivem
dvojníkovství
Dostojevského
a že jeho hlavní problematikou ]ť rozštěpení
osobnosti.
(LSD, s. 16) Těmito slovy ovšem autor nepopírá, že problém rozštěpení
osobnosti a dvojníka hraje v jeho díle velmi významnou úlohu. Spíše
poukazuje na to, nač poukazoval sám Dostojevskij j a k o na přirozený
atribut určitých, zpravidla intelektuálně vyspělých povah, v nichž dochází
k určitému v n i t ř n í m u r o z p o r u , který je vzdálenou analogií
psychopatologické schizofrénie, jež v něm ostatně může být potencionálně
obsažena právě tak, j a k o je prvek sadomasochismu součástí každého
sexuálního aktu. Dostojevskij odtud vyvodil polyfonický princip stavby
svých románů (M. Bachtin), který je v podstatě principem i tvorby Egona
Hostovského.
V další kapitole sneseme argumenty k tomu, že vedle Dostojevského
Hostovský ve svém díle absorboval a tvůrčím způsobem zpracoval řadu
dalších vlivů. Ale přesto bych Dostojevského mezi nimi stavěl vždy na
první místo, a to i pokud jde o dvojníkovský problém. Ten ovšem
nevstoupil do literatury Dostojevského "Dvojníkem", v němž se vědomí
nešťastného pomateného úředníčka Goljadkina jednoho dne rozštěpilo a
materializovalo do dvou osob protichůdných charakterových vlastností
Goljadkina staršího a Goljadkina mladšího, kteří se potkávali na ulicích, v
kanceláři i v bytě p. Goljadkina a vedli spolu pře a rozhovory. I
Dostojevského "Dvojník" má svého předchůdce v dvojnících E. T. A.
H o f f m a n n a a určitou analogií dvojnického problému je i Goethův
"Faust".
Viktor Baranov

Egon Hostovský narozen 23. IV. 1908, zemřel 7. V. 1973
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BELETRIE
Zpráva emigranta o přírodní katastrofě
v zasněžených horách nedaleko rodné obce
Nejezchleby
Jiří Klobouk
V Bílých Karpatech, zasnežených horách nedaleko rodné obce
Nejezchleby, došlo letos na jaře k velké přírodní katastrofě. Z úžlabního
štítu nejvyššího bodu v pohoří zvaný Velký Lopeník (912 m), se utrhla
lavína a pohřbila mne za živa. V mrazivém jeskynním prostoru se dalo
sotva pohnout palcem od nohy. Záchranci začali okamžitě do hlubokého
sněhu bodat tyčemi. Otázka zní, jací to vlastně byli zachránci. Nezáleželo
jim na tom, jestli mě dostanou živého nebo mrtvého. Budou bodat tak
dlouho, dokud nenarazí na moje tělo, abych jim j a k o nějaký důkladně
přišpendlený Otakárek fenyklový nebo Babočka admirál poskytl j e d n o u
provždy pevnou záruku, že už nikdy neuprchnu ze země, kam podle jejich
zákona o rozdělení světa patřím. Slunce pálilo a paprsky navzdory všem
dosavadním poučkám o neprostupnosti hmoty
prorazily
několikametrovou vrstvou znehybnělé laviny a namodrale zaplavily moje
tělo, uvězněné do embryonální polohy mezi stěnami mrazivého přístřešku.
Horkým dechem oblýskaný sníh brzy nabyl vlastnosti ledového zrcadla.
Odraz mé k smrti bledé tváře jsem zachytil právě v okamžiku, kdy mně
jedna ze sondovacích tyčí projela srdcem a zastavila ho. Záchranci mě
propíchli ve sněhové lavině nedaleko rodné obce s cynickou důkladností.
Věděli, že mě tím s definitivní platností zbavují možnosti návratu do
svobodného světa, jemuž tolik nenávistně spílají. D r u h é h o dne se konaly
pohřební přípravy ve vesnici Nejezchleby, okres Horní Nádvořiště, kde
jsem se před dvaačtyřiceti lety narodil. Místo toho, aby mne rodiče uložili
do rakve a nepěknou podívanou zakryli víkem, posadili mě v obrovské
kuchyni na lavici do rohu mezi kachlová kamna a oprýskanou zeď, j a k o
nějakého slamněného panáka. V kachlových kamnech praskal oheň a
špatně dovřenými dvířky vrhal na strop tajemná znamení.Ruka dotýkající
se horkých kachli, máslovitě měkla, zatím co druhá, přitisknutá k
nevyhřáté zdi, tuhla j a k o chladnoucí vosk. Celou noc se vesničané trousili,
jeden za druhým, v nekonečném procesí. Kamarádi z dětství, ze školy i
odjinud, mě upřímně litovali a mačkali mezi prsty vlhké kapesníky.
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Zvědavci, nebo ti, kterým na mně nikdy moc nezáleželo, j e n o m tak
pokyvovali hlavami, věděli svoje. Občas se prostorná kuchyň vyprázdnila
a takových chvil jsem využíval k prozkoumání nejbližšího okolí. U okna
plápolala louče, ačkoliv už před dávnými lety byla celá obec napojena na
dálkový systém elektrického vedení. Kdosi porazil kříž s ukřižovaným.
Ležel ve výklenku s poloobnaženým břichem vklíněným mezi zabitými
mouchami. Za oknem a dál za humny do sebe narážely ledové kry plující
po hladině řeky Moravy. Na hraně ošoupaného stolu balancovala mísa s
ovocem a z nažloutlých jablek vylézali do nočního šera k prasknutí nažraní
červi. S trámu u stropu visel seschlý věnec česneku. Starší sestra Šárka se
houpala na zahradě na houpačce a mezi n o h a m a držela bílý míč. J a k o
bych i na okamžik spatřil usměvavou černošku, která do houpačky
strkala. Ale jednalo se o chaotický a v posledních dvou případech jenom z
části zdůvodnitelný pohled na skutečnost. Usměvavá černoška mně dávala
pít z nahnědlého prsu mléko několik následujících týdnů potom, co jsem
j a k o třináctiletý nebo čtrnáctiletý dočetl román Harriety Beecher
Stoweyové "V chaloupce strýčka Torna". Pozornější vyhlédnutí z okna by
potvrdilo, že se sice na zahradě houpačka točí kolem své osy, ale
popostrkovaná nárazy bláznivého větru. Zrovna tak vidina bílého míče v
klíně dovádivé sestry byla pustým výmyslem - sestru jsem nikdy neměl.
Pootevřenými dveřmi z předsíně občas proniklo šoupání podrážek,
pokašlávání a šepot upovídaných sousedů. Sotva se tam po nějakém čase
nashromáždil dostatečný počet zájemců, vyrazili na obhlídku, mnozí z
nich už podruhé či potřetí. Někteří přede mnou poklekli a dívali se mi
dlouho a upřeně do nezatlačených očí. Jiní mě chtěli svým drzým
pohledem a vydáváním jakýchsi hrdelních, polozvířecích zvuků
vyprovokovat k pohnutí levým nebo pravým víčkem a tím získat nesporný
důkaz, že se před nimi jenom proradně přetvařuji. Nejsurověji se zachoval
jeden ze záchranců. Přihnal se z hor asi v půl páté ráno. Musel běžet celou
cestu, protože byl zpocený a smrděl j a k o uřícený kůň. Ve slepených vlasech
mu rychle roztávaly kousky sněhu a voda mu tekla za kostkovanou košili.
Poklekl přede mnou a zašklebil se j a k o ti druzí, ale když jsem víčkem
nepohnul, na nic nečekal a uhodil mne zlostně sevřenou dlaní d o hlavy, až
se zaduněním třískla o kachlová kamna. Nejubožejší byl pohled na rodiče.
Nejenom, že pootevřenými dveřmi z předsíně bez sebemenšího protestu
celou událost sledovali, ale v nehybně zúžených očích se dal dokonce vyčíst
náznak souhlasu se záchrancovým počínáním. Taky ostatní, připomínající
natěsnané sardinky, nad nimiž kdosi znenadání rozkrojil víko zrezivělé
konzervy, tupě civěli do kuchyně narůžovělé ranním svítáním, j a k o kdyby
tam někdo j e n o m bušil pěstí d o pytle shnilých brambor.
Ani jediného uprchlíka z území, kde život není než ustavičné proplétání
se uměle vybudovaným bludištěm, z něhož nelze našmátrat východ, ale
kupodivu ani ne vchod, jimž jsme byli dovnitř vkopnuti, nepoděsí smrt a
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přípravy na vlastní pohřeb tolik, jako nenadálý fakt, že se nedobrovolně
navrátil do země, z níž před časem uprchl a vědomí, že cesta zpátky je
navždycky zatarasena. Osudy emigrantů, kteří nalezli nový domov ve
Švýcarsku, Skandinávii, Austrálii, Severní Americe nebo na Islandu a
takto ho znenadání ztratili, se rovná osudu zvířat obklíčených ze všech
stran lesním požárem. Neméně bizarní je pohled na bezradně přihlížející
rodiče. Byla jim přisouzena ostudná role ustrašeného páru koroptví,
tetelícího se a tisknoucího se k sobě ve vysoké trávě, z obav před výstřely
bezohledného lovce nebo neoklamatelností čenichajících psů. Obětovali
tak strachu pietni a poslední rozloučení se synem, jehož jediným
proviněním byla touha po svobodě. Nejedni s úlevným povzdechnutím
vyslechnou oznámení z vyšších míst, že pro nepříznivé povětrnostní
podmínky a značné množství navršeného sněhu, těla jejich dětí-emigrantů,
zůstanou uvězněna v ledové náruči laviny do příchodu léta, ne-li na věky.
Zpráva je alespoň na čas ušetří následků veřejného zostouzení, jízlivých
pohledů spoluobčanů, výslechy vyšetřovatelů v souvislosti se zjišťováním
uprchlíkovy totožnosti a nakonec účasti na pohřbu, který by byl stejně
jenom spěšným zahlazováním stop za nepříjemnou událostí. Každý den se
však musíme ptát, jak mohli někteří rodiče dopustit, aby jim vlastní život
doslova proklouznul mezi prsty, až k takovému neslavnému konci. Kdyby
bylo možné vyslechnout odpověď, určitě by nenásledovala okamžitě.
Tichou výčitku určenou komusi nebo čemusi by doprovázelo pokrčení
ramen, svěšení hlavy nebo mávnutí rukou kamsi do neznáma.
Poukazovali by na mrtvé prezidenty, mezinárodní konference a mírové
smlouvy, které nebyly nikdy dodrženy. Potom by následovala celá řada
vzpomínek na první a druhou světovou válku a vypočítávali by na prstech,
kolikrát byli prodaní z ruky do ruky. Ale co je to všecko proti tomu, říkali
by nejedni sklesle, co se děje nyní! Dokonce pár odvážlivců by nalezlo
dostatek kuráže k veřejnému prohlášení, aby se atentát na říšského
protektora Heydricha v Praze z roku 1942 opakoval při nejbližší
příležitosti a pevnou pěstí byl sražen k zemi některý z nenáviděných
zotročovatelů. Dlouholetý přítel se z ničeho nic zachová jako zákeřný
zbabělec. Dříve všemi oblíbený soused, teď vysedává u okna a sleduje, co
se podezřelého děje na ulici. Rodiče nedůvěřují dětem a děti na oplátku
rodičům. Nezdárný syn často udá otce nebo matka dceru, jenom aby
kariéru, které se zaprodali, neproměnil chybný životní krok v nenadálý
pád se strmého kopce a hrst jidášských měďáků pod polštářem v
hromádku suchého a nepotřebného listí.
V podstatě stručný výčet nedůstojných okolností, za jakých došlo v
prostoru Bílých Karpat ve sněhové lavině k mému znovu polapení, tj. způsob jakým mne horliví záchranci přišpendlili k mrazivé podložce,
celonoční přípravy na poslední cestu v důvěrně známé kuchyni,
politováníhodné chování smutečních hostů, představují v několika
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náznacích znetvořený svět, jaký člověk člověku zkonstruuje - uplete mu bič
- je-li mu to ponecháno na vůli. V takovém znetvořeném světě pak
prodavači nejsou prodavači, dělníci dělníky, pěstitelé lnu pěstiteli lnu,
taxikáři taxikáři, klavírní virtuozové klavírními virtuózi, rodiče rodiči, ale
drobná zrníčka drcená na moučku třecími plochami mlýnských kamenů.
Nedovolené opuštění tyranova impéria se trestá zastavením srdce
záchrancovou tyčí ve sněhové lavině. Za každé uhnutí z řady se platí
postrkováním z rohu do rohu, z jedné tmavé místnosti do tmavější, k
obživě zbývají jenom ta nejhůř placená nebo fyzicky nejnamáhavější
místa. Smyčka šibenice nepřetržitě obepíná hrdlo těžce oddechujícího
současníka a stahuje se nebo povoluje v přímé souvislosti k postoji, jaký
tento den, tuto hodinu či minutu vůči znetvořenému světu zaujímá. Mimo
přerušovaného spánku, trochy jídla a odsoukromněného vyměšování,
není dovoleno nic, co by předem neschválili a neorazítkovali slídilové,
záchranci, předcvičovatlé, usměrňovatelé, informátoři či dohližitelé.
Monotoní bzukot komunikačních prostředků od svítání do svítání provází
na cestě éterem kritické hodnocení sebenepatrnějšího občanova
upšouknutí. Tyranův teror lze v podstatě charakterizovat j a k o chemickou
látku s vlastnostmi rozkladného plynu. Vypouštěn z prohnilé bečky, plazí
se hadovitě nízko při zemi a vkrádá se škvírami do soukromých příbytků.
Bez chuti, bez zápachu, vdechován plnými doušky nic netušící matkou,
otcem, či nic netušícími dětmi, vykonává zhoubné, lidskou mysl
rozkládající dílo. Avšak ti nejprozíravější všechny škvíry zavčas zalehnou
svými těly v pevné naději, že jednoho dne pravdivý a svobodný svět nad
světem nenormálním zvítězí. V takovém nezdeformovaném světě pak
budou prodavači zase ochotně prodávat, dělníci odevzdávat poctivou
práci, pěstitelé lnu pěstovat len, taxikáři taxikařit, klavírní virtuozové
oslňovat klavírní virtuozitou a rodiče nebudou muset bezmocně přihlížet,
jak strmý let jejich dětí za sluncem, zásluhou nepřejících ptakostřelců,
v půli cesty končí pádem Ikarovým.
V pozdních ranních hodinách připomínala přetopená kuchyň parní
lázeň, v níž se j e n o m stěží dalo dýchat. Jakmile neuspokojený záchrance
odběhl, s největší pravděpodobností nazpět do Bílých Karpat za další
kořistí, objevil se ve dveřích představitel tříčlenné kolektivní rady,
zodpovídající za naprosto nenarušitelný chod vesnice. Nikdo nikdy
nemohl s jistotou určit, odkud tito tři lidé přišli, jak se do vesnice dostali,
nebo kdo je tam poslal. O právě příchozím se dlouhá léta usuzovalo, že v
triumvirátu zastává funkci hlavního pomocníka. Častokrát byl spatřen,
j a k se po setmění potlouká od stavení ke stavení a naslouchá o čem mezi
sebou vesničané hovoří. Nejednou jsem ho sám přistihl, j a k se houpe na
zahradní houpačce, ačkoli by se slušelo, kdyby nejdřív zaklepal a vyžádal
si k tomu svolení. Na rozdíl od ostatních, hlavní pomocník přede mnou
nepoklekl, ale ostentativně zkřížil ruce na prsou. M n o h o nescházelo a
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dotýkali jsme se koleny. Louče nyní hořela mnohem jasněji, plamen se
zvětšil. Hrozilo nebezpečí, že může chytit suchý věnec česneku a od česneku celá chalupa, ale tato bezprostřední možnost pohromy se nikomu z
přítomných nezdála být tím nejožehavějším problémem. Hlavní pomocník
začal mezi zuby cedit osočující prohlášení a dával si dobrý pozor, aby
tomu, co říká každý i v předsíni do posledního písmene rozuměl. V první
řadě ho k ohromujícímu úžasu přiváděl prostinký fakt, že jsem se vůbec
kdy narodil. Plačtivým hlasem vypočítával kolik bolesti a námahy musí na
oltář vlasti obětovat disciplinovaná rodička, aby svým extraordinárním
činem přispěla k rozmnožení vysoce uvědomělých mas, bez oddechu
budujících mnohem světlejší zítřek, než byl potemnělejší včerejšek.
Nejenom, že věděl v kterém roce, měsíci, dni a v kolik hodin jsem se
narodil, ale neslavnou událost líčil s takovou živostí a zjevným odporem,
jako by on sám byl přinejmenším asistentem porodníka. Venku už nastal
nový, i když pošmourný den. Jakmile se clona tmy nadzvedla, objevil se za
okny tyčkový plot a k němu přivázaný pár hnědobíle flekatých valachů,
měli mě co nevidět odvézt na hřbitov. Projev hlavního pomocníka však
nebyl ještě zdaleka u konce. Vypodobňoval mne sardinkám v předsíni j a k o
veleznámého dětského tlučhubu, zlodějíčka pamlsků a přesnídávek
nemajetných spolužáků, zkrátka a dobře nebylo démoničtějšího
hnidopycha v předlouhé historii jinak spořádané vesnice. Největší
pozornost vzbudilo oznámení, že m ů j život byl vždycky životem
odsouzeníhodného ováda, který, maskován lidskou podobou, poletoval
desítky let vesnicí a nepovšimnut ubodal k smrti nejednu mnohem
užitečnější krávu. Když podotknul, že ovádi nikdy nebzučí, ale vždycky
přiletí tiše, j a k o úkladní vrazi, smuteční hosté se začali ohánět rukama,
jako kdybych se právě vznesl od kachlových kamen a kroužil jim nad
hlavami. Obvinění z nejpodlejšího zločinu přišlo nakonec: bez povolení
tříčlenné kolektivní rady jsem opustil místo svého trvalého bydliště. "Ty,"
řekl hlavní pomocník a namířil na mne prstem, "jsi ještě mnohem
odpornější než masařka hodokvasící na mrtvole všemi oplakávaného
revolucionáře."
Zanedlouho žebřiňák tažený dvěma hnědobílými valachy zastavil pod
kopcem. Tady mne už čtyři zdatní strýci museli vzít na ramena a pozvolna
vynášet vzhůru k lesnímu, nejezchlebovskému hřbitovu. Kdykoli v
mazlavém blátě uklouzli, rakev na ramenou se zakymácela. Drobně pršelo
a staré montgomeráky, ledabyle přehozené přes dubové víko, mokře
šustěly. Moje váha byla pranepatrná, ani zvíře nepřijímá žádnou potravu,
pokud se nachází v zajetí. Kdybych se posadil a natáhl ruku, dotknul bych
se otce nebo matky, tak nepatrná vzdálenost nás dělila. Strýci a rodiče byli
jedinými účastníky smutečního průvodu. Tři sta kroků pod kopcem se v
namodralém oparu rýsovaly svěšené hlavy koní. Usměvavá černoška
držela za ruku moji starší sestru Šárku a obě se staraly, aby svalnatí valaši
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neměli dlouhou chvíli. Zanedlouho mě čtyři zdatní strýci spouštěli do díry;
nikdo ani nevzlyknul. M a t k a se dívala k lesu, kam jsme spolu často chodili
na houby a na chrastí. Otec pohlížel zarytě d o promočené půdy. Když bylo
všechno hotovo, strýci smekli klobouky, ale pokud se modlili, nebylo je v
předjarně vonné náruči rodného kraje slyšet. Ani na okamžik jsem se
nemohl zbavit pocitu, že život nikdy nekončí, ale vždycky začíná,
nedopustíme-li, aby naše myšlenky zachvátila naprostá beznaděje.

Cena Egona Hostovského 1977
Po dohodě s paní Reginou Hostovskou zahrnula porota Ceny
Egona Hostovského za nejlepší prozaické dílo napsané českým nebo slovenským autorem v exilu do soutěže letos poprvé také autory,
kteří sice žijí v Československu, ale protože tam nesmějí publikovat,
vydávají svá díla v exilových nakladatelstvích. Porota ve složení
A. J. Liehm, J. Škvorecký a J. Voskovec udělila cenu za rok 1977
skupině autorů, jejichž fejetony vydalo pod titulem

Čára na zdi

nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem.
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POEZIE
Znovuzrození
Ivan Jelínek

Z ničeho nic
těch rakví slov!
Do země jejich duhy,
co semena pod příkrov hlíny.
Výtrusy v rubáších
rozvívá van
do všech stran.
Vražděná ze zálohy.
Těla vykrvácená
k hrobce odnáším
vyzděné hříchem.
Navzdory lásce jejich tichem.
Jsem sirotek po nich.
Slov pokrevenec.
Sourozenec jim
jak ustanoveno.
Pro každé pěji rekviem.
Růženec jsem přeříkával.
Jejich Dies irae mne děsí.
Na smrtnost za nesmrtelnost
jsem žalovával jejich pozůstalý.
V márnicích ticha u mar truchlím.
Pohrobek v kostnicích
jejich kůstky co řád shledávám.
Ač nevěda, neznaje je prosím,
Nuže, již vzkřiste se!
Procitněte, sourozenci!

což v rákosí veršů
jsem svorně nežil s vámi,
vy, omodlená? Zpěvem uprošená,
dokořán na sedm zámků.
Ustrnutí před marami?
Z přísloví kostí
slova v sloup oči obracejí,
architráv řeči nesoucí;
na něm už ústa pootevírajíce.
A přece v klínové klasy
písmen se rozpadají;
kanou naplaveniny hlásek.
Vyvírají vlasaticemi.
Láva láteření.
Kvásek v dutinách ticha.
Kvasu zření.
Tam dá se slabikami zaříkávat
i křišťál jejich samohlásek těžit.
Co klenoty je ve vesmírné díži
v podplamenice co tvar zadělávat.
V každém švu praskají,
vždy nová vinobraní
v lis vůle navršená.
Jásot! Hle, kvasí již,
nadýmajíce kádě malodušnosti.
Trhají zmatek v řád.
Sedm obručí rozlamují,
letorosty vyháněná z kořenů.
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Už smějí se, harfenice jsouce.
Už zvučí nástrojová v zpívané hodinky
modlících se královen.
V misál pro zpívanou mši
božího těla.
Palist mysli
odskakuje s jejich pupenců.
Na dlani váží mi vahou stvoření.
Klokotem toho kvašení dech nabírám;
ten jas pro zvuky z plna hrdla
s pokorou lásky burcují.
Úspěšná naléhání
po vzoru slova
Šestý den.
Ted' v boží tělo.
se vtělují.
Nyní jsou opět tvoření:
slovo od hlavy k patě,
vlastník nás.
Brnění námi vlastněná.
Skutečen kořeny vpouštějí
do nebes z ničeho nic.
z podzemí plápol jazyků
sem vhánějí.
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Canto IV.
Karel Florián Skácel
In alien lands they roam, my children dear;
Where shall I make appeal, with none to hear?
Where shall I find them? Far away from me
My sons serve others, thralls in slavery.
Ages have passed, no news of them I hear;
Dead, dead are they, my sons that knew not fear.
I weep, the blood is frozen in my veins;
No one will cure my sorrows and my pains.
My blood is failing and my heart outworn,
My face forever mournful and forlorn;
To my dark grave with grief I shall descend,
Longing to see my children to the end.
0 wandering shepherd, you whose mournful song
Rings though the valleys as you pass along.
come, let us both, with many a bitter tears,
weep for the sad death of our children dear.
Crane of the fatherland fly far away,
Fly out of sight, beyond the setting day;
My last sad greetings to my children bear,
for my life's hope has died into despair.
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Óda na svobodu
(Úryvek z básně kladského humanisty
oslavující městečko
Radkov)

Jiřího Bartáka z Dušníků z r. 1592,

Ježto svobodu na světě velebit musíme nejvíc,
jakou jen, Radkové, slávou tě ponesu k výšinám nebes?
Tvůrci snad jeho mám úctu vyslovit dřív či mocným
panovníkům? Nemohu, nelze: jeť Bůh tu tvůrcem.
Čím je jen kamenu zář, nač jaspis je, statečnost slavná?
Proč jen žlutavým kovem m r a m o r obkládán parský?
Čím jsou poklady světa, když ke zlu tě zvou a svádí?
Vyrvané nitru země k čemu jen kovy jsou třpytné?
Ničím není to vše: Nic dražšího nechová vesmír
vznešený nad svobodu! Jak zlato svoboda stkví se!
Nad perly eryhtrejské je, nad zlato skvoucí řeky
Tajo! Vzpomeň si na cokoliv snad, to můžeš si koupit
Za zlato všechno si koupíš, i stud a stejně i právo.
Zlatem zlomená věrnost jak ctnost se chválí a hyne.
Všecko opatří tobě poklady stříbrných skvostů,
stejně i čistého stříbra: voják zlákaný zlatem
dává se v boj a v nepřátel vřavu prudce se vrhá,
neváhá za kořist utratit život a dokonce zemřít.
Nelze však za kupy drahého kovu svobodu získat,
za perly koupit! Svoboda zlatem se pokořit nedá.
(Z latinského

originálu přeložil

Dr. Jan Fišer)

Latinský originál

Denique libertas cum sit celebranda per orbem
W U N S C H E L B U R G A , quibus coelo te laudibus aequem?
Authoremne prius mirer, mirerne potentes
Induperatores? minime: Deus illius author.
Quid rutilae gemmae, quid Jaspis et inclyta virtus?
Quidpe lapis Parius fulve circumdatus auro?
Munificae quid opes? irritamenta malorum;
Eruta visceribus terrae quid pulcra metalla?
Nil horum superat, melius nil gloriae mundi
Libertate tenet; libertas fulget ut aurum.
Vincit Erythraeas gemnas, prestantia vincit
dona Tagi: pretio quae forte requiris, emuntur,
Omnia sunt a u r o venalia, iura pudorque:
Auro pulsa fides: probitas laudatur et alget.
Omnis suppeditant argenti pondera facti
Infectique tibi: sequitur certamina Martis
Spe pellectus opum miles, ruit acer in hostem
Nec dubitat propter praedas occumbere morti.
At minimo multo libertas aere paratur,
Nec gemmis emitur: quoniam non vinvitur auro.

Poznámka o autorovi
Přeložený text je malou částí latinské básně Descriptio antique, celebris,
Cesareae et in confinio Bohemiae citae civitatis Wunschelburgae e carmine
heroico exposita a Georgio Partackio Reinharczensi. V latinizované formě
tušíme původní české j m é n o Jiří Barták z Dušníků, jenž byl studentem filozofie (philosophiae studiosus) na universitě ve Wittenberce téhož roku,
kdy byla jeho báseň uveřejněna. Přes jeho zřejmý český původ, nelze mluvit o jeho národním nebo dějinném uvědomění: zřejmě neví o českém jmé-
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ně Radkova (Wunschelburg), ani o českém jméně Dušníků (Reinerz); jediná zmínka o Čechách je v titulu básně, když mluví o poloze Radkova "na
hranicích Čech" (in confinio Bohemiae). Je si tedy vědom zeměpisné příslušnosti Kladska k Čechám, ale to je asi vše, co zbývá z jeho českého vědomí. Nutno se ovšem spravedlivě tázat, bylo-li tomu u jiných tehdejších
humanistů jinak. Postrádáme-li v j e h o básni příznaky českého vědomí, nenacházíme tam ani nechuť k češství, ani projev uvědomělého němectví - něco, co by bylo možno srovnat s pověstnou větou Bohuslava Hasištejnského: "Ergo certe Germanum esse et profíteor et glorior!" Proto lze báseň pokládati spíše za výraz humanismu a lutherství, tj. latinizovaného lutherství
Melanchthonova typu. Velmi nápadný je tento zjev u tehdejších lutherských kazatelů, doktorů a kantorů kladských, latinsky veršujících a latinizujících místní jména kladská: nazývají např. Rosenthal "Vallis Rosarum", Koenigswalde "Sylvia Regia", Neurode "civitas Neorhodensis"
apod. Tak např. Matouš Barták z Dušníků (Mattheus Partackius Reinhardczensis), zřejmě příbuzný, možná i bratr Jiřího, nazývá svou farnost
ve Walthersdorfu "Ager Waltheri".
Převážná část básně se zabývá popisem města, jeho přírodní polohy,
jeho obyvatel a jejich zaměstnání; klasické reminiscence a nechuť k papežství převládají vedle lokálního patriotismu kladského. Tedy nic zvláště pozoruhodného - s výjimkou části, již přeložil dr. J a n Fišer, která je
opravdu vroucným a nadšeným hymnem na svobodu, s překvapivě moderními tóny. Je to tím pozoruhodnější, uvědomíme-li si datum vzniku básně konec šestnáctého století, kdy moc feudalismu byla jenom nepatrně omezena vzrůstajícím vlivem měst. Co přimělo autora, že vložil do místopisné
básně digressi o svobodě? Jistě to nebyl vliv lutherství, jež, na rozdíl od
české reformace, bylo sociálně lhostejné, ba i reakční; vzpomeňme Lutherova spojenectví s německou šlechtou, jeho ustavičného přikazování, aby
"lid byl vždy poslušen vrchnosti" - a pochopíme, proč asi si Barták své nadšení pro svobodu z Wittenbergu nepřinesl. Neznám tehdejší humanistickou literaturu, abych mohl rozhodnout, neměl-li autor vzor v nějaké
současné latinské básni. Aleje, myslím, vysvětlení přirozenější v pasáži, jež
bezprostředně následuje za hymnickou oslavou svobody: nazývá svobodu
"božským darem" (divino munere), z něhož se městečko Radkov těšilo po
m n o h á léta a dodává: "Zatímco jiná města se třesou strachy před tyrany,
ty zůstáváš v míru a jedině Bůh tobě vládne."
D u m trepidant urbes aliae metuuntque tyrannos
Tu pacat maneš, solus regnator olympi
Te remit imperio . . .
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Ale uvědomuje si, že svoboda a mír nemusí trvat navěky a vzpomíná, že
tomu tak nebylo v minulosti; vzpomíná, jak Radkov byl vypálen kdysi
"barbarským národem" (Barbara gens etenim tua cinxit moeniaflammis),
což je zřejmě vzpomínka na vypálení městečka maďarskými hordami
Matyáše Korvína roku 1469. (Autor si neuvědomuje, že tehdy Radkov i
celé Kladsko stálo na straně Jiřího z Poděbrad; stejně si neuvědomuje, že
husitská reformace předcházela německou o celé století - v tomto směruje
u něho vliv provinciálního lutherství nejzřejmější.) Myslím, že právě toto
vědomí "nesamozřejmosti svobody" ho vedlo k tomu, aby přidal ke své
místopisné básni nadšenou hymnu na svobodu, která má překvapivě časový a moderní ráz, nepřihlížíme-li k její klasické hexametrické formě.
Nevíme, dožil-li se autor tragických pohrom, jež stihly jeho milované
městečko (jehož české jméno uvádí ještě německý kronikář kladský Aurelius ve své Glaciografii r. 1625) o třicet let později. Radkov, jako celá kotlina kladská, setrval v odboji proti císaři Ferdinandovi i p o j e h o vítězství na
Bílé Hoře; dokonce ještě 3. května 1621 v dopise městské radě náchodské
kárají radkovští město Náchod pro jeho "zpronevěru na králi Bedřichovi"
-trochu nespravedlivě, protože Náchod byl obsazen císařskými od března
téhož roku. Konec svobody Radkova přišel 7. prosince téhož roku - tedy
více než rok po pádu Prahy - kdy bylo městečko obsazeno císařskými, ač
teprve o dva roky později byl nekatolický kostel zavřen. Ale to nebyl jen
konec svobody náboženské, ale bezmála i konec pouhé fyzické existence;
po válečných taženích a epidemiích zbylo v Radkově o deset let později jen
šedesát obyvatel! "Nesamozřejmost svobody" nemohla být krutěji demonstrována.
Čtenáře může zajímat, že překlad Bartákovy hymny na svobodu měl být
umístěn v čele mé studie "Dějiny češství v Kladsku", již státní nakladatelství Orbis v Praze přijalo k uveřejnění koncem roku 1947. Nicméně kniha
nevyšla - bez udání důvodů.
Milič Čapek
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DOPISY

Vážená redakce,
míslo pozdravu vám oznamuji, že jsem díky vám probděla již druhou
noc. K prvé mi zavdala příčinu "Matčina podobizna"pana
prof. Otakara
Odložilíka, uveřejněná v Proměnách. Moje kritika tohoto příspěvku leží
dodnes někde na dně vašeho redakčního
šuplíku. Druhou noc jsem
probděla listováním ve slovnících a v encyklopediích.
Popudil mě k tomu
článek Zdeny Kunešové uveřejněný ve 4. č. 14. roč. Proměn. Autorka se
dopustila nepřesností již v samém úvodu zdánlivě přesvědčivě
znějícím
konstatováním,
že "v současné době čeština obsahuje na čtyřista
anglicismů". bylo by zdravé, kdyby autorka uvedla alespoň některé zdroje,
na jejichž základě k tomuto poznání
došla.
Předpokládám, že pisatelka článku nežije v Československu
a že je tedy
současné češtině vzdálena. Ráda bych však věděla, zda má na mysli češtinu
psanou či mluvenou, nebo zda nepíše o češtině "emigrantské".
Zdena
Kunešová se nezdržuje vysvětlením pojmu "anglicism" a sama jej užívá
nejasně, ne-li nesprávně, ponejvíce jako synonyma terminu "přijaté slovo z
angličtiny", tedy v zúženém smyslu slova. Jazykověda
nerozumí
pod
pojmem "anglicism" pouhé slovo, ale také celý idiomatický obrat či nějaký
specifický kvalitativní prvek slova nebo idiomu. Autorka nerozlišuje čistá
anglická slova přijatá češtinou od těch, která v angličtině spadají do
kategorie slov "přijatých" a která se do českého jazyka pouze dostala
prostřednictvím
angličtiny. Autorka se také dopouští nepřesností
při
objasňování
významu
některých
anglických
slov (např.
forehand,
dumping aj.) a při určování slovních druhů. (Považuje např. minulý čas
slovesa "vyrobit" ("udělat") - "made" - za příslovce. Pisatelka se patrně
domnívá, že výrazy, jimiž se zabývala, jsou širokým čtenářským
vrstvám
cizí a nesnadno
ověřitelné.
Zdá se, že k mnoha omylům v práci Zdeny Kunešové došlo proto, že
jejím hlavním zdrojem informací byl Rejmanův "Slovník cizích slov"
vydaný Čs. stát. pedagogickým
nakl. v Praze r. 1966. Zjistila jsem, že
mnohé údaje tohoto slovníku se neshodují např. s "Webster's New World
Dictionary",
s "Encyklopédia
Britannica", s "Columbia
Viking Desk
Encyklopédia"
a s j.
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Několik příkladů:
1) TENNIS není svým původem slovo anglické. V angličtině je považováno za slovo přijaté ze
starofrancouzského "tenez" (od slovesa tenir) držeti, míti, pojmouti. Autorka zřejmě neví, že
hra tennis vznikla ve Francii v době vlády dynastie Valois (14.-15. stol.) a že do Anglie byla
uvedena až v 19. stol. W. C. Wingieldem. Výrazem "tenez" hráči upozorňovali partnera, že
má přijmout a odbít míč. Anglická fonetická výslovnost francouzské koncovky -ez (jako -is)
nakonec způsobila změnu i v anglické transkripci tohoto slova.
2) KURT, podobně jako "tennis", je také přijato z franštiny (court - krátký). Franština jím
označovala ohraničený prostor určený ke hře tennisu, zatímco angličtina je převzala k
označení ohraničeného prostoru vyhrazeného i jiným míčovým hrám. Slovo "kurt" se v
soudobé češtině užívá ve spojení "skvošový kurt", zřejmě proto, že skvoš je nejnovější míčová
hra. jež vznikla v Anglii a odtud se do ČSR dostala přímou cestou. O tom. že "kurt" patří do
skupiny románských, nikoli germánských jazyků, svědčí latinské "curtis".
3) GROGG Y nevzniklo z "clinch", aleje to přídavné jméno vzniklé a anglického podstatného
jména "grog" označující alkoholický nápoj. Oblíbil si jej admirál Eward Vernon nazývaný
"Old Grog", protože nosil tzv. "program cloak" (režná látka označovaná ve franštině jako
"gros grain"). Výraz "groggy" původně znamenal opilý, později se začal užívat jako přídavné
jméno označující opilcovu malátnost.
4) AKVALUNG, "vodní plíce" užívané pod hladinou, vznikl z latinského "aqua" (voda) a
staroanglického "lungen" (plíce). Tento výraz lze sotva považovat za anglicism.
5) DŽÍ NSY (angl. "jeans") byly pojmenovány podle trvanlivého plátěného materiálu původně vyráběného v Janově, v Itálii. Na severo-americký kontinent přivezl tuto látku
německý obchodník Leví Strauss.
6) BANDŽO, angl. banjo, je slovo afrického původu, přešlé do angličtiny zřejmě z jazyka
bantu, který pro označení hudebního nástroje podobajícího se bandžu, používá výrazu
"mbanza". Bantu je jazyková skupina nigerského Konga, do níž spadají jazyky černošských
kmenů na území rovníkové a jižní Afriky.
7) TABU , angl. taboo, v tongánském jazyce "tabu". Některé kmeny Polynézie tak
označovaly posvátné zakletí, jež určité osoby činilo nedotknutelnými nebo označovalo ty, o
nichž se nesmělo mluvit. V širším smyslu toto slovo znamená zákaz nebo omezení vyplývající
z tradice nebo z konvence.
8) DOLAR, angl. dollar, vznikl z německého slova "thaler", odvozeného od
"Joachimsthaler", jak se nazývala mince ražená od r. 1519 v Jáchymově Dole. Na českém
území se této minci říkalo "tolar", zkrácením první slabiky "thal" - na "tal" a nakonec na
"tol". Je sporné považovat název měny, jíž se v ČSSR neplatí, za anglicism.
9) JUTA, angl. "jute". Toto slovo přešlo do angličtiny z hindustánského výrazu "jhuto"
označujícího lesklé vlákno jutovníku, např. Corchorus Olitorius rostoucích v Indii a v
Pakistanu.
10) ŠERY, angl. "sherry", vzniklo z "sherris", odvozeného ze starošpanělského Xerez, tj.
oblasti Španělska známé výrobou těžkého, silného vína.
11) BRANDY vděčí za svůj název holandskému výrazu "brandewijn", kterým se označuje
spálené víno. Z Holandska se výroba tohoto likéru rozšířila do Francie a pak do jiných zemí.

Některá slova, např. "ekonomizér" (z řec. oikonomia) nebo
(z lat. combinare) jsou typické internacionalizmy
a to, že se
angličtině, nikterak nedokazuje jejich anglický původ. Jiné
např. "break" (proražení z obrany do protiútoku)
"coach",
vyskytují
spíše
v češtině
"emigrantské",
ale nikoli
Československu.
Zdenku Kunešovou snad omlouvá, že se
jazykovědou než sportem.
S přátelským

"kombajn",
vyskytují i v
angl. výrazy
"cup" aj. se
obecně
v
zabývá více
pozdravem
Maria Orest
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KRITICKÉ MARGINÁLIE
Bedřich Svatoš: Zatmění. Vydal r. 1978
CCC Books v Haarlemu, za redakce J. J.
Staňka. Stran 160, cena neudána.
Zatmění je patnáctou prozaickou prací
Bedřicha Svatoše, autora, který se v červenci
dožil své sedmdesátky a jemuž je "oficiální"
literární kritika (v Československu i v zahraničí) nemálo dlužna. Prvé "zemité" romány
Bedřicha Svatoše (zvláště Ruce laskají zemi.
Nad lesy stoupá dým a Patrová hospoda) vydané pražským nakladatelstvím Vyšehrad, si
zasloužily větší pozornosti než jakou jim mohla (nebo směla) věnovat literární kritika
Protektorátu Bôhmen und Mähren. A vracet se po válce k dílu, které si přímo koledovalo o nálepku a priori povýšenecky odsuzovaného "ruralismu", nebylo taktické. Nejedna postava Svatošových próz představuje v
naší literatuře skutečný typ. A okolnost, že
např. jeho Poslední městečko vyšlo (r. 1948)
ve značně náročné edici ELKu, se silně přimlouvá za reprezentativnější místo než jaké
tomuto poctivému dělníku na literární líše až
dosud přisoudila "oficiální" literární kritika.
Na rozdíl od většiny dosavadních Svatošových próz, kde se ozývají venkovské kapely, Zatmění je skladbou komorní. Vypráví
s nesmírnou cudností a se silnou psychologickou angažovaností příběh stárnoucího
muže ztrácejícího zvolna, nezadržitelně a neodvratně, zrak. Všechny jeho naděje a dny,
rozbité manželství po návratu z německého
zajetí po druhé světové válce, se upínají k
plánované druhé operaci zraku. Děj novely
je zhuštěn do pouhých několika letních týdnů prožívaných v kterési francouzské rybářské vesnici, kde poloslepý bývalý důstojník
žije ve vnější i vnitřní izolovanosti se svou
o dvacet let mladší manželkou. Několik dalších postav: farář, učitel, obchodník Passebeck, jeho syn a několik dalších vesničanů,
navštěvujících takřka pravidelně důstojníkovu manželku-hudebnici, aby cvičili sborový zpěv pro místní bohoslužby, vytváří jen
kompars vnější kulisy. A je tu ovšem jakýsi
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záhadný mladý cizinec, jehož slepec považuje ve svém bezmocném stavu za jediného přítele, a který mu - po úspěšné oční operaci a
na prahu nového života - nakonec odloudí
manželku.
Osudy nemnoha postav této novely jsou
načrtnuty jen letmo, aby tím jasněji vyniklo
psychologicky velmi zdařilé líčení mučivého
procesu ztráty zraku, bezesných nocí beznaděje i blikavého světélka doufání.
Dramaticky vypjatému příběhu odvíjejícímu se pod zdánlivě klidnou siestou letních
prázdnin, napomáhají k nevšednímu účinku
Svatošovy stručné, až strohé "vojácké" věty
a úsporné výrazy. Autor dovede nemnoha
slovy, často jen jediným výrazem, vylíčit nejen zevní situaci, ale i otřesné drama vnitřní.
Jsem téměř v pokušení prohlásit, že ten příběh (nebo aspoň jeho bolestný proces fyzický) autor prožil patrně na vlastní kůži. Ať
jakkoli, Svatošovo Zatmění je ozdobou vydavatelské činnosti CCC Books v Haarlemu
a jednou z poctivých vizitek české prózy v zahraničí.
Pavel Javor
Praha - objevené město
(Peter Lotar: "Eine Krähe war mít mir",
román, Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart,
1978, DM 32)
Literární Praha je pro sečtělého rodáka
město, kterým se může kdykoliv procházet
po paměti - ať už chodí raději malostranskými uličkami Jana Nerudy či ponurým bludištěm Meyrinkovy židovské čtvrti, ať nakupuje vlastenecké knihy u Krameria, objevuje
chodby, kde Kafkův Josef K. hledal svůj
soud anebo se pohodlně usadí v hospodě Na
Kuklíku, kam zavedl Josef Švejk svoji pesimisticko-optimistickou eskortu, aby ji zpitou předal do trestajících rukou feldkuráta
Katze. Všechny cesty a zastávky jsou podrobně zmapované a důvěrně známé; Haškovi čtenáři vědí, kam sejde po schodech dolů a kde hraje gramofon, hrabalovskéhospo-

dy mají spočítané schody a Vaculíkova Státní Banka (a banda!) je přímo na Václavském
náměstí. Tyto naučené mapy a vžité procházky nám však při četbě nového románu
Petra Lotara, nazvaného podle jedné ze
Schubertových písní, mnoho nepomohou.
Lotarova Praha je objevem nejen pro všechny "Nicht-Kakanier" (Musilův výraz odvozený z k.u.k. dunajské monarchie a její specifické kulturní atmosféry) - pro ty má ostatně
Lotar v dodatku k textu pečlivý a vtipný výklad od stručné interpretace Masarykovy filozofie, přes rozbor pojmů kartografických a
gastronomických až k úvodu do teorie hry
tak dramatické jako je mariáš - nýbrž i pro
ty, kteří ještě jazykovou a kulturní směs staré
monarchie a mladé republiky zažili, aniž by
byli schopni pohledu přes zeď národních
dogmat. S Lotarem objevíme město, které
jsme neznali, svět kulturních mostů mezi národním ghetem německy mluvících Pražanů
a dravým (mnohdy bezohledným) proudem
české kultury. Pohled senzitivního hrdiny
románu Marka, vyrůstajícího v dvojjazyčném prostředí, jednoho z těch, kteří odmítali
přijímat šovinistická tabu (na obou stranách!) a pokoušeli se prakticky řídit krásnými teoriemi národního porozumění (bohužel v tragické době, která jejich snahám
odporovala), je pohledem zcela novým a v literatuře ojedinělým. Tento neotřelý úhel pozorování je jistě objevem, který pražského
rodáka (a přirozeně nejen jeho!) v románu
zaujme.
Literární kvalitou knihy je však především
jeho důsledně dramatická stavba. Lotar,
ročník 1910, vzděláním herec a dramaturg
(studium u Maxe Reinhardta v Berlíně, působení v Breslau a později u Městských divadel pražských, režisér a lektor ve Švýcarsku,
dnes volný spisovatel) píše o sobě nezatížen
rozvláčností životopisců. Podařilo se mu napsat román, který strhuje příběhem a je současně reflexivní a živou kulturní historií doby, záslužně mapující místa zcela neznámá
(onen předěl a most mezi německou ažidovsko-německou Prahou Kafky, Broda, Werfela a dalších a mézi mladou českou národní
kulturou představovanou především Karlem
Čapkem.) Místa, věnovaná ocenění Masarykovy humánní filozofie a popisu rozvíjejícího se přátelství s Karlem Čapkem, tvoří

ústrojnou součást textu, neruší pevnou kompozici a důslednou epiku. To je důkaz zralosti autora a jistě i jeho dramatické zkušenosti. (Lotar je autorem celé řady dramatických děl mimo jiných "Wahrheit sieght",
s premiérou v r. 1943 v Londýně a "Der Tod
des Präsidenten", 1966; napsal také na 30 televizních a rozhlasových her.) Není úkolem
recenzenta vyprávět příběh, k lokalizaci a časovému zařazení děje je však nutno stručně
uvést, že román vypráví mládí Marka, syna
židovského otce a české matky, sleduje počátky jeho umělecké dráhy v Berlíně, nástup
fašismu a návrat do Prahy, skok přes téměř
nepřekonatelnou zeď národních a jazykových tabu do českého souboru Městských divadel pražských, sebevraždu rodičů a útěk
z okupované Prahy, vysvobození, vykoupené tragickým osudem jiného příbuzného.
"Mládí v době naplněné napětím", nazval recenzent curyšského "Neue Ziircher Zeitung"
svůj referát o knize a to je výstižné. Fragment
životního příběhu hrdiny, který se shoduje s
osudem autora, je na konflikty a tragické
zvraty jistě natolik bohatý, že by stačil na několik jiných životů. To už předznamenává i
pochmurný verš, který tvoří název románu.
Nicméně román není smutnou baladou o
zániku jednoho světa (československého
demokratického ostrova v moři nastupujících diktatur). Má místa optimistického ladění a obsahuje mimo filosofického poselství
těch. kteří viděli daleko dopředu (Masaryk,
Čapek) i řad u svěžích příběhů a bohémských
anekdot z pražského divadelního prostředí
a kulturního života vůbec. Také jazyk knihy
zaslouží zvláštní poznámku. Je poutavý,
vtipný a přitom klasicky čistý. Lotarova
němčina je na úrovni nejlepších autorů pražského německého kruhu, je čtivá, živá a použití slavismů ji nedeformuje, nýbrž koření.
Moderní jazykové experimenty mají přirozeně v literatuře své místo - ale stejně tak jazyk autorů, kteří neexperimentují se slovy,
nýbrž v přístupu k látce či ve vlastní stavbě
díla. Čtenáři, jemuž není němčina mateřštinou (ale nejen jemu!), přinese román mimo
literárního zážitku i poutavé a vytříbené jazykové poučení.
J. Vejvoda
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Ludmila Velinská: From the Gloom of Today to the New Greatness of Man. Itínerary
by Henri Michaux, Builder of New Poetry,
N.Y.; Vantage Press, fall 1977 ($15.00).

čovaných, který se přes všechna protivenství
nevzdal a věštil lepší zítřek, byl hlouběji spřízněn i s autorkou a s její vlastí.
-ek

Zaujata v nejvyšší míře vnitřní filozofií, jež
proniká víc než šedesáti knihami, které napsal Henri Michaux, soudobý francouzský
básník, L. Velinská soustavně sleduje desítiletí měnících se témat, stále se rozvíjející
styl, věčně přítomná dramatická dynamika
poetických obrazů. Podává tak cosijako básníkovým tvořením podložený životopis, zanedbávajíc všední životní data, hlavně ta
"z druhé ruky".
Čtenář je seznamován s přelivy z jednoho
tvořivého údobí do druhého, kde i styl se
vždy obnovuje.
Básníkovy převážně krátké texty autorka
nazývá "mentální", "duševní" verset*, kde
není hranic mezi prózou a poezií, kde asketická ekonomie slohu se snoubí s nejrafinovanější syntaxí... Sleduje jak přísná logika
spojuje realitu s nepředstavitelným tvůrčím
dechem prýštícím z básníkovy neuvěřitelně
bohaté fantazie a jak ve všem tom vládne až
úzkostlivá pravdomluvnost a nekompromisní sebekritika...
Cena knihy L. Velinské tkví v tom, žeje to
prvý text zde, "za vodou", který zahrnuje
celou tvorbu básníkovu, zatímco většina
jiných, většinou krátkých studií zahrnujejen
jeho mladistvou tvorbu, sledujíc, často z druhé i třetí ruky, formuli danou francouzskými
kritiky z let třicátých.** (Od té doby se však
mínění o Michauxovi ve Francii diametrálně
změnilo.) Autorka upozorňuje, že tito kritici
nikdy nepochopí H. Michauxe, jehož básnická mluva je nerozluštitelná tradičnímu
veršotepci.
Básník sám s uspokojením poznamenal v
dopise autorce, že tato monografie správně
podtrhuje základní filozofii jeho díla, zdůrazňování hledání toho, co je v životě "essentiel", základní, "unum necessarium", neboť
jen lidstvo, které je tomu věrno, nezahyne
v záplavě technického pokroku. Zdá se, že
básník, znívající úzkost, utrpení, bolest utla-

The Czechs in America, 1633-1977: A Chronology and Fact Book. Compiled and edited
by Vera Laska (New York: Oceana Publications, 1978; $6.50).

* Verset: P. Claudel - r y t m u s dechu; S.J. Persevlny moře; H. M i c h a u x - délka myšlenky.
** Viz v knize: A p p e n d i x A.: M i c h a u x a n d His Critics, pp. 233 n.)
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Smutný stav archivů týkajících se českého
života v Americe ještě dlouho nedovolí důkladnou vědeckou práci o tomto předmětu a
práce, které mu byly věnovány jen dílčím a
prozatímním způsobem, už dávno zmizely
z oběhu. Proto je tím více uvítat tuto útlou
knížku, kterou právě vydala firma Oceana
Publications jako 28. svazek své sbírky
Ethnic Chronology Series. Připravila ji Dr.
Věra Lásková, profesorka americké historie
a ředitelka oddělení pro společenské vědy na
Regis College ve Weston, Mass.
Zařazení její práce do této sbírky určilo
její rozsah i formu, kterými se musila řídit.
Asi polovinu knihy tvoří stručný přehled českého vystěhovalectví do Ameriky ve formě
chronologických záznamů, které však naštěstí sledují dané téma často i po delší dobu,
takže dávají čtenáři možnost posoudit význam osoby, společnosti, nebo události, o
které jednají, s patřičnou perspektivou. Další část knihy je vyplněna úryvky z dopisů, deníků, dokumentů, historických zápisů a prací, které dokreslují vývoj českého života v
Americe zvlášť názorně početnými příhodami, jež dávají dnešnímu čtenáři možnost pochopit, ba vcítit se v postavení a zážitky našich předchůdců v podmínkách života, o kterém si jinak můžeme zřídka učinit srozumitelnou představu. Poslední částí knihy je
stručná bibliografie, která naznačuje možnosti další četby a dalšího studia pro obecného čtenáře i odborníka.
Kniha je určena oběma a zasluhuje si
vskutku širší pozornosti našich krajanů v
Americe, a to nejen pro svou tématiku. Svou
stručností a srozumitelností, svou úhledností
i přístupnou cenou se přímo nabízí jako
vhodný dárek i pro naše mladší generace.
Josef Anderle
Objednat můžete u Sixty-Eight Publishers,
Corp., Box 695, Station "A", Toronto, Ont.
M5W 1G2. Canada.
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