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Erazim Kohák

Sedím nad rukopisem, do něhož jsem vložil sedm let života. Český
rukopis v americkém Bostonu. Proboha, jaký to má vůbec smysl?
Kolegové se dívají nechápavě, přednosta se diskrétně optává, kdy zas
vydám něco anglicky. Kniha pro zemi, kde nesmí vyjít, a o které vím, že
se tam sotva vrátím. V roce 1968jsem siještě mohl dělat naděje, že se po
dvaceti letech v exilu vrátím domů a začnu znova. Dnes už je pozdě.
Příliš mnoho života jsem prožil v hornatých údolíčkách staré Nové
Anglie. Slovníky mě uvádějí jako amerického filozofa;
redaktoři
nechápou, proč mi tak záleží na tom dodatku (čs. pův.J. Všechna ta
práce nemá v Americe význam. Tak proč?
Ostatně, co ty, čtenáři, bratře můj, v té zemičce jako na dlani, za
sedmi horami a sedmi moři, proč čteš? Proč riskuješ skvrnu na
posudku, proč se trápíš nevyslovitelnými myšlenkami, v duchu se mnou
polemizuješ či souhlasíš, proč dál myslíš? Život by přece byl o tolik
jednodušší, kdybys toho konečně nechal! I u nás se dá tiše žít, postavit si
chatu, sejít se s přáteli u vína - v příští pětiletce zas stoupne životní
úroveň o tolik celých a tolik desetin a setin procenta. Na přetvářku si
člověk zvykne, až mu ani nepřijde. Proč si to kazit?
Povím ti to za sebe slovy Mistra Jana, která si matně pamatuji ze
vstupní síně PNP na Strahově: nemohu mlčet, protože bych se stal
spoluviníkem na převeliké špatnosti. Lež je veliká špatnost. Připravuje
člověka o to, co ho pozvedá k obrazu božímu - o schopnost pravdy. A v
čem, táže se sv. Augustin, nalezne člověk uspokojení, ne-li v pravdě?
Co se u nás děje, je veliká lež. Nemyslím, že
marxismus-leninismusje
sám o sobě lež. Považuji jej prostě za filozofický
primitivismus,
pomýlený v teorii a zhoubný v praxi. Ale to ještě není lež. Lež je vědomé
hlásání něčeho, o čem vím, že není pravda. To je veliká špatnost. Člověk
se jí rozpolcuje na duši; stává se sám sobě nepřítelem. Jen jedno je horší
než lhát, a to je nutit bližního ke lži, přinucovat ho lstí, úplatkem,
hrozbou, anebo i jen mlčením, aby popřel sám sebe. To je pak převeliká
špatnost, hřích proti Duchu svatému.
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Mám proti tobě výhodu. Život mě zavál mimo dosah lstí, úplatků a
hrozeb. Nepotřebuji červenou pracovní knížku. Mohu myslit, číst, psát,
tisknout. Kdybych já mlčel, stal bych se spoluviníkem na převeliké
špatnosti. A víc: obětoval bych své lidství, svou humanitas. Člověk,
který přestává myslet, přestává být člověkem. Vzdává se obrazu
božího; stává se božím hovádkem. Nezachrání ho ani chata na horách
ani honosný titul. I když svou prací nic nezměním, nemohu mlčet.
To je můj osobní důvod. Mám i druhý, politický. Na podzim roku
1969 zakončil Gustav Husák své první Sdělení ÚV KSČ výzvou ke
spolupráci adresovanou všem, "komu není osud našich národů
lhostejný". Myslel to jistě po svém: po odvěkém způsobu vší vrchnosti,
povolával poddané k poslušnosti ve jménu národního cítění. Ale
rozhodl jsem se, že ho vezmu za slovo. Jsme jeden národ, doma i v
zahraničí. Nepíši jako exulant, ale jako Čech, který se podílí na myšlení
o našem sdíleném češství. Vím - a díky bydlišti mohu říci - co dnes nemůže říci ani ten nejmocnějšímuž ve státě, se vší svou kumulací funkcí, i
když i on to jistě ví. Řeknu mu to za něho: politika normalizace je
vražedný útok na nejvlastnější podstatu našeho lidství, na svobodné
vědomí a schopnost pravdy. Musíme se jí vzpříčit
svobodným
myšlením. Považuji za úkol každého, komu není osud našich národů
lhostejný, aby napřímil páteř, svobodně myslil a zpříma mluvil. To je
úkol, který nemohu vyměnit ani za zájezd s Čedokem do Tater.
Nemohu mlčet, protože mi osud mého národa není lhostejný.
Mám ještě třetí filozofický důvod. V tom češství, které se z nás naši
páni v obsazené části národa snaží vynormalizovat, nacházím smysl
svého lidství, myšlenku humanity. Vím, že po deseti letech normalizace
to může vyznít naivně. Dostávám smutné dopisy od lidí, jichž si vážím.
Necítím v nich jen únavu z nekonečných potyček s tupým útlakem, ale i
osamělost myslících lidí v normalizovaném
národě. Scházím se s
návštěvníky z republiky, kteří si pochvalují, jak výhodně se u nás dá
prodat duše - a cítím touž osamělost.
Přesto věřím, že pod sty pitvorných masek, které už deformují
mnoho obličejů, dál nosíme svoji ryzí lidskou tvář. Daly nám ji dějiny,
které nepovolily,
abychom
zaměňovali
svou humanitu
s
provincialismem; utvrdily ji generace utrpení, které nám nepovolilo
sebeklam a iluzi. Vyzdvihli ji před světem Jan Hus i Jan Patočka, Tomáš Masaryk i Jan Amos Komenský a tolik dalších, slavných i neznámých. Ta tvář pod maskou je ryze lidská, tou žijeme a ta žije v nás.
Žije v nás, to věřím. Potvrzují mi to lidé roku 1968. Nemám tu na
mysli ty, které znal svět, politiky, spisovatele, novináře. Jejich
pohnutky mohly být všelijaké. Myslím tu na ty milióny drobných lidí,
kteří měli za sebou třicet let útlaku, ponižování, křivd a zrazených
nadějí, před sebou jen nejistou jiskřičku naděje, bez jediné záruky.
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Přesto neváhali: byli ochotni věřit a sami se stát zárukou. Podepisovali
rezoluce a dávali svatební prstýnky na zlatý poklad republiky, která jich
nebyla hodna. Proboha, kde se mezi námi vzali? Vždyť víme, jak se lidé
chovali ještě rok před Jarem, a už zas jen rok po okupaci! Kde se vzal
ten národ roku 1968? Nepřicválal z Blaníku. Žil a žije v nás.
To je můj národ, který v sobě i v nejtěžších zkouškách nosí ideál ryzí
humanity. Je srdcem Evropy - nejen zeměpisné, ale lidsky: nosí v sobě
evropský ideál lidství. Ten národ stojí za zamyšlení. Nemyslím a nepíši
česky jen proto, že jsem Čech. Tím jsem už dávno mohl přestat být, a
podstatně si usnadnit život. Jsem dál Čech a píši a myslím česky o české
otázce, protože jsem filozof a člověk.
To jsou mé důvody, čtenáři, bratře, tam daleko za sedmi horami a
sedmi moři. Proto nemohu mlčet, i když má slova nic nezmění. A co ty,
bratře můj?
Loučím se s tebou a s tou zemí, kterou už v tomto životě sotva uvidím.
Provinil jsem se myšlením. Teď mě volají povinnosti, volá mě ten
zanedbaný anglický rukopis, volá mě země, která mi dala domov, když
má vlastní mě vyvrhla. I tebe jistě volají povinnosti a starosti
každodenního života. Věz ale, že ten život pro nás nikdy každodenním
nebude. Nosíme v sobě něco, co se vymyká každodennosti, co vzdoruje
vší normalizaci, i když se po celém světě stává normalitou a normou.
Nosíme v sobě lidskou tvář. Nesnaž se jí zbavit, i když tě k tomu
vyzývají lstí, úplatkem a hrozbou. Zbavme se raději masek! Až sejmeme
masky, až naše slova budou slovy pravdy, ne lstí, naše rozhodnutí činy,
ne iluzí, naše žití životem, ne přežíváním, budeme znova svobodným
národem, proti kterému je pět stejně jako pět set tisíc bratří bezmocných.
Loučím se s tebou, bratře můj, a přece se neloučíme. Pojí nás
humanitas, ta lidská tvář, která je podstatou našeho národa.
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Rozmluva s vlastí
(K 20. výročí založení Společnosti pro vědy a umění)

Jak bychom, rodná, mohli zradit tě,
zradit anebo zapomenout?
Vždyť ty jsi stále naším životem,
osudem naším, srdcem v srdcích všech.
Jsi Světlem Naděje, ze Světla zrozená,
ze Světla Velkého a z Velké Bolesti.
Jak bychom, rodná, mohli zapomenout?
V rovinách mírných žírné Moravy
solunští bratři Světlo rozžali
a jeho záře plála v širý svět.
Náš svatý Václav, moudrý Vládce tvůj,
ne mečem, ale pluhem učil vítězit.
Ze zadumaných vísek jižních Čech
zas Nové Světlo vzešlo národu,
a nejen národu, leč světu širému,
když věrný syn těch přemýšlivých jižních Čech,
Kazatel Jan, za Pravdu život položil.
Pak jednooký vůdce z Trocnova
bil v tvrdé lebky nepřátelských hord
a neotálel povstat třeba proti všem.
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Přemocní byli mnozí vládci tví,
když k cizím zemím i tvé jméno
přidali,
neváhajíce povstat proti
příkoří,
v bouřlivých časech, v srdci
Evropy.
Kolikrát, rodná, selská vlasti má,
tví nejvěrnější šturmovali
v boj
a kolik synů tvých do světa vyhnal hlad,
vítězní žoldnéři, koniášovský
hněv,
krvavá mocných msta a žen a dětí pláč,
dědictví těch, kdož v Pravdě
zůstali!
Na bubnech válek, pod kopyty
hord,
kolikrát, vlasti má, jsi krvácela z ran,
jež zasadil ti mocný
nepřítel
anebo zrada vlastních synů
tvých!
Však dosud vždy ses vzpjala k životu,
k svobodě ještě větší, k nové slávě zas,
i když tě ti, jež zvalas'
přáteli,
zbaběle zradili, o šat tvůj metajíce los!
Tvůj osud, země má, je němou
výčitkou
i mocným výstrahou, že hoden
Svobody
je vždycky jenom ten, kdo vážit i ji zná,
do pout že ten, kdo jímá
otroky,
otrokem bědným stane se pak sám.
Dnes, rodná země má, jsi opět v zajetí.
Moc ještě mocnější než všechněch ďáblů sbor
tě drží v otroctví a v posupnosti
své
a mnohým zdá se již, že vykrvácíš
snad,
že není naděje, že není
záchrany,
neb ti, kdož za přátele vydávali se,
ze všech tvých žil teď lačně pijí krev.
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V azijském doupěti vší proradnosti té
sbor antikristů kuje temný plán
na zotročení světa celého.
Ale i tam, ale i tam se otrok probouzí
a povstávají ti, kdož odhodláni jsou
vyčistit ztuchlý Augiášův chlév
a člověku zas vrátit jeho lidskou tvář.
Těm, bratři - sestry jdeme dneska vstříc,
neb jejich boj i naším bojem je!
Za Volnost Lidskou, jež kdys vzkvetla v nás,
zas stojí Čech, jak kdysi za ní stál.
Smrt Jana Palacha je toho dokladem,
a třebaže jsme kdysi odešli,
tvůj věrný obraz v srdci nosíme
a víru pevnou v Pravdy Vítězství.
My věříme, že Světlo vzejde zas,
že krvepřísežník tou zbraní zahyne,
jíž - dosud mocný - krutě užíval.
My věříme, že svítá v Nový Den,
v radostný příslib těch, kdož neprodali čest
a nezradili tě, byť těžce zkoušeni.
Těm, bratři-sestry, vycházíme vstříc,
tisknouce pevně věrnou pravici,
neb není větší úděl člověka,
než napomáhat Pravdě k Vítězství!
Bratři a sestry, v tento Slavný Den,
Veliké Odhodlání naplňuje nás.
Při památce všech mrtvých i pro život všech,
kdož přijdou po nás, pevně slibme si,
že v úsilí svém neustaneme, jediný tyran dokud bude žít!
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Vím, slabá je má zbraň. Jen prostých veršů pár,
spíš zajíkavý vzlyk, že ještě žijeme.
Však čisti v srdcích, pevni u Víře,
že jednou pozdravíme vlasti Svobodu,
na její horké čelo tisknem horkou dlaň.
A posíláme slib Velkému Mrtvému,
a přísaháme zas, že věrni zůstanem.
Pavel J a v o r

Devátý kongres SVU v Clevelandu
Letošní výroční kongres Společnosti pro vědy a umění, který se koná
na Cleveland State University ve dnech 26. - 29. října, bude jak co do
akademického tak i společenského významu dosud největším osvětově
společenským činem SVU. V rámci přednášek, seminářů a veřejných
rozprav hlavních oborů vědy a umění vystoupí více než 150 autorů.
Výstava výtvarného umění, knih a zajímavých dokladů bude svědectvím o tvůrčí činnosti členů SVU.
Kongres je spojen s celou řadou podniků rázu osvětově společenského např. s představením Prodané nevěsty nastudovaným klevelandskou konzervatoří (Cleveland Institute of Music) s literárně hudebním a
filmovým večerem, se slavnostním shromážděním v rotundě klevelandské radnice (za účasti předních představitelů veřejného života), se slavnostním banketem a representačním plesem v hotelu Cleveland Plazza
atd.
Letošní 60. výročí založení ČSR a 20. výročí vzniku SVU vytváří pro
její kongres a pro celou další činnost této vrcholné instituce demokratických Cechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů v zahraničí zcela výjimečný rámec.
O.R.
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STATI A ÚVAHY
1918 - 1978
ČSR - ČSSR
Po šedesáti letech - boj o základní práva
Vilém Prečan

V Prohlášení, jímž vešla 1. ledna 1977 do života, označila Charta 77
sebe samu jako "volné, neformální a otevřené společenství lidí různých
přesvědčení, různé víry i různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i
společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší
zemi i ve světě - těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné
mezinárodní pakty, Závěrečný akt Helsinské konference a která
souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN". Mluvčí
Charty 77 prof. J. Hájek hovoří o "společenství zájmů, které vyšlo ze
snah zkoumat, zda se zákony a nařízení, k nimž se stát zavazuje,
uplatňují v praxi", a zdůrazňuje, že "podstatou Charty je výzva k
plnému aktivnímu občanství". Jiný mluvčí Charty 77, dr. L. Hejdánek,
vyzvedl, že "hlavním cílem Charty 77 je vrhnout ostré osvětlo na situaci
společnosti, ve které žijeme". A prof. Jan Patočka, s jehož jménem je
nezapomenutelně spojen vznik Charty i první krok její existence a který
podstatně přispěl k tomu, že Chartě 77 byla už při zrodu nesmazatelně
vtisknuta pečeť morálního kategorického imperativu, uzavřel svůj
poslední esej (právem nazvaný jeho politickým testamentem) slovy:
"Od Charty je možno očekávat, že v náš život vstoupí nová ideová
orientace,... orientace na základní lidská práva, na morální element v
životě politickém i soukromém; Charta neustane připomínat, co náš
život dluží oněm právům, která zákonitě našim občanům patří,
neustane to připomínat naší i cizí veřejnosti, ať je riziko této činnosti
jakékoliv."
Význam a dosah vzniku Charty 77 a trvalého charakteru její aktivity
lze pochopit a docenit jen na pozadí situace, v jaké se ocitla
československá společnost po osmi letech tzv. konsolidace (tj.
restaurace totalitní diktatury sovětského typu), následující po sovětské
invazi v srpnu 1968. Lze hovořit o společnosti ochromené porážkou
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pokusu o zásadní demokratickou reformu společenského a politického
systému. O společnosti, které byl vnucen a která si dala ještě jednou
vnutit totalitu, ve které sice většna obyvatelstva vnitřně nesouhlasí s
politikou úzké vládnoucí vrstvy a stojí v protikladu k ní, avšak navenek
zvolila pasivní p ř i z p ů s o b e n í , n a p l n ě n a pocitem resignace,
bezvýchodnosti, nevírou v možnost jakékoli změny (leda k horšímu),
přesvědčením, že jakýkoli projev nesouhlasu nemá smysl a měl by
za následek jen existenční, policejní nebo jinou formu persekuce. Také
vládnoucí vrstva se stala zajatcem režimu, který po porážce Pražského
jara nastolila. Zašla při obnovování totalitního režimu tak daleko,
zdiskreditovala podstatu systému natolik a je v očích obyvatelstva tak
zkompromitovaná, že se neodvažuje oslabit tlak a manipulaci, aby
nepřivedla pracně vybudovanou konstrukci konsolidace ke zhroucení.
Za této situace, zvláště po velké policejní akci v lednu 1972 a poté
následující sérii politických procesů, byla aktivní opozice (nebo přesněji
dissentu) omezena jen na uzoučkou vrstvu lidí, kteří většinou jednotlivě
nebo v menších skupinách vyjadřovali ad hoc různými způsoby
(většinou v zahraničí publikovanými protesty a prohlášeními) kritiku
nebo nesouhlas s politickým establishmentem. Tato vrstva "dissidentů"
(na rozdíl od SSSR ovšem vyjadřovala mínění většiny nespokojeného
obyvatelstva) se rekrutovala převážně z intelektuálů a některých
politiků, kteří se nevzdali obhajoby reformního programu z r. 1968. V
roce 1975 sice takových protestních vystoupení přibylo, po zveřejnění
Dubčekova dopisu v zahraničí došlo k sérii veřejných vystoupení (zas
ovšem publikovaných výhradně v zahraničí), režim se jimi však necítil
nijak konfrontován. Po konferenci v Helsinkách napsalo několik
jednotlivců či menších skupin dopisy státním orgánům, v nichž - šlo
víceméně o týž okruh lidí - žádali realizaci zásad Závěrečného aktu v
životě země; spíše však převládalo zklamání, že mezinárodní uvolnění s
sebou automaticky nepřinášelo očekávané uvolnění (či liberalizaci)
vnitropolitické.
Osamělé a ojedinělé "hlasy", jednotlivé stížnosti a proklamace
"poražených" nebyly s to vyvolat účinný tlak na režim, ani
neposkytovaly základnu pro širší společenskou aktivitu; zůstávaly
omezené na určitý okruh "prominentních disidentů", až na výjimky
bývalých komunistů, kteří neměli spojení s kruhy politicky a
světonázorově jinak orientovanými, ani s mládeží.
Obrat přinesla druhá polovina roku 1976. V souvislosti s obranou
čtrnácti mladých lidí, členů hudebních skupin "underground culture",
postavených před soud jen proto, že svými skladbami vyjadřovali
existenciální odpor k pokrytecké morálce, k životní uniformitě a ke
konzumnímu způsobu života (měla to být výstraha veškeré
nekonformné orientované mládeži), došlo k řadě spontánních
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solidárních akcí. V jejich průběhu se sblížili lidé několika věkových
generací, různých politických názorů i náboženského vyznání.
Nejpodstatnější byla však asi okolnost, že zdánlivě nešlo o velkou
politickou věc, ale o obranu prostého lidského práva skupiny mladých
lidí hrát a zpívat po svém a hledat svá vlastní životní východiska.
Právě v akcích na obranu "zpěváčků" (tak je nazval Jan Patočka) byl
nalezen společný jmenovatel pro další společné kroky a to v obraně
zcela elementárních práv člověka. Spolu s tím byla objevena vůle k
životní pravdivosti i síla a hřejivý pocit lidské solidarity. Ukázalo se, že
lidí, kteří jsou odhodláni nemlčet k bezpráví, je více, než se tušilo, jenže
to dosud o sobě nevěděli. Že tato část občanů ztratila trpělivost, víru v
zázrak, který se nedostavoval, i strach z následků; že už nechce čekat na
to, že se něco změní zásahem zhora nebo vlivem mezinárodních
okolností. Dlouhá léta po porážce přinášela nyní ovoce v podobě
poznání, že svoboda a lidská práva jsou nedělitelné, že na ně nelze
pasivně čekat jako na dar státu; že jen to právo je skutečné, na které se
vznáší nárok.
Dostavilo se poznání, které Jan Patočka později formuloval takto:
"Žádná poddajnost zatím nevedla k zlepšení, nýbrž jen k zhoršení
situace. Čím větší strach a servilnost, tím více si mocní troufali, troufají
a budou troufat. Není žádný prostředek, jak zmenšit jejich tlak, než
jsou-li znejistěni, vidí-li, že nespravedlnost a diskriminace nejsou
zapomínány."
Dalo by se to vyjádřit také jinak. V řadách těch, kteří se nemohli
smířit s danou situací, dozrálo odhodlání k činu, k systematické veřejné
kritice stavu společnosti. Mnozí instinktivně ajiní racionálně pochopili,
že za dané situace obhajoba lidských a občanských práv, jejich zdůraznění a pokus o jejich kultivaci, je problém všech problémů, který se
dotýká každého občana bez rozdílu. Výsledkem společného
solidárního hnutí v srpnu a září 1976 nebyly jen drobné úspěchy, které
byly v oněch akcích skutečně dosaženy, ale především osvobozující
poznání, že oprava společnosti musí začít u lidí samých, že výkon
lidských a občanských práv v zemi závisí především na vůli lidí být
občany se všemi riziky, které takový postoj přináší.
A v tomto momentu sociálně psychologického přelomu a zrodu první
masovější solidarity s pronásledovanými od r. 1969 naskytla se via facti
legitimní, tj. legální programová základna. V listopadu 1976 byly ve
Sbírce zákonů uveřejněny oba mezinárodní pakty o občanských a
lidských právech - třebaže ve vší tichosti - a formálně se staly součástí
československého právního řádu.
Rozpor mezi jejich zněním, mezi závazkem, který čs. stát jejich
ratifikací přijal, a mezi prací státních, policejních, soudních a dalších
orgánů, tj. každodenností občanského života, byl flagrantní a na první
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pohled zřejmý. Ale právě tento rozpor byl jakoby výzvou: ukázat J a k se
věci mají, vrhnout ostré světlo na stav společnosti, poukázat na tento
rozpor. Ale nezůstat jen při tom, nabídnout své síly k nápravě, stát za
tímto odhodláním, nejen formulací jednoho protestu, ale natrvalo.
Proměnit v život zásadu, že nejen státní moc a politická moc, ale " k a ž d ý
nese svůj podíl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování
uzákoněných paktů" (Prohlášení Charty 77).
Tak se zrodila Charta.
* * *

Teoreticky by se mohlo na první pohled zdát, že problém občanských
a lidských práv je v totalitním režimu založeném na monopolu moci
komunistické strany neřešitelný. Tento systém totiž opravdu spočívá na
tom, že neuznává občana jako politický subjekt; právní řád, ústava i
jednotlivé zákony, jejich výklad i praxe státních, hospodářských a
dalších orgánů a institucí jsou podřízeny základnímu zájmu - udržení
moci totalitní diktatury. K tomu se navíc v Československu přidružuje
mimořádná ztrnulost režimu způsobená tím, že konsolidace
neodstranila žádnou z příčin, pro které se režim ocitl ve vnitřní krizi
koncem 60. let. Bylo tedy v logice věci, že politický režim reagoval na
občanskou iniciativu Charty 77, na její kritiku a na její umírněný
program aktivního občanství a obhajoby lidských a občanských práv
takřka nepříčetně; byl a je totiž touto kritikou a aktivitou zasažen na
nejcitlivějším místě.
Politický režim ovšem nemohl vstoupit do věcné diskuse a polemiky s
Chartou 77; nemůže vyvrátit Chartou hájený princip práv občana, k
nimž není zapotřebí souhlasu nebo dovolení státu, protože jsou jeho
nezadatelným právem jako lidské bytosti; nemůže popřít tvrzení Charty, že jde o práva, která se čs. stát zavázal respektovat jako závazné
minimum platné v Československu. A nemohl si ani dovolit zveřejnit
Prohlášení Charty 77, protože podle slov čs. ministra vnitra je napsána
tak rafinovaně, že by 90 procent obyvatelstva nepochopilo, v čem je její
nebezpečí a nebýt zastrašovací kampaně, podepsalo by ji, stále podle
slov ministra vnitra, 1 až 2 miliony občanů.
A tak v propagandistické kampani proti Chartě 77 zvolil politický
režim argumentaci ideologickou, právě takovou, jakou se Charta 77
odmítá ze zásady zabývat, protože její přístup k otázce lidských a
občanských práv je zcela odlišný, a nejméně ze všeho ideologický. Ale
právě tento přístup k věci má ten výsledek, že se politický režim ocitá na
nejisté půdě, fakticky v defenzívě. Může sice načas zesílit represi a na
kritiku nerespektování občanských a lidských práv odpovědět jejich
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dalším porušením; pokouší se lidi existenčně zničit, zastrašit,
policejním terorem občanskou iniciativu izolovat, rozbít, znemožnit její
aktivitu. Ale pokud trvá vůle Charty 77 pokračovat v aktivitě navzdory rizikům a obětem, pokud "lidé zase vědí, že existují věci, pro
které stojí za to také trpět" (Patočka), i pokud proces mezinárodního
uvolnění trvá aspoň v současných formách - zůstává zápas mezi
Chartou 77 a mocí alespoň nerozhodný.
Patnáct měsíců existence Charty 77 je důkazem o tom, že i v
podmínkách totalitní diktatury je občanská iniciativa možná. Charta
77 systematicky provádí to, co Jan Patočka nazval pedagogickou
prací, výchovou k občanství; poukazuje obecně i v jednotlivých
případech na porušování práv člověka ve všech sférách politického,
veřejného, sociálního, hospodářského, kulturního a náboženského
života. Zveřejňuje a pranýřuje existenční a policejní či soudní persekuci
za přesvědčení, za účast v občanské iniciativě, hledá účinné formy, jak
solidaritou ve svých řadách, apelem na veřejnost, na vedoucí státní
činitele a orgány i na mezinárodní veřejnost hájit a bránit oběti
persekuce. Nechce však ustrnout jen na kritice poměrů.
Charta 77 pokračuje v systematickém a věcném rozboru
československého zákonodárství a praxe výkonných orgánů všeho
druhu z hlediska uznávaných a platných norem práv člověka;
předkládá parlamentu a vládě návrhy na zlepšení daného stavu. Tím, že
se tyto návrhy dostávají do rukou veřejnosti, podniká nepřímo velkou
osvětovou objasňovací práci.
V souvislosti s Chartou 77 došlo k rozvoji paralelního informačního
systému, v němž formou tzv. samizdatu jsou rozšiřovány dokumenty,
sdělení a prohlášení Charty, jakož i desítky dalších textů, komentářů a
právních expertíz napsaných signatáři Charty 77; tímto způsobem jsou
zveřejňovány zprávy o nezákonném postupu policie, o existenční
persekuci, o průběhu soudních politických procesů.
Charta 77 dala přímo anebo nepřímo podnět k hledání dalších forem
občanské iniciativy, které jdou za rámec Charty 77 a rozvíjejí se mimo
ni, kde jde o kultivaci občanských postojů, zlepšování každodenního
života, vytváření prostoru pro svobodný, nezávislý duchovní a
intelektuální život, o problémy ekologické, o vytváření náhradních
"samoobslužných" institucí (soukromé vzdělávací kroužky pro mladé
lidi, kteří nebyli připuštěni ke studiu, literární časopisy psané na stroji,
svépomocné vydávání literárních děl zakázaných autorů apod.).
Už svým prvním vystoupením a dále tím, že nepodlehla prvnímu
náporu represe, ale naopak rozšířila své řady z původních 240 na 930
signatářů, změnila Charta 77 ovzduší v celé zemi. Po léta žila většina
obyvatelstva v řetězové reakci strachu. Chartou 77 byla vyvolána v
život řetězová reakce občanské odvahy a aktivity. (O této změně podal
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vynikající svědectví jeden z prvních mluvčích Charty, Václav Havel,
který byl zatčen už 14. ledna 1977 a propuštěn až 20. května: "I lived in
absolute isolation for four months, and so on returning horne I was able
very clearly to compare the situation then as opposed to that which
existed before the Charter, and I must say that I was amazed to see how
much had changed in that time... It was as if society's conscience had
begun to come awake, as if the ice barrier of apathy with which people
had previously tried to shield themselves from reality had begun to
crumble. As if they had again begun to realise that there are more
precious things in life than material possessions.")
Charta 77 je sice ve své nejhlubší podstatě politická, ale nikoli ve
smyslu technicky politickém. Sdružuje katolíky, protestanty i ateisty,
bývalé komunisty, stoupence eurokomunismu i skupiny mladších
trockistů, lidi všech sociálních skupin - intelektuály i dělníky (asi třetina
signatářů) i věkových generací (velmi mnoho mladých lidí, kteří dospěli
až v 70. letech a tvoří možná polovinu Charty 77). Je nesena principem
morálním, hnací silou její aktivity je apel na svědomí a na občanskou
povinnost pečovat v každodenním životě o svobodu svou i ostatních,
hájit práva druhých občanů stejnou měrou jako práva vlastní.
Svou existencí rozrušila konec konců Charta 77 totalitu systému;
stala se vlastně strukturou, která je jen negativně závislá na struktuře
mocenské. Je společenstvím občanů, kteří jsou rozhodnuti žít svobodně
i v těch nejméně svobodných podmínkách, dlouhodobě, neúnavně a
vynalézavě hledat možnosti pro rozšiřování hranice občanské svobody
v totalitním systému.
Tím se stává Charta 77 jednou z možných a snad i nadějných cest k
pozvolnému a dlouhodobému překonávání totalitní diktatury v
Československu. Jde tu o zárodek demokratické struktury jako prvku
budoucí občanské společnosti, zárodek občanské emancipace, kdy si
budou občané brát všechna základní práva a vytvářet tak své vlastní
demokratické struktury. Tím se vytváří článek, který chyběl při
pokusech o reformu totalitních systémů východní Evropy v 50. a 60.
letech. Československá společnost kapitulovala jako celek po srpnu
1968 pod tlakem vnějších a vnitřních totalizačních sil tak rychle a dala si
bez odporu vnutit svěrací kazajku konsolidace také proto, že se v průběhu předcházejícího "obrodného procesu" nevytvořily nové
demokratické struktury.
Není sporu o tom, že tímto způsobem lze uvažovat o současnosti a
budoucnosti jen za existence a trvání mezinárodního uvolněni.
Občanské iniciativy a hnutí za práva člověka v těch formách jako je
např. Charta 77, mohly vzniknout teprve po podepsání Závěrečného
aktu konference v Helsinkách a s nimi souvisejících nebo na ně
navazujících dokumentů. Teprve tyto dokumenty vytvořily jejich
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legitimní základnu a daly jim legální základ, kterým se sice
východoevropské režimy snaží popírat nebo zpochybňovat, nicméně
lze s nimi o tuto legalitu a platnost těchto závazků uvnitřjednotlivých
zemí i na mezinárodním poli diskutovat, polemizovat a svádět zápas.
Proces mezinárodního uvolnění a hnutí za občanská a lidská práva v
jednotlivých zemích Východu se ovšem vzájemně podmiňují. V praxi se
potvrdila platnost principu, že mír a svoboda jsou neoddělitelné. Bez
rozšíření hranic svobody může zůstat proces uvolnění jen
dlouhodobým příměřím dvou po zuby ozbrojených bloků. Charta 77 je
si internacionální stránky svého úsilí vědoma, jak se ostatně projevilo v
řadě jejích dokumentů publikovaných v souvislosti se schůzkou v
Bělehradě i v prohlášeních a komentářích jejích mluvčí a dalších
signatářů (zejména J. Patočky, J. Hájka a L. Hejdánka).
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"Malý Hospodářský Zázrak?"
Pavel Korda
I.
Nerovnoměrný vývoj Československého hospodářství se sotva
podobá snu, dnes už zapomenutému, o nerušeném rozkvětu, založeném
na socialistickém plánování a opřeném o neomezený trh Sovětského
svazu. Tempo růstu národního důchodu, zpočátku dvojciferné, silně
pokleslo už na počátku let padesátých. Nastalo období "obtíží růstu",
jak tomu říkala oficiální propaganda. A mnozí tomu věřili. Jenže po
krátkém zotavení nastal na počátku let šedesátých vyložený krach.
Národní důchod silně poklesl, politické vedení bylo vyděšeno vlastní
neschopností, propaganda umlkla. Období "obtíží růstu" bylo
vystřídáno obdobím růstu obtíží a hospodářská reforma dostala
zelenou. Jednoho dne, v druhé polovině let šedesátých, se dávno
vystřízlivělí občané dověděli z televizního seriálu O. Sika, tedy z úst
povolaných, že jsme "po dvaceti letech úspěšného hospodaření silně
zaostali, a to i za státy, nad nimiž jsme měli po válce značný náskok".
Bude-li reforma úspěšná, mohli bychom prý dostihnout Rakousko za
takových 10 let. Lidé tleskali, přišla nová naděje.
Naděje neměla dlouhého trvání, byla vystřídána šokem z okupace.
Ale nastal "zázrak", malý ale náš hospodářský zázrak. Hospodářský
růst započatý reformou pokračoval i po invazi, sice mírnějším tempem,
ale vytrvale. Propagandistický aparát nového vedení spustil na plné
obrátky. ("Stabilizovali jsme hospodářství, tolik let nepřetržitého růstu
- to není náhoda, to je výsledek naší cílevědomé politiky. Zachránili
jsme ekonomii před rozvratem způsobeným revizionisty.") Zapomnělo
se na to, že ta vzestupná vlna začala už dříve, kdy u vesla byli ti rozvratní
revizionisté. Zapomnělo se na mnohem zásadnější věci, na
marxistickou vizi socialistického hospodářství. Ale to už dnes stejně
nikoho v Československu nezajímá. Propaganda už stejně zase ztichla.
Zázraky se prostě nedějí! V roce 1976 nastal silný pokles. Za rok nato
se to o odstín zlepšilo, hlavně díky mimořádně dobré úrodě (tedy díky
přírodě), ale prvně po roce 1969 byly opět oficiálně zvýšeny ceny. Co
všecko zdražilo, není přesně známo, ale je to zdražení podstatné.
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Nejcitelnější snad bude zdražení vlněných a bavlněných látek (o 34%),
skla a porcelánu (o 22%) atd. Nejvíce podražila káva, ze 160 na 240 Kčs
za 1 kg; (průměrný měsíční plat je přitom 2400 Kčs, brutto). Ale káva a
koření jsou stejně těžko k sehnání, skupovali je spekulanti, jak
oznámilo Rudé právo. I ten nepatrný růst v posledních letech jde na cizí
účet. Československo je silně zadluženo, zejména na Západě. Stojíme
zřejmě na prahu nové epochy, jež teprve čeká na hlubší marxistickou
analýzu, epochy financování socialistické výstavby mezinárodními
kapitalistickými monopoly. Mimochodem, deset let po Sikově
televizním seriálu je československý národní důchod (přepočtený na
obyvatele) zhruba na úrovni dvou třetin rakouského. Ale podívejme se
na rozporuplný vývoj posledních let poněkud blíže.

II.
Po krizi na počátku let šedesátých se československé hospodářství
začalo, v roce 1964, zotavovat a od roku 1966 vykazovalo prudký
vzestup. Do jaké míry to bylo důsledkem reformy započaté r. 1965, o
tom se dá diskutovat. Je ale jisté, že decentralizace řízení a politické
uvolnění vytvořily příznivé podmínky pro ozdravění hospodářství.
Národní důchod rostl v období 1966-69 (kdy byla reforma v platnosti) v
průměru o 7% ročně, stejně rostly i příjmy. Je pravda, že hospodářský
růst pokračoval i po roce 1969, kdy reforma byla silně okleštěná a
politické uvolnění bylo úplně zvráceno. Do roku 1975 rostl národní důchod sice nižším, ale stále ještě úctyhodným tempem 5,8%. Mzdy už
rostly mnohem pomaleji, o 3,1% ročně. V r . 1976 rostl národní důchod
(v běžných cenách) už jen o 2,4%, to už je velmi málo.
Řekli jsme, že růst 5,8% ročně je úctyhodný výkon. To je
pochopitelně relativní. Kapitalistické státy prožívaly v období 1973-75
recesi a většinou měly za uvedené období výkony horší. Ovšem některé
měly výkony podstatně lepší (Jižní Korea, Japonsko aj.). Poněkud
složitější otázka je platnost těch 5,8%, co nám vychází podle Statistické
ročenky. Nechceme zde brát v potaz spolehlivost oficiálních údajů, ale
jde o to, že západní koncept národního důchodu se liší od našeho a
cenové relace jsou rovněž velmi rozdílné. Obojí má za následek značné
odchylky v tempech růstu. T. Alton přepočítal národní důchody
sovětského bloku, podle západní metodiky a v dolarech. Podle jeho
pečlivých výpočtů rostl čs. národní důchod v období 1969-75 v průměru
o pouhých 3,1% a v roce 1976 jen o 1,9%. 1) To už je podstatně horší
výkon než většiny kapitalistických států. Nikdo ovšem netvrdí, že
posledně uvedená čísla jsou přesná, ale jsou rozhodně vhodnější pro
účely srovnání s kapitalistickými státy.
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Je dobré připomenout i další fakt, že růst národního důchodu nemá
nutně za následek růst blahobytu. Určitě ne za totalitního režimu, kde
stát má možnost libovolně určit, kolik se bude investovat, kolik dát na
zbrojení a na řadu jiných položek, které tvoří součást národního důchodu, ale do nichž se nedá "kousnout". Snad nejlepším příkladem je
počátek let padesátých, kdy národní důchod (alespoň ten oficiální) rostl
výjimečně rychle (9-10%), ale spotřeba poklesla.
Jak je z uvedeného vidět, jsou s národním důchodem problémy.
Přenechme je tedy odborníkům a podívejme se na přízemnější věci, jako
jsou příjmy a spotřeba. Psalijsme o tom už jinde, že situace, pokud jde o
příjmy a spotřebu, se poněkud zlepšila v posledním desetiletí.2) Každý
se učí, i vlády tak konzervativní, jakou je československá. A jedno poučení z minulosti je, že úplné zanedbání potřeb obyvatelstva může vést ke
špatným koncům ekonomicky i politicky. Věnuje tedy vláda více
pozornosti potřebám obyvatelstva než v létech padesátých. Otázkouje,
co může vláda udělat pro zvýšení životní úrovně v rámci byrokratické
kontroly, jíž se zuby nehty drží. Možnosti jsou zřejmě omezené a
skutečné výsledky jsou hluboko pod očekáváním. Mzdy a platy jsou,
přes určitý pokrok, hluboko pod úrovní vyspělých kapitalistických
států a zásobování je v mnoha směrech stále velmi neuspokojivé. O
bytové situaci a službách je lepší ani nemluvit.
Vezměme nejdříve mzdy a platy. Určitý pokrok tu nesporně je.
Během osmi let "konsolidace" nového režimu vzrostly mzdy a platy v
průměru o 30%; z měsíčních 1880 Kčs v roce 1969 na 2447 Kčs roku
1977.3) Jde o hrubé měsíční příjmy, tj. bez odečtení daní. Znamená to,
že nominální mzdy rostly v průměru o 3,3% ročně. Není to nic
spektakulárního a je to velmi málo v porovnání s obdobím reformy, kdy
mzdy rostly o 8% ročně. Pro porovnání, průměrné mzdy a platy v
Kanadě vzrostly za totéž osmileté období o 129,4%, tj. v průměru o
10,9% za rok.4) Čtenář tu právem namítne, že ceny v Kanadě rostly
mnohem rychleji než v Československu, tudíž to porovnání nemá
smysl. Je to pravda a pokusme se to zkorigovat pomocí oficiálních
cenových indexů. Ceny v Kanadě vzrostly za uvedené období o 70%. To
znamená, že reálné mzdy (tj. po odečtení vlivu pohybu cen) vzrostly o
pouhých 31,5%, neboli o 3,5% ročně. Československý index životních
nákladů vykazuje jen nepatrnou změnu za období 1969-76, růst o 3,1%.
Za rok 1977 data ještě nejsou, ale byl to rok "úpravy cen". Jistě tedy
nepřeženeme, odhadneme-li oficiální růst cen za celé osmileté období
konsolidace na 5%. Výsledek je, že reálné mzdy vzrostly za uvedené
období o 24,5%, tj. o pouhých 2,8%. Tedy v oboru mezd a platů nejen
nedoháníme, ale dále zaostáváme za kapitalistickými státy, kde odbory
mají možnost bojovat za vyšší mzdy.
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Shora uvedený 2,8%-ní růst reálných mezd byl vypočten na základě
oficiálních údajů. Skutečnost je o něco horší z toho prostého důvodu, že
československé cenové indexy, tj. index maloobchodních cen a index
životních nákladů, podhodnocují růst cen, přes dobrou snahu statistiků. Sledujeme-li československý tisk, najdeme tisíce příkladů manipulace s cenami, které indexy neregistují. Uvedeme několik příkladů.
Často se zavádějí nové "zlepšené" výrobky za vyšší cenu a starý, ještě
požadovaný, výrobek zmizí s trhu. Statistika to pochopitelně
neregistruje jako zdražení.
Skutečně nové výrobky a módní zboží se zpravidla uvádějí za
přemrštěné ceny. Když se pak ty ceny po čase snižují, registruje se to
pochopitelně jako snížení cen. Na příklad barevné televizory stály 12-13
tisíc Kčs, teď se prodávají za stále ještě nehorázných 9000 Kčs, aleje to
podstatné snížení cen. Podobně desetidolarová kalkulačka vynášela
2000 Kčs i více. Teď je prý už za 1200, tedy 40%-ní snížení cen.
Manipuluje se často s kvalitou, zvláště když je nedostatek některých
surovin. Tak se např. zvyšovalo množství škrobu v uzeninách, když byl
nedostatek masa.
Cenové indexy rovněž neodrážejí nedostatečné a nepravidelné
zásobování mnoha druhů zboží, ale s hlediska spotřebitele to má co
dělat s cenou. Spotřebitel se musí často obrátit na černý trh, není-li
příslušné zboží normálně k máni. A černá cena je pochopitelně vysoká.
Týká se to nejen zboží, ale hlavně různých služeb. Anebo se musí zboží
shánět. Má-li hospodyně shánět celé dlouhé hodiny cibuli, pak ty
hodiny jsou také součástí ceny.
Ceny bydlení jsou rovněž zkresleny. Je pravda, činže ve státních a
podnikových domech je stále velmi nízká a skoro neměnná, jak uvádí
Statistická ročenka. Jenže asi 60% nových bytů pochází z družstevní a
soukromé výstavby a cena bydlení v nich je mnohonásobek komunální
činže.
Je mnoho jiných důvodů, proč je třeba brát československé cenové
indexy s rezervou, ale nebudeme se pouštět do odhadů.
Pokud jde o úroveň mezd, více než 30% zaměstnaných mělo v roce
1977 mzdy nižší než 2000 Kčs měsíčně a pouze 7% mělo 4000 a více.5) V
té privilegované skupině jsou například univerzitní profesoři. Podle
nejnovější úpravy má řádný profesor 6000 Kčs měsíčně. Po odečtení
daní a "dobrovolných" příspěvků (strana, odbory, Svaz přátel) to už
bude pod 5000. Kolik je to v dolarech, je těžko říci. Kurzů je mnoho, od
fiktivního komerčního kurzu 17-18 c za Kčs po rovněž přehnaný černý
kurz 3-4 c. Jisté je, že profesor je na tom podstatně lépe než většina jeho
spoluobčanů, ale v porovnání se svým západním kolegou je "chudým
příbuzným". Pokud není akademikem, nebo nemá tučné vedlejší
příjmy, je i pro něho auto luxusem. Vždyť i ta malá Škodovka (MB
1000) stojí 45.600, tedy více než 9 měsíců profesorské práce.
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Je pozoruhodné, že přes poměrně nízké mzdy, je mezi lidmi mnoho
peněz. Množství oběživa roste o 2-3 miliardy ročně. Mnohem rychleji
rostou úsporné vklady, přes 10 miliard ročně. Rychlý růst přebytečné
kupní síly (skrytá inflace) způsobuje vládě značné starosti. Vždyť každá
nákupní horečka může za takové situace narušit chod hospodářství.
Menší taková panika se odehrála před loňským zdražením, ale jak jsme
řekli v úvodu, nedostatek kávy, koření aj., bylo jenom "důsledkem
řádění spekulantů". Růst přebytečné kupní síly je způsoben řadou
činitelů. Pracuje více členů v rodině a řada občanů (řemeslníků i
intelektuálů) má vedlejší zdroj příjmů (ne vždy legální). Dále je faktem,
že vláda už není schopna tak přísně kontrolovat mzdy jako v letech
padesátých, aniž může riskovat tak brutální peněžní reformu jako roku
1953. Hlavní příčina je ale v totálně zbyrokratizovaném hospodářství,
které není schopno vyprodukovat dostatek žádaného zboží a služeb.
III.
Je zarážející, že 33 let po válce, 30 let po "Vítězném únoru" a 10 po
"bratrské pomoci spojeneckých armád" zásobování je stále ještě
nej oblíbenějším tématem rozhovorů i novinových a časopiseckých
článků. Tón je stále stejný: "Dosáhli jsme velikých úspěchů, ale jsou
ještě nedostatky". Pokusit se vylíčit ty zbývající nedostatky by zabralo
příliš mnoho místa. Socialismus v povědomí občana - to už není ta kdysi
slíbená hojnost, to jsou spíše fronty a neustálé shánění zboží. Lidé si už
na to zvykli, jako na něco normálního. Zvykli si i na to, že není výběr, že
celá řada věcí prostě neexistuje, že technické novinky přicházejí
opožděně o deset let i více, pokud vůbec přicházejí. Pro ty, kdo neznají
intimně systém plánovaného chaosu, je těžko vysvětlit, proč je
nedostatek u věcí, jejichž výroba není vůbec problémem.
Proč jsou cibule a česnek chronickým nedostatkovým artiklem, může
snad pochopit jen ten, kdo prošel tvrdou školou socialistického
plánování. V Tvorbě se onehdy rozepsal na toto téma Jan Janů. 6)
Uvádí sice s radostí, že se už cibule a česnek objevily na trhu, ale pak rezignuje, nebude jich už nikdy dostatek. Jak vysvětlil ministr zemědělství
a výživy, ty "lahůdky" jsou příliš pracné a proto se jejich výroba zajišťuje u soukromého sektoru, tj. u drobných pěstitelů (to je věru novinka,
soukromý sektor na záchranu socialismu!), ale ti nemají o to zájem, prý
přes vysokou cenu. Janů se ovšem nedá odradit, má východisko.
Pěstujeme prý příliš mnoho květin na zahrádkách a v květináčích,
pěstujme místo toho zeleninu!
Mnohem odborněji a velmi věcně se rozepisuje na podobné téma
Miloslav Grousl.l) Mohli bychom prý být soběstační v zelenině a ovoci
mírného pásma. Byly vypracovány příslušné plány rozvoje do roku
1990. Jenže skutečnosti neodpovídají plánovaným předsevzetím.
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Příčiny, které uvádí autor, jsou typické nejen pro zemědělství.
"Především je to nedostatek vhodné mechanizace pro pěstování a
sklizeň zeleniny i její tržní úpravu." Bez té mechanizace, je to obor velmi
pracný, by to šlo jedině změnou plánovaných priorit. Vývojem a
výrobou potřebné mechanizace bylo sice pověřeno jisté generální
ředitelství, ale "tato organizce udělala zatím pro zelináře a ovocnáře až
žalostně málo".
Jde o celkem známou věc. Zavedení nové výroby je postrachem pro
každý podnik; je to jenom překážka při plnění kvantitativních plánů, a
to poslední je rozhodující při hodnocení podniku a při udílení prémií.
Druhou příčinu vidí autor v rozporu zájmů mezi zemědělskými
podniky a obchodem. Zemědělci se chtějí specializovat. To je v
pořádku. "Proti této snaze pěstitelů však zatím působí obchodní
organizace svými požadavky, aby v jednom podniku byl pěstován co
nejširší sortiment. Tento svůj požadavek odůvodňuje zájmem o kvalitní
a především čerstvou zeleninu". Aby bylo jasno, prapríčina rozporu
tkví v tom, že obchod nemá ani dostatek specializovaných dopravních
prostředků, ani klimatizované sklady, musí tedy tlačit pěstitele, aby
dodávali z pole přímo do obchodu a, pokud možno, vše z jednoho
blízkého podniku.
Rozepsali jsme se poněkud obšírněji o případě zeleniny ne proto, že
by to byl nejbolestnější problém, ale proto, že jde o typický příklad
neschopnosti plánovačů zkoordinvat zájmy různých skupin, v tomto
případě spotřebitele, pěstitele, strojírny a obchodu. Za soukromého
podnikání tu koordinaci zajišťuje, kupodivu dobře, trh. Ale počkat,
copak jsme se neučili, že za socialismu živelný a chaotický trh bude
nahrazen cílevědomým plánováním? Historie to zřejmě opravila:
Nedokonalý, ale účinný tržní mechanismus byl nahrazen chaotickým
plánem.
Zatím jsme mluvili o poměrně jednoduché věci. Přece cibule se
pěstovala od nepaměti a u zeleniny nejde o příliš široký sortiment. Ani
inovace ani mezipodniková kooperace tu nejsou podstatné. Skřípe-li
koordinace tady, neudivuje, že plánovači nejsou schopni zkoordinovat
mnohem složitější vztahy v průmyslu. Nepřekvapuje pak ani, že u průmyslového zboží nabídka silně pokulhává za poptávkou, v množství,
sortimentu i v kvalitě.
Šetření o vybavení domácností předměty dlouhodobé spotřeby
vykazuje sice pokrok, ale pomalý a s překážkami. Tak na příklad už
87% domácností je vybaveno chladničkami, ale převážně zastaralými a
miniaturními. 34% těch chladniček má obsah menší než 100 litrů (3,5 kr.
stop). Už 90% domácností má pračku, ale zase jde většinou o zastaralé
neautomatické stroje, zde už dávno neznámé. Pouze 17% je
automatických. Vysavače vlastní jen 75% domácností. Zato plných 32%

20

domácností peče a vaří na sporácích na uhlí. Mnoho ve světě běžných
spotřebičů je dosud nepřístupným nebo neznámým luxusem. Patří sem
barevné televizory, mrazničky, myčky nádobí, leštiče podlah, Hi-Fi
soupravy aj.; vlastní je méně než 1% domácností. Příčiny pomalého
pokroku jsou nehorázné ceny a většinou nedostatečná nabídka.
"Nesnáze zásobování trhu se vyskytovaly v loňském roce u celé řady
předmětů dlouhodobé spotřeby: vysavačů, jízdních kol, šicích strojů,
elektrických gramofonů.... V dalších výrobkových skupinách jsme si
sice nemohli stěžovat na absolutní nedostatek, ale nabízené výrobky
byly zčásti zastaralé, nevyvolávaly chuť obnovovat, jejich technická
úroveň ani design se prakticky nelišily od toho, co už máme doma. To
všechno se odrazilo v průměrném stáří užívaných předmětů."8)
Stále stejná písnička. Žije se lépe, žije se radostněji; už se vyrábějí i
stroje ulehčující práci v domácnosti. Některé dokonce i v dostatečném
množství. Ale podnikům, které honí plnění plánu, se hodí vyrábět
tentýž výrobek beze změny třeba 10 nebo 20 let. Že se to spotřebitelům
nelíbí, ať jdou..., ale kam? Konkurence není, to je kapitalistický
přežitek. Ale nebuďme příliš žádostiví, poděkujme straně a vládě, že se
vyskytují i automatické pračky a dejme dobrý pozor, aby se
neporouchaly; s opravou bude problém. Náhradní díly nebyly
jmenovitě naplánovaný.
Lidé, jak známo, se přizpůsobují okolnostem a za každého systému
jednají podle svých nejlepších zájmů. To je zřejmě neměnný zákon.
Jádro problému tkví v tom, že si to byrokraté nechtějí uvědomit. Kážou
o nějakém vyšším společenském zájmu, odlišném od zájmůjednotlivců.
Místo, aby se zamysleli nad systémem, který zavedli, apelují na
socialistické uvědomění a rozkazují. Musíme rozšířit sortiment,
musíme zlepšovat kvalitu, inovovat, šetřit materiálem a energií atd. Ale
co je to všecko platné, když celý pobídkový systém působí opačným
směrem. Ze je tím bit spotřebitel - to se donedávna přecházelo úplně
mlčením. Co už zmůže občan proti moci? Jenže u výrobních prostředků
to není o moc lepší, třebas je tam kontrola mnohem přísnější. A důsledky jsou tu mnohem dalekosáhlejší.
Jak známo, nastal v zemědělství, po reformě, podstatný obrat k
lepšímu. Ale v sedmdesátých letech se růst zabrzdil. Pátrajíce po
příčinách se m.j. dovídáme, že "za pozitivními výsledky v objemu
dodávek mechanizačních prostředků do čs. zemědělství v r. 1975 a 1976
se skrývaly ostré nedostatky v sortimentním plnění." Totéž se
dovídáme o struktuře průmyslových hnojiv, o přípravcích na ochranu
rostlin, o množství a kvalitě průmyslových krmných směsí. Zkrátka
"existují problémy, které se dlouhodobě nedaří řešiť'.9)
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Severočeské hnědouhelné doly mají podstatně rozšířit lomovou
těžbu. Ale jsou nesnáze. V rozhovoru s Hospodářskými novinami si
generální ředitel podniku stěžuje na špatnou jakost a malou
spolehlivost velkostrojů pro lomové dobývání, na věčné průtahy v
dodávkách strojů a na nekoordinovanost práce subdodavatelů. 10)
Ve výčtu podobných problémů je možno pokračovat do omrzení.
Snad nejvážnější je dopad uvedených problémů v oboru zahraničního
obchodu, neboť zahraniční zákazník má možnost jít ke konkurenci.
IV.
O důležitosti zahraničního obchodu pro československou
ekonomiku se snad není třeba ani zmiňovat. Ani o tom, že stroje a průmyslové výrobky vůbec jsou převážným platidlem surovin dovážených
ve velikém množství. Ale prodejnost čs. strojů na zahraničních trzích
klesá, a to nejen na trzích kapitalistických. Jsou prý často zastaralé a
těžkopádné. Navíc je vývoz zbytečně komplikován těžkopádnou
organizací. Zahraniční obchod je monopolem výsadních společností.
Výrobní podniky nemají přímý styk se zahraničními zákazníky a
koordinace mezi výsadní společností a výrobci není jednoduchá,
zvláště, když jde o složité výrobky, na nichž kooperuje řada podniků. Je
až směšné číst, jaká "novátorská, netradiční řešení" se našla pro
překonání obtíží vzniklých ze zkostnatělé organizace. "Smlouvy o
spolupráci mezi organizacemi výroby a zahraničního obchodu... v
nichž se podniky vzájemně zavazovaly k tomu, že udělají pro splnění
společného exportního úkolu víc, než jim ukládají platné zákony a
směrnice..." Dojemné, že ano? "Žel ne všude se podařilo překonat
bariéry resortních či podnikových zájmů". 11) Ajsme zase u toho! Místo
racionální organizace a vhodných pobídek, "papírová smlouva",
nadiktovaná shora.
Zahraniční obchod prošel zvláště ostrými zvraty. Je dobré si
připomenout, co všechno se slibovalo po válce a zvláště po "Vítězném
únoru"! Orientace obchodu na SSSR zaručí neomezené odbytiště
našemu průmyslu, nerušené krizemi. Zajistí nám také nevyčerpatelnou
zásobárnu surovin. Také se to stalo. Náš obchod se Západem se začal
po roce 1948 drasticky krátit a dosáhl minima na počátku let
padesátých (asi 10% celkového obratu). Brzy se však ukázalo, že izolace
od Západu má katastrofální důsledky (nejen pro Československo) a je
jednou z příčin hospodářské zaostalosti. Stalinova chvástavá slova o
samostatném socialistickém světovém trhu jsou dávno zapomenuta. Je
v chodu druhý zvrat. Všechny státy socialistického tábora se ucházejí o
obchod se Západem, zvláště o dovoz moderní technologie.
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Co způsobilo tento nový zvrat, je těžko popsat v jednom článku. Ale
je dobré si připomenout kousek historie. Po válce prošlo
československé hospodářství, na základě sovětských požadavků,
hlubokými strukturálními změnami. Za cenu miliardových investic
byly podstatně rozšířeny strojírenská, hutní a báňská výroba, na úkor
tradičních výrob exportních a na úkor zemědělství. Československo se
mělo stát kovárnou socialistického tábora. Tato náhlá strukturální
změna musela sama o sobě mít negativní vliv na hospodářství. Bylo to
zesíleno nucenou izolací Západu a hlavně nejméně žádoucím
sovětským exportem a byrokratickým systémem řízení. Ale pokud
SSSR a jiné státy bloku byly průmyslově velmi slabé, zdálo se vše v
pořádku. Státy se vzájemně doplňovaly. Teď je iluze o kovárně
skončena. Československé stroje už nejsou dost dobré, jsou těžkopádné
a zastaralé. A vůbec, za vzácné suroviny (zejména naftu a plyn) můžeme na Západě dostat lepší. V obchodě přece nikdo "nezná bratra".
Uvedené argumenty nejsou marné, jenže SSSR má na té špatné práci
československého průmyslu také svůj podíl, jak jsme to výše naznačili.
Konečně přispěchal, před deseti lety, zachránit ten byrokratický
systém. Dále se naskýtá otázka, proč se objevilo teprve nedávno, že
kvalita československých strojů není na světové úrovni? Muselo se to
přece znát dříve. Odpověď musíme hledat v patáliích s reformou.
V šedesátých letech už nešlo dále utajovat, že socialistické ekonomie
silně zaostávají, především technologicky. Pro SSSR to není jenom
otázka ekonomická, ale i vojenská a prestižní. Hospodářské reformy
měly napravit tuto situaci. Jenže se ukázalo, že důsledná ekonomická
reforma, s dalekosáhlou decentralizací rozhodovací pravomoci má
svou vnitřní logiku. Vede dříve či později k požadavkům o reformy
politické (viz Československo), a to je to poslední, co SSSR může chtít.
Reformy proto uvízly na písku. Zkouší se jiná cesta, která se
pravděpodobně ukáže rovněž iluzorní. Modernizace a intenzifikace
výroby pomocí západní technologie. Kuriózní situace - kdože to má
povznést nejpokrokovější socialistickou velkovýrobu?
Obchod socialistických zemí se Západem se tedy začal zase rozšiřovat
a Československo není v tomto směru výjimkou. Není to bez problémů
a má to své meze, především platební. Za dovoz se musí platit vývozem
a vyvážet je možno jen to, co se na Západě požaduje. Průmyslové
výrobky socialistických států, zvláště stroje, jsou většinou málo
atraktivní pro západní zákazníky. Hlavním platidlem jsou tedy
suroviny a potraviny. Československo je v tomto směru v situaci horší
než většina ostatních členů sovětského bloku. Přes veškerou snahu
dosahuje československý obchod s vyspělými kapitalistickými státy
sotva 22% celkového obratu. Více než třetina obchodu směřuje stále do
SSSR, další třetina do ostatních socialistických států a zbytek do
rozvojových zemí.
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Často se klade otázka, z d a j e obchod s SSSR pro Československo
výhodný. Na takto zjednodušenou otázku není ovšem odpoveď.
Faktem je, že československá ekonomika je natolik svázána se
sovětskou (i fyzicky - ropovody, plynovody, elektrickými linkami,
širokorozchodnou drahou), že bez ní by dnes nemohla prakticky
existovat. Je možno uvést řadu transakcí výhodných i nevýhodných.
Sovětská ropa je i po několikanásobném zdražení levnější než arabská
(asi ne na dlouho!). Z d a j e dovoz sovětských aut výhodný, o tom se dá
pochybovat. Podstata problému je jinde. Strukturální a systémové
změny vynucené spojenectvím se SSSR přišly Československu velmi
draho a na primitivismus, který mají za následek, se doplácí stále.
Metody obchodu mezi socialistickými zeměmi jsou totiž přímo
předpotopní. Je neuvěřitelné, že skoro 30 let po založení RVHP (Rady
vzájemné hospodářské pomoci) nedokázal sovětský blok vytvořit
nástroje pro vzájemný obchod. Nedokázali navrhnout racionální a
hlavně jednotnou metodu tvorby cen a určení měnových kurzů.
"Současné měnové relace se v členských státech RVHP počítají na
desítky. Globálně je existující kursová soustava RVHP (bez vztahu k
měnám kapitalistických států) tvořena
- oficiálními měnovými kursy, stanovenými zákonným opatřením a
založenými na poměru zlatých obsahů daných měnových jednotek;
- dohodnutými měnovými koeficienty, resp. kursy podle tzv. karlmarx-stadtské dohody;
- měnovými (valutovými) kursy pro neobchodní platby (především v
oblasti cestovního ruchu);
- speciálními diferencovanými přepočítacími koeficienty (typu tzv.
berlínské metodiky);
- vnitřními nástroji kursového, koeficientního a doplňkového
charakteru."12)
Konec citátu! Aby se v tom čtenář vyznal, uveďme prostě, že
například při výměně korun na rubly existuje řada kurzů, lišících se
navzájem, někdy podstatně. Záleží na tom, o jakou transakci jde. Pro
tradiční výměnu zboží je jeden kurz, ten je určen zlatým obsahem (kde
se to zlato tam bere, ví bůh). Pro cestovní ruch platí něco jiného. Pro
netradiční obchod (například při mezipodnikové kooperaci) je další
kurz atd. A jelikož všechny ty kurzy jsou zřejmě irracionální, je nutno je
korigovat pomocí srážek, přirážek, koeficientů a kdovíco. Jak v
takovém systému obchodovat a jak zjistit, co je výhodné, je těžko říci.
Obchod zůstává v podstatě dvoustrannou výměnou. Existuje sice už
společná měna, tzv. převoditelný rubl. Ale ta převoditelnost je stejná
fikce jako ten zlatý obsah. Nahromadí-li si některý člen RVHP větší
množství převoditelných rublů, vzniká otázka, co s nimi. Dá se za ně
koupit leda zboží, které už nikdo jiný nechce. Skutečností je, že se
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zástupci členských států RVHP musí scházet alespoň jednou ročně k
tvrdým a zdlouhavým vyjednáváním. Dohadují se kvóty různých druhů
zboží, jež se budou vyměňovat, i jejich ceny. Ty poslední se kupodivu
určují podle cen, které platily na kapitalistických trzích. Není divu, v
tomto systému existují nejen tvrdé a měkké valuty, ale tvrdé a měkké
zboží. To první, to je zboží žádané i na kapitalistických trzích. Jsou to
především suroviny, jako nafta, plyn, dřevo aj. Ty jsou jenom na
omezené kvóty. To druhé, to je stručně řečeno "aušus". To je to, co si
bratři navzájem nabízejí mimo plán, třebas i za převoditelné rubly. Je to
jakýsi přídělový systém. Československa se to v některých případech
dotýká až tragicky; nejvíce v případě energie. Československo si nemůže v SSSR koupit tolik ropy, kolik potřebuje, navzdory tomu, že
dodává trubky a jiná zařízení pro sovětský ropný a chemický průmysl.
A jelikož po 30 letech socialistického hospodaření není ani schopno
vyprodukovat dostatek tvrdých valut na nákup většího množství
arabské nafty, je odsouzeno ke katastrofální politice. Rozšiřuje se těžba
hnědého uhlí za nesmírnou cenu zamořování už beztak silně
zamořeného okolí Mostecka, Chomutovska a Kadaňska.
Ukázalo se, že SSSR jako neomezený odběratel československého
průmyslového zboží, jako štít proti krizím a jako ochotný dodavatel
surovin je stejná iluze, jako mnoho jiných. Sovětský svaz sleduje, jako
každý jiný stát, své vlastní zájmy. Jenom metody jsou často zastaralé a
kruté. Československo je při obchodu s SSSR jasně v nevýhodě. Svou
čirou vahou má SSSR dost prostředků, aby mohlo své zájmy prosadit,
nemluvě už o možnosti mimoekonomického nátlaku. Československo
se muselo mnohokrát přizpůsobit požadavkům SSSR, a to i za cenu
podstatných změn ve vlastních plánech. Tak to bylo například při
zavedení a rozšíření výroby trubek o velikém průměru. Ale když
stouply ceny ropy na světových trzích, SSSR zrušil předčasně platný
ještě kontrakt, zvýšil podstatně svoje ceny a navíc ještě omezil budoucí
dodávky. Může přece ropu uplatnit lépe na kapitalistických trzích.
V padesátých letech Československo muselo omezit obchod se
Západem. Teď, za zhoršených okolností vnitřních i vnějších, je tlačeno
rozšiřovat tento obchod. Z vnějších okolností uveďme jenom recesi na
Západě, která ztěžuje i beztak obtížný odbyt československého zboží na
Západě (Sovětský "štít" prostě nefunguje). Dále se podstatně změnily
cenové relace v neprospěch Československa. Suroviny, které dovážíme,
zdražily na světových trzích podstatně více, než hotové výrobky, které
vyvážíme. V roce 1976 muselo Československo vyvážet za totéž
množství dovezeného zboží o 14% více než roku 1970. Hlavní problémy
jsou ale doma. Zbyrokratizované hospodářství se nemůže pružně
přizpůsobit měnícím se vnějším podmínkám.
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Důsledkem uvedených potíží je, že československý
zahraniční
obchod je v posledních letech silně pasivní, a to především s vyspělými
kapitalistickými státy, ale také se státy socialistickými. V samotném
roce 1976 dosáhlo pasivum s vyspělými kapitalistickými státy výše 4461
milionů devizových korun (tj. 773 mil. US dolarů) a podle předběžných
údajů to nebude za rok 1977 o mnoho lepší. Pasivum se socialistickými
zeměmi činilo 405 mil. korun. Jedině se skupinou rozvojových zemí
mělo Československo obchodní přebytek ve výši 1007 mil. korun. Toje
jenom za jeden rok. Ale bilance s vyspělými kapitalistickými státy je
negativní už po celé desetiletí. Část obchodního pasiva se může pokrýt
příjmy z neviditelného vývozu (turistika, služby) a z jiných devizových
příjmů (zásilky aj.). Ale větší část se musí pokrýt půjčkami v zahraničí.
Za ty se pochopitelně musí platiti vysokými úroky. Jaká je zadluženost
Československa, není přesně známo. Platební bilance je státní tajemství
a nepublikuje se. Ale dobré odhady jsou možné podle výkazů západních
bank. Zadluženost Československa v tvrdých valutách činila koncem
roku 1976 zhruba 1,8 miliard US dolarů. Jde o netto zadluženost, tj. po
odečtení aktiv v tvrdé měně. 13) Je to mnohem více než celoroční vývoz
do kapitalistických zemí. Samo o sobě by to ještě nebylo katastrofální;
jiné země sovětského bloku (Bulharsko, Polsko, NDR) jsou relativně
mnohem více zadluženy. Ale nezdá se, že bychom byli u konce. Za rok
1977 mohl dluh vzrůst o další půl miliardy dolarů. Jak dlouho to tak mů
že jít? Zatím je republika solventní a kapitalisté půjčují. Ale nejsme v
zajetí nové iluze, tentokrát neideologické, že mezinárodní kapitál přijde
na záchranu byrokratického socialismu?
Desáté výročí "bratrské pomoci" je ve znamení konců malého
československého e k o n o m i c k é h o " z á z r a k u " . Mraky nad
československým hospodářstvím houstnou. Vláda má zatím možnost
manévrovat krátkodobými opatřeními, jako omezením dovozu a
investic, omezením domácí spotřeby; loňské zýšení cen bylo první
splátkou v tomto směru. Ale na jak dlouho to pomůže? Dříve či později
bude muset zasáhnout hlouběji a provést nutné systémové změny. Nebo
se bude čekat věčně "na Godota"?
Poznámky:
1) T. P. Alton, Comparative Structure and Growth of Economic Activity in Eastern Európe: v The East-European Economies post Helsinki, Joint Economic Committee, Washington 1977.
2) B. Korda, Československá ekonomika na prahu šesté pětiletky, Proměny, Červenec
1976.
3) Zpráva o plnění plánu v roce 1977, Rudé právo, 17. ledna 1978.
4) Canadian Statistical Review, M arch 1978
5) Statistické přehledy, 12/1977.
6) J. Janů, Zelenou cibuli a česneku, Tvorba 30. 6. 1976.
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7) M. Grousl, Hledat společně. Zemědělské noviny, 21. 2. 1978.
8) V. Štěpová, Předměty kolem nás. Hospodářské noviny 51-52/1977.
9)J. Kutil a kol., K příčinám a důsledkům přerušení růstu zemědělské produkce, Politická
ekonomie 12/1977
10) Hospodářské noviny, 45/1977.
11) V. Březák, Zahraniční obchod, Hospodářské noviny, 51-52/ 1977
12) P. Špaček - F. Kudrna, Bílá místa v měnovém systému. Hospodářské noviny, 4/1978
13) Jan Vaňous, The East European Recession, Discussion Paper No 78-08, Department
of Economics, U. of British Columbia.

Za Vratislavem Buškem
' Když jsme ve Washingtonu v roce 1968 udělovali Vratislavu Buškovi čestné členství
Společnosti pro vědy a umění, profesor František Dvorník nám citoval slova, jež dala
Francouzská akademie vytesat na bystu Jeana Racina: "Rien ne manque á sa gloire,
mais il manque á la nôtre." Bylo tomu skutečně tak, i když to profesor Bušek popíral
SVU ho potřebovala pro svou reputaci mnohem víc než on potřeboval ji. A to platilo o
SVU ho potřebovala pro svou reputaci mnohem víc než on potřeboval ji. A to platilo i
o mnoha dalších úsecích veřejného života, kde působil.
Dožil se jednaosmdesáti let. Jeho život byl poznamenán mnoha úspěchy a
vítězstvími, a také dvěma tragickými prohrami. Roku 1939 musel odejít ze Slovenska,
vypuzen z Komenského university Slováky, kterým tolik dal a jež až do konce života
miloval, přese všechno. Za komunistického puče v únoru 1948 byl podobným způ
sobem vyhnán z university Karlovy a brzy nato byl donucen odejít za hranice, aby
zachránil holý život. Není to nadsázka - nedlouho potom byl komunistickým soudem
odsouzen k trestu smrti, tuším pro "velezradu", a k hanbě Prahy budiž zde řečeno, že
tento rozsudek nebyl dodnes zrušen.
Vratislav Bušek se narodil v Košířích u Prahy 14. května 1897. Po právnických
studiích v Praze, Paříži a Římě se habilitoval na Karlově universitě pro církevní právo.
V roce 1924 odešel jako mimořádný profesor do Bratislavy, brzy byl povýšen na
řádného profesora, dvakrát byl zvolen děkanem právnické fakulty a v roce 1936-37 byl
rektorem university. Mezitím působil jako expert ministerstva zahraničí pro modus
vivendi. A vydával jednu knihu za druhou. Jmenujme tu jen namátkou jeho "Církev,
stát a jinověrci", "Prameny poznání historie práva církevního" (dočkala se tří vydání),
"Církev a stát ve starověku", "Církev a stát ve středověku", "Poválečné konkordáty",
"Poměr státu k církvím". Všech jeho knih, menších studií a knižních recenzí z oboru
církevního a římského právaje víc než jedno sto. Vyčerpávající bibliografie všech jeho
prací bude otištěna ve sborníku, který vyjde péčí jeho přátel.
Po odchodu z Bratislavy přednášel prof. Bušek na Masarykově universitě v Brně.
Pak přišlo čtyřleté vězení v koncentračním táboře v Mauthausenu. Po osvobození
působil na Karlově universitě, stal se vedoucím kulturním pracovníkem předsednictva Čs. strany národně socialistické, poradcem ústavního výboru Národního
shromáždění a stálým spolupracovníkem několika nekomunistických časopisů. Po
puči následoval dvouletý pobyt v Paříži, kde se prof. Bušek uplatnil jako jeden z
ředitelů výzkumu v Centre National de la Recherche Scientifique.
V roce 1950 přišel do Spojených států, přednášel nějaký čas na Seton Hall
University v New Jersey a pak byl, až do odchodu na odpočinek v roce 1961, členem
redakce Svobodné Evropy. Hned po příchodu do USA se přihlásil k práci v
krajanských spolcích, především v Čs. národní radě americké, kde byl po několik let
členem předsednictva a v letech 1971-73 předsedou. Stál u kolébky SVU a po mnoho
let byl jejím místopředsedou a redaktorem Zpráv. Přispíval do krajanských novin i do
vědeckých časopisů, vydal dvě brožury o únorovém puči a redigoval spolu s N.
Spulberem významnou publikaci "Czechoslovakia" (nakl. Praeger, New York, 1957).
Byl redaktorem souboru studií "Comenius", do něhož sám přispěl zcela originálním
článkem o Komenského "Truchlivém" (nakl. SVU, 1972).
Byl činný až do poslední chvíle. Pro 9. sjezd SVU připravoval dvě přednášky a těšil
se na cestu do Clevelendu. Už s námi nebude, odcestoval do lepší společnosti. Zemřel
13. června 1978 v Jackson Hághts, předměstí New Yorku, bez utrpení, v náručí své
milované choti Ičí. Nikdy na něho nezapomeneme.
Rudolf Šturm

Propagace české literatury
René Wellek

Nedávno jsem četl recenzi anglického překladu Dějin českého písemnictví (Czech Literatúre. Translated by Peter Kussi, Edited with
a Supplement by William E. Harkins, Ann Arbor, 1976) Arne Nováka
ve Slavic Review (sv. XXXVI., 1977, str. 723-4). Recenzentka, Dagmar
Horna-Perman, shrnuje Novákův úsudek o české literatuře takto:
"Literatura česká, přestože je nejstarší mezi slovanskými, má jen
několik děl, která dosáhla uznání mimo Československo a tato díla jsou
uznávána pro sílu svých myšlenek, nikoli pro umělecké kvality." Jeden
důvod - tvrdí Novák - spočívá v tom, že lyrika (oblíbená forma českých
spisovatelů) proniká do ciziny ochromena překladem, jako motýli
zbavení svého pelu. Ale jsou také podstatnější důvody pro tento
nedostatek uměleckých kvalit. Češi byli národem bez státu po celá
staletí. Literatura byla zrcadlem národního života, tištěné slovo jeho
záchranným lanem. Literatura musila sloužit bezprostředním cílům
národa, nikoli obecným zásadám umění. "Největších výkonů české
literatury bylo dosaženo v dějepisectví. Čeští básníci, přestože bojovali
za právo sebeurčení a za volnost výrazu, nepřetavili své národní tužby
do výrazů obecné humanity, v důsledku čehož jejich díla zůstala celkem
neznáma."
Chtěl jsem protestovat proti takovému ukvapenému odsouzení české
literatury a jejích uměleckých i všelidských hodnot. I když ponecháme
stranou českou lyriku, český román a novelistika má mnoho děl značné
umělecké úrovně, nemluvě o českém eseji, a snadno by se dalo dokázat,
že nacionalismus mnoha českých básníků vyústil v humanitu
velkomyslně chápanou. Rozhodně to nebyla recenze, která mohla
doporučit jediné podrobnější dějiny české literatury přístupné v
angličtině. Příručka Františka Chudoby (A Short Survey of Czech
Literatúre, 1924) je jen letmý náčrt a Bohemian Literatúre (1899)
Františka hraběte Líitzova je naprosto zastaralá. Ze 420 stran jen asi 70
je věnováno literatuře obrozenské a moderní. Nej novější autor je
Jaroslav Vrchlický a o Boženě Němcové je tam jen stručná zmínka.
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Než jsem ale napsal protestní dopis, přečetl jsem si úvodní kapitolu
"O duchu české literatury" v knize Arne Nováka a musil jsem dojít k
závěru, že naše recenzentka celkem věrně reprodukovala vývody
autora. Arne Novák říká, že Hus, Komenský a Palacký mají (což je
pravda) "význam především ideový". Uznává, že čeští básníci Mácha,
Neruda, Sládek, Sova (o Březinovi a Vrchlickém mluvil dříve) "kteří v
české poezii září jako hvězdy prvního řádu", nemohou pronikat do
ciziny pro potíže spojené s překládáním; vyvozuje, že starší česká
literatura je omezena svým náboženským duchem a novější trpí zužující
tendencí nacionálni, která svádí literaturu k praktickému utilitářství a k
provincialismu. Novák sice neříká, že česká literatura je "bez
uměleckých kvalit", ale přece odkazuje českou lyriku do rezervace
omezené na české čtenáře. Vyjímá jen Otakara Březinu, jemuž připisuje
velký mezinárodní význam, poněvadž v něm "myslitel zůstává s
básníkem v rovnováze". O českém románu Novák soudí přísně. Chválí
mírně jen vesnický román své matky, Terézy Novákové, a Josefa
Holečka. Srovnání (na konci kapitoly) s ruským románem 19. století
nemohlo dopadnout než špatně pro český protějšek.
Byl jsem zvědav, kdy Arne Novák tento článek napsal. Zjistil jsem, že
poprvé vyšel německy v Slavische Rundshau (sv. II., 1930, str. 56179) a
znovu německy v roce 1931 v mnohasvazkové sérii vydávané Oskarem
Walzlem pod názvem Handbuch der Literaturwissenschaft.
Český
originál vyšel poprvé r. 1933 v 7. svazku Československé vlastivědy. To
co bylo přeloženo do angličtiny (r. 1976) je překlad nikoli původního
Novákova článku z r. 1930, nýbrž jeho úpravy v r. 1946 Novákovým
žákem Antonínem Grundem, který tam vsunul zcela nesourodé
dodatky narážející na německou okupaci a na "naše největší prozaiky":
Vladislava Vančuru, Ivana Olbrachta, Jaroslava Durycha, Františka
Křelinu a Františka Kubku. Arne Novák zemřel v listopadu 1939 a
sotva by byl chválil vkus profesora Grunda a jeho opravování a
otupování svých názorů. A. Grund vynechal např. Novákovu stížnost,
že národ "neuzrál doposud k moudrosti tradicionalismu".
Abychom rozuměli stanovisku Arne Nováka, je nutno si uvědomit,
že r. 1907 Arne Novák, tehdy soukromý docent Karlovy university,
přispěl samostatnou částí o české literatuře přítomnosti k dílu
Geschichte der tschechischen Literatur Jana Jakubce, v sérii Die
Litteraturen des Ostens in Einzeldar-stellungen. To byl kritický přehled
české literatury od Hálka až k Růženě Svobodové, který tehdy v
Čechách vyvolal velké pohoršení, zvláště několik stránek o Aloisů
Jiráskovi, který je tam nazýván "lokální veličinou".
"Jeho psychologie - praví se tam - je plochá a konvenční; jeho erotika
buď sentimentální nebo nudná; jeho morálka úzkoprsá a šosácká" str.
302-3. Novákovi se protivilo vychloubačství před cizinou; věřil, že
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kritik získá důvěru cizího čtenáře nejspíš, bude-li přísně kritický k
vlastnímu národu.
Arne Novák vydal r. 1909 Stručné dějiny literatury české, které pak,
pod novým názvem Přehledné dějiny literatury české, několikrát
rozšířil. Poslední, čtvrté vydání, které vycházelo v sešitech v letech
1936-39, obsahuje 1800 stran drobného tisku. Po válce Rudolf Havel a
Antonín Grund vydali zkrácené vydání Přehledných dějin, v nichž
doplnili text údaji o literatuře let 1939-46. Překřtili novou verzi starým
názvem Stručné dějiny a všelijak utlumili nebo pozměnili mnohé
úsudky Arne Nováka. Oba autoři dokonce přidali příznivý popis
Haškova Švejka, kterého Novák odsoudil pro "nestvůrnou apotheosu
zbabělosti". ("Švejk je pohříchu veleben a v cizině jako ztělesnění české
povahy překládán." str. 1587)
Roku 1946 A. Grund přetiskl Novákovu verzi z České vlastivědy
(1933) která se - na rozdíl od encyklopedických Přehledných dějin
soustřeďuje spíše na krásné písemnictví. Grund opět libovolně přidával
a opravoval. Tuto verzi pak přeložil Peter Kussi plynně a celkem
přesně. K ní napsal William E. Harkins velmi užitečný informativní
doslov o české literatuře let 1945-1974, který se úzkostlivě vyhýbá
hodnocení a vzletnému, často precióznímu, slohu Arne Nováka.
Anglická verze je tedy práce tří různých autorů. Hlavní část byla zřejmě
napsána v letech 1929-32.
Kniha podává tolik informací a úsudků, že by bylo nespravedlivé
neuznat její užitečnost. Ale pochybuji, že může získat české literatuře
čtenáře. Úvodní článek přímo odrazuje. Celkový přehled Arne Nováka
byl v době vzniku polemicky vyhrocen proti českému modernismu.
Novák hájil tradicionalismus a svým uměleckým vkusem dával
přednost jednak symbolismu (hlavně Březinovi) jednak ruralismu.
Novák projevoval silné sklony ke katolictví: zabýval se barokem,
zajímal se o novou katolickou literaturu, jako o Durycha, a ostře
odmítal socialistickou nebo komunistickou avantgardu. Novákovy
Dějiny jsou tedy silně zabarveny situací literatury a politiky kolem roku
1930. Nutno ovšem uznat Novákovo umění charakterizovat a stručně
naznačit úsudek, ale celkové jeho pojetí českého písemnictví se nám zdá
dobově omezené, snad i pokřivené.
Arne Novák je ovšem v komunistickém Československu na indexu.
František Buriánek napsal jedovatý pamflet Proti literárni vědě Arne
Nováka (1952) kde ho označuje za "dokonalého reprezentanta
buržoasní ideologie" a jeho dílo za "nebezpečnou překážku socialismu a
komunismu". Novákovy Dějiny byly v komunistickém Československu
nahrazeny všelijakými příručkami a průvodci po české literatuře, které
propagují marxistickou koncepci dějin české literatury, jak ji
formulovali Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll. Nejedlý, kdysi ctitel
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Masaryka, napsal programatický článek (r. 1947) s titulem:
"Komunisté - dědici velkých tradic českého národa." Jako ministr
školství mohl vnutit tuto koncepci universitám, školám i učebnicím.
Jan Mukařovský, kdysi přední český formalista, prohlásil, že "vše, co
bylo v kultuře mezi dvěma válkami kladné, vděčilo za svůj vznik
Říjnové revoluci a existenci Komunistické strany Československa". (Z
českej literatury, Bratislava, 1962, str. 65.) Mukařovský pak redigoval
nové rozsáhlé Dějiny české literatury (1959-61) vydávané Akademií
věd, v nichž celá starší česká literatura je vykládána jakoby náboženské
problémy byly jen sociálními otázkami. ("Převážně náboženská
tématika literární tvorby v husitské době je vyhlášena za "optický klam"
sv. 1., str. 188). Josef Kajetán Tyl a Alois Jirásek jsou zde vychvalováni
jako velcí klasikové české literatury. Jediné měřítko je "lidovost",
"národnost", "pokrokovost" slova, jichž se užívá jakoby byla totožná.
Nelze však popřít, že co do zaznamenání fakt, tyto tři silné svazky Dějin
české literatury jsou pokrokem u srovnání s Jakubcovými Dějinami, z
nichž jinak vydatně těží.
W. E. Harkins neměl tedy nic jiného na vybranou než Nováka. Ale
nutno si položit otázku, zda Novákova příručka z let 1930-31 slouží
nejlépe propagaci české literatury. Pochybuji, že kromě specialistů (kteří ovšem musí umět číst česky) si někdo bude chtít přečíst knihu uvádějící spoustu autorů, o nichž ani velmi sčetlý český čtenář nemá ponětí.
Čteme tam o Pravoslavu Koubkovi, Boleslavu Jablonském, Františku
Jaromíru Rubešovi, Františku Věnceslavu Jeřábkovi, Františku
Heritesovi, o Janu Lierovi atd. atd. a jsme zavaleni tituly knih, které se
snad najdou v některých českých knihovnách, ale které nikdo ani tam
už nečte a rozhodně nikdo nepřeloží do angličtiny. Méně by bylo zřejmě
více...
Je snad pochybený celý žánr literární historie, jak ji pěstoval Arne
Novák? Už na začátku našeho století Benedetto Croce soudil, že
literární historie je zastaralá a že má být nahrazena monografiemi o
jednotlivých autorech. Literární historie bude prý nadále sloužit jen
účelům rychlé informace, j a k o encyklopedie nebo slovník.
Nesouhlasím s tímto názorem. Výpravná literární historie 19. století
vytvořila velká díla, která ještě dnes stojí za přečtení. Bratři Schleglové
a Herman Hettner v Německu, Georg Brandes v Dánsku, Hippolyte
Taine ve Francii a snad nejlepší z nich, Francesco De Sanctis v Itálii,
dovedli spojit suverenní vládu nad ohromnou látkou s kritickým
pohledem. Novák však v této tradici více a více podléhal požadavkům
úplnosti. Různé verze jeho Dějin se staly směsí encyklopedie, kritických
medajlonů, stručných životopisů, charakteristik celých epoch a
bibliografických údajů. Cílem je syntéza, ale je to jen syntéza
knihvazače.

31

Litujeme, že musíme doznat, že překlad Novákovy knihy nemůže
pomáhat pronikání české literatury do anglicky mluvící ciziny. Zůstane
patrně jen na policích knihoven. Snad se tam někdo někdy podívá, aby
zjistil nějaké jméno nebo titul. Česká literatura však může upoutat
pozornost v širším světě jen dobrými překlady dobrých spisů. Dojem na
čtenáře je rozhodující. Kritik může pomoci a pomůže nejlépe článkem
nebo esejem, snad i monografií. Myslím např. na dobře psané, lehce a
hbitě koncipované knihy Milady Součkové (o Jaroslavu Vrchlickém
1964) a o českých romanticích (1958), hlavně o Máchovi, nebo na důkladnou monografii mladého Angličana Roberta Pynsenta o Zeyerovi
(1974) nebo na Harkinsonovu knihu o Karlu Čapkovi (1962). Česká
poezie je na tom v překladech špatně. Až roku 1912 Paul Selver vydal
slušnou antologii české poezie a pozděj i přeložil malý výběr z Březiny. V
posledních letech Alfred French, Angličan působící v Austrálii, napsal
sympatickou knihu The Poets of Prague (1972) hlavně o avantgardě
dvacátých let a vydal první svazek antologie Česká poezie, v níž jsou
otištěny také české originály. První svazek začíná s "Hospodine,
pomiluj ny" a končí Šrámkem a Tomanem. Druhý svazek, který má
sahat do nenovější doby, dosud nevyšel a patrně nevyjde, dokud
nepřekoná potíže se získáním autorských práv.
To vše je krásné a dobré. Musíme obdivovat píli, obětavost a znalost
překladatelů, esejistů, i literárních historiků, kteří se snaží propagovat
českou literaturu v zahraničí. Milují ji, jsou k ní vázáni svazky mateřské
řeči, vzpomínkami na pobyt, na přátelství a na dojmy z měst nebo z
českých krajů. Je to skupina nadšenců, jejichž účinek však zůstane
patrně omezen na úzký kruh českých emigrantů a jejich přátel, na
slavisty a na čtenářstvo sympatizující s "Pražským jarem". Průlom do
širší čtenářské obce je těžký. Básník by mohl najít širší obecenstvo jen
kdyby našel překladatele, který je sám básníkem a to básníkem v
anglické řeči. Romanopisec a dramatik najde větší zájem, jen když
uhodí na souzvučnou strunu, a to v pravý okamžik. Tak např. Karel
Čapek přišel v R.U.R. a v díle Ze života hmyzu s tématy dobovými,
kdežto jeho románová trilogie (Hordubal, Povětroň a Obyčejný život)
která se mi zdá umělecky mnohem cennější, zapadla skoro úplně.
Osudy dobrého vojáka Švejka měly ohlas především pro lidský typ jím
vytvořený, přesto, že překlad Paul Selvera (1930) byl zkrácen a
zkomolen. Nový, úplný, mnohem lepší překlad Sir Cecila Perrota
(1973) neměl už ten ohlas: doba prostě minula.
Nemůžeme nevidět ohromnou konkurenci, na kterou naráží česká
literatura v Anglii nebo v Americe. Dnes se imaginární museum André
Malrauxe stalo skutečností. Všechny národy všech kontinentů se dnes
dožadují pozornosti. Ani nejpilnější čtenář nemůže sledovat a to ani v
omezeném oboru vlastních zájmů - všechno, co dnes vychází. A menší
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literatury jsou na tom nejhůř. Ibsen byl snad první příslušník malého
evropského národa, který si dobyl světové slávy, ale mám dojem, že i
jeho sláva značně vybledla; snad proto, že jeho problémy jsou již
zastaralé anebo vyřešené. A kolem norské literatury naší doby nastalo
ticho. Pak přišel švédský Strindberg a postupně zaznamenali určité
úspěchy někteří básníci a spisovatelé dalších menších národů. Ale co ví kromě specialistů - čtenář třeba o portugalské nebo o finské literatuře?
A co literatury v analogickém postavení s naší? Např. literatura
maďarská nebo rumunská? Maďaři jsou pyšni na své básníky, ale kdo je
zná a může znát z překladů, které se mi zdají, pokud jsem se s nimi
obeznámil, vesměs toporné? Je to sice slabá útěcha, ale poučení z této
úvahy je zřejmé: musíme čekat na velkého a nového autora, a nemůžeme spoléhat na úspěch příruček literární historie.
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O současné neoficiální ruské literatuře
Gleb Žekulin
Pro ty, kdo se seznamovali, ať už z vlastního zájmu nebo
nedobrovolně na středních a vysokých školách, se sovětskou
literaturou psanou v ruském jazyce a vydávanou státními
nakladatelstvími Sovětského svazu, bude snad nečekaným názor, že se
tato literatura nejen radikálně měnila během posledních deseti, patnácti
let, nýbrž že je dnes jedním z nejzajímavějších a nejnápadnějších úkazů
sovětské skutečnosti. Nemám zde ovšem namyslipouzeSolženicynaa
jeho dílo - případ Solženicynův je jen nejviditelnějším potvrzením
intelektuální a kulturní krize, kterou Sovětský svaz, dnes nejreakčnější
a nejkonzervativnější velmoc ve světě, prožívá.
Přítomná sovětská literatura byla první v tzv. socialistickém bloku,
která se vědomě a viditelně rozdělila na dva prameny: na oficiální
literaturu, která je vydávána po přechozí důkladné třístupňové cenzuře
státem (tedy stranou) kontrolovanými institucemi na jedné straně a na
neoficiální literaturu, tzv. Samizdat (samovydavatelství). Ten obíhá
více méně volně, i když tajně a nelegálně, mezi již dosti širokými kruhy
čtenářů, aniž prošel jakoukoliv cenzurou a aniž byl jakkoliv
kontrolován státem. Tento fakt volně distribuované a reprodukované
literatury v totalitním státě je také dalším přesvědčivým důkazem
krizové situace. I když vzájemné půjčování "ilegálních" knih a
necenzurovaných rukopisů v Sovětském svazu vždy v malé míře
existovalo a vzrostlo po smrti Stalinově v r. 1953, samizdat, jak tomu
slovu rozumíme dnes, se začal objevovat, nejdříve sporadicky, po
Chruščovově pádu v r. 1964; po srpnu 1968 se stal kvalitně důležitějším
než oficiální literatura. Zkušení spisovatelé a po nich umělci nově přišlí
do literatury si postupně víc a víc uvědomovali, že mají před sebou
výběr: buď se přizpůsobí požadavkům strany a tím si zajistí
bezstarostný, privilegovaný, avšak lživý život na výsluní oficiální
patronáže, nebo se rozhodnou zachovat si morální a uměleckou
integritu a tím vyvolají, pro sebe i rodinu, více nebo méně otevřené
pronásledování a nebezpečí odsouzení do pracovního tábora, do exilu
nebo případně do blázince. Příklad Solženicynův, který mezi rokem
1965 a 1974 úspěšně bojoval se stranickou mocí, byl příkladem a
mnohým výběr usnadnil. Proto si dnes nejen intelektuální elita, nýbrž i

34

širší čtenářská obec váží vždy a soustavně spisovatele samizdatovského,
protože v něm vidí člověka samostatně myslícího, duchovně
svobodného a - snad hlavně - nesobecky obětavého a starostlivého o
osud svého národa.
Samizdat obdržel hned od počátku, snad nečekaně, podporu z tzv.
nesocialistického světa. Díla cirkulující nelegálně v domácím způsobem
rozmnožované formě, propašovaná na Západ, byla podchycena různými nakladatelstvími, vydávána knižně a v této nové formě
propašována zpět do Sov. svazu. První dílo v postalinské době, které se
takto dostalo ze Svazu do Itálie, bylo vytištěno a pak znovu dopraveno
do Svazu - ovšem v malém počtu exemplářů - byl v r. 1957 román
Doktor Živago Borise Pasternaka. Autor byl za to potrestán
vyloučením ze Svazu sov. spisovatelů a pak doslovně uštván k smrti v r.
1960 otevřeným pronásledováním a pokoutným šikanováním. Jiný
notorický případ se týkal spisovatelů Andreje Sinjavského a Julije
Daniela, kteří vědomě pašovali svá díla na Západ, kde byla vydávána (s
jejich vědomím) pod pseudonymy Abram Terc a Nikolaj Aršak. V
únoru 1966 byli v Moskvě postaveni před soud, kde jim byla
předhozena řada obvinění z protistátních činů, některá zcela
fantastická, jako např. "pomluva proti budoucnosti lidské společnosti".
Byli odsouzeni na sedm a pět let do tábora "přísného režimu". Strana
doufala, že tento ukázkový soud a přísné tresty odstraší další
spisovatele. Přepočítala se škaredě: soud vyvolal odpor ve světové
veřejnosti a pobouření v Sov. svazu. Od té doby se soudy pro pašování
děl sov. spisovatelů a jejich vydávání na Západě víc nekonaly a
provinivší se autoři, když to mocipáni považovali za nutné, byli
obviňováni z kriminálních zločinů anebo prostě posíláni do blázinců.
Tímto pašováním rukopisů na Západ vznikl další, třetí pramen
současné literatury, tzv. ŕa/w'zŕte (tamvydavatelství). Velkého rozšíření
se tamizdat dočkal, když Sov. svaz dovolil, i když omezeně, emigraci
Židům a když deportoval i některé nežidovské spisovatele, nebo jiné
přinutil k nedobrovolné emigraci tím, že jim odebral pasy, umožňující
návrat domů, během dříve oficiálně povolené cesty na Západ. Vladimír
Maximov a Viktor Někrasov jsou mezi známějšími spisovateli této
skupiny.
Vznik a rychlé rozvinutí tamizdatu (podle sdělení mnichovského
Archivu Samizdatu, během šesti let, od r. 1968 do r. 1973, bylo na
Západ tajně dopraveno 1540 různých děl a dokumentů samizdatu,
jenom v r. 1974 455 titulů) radikálně ovlivnily v SSSR formu a druh
samizdatovských publikací. Zatímco se počet děl krásné literatury silně
snížil, počet politicky zaměřené literatury, kritických esejů a studií
sociologických, filozofických a náboženských se značně zvýšil. Zvýšil se
také počet čistě informačních zpráv týkajících se především
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pronásledování jednotlivců, skupin nebo celých národností státním
aparátem.
Dnes již není pochyb, že krásná literatura, pozůstávající ze dvou
paralelních a vzájemně se doplňujících pramenů, samizdatu a
tamizdatu, je živější, živelnější, otevřenější a svobodnější, a tím snad i
více odpovídající požadavkům doby, než oficiální Gosizdat (státní
vydavatelství). Odráží se to také v čtenářském zájmu: poptávka po sama tamizdatovských vydáních nemůže být ukojena, kdežto prodej knih
umělecké literatury, vydaných ve státních nakladatelstvích, neustále
klesá. (V SSSR koluje vtip, který tuto situaci jasně ilustruje. Stěžuje si
jedna matka své přítelkyni, že musela opsat na stroji celou Vojnu a mír
Tolstého, a položit strojopis na stůl svého syna; jen tak ho mohla
přesvědčit, že to je dílo, které stojí za přečtení.)

Zatím jediná práce, pokoušející se o jakýsi celkový pohled na
neoficiální ruskou literaturu posledních 20 let, je kniha Jurije Malceva
Svobodná ruská literatura 1955-1975, vydaná v r. 1976 vydavatelstvím
Posev ve Frankfurtu n. M. Malcev, od r. 1974 emigrant žijící v Itálii a
přednášející ruskou literaturu na univerzitách v Parmě a Perugii, byl v
SSSR aktivním odpůrcem režimu a autorem samizdatovských děl. Ve
své knize (která má některé chyby, jako je např. špatná organizace a z
toho plynoucí nepřehlednost a nejasnost kriterií) Malcev uvádí kolem
tří set jmen samizdatovských autorů. Někteříjsou běžně známí, jiní pak
úplně noví. Malcevova kniha bohužel nedává možnost posoudit kvalitu
děl těchto spisovatelů. Její užitečnost je tedy omezená: je to příručka,
poskytující první základní informaci a jako taková je velmi vítaná, ale
nevěnuje pozornost problémům, které jsou základní pro sam- i
tamizdat, stejně jako pro každou "ilegální" literaturu.
První soubor problémů je technického rázu. Rukopisy, které nebyly
opracovány profesionálními redaktory, korektory atd., se dostávají do
rukou čtenářů v syrové formě, což jim určitě není k prospěchu. Díla
samizdatovská nejsou recenzována a schází též styk autora s čtenáři.
Jako umělec je tedy autor vlastně ve vzduchoprázdnu.
Dalším problémem je výběr děl. Při normálním, přirozeném výběru
vydavatelé odmítají publikovat slabá díla (nebo co se jim zdá slabé).
Samizdat ovšem netříbí a neoceňuje jednotlivé příspěvky: co autor do
samizdatu pošle, s nebezpečím pro své postavení, zaměstnání a dokonce
i osobní svobodu, to tam také koluje. Výsledkem je, že kromě
vynikajících děl, jež se obírají otázkami závažnými a pro svou dobu
potřebnými, kromě výtvorů umělecky dokonalých nebo zajímavých s
hlediska formy, nebo kromě děl experimentálních, dostává se do
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samizdatu určitý počet děl grafomanských, hrubě pornografických neb
jinak morálně nepřijatelných. Jiným problémem, který se zdá být
diametrálním protikladem předchozímu, je to, že velký počet čtenářů
neoficiální literatury očekává, že samizdatovská díla budou vyjadřovat
zcela jasné odmítání sovětské současnosti a odpor proti teorii i praxi
režimu. Pro tyto čtenáře, jichžje většina, politicky nezaměřená díla jsou
nezajímavá, nepotřebná a snad i škodlivá, protože čtenáře odvádějí od
hlavního a jediného cíle, který pro ně má smysl, tj. od boje s totalitní
mocí.
Všechny tyto nedostatky a snad i jiné neuvedené, záporné stránky
samizdatu a tamizdatu, jsou vyváženy tím, že tato literatura je opravdu
svobodná, zabývající se otázkami, které jsou v SSSR nediskutovatelné
jinde, než právě v samizdatu.
Pravý tamizdat, tedy ty knihy, které nejsou pouze na Západě
udělaným otiskem samizdatu, nýbrž jsou původní tvorbou ruských
spisovatelů, kteří se ocitli, ať už jakýmkoliv způsobem, mimo
socialistický blok, má také své vážné problémy. Většinou jsou to ovšem
problémy společné všem emigrantským literaturám. Všechny tyto
problémy je možno shrnout do jedné, ale zato základní otázky: "Pro
koho emigrantský spisovatel píše?" Je-li odpovědí "pro domov", pak
vzniká další otázka - jak dlouho může takový spisovatel mluvit ke
svému čtenáři? Život "tam doma" se pro něho stává čím dál tím
vzdálenějším a méně pochopitelným. Společně neprožité zkušenosti
každodenního života ho stále více oddalují od čtenářů, až konečně
dosáhne hranice, kdy už nezná starý domov, a domov mu už nerozumí.
Pokud je odpovědí na hlavní otázku "pro krajany v novém domově",
objeví se problémy jiného druhu. Kruh krajanů a čtenářů je většinou
početně velmi omezený a spisovatel se nemůže věnovat své tvorbě
výlučně a tedy opravdu profesionálně (kromě ve výjimečných
případech). Kromě toho se krajanský kruh stále zmenšuje asimilací
emigrantů a zmenšujícím se zájmem o starou vlast; proces smutný, ale
pochopitelný. Poslední možná odpověď je "pro svět, pro lidstvo"; a tu
se ovšem objeví jako hlavní překážka soutěž se světovými spisovateli o
zájem čtenářů, a zde obstojí jen opravdu vynikající spisovatel.
Ruský tamizdat, čili současná ruská emigrantská literatura, stojí
před všemi těmito problémy a, jak se dalo očekávat, nové odpovědi a
řešení nenašel. V určitém smyslu je tamizdat dnes dokonce v horším
postavení, než emigrantská literatura jiných národů, protože ruští
autoři neměli dosud čas ani příležitost zamyslet se nad svým dnešním
spisovatelským osudem. Většinou byli umělecky velmi aktivní v SSSR
a setrvačnost jim brání, aby se střízlivě podívali na sebe, na svou tvorbu
a na své poslání v nových domovech. Zůstávají v zajetí idejí, které je
řídily, když se doma rozhodli k boji proti sovětské společnosti. Je zcela
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pochopitelné a bylo snad správné, že tehdy viděli Moskvu jako střed
veškerého světového lidského dění. V emigraci jim takový úzký,
parochiální pohled ztěžuje práci, kterou chápou misionářsky, a
oddaluje možnost postavení intelektuálního a duchovního mostu mezi
Ruskem a západním světem, o který, snad naivně, usilují.
Všechny tyto záporné stránky tamizdatu, stejně jako dříve uvedené
problémy problémy samizdatu, nemají nijak zlehčit zmíněnou již
závažnost a životnost těchto dvou pramenů současné ruské literatury.
Její politický aspekt jí neubírá na přesvědčivosti, naopak jí přidává svou
aktuálnost svěžest a říznost. A je to právě to vření, hledání, někdy snad i
omyly - ale omyly poctivé a lidské - které odlišují dnešní ruskou
neoficiální literaturu od tupě pravověrné literatury oficiální.
Podrobná studie a rozbor neoficiální literatury podle zcela
nezaujatých, neosobních literárních kriterií snad ještě nemohou být
napsány. Částečně i z toho důvodu, že mnozí talentovaní spisovatelé
pracují v podzemí, pokoutně, tedy ve zcela nepřirozených poměrech
pro literární tvorbu. Proto následující seznam není ani úplný, ani
konečným zhodnocením autorů působících v neoficiální literatuře. Je
to pouze výběr z řady těch spisovatelů a básníků, s jejichž díly jsem měl
možnost se seznámit a která ve mně vyvolala sympatickou odezvu. Je to
tedy výběr velmi subjektivní.
Autoři žijící v SSSR, jejichž "neoficiální" díla jsou tam nelegálně
rozšiřována.
Julij Daniel (nar. 1925), odsouzený spolu s A. Sinjavským v r. 1966 pro
vydávání svých děl na Západě. Nejznámější díla jsou novela Hovoří
Moskva a povídka Člověk z MÚVP (Moskevský ústav vědecké
profanace).
Vladimír Kornilov (1928), původně básník, autor novely Bez nohou,
bez rukou, která má ve své koncepci mnoho společného se Škvoreckého
Zbabělci, novely Děvčata a paničky a románu Demobilisace.
Georgij Vladimov (1931), se proslavil tragicko-ironickou novelou
Věrný Ruslan, kde nyní "nezaměstnaný" táborový hlídací pes vypráví o
osudu vězňů.
Anatolij Gladilin (1935), autor několika oficiálních prozaických děl a
neoficiální novely Evangelium podle Robespierra a románu Předpověď
na zítřek (před časem obdržel povolení opustit Sov. svaz).
Vladimír Vojnovič (1932), autor románu Život a neobvyklé příběhy
vojína Ivana Čonkina, který je často srovnáván s Haškovým Švejkem.
Alexandr Petrov-Agatov (1921), autor slov ke známému šlágru z
válečné doby Tjomnaja noč, od r. 1968 ve vězení, odkud propašoval
několik velmi působivých básní.
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Venedikt Jerofeev (1939), autor novely Moskva-Pětušky, dnes snad
nejpopulárnější knihy samizdatu v Sov. svazu, ve které dokázal
zdánlivě absurdní formou vyjádřit dokonale frustraci a tragickou
duševní prázdnotu současného sov. života. Napsal též několik literárněvědeckých statí, esej o V. Rozanovovi - originálním a kontroverzním
filozofovi zač. 20. století, a román Šostakovič. V oficiální literatuře
nikdy nevystupoval.
Bulat Okudžava (1924), básník a autor vynikajících románů s náměty
z počátku 19. století, které jsou vydávány oficiálně, ale též jeden z
nej populárnějších "bardů" dnešní doby, jehož písně - svérázný druh
protestsongů - jsou zpívány po celém Sov. svazu, i když jsou oficiálně
odsuzovány jako "morálně-politicky závadné".
Varlam Šalamov (1907), básník a prozaik, který mezi 1929 a 1956
strávil 26 let ve vězení, známý zvláště svou velkou sbírkou Povídky z
Kolymy, kde podrobně popisuje každodenní život ve stalinských
táborech.
Alexandr Zínovjev, vynikající filozof-logik, jehož kniha Zející výšiny
vyvolala senzaci, když vyšla začátkem r. 1977 v tamizdatu. Je to velmi
komplexní dílo, kde pod rouškou literární satiry, ironicky se opičící po
sociální satiře 19. století (zvláště Saltykova-Ščedrina) autor podává
hluboký sociologický a psychologický rozbor dnešního sovětského
života.
Lidija Čukovskaja
(1907), nevlastní dcera známého básníka,
spisovatele a literárního vědce Korneje Čukovského, autorka několika
literárně vědeckých knih a neoficiálních novel Opuštěný dům a
Sklouzávání pod vodu.
Autoři nyní v exilu.
Alexandr Solženicyn (1918), dnes nejslavnější žijící ruský spisovatel,
laureát Nobelovy ceny, který svými mnoha díly, zvláště novelou Jeden
den Ivana Denisoviče, romány V prvním kruhu, Rakovinový pavilón a
Srpen 1914 a "pokusem o umělecké pojednání" Souostroví Gulag si
vydobyl místo mezi nejpřednějšími světovými spisovateli přítomné
doby.
Vladimír Maximov (1932), hlavní redaktor emigrantského časopisu
Kontinent, začal jako básník; autor novely Člověk přece jen žije a
románů Karanténa a Sedm dní stvoření. Zvláště posledně uvedený
román se všeobecně pokládá zajedno z nejzajímavějších děl současné
ruské prózy jak z hlediska formy, tak i obsahu.
Andrej Sinjavskij (1925), bývalý docent Moskevské univerzity, od
roku 1973 profesor Pařížské univerzity v oboru ruské literatury,
odsouzený v r. 1966 pro otištění (na Západě) řady povídek a novel, mezi
nimiž se největší pozornosti těšily Soud jde a Ljubimov. Během trestu v
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koncentračním táboře zpracoval rukopisy dvou knih originálně
pojatých esejů, Rozptýlené myšlenky a Hlas ze sboru. V poslední době
vydal dvě'knihy literárně-filozofického obsahu, které se setkaly, pro
svou zvláštní koncepci, s velmi smíšeným přijetím - Ve stínu Gogolově a.
Procházky s Puškinem.
Viktor Někrasov (1911), autor známého románu V zákopech
Stalingradu (1946), za který dostal Stalinovu cenu, a cestopisu Po obou
stranách oceánu (1962), který vyvolal Chruščovovo nesmírné
pohoršení, a jiných v Sov. svazu oficiálně publikovaných knih
"liberálního" zaměření. Od r. 1974 na západě, člen redakce časopisu
Kontinent a autor děl smíšeného reportážně-vzpomínkového žánru, v
nichž snad našel způsob jak komunikovat se současným čtenářem v
Sovětském svazu.
Anatolij Kuznecov (1929), autor několika sbírek próz, románů a
knihy Babij jar, v níž první pověděl o masové popravě kijevských židů
nacisty a o zamlčování této tragedie sovětskými úřady. Při návštěvě
Anglie v r. 1969 odmítl vrátit se do Sov. svazu a vydal necenzurovanou
verzi Babího jaru, kterou se mu podařilo propašovat ze Sov. svazu. Od
té doby nevydal nic.
Alexandr Sokolov (1943), vydal po příjezdu do Spojených států
technicky velmi komplexní román Škola pro idioty, snad nejzajímavější
a nejpůvodnější knihu, napsanou příslušníkem nejmladší generace
ruských spisovatelů.
Grigorij Svirskij (1921), autor reportáží Polární tragedie a
biografické knihy Rukojmí o pronásledování židů v každodenním
životě.
Josif Brodskij (1940), Annou Achmatovovou pokládaný za
nejtalentovanějšího dnešního ruského básníka.
Naum Koržavin (1925), autor dvou sbírek občanské lyriky vysoké
kvality a literárně-historických statí.
Natalija Gorbaněvskaja (1936), autorka modernistických básní,
aktivní účastnice dissidentských hnutí, organizátorka a účastnice
demonstrace na Rudém náměstí 25. srpna 1968, která byla jediným
veřejným protestem proti okupaci Československa; Gorbaněvskaja za
to byla potrestána umístěním v blázinci. V emigraci v Paříži píše básně a
literárně-kritické statě, je organizátorkou hnutí pro východoevropské
sjednocení v boji proti komunistickým režimům.
Vasilij Betaki (1930), básník, v exilu mnoho překládá, zvlášť z
ukrajinštiny, též polštiny a češtiny.
Alexandr Galič (1919), autor divadelních her a kinoscenárií, básník,
snad nejpopulárnější "bard" současnosti. Před několika měsíci tragicky
zahynul v Paříži, za poněkud podezřelých okolností.
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Pokus o jakousi alespoň hrubou klasifikaci sam- a ta/wizdatovské
literatury vede k jejímu rozdělení do 3 hlavních skupin.
1. Literatura "tradiční", jejímž cílem je odrazit nebo vyjádřit v
umělecké, transponované a tedy symbolické formě životní jádro
současníka, který prošel zkušenostmi stalinského a postalinského Sov.
svazu. Je to literatura, která je často otevřeně protirežimní, tématicky
omezená rámcem každodenního života, vykresleného malými a
malichernými detaily, podchycujícími mechaničnost a proto
bezobsažnost, bezmyšlenkovitost a bezúčelnost denní rutiny, která
potlačuje jakýkoliv pokus o projevení samostatného úsudku a duševní
životnosti. Tento animalizovaný život je často představován na pozadí
nějaké "historické" události, která, díky přebytku agitpropu, se stala
částí oficiální sovětské mýtologie, momentu jako je První pětiletka,
kolektivizace zemědělství, soudy "nepřátel lidu" z konce třicátých let,
poválečná rekonstrukce, kampaň proti kosmopolitům, obvinění
židovských lékařů apod. Je však zajímavé, že válečná léta, jestliže se vůbec objevují jakožto kulisa, ukazují většinou události z dalekých
zázemí, obydlených evakuovanými vysokými byrokraty a "vůdčími
kádry", nikoliv události na frontě nebo v okupovaných územích. Toto
pozadí je však právě pouze mrtvá kulisa, která nijak neovlivňuje a
nevysvětluje činy a jednání hrdinů; jeho účelem je pouze snaha vyvolat
reminiscence behavioristických reflexů.
Tato literatura volí čím dál tím více ironii, dokonce satiru, jakožto
základní tonálnost. Jazyk se též postupně zbavuje svěrací kazajky,
kterou na něj navlékla oficiální puritánská, dalo by se říci viktoriánská,
upejpavost. Stává se ohebnější, barvitější, přibližuje se hovorové řeči, se
sklonem k městské hantýrce. Zvláště Solženicyn se seriózně pokouší o
obnovení, nebo jak on sám říká o vzkříšení "živého" ruského jazyka. Z
autorů "tradiční" literatury je třeba zvlášť si všimnout Maximova,
Kornilova, Gladilina a Jerofeeva.
2. Literatura "modernistická", která se pokouší navázat násilně na
pretrhané nitě vedoucí k ruské avantgardě desátých a dvacátých let
tohoto století. Je to umění, které vyjadřuje surreální nebo - jak to
vyjadřuje Sinjavský, jeho hlavní mluvčí, citátem z Jevgenije Zamjatina,
aniž by uvedl svůj pramen - fantasmagorické vidění světa a člověka,
odcizeného jednotlivce v něm. V souladu s jejím historickým,
filozofickým a ideologickým původem, který jde od Andreje Bělého k
Michailu Bulgakovovi, s postranním pohledem na jednostranně
pochopeného Dostojevského a úplně nepochopeného Vasilije
Rozanova, je to literatura apokalyptická, zabydlená hrdiny, kteří jsou
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obklíčeni stěnou, oddělující je od jiných živých bytostí, jež vidí pouze
jako z papíru vystřižené figurky, kymácející se v zamlženém nic.
Velikým nebezpečím pro "modernisty" je, že ve své, jimi samými
nechápané a nezaviněné inzulárnosti, přeceňují svou "modernosť' i svůj
význam v literatuře. (Viz výroky vysoce talentovaného básníka Nauma
Koržavina o západní literatuře.) Podle něho bude tato literatura
potřebovat desetiletí a zkušenost podobnou té, kterou prošli sovětští
umělci, aby dosáhla úrovně a rozhledu ruské literatury. Je to projev
nevůle k rozhlédnutí se, neochoty uznat, že to, co dělají oni, je v
evropském kontextu návratem k již dávno překonaným postojům. Je
smutné, že to u nich pouze zesiluje pocit, že nejsou chápáni
"nevzdělanou a bezcitnou masou vykrmených měšťáků". V důsledku
jimi samými nechápané neuspokojenosti se může stát, že odmítnou
zapojit se do současného západního literárního a uměleckého života,
jak se to snad již stalo jejich přednímu představiteli Andreji
Sinjavskému. Jeho dvě poslední knihy svědčí nikoliv o jeho
pokrokovosti, jak si snad představuje, nýbrž o intelektuální a duchovní
roztrpčenosti, připomínající fiasko J.P. Sartra po r. 1968. Je ovšem také
možné, že je to pouze póza, již Sinjavský napodobuje své ruské učitele
ze začátku tohoto století, a že jeho excesy nejsou nic víc než touha po
tom, aby mohl "épater les bourgeois".
Mezi modernisty, zvlášť mezi těmi kteří jsou dnes v emigraci, je
ovšem mnoho nadaných a schopných lidí, kteří již nabyli širšího
rozhledu a osvobodili se od toho, co bych nazval sovětským prokletím odtrženosti od veškerého světového dění. Ve Spojených státech žijící
mladý prozaik Saša Sokolov se zdá být vynikajícím talentem.
3. Nejčetnější je poslední skupina "osvobozených" básníků a
prozaiků. Jsou to průměrně talentovaní umělci, jimž schází patrně
umělecká integrita. Pocitu úplné svobody, jehož dosáhli pomocí
duchovního vůdcovství a příkladu spisovatelů jako je Solženicyn, nebo
veřejných činitelů, jako je akademik A.D. Sacharov, zneužívají k tomu,
aby rozšiřovali své taky-umění, které se kloní k pornografii, v nejlepším
případě k pop-artu. Libují si v přehnaně naturalistických popisech
sexuálních a násilnických scén, v nichž vystupují nikoliv pouze
apolitičtí, nýbrž asociální hrdinové. Tato skupina "osvobozených" je
rozšířena o velký počet umělců, hlavně malířů, kteří rádi hudlaří v
literatuře, hlavně ve formě manifestů a esejů. Nemyslím, že jména jako
Jurij Mamlejev nebo Vladimír Maramzin, dnes celkem dobře známá
(překlady některých jejich věcí byly otištěny v pařížském Svědectví) se
zachovají v ruské literatuře.
Budoucnost ukáže, jak a kterým směrem se bude ruská neoficiální
literatura vyvíjet a zda se bude vůbec vyvíjet, nebo zda samizdatovská
díla přejdou od krásné literatury k publicistice a k sociálním vědám,
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kdežto tamizdatovská, odtržená od zázemí, pomalu odumře, jako už
odumřely nebo odumírají jiné exilové literatury (třeba estonská),
pokud nejsou oživovány příchodem nových emigračních vln.
Literatura ruská je však v té výhodě ve srovnání s mnohými jinými, že je
psána ve světovém jazyce, a proto je méně než jiné odkázána na
jazykově omezenou skupinu čtenářů.
Význam mluveného slova doprovázeného obrazem naznačuje v
celém světě celkem málo radostný obraz budoucnosti krásné literatury;
stále rostoucí náklady výrobní při produkci knih též nadržující spíš
velkotirážové pop-literatuře. Při takové konkurenci se nezdá, že exilové
literatury, počítaje v to i ruskou, mají velkou naději na uchování se,
nemluvě o rozkvětu. Pokud se nezmění politická situace v Sovětském
svazu, bude mít samizdat i nadále svůj význam a zůstane asi aktivní
složkou současného sovětského života, nebude-li násilně umlčen
n ě j a k o u variací s t a l i n s k é h o t o t á l n í h o t e r o r u . E m i g r a n t s k á
tamizdatovská literatura asi začne vymírat v tom okamžiku, kdy se
zastaví příliv nové emigrace ze Sov. svazu a tak pouze zopakuje osud
literatury první vlny ruské emigrace, osud takových významných, ale
dnes skoro zapomenutých spisovatelů a básníků jako byli A. Remizov,
I. Šmeljov, B. Zajcev, D. Merežkovskij, M. Aldanov, Vjač. Ivanov, Z.
Gippius, V. Chodasevič, G. Ivanov a jiní.
Tento pesimistický názor ohledně možného budoucího osudu ruské
neoficiální literatury není však nijak v rozporu s kladným oceněním
jejího dnešního stavu. Jak jsem již naznačil na začátku této úvahy,
současná neoficiální ruská literatura, vytvářená jak v Sovětském svazu
tak i za hranicemi, je dnes snad v osobách svých předních představitelů,
jediným soustavným hlasitým výrazem kulturní a morální čistoty v
tomto státě a národě. Už pouze to je dostatečným důvodem pro to, aby
se s touto literaturou seznámili i neruští čtenáři.
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Několik poznámek k psychopatologii
současné české prózy
Josef Škvorecký
Čím menší přítěž pravdy, tím
větší úspěch.
Adolf Hitler, Můj boj

Ve Zlatém věku socialistického realismu v Československu, tj. za oné
krátké doby mezi převzetím moci v roce 1948 a kocovinou po Dvacátém
sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, byla světla ramp na
jevišti krásné prózy rezervována většinou pro hrdinu-komunistu; a to
ne prostě pro člena Strany, ale v souhlase s principem Farmy zvířat, pro
komunistu-profesionála, pro stranického sekretáře a jemu rovné. On to
byl, kdo jako Hopalong Cassidy se stranickou legitimací v kapse
vyjížděl za dobrodružstvím na stránkách oněch východních westernů,
těch kovbojek, o nichž nám, mladým adeptům spisovatelského umění,
tvrdili, že jsou to poslední výkřiky realismu.
Po Dvacátém sjezdu nadešla doba zpovědí z hříchů: ale světla ramp
byla pořád namířena na komunistu, tentokrát obsazeného do role
hlavního trpitele a - neboť tak to podle těch románů vypadalo - jediné
oběti "porušování socialistické zákonnosti". Před sovětským nočním
přepadem v roce 1968 objevil se na kratičkou dobu na scéně také
nekomunista jakožto oběť, a to téměř výhradně v románech a
povídkách absolventů uranových ústavů převýchovy, jako byli Karel
Pecka, Zbyněk Hejda, František Křelina, Josef Knap a několik dalších.
Ale na to, aby nekomunista dostal roli Kladného hrdiny, roli lojálního
budovatele socialismu, jenž, naleznuv pravdu na kamenité cestě
občanství druhého řádu, nepodlehl "nesprávným n á z o r ů m "
rozšiřovaným komunisty v "krizovém období" roku 1968 - na tuto čest
musel si reprezentant absolutní většiny československého obyvatelstva
počkat až na popřepadové časy. Tehdy se dočkali a naproti tomu z
komunistů se stali Záporní hrdinové a notoričtí podrývači zavedených
pořádků. Je to možná podivná dialektika, ale zrcadlí jisté aspekty
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života v zemi, kde Revoluce pozřela své děti tak hltavě, že pouze děti
těch ostatních zůstaly živé a zdravé.

Nekomunistický a buržoázni hrdina Postele s nebesy od Karia
Houby, románu charakterizovaného na záložce jako pravdepodobne
dosud nejzávažnější a nejpromyšlenějšl obraz vývoje inteligence v
relativně nedávné minulosti, vyjadřuje předtím nevyslovitelné těmito
pozoruhodnými slovy (adresovanými jeho komunistické a proletářské
manželce, která v závěru děje končí na "smetišti historie", tj. v exilu):
"... zůstal jsem tím, čím jsem: maloměšťákem...
Maloměšťákem...
který na rozdíl od tuctového maloměšťáka ví, co je a kam patří... budu s
vámi... Jenom ode mne nechtějte, abych dělal něco, co nejsem, (str. 206)
Nikde od Marnotratných rodičů Sinclaira Lewise jsem nečetl tak
otevřenou obhajobu nenápadných hodnot buržoazního životního
stylu. Požadavku nechtějte ode mne, abych byl něco, co nejsem, ovšem
téměř beze zbytku vyhověla politika Dr. Husáka, poučeného historií
stalinismu. Marxistickou koncepci třídního boje a politické výchovy
mas nahradil v taktice tohoto mistra taktiky intenzívní konsumerismus
a starověká zásada Divide et impera, projevující se v tom, jak strana
zcela zřetelně podporuje pocity resentimentu vůči dubčekovským
reformním komunistům, kteří "nás, slušný maloměšťácký národ, dostali do tohohle průšvihu," tj. zavinili sovětskou vojenskou okupaci.
Karel Houba je typický representant tohoto nového literárního
postoje. V šedesátých letech se mu žertem říkávalo "jediný socialistický
spisovatel Československa", protože byl mezi spisovateli jediným
organizovaným členem Československé strany socialistické, té stínové
organizace, jejímž raison ďětre bylo sloužit jako "důkaz" pro naivní
západní delegáty, že v Československu funguje systém několika stran.
Vstoupil do toho spolku, aby mohl slušně uživit rodinu, a stal se
redaktorem, po roce 1968 šéfredaktorem stranického nakladatelství.
Slušný, hodný buržoázni gentleman, jenž nikdy nikomu neublížil,
naopak, ve své redaktorské funkci pomohl nejednomu potlačenému
nekomunistickému i komunistickému autorovi k jakés takés umělecké
existenci. Schopný literární p r o f e s i o n á l bez oné jiskry
nonkonformismu a osobitého talentu, jež odlišuje umělce od
prvotřídních řemeslníků.
Ve snobských letech šedesátých - a nic si nenamlouvejme: mezi
komunistickými literárními kritiky, kteří prakticky přes noc nahradili
Babajevského Kafkou, bylo hodně snobismu - zamítala prestižní,
Stranou ovládaná nakladatelství Houbový romány jeden po druhém
jakožto "tradiční formou a nezávažné obsahem". Houboví proto
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nezbývalo než vydávat je sám, ve svém vlastním vydavatelském
podniku. Když pak přežil nebezpečenství roku 1968, aniž podepsal
jediný manifest, dosáhl v éře normalizace subtilní pomsty tím, že se vrhl
do vydavatelského obžerství. Počínaje rokem 1970 neuplynul jediný
rok bez alespoň jedné knihy od Karla Houby. A tentokrát je nevydává
toliko publikační zařízení jeho směšné strany, ale i nejvýznamnější
nakladatelství Čs. spisovatel, oficiální podnik Svazu čs. spisovatelů.
V řadě knih - románů a povídkových sbírek - se pomalu vynořoval
typický houbovský hrdina a poznenáhlu nabýval výrazných rysů:
nekomunistický maloměšťák, naplněný zdravou nedůvěrou k
marxistickým nadšencům; pilný, zákona dbalý občan socialistického
státu, jenž si své názory ponechává pro sebe; tvrdě pracující Babbitt,
obdařený selským rozumem; nenápadný pater familias, jenž je tím
jediným skutečným budovatelem veřejného blaha, trpělivě snášejícím
nespravedlnost a šikanování, přežívající všechny společenské kotrmelce
permanentně zaviňované klikatou generální linií, a zůstávajícím
vytrvale doma, v Československu. Krátce a dobře, zrodil se nový
Kladný hrdina socialistického realismu v jeho Třetí vývojové fázi.

Tohoto hrdinu-tichošlápka obklopuje vzorový výběr fixních a fixně
se vyvíjejících postav. Vpravo od Pavla Daneše, protagonisty románu
Postel s nebesy, jsou konvenční reakcionáři, reprezentovaní
továrnickým synkem Robym, jenž před Druhou světovou válkou
hrával golf a v luxusní vile svého otce poskytl přístřeší opuštěné
židovské dívce, již ovšem ihned sám opustil, sotva do země vtrhli
nacisti. Později se tento kvintesenciální kapitalistický symbol vynoří
jako bohatý západoněmecký obchodník, uzavírající kšefty s
šikovskými řediteli národních podniků. Vlevo od Daneše jsou různí
komunističtí fanatici, nejlépe zosobnění jeho vlastní ženou, dcerou
bývalého osobního šoféra Danešova otce-kapitalisty. Tato dáma
"proletářského třídního původu" proputuje v románě ideologickou
dálnicí od svazácké funkcionárky až po revizionistickou filmovou
recenzentku a stoupenkyni Alexandra Dubčeka, až nakonec opustí
manžela a emigruje do Vídně.
Všichni komunisti jsou v tomhle románě stejní jako Danešova žena
až na jedinou symptomatickou výjimku. Tou je Rudi Lipenský, vídeňský Čech (nebo snad poloviční Rakušan; jeho národnost není zcela jasná), jenž se po válce stane estébákem. Ten je jediným členem Strany,
který poskytne aspoň jakés takés vodítko bezpartijnímu Danešovi,
zmítajícímu se v nejistotách Pražského jara: "... já ti toho moc
neřeknu... Snad jen to, aby sis zachoval jasnou hlavu a pevné nevy."
(str. 251) Daneš se moudře zachová podle rady policajtovy.
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Taková je tedy formule; na jedné straně svět nové třídy, zalidněný
revizionisticko-úchylkářskými členy Strany, na druhé socialistický
bezpartijní národ, zachráněný před hrůzami restaurace kapitalismu
trošku podle biblického modelu boží nabídky občanům Sodomy a
Gomorrhy -jedním jediným "skutečným" komunistou, jenž častěji, než
by člověk čekal, bývá příslušníkem StB.
Jakožto krásná próza je Houbův román zcela nezajímavý. Je
profesionálně sestaven, to ano, aleje také absolutně prediktabilní„až po
takové detaily, jako je nevyhnutelná, téměř rituální a zajisté symbolická
rána mírumilovnou, avšak tvrdou Danešovou pěstí do Robyho zubů,
když se spolu po letech znovu setkají.
Ale jakožto symptom jedinečného sociálně-literárního jevu
neostalinismu je to dokument sotva docenitelný.

Nejlepším příkladem této tendence současné české prózy na rovině už
vysloveně patologické je thriller Jiřího Hájka Území nikoho. I zde
vystupuje v roli Záporného hrdiny fanatický komunista jménem Pavel
Kraus (nechť vám neujdou židovské konotace toho příjmení), úspěšný
žurnalista a spisovatel, jenž má čtenáři zřejmě připomenout Pavla
Kohouta. Jeho protihráčem a Kladným hrdinou je poctivý
zaměstnanec Ministerstva zemědělství Mirek Zeman; o jeho stranické
příslušnosti sotva padne zmínka, ale jeho nejlepší přítelem a rádcem v
čase úzkosti je jiný exemplář z galerie tajných policistů jménem Landa.
Děj románu je velice spletitý a obsahuje dvě politicky motivované krycí
vraždy. Vrahem je v obou případech Pavel Kraus, z něhož se nakonec
vyklube agent CIA a jeden z"menažérů kontrarevoluce", jednajících na
přímé rozkazy Pentagonu.
Půvab thrilleru však spočívá v tom, že se přímo nabízí k
psychoanalytické interpretaci. Jeho textura, zdánlivě politická,
překypuje sexuální imaginací. Hned v autorské předmluvě je výpůjčka z
Luthera, týkající se sexuálních potřeb křesťanů, zde aplikovaná na
potřebu tvůrčí:... podle Luthera se to má dělat (tj. u Luthera souložit, u
Hájka psát knihy) pouze tak často, jak je to nezbytně nutné, a pokud
možno tak zřídka, jak jen to lze vůbec vydržet. 7) Brzo nato estébák
Landa popisuje frontu lidí čekajících na audienci u ministra těmito
slovy: "Ta chodba, to je vagína a ty lidičkové jsou
vlastně
spermatozoidi. Nejživější z nich se domrská až k ministrovi a kousne...
Uvidíme, co z toho bude za devět měsíců... Pokud to ovšem tak dlouho
vydrží, já bych spíš sázel na potrat. "(23) Týž policista-sexuolog
charakterizuje pak lidové nadšení pro dubčekovskou politiku jako
celonárodní orgasmus.
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Taková imaginace udá hned napočátku tóninu dramatu, které, ač
zdánlivě společenské, promění se brzy v záležitost čistě soukromou a
intimní: veřejné problémy a akce jsou neustále překládány do zahalených - a často zcela nezahalených - sexuálních termínů. Nejnápadnějším motive příběhu je antagonismus mezi hezkým, mužným a úspěšným
lovcem žen Krausem, a neúspěšným, šeredným a osamělým starým
mládencem Zemanem. Zeman jej sám vyjadřuje dvojicí metafor:
Vypelichaný, ubohý vořech z Hloubětína, zformovaný do tvaru
obludně zvětšeného válečku na nudle, vedle čistokrevného
německého
ovčáka s kynologickým výcvikem špičkového policejního psa( 15)... Jak
asi vypadáme my dva vedle sebe? Ukoptěný kapoun vedle cvičeného
sokola na lovu.(29)
Není radno přehlédnout významuplné srovnání Zemana s
kapounem, tj. kastrovaným kohoutem. Objektem lovu je hezká dívka
jménem Vladěna Blajerová, již Zeman po řadu let z dálky obdivuje a
kterou Kraus dostane do postele po pouhých několika dnech známosti.
Implikace té situace neujdou pozornosti dubčekovského kriminalisty
Stibrala, jenž vyšetřuje obě vraždy, a ten podává zajímavou diagnosu
Zemanovy osobnosti:
"Vy jste v podstatě nešťastný člověk, Zemane. Jste sám, lidé vás
nemají příliš rádi... V podstatě pohrdáte lidmi a stavíte se nad ně.
Chcete být víc než obyčejný průměr... Mám na mysli tu vaši efemérni
boxérskou slávu... Vykročil jste kdysi z bezejmenného davu a neudržel
jste se... Proto ty vaše komplexy... další ranou byla slečna Blajerová...
Protože ona symbolizuje dokonalost a výjimečnost světa nadřazených,
k nimž byste se tak zoufale rád chtěl počítat. Ona byla.... nejtvrdším
důkazem, že už nikdy nebudete patřit do první kategorie... Možná že
jste si to ani neuvědomoval, ale narůstala ve vás nenávist. "(132)
Nebýt arogantně "pokrokového" tónu románu, člověk by tu autora
skoro podezíral ze škodolibé charakterizace "zdravých jader strany",
propašované takto sítí censury. V knize je skutečně často těžké
rozhodnout, co je úmysl, a co je prostě podvědomá sublimace. Zeman
se např. často oddává vzpomínkám, z nichž se mu vynořují neuvěřitelně
symptomatické příhody. Když se ho třeba Vladěna jednou zeptá, zda ho
někdy v životě milovala nějaká žena, smutně odpovídá: "Nikdy...
Dokonce to žádné ani nepřišlo na mysl... pokud jsem ženám nebyl
přímo odporný... tak se ke mně chovaly vždy jako k dědečkovi svého
tatínka... Poznal jsem jednu velice pěknou mladou paní, asi třicítku. Šel
jsem po ní... A pak jsem s níjednou osaměl v meziskladu. Víte, co ona?
Začala mi vyprávět, že má na děloze vřídek a jaké jí to dělá starosti. "(80)
Zde se zcela jasně rýsuje klinický obraz patologicky inhibovaného
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muže, jenž nalézá kompenzaci za neúspěšné milostné usilování v
politice a - občas - i jinde.
Tuhle jinou formu kompenzace odhaluje autor v episodě s andělským
hošíkem, jehož Zeman pozve na projížďku autem:
Sedě! mi na klíně a řídil, já obsluhoval nohama pedály. Byl jsem v tu
chvíli velice šťasten, protože kluk byl šikovný jako čert a krásný jako
anděl a já měl příjemný pocit dotyku jeho dětského tělíčka na kolenech
a viděl jsem doširoka otevřené modré nebe v jeho očích... Neubránil
jsem se a dal jsem mu do slámově žlutých vlasů stydlivou pusu.{ 105)

Nabízí-li se tato scéna nejednoznačné interpretaci, vyvrcholení
románu se už žádnou dvojznačností nevyznačuje. Oba muži, Kraus a
Zeman, utkají se v osamělé chatě v souboji na život a na smrt. Toto
přímo lawrencovské zápolení skončí po způsobu nejfreudiánštějších
kompenzací: Zeman zabije Krause divokým kopancem do varlat centra Krausovy mužnosti - a tak svého soka zničí zároveň doslova i
symbolicky.
Symptomatická pomsta na úspěšném komunistovi se tady ve
fantasijním světě Území nikoho uskutečňuje ve dvou významuplných
rovinách. V rovině politické tím, že Kraus, v duchu stalinistických
padesátých let, je odhalen jako agent Yankejů, a v rovině psychologické
tím, že Kraus je kasírován s gustem, jaké bychom ve světové literatuře
kde jinde sotva našli, snad s výjimkou raných románů Mickeyho
Spillana. Nevím aspoň o žádné jiné próze, kde by byla tak názorně
předvedena sexuální patologie j a k o ž t o zdroj politického
ultraradikalismu, jako v tomhle díle Třetí fáze socialistického realismu
v Československu.
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nepocítí lítost, když se mu rodiče a starší bratr (sexuálně úspěšný a
apolitický automechanik) zabijí při autonehodě. Byli to všichni spíše
třídní nepřátelé než rodinní příslušníci. Bobby je také hlavou malé
skupiny spolužáků, kteří si říkají Banda sama pro sebe - a existuje-li
někde v literatuře ukázkový elitistický gang mladých zhovadilců, pak
jsou to tito esesmáci. I oni jsou v radikální opozici, v jejich případě ke
všem ostatním spolužákům: dlouhovlasým, politicky nezralým,
poněkud připitomělým obětem revizionistů. Bobby sám miluje Niké,
třídní krásku; ale když ta jej nakonec podvede s jeho vlastním bratremdělníkem, jeho lítost má nadpřirozeně krátké trvání. Z milostného
karambolu si prostě vezme poučení, že dívka ho nebyla hodna.
A tak dále. Celá věc se čte jako portrét nechutného mladého
Besserwissera, jakéhosi Hitlerjunge neostalinismu. Ale má to háček:
Bobby je vybaven hydrocefalickou, šeredně zdeformovanou hlavou, a
je na ni tak citlivý, že neustále, i v místnosti, má na hlavě klobouk.
Aplikujeme-li na dílo teorii Alfreda Adlera o komplexu méněcennosti,
podmíněném orgánovou méněcenností, objeví se nám zcela nový
vzorec, skrytý za povrchovou zápletkou románu, a kniha se promění v
klinickou anamnézu několik vážných případů
Organenminderwertigkeit. Tak například: ze šesti členů Bandy samé pro sebe tři jsou výslovně
popsáni jako lidé fyzicky deformovaní: Bobby sám, dívka, jejíž
přezdívka Čára mluví sama za sebe (měří skoro dva metry a nemá
ňadra), a chlapec nazývaný Předkus. Pokud jde o zbývající tři členy,
pouze u jednoho máme informaci o tělesných vlastnostech: u Niké, jež
je ztělesněním ženské krásy. Charakteristicky je nakonec z Bandy
vyloučena.
Román skrz naskrz prostupují adlerovské příznaky. Bobbyho
dominantním stavem je pocit nejistoty, typický pro oběti komplexu
orgánové méněcennosti: ti trpí obsesivní iluzí, že žijí na nepřátelském
území. I Bobby pohlíží na většinu ostatních lidí jako na nepřátele a to
ho, opět typicky, vede k arogantnímu jednání. Na jeho rozkaz ostříhá
např. dívka bez ňader vlasaté spolužáky, a vůbec většina sekvencí
románu jsou defakto agresivní morální ponaučení udělovaná Bobbym
lidem politicky méně zralým, než je sám: rodičům, učitelům, uhlířům
prodávajícím na černém trhu, jeho duševně omezené milence Anně
Karině (číšnici, již užívá jako sexuálního objektu, aby nad fotografií
nedosažitelné Niké nemusel masturbovat), nebo konečně jeho
nevzdělanému staršímu bratrovi, jemuž sarkasticky vysvětluje význam
cizích slov. A tak dále. Jak to napsal Adler: oběti orgánové
méněcennosti přecházejí plynule od pocitu méněcennosti k pocitu
nadřazenosti, aniž jsou si toho vědomi.
Je to podivný portrét podivné osobnosti, jež má zřejmě být
modelovým občanem okupovaného Československa. Abych ještě
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jednou citoval Adlera: Někdy dochází
méněcennosti ideologickou
nadstavbou.

ke kompenzaci

orgánové

Ne každá duševní porucha pramení však z pocitu sexuální
méněcennosti. Existuje také šílenství projevující se různými druhy
obsesí. Typickým projevem jedné takové obsese je román Vabank od
Alexeje Pludka, jiného z oněch nekomunistických autorů druhé
kategorie, jemuž nastaly zlaté časy s příjezdem tanků. Opět tu máme co
dělat s osobní vendettou, pomstou za to, co si tento ambiciózní
romanopisec musel vytrpět z rukou komunistických literárních snobů
šedesátých let - a také s neobyčejně naivní manifestací teorií, jež se snaží
vysvětlit dubčekovské hnutí jako součást zahraničního spiknutí.
Ocitáme se na půdě nyní už známé: všichni komunisté - až na jednoho
- jsou rošťáci a placení nebo neplacení agenti temných, zprvu
neidentifikovaných sil na Západě. Krom toho jsou mnozí z nich
neschopní, ale navýsost úspěšní spisovatelé. Jde o klíčový román, a
nedá velkou práci určit totožnost většiny postav. Tak například mladý
omšelý playboy a dramatik Václav Bobek, obšťastněný bohatým
strýčkem v Mnichově, je Václav Havel. V knize je to ovšem pouze
mazaný plagiátor, píšící hry, jež jsou v podstatě mělké estrádní texty,
porůznu vykrádané u lepších autori5.(198) Bobek zahajuje galerii
literátů, kteří v šedesátých letech dosáhli světové proslulosti díky
koneksím se - zatím nejmenovanými - západními spiklenci a s jejich
vlivnými domácími spojenci v Komunistické straně Československa.
Mezi těmi literáty je osoba znázorňující Ludvíka Vaculíka, jehož
konspirátoři (vesměs synáčkové z lepších rodin) vybrali, protože se před
veřejností vejde do požadovaného třídního profilu, aby je každý hned
tak neodhalil (137-8). Opět se zde také setkáváme s Pavlem Kohoutem,
který se pod jménem Jan Havran zklame v očekávání, že ho masy zvolí
do významné funkce; masy si totiž dobře pamatují jeho fanatismus v
padesátých letech. A konečně - nikoliv však na posledním místě - je tu
Milan Kundera alias Sváťa Linda, jenž by se nikdy nebyl uplatnil jako
autor, kdyby zpíval jinou notu než tu jejichi 141) Linda ovšem zřejmě
zpíval správnou notu, neboť jeho román Posedlost (čti: Žert) se
už překládá do několika jazyků.(142) Spiklenci hodlají totiž
kanonizoval tuto estetiku, aby se v ní mohli uplatnit i ti, kdo vyššího
opravdového umění nejsou schopni. (142) Vyšší, opravdové umění je
definováno jako tvorba vyšších fází příští evoluce, dosud tušených, ale
zákonitých
a nevyhnutelných,(140)
kteréžto mambodžambo je
samozřejmě pouhým přeformulováním standartního recepisu na
socrealismus.
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Není těžké vystopovat, přímo v textu Vabanku, motiv, o němž jsem
se zmínil v souvislosti s Postelí s nebesy: pomstu druhořadého
spisovatele. Jeden ze dvou hlavních hrdinů je romanopisec Vladivoj
Tomek, a jeho spor s komunistickými spiklenci je zvětšeninou
literárních trampot, jaké zakusil ve skutečném životě Alexej Plůdek.
"Už si ani neškrtne!" zuří jeden z partajních konspirátorů, Vacík. "Ať
napíše komukoli cokoli, poputuje to do koše. A při nejbližšípříležitosti
bude muset odejít z redakce. "(121) Při jiné příležitosti se Tomkovi
přizná podnapilý Míša Laub, povolný nástroj Dubčekovy junty: "...
každej ví, že seš dobrej spisovatel, ale my to vo tobě nesmíme psát,
nikdo tě nesmí v cizině překládat."(159) Záležitost překladů vůbec leží
Tomkovi-Pludkovi v žaludku a skutečnost, že Lindovy, ale nikoli jeho
vlastní romány vycházejí na Západě, je probírána několikrát.
Avšak cizí spiknutí proti domácím socialistickým realistům je pouze
vedlejší zápletka. Nositelem hlavního tématu - konspirace proti
socialismu vůbec v Československu - je důležitější z obou kladných
protagonistů, další vzorek lojálního bezpartajního občana, inženýra
Bohatý. (Pokud jsem snad přehlédl příslušnost, bylo to zaviněno
neobyčejnou cudností, s níž se o ní autor zmiňuje méně než polohlasem pokud se vůbec zmiňuje). Tento modelový hrdina Třetí fáze
socrealismu si zamane, že zjistí, kdo to vlastně je za celou
kontrarevolucí.

KDO TO JSOU? Ta otázka se vynořuje znova a znova, pokaždé když
Bohata přijde na nový článek řetězu konspirace. A je to podivná
sebranka, ti komunističtí spiklenci. Jejich akce jsou někdy tížeji
pochopitelné než pikle a protipikle ve Špiónovi, který přišel ze zimy.
Tak Míša Taub, o němž už padla zmínka, autor bezvýznamných
satirických veršíků, většinou ostatně ukradených z klasiků (ve
skutečném životě Ríša Laub, autor nedávno vyšlé knihy DoubleBarelled Attack), dostane od svých západních bossů rozkaz ukrást
rukopis románu amerického, zřejmě proletářského spisovatelejménem
Tyrone Whitehead, (hollywoodsko-filosofickému jménu našel Plůdek
inspiraci zřejmě v naučném slovníku), jehož nikdo nezná ani v Americe,
protože nemá na to, aby si udělal reklamu, ale který podle názoru
expertů mezi spiklenci je vynikající sty lis ta a sk vělý pozorovatel. (176)
Taub má román poněkud přepsat, děj situovat nikoli do Ameriky, ale
do blíže neurčené země v Evropě, změnit jména, rozpatlat vnitřní
monology
o ničem a zpochybnit
všechny jistoty.(176)
Takto
zmanipulované dílo bude pak na rozkaz spiklenců přeloženo do mnoha
jazyků, vydáno pod jménem Míši Tauba a tak mohutně propagováno
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barnumskou reklamou (na rozdíl od samovydavatele Whiteheada
konspírátoří na to mají), že se Míša stane mezinárodní literární
hvězdou. Smysl celé episody je nejasný, pokud ovšem nemá názorně
předvést, jak si jistí spisovatelé, soukmenovci Kafky, Werfela,
Wassermanna apod., vybudovali mezinárodní reputaci. Míša Taub je
totiž, jak se praví ve stalinštině, "osobou židovského původu".

Ve Vabanku není jedinou osobou toho původu, a kromě umaštěné
pleti a nevyléčitelného sklonu svlékat v duchu holky do naha (vlastnost
specificky židovská), je to celkem sympatický rošťáček. Mnohem
odpornější je soudruh Neumann, ředitel Institutu, kde se rozhoduje,
kteří autoři budou a kteří nebudou doma vydáváni (jak vidno, spiklenci
mají svoje lidi na všech strategických literárních pozicích, a to jak na
Západě, tak v Praze). Tento muž mluví těžce lámanou češtinou, asi tak
jako Židi u J. K. Tyla, s jakou jsem se však naposled setkal na stránkách
Árijského boje: "Soudružka Tomek, proč vydávat Peter Bezruč, no?
Kdo to byla no? To přeci nebejt vo dělnická Klasse, slezský písně,
jakýpak slezský písně, to bejt partikularismus a né poezie pro pracující
lid! Co dělala ten Peter Bezruč za okupácia, ha? ...No, vodpovídala
soudružka
Tomek!"(l%-9)
Ale i to je portrét poměrně krotký. Mnohem horší charakter je
soudruh Horský (česky znějící jméno nesmí čtenáře plést; původně se
ten pán jmenoval Bergmann). Vypadá jako Goebbels, vydržuje si hned
dvě milenky najednou, a když se jedna octne v jiném stavu, nelítostně ji
odhodí - což je ovšem bergmannovská rodinná tradice. Horského
dědeček, bohatý moravský kapitalista, se chová jako ukázkový hrdina
horrorů uveřejňovaných svého času v Der Sturmer Juliuse Streichera:
"Chalupníkovi, povozníkovi
a příležitostnému
dělníkovi
Skálovi
pohrozil
exekucí
a vyhnáním
z chalupy,
nepřinutí-li
svou
sedmnáctiletou dcerku Marušku, aby za ním přišla naplnit ius noctis
primae; jak toho zoufalý otec dosáhl, nevím," říká Tomek, "coprožila
nešťastná matka, nechci vědět, jak bylo děvčeti, jež v slzách a tajně v
noci klopýtalo k chlípnému břicháči, nedokážu popsat. "(77) Přesto
však Tomek popíše, jak se znásilněná křesťanská panna šla utopit do
Ostravice, jak její milý Martin zaťal ze žalu starému do zarudlého týla
sekeru a byl pak za to v Opavě oběšen, jako typická oběť třídní justice.

Je třeba pokračovat? Myslím, že to stačí. Krátce a dobře: dle Bohatových odhalení plánovali c e l o u n e d á v n o u h i s t o r i i Č e c h ů
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a S l o v á k ů Siónští mudrcové, přesně podle proslulých Protokolů.
A to je rovněž otázka na naléhavé KDO TO JSOU?
V ideologicky klíčové pasáži románu vysvětlí Bohatovi skutečnou
historii židovstva autorita vědecky nejpovolanější: terorista z
organizace AI Fatah Mahmud Selim, který se příhodně vyskytne v
Praze. "Co kdy učinili k rozmnoženi lidského štěstí?"táže se rétoricky a
hned si odpovídá: "Ani dobrým slovem neuctili ostatní národy."
Bohata, vystupující v roli advocata diaboli, namítne: "Byli
pronásledováni, trpěli..." "Kdy, řekněte mi, kdy trpěli? Pracovali snad
někdy jako nevolníci? Byli prodáváni jako otroci? Naopak, sami s nimi
obchodovali." "Ghetto..." vydechne Bohata. "Výsadní teritorium, část
města se samosprávou, to neměli ani vaši lidé ve vlastní zemi"
"Pogromy..." na to Bohata. "Ano, když zoufalí chudáci, s nichž sedřeli
kůži, oplatili jejich násilí násilím najediném z nich... Pěkné utrpení." "A
co fašismus? Němci zabili pět miliónů Židů! Pět miliónů nevinných
lidí!" "Padesát miliónů nevinných lidí bylo za války zabito..." atd.(1078)

Tenhle román vyšel v České socialistické republice v roce 1974 a
dostal cenu v soutěži vypsané Českým literárním fondem, Svazem
českých spisovatelů a Nakladatelskými podniky ČSR u příležitosti 25.
výročí února 1948. Spolu se skutečností, že dílo vydalo nejvýznamnější
nakladatelství Čs. spisovatel, znamená to, že šlo o velice oficiální
kulturní událost, symptomatickou pro Třetí a patrně Závěrečnou fázi protože kam dál či hloub lze ještě jít? - socialistického realismu v
Československu. Naznačuje, že ne zrovna zanedbatelná oblast
současné české literatury vydávané dnes v Praze - nikoli ovšem v
samizdatu - je námětem spíše pro psychiatra než pro literárního vědce.
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Olomoucký rukopis ze 14. století
v Yale University
Zdenka Miinzrová
Při vybírání materiálu pro výstavu světského středověkého umění v
Cloisters, kde je velká část středověké sbírky Metropolitan Musea of
Art v New Yorku, přišel mi do ruky článek Karla Sudhoffa "Codex
Fritz Paneth", z kterého jsem zjistila, že tento latinský kodex patřící
knihovně Yale University, byl původně v knihovně Olomoucké
kapituly.
Během dalšího zkoumání jsem zjistila z historie tohoto kodexu velmi
málo. Skvěle zachovaný rukopis psaný na pergamenu, čítá 689 listů,
jejichž rozměry jsou 33,7 x 23,5 cm. Je vázán v kožených deskách z 18.
století, které byly poškozeny a později spravovány. Dnes jsou po délce
horní desky zlomeny.
Rukopis nemá titulní list; na lícní straně prvního listu je připsán o
něco později, ale ještě ve 14. století, seznam 36 z 42 traktátů tohoto
lékařského kompendia, které rukopis představuje. Jde o velkou část
medicínských znalostí tehdejšího západního i východního světa, tak,
jak jich užívaly tehdy existující university v Paříži, v Salernu a v Bologni
jako učebnic.
Na lícní straně druhého listuje latinsko-český rostlinář - celkem 100
výrazů, o kterém se zmínil A. Boček v roce 1841 v dopise Hankovi, a V.
Flajšhans roku 1903 v "Nejstarších památkách jazyka písemnictví
českého". Alois Miiller o něm napsal v ČCH z r. 1877, že "pochází,
tuším, z první poloviny 14. věku".
Jinak jsou v kodexu zastoupeni Galenus, Hippocrates, Theophilus
Porotoskatharius, Phitaretus, Maurus Palernitanus, Johannes
Damascenus, Izaac Judaeus Phazes (traktáty o dietě a lékařské
předpisy), Albertus Magnus traktátem o kovech a alchymii, Bruno
Longotrizensis, Rolandus Parmensis, Macer Floridus, Dancus o léčení
sokolů, Jordanus Ruffus de Calabria (o koních).
Rukopis nebyl zatím prozkoumán paleograficky, proto mohu jen
říci, že byl napsán mezi léty 1300-1326 gotickými iniciálami,
pravděpodobně v Bologni. Rok 1326 je dán poznámkou připsanou
odlišným písmem dole na straně 1377, která zní:
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Anno Domini, 1326 obijit pie memorie
Tomazlaus notarius Myleno-(ensis) ecclesie
in die Sancti Bonifáci et s (ociorum),
což je čtvrtek 5. června 1326.
To znamená jen tolik, že rukopis byl r. 1326 už v knihovně
Olomoucké kapituly; na čtvrtém listě nahoře je připsána kurzívou z 16.
století poznámka, která zní: Cf. B.bl. Cath. Eccleziale Olom.
V inventáři knihovny Olomoucké kapitulní knihovny z let 1413-1435,
který otiskuje Miroslav Flodr ve své knize o olomouckém skriptoriu
jest pod číslem 89 uveden Item quidam liber medicinalis, a pod číslem
146 Item liber medicinalis ni vividicube. Jaký je vztah těchto
inventárních čísel k Panethovu rukopisu, bylo by lze zjistit jen v
Olomouci.
Karel Sudhoff ve svém článku z r. 1929 věnovaném jen obsahu, říká:
"rukopis objednaný pro lékařskou fakultu pražské university, zakoupil
později prof. Fritz Paneth". Yale medical library, v nepodepsané
brožuře z února 1955 oznamuje zakoupení rukopisu, o kterém říká, že
"byl více než sedm desetiletí v rodině prof. Panetha".
To je vše, co jsem až dosud mohla zjistit z historie rukopisu vedeného
pod titulem "Paneth Codex".
Studium rukopisu klade řadu otázek, na které vedle historika umění
musí odpovědět jednak paleograf a za druhé historik. Je nutné řešit
otázku, zda-li mohl být objednán pro lékařskou fakultu pražské
university, která byla založena až r. 1348 a začala skutečně fungovatik
o několik let později. Jaký byl vztah olomoucké kapituly k rukopisu,
který, byl-li psán pro pražskou universitu, byl - a od které doby - v
Olomouci? Další otázkou je rostlinář, který zmínění autoři poznámek
kladli velmi přibližně do poloviny 14. století.
Pokud jde o iluminaci rukopisu, bylo by nutno prostudovat podobný
rukopis ze 14. století v universitní knihovně v Praze, a jiné lékařské
rukopisy v českých zemích ze 14. století. Neměla jsem zatím tuto
možnost, teprve nedávno mi bylo oznámeno, že musím požádat
universitní knihovnu o povolení ke studiu rukopisů v knihovnách
Československa a teprve, bude-li tato žádost příznivě vyřízena, mám
žádat o vízum. Prozatím mám od nejpovolanějšího znalce českých
středověkých rukopisů vzkaz, že o rukopise nebylo v Československu
nic publikováno, kromě zmíněných poznámek o rostlináři, jejichž
autoři byli asi předem ovlivněni domněnkou, že text i iluminace přišly
do Čech před r. 1326 z Itálie.
Mohu tedy zatím referovat jen stručně o historii italského a českého
knižního umění z konce 13. a z první čtvrtiny 14. století.
Přestože zprávy o rukopisech, o kterých jsem se zmínila, uvádějí, že
rukopis byl psán i iluminován v Bologni, snad s výjimkou miniatur na
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stranách 273,479, 503, 601, jak píšeSudhoff, myslím, že rukopis, i když
byl napsán v Bologni, což lze dokázat paleograficky a doložit bohatými
kulturními styky s Bologni v té době, byl celý iluminován v některé
současné domácí dílně v Praze nebo i v Olomouci samé. O tamním
skriptoriu a knihovně napsal M. Flódr dobře dokumentovanou knihu.
Rukopis je psán ve dvou sloupcích na stránce, je bohatě zdoben
rubrikami psanými červeným inkoustem, bohatou kaligrafickou
rostlinnou a živočišnou výzdobou podél vnějších i vnitřních sloupců
stran, která někdy pokračuje podél horní i dolní strany nespočetnými
většími i zcela malými kreslenými iniciálami na začátku odstavců nebo
vět, z nichž větší jsou až na několik málo výjimek zdobeny filigránem.
Kapitoly o chirurgii jsou doplněny kresbami stylizovaných lékařských
nástrojů bohatě zdobených ornamentem.
Nejdůležitější jsou figurativní miniatury malované krycími barvami
na zlatém pozadí, na začátku každého traktátu, s výjimkou dvou
miniatur kaligrafických na stranách 769 a 773 - miniatury ve čtverci
nebo obdélníku zaujímají přibližně polovinu šířky sloupce, jejich dřík
pokračuje až do poloviny, a není-li miniatura nahoře na straně, až přes
horní a dolní okraj strany. Znázorněné scény mají obvykle přímý vztah
k obsahu traktátu, který uvádějí, ale neprolamují rámec čtverce nebo
obdélníku, do něhož jsou vřazeny, jak tomu bývá často u náročnějších
rukopisů té doby. Malované scény se často opakují, často jsou jen
nepatrně obměňovány. Iluminátor nevyniká zvláštní tvůrčí fantazií,
která je snad značně omezena příbuzností námětů. Sedící učenec s
knihou na kolenou, před ním stojí dva, někdy tři žáci; učenec s lilií v
ruce; sedící lékař s nádobkou na moč ve zdvižené ruce (tzv. urinál); před
ním stojí dva žáci. Lékař, měřící puls nemocného levou rukou je
doprovázen žákem; nemocná žena na loži, jíž dívka přináší lék. Sedící
lékař s knihou, před ním stojící žák; nad nimi hnědá opička, která se
vztahuje ke Galenovu popisu anatomické demonstrace. V několika
miniaturách se opakuje chlapec přinášející malé prasátko, na němž se
má provést pokus. Mladý muž pouští krev nemocného z ohbí lokte;
sedící lékař přihlíží. Výjimku tvoří miniatura, na níž lékař promlouvá s
králem. Mezi oběma krvavý paprsek mezi mraky zapaluje knihu ležící u
nohou lékaře.
Miniatury byly patrně prací dvou malířů. První, který byl autorem
všech miniatur s výjimkou prací na stranách 273, 479, 503, 601, užívá
světlých barev; červené, modré, zelené, málokdy černé; tváře jsou buď
bílé nebo pleťově nažloutlé, nevýrazné. Postavy všech miniatur jsou
štíhlé, jejich pohyby jsou sporé, dosti tvrdé, kromě židle, na níž lékař
sedí, a postele v několika málo případech není prostor ničím znázorněn.
Kostýmy jsou buď dlouhé, tvrdě zřasené taláry středověkých
universitních mistrů, s kratším pláštěm v odlišné barvě - modré, je-li
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talár červený, a opačně. Žáci jsou oblečeni v krátké tuniky různých
barev. Hlavy lékařů jsou pokryty čapkou téže barvy jako talár; postavy
ukazují značné byzantinismy.
Roku 1927 vyšla kniha Jana Květa o italských vlivech na románskou
českou knižní malbu, na základě rozboru bible v knihovně Národního
muzea (jejíž signatura je XII. B 3), která byla napsána a iluminována ve
skriptoriu kláštera blahoslavené Anežky v Praze. Zařazujeji do okruhu
rukopisů, které spolu s epištolářem katedrály v Padově připisuje
Giovannimu Gaibannovi "na samém prahu století 14-tého". Analyzuje
podrobně tzv. italsko-byzantský sloh, hlavně rozborem kreslených
dříků a jejich ornamentiky, komponované ze živlu jak rostliných, tak
živočišných, respektive figurálních. Prvkem, který je podstatnou
složkou dekoru všech iniciál, je akant ve všech tvarech a modifikacích
od forem cítěných téměř naturalisticky až k formám krajně
abstrahovaným. K těm se druží palmety a polopalmety. Zvláště
charakteristickými prvky rostlinného ornamentu jsou protáhlé
lupenovité tvary, v nichž vepsaná poloviční palmeta je dovnitř
přeložena přes okraj. Vnitřek všech těchto tvarů je oživen bílým jemně
kresleným vzorem. Všecky tyto, a často jiné detaily, připomínají
dekorativní umění byzantské, které se jeví i ve figurálních scénách
miniatur. Kytice z akantů podvázané kolínkem, kornoutovitě stočené
listy, zapadající do sebe zúženou částí a otvírající se na obou koncích
jsou příznačné motivy pro miniatury byzantských rukopisů doby
makedonské. Ve vnějších polích, v jejich výběžcích, mezi akantovým
listovím vidíme řadu ptáků na vysokých tenkých nožkách se třemi
dlouhými prsty; mají kulaté hlavy na dlouhých krcích, s dlouhými
zahnutými zobáky, ocasy dlouhé, namnoze vějířovitých nepřirozených
forem. Tedy zase vzory z byzantských miniatur téhož období.
Ornamentální kreslené výplně vnitřních polí menších kreslených iniciál,
většinou rostlinného původu, často spirálovitě stočené, s bílými vzory
kroužků, polokroužků, roset ve formě liliových květů, to vše směřuje
podobně k byzantským vzorům a vede nás k umělcům, kteří se vyučili v
byzantských italských školách 13. století. Mnohé z Květová rozboru
platí podnes. Ingrid Hänsel r. 1955 zapochybovala o Gaibanově autorství všech rukopisů, které mu Květ připisoval a shrnula rukopisy, o kterých Květ psal, pod střechu padovské školy, která ovlivnila zaalpské
umělce domácí, neboje připisovala potulným umělcům, kteří odcházeli
z italských skriptorií za Alpy.
O začátcích gotického knižního malířství v zemích Koruny české,
kam náš rukopis patří, psal v poslední době Karel Stejskal ve výborné
předmluvě k faksimile Pasionálu Přemyslovny Kunhuty.
Gotické malířství vznikalo činností dvou typů umělců. Jednak to byli
malíři, kteří na základě dobových filozofických, přírodovědeckých a
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případně politických představ vytvářeli svůj vlastní názor na
obklopující je vesmír, jeho prostor, na přírodní procesy v něm, na
poslání člověka ve vesmíru a dospívali tak k svému vlastnímu pocitu
života a světa. V zápase s existujícími materiály a technikami objevovali
prostředky, jak tento svůj názor vyjádřit výtvarně. Ti vytvářeli sloh.
Vedle nich pracovali umělci, kteří přijímali hotové výrazové prostředky
od svých názorově i umělecky vyspělejších druhů. Tito malíři přijatý
sloh reprodukovali, předávali dál a často pozměňovali. Čechy druhé
poloviny 13. a první poloviny 14. století nebyly uměleckou periferií;
naopak, byly zemí čilé a často překvapivě vyspělé výtvarné produkce.
Analýza existujících památek vede k názoru, že gotický sloh se u nás
šířil tak, že domácí malíři, ať už prostřednictvím cizích umělců činných
tehdy v českých zemích, nebo během svých četných cest na západ,
přijímali nové pro ně zákony gotiky, které k nám, i v knižní malbě,
pronikaly už před r. 1300.
V umělecko-historické literatuře se stále znovu poukazuje na těsné
vztahy mezi pařížským iluminátorským okruhem a dvorským okruhem
anglickým, jehož rozkvět kolem r. 1300 dokonce zatlačuje do pozadí
umělecký význam Paříže. Tímto směrem se zřejmě inspirovali Beneš a
Kolda, tvůrci pasionálu Kunhutina.
Vedle této cesty české malířství monumentální i knižní pokračuje v
cestě, kterou po roce 1300 nastoupil malíř píseckého Snímání z kříže
svou podivuhodnou syntézou gotického slohu s byzantskými prvky. S
těmi se v Čechách setkáváme v době, kdy všude jinde v Evropě, dokonce
i v samých Benátkách jsou byzantinismy již dávno na ústupu. J. Pěšina
vysvětluje toto lpění na byzantských vzorech a typech tehdejší českou
národní psychologií. Stejskal je označuje za český středověký
helenoslavismus.
K rozšíření byzantských vlivů v Čechách napomohla expanzivní
politika Přemysla Otokara II., jehož moc sahala na severu k Baltu a na
jihu k pobřeží Jaderského moře, které bylo tehdy pod vlivem byzantské
kultury. Té byl pak otevřen přístup na pražský dvůr, zvláště když
Přemysl r. 1261 se oženil s Kunhutou, dcerou knížete Rastislava
Michailoviče Černigovského. Ze Zbraslavské kroniky se dovídáme, že
na dvůr Václava II. přicházeli duchovní nejen ze západu, nýbrž i "tu z
Ruska, tu z Pruska, tu z Řecka a nejednou z nejzazších krajů uherských
i přímořských, a častěji před ním sloužili slavnostní mše v jazyku
řeckém a slovanském". To se přirozeně neobešlo bez nezbytných
liturgických předmětů, jako jsou byzantské kříže a výtvory vyspělého
byzantského klenotnictví. Bohatý český panovník si je mohl snadno
opatřit, nebo si je mohl nechat zhotovit od vlastních umělců.
Za domácí kopii byzantské ikony je považována velká miniatura
madony v Sedleckém antifonáři z doby kolem poloviny 13. století.
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Byzantský vliv zprostředkovaný Benátkami, prozrazuje část miniatur
slovníku opata Šalamouna Mater Verborum.
Knižní malba v Čechách tehdy nenavazovala na durynsko-saskou
školu, jak soudil Haseloff a jiní, nýbrž navazovala přímý styk s
Benátkami, v nichž byzantské umění žilo plným životem. Čilé obchodní
a kulturní styky s Benátskou republikou dokládají četné historické
prameny.
Reflexem těchto styků v umělecké oblasti je větší část miniatur
Františkánské bible napsané a iluminované kolem r. 1270 v klášteře
blahoslavené Anežky v Praze, dále v žaltáři zvaném Bohemian z
majetku H. Thompsona, a konečně cistercký lekcionář v knihovně
kláštera v Oseku, zhotovený pro cistercké jeptišky kláštera Stella
Sanctae Mariae v Lužnici. Bádání posledních let ukázalo, že Giovanni
Gailana, jemuž Květ tyto rukopisy připisoval, byl pouhou hlavou
skriptoria. Padovský epištolář a skupinu příbuzných rukopisů
iluminovali malíři, kteří pracovali ve stylu mozaik v San Marco v
Benátkách. Byli to pravděpodobně žáci benátských Řeků. Uvedené
rukopisy českého původu jsou kvalitním středoevropským ohlasem
tohoto benátsko-byzantského slohu. Nelze je považovat za románské a
už vůbec v nich nelze spatřovat doklad nějakého "opožďování Čech za
Evropou". Spíše než konec staré znamenají počátek nové epochy.
Byzantinizující umění Benátek nalézá v Čechách až do let 1360 znovu
ohlas v malbě knižní (komentář Mikuláše z Lyry v Jagellonské
knihovně v Krakově cod. 1477, Právní kniha písaře Jana v brněnském
městském archivu M 52). Rovněž byzantismy Vyšehradského oltáře asi
z r. 1347 zprostředkované Sienou předpokládají přechozí přípravu k
domácímu vývoji. Lze tedy počítat s tím, že zdánlivá cezura mezi právě
jmenovanými díly a skupinou františkánské bible je pouze náhodným
důsledkem neúplnosti památkového fondu.
Sem patří rukopis zvaný Panethův, iluminovaný nepříliš
vynalézavým malířem, který opakuje několiv postav v talárech a
kloboucích současných mistrů a studentů, které v různých skupinových
obměnách zasazuje do nepříliš bohatě vytvořeného prostoru. Opakuje i
redukované kreslené výběžky miniatur a kaligrafickou výzdobu iniciál.
Do které české iluminátorské dílny se dá citovaný rukopis zařadit, lze
rozhodnout jen srovnáním s rukopisy olomouckého a pražského
skriptoria v českých sbírkách. Ornamentace druhého malíře se takřka
kryje s ornamentací františkánské bible a s rukopisem v Admontu.
Víme, že v Olomouci vycházely v druhé polovině 16. století
pozoruhodné lékařské tisky. Těžko však říci, zda měly něco společného
s kodexem, který tehdy byl uložen v knihovně Olomoucké kapituly.
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Podkarpatská Rus
Neznámý případ sovětské agrese
I. část
J. W. Brugel (Londýn)
V roce 1953 jsem uveřejnil na základě tehdy existující literatury v německém časopise
"Europa-Archiv" první dokumentární líčení sovětské agrese proti Československu ve věci
Podkarpatské Rusi. Byl jsem a stále jsem toho názoru, že Moskva zahájila studenou válku
proti Západu již tehdy (nikoli až r. 1947) a že to prováděla způsobem, jemuž se říká
"šalami tacticts". Sověty na této neznámé frontě chtěly vyzkoušet, co si všechno mohou
dovolit, aniž by západní spojenci protestovali. Výsledek byl pro ně potěšující: mimo
obyvatelstvo postižené země, nikdo si ani nepovšiml toho, co se stalo. To povzbudilo
Moskvu k dalším činům podobného rázu, když viděla, že Západ nebere takové vydírání
ani na vědomí.
Svůj německý článek jsem opakoval ve formě česky proslovené přednášky v
londýnském "Ústavě dr. Edvarda Beneše", který pak mou přednášku vydal jako 14. sv.
svých "Dokladů a rozprav". Tento sešit je zcela rozebrán a Ústav mezitím zanikl. Proto
jsem uvítal nabídku redaktora Proměn svůj příspěvek k nedávné historii znovu uveřejnit.
Původní pojednání jsem poněkud zkrátil, aniž bych na podstatě mnoho měnil, protože
jak pozdější literatura tak i dnes přístupné spisy britského ministertva zahraničí potvrzují
správnost mého líčení. Z literatury zabývající se daným tématem, uvádím alespoň Frant.
Němce a Vlad. Moudrého " T h e Soviet SeizureofSubearpathian
Rulhenia"(nakl.
W.B.
Anderson, Toronto, Canada, 1955). Existuje také komunistická verze tehdejších událostí,
v knize "Osvobození
Československa"
známého falšovatele dějin Václava Krále
(Academia, Praha, 1975). Nemíním však reagovat na jeho pokusy postavit pravdu na
hlavu. Název území, o něž se jedná, byl vždy sporný. Nehodlám se zabývat touto otázkou
a z důvodů ryze praktických se držím názvu Podkarpatská Rus, aniž bych jej považoval za
zcela správný.

Podkarpatská Rus se stala částí Československé republiky na
základě smlouvy na ochranu menšin, kterou Československo
podepsalo 10. září 1919 v St. Germain, jakož i na základě mírové
smlouvy s Maďarskem (4. 6. 1920). Po Mnichově tam byla zřízena,
stejně jako na Slovensku, zemská vláda a tamní území dostalo název
"Podkarpatská Ukrajina". Jižní části země, s hlavním městem
Užhorodem, připadly na základě první "Vídeňské arbitráže" (2. 11.
1938) Maďarsku, které pak 15. 3. 1939 násilím a se souhlasem Hitlera,
obsadilo zbytek země, který byl spravován do konce r. 1944 jako část
Maďarska.
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Sovětský svaz pro předmnichovské hranice ČSR
Po 15. březnu 1939 vystoupil dr. Beneš před veřejnost prohlášením,
že chce bojovat za osvobození "právně nikdy nezaniklého" - jak
argumentoval - Československa, v jeho předmnichovských hranicích,
což zahrnovalo i Podkarpatskou Rus. Dr. Beneš byl tehdy
soukromníkem, ale v červenci 1940 byl Velkou Britanií uznán za
presidenta ČSR, ovšem s výhradou, že tím nejsou uznány žádné hranice
ve střední Evropě. Ačkoli tehdy mezi Velkou Britanií a Maďarskem
ještě neexistoval stav války, britská vláda neměla námitek, aby dr.
Beneš jmenoval do Státní rady, kterou vytvořil r. 1940 v Londýně,
jednoho zástupce Podkarpatské Rusi. (Za dva roky byl do Státní rady
povolán další zástupce P. R. - komunista. (R. 1941 se k britskému
uznání československé zahraniční vlády připojily Spojené státy
americké, ovšem bez výhrady v otázce hranic.) Jak známo, Velká
Britanie, USA a Sovětský svaz uznaly čs. zastupitelské úřady existující
v těchto zemích i po březnu 1939, Polsko do září 1939, Francie do
července 1940. Sovětský svaz odepřel čs. vyslanci v Moskvě, Zdeňku
Fierlingerovi, v prosinci 1939, několik měsíců po uzavření smlouvy o
neútočení s Německem, další uznání diplomatického statusu. Po 22.
červnu 1941 byl starý stav věcí obnoven.
Sovětský svaz, ve snaze představit se jako jediný důsledný obhájce
slovanských národních aspirací, šel tehdy ještě o krok dál než západní
mocnosti: po červnu 1941 potvrdil, nebo - lépe řečeno - zmocnil čs.
činitele prohlásit, že uznává Československo v předmnichovských
hranicích. Začátkem června 1942 tehdejší sovětský vyslanec u
spojeneckých vlád, Bogomolov, informoval čs. vládu oficiálně o tomto
postoji sovětské vlády a 9. června téhož roku to potvrdil Molotov v
rozhovoru s presidentem Benešem. 1) Dr. Beneš o tom prohlásil 8. srpna
1942 v londýnském rozhlase:2)
"Jsem oprávněn vládou sovětskou vám oznámit a prohlásit to, co mi
potvrdil pan Molotov: Vláda Sovětského svazu neměla nikdy nic
společného s Mnichovem, byla proti politice, jež k Mnichovu vedla, a
neuznává tudíž nic, co se tam stalo vzhledem k Československu, ani nic
z toho, co bylo důsledkem této politiky v r. 1938 a 1939. A sděluje vládě
československé, že ani ve věci československých hranic žádných změn z
roku 1938 a 1939 neuznává. Stojí za československými
hranicemi
předmnichovskými."
Toto prohlášení dr. Beneš několikrát opakoval, hlavně když u
příležitosti jeho návštěvy ve Spojených státech r. 1943 u Američanů
podkarpato-ruského původu se šířily obavy, že SSSR by mohl žádat
připojení Podkarpatské Rusi. V řeči přednesené v Chicagu 22. května
1943 dr. Beneš prohlásil doslova:3)
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"Velmi zdůrazňuji, že hlavně u toho spojence, u něhož bychom
předpokládali zvláštní zájem o Podkarpatskou Rus, tj. u Sovětského
svazu, máme věci definitivně vyřízeny. Se Sovětským svazem máme
dohodu, že otázka Podkarpatské Rusi může být řešena jenom v rámci
předmnichovských
hranic, tj. že Podkarpatská Rus bude zase v
Československé
republice."
Není jasno, o co se tato zmínka dr. Beneše (o nějaké dohodě) opírala;
nikdy se k tomu již nevrátil. Dne 12. prosince 1943 byla v Moskvě za
přítomnosti dr. Beneše podepsána známá smlouva o přátelství mezi
Československou republikou a Sovětským svazem, která uvádí v čl.
4.: 4)
"Vysoké smluvní strany.... jsou dohodnuty o těsné a přátelské
spolupráci v době po obnovení míru, i o tom, že budou jednat v e shodě
se zásadami vzájemného respektování své nezávislosti a svrchovanosti,
jakož i nevměšování do vnitřních věcí druhého státu."
Po uzavření této smlouvy mluvil dr. Beneš v moskevském rozhlase,
přičemž poprvé použil obratu, že nové, osvobozené Československo
bude národním státem "Čechů, Slováků a lidu podkarpatoruského pro
celou naši dohlednou budoucnost." Ve zprávě o návštěvě v Moskvě,6)
kterou dr. Beneš podal Státní radě v Londýně, dne 3. února 1944,
vyjádřil se o této otázce takto:7)
" Když jsme (v Moskvě) mluvili o Slovensku a o Podkarpatské Rusi,
pojednali jsme o tom jen jako o otázkách naší vnitřní politiky."
Zápisy pořízené Jaromírem Smutným o rozhovorech, které dr. Beneš
měl v Moskvě v prosinci 1943 se Stalinem a s Molotovem, byly mezitím
uveřejněny Vojtěchem Mastným ("Jahrbiicher fiir
Geschichte
Osteuropas", XX., 1972, No.3). Podle toho se dr. Beneš zmínil o
Podkarpatské Rusi v Moskvě jen jednou a to v rozhovoru s
Molotovem, 16. prosince 1943, a to zcela krátce. Řekl, že se tam v
minuloti nepostupovalo rozumně a že tam byla stále rivalita mezi
ruským a ukrajinským směrem. - "Mám zato" - cituje Smutný Beneše
"že se podmínky v Karpatské Ukrajině ve věcech výchovy a jazyků
budou musit přiblížit podmínkám na druhé straně hranice", čímž
očividně myslil na hranici mezi Slovenskem a Podkarpatskou Rusí.
Maďaři prý tam chtěli vytvořit svébytný slovanský národ, "ale já to
odmítám. Ve slovanských věcech musíme se snažit o integraci, nikoli o
disintegraci." - Molotovův projev je pak v zápise zaznamenán slovem
"Dobře". - To je všechno.
I českoslovenští komunisté, žijící jako emigranti v Moskvě, nebyli,
jak se zdá, o tom informováni, že sovětská vláda nemá v úmyslu
dodržovat převzaté závazky s ohledem na Podkarpatskou Rus. V důvěrné zprávě, kterou poslal Klement Gottwald 21. prosince 1943
londýnské skupině komunistické emigrace (Václavu Noskovi) líčí
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I
pisatel jednání, která měl s dr. Benešem v Moskvě, mezi jiným takto:8)
"Navrhujeme pro přechodné období některá přechodná opatření: A)
Přechodná opatření ústavně právního charakteru. 1) Dekretem
presidenta republiky nebo jiným způsobem bude vyhlášena suverenita
ČSR na celém
předmnichovském
území..."
Jakmile se Rudá armáda přiblížila k staré polsko-československé
hranici na Karpatech, byla uzavřena dne 8. května 1944 dohoda v
Londýně mezi československou vládou a sovětskou vládou9), která
stanoví, že pro československá území, osvobozená sovětským vojskem
bude jmenován československý vládní delegát, jehož úkolem bude
uspořádat a vést podle československých zákonů správu a znovu
zřídit československou brannou moc. Článek 6. této dohody zněl:
"Jakmile některá část osvobozeného území přestane býti pásmem
vlastních válečných operací, československá vláda tam převezme plný
výkon veřejné moci a bude poskytovali sovětskému
(spojeneckému)
vrchnímu veliteli všestrannou spolupráci a pomoc skrze své civilní a
vojenské orgány."
Když ministr Ripka ve Státní Radě 9. května 1944 o této dohodě
referoval, neopomenul poukázat na to, že zástupce komisaře
zahraničních věcí Vyšinský na tiskové konferenci v Moskvě zdůraznil,
že se zmíněná dohoda pohybuje přesně v rámci shora citovaného článku
14. smlouvy o přátelství. 10) Zde tedy měla sovětská vláda příležitost
ukázat, jak prakticky uskutečňuje zásadu nevměšování se do vnitřních
věcí jiného státu, zásadu, k jejímuž dodržování se slavnostně zavázala.
První sovětské veto
Delegátem československé vlády pro osvobozené území byl
jmenován ministr František Němec, který v červenci 1944 s několika
úředníky odletěl do Východní Haliče, aby tam čekal na osvobození
první části československého území. Po slovenském povstání se
nejdříve dostavil do Báňské Bystrice, ale neměl vůbec možnost se na
Slovensku uplatnit, poněvadž Slovenská Národní Rada vykonávala do
konce října 1944 na území jí ovládaném veškerou vládní moc. Němec se
vrátil do Lvova a přijel pak 27. října do Chustu, to jest do části
Podkarpatské Rusi, obsazené tehdy již sovětskou armádou. Nebylo mu
ovšem dovoleno převzít nějakou byť i pouze dekorativní vládní funkci,
nejdříve s poukazem na to, že Chust leží ještě v pásmu vojenských
operací. Londýnská vláda se domáhala, aby Němec měl možnost
radiového spojení s ní. Americké letadlo mělo dopravit na osvobozené
území vysílačku s devítičlenným technickým personálem. Vláda žádala
o sovětský souhlas k tomu, jakož i k cestě vrchního velitele
československé armády, generála Ingra, na Podkarpatskou Rus. Zde se
setkala s prvním sovětským vetem. Československý vyslanec v Moskvě
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Zdeněk Fierlinger telegrafoval o tom 3. listopadu 1944 do Londýna: 11)
"Zorin hned podotkl, že velení Rudé armády nesouhlasí s tím, aby v
operační zóně přistávala cizí
l e t a d l a , a proto Zorin radí, aby
vysílačka byla poslána přes Teherán, odkud by byla dále dopravena na
naše území sovětskými letadly. Tázal jsem se při té příležitosti, v jakém
stadiu jsou přípravy pro vyžádanou Tebou přenosnou radiostanici
Zorin odpověděl, že jde o materiál, který se vždy dává okamžitě k
dispozici armádě, takže ve skutečnosti není v daný okamžik materiál na
skladě. Vzhledem k neurčitosti situace se také zatím nepřipravoval.
Též pokud se týče Ingrovy zamýšlené cesty na osvobozené území,
Zorin konstatuje, že z důvodů výše uvedených by musel Ingr cestovat
přes Teherán a dále pak sovětskými letadly
"
Co se mezitím odehrálo v zemi samotné, vyprávěl Němec později
redaktoru Josefu Jostenovi:12)
"Zprvu nebylo ani známky, že by Podkarpatská Rus mohla být od
Československa oddělena. Naopak 29. října 1944, brzy po svém
příjezdu, zúčastnil se Němec s Turjanicou, komunistickým
předsedou
Rusínské národní rady, velkého shromáždění v Chustu, prozatímním
hlavním městě Podkarpatské Rusi. Turjanica mluvil tam vřele a rázně o
jednotné Československé republice. Tak psal i ve svých článcích
uveřejňovaných za slovenského povstání v komunistickém
týdeníku
Pravda, vycházejícím
v Báňské Bystrici. Ale později
zaujala
komunistická strana jiný postoj, řídíc se náhle zahájenou
systematickou
kampaní, šířenou sovětskou vysílačkou v Kyjevě, která napadala
Československou
republiku a žádala, aby Podkarpatská Rus byla
odtržena od Československa a připojena k sovětským
republikám.
Současně byli všichnipodkarpatoruští
muži a hoši násilně odváděni do
Rudé armády
"
Sovětská úřední místa začala ihned nábor karpatoruských
"dobrovolců" pro Rudou armádu - na území cizího státu!
Československému vojenskému zplnomocněnci v Moskvě generálu
Pikovi (který byl v roce 1949 v Praze popraven) se podařilo podat o tom
zprávu do Londýna. Dr. Beneš na to telegrafoval vyslanci Fierlingerovi
toto:
"13. listopadu upozornil jsem osobně Lebeděva, který u mne byl na
obědě, na nemožnost postupu vojenských úřadů sovětských ve věci
náboru dobrovolců na našem území. Připomněl jsem, že na sovětském
území nám v roce 1943 dala sovětská vláda všechny naše občany do
správy i do vojenské služby v naší armádě, že nám dokonce dala i Čechy
volyňské, i když byli občany sovětskými, a že tudíž nerozumíme jejich
postupu nynějšímu, a to nám dělá veliké nesnáze a vyvolává nám to
politické komplikace. Lebeděv neměl o tom zpráv
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Ale už 14. t. m. ráno se ke mně hlásil se vzkazem od Molotova, neboť
zatím prý došel od nás v Moskvě protest (patrně protest odevzdaný
Pikou). Žádal mě od Molotova, abychom neinsistovali na propuštění
už přijatých dobrovolců a abychom se proti přijímání dobrovolců do
Rudé armády nestavěli. Opakoval jsem mu, jaké to způsobuje a ještě
může způsobovat potíže, a jak by se zde v Londýně těch věcí zneužilo,
kdyby přišly na veřejnost. Žádal jsem tudíž vyřízení celé věci bez sporu a
hluku. My však musíme na věci trvat, ježto jsou u nás upraveny
zákonem".
Poslední citovaná věta měla připomenout, že podle čs. právního řádu
vstup občanů do cizí armády předpokládá souhlas presidenta
republiky.
Fierlinger byl v citovaném telegramu dále vyzván, aby znovu
intervenoval v sovětském zahraničním ministerstvu, při čemž mu bylo
naznačeno, že by snad bylo možno dojít k nějaké dohodě ohledně
karpatoruských vojáků, kteří byli již odvedeni do Rudé armády.
Fierlinger ovšem byl mnohem více zástupcem sovětské vlády vůči vládě
československé než československým vyslancem u sovětské vlády.
Místo, aby podle daného rozkazu protestoval, snažil se Londýn
uchlácholit tvrzením, že se vše "urovná" - zapomněl ovšem dodat, v
kterém smyslu. Jak si v Moskvě toto "urovnání" asi představovali,
možno usoudit z následující zprávy, kterou Němec poslal do Londýna:
" Ve věci náboru do Rudé armády intervenovaljsem písemně i ústně u
velitele fronty s tím, že vstup do cizí armády vyžaduje podle čs. zákonů
svolení presidentova. Velitel Petrov odpověděl, že mi dal rozkaz o
náboru pouze na vědomí a že jeho postup je v souhlase se sovětskými
zákony
"
18. listopadu dr. Beneš znovu telegrafoval Fierlingerovi, aby si
stěžoval na odvody do Rudé armády a na otevřenou agitaci pro
připojení k Sovětskému svazu, kterou řídil komunista Tuijanica (čs.
důstojník!) Fierlinger ovšem sabotoval udělené rozkazy dále a byl ve
své odpovědi ze dne 19. listopadu zase "hlásnou troubou" moskevských
výmluv:
"Byl bych velmi rád, kdyby mi byly oznámeny veškeré okolnosti,
zejména v čem lze spatřovat násilnou povahu náboru, prováděného do
Rudé armády. Zpráva o Turjanicovi zde všeobecně překvapuje. Znám
Turjanicu jako rozšafného člověka. Je to bývalý učitel. Soudí se, že se
snad dostal do situace, v níž si nevěděl dobře rady. Dalo se očekávat, že
na Podkarpatorusku bude silné hnutí pro připojení k SSSR.
Sovětská
veřejnost sama do jisté míry je překvapena vřelým přijetím Rudé
armády a společnými jazykovými a citovými rysy obyvatelstva s ostatní
Ukrajinou. O tom jsou ve zdejším tisku nadšené články. Pochybuji
však, že sovětské úřady hnutí pro připojení k SSSR nějak záměrně
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podporují, i když tomu nebrání. Budu mít v dohledné době podrobné
spolehlivé zprávy.
Jelikož považuji věc za důležitou, ptal jsem se Gottwalda na jeho
mínění. Gottwald by se velmi divil, kdyby se za celou věcí skrývala
skutečně nějaká změna sovětské politiky vůči nám. Je však přesvědčen,
že na Podkarpatorusku je spontánní nadšení propřipojení k SSSR, což
se dalo očekávat. S Turjanicou nemá spojení a Turjanica také nebyl v
poslední době v Moskvě. Gottwald však předpokládá, žej e Turjanicovi
dobře známo stanovisko
strany. Ostatně odjeli v pátek na
Podkarpatsko: Krosnář, Klimpotuk a Borkaňuková, kteří směrnice
mají. Gottwald soudí, že sovětské úřady nemohou dobře násilně bránit
spontánním projevům pro připojení k SSSR. Moskva v tom ohledu
nám nebude dělat policii. Gottwald však nemyslí, že by projevy byly
inspirovány z oficiální strany. Na Podkarpatskú je zajisté mnoho
sociálních problémů. Musíme tam dělat skutečně lidovou politiku,
jinak obyvatelstvo, které bylo již po šest let od republiky
odloučeno,
nebude oproti maďarskému režimu cítit podstatnou změnu a bude tím
více chtít připojení k SSSR.
Dr. Vrbenský soudí, že nikdy nebylo ani ve straně ani u vedoucích
výchovných důstojníků, kterým byl Turjanica, nějakých
tendencí,
směřujících k odtržení
Podkarpatsko.
Těchto tendencí
nikdy
nezpozoroval ani u vojenských a politických sovětských
činitelů.
Dobrovolný
nábor do Rudé armády považuje
za
ústupek
pochopitelnému nadšení osvobozeného národa, což nemůže být nijak
na překážku naší normální mobilisaci. Doporučuje proto shovívavé
stanovisko při snaze najít nějakéformálně vyhovující východisko, které
by odpovídalo našim zákonům, tak na příklad paušální schválení
vstupu dobrovolců do Rudé armády
"
To byla jasná řeč, která adresátovi tohoto poselství měla vzít veškeré
naděje na to, že odkaz na slavnostní závazek, převzatý Sovětským
svazem, může mít nejmenší úspěch. Nicméně byl Fierlinger stejného
dne vyzván z Londýna, aby znovu intervenoval kvůli umožnění
radiového spojení ministra Němce s Londýnem. Telegram končil
protestem proti odvodům a trváním na ustanovení smlouvy "která je
právě v těchto dnech zcela jednoznačná". Kreml nadále neváhal přejít k
protiútoku, aby dr. Benešovi dal jednoznačně vědět, že Sovětům
nejpřátelštější politika je považována v Moskvě jako protisovětská,
pokud není ochotna podřídit se kdykoliv bezpodmínečně přáním, jež
Moskva právě v tomto okamžiku má. 22. listopadu referoval Fierlinger
do Londýna o rozmluvě, kterou měl s Valerianem Zorinem, který byl
tehdy úředníkem sovětského zahraničního ministerstva. Příznačné na
zprávě je, že Fierlinger, který byl presidentem republiky poslán k
Zorinovi s rozkazem, aby tam protestoval proti sovětskému postupu,
ani nepředstíral, že tak učinil. Podle Fierlingera Zorin tvrdil, že:
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"Rudá
armáda jednala
pod
tlakem
všeobecného
nadšení
obyvatelstva a naléhavých žádostí dobrovolců o povolení vstupu do
Rudé armády. Naše delegace nenavázala, jak bylo třeba, ihned těsný
styk s velením, a místo toho, aby věc na místě klidně a zcela realisticky
projednala, srazila se hned na počátku velmi ostře s velením, což bylo
chybou, neboť situace je pro delegaci velmi choulostivá, jako byla též na
Slovensku. Jde jednak o všeobecnou politickou situaci, jednak též o
otázky osobní. Zorin nemyslí, že lze vyřizovat případy individuálně.
Doporučuje dívat se na případ klidně a neprojevoat
zbytečnou
nervositu, která může být jen škodlivá. Jen tak se může věc uspokojivě
vyřídit. K tomu dodávám, že zde vane velmi ostrý vítr proti delegaci.
Nejsou mi známy všechny příčiny. Snad konflikt s generálem Petrovem
byl dosti ostrý, snad to souvisí s dřívějším pobytem delegace nafrontě a
na Slovensku. Přísně důvěrně mohu hlásit, že v komisariátu vnitra se
tvrdí, že v delegaci se uplatňuje antisovětské smýšlení a že obyvatelstvo
Karpatské Ukrajiny s k ní chová odmítavě. Prosím, aby toto mé důvěrné sdělení nebylo špatně vykládáno. Nepřikládám tomu zvláštního
významu, ale je třeba, aby delegace byla velmi opatrná. Rozhodně nejde
o nějaké tajné zlé úmysly sovětských úřadů, které se snaží dostát všem
smluvním závazkům, a rozhodně nejeví nějaké sklony vměšovat se do
našich vnitřních
záležitostí....."
Také ohledně rozhlasového spojení pro Němce byla sovětská úřední
místa nepřístupná. Zorin se vymlouval na "námitky z důvodů ryze
vojenských", ale i Fierlinger viděl "skutečnou příčinu k odmítavému
postoji vedení Rudé armády.... v konfliktu s delegací," tj. v záporném
postoji sovětských činitelů k reprezentantu čs. vlády.
Obavy dr. Beneše o Slovensko
Ze dr. Beneš musil pod možností "věc uspokojivě vyřídit" rozumět
právě opak toho, co Zorin měl na mysli, Fierlingerovi očividně
nevadilo. V příštím telegramu dr. Beneš poprvé vyslovil obavu, že by
sovětská armáda mohla konstatovat stejné "neodolatelné nadšení" pro
připojení k Sovětskému svazu také u obyvatelstva Slovenska. Benešovy
direktivy z 27. listopadu zní velmi energicky, obsahují však mezi řádky
již označení možnosti kompromisu: bylo by snad možné akceptovat v
případě Podkarpatské Rusi to, co se stalo, a za to žádat od sovětské
vlády příslib, že nemíní opakovat na Slovensku to, co dělala na
Podkarpatské Rusi. Jako kompenzace za takové prohlášení mělo být
sovětským vládním místům přislíbeno, že praktické zkušenosti
československé vlády s dosavadní spoluprací se Sovětským svazem
budou před západními spojenci zatajeny! Dr. Beneš telegrafoval:
"ČSR trvá a bude trvat na svém stanovisku zákonném a na
stanovisku smlouvy. To platí pro tento případ a pro všechny následující

68

po celou dobu i při obsazení sovětským vojskem a také eventuálně na
Slovensku. Jakmile
opustíme
základnu
zákona
a
smlouvy v kterékoliv
otázce,
půjdeme
po nakloněné
ploše v
otázkách
všech....
Slíbil jsem Lebeděvovi, že se budu snažit o rychlé vyřízení věci tak, aby z toho nebyly spory a mezinárodní diskuse. I
na tom trvám a nepřeji si, abychom z toho dělali incidenty a sporné
zákroky. To ovšem znamená, že to na Podkarpatskú musí přestat.
Klidně, věcně a neústupně trvat rovněž na svém právu.
Soudí
někdo
v Rudé
armádě
nebo v kruzích
politických,
že po do bný postup
bude proveden
i na
Slovensku ? Prosím, snaž se věci diskrétně vyšetřit.
Dnes jsem dostal žádosti dvou obcí na Podkarpatskú o právo připojit se
k Ukrajině. Na nic podobného odpovídat nebudu a naše úřady rovněž
neodpovídají. To vše se bude mezi námi diskutovat na konferenci o
míru. Zatím existují závazky o předmnichovských hranicích. Divím se
jen, že sovětská censura už je také má, a očekávám tudíž, že až to budou
zde potřebovat, že toho použijí. My veřejně o všech věcech těchto
budeme mlčet."
Fierlinger zase odpověděl protiargumentem: "Čím víc budeme trvat
na nějakém přísně formálním stanovisku, tím bude situace pro nás
horší." Zorin mu prý výslovně prohlásil, že se podobně věci na
Slovensku opakovat nebudou. Jak mohl Zorin předem vědět, že se
Slováci nebudou "dobrovolně" hlásit do Rudé armády? (Později také
Molotov prohlásil Němcovi, že se stejný problém pro Slovensko
nestaví). Nábor byl, jak Zorin prý prohlásil "pouze nutným ústupkem
spontánnímu nadšení obyvatelstva". Nebylo prý možné dobrovolce
"odhánět a musíme to chápat".
Ani zcela neurčitý příslib nějaké změny sovětského postupu Zorin
nevydal. 6. prosince telegrafoval dr. Ripka z Londýna Fierlingerovi, že
by snad dohoda byla možná na této základně: "Dal by se dodatečný
souhlas presidenta Beneše těm, kteří už vstoupili do sovětské armády.
Hromadný nábor do Rudé armády by se zastavil. Sovětský velitel by
podporoval mobilizaci do československé armády". V tomto telegramu
je poprvé zmínka o možnosti, že by se podkarpatský problém mohl po
válce vyřešit nějakou "dohodou mezi Československem a Sovětským
svazem". Československá vláda asi už byla přesvědčená, že věc je
ztracena a snažila se proto jen o oddálení definitivního rozhodnutí,
které nemohlo být ničím jiným než anexí Sovětským svazem. Dr. Beneš
a vláda chtěli získat čas; Stalin věděl, že potřebuje faits accomplis.
Prozatímního cíle již dosáhl. Protistrana už netrvala na
bezpodmínečném dodržování papírových příslibů, byla ale ochotna
přijímat nové. Mimo to slíbila, že o celé otázce bude mlčet....
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Mezitím kampaň kyjevského rozhlasu, jakož i agitace v zemi
samotné (pro okamžité připojení k Sovětskému svazu) pokračovaly. 1.
prosince obdržel ministr Němec připiš tak zvané "Národní Rady
Karpatské Ukrajiny", v kterém mu bylo sděleno, že se tato korporace s
odvoláním na usnesení "Zemského sjezdu národních výborů" z 26.
listopadu rozhodla, že "Karpatská Ukrajina vystupuje ze svazku ČSR".
Dále v přípise bylo řečeno, že Národní rada přerušuje veškeré styky s
československou delegací a vyzývá Němce, aby s ostatními členy
delegace opustil území do 3 dnů. Tento dopis byl podepsán Turjanicou,
který byl na Podkarpatskou Rus vyslán jako poradce československého
vládního delegáta. 13) Toto ultimatum bylo dokonce Němcovi předáno
Turjanicou osobně. Němec s komunistou Valo přiletěl 11. prosince do
Moskvy, obdržel tam však 15. prosince výzvu dr. Ripky, aby se na
Podkarpatskou Rus vrátil a vytrval s delegací na svém místě, (naproti
tomu dr. Beneš týden nato požádal Němce, aby z Moskvy neodjel bez
předchozího "vyjasnění věci"). Mezitím Fierlinger, místo aby vyjádřil
vůči Moskvě stanovisko československé vlády, poslal presidentovi 15.
prosince telegraficky vyzvání ke kapitulaci; je jasno, že za tímto krokem
stála sovětská vláda. Fierlingerovy "rady" pro dr. Beneše zněly:
"Vzhledem k vývoji na Podkarpatskú doporučoval bych Vám co
nejvřeleji poslat v odpověď na odeslanou Vám žádost
Zakarpatské
ukrajinské rady Váš osobní vzkaz, který by byl odevzdán buď
Petruščakem nebo Němcem, ve kterém byste zaujal stanovisko k
událostem. Mohl byste říci, že se Československo nikdy nepostaví proti
vůli karpato-ukrajinského
lidu a že se o tom vlády ČSR a SSSR v daný
okamžik dohodnou tak, aby naše přátelství k SSSR a naše vztahy k
čtyřicetimilionovému
ukrajinskému národu byly ještě více posíleny.
Můžeme si vzpomenout nesmírných obětí, které právě
ukrajinský
národ v této válce přinesl. Vzkaz by mohl být pouze ústní a mohl by být
jednou důležitým historickým aktem, představujícím pro nás značný
mravní a politický kapitál. Později by podobný akt již neměl toho
významu
"
Jaký "mravní a politický kapitál" by mohla taková kapitulace
představovat, nebylo Fierlingerem vysvětleno. Pokud se dá zjistit, Dr.
Beneš na tuto výzvu nereagoval. Poslal však Němcovi do Moskvy 19.
prosince telegram, jehož obsah musil Němce velmi udivit, poněvadž
přece přesně věděl, že "hnutí pro připojení k Sovětskému svazu"
nemohlo být organizováno kyjevským vysilačem a ukrajinskými
komunisty proti vůli Moskvy. V telegramu se říká: 14)
"Dříve než dostanete oficiální instrukce vlády, dávám vám svůj
osobní dojem a názor na situaci u vás. Kryje se s názorem ministerského
předsedy a vlády.
Vidím věci takto:
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Jakmile jsme dostali zprávy o obtížné situaci na osvobozeném území,
zakročili jsme v Moskvě. Já sám dvakrát jednal ä Lebeděvem a Lebeděv
po druhém jednání přinesl odpověď od Molotova. Stejně jsme žádali
zákrok Fierlingrův, který opravdu zakročil. Soudím, že Moskvě se tyto
věci velmi nehodí, že je vidí nerada, stejnějako naše vláda, a chtěla by je
nějak mírnou cestou s naší vládou odstranit. Mám dojem, že obě vlády
po této stránce postupují souhlasně a upřímně.
Zdá se mi však, že vláda ukrajinská a zejména také ukrajinská
komunistická strana vidí věci jinak. Nemyslím, že je v tom dvojí hra
Moskvy a mám dojem, že to začíná jít přes hlavu i proti ústřední vládě.
My v této věci budeme postupovat
takto:
a) ať se děje, co se děje, budeme se držet smlouvy a budeme žádat v
Moskvě její uplatnění, ničeho se nezřekneme a od svých práv
neustoupíme;
b) tam, kde bude zabráněno, jak se to nyní děje vám, svých práv se
domáhat a je uplatnit, zkonstatujeme to a staneme se pozorovateli a
pasivně vyčkáme dalšího vývoje. Byla by chyba užít násilí s naší strany.
Jednak nemáme dosti výkonných sil, jednak každou takovou věc
vezmou za záminku proti nám a zneužijí jí;
c) své místo nebudeme pouštět a vytrváme až do krajnosti a při plné naší
korektnosti na svém postu a při své povinnosti..."
Také Ripka telegrafoval 21. prosince Němcovi, že "přirozeně ze
zásadních důvodů musíme trvat na stanovisku naznačeném
spojeneckou smlouvou i dohodou z května. Ale vůbec ze zásadních důvodů, které dobře znáš, musíme trvat na tom, že až do mírové
konference musí platit předmnichovská integrita ČSR a že se o
hraničních změnách bude s konečnou platností jednat až po válce při
mírových úpravách. Znovu opakujeme, že se o otázce Podkarpatska
dohodneme rozhodně přímým a přátelským jednáním se sovětskou
vládou, a to tak, aby z tohoto čs.-sovětského spojenectví vzešlo
posíleno..."
Dne 24. prosince došly do Moskvy telegrafické instrukce dr. Beneše
jak pro Fierlingra, tak pro Němce, v kterých bylo řečeno:
" Ve věci státoprávní příslušnosti Podkarpatska opakuji, co jsem řekl
já i vláda. Trváme na smlouvě a na veřejných deklaracích sovětských i
našich o předmnichovských
hranicích, jinak by nám při jednání o
příměří a na mírové konferenci ostatní naše územíkdekdo rozebral. Pro
příměří jsme už oficiálně žádali velmoci o formuli o předmnichovských
hranicích a byla by to velká pohroma, jakkoliv se téformule vzhledem
ke komukoliv dotknout. Proto také na žádné deklarace a výzvy výboru
nebudu odpovídat. Ostatně mi žádný kabel jménem centrální rady z
Užhorodu dosud nedošel, snad jej ruská censura zastavila, a kdyby
došel, neodpovím. Nemám ostatně práva jakékoli sliby vydávat, i když
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mezi námi je všeobecně známo, jak já osobně si po mírové konferenci
tuto otázku přeji řešit. Prosím tudíž klidně a věcně, nerozčileně a
zásadně držet tuto linii."
Již před dojitím tohoto telegramu Kreml znovu přešel k protiútoku.
21. prosince Fierlinger, očividně na pokyn sovětské vlády, telegrafoval
dr. Benešovi, že čeká-li nějakou ochotu od Moskvy, musí nejdřív důkladně pozměnit vojenskou a zahraniční politiku československé vlády!
Jinými slovy to znamenalo vyloučení všech nekomunistických důstojníků, tedy všech důstojníků z povolání, z armády, a urychlené
uznání lublinského komitétu jako polské vlády. (Toto uznání bylo
vysloveno československou vládou 30. ledna 1945, tedy ještě před
konferencí na Jaltě.) Zde vidíme známou sovětskou taktiku, činit
dodržování převzatých závazků závislé na předběžném splnění
požadavků, které leží na docela jiném poli. Fierlingrův telegram ve své
brutální a vyděračské otevřenosti je zajímavým dokladem toho, jak
Sovětský svaz rozumí zásadě "nevměšování se do vnitřních záležitostí
jiného státu":
"1. Mám dojem, že situace je daleko vážnější než myslíte. Je zřejmo,
že Narkominděl (sovětské ministerstvo zahraničních věcí) odmítá s
se mnou a s Němcem o věcech delegáta jednat, a proto bude také těžko,
podle mého soudu, vyhovět v plném rozsahu Vašemu přání, aby Němec
a Való neodjeli z Moskvy, pokud nebude vše dojednáno. Narkominděl
bude nadále patrně hájit stanovisko, že se nám nechtějí vměšovat do
našich vnitřních záležitostí a že smlouva je s jejich strany dodržována.
Předpokládám,
že Narkominděl bude vyčkávat dalšího vývoje a
dalšího postupu s naší strany a podle toho se pak zařídí.
2. Hlavní příčinou nedorozumění je stav, který byl již zdůrazněn
Němcem.
Mám dojem, že navrhované
Vámi změny
nebudou
dostačující, a Němec také konkrétně o nich nic neví, a že SSSR jde o
zásadní změnu naší vojenské politiky. V této souvislosti
nepovažuji
přesun úřadu hlavního velitele na východ za oportunní,
naopak,
spatřuji v tom jedno z posledních našich opatření, které nebylo zde
sympaticky uvítáno. Žádná dohoda v tom směru neexistuje, nýbrž cesta
Ingrova přes Teherán byla vzata na vědomí jako žádost s naší strany,
které nelze vyhovět....
Konečně padají na váhu též naše vojenské, organizační a operační
neúspěchy, kde sovětské vojenské úřady mají zřejmě vážné stížnosti. Je
to snad hlavní příčina nespokojenosti, neboť je uváděna v souvislosti s
naší vojenskou politikou
vůbec. Konečně též naše
vojenské
zpravodajství a činnost různých našich vojenských missí v druhých
státech byly kriticky sledovány. Víte dobře, jaký důraz kladl Kreml na
naše zpravodajství. Prosím za prominutí, že Vás o těchto věcech
upřímně a bez jakéhokoliv osobního zaujetí informuji. Ale považuji to
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pro náš poměr k SSSR a pro další klidný vývoj u nás doma za důležité.
3. Další příčinou nespokojenosti
sovětské vlády je zřejmě naše
zahraniční politika. Když jsme podepsali pakt, očekával Kreml
aktivnější a přátelštější politiku s naší strany. Tak, jak zdejší smýšlení
znám, nestačí, aby spojenectví tohoto druhu jako je naše, nutilo druhou
stranu pouze ke korektnosti. Tak na př. v otázce polské mohli jsme
jednat iniciativněji. Nejlépe bylo vidět při jednání s Francouzi, jak
SSSR chápe tuto otázku. Kromě toho s naší strany bylo v Londýně
snad příliš často zdůrazňováno, že chceme sledovat politiku, vyjadřující
se vulgárně "fifty-fifty". V tom směru interview a poslední článek
ministra Masaryka narazily. Konečně neustálé žádosti o zásobení
našeho území, v míře neodpovídající zdejším možnostem a představám,
vyvolaly též nelibost... Zde mi řekli, že zatímco Rudá armáda prolévala
krev a sovětské obyvatelstvo přináší těžké oběti, my necítíme povinnost
se do tohoto úsilí plně zapojit, zato však děláme theoretické a těžko
uskutečnitelné
plány pro pomoc našemu obyvatelstvu
na účet
Sovětského
svazu....
4. Jak vážné jsou mnou sub 1. uvedené momenty, je patrno též z projevu
slovenských delegátů, opakovaných často zdejším krajanům. Též vůči
mně se s tím do jisté míry neskrývali. Slovenští delegáti tvrdí totéž, že
kdyby věci měly být na Slovensku tak, jak je viděli v Londýně, neručí za
to, že vývoj nepůjde stejným směrem jako na Podkarpatskú. Přes
nejlepší svou vůli prý nezvládnou situaci. Jde nyní o čs. jednotu.
5. Z toho všeho činím závěr, že chceme-li, aby se náš poměr vůči SSSR
nějak zásadně změnil, musíme z toho vyvodit důsledky:
přebudovat
celou naši vojenskou organizaci a vlít do ní nového ducha a přizpůsobit
též naši zahraniční politiku sovětským požadavkům, jež sice sovětská
vláda často konkrétně neformuluje, jejíž splnění však očekává."
Němec, který se měl vrátit na Podkarpatskou Rus když v Moskvě nic
nepořídil, byl v Moskvě zadržen sdělením, že bude možno, aby mluvil s
Vyšinským. (Jeho přítomnost na Podkarpatské Rusi byla Moskvě
nevítaná). Tato rozmluva se však konala až 26. prosince, a 27. prosince
byl Němec přijat Molotovem, ale obě návštěvy nevedly samozřejmě k
žádným pozitivním výsledkům; naproti tomu daly Fierlingrovi, který se
porad zúčastnil, příležitost prohlásit Molotovovi, aniž by byl kryt
nějakým příkazem dr. Beneše:
"President a vláda nepovažují za vhodné již nyní tuto otázku
nějakým radikálním způsobem řešit, avšak v daném okamžiku jsou
ochotni tak učinit v duchu naprosto přátelském vůči SSSR i vůči
obyvatelstvu
Podkarpatsko."
O trvání na smlouvě a o smlouvě jako takové se vůbec nezmínil.
Poněvadž dr. Beneš se nezdál být ochotný, vzdát se "formálního
stanoviska", podle kterého Podkarpatská Rus je součástí
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Československé republiky, začal tlak j a k ruských tak i
československých komunistu na Němce, aby tento "přesvědčil"
presidenta o tom, že nemá smyslu trvat na smlouvě. I když chápeme
atmosféru, která vládla v Moskvě, a obtíže v telegramu z Moskvy říci
plnou pravdu, přece jen musí překvapit (a dr. Beneše také očividně
značně překvapil) Němcův telegram presidentovi z 29. prosince, 15) v
kterém je tvrzeno, že "hnutí na Karpatské Ukrajině" pro odtržení od
republiky a připojení k SSSR je v dnešní jeho fázi nutné označit za hnutí
lidové a živelné a že je "vyloučeno, aby se československá
administrativa mohla uplatnit na Karpatské Ukrajině proti vůli
tamnějšího lidu" (na kterou se nikdo neptal!). Dále je tam řečeno:
"Mám za naprosto nezbytné, aby s ohledem na prestiž státu(l) a na
další zahraniční i vnitřní vývoj republiky se vláda rozhodla na
formálním oznámení Sovětskému svazu, že se zřetelem na usnesení
konference národních výborů Karpatské Ukrajiny ze dne 26. listopadu
1944 je ochotna tomuto požadavku okamžitě vyhovět a žádá, aby
SSSR o něm jednal. Oddálení jednání o tomto problému až na mírové
konferenci nebo dokonce po ní, je po mém soudu naprosto nemožné. Je
věcí SSSR, aby si sám rozhodl, zda řešení této otázky již nyní mu způsobí nebo nezpůsobí mezinárodní potíže."
Dne 31. prosince dr. Beneš znovu telegrafoval Fierlingrovi, aniž by
reagoval na prohlášení, které Fierlinger svévolně učinil vůči
Vyšinskému a Molotovovi a plédoval pro odklad řešení podkarpatské
otázky, která by se dala projednat u příležitosti jeho návštěvy v Moskvě
před jeho cestou na Slovensko. V telegramu adresovaném Němcovi a
došlém do Moskvy 5. ledna 1945, dr. Beneš Němcovy návrhy rozhodně
odmítl:
" Vaše depeše z 29. prosince mne velmi udivila. Říkáte, že s ohledem
na prestiž státu a na další zahraniční i vnitřní vývoj republiky se má
vláda rozhodnout o formálním oznámení Sovětskému svazu, že je
ochotna vyhovět požadavku o odloučení Podkarpatsko ajednat o něm.
Říkáte, že má vláda rozhodnout okamžitě. Nesouhlasím s tímto
návrhem. Depeší z 26. prosince oznámil Fierlinger toto sovětské
stanovisko z rozhovoru se Zorinem: "Sovětská vláda nežádá od nás
nějaké překotné řešení ohledně Karpatské Ukrajiny a nepovažuje to v
daném okamžiku ani za účelné." Vjiné depeši oznamuje Fierlinger, že v
rozmluvě s Vámi všemi Vyšinskij zdůraznil, že jeho vláda se drží přísně
smlouvy a nechce proti ní nic podnikat, a dále dodává Fierlinger: " V
závěru této diskuse jsem konstatoval, že stanoviska obou vlád jsou
identická.
President Beneš a vláda nemohou připustit
změnu
státoprávního postavení Podkarpatska,
avšak existuje mezi námi
dohoda, že tato otázka bude řešena tak, jak to odpovídá našemu
těsnému spojeneckému svazku s SSSR, který si přejeme ještě více
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posílit. Vyšinskij s tím souhlasil." A konečně oznamuje Fierlinger z Vaší
rozmluvy s Molotovem, že mu stejně jako Vyšinskému vyložil, že je
třeba najít nějaké přechodné řešení, aniž státoprávní
postavení
Podkarpatska tím bude zatím dotčeno, a dodává: "Avšak sovětská
vláda respektuje existující smlouvy a přání presidenta a vlády, aby
otázka zůstala otevřená až do toho okamžiku, kdy o tom bude lze
jednat." - Jak mám tudíž Váš důrazný návrh s tím vším srovnat?
Pokládal jsem podle Fierlingrových depeší dohodu o odložení řešení
státoprávní otázky za takovou, neboť to z nich jasně plyne. Zde nám to
také Čičajev (sovětský attaché u čsl. vlády) potvrdil. Ostatně učinit to,
co Vy navrhujete, ani vláda ani president nemají práva, jak už jsem
nejednou
Fierlingrovi
oznámil.
My můžeme
konstatovat,
že
svrchovanost na Podkarpatskú nám není možno provádět, ale nemáme
práva se jí jen tak jednoduše vzdávat. To není stanovisko k SSSR
nepřátelské, a jak vidím z odpovědi Zorina, Vyšinského a Molotova,
sovětská vláda sama to dobře chápe.
Říkáte, že je věcí SSSR, aby sám rozhodl, zda řešení této otázky nyní
způsobí nebo nezpůsobí mezinárodní obtíže. Tomu tak není. Také ČSR
má právo a povinnost zkoumat, zdali jí to nezpůsobí
mezinárodní
obtíže. Faktem je, že by to oběma způsobilo mezinárodní obtíže, a to
ČSR nepoměrně větší než SSSR. Byl by to pro nás zlý precedent a
Poláci, Němci a Maďaři by toho hned využili proti nám. Také
mezinárodní prestiže ČSR by se to před celým ostatním světem zle
dotklo. Ostatní svět by v tom viděl prostě porážku celé naší politiky a
SSSR, a všichni nepřátelé Svazu i naši by toho co nejvíc zneužili.
Nemáme práva to podceňovat, a žádám-li odklad, je to i v zájmu SSSR
a žádám tím zároveň, aby SSSR v této věci bral ohled i na naše obtíže.
Naproti tomu my nebudeme SSSR dělat nějaké zvláštní obtíže s
Podkarpatském.
Nebudeme-li moci smlouvu z 3. května
uplatnit,
budeme to konstatovat a zůstaneme pasivní. Nebudeme se bránit tomu,
aby delegace přesídlila na Slovensko. Navrhne-li SSSR
doplnění
smlouvy z 8. května, budeme o tom ochotně jednat a uvidíme, co se dáv
těch věcech nově dohodnout. Ale pokládal bych za zásadní chybu
diplomatickou a psychologickou, kdybychom přijali postup, který Vy
navrhujete. Přitom znáte ve věci samé všichni mé stanovisko, které jsem
projevil dávno předtím, nežli se otázka nyní vůbec položila. Po mém
soudu to, co navrhujete, není podle Vašich slov "smělé rozhodnutí",
jímž můžeme mnoho získat, a stanovisko mé není ani "nerozvážností"
ani "kolísáním", nýbrž dodržováním smluv a dohod. A hlavně klade se
tím otázka dodržení hranice Podkarpatska se Slovenskem, která
je velmi choulostivá, a v tom musí být mezi námi napřed jasno.
Trvám tudíž na tom, co jsem Vám a Fierlingrovi oznámil v poslední
depeši. Pokládám tu otázku zatím za odloženou a předpokládám, že při
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cestě mé a vlády na osvobozené území budeme moci přímo v Moskvě
znovu věci precisovat. Vrátíte-li se zpět do Chustu a nebudete-li s
delegací moci podle smlouvy a podle našich instrukcí pracovat, omezte
se zatím na práci vnitřní, jak jste již sám naznačil, a buďte jinak pasivní!
Jak budete moci, přesídlete v dohodě s SNR na Slovensko. Až přijdeme
my do Moskvy, učiníme, co bude možné učinit. Základů
smlouvy,
prosím, neopouštějte a držte se uvedeného
postupu...."
Ve stejném smyslu se dr. Beneš vyjádřil v telegramu, který byl
adresován Fierlingrovi a Němcovi společně a který došel do Moskvy 4.
ledna:
"Je však nutno předem vyloučit názor, že by president republiky
nebo vláda a president mohli učinit nějaké oficiální usnesení, že se sami
vzdávají toho nebo onoho území; to pusťte z hlavy. Takové věci se
mohou a musí v zájmu partnerů řešit zcela jinak..."
( D o k o n č e n í v příštím čísle)

Poznámky:
1) Ve svém článku "Beneš and Stalin - Moscow, 1939 and 1945" v americkém Journal of
Central European Affairs, (červenec 1953) dr. E. Táborský cituje v této souvislosti následující záznam dr. Beneše o rozmluvě s Molotovem: "In the first pláce I thanked Molotov
for Bogomolov's message concerning our pre-Munich frontiers and I emphasized that only the Soviets were able to see clearly and accurateiy in such matters. Molotov confirmed
the message to me, adding that the USSR was in favour of pre-Munich frontiers because
they could not consent to, or accept, anything which was connected with Munich and its
consequences. Molotov expressed his satisfaction that their point view was thereby clearly
stated."
2) Šest let exilu a druhé světové války, str. 107.
3) Původní znění v New- Yorkských listech, 3.6. 1943. O tom, že nešlo o nahodilou a autorem neschválenou verzi svědčí okolnost, že citovaná pasáž byla uveřejněna později anglicky v oficiální sbírce President Beneš on War and Peace, New York, 1943, str. 68,
odkud byla převzata publikací War and Peace Aims of the United Nations, (vydavatelka
Louise Holborn,) sv. II., str. 1014, Boston, 1948.
4) Plně znění smlouvy v Úředním věstníku československém, roč. V., c. 1, a v publikaci
Šest let exilu a druhé světové války, str. 310-313.
5) Šest let exilu a druhé světové války, str. 144.
6) V pražské publikaci Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 (Praha,
1966) je pod č. 508 v druhém svazku otištěno poselství dr. Beneše do vlasti z 2. 3. 1943,
v němž čteme: "Spojení Slovenska a Podkarpatské Rusi s českými zeměmi je vlastně věc
hotová a nic na světě jí nezabrání.... Máme s Ruskem o své samostatnosti a jednotnosti
svého území pevnou dohodu. Rusko prostě uznává předmnichovskou republiku a pomůže nám ji obnovit v dřívější formě."
7) V reprodukci zmíněného poselství v londýnském vydání publikace 'Šest let exilu', (str.
220-262) byla citovaná pasáž vypuštěna. Pokud se autor tohoto pojednání pamatuje, nebylo tomu tak v pražském vydání této sbírky (1940). Citované znění podle knihy dr. Huberta Ripky 'East and Wesť, str. 140. - Táborský ve zmíněném již článku dále cituje z memoranda, které předal dr. Beneš Molotovovi v Moskvě, tuto větu: "Czechoslovakia will
be recognized internationally as the Czechoslovak national state, i.e., a state of Czechs
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and Slovaks to which there will be attached the Subcarpathian Ukraine with a speciál
autonomous status." - Na základě vlastních záznamu dodává k tomu toto: "Not only that.
When he (Beneš) had his main talk with..: Stalin two days later (18. prosince 1943) he
raised the issue again hoping he might get a confirmation directly from Stalin himself.
And he was right. Stalin cut him short and said: "Subcarpathian Russia will be returned to
Czechoslovakia. We have recognized the pre-Munich frontiers of Czechoslovakia and
that settles it once for all."
8) Viz Klement Gottwald, Spisy, sv. XI., Praha, 1955, str. 259-272.
9) Plně znění dohody v Úředním věstníku československém a v publikaci Šest let exilu
a druhé svetové války, str. 314.
10) Hubert Ripka: Easi and West, str. 150; česky ve Zprávách Štátni rady, roč. IV., c.3,
str. 16.
11) Pokud v dalším není nic jiného uvedeno, jsou citované dokumenty převzaty z knihy
Zdeňka Fierlingera V službách ČSR, (sv. II., Praha 1948) Ačkoli tato kniha představuje
systematický pokus o falšování dějin ve prospěch tehdejší sovětské verze, byla přece
stažena z oběhu ihned po vydání. Doklady tam uveřejněné mluví totiž jasně proti tvrzením Fierlingera a sovětské propagandy, jíž Fierlinger ve skutečnosti již za války sloužil.
12) Josef Josten: Oh, My Country, London, 1949, str. 40. (Československo žaluje, Chicago 1949, str. 34)
13) Viz citovanou knihu Josefa Jostena, str. 40 (str. 35. českého vydání)
14) Tento telegram byl též otištěn dr. Táborským v jiném jeho článku "Beneš and the
Soviets," Foreign Affairs, leden 1949. Podle této verze patří po slovech: "Zdá se mi však,
že vláda ukrajinská"... vložka: "a ukrajinští vojáci". Po této větě by přišla další Fierlingerem neotištěná: "The Ukrainian Communist Party wants to confront Moscow with accomplished facts and does not respect anybody but follows its own aims heedlessly," Po
další větě Fierlingerem citované: "Nemyslím, že je v tom dvojí hra Moskvy a mám dojem,
že to začíná jít přes hlavu i proti ústřední vládě," následuje u Táborského vložka: "This
would, of course, be a serious development. One should not forget that Ukrainian nationalism is and will be dangerous in every respect and Moscow must reckon with this. This
is, at least, how I view the matter at present."
15) Němec vysvětluje tuto věc ve své citované knize (Němec-Moudrý, str. 147) nátlakem
čs. komunistů v Moskvě, ohledy na sovětskou cenzuru a nadějí, že Beneš bude s to "číst
mezi řádky".
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"De profundis"
Karel Skácel
Před 60ti lety, roku 1918, dostala moskevská tiskárna JISKRA
rukopis sympozia jedenácti význačných ruských filozofů, spisovatelů a
žurnalistů pod názvem "IZ GLUB1NY - DE PROFUNDIS". Krátce
potom vlna teroru, rozpoutaná vedoucím ČEKY, Felixem
Džeržinským, v důsledku atentátu na Lenina, znemožnila vydání
tohoto dokumentu ruské inteligence o škodlivosti Říjnové revoluce. I
Říjnové revoluce. V roce 1921 díky iniciativě sazečů a tiskařů,
sympozium bylo hotové ke kolportáži. Bylo však ČEKOU
zkonfiskováno. Sazeči a tiskaři byli Čekou postříleni. Jejich tělesnou
likvidaci prováděl v moskevském domě hrůzy sám Felix Džeržinsky.
Tak se bolševičtí oligarchové Lenin, Trocky, Sverdlov, Zinoněv báli
tohoto dokumentu ruské inteligence o škodlivosti Říjnové revoluce. I
přes bedlivé zraky Čekistů podařilo se několik exemplářů zachránit a
zdolat hranice, takže péčí ruského emigračního vydavatelství v Paříži
tento cenný dokument nepřišel v zapomnění.
Prorockou knihou nazývá tento dokument STR U VE v předmluvě,
kde píše: "Jest zarážející - na rozdíl od básníků - úplná jednota ruských
filozofů v oceňování Říjnové revoluce: zbavena jsouc jakékoliv tvůrčí
síly, stala se pro ně všechny od samého začátku nejhlubší duchovní
katastrofou. Autoři sympozia zkoumají ruskou revoluci ve třech
směrech: v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti. Nikde dosavad
nebyly s takovou jasností a citlivostí obnaženy ony zvláštnosti ruské
duše a ruské historické podmíněnosti, jež přivodily v roce 1917 výbuch
revoluce! Nikde dosud nebylo konečné určení - cíl bolševismu tak
hluboce zanalyzován a zdůvodněn. Nikde dosud nebyly strašné zjevy
revoluce tak jasně a pravdivě nejenom popsány, nýbrž procítěny!
"Šigalevščině" a "Gogolovským duchům", jejichž řádění poznal
BERDJAJEV svým bystrým okem pozorovatele hned v prvních
měsících revoluce, je souzeno dlouhé panování nad slovanskými
národy! Změnily se během doby názory některých tvůrců dokumentů,
ale revoluční skutečnost zůstává stále taková, jak ji před šedesáti lety
charakterizovali a popsali. Přímo prorocky se ukazuje dokument právě
v dnešní době, kdy díky šťastné shodě okolností, ale též v důsledku jakési tajemné nutnosti, vyšel tento dokument v době, kdy bolševismus
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zrozený Ř í j n o v o u revolucí, ukázal celému světu o k u p a c í
Československa svou pravou tvář: bolševický imperialismus a
ideologický neokolonialismus! Jako před šedesáti lety hrstka ruských
filosofů, tak nyní široké masy ruské inteligence volají "DE
PROFUNDIS".
Pro jedenáct účastníků sympozia Říjnová revoluce v roce 1917 byla
"nejhlubší duchovní katastrofou". "Prokleté problémy" ruské, utopené
v potocích krve a v moři slz, vynořily se rychle na povrch v ještě zvrhlejší
formě. Pod maskou imaginární nápravy, bylo možno poznat starou
tvář Ruska plnou vrásek pugačevštiny, nihilismu a nezdravého
mesianismu. Hlavním autorem dokumentu je Nikolaj BERDJAJEV,
jehož stať "Duchové ruské revoluce" zní nejvarovnějším echem z
porevoluční "hlubiny".
Ve své stati jeví se Berdjajev jako ohnivý řečník a kazatel. Brodí se v
temnotách zahalujících Rusko, krouží dokola, vybíhá napřed, stále se
vrací, hned hřmí svým hlasem, hned zase šeptem se zpovídá z vlastních
rozpaků, proklíná i zaklíná, ale stále má před očima tři směrná světla
zapalující se a hasnoucí v dáli. Jsou to Gogol, Dostojevsky a Tolstoj, tři
"duchové ruské revoluce". Píše: "Naše staré národní nemoci a hříchy
přivedly do revoluce a vyznačily její charakter. Duchové ruské revoluce
jsou duchy ruskými, jichž bylo využito naším nepřítelem k naší
záhubě... Revoluce je vždy do značného stupně maškarádou a stačí
strhnout masky, aby se poznaly staré, známé tváře! Podívejte se
hlouběji pod pokrývky revolučního Ruska! Potkáte tam staré Rusko,
najdete tam staré známé! Nesmrtelné postavy Chlestakova, Petra
Wjerchovjenskeho i Smerdjakova zjevují se na každém kroku v
revolučním Rusku a hrají v něm nemalou úlohu; můžete se s nimi setkat
na nej vyšších místech vládní moci! Metafyzická dialektika
Dostojevského i morální reflexe Tolstoje utvářejí vnitřní běh revoluce.
Půjdeme-li do hloubky Ruska, není těžké odkrýt za revolučním bojem a
revoluční frazeologií kvičící gogolovské tlamy!"
Pro Berdjajeva není Gogol mistrem realistické grotesky ani
satirikem, nýbrž básníkem absolutního zla bez naděje a útěchy, zla
silnějšího nad všechny sociální a politické reformy. Berdjajev tvrdí, že i
nyní po revoluci, Rusko je plné mrtvých duší a revizorů a že gogolovské
postavy nevymřely, neodešly na věčnost, stejně jako postavy Turgeněva
nebo Gončarova. Dotvrzuje, že v revoluci se odkryla tatáž stará věčně
gogolovská máť ROSIJA, nelidské polozvířecí RUSKO maškar a
loutek, kde je stále slyšet gogolovské echo. I když již v Rusku
porevolučním neexistuje samoděržaví, přece se to zde hemží mrtvými
dušemi a stále s nimi kvete obchod! Dodává dokonce, že všem těm
Chlestakovům a Čičikovům se daří mnohem lépe v Rusku
porevolučním než za samoděržaví. Gogolovský duch ruské revoluce je
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tedy dle Berdjajeva strašným dědictvím, které revoluce v roce 1917 ještě
rozmnožila místo aby je likvidovala. Ačkoliv v oddílu o Gogolovi mluví
Berdjajev o nutnosti duchovního převratu a obrození národa, zůstává
Berdjajev skeptikem, pokud se týče boje s gogolovskými "maškarami a
t l a m a m i " . Podle něho, všechno, co jest nejtemnějším a
nejbeznadějnějším v ruské revoluci, nese nálepku "made by GOGOL".
Gogolovi, básníku zla, moc jeho vlastní vize přetíná návrat mezi lidi z
cesty do ruských pekel. "Jestli GOGOL není hned na první ráz vidět v
ruské revoluci, tu ruská revoluce přímo čpí, zapáchá Dostojevským,
autorem "BĚSŮ" a "BRATŘI KARAMAZOVÝCH", jemuž připadá
centrální místo ve velké trojce "duchů". Podle zdání Berdjajeva,
Dostojevský prohloubil dialektiku ruské revolučnosti a vytáhl z ní
poslední podněty. Nezastavil se na povrchu sociálně-politických idejí a
struktur, velmi dobře poznav, že ruský revoluční impuls je
metafyzickým a náboženským zjevem, nikoli zjevem politickým a
sociálním. Podařilo se mu prozkoumat do dna skutečnost ruského
socialismu, jenž vězí ve věčné otázce zda Bůh je nebo není! Podařilo se
mu odkrýt živel ruského nihilismu a příslovečně ruského ateizmu. "Celá
tvorba Dostojevského je "antropologickým" zjevem, v němž přicházejí
ke slovu ony mysle a náruživosti lidské, jež neurčují již psychologii,
nýbrž ontologii lidské povahy. U Dostojevského na rozdíl od Gogola,
zůstává stále zachovávaný pohled na člověka neobdařeného Kainovým
znamením zla. Dostojevský věří, že cestou vnitřní katastrofy se může
zlo přeměnit v dobro. Proto jeho tvorba vyvolává menší hrozbu než
tvorba Gogola, v níž není žádná naděje."
Hle, zde je podle Berdjajeva tajemství, jež dobře znal prorok a
zvěstovatel ruské revoluce: "Rus je apokalyptikem nebo nihilistou.
Apokalyptikem na pozitivní polokouli, nihilistou na negativní
polokouli." Neboť ruské hledání pravdy vždy přibírá charakter buď
apokalyptický nebo nihilistický! Ivan Karamazov povídá Aljošovi: "A
copak to dnes dělají ruští mužíci? Sejdou se v páchnoucí putyce,
zasednou do kouta... O čem povídají? O všesvětových problémech a též,
z d a j e Bůh, z d a j e člověk nesmrtelný? Ti, kdož v Boha nevěří, mudrují
zase o socialismu, anarchismu, o přeměně celého lidstva v novou
modlu; stále tytéž náměty, jenomže z jiného konce!" Problém ruského
socialismu a nihilismu je problémem apokalyptickým, obráceným ke
konci, kde všechno bude vyřešeno! Ruský revoluční socialismus nikdy
se nepovažoval za něco přechodného, cítil se vždy povolaným k
vybudování království Božího na zemi, k rozmotání eschatologického
uzlu úlohy člověka.
Od ruských mužíků debatujících ve smradu putyk vede krok k Petru
Vjerchovjenskému, který hlavní úlohu v revoluci přikazuje "čistým
šubravcům" a snaží se zaset do lidských srdcí stud mít vlastní názory;
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dále cesta vede k logickému revolucionáři Sigalevovi, který vycházeje z
neomezené svobody, přichází do neomezeného despotismu; další směr
cesty k revolučnímu lokaji Smerďakovovi, jenž uvádí ve skutek zásadu,
že všechno se smí, všechno je dovoleno, neboť není Boha, vraždě
starého Karamazova.
A konečně třetí duch ruské revoluce. Berdjajev dává plný průchod
svému hněvu, nazývaje autora "Vojny a míru" zlým geniem Ruska,
travičem pramenů života! Tak Berdjajev píše o Tolstém: "Tolstoj měl
pro ruskou revoluci ne menší význam než Rousseau pro revoluci
francouzskou. Je pravdou, že by byl překvapen násilím a kalužemi
krve, představoval si docela jinak uskutečnění svých idejí. Avšak i
Rousseau by byl překvapen činností Robespierra a revolučním
terorem. Rousseau však nese stejnou odpovědnost za revoluci
francouzskou, jako Tolstoj za ruskou! Domnívám se dokonce, že učení
Tolstoje bylo mnohem destruktivnější než učení Rousseauvo. Byl to
jedině Tolstoj, kdo morálně znemožnil uskutečnění Velkého Ruska a
moc udělal k jeho záhubě! Ale i v tom sebevražedném díle zůstal
Rusem, promlouvaly jím osudné a nešťastné vlastnosti ruské." Osudné
a nešťastné vlastnosti ruského národa - toť univerzální moralismus
nerozlučně spojený s individuální amoralitou. Na jedné straně věčné
moralistické požadavky pod adresou osudu, historie, moci, kultury - na
druhé straně chorobná amorálnost osobnosti utápěné v kolektivu, jíž
byl odebrán pocit odpovědnosti a povinnosti.
"Moralistický požadavek Tolstoje nemající hranic na všechno pohlíží
s podezřením, podkopává realitu historie, realitu církve, realitu státu,
národa, osobnosti i realitu všech nadřazených hodnot, celého
duchovního života", píše Berdjajev.
U Tolstoje ruský moralismus se setkává s ruským nihilismem, nebo
lépe řečeno: ruský nihilismus dostal své náboženské ospravedlnění.
Tolstojovská morálnost zvítězila v ruské revoluci, leč ne cestami
ověnčenými idylou a láskou, jak o nich snil Tolstoj. Jistě by si Tolstoj
zoufal při pohledu na to, jak jeho ideály byly revolucí
zkompromitovány! Vyvolal duchy, kteří vládnou revoluci! Byl
maximalistou odmítajícím všechna historická práva pokroku i gradace,
naočkoval ruské inteligenci nenávist ke všemu co je historické a
hierarchické! Byl krajním anarchistou, nepřítelem veškeré státnosti,
považoval stát za pramen zla, dal morálně-náboženskou sankci
protistátním anarchickým instinktům ruského národa. Krátce řečeno:
otrávil ruskou duši morální reflexí!
"Duchy ruské revoluce" jsou dílem kde Berdjajev dobře viděl jak
zvěstovaly ruskou revoluci, jak vyznačovaly její cestu za rok po vítězství
revoluce v roce 1918. A co potom? Co se s nimi stalo později? Byly
pohlceny revoluční skutečností, rozplynuly se, odehravše svou úlohu na

81

•

scéně historie? Možno otázku postavit i jinak. Má pravdu Nikita Struve
ve svém tvrzení, že "se změnily během let názory některých autorů
sympozia, hlavně Berdjajeva, ale revoluční skutečnost zůstává shodná s
jejich popisem a oceněním?" Neexistovaly reálné důvody ke změně
Berdjajevova stanoviska? Kapituloval před neustupnými duchy
revoluce nebo naopak uznal, že revoluce v míře dorůstání a upevňování
je překonala?
V roce 1926 sotva osm let po napsání "Duchů ruské revoluce" Petr
Struve psal v jednom dopise, že Berdjajev zakopl v taktice pod dojmem
sovětské skutečnosti, změniv se tím skoro ve spolupracovníka Sovětů."
K Berdjajevově změně cesty k "sovětskému patriotismu", na níž setrval
až do své smrti v roce 1945 je nutno přistupovat z hlubších pozic. Na
první pohled bychom skoro právem mohli obviňovat Berdjajeva z
chameleonství, ale zdaleka tomu tak není! Berdjajev až do své smrti zůstává stále tím samým Berdjajevem odsuzujícím a tepajícím všechno
sovětské: násilí, ukrutenství, bolševický machiavellismus! Ne
Berdjajev, ale revoluční skutečnost se změnila! Sovětská praxe mu jasně
ukázala jak byla žhavým železem vypalována "metafyzická dialektika
revolučnosti" Dostojevského, "morální reflexe" Tolstého; viděl ze
svobodného světa jak ruský člověk, napůl apokalyptik napůl nihilista,
je spoutáván koryfeji bolševického násilí na rukou a na nohou. Všem
těm Vjerchovenským a Sigalevům dali roubík do úst, oblékli je do
lokajských bolševických uniforem s rudými epoletami a posadili je na
ředitelská křesla! Ke kopání moskevského metra zahnali všechny ty,
kdož aktivně kopali carovi hrob a podkopávali základy slovanského
Ruska!
Právě ruský mužik poznal velmi dobře za šedesát let bolševické
diktatury, že spása Ruska může vzejít jenom zdola! Není pravdou, že
široké masy sovětského zotročeného lidu se staly apatickými k
bolševickému jhu! Žije v nich stále zděděná láska k vlasti, ke zděděné
víře, k velké ruské historii, jež po tolika zklamáních je přivede na
jedinou správnou cestu: cestu demokracie, svobody, lidské důstojnosti,
tak výstižně vyjádřené Kollárem: "Kdykoliv zvoláš Slovan, ať se ti ozve
člověk!"
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Internacionalismus - naděje lidstva?
Jiří Polák
Úvodní poznámka:
The International Society Club, se sídlem v Lundu, poslal redakci Proměn
výtisk své studie 'Internationalism - A New Factor in World Politics'. Protože
tato studie je - přes značně konfúzní povahu - velmi zajímavá, redaktor Proměn
požádal autora, Jiřího Poláka, o stručný článek, který by objasnil problémy
internacionální vlády, jako jedné z četných politických utopií. Přinášíme Polákův článek jako diskusní příspěvek s upozorněním, jež je uveřejňováno v každém čísle Proměn: že autory podepsané články nemusí vyjadřovat stanovisko
SVU, resp. redaktora Proměn. Připomínáme tuto samozřejmou zásadu zvláště
se zřetelem na nález americké komise "o následcích nastolení trvalého míru ve
světě". Redakce Proměn považuje odpověď komise za zrůdnou a v žádném
případě se s ní neztotožňuje.
J.Š.

V soudobé politické debatě se táhne jako červená nit motivace, podle
které je třeba to a to dělat tak a tak, protože je to "národním zájmem"
toho kterého národa. Málo zasvěcený a nepříliš zainteresovaný čtenář
nebo posluchač, tedy osoba, jakých je na světě pravděpodobně
devadesát procent nebo ještě víc, to přijímá za bernou minci - a proto je
svět takový, jaký je. Na štěstí existuje, alespoň na Západě, politická
věda, která se snaží pojmy typu "národní zájmy" analyzovat vědeckým,
to jest nepředpojatým způsobem. Nevím, zda už se některý politický
vědec odvážil říci naplno to, co se chystám v tomto článku napsat, ale
faktum je, že mnozí z nich už to alespoň naznačují: Je pravděpodobné,
že každý národ má určité specifické zájmy, které se poněkud liší od
zájmů jiných národů, žádný z těchto zájmů však nevyžaduje to, čeho
jsme svědky: neustále rostoucí náklady na zbrojení a vývoj stále
rafinovanějších prostředků hromadného ničení, neustálé šíření jaderné
technologie do dalších zemí, které tím získávají možnost stát se členy
"atomového klubu", neustálé prohlubování propasti a tudíž neustálý
růst napětí mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi, rostoucí obtíže
uživit lidstvo zachvácené populační explozí a vzrůstající ohrožování
ekologické rovnováhy v přírodě s těžko předvídatelnými důsledky do
budoucnosti.
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Tato mírně řečeno chmurná situace není výsledkem prosazování
"národních" zájmů, nýbrž zájmů zcela jiného druhu: společných zájmů
držitelů moci všech "suverénních" států světa, kteří se snaží zachovat si
své pozice nejen na úkor jiných národů, ale zejména na úkor vlastního
národa. Za tímto účelem je třeba pěstovat v obyvatelstvu dojem, že je
ohrožováno jiným národem a to se děje zamlčováním a zkreslováním
nevhodných faktů, tedy metodou dobře známou z komunistické praxe,
ale používanou i v některých demokratických zemích, a to v mnohem
větším měřítku než si lidé uvědomují. V politické vědě se tato metoda
nazývá manipulace. Dnešní krize, která hrozí vyhladit naši civilizaci s
povrchu země, není konfliktem mezi "svobodnými" Západem a
"porobeným" Východem (v komunistické verzi: mezi "kapitalistickým"
Západem a "socialistickým" Východem) nebo mezi "bohatým"
Severem a "chudým" Jihem, jak se to všude snaží naznačovat oficiální
propaganda, nýbrž mezi světovou oligarchií, ke které patří všechny
národní vlády, všechny, nebo většina hlavních sdělovacích prostředků,
multinacionální podniky a jiné velké ekonomické zájmy, byrokratické
aparáty a tajná policie všech zemí najedné straně a ostatní obyvatelstvo
světa na straně druhé. Oligarchie se udržuje u moci kromě otevřeného
násilí zejména výše zmíněnou manipulací, jejíž hlavní součástí je zásada
neomezené, teritoriálně definované státní suverenity. I pro tento skrytý,
rafinovaný útlak už existuje odborný termín: strukturální násilí. Je to
násilí, které člověk pod vlivem nepřetržité manipulace jako násilí
nepociťuje, nýbrž považuje za přirozený stav. Strukturálním násilím v
dnešní době je zejména neustálá a rostoucí atomová hrozba, které je
vystaven každý z nás.
Na tuto situaci je v podstatě možno reagovat třemi způsoby. Za prvé
pasivně - pohroužením se do svých úzkých osobních zájmů (což je
typické pro "obyčejného" člověka), nebo zaměřením se na nepodstatné
problémy, které se jeví jako řešitelné (což je typické pro soudobé
politiky). Za druhé násilně - snahou přivodit změnu politického
systému teroristickými akcemi (jako např. skupina Baader-Meinhof,
Tupamaros, japonská "Rudá Armáda" atd.). Za třetí organizačně, to
jest způsobem obvyklým v politické praxi demokratických států: snažit
se sjednotit lidi, sdílející určité společné zájmy, v nátlakovou organizaci,
která by, pokud možno nenásilným způsobem, vynutila požadované
změny. Tímto posledním způsobem začala reagovat nepočetná
skupina, která chce prozatím zůstat - kromě pisatele těchto řádků anonymní.
Ke konci roku 1976 jsme rozeslali pěti tisícům osob v Západní
Evropě, náhodně vybraným z telefonních katalogů, dotazník a oběžník
obsahující návrh na založení mezinárodní strany, která by prosazovala
zřízení světové vlády. Hlavní myšlenka oběžníku by se mohla vyjádřit
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takto: Podle nynějších, nám všem vnucovaných politických představ,
přestává být atomová bomba vnitřní záležitostí určitého státu teprve
když je shozena na území jiného státu. Pak už je však pozdě! Podle
našeho názoru není již sama výroba atomových zbraní vnitřní
záležitostí kteréhokoli státu, nýbrž záležitostí občanů všech států světa,
kteří si musí vybudovat nadstátní politické mechanismy, jimiž by mohli
tuto činnost kontrolovat. A nejen tuto činnost, nýbržjakoukoli činnost,
která bezprostředně nebo svými následky ohrožuje, nebo může ohrozit,
jejich bezpečnost a způsob života, ať je provozována na území
kteréhokoli státu a pod jakoukoli záminkou. Neomezená kontrola nad
takovouto činností musí být vyňata z pravomoci jednotlivých států a
podřízena kontrole nadstátních orgánů, zřízených a kontrolovaných na
základě přímých celosvětových voleb. Celosvětové kontrole musí být
podle našeho názoru podřízeno také respektování základních lidských
práv ve všech zemích.
Z 5000 zásilek se přibližně 200 vrátilo jako nedoručitelné. Ze zbytku
odpovědělo asi 2,5%, z toho však jen asi jedna pětina negativně. Ve
většině odpovědí bylo uvedeno, že dotyčný je ochoten stát se členem
navrhované strany. Někteří napsali kromě toho dlouhé dopisy. 2% je
ovšem málo, avšak uvážíme-li, že počet dospělého obyvatelstva
Západní Evropy dosahuje circa 250 miliónů, reprezentuje tato cifra asi
5 miliónů. Vzhledem k tomu, že podle statisticky podloženého názoru
politických vědců jen asi 3% všech lidí na Západě jsou politicky aktivní,
je nutno uvedený výsledek hodnotit jako uspokojivý. Dále je třeba vzít v
úvahu, že existuje psychický mechanismus odborně nazývaný
kognitivnídisonance,
který spočívá v tom, že je-li člověk konfrontován
s nějakým, byť sebe přesvědčivějším faktem odporujícím jeho vžitým
představám, odmítne vzít na vědomí dotyčný fakt a podrží si své
představy. Následkem toho se těžko prosazují všechny nové myšlenky a
to ovšem platí i o internacionalismu.
Naše akce byla popsána a rozvedena v knížce Internationalism - a
new Factor in World Politics, vytištěné na počátku r. 1978. Pod
dojmem došlých připomínek jsme se rozhodli upustit prozatím od
prosazování požadavku světové vlády (výkonného orgánu) a
požadovat jen zřízení světového parlamentu (zákonodárného orgánu).
Kromě řady soukromých osob zaujal příznivé stanovisko k našim
návrhům Dr. Frank Barnaby, ředitel Stockholmského Ústavu pro
Mírový Výzkum (SIPRI).
Strategii vznikající mezinárodní strany si představujeme asi takto:
Především přivést veřejnost na myšlenku, že existuje alespoň teoretická
internacionalistická alternativa k nynější roztříštěnosti světa.
Oligarchie o této alternativě mlčí nebo ji odbývá jako utopii. Jakmile to
bude možné, nutit národní politiky, aby v předvolebních kampaních
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zaujali zásadní stanovisko pro nebo proti zřízení nadstátních orgánu v
nějaké formě (Spojené Národy nejsou nadstátní orgán, nýbrž
dobrovolná organizace "suverenních" států, to jest národních
oligarchií). Konečně vytvořit takové veřejné mínění, které by stále více
znemožňovalo zvolení národních politiků nepřátelských myšlence
nadstátních orgánů. Při takovém vývoji musí dříve nebo později dojít k
okamžiku, kdy zahájení spolupráce národních vlád k vytváření
nadstátních orgánů se stane nezbytnou podmínkou toho, aby se tyto
vlády udržely u moci. S omezením této moci jim nezbude než se smířit.
V diktaturách, včetně komunistických, se mezinárodní strana zaměří
především na vynucení demokratizace příslušných režimů, která musí
vytváření nadstátních orgánů předcházet.
Netvrdím ovšem, že tento vývoj je historickou nezbytností, ale
mnoho nasvědčuje tomu, že opačná možnost - zachování nynějšího
mezinárodního systému - se rovná kolektivní sebevraždě. O pravé
podstatě suverenního národního státu existuje otřesný, avšak bohužel
málo známý dokument, který se nazývá "O možnosti a žádoucnosti
míru" (vydán v USA r. 1967 Leonardem C. Lewinem). Jde o zprávu
patnáctičlenné komise složené z předních amerických vědců, zejména z
oboru ekonomie a společenských věd, ustavené na popud tehdejší
(Kennedyho) vlády r. 1963, aby odpověděla na otázku: Jaké následky
by mělo nastolení trvalého míru ve světě pro hospodářský a politický
systém Spojených států? Komise pracovala dva a půl roku, shromáždila
všechny myslitelné relevantní informace a podrobila je rozboru za
pomoci nejmodernějších počítacích strojů. Takto vzniklá zpráva byla
původně tajná. K uveřejnění došlo jen indiskrecí jednoho z členů
komise. Výsledek se dá shrnout asi takto: Pro ekonomii by byl trvalý
mír naprosto nežádoucí, protože současné válečné výdaje (circa 10%
hrubého národního produktu) se staly nezbytnou součástí systému.
Přeorientace na mírovou výrobu by byla nesmírně obtížná, hlavně
proto, že žádným jiným způsobem by nebylo možno vyplýtvat takové
obrovské částky. (Pro srovnání: celková americká hospodářská činnost
mimo území USA představuje jen asi 7% hrubého národního produktu;
válečné výdaje činí circa 58% federálního rozpočtu.) I kdyby se z těchto
prostředků zvýšil např. bytový standard chudších vrstev na úroveň 15%
nejbohatšího obyvatelstva, stačilo by to pohlcovat finanční přebytky
jen asi 10 let. Válka má však i nesmírně důležitou společenskou funkci.
Cituji doslova: "Válka není 'vyvolávána' mezinárodními zájmovými
konflikty. Bylo by logicky správnější říci, že válečné společnosti
potřebují - a proto vytvářejí - takové konflikty." Válka je "... totožná s
národním vědomím. Odstranění války znamená nevyhnutelně
odstranění národní suverenity a tradičního pojetí národa". Závěr:
Trvalý mír není žádoucí a je ztěží možný. Kdyby už došlo k jeho
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"vypuknutí", bylo by nutno najít "alternativní nepřátele". Komise pro
tento případ doporučuje: drasticky vystupňované ničení přírody;
fingovaný útok z vesmíru: systematické otravování pitné vody a
základních potravin; obnovení procesů s čarodějnicemi, znovuzavedení
otroctví a rituálních vražd(!). To vše jsou ovšem náhražky. Nejlepší je
zachovat válku, včetně atomové. Jediná námitka proti dřívějším
válkám je to, že byly neracionální v tom smyslu, že vyhlazovaly hlavně
nejproduktivnější část obyvatelstva. Budoucí atomová válka, která
postihne hlavně civilní obyvatelstvo, znamená velké "kvalitativní
zlepšení".
Vedoucí politikové USA se naštěstí neřídí těmito "doporučeními",
ale dokument odhaluje způsob myšlení, jaký nynější systém vnucuje neli přímo jim, tedy mnohým jejich poradcům, a možná těm
rozhodujícím. Proč hledat alternativní nepřátele, když nepřítel už
existuje, a to nepřítel přímo ideální? Washington patrně potřebuje
komunistickou hrozbu, tak jako Moskva potřebuje hrozbu
"imperialistickou". Suverenní národní stát je organizační forma, která
se může patrně udržet jen masovým vražděním. Při dnešní válečné
technice znamená zachování této formy pravděpodobně sebevraždu
lidstva. Přesně tohoto výrazu používá SIPRI ve svých publikacích.
Dovolte mi ještě citovat závěrečná slova knihy The Logic of
International Relations, vydané r. 1977 (její autoři, S.J. Rosen a W.S.
Jones, jsou oba významní političní vědci): "Naše volba, jak se to teď
jeví, nestojí mezi zachováním nynější struktury a mlhavými
alternativami, nýbrž mezi (1) světovým řádem založeným na postupné
erozi státní suverenity a (2) vysoce institucionalizovanou a expanzivní
světovou vládou. Čím déle je volba odkládána, tím více se alternativy
zužují ve dvě: expanzivní světová vláda a systémová destrukce."
Ze záporných odpovědí, které došly na naši anketu vyplývá, že kromě
celkové skepse bude hlavním důvodem odmítavého stanoviska určité
části veřejnosti představa, že světová vláda by byla světovou
diktaturou. To je hluboký omyl! Diktatury vznikají a udržují se
prostředky, jejichž použití je naprosto nemožné na celosvětové úrovni.
Světová vláda nebude a nemůže být ničím víc než službou občanům.
Její pravomoc bude v jednotlivých zemích mnohem menší než
pravomoc národních vlád, s výjimkou určitých přesně vymezených
úseků, které se nijak nebudou dotýkat způsobu života a občanských
práv obyvatelstva. Světová vláda může být srovnána se systémem
dopravních značek a předpisů. Jsem pro existenci těchto značek a
předpisů, protože vím, že kdyby jich nebylo, dříve nebo později mne
nějaký bezohledný řidič zabije. Zúčastňuji-li se vytváření mezinárodní
strany s výše popsaným programem, nebojuji za žádné abstraktní,
utopické ideály. Bojuji za přežití...
Kdyby n ě k d o z č t e n á ř ů chtěl a k t i v n ě p o d p o ř i t t u t o iniciativu, o b r a ť t e se na: I S C . P O B 1091, S-22104 L u n d . Š v é d s k o .
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ALOIS KOHOUT, naroz. roku 1891 v Praze, přijal později v Paříži
jméno LECOQUE.Po prvních úspěších v malbě, pod vedením Jana
Slavíčka, odešel studovat krajinářství do Záhřebu. Od r. 1907 pracoval
v jednom z ateliérů La Ruche v Paříži. Často vystavoval své práce a získal cenu architekta Turka. Ve dvacátých letech Kohout-Lecoque maloval v severní Africe, v Bretani a v Benátkách. Vystavoval také v Praze,
v Brně a v Košicích. Na své lodi procestoval a v malbě zvěčnil dalmatské
a řecké pobřeží a vystavoval ve Vídni, v Kodani a v Oslo.
Roku 1939 Kohout-Lecoque unikl před nacisty z Prahy do Jugoslávie a svoji výtvarnou činnost rozvíjel v Dubrovníku. Po válce žil
v Itálii a r . 1951 imigroval do USA. Působil v Chicagu a v Kalifornii,
portrétoval a v šedesátých letech pracoval znovu ve Francii, v Itálii a
v Anglii.
"Société des Arts et Sciences" v Paříži mu udělila r. 1966 zlatou
medaili. Kohout-Lecoque žije v Los Angeles, kde založil soukromou
školu malířství a pozoruhodnou uměleckou galerii. V jeho tvorbě se
zrcadlí "Ecole de Paris" a prostředí, v němž žili jeho přátelé Maurice
IJtrillo. Emile Rernard a Marc Chapall
J.L.
Reprodukované malby představují motivy ze starého Montmartu.
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DOPISY
Grušův Dotazník
(fejeton)
Jaroslav Hutka
Tak se mi zdá, že při fackách v temném lese daleko za Prahou a s
padesáti zatčenými a zase propuštěnými v Praze nám cosi uniklo. V
těžké kanonádě, přece jenom slepých nábojnic, jsme jaksi přeslechli
tiché zasvištění skutečné střely. Ještě si vzrušeně vyprávíme, kdo kde byl
sebrán a kdo kam utekl a mezi tímhle štěbetáním zapadly železné dveře
ruzyňské věznice za básníkem Jiřím Grušou. Je to zlověstné znamení a
jestli ho nepochopíme, stane se nám brzy nejsrozumitelnější četbou
Kladivo na čarodějnice a následně se my staneme jejím obsahem. Ze
všech svobod, které jsme měli, jsme uhájili jen tu spornou poslední
svobodu - psát do šuplíků. Do minulého čtvrtka. Bylo 1. června
Mezinárodní den dětí. Já se povaloval na koupališti a díval se po ještě
bílých tělech moravských holek a listoval si v Hrabalově knížce
"Městečko, kde se zastavil čas", kterou jakýsi dobrý člověk ručně opsal
a půjčil, a nic jsem netušil. Toho dne několik set českých spisovatelů
překročilo zákon, nebo přesněji - zákon překročil nás. Napsání knihy se
stalo trestným činem. Jiří Gruša byl vzat do vazby, protože napsal.
Pouze napsal. Kniha nikde nevyšla. Já ji četl před rokem v rukopise jen
díky tomu, že je Gruša kamarád. Po přečtení jsem byl pobouřen a jsem
dosud. Pobouřen tím, že ji mohu číst jen já a už nikdo jiný, protože je to
snad ta nejlepší kniha, jakou jsem kdy četl. Byl jsem pobouřen, že nemůže vyjít tiskem, že se nemůže stát středoškolákům tím, čím mně byl
Hrabal v polovině šedesátých let. Symfonie českého jazyka a básnické
duše, rytmus a zpěvnost lidové písně, jasnými a zřetelnými tahy jako by
se v ní obrodila česká krajina, pohybují se v ní lidé živí, které jako bych
poznával a prochází jí dvě století české historie ve vymyšleném
městečku Chlumci. Je to jedna z těch knih, po jejímž přečtení člověk
zřetelněji vnímá, stane se bohatší a citlivější, lépe porozumí sobě a více
začne obdivovat život. Je to kniha, kterou kdybych mohl vlastnit, určitě
bych se naučil z ní zpaměti citovat, jako se cituje ze Švejka. Cetljsemz ní
pasáže kamarádům a se ženou jsme si ji dvakrát přečetli nahlas a kdybych se nestyděl, donesl bych Grušovi velkou kytici a demižon vína.
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Už několik let u nás existuje soběpsanecká šuplíková literatura
zavřená na petlici. Lítá se do vesmíru, rotačky chrlí potištěné papíry,
miliardy se vydávají na zbrojení a propagandu a my jako blbci z lásky a
bez honoráře smolíme knížky. Pro sebe, pro pár kamarádů a pro
historii. Ale jsou chvíle netrpělivosti, kdy při tom všem se ve mně
probouzejí i jiné city, než je smířlivost a tolerance. Člověka nebaví žít v
zemi, kde nevzdělaná a samolibá tajná policie dostala právo
rozhodovat o našem kulturním a duchovním vývoji, kde přestal
existovat pojem soukromí bytu i soukromí názoru, kde pouhé autorství
se stává trestným činem, kde prokurátor se vznese nad dějiny lidského
ducha a má dojem, že podle trestního zákona rozhodne o tom, co je
umění a co je trestný čin. Jestli bude odsouzen Gruša, chci být odsouzen
také, protože kdybych to uměl, napsal bych také takovou knihu. Česká
literatura nemá příliš mnoho velkých literárních děl a jedno z těch
nemnoha je Grušův Dotazník. Možná je to kniha, která si zaslouží být
proslavena policií, aby se stala zároveň dotazníkem, který pro sebe
černě vyplní ti, kteří mají za dnešní dobu odpovědnost.
Od 1. června jsme už ohroženi všichni. Ohroženi svým nadáním a
potřebou tvořit. Básník Gruša byl nepokrytě zavřen za to, že je
básníkem. Ale jistě - moc, která soudí básníka, soudí v první řadě sebe,
ale nechci zde vyslovovat falešnou útěchu, že čas je na naší straně a na
straně moci je jen strach z básníků. Je třeba, abychom ubránili Grušu.
Nejen, že je škoda dnů, které musí nečinně prožít ve vězení bez tužky a
papíru, aleje nutno mít strach, jestli nám v něm básníka nezabijí. Jestli v
této naší situaci je ještě nějaká možnost se hájit, jestli umělci a lidé
tohoto světa mají svědomí a vědí o nás, je nutno tlouct na poplach.
Když dovolíme, aby byla tato mez překročena, právo básníka na báseň,
nebude už mez žádná.
Básníci, to je to nejcennější v národě a pokud si národ své básníky
nedokáže uhájit, možná přestává být národem.
8. června 1978

Román Jiřího Gruši: Dotazník, který byl bezprostředním důvodem
jeho zatčení, vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publishers Box 695,
Postal Station "A", Toronto, Ont. M5W 1G2, Canada. Cena je $6.25.
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Venkov se bránil
Dne 10. července 1947 se na padesát tisíc českých
zemědělců
zúčastnilo manifestace pod Kunětickou horou. Nedaleký hrad byl
sídlem husitského hejtmana Bořka Diviše z Miletínka a těšil se
rozkvětu, když tam vládl mocný rod pánů Perlštejnů. V dávných
dobách poskytoval ochranu okolnímu obyvatelstvu. Dne 10. července
1947 vytvářel malebnou dekoraci k mohutné manifestaci selského lidu z
dalekého okolí. Tak jako je tvrdá žula Kunětické hory, tak i tvrdé selské
hlavy daly jasně najevo, že zůstávají věrny demokratické
tradici
českého venkova. Měly k tomu pádný důvod, protože nastala doba,
kdy českému zemědělství začali rozkazovat jedinci v cizích službách.
Těm se jednalo o zničení tradice českého selství, která byla křesťanská a
vlastenecká. Komunistický režim poválečného Československa si byl
vědom, že selský lid stál v cestě jeho plánům, a proto se rozhodl
vlastenecký a demokratický řád selství za každou cenu zničit.
Když koncem června 1947 tradiční Selská jízda chtěla pořádat v
Nechanicích závody, ministerstvo vnitra je zakázalo, i přes povolení
příslušného okresního Národního výboru a vyslalo do Nechanic
několik set příslušníků
Národní bezpečnosti. Obklíčili
městečko
Nechanice a zamezili jak příchodu tak i odchodu z tohoto venkovského
střediska. Komunistické kulomety byly připraveny k palbě.
Zákrok zkomunizovaného
ministerstva vnitra byl podnětem k
obrovské účasti venkovského
lidu na manifestaci pořádané na
Kunětické hoře. Mohutného průvodu, který vyšel z Pardubic, se
účastnilo několik tisíc venkovanů. Nesli standarty a nápisy odsuzující
zemědělskou
politiku
KSČ. Zastavili se u pomníku
bratranců
Veverkových, aby vzdali hold odkazu těchto dvou vesnických kovářů
za jejich vynález, který umožnil lepší kultivaci polí. Na Kunětické hoře
očekávaly průvod z Pardubic další tisíce zemědělců
královéhradeckého kraje. Byl to nepřehledný zástup lidu, plný sebevědomí a
odhodlání. Manifestaci zahájil poslanec Jindřich Nermuť. Uvítal
shromáždění a ocenil obětavost venkovského lidu, který se za značných
obětí a překážek dostavil v tak obrovském poštu. Potom promluvili
přední pracovníci Čs. lidové strany: ing. Kopecký, tehdejší ministr
techniky, generální tajemník strany, poslanec dr. Klimek a vůdce
selského lidu, poslanec ing. Sochorec. Jeho projev byl plamennou
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výzvou k odporu proti zemědělské politice komunistické strany. Řeč
vyzněla výzvou k ochrane soukromého vlastnictví zemědělské půdy a
demokratického a vlasteneckého řáduselství. S projevem ing. Sochorce
vřele souhlasilo na padesát tisíc účastníků manifestace. Na konci
mohutné slavnosti jsme se poklonili u pomníku Antonína
Švehly.
Pisatel těchto řádků, který byl také členem poslanecké
sněmovny,
připomněl, že po první světové válce Švehla zabránil revolučnímu
prolévání krve a učinil vše pro zajištění výživy, klidu a pořádku v novém
demokratickém státě. Bylo to naposled, kdy byl vzdán veřejně hold
tomuto moudrému státníku a sedlákovi z Hostivaře.
Komunisté nečekali dlouho s odvetou. Poslanec Sochorec byl už
před komunistickým pučem uvězněn a 13. května 1948 ministertsvo
vnitra vydalo jeho zmučené tělo rodině k pohřbení. Čeští zemědělci se
stali prvou obětí komunistické hrůzovlády. Venkov se bránil. Jeho
sedláci umírali na šibenicích, v nových koncentračních táborech, nebo
si sami brali životy v rodných statcích, z nichž je komunisté vyháněli.
Mohutná selská manifestace na Kunětické hoře byla zatím
posledním projevem svobodné vůle českého selství.
František Desenský
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KRITICKÉ MARGINÁLIE
Na okraj pěti knížek z Křesťanské akademie ného komentáře by si zasloužilo dílo o životě
zakladatele salesiánského řádu a jeho činv Římě
nosti v Čechách - J. Boská, právě tak jako
(Jan Čep: Poutník na zemi; Věra Stárková: "Rozhovory o evangeliích", které vedli
Kniha o lidech; V. Svoboda - P. Skála: Roz- Th.Dr. Václav Svoboda a Pavel Skála.
hovory o evangeliích; P. Alberti: Světec Don Jejich úvahy jsou ovlivněny liturgickými
Bosko; Romano Guardini: Modlitba Páně.) změnami zavedenými druhým vatikánským
Více než padesát svazků a svazečků, které koncilem a jsou dokladem pronikavých povydala Křesťanská akademie v Římě ve své hledů dnešních teologů vysvětlujících a přiedici "Vigílie" a dalších několik desítek kní- bližujících nejedno církevní dogma, o němž
žek vydaných mimo tuto edici, představuje věčně uspěchaný člověk atomického věku
osobitou, eticky mimořádně vysokou sekci "nemá čas" uvažovat.
Čtenářovy pozornosti si zaslouží i Romanašich exilových knihoven. Edici "Vigílie"
založené nezapomenutelným (a nedoceně- na Guardinského výklad "Otčenáše" v přeným!) prof. Robertem Vlachem nutno při- kladě J. Floriana ml. Právě při tomto výklapsat primát bohaté ediční činnosti "třetího dě "Modlitby Páně" si uvědomujeme, jaká
zahraničního odboje". Skoro se zdráhám propast zeje mezi naší mechanicky opakovaužít tohoto výrazu, který proto opatřuji uvo- nou denní modlitbou a skutečným prožívázovkami, protože většina knížek, které Křes- ním slova božího.
Ediční činnost Křesťanské akademie v
ťanská akademie vydala, má význam daleko
překračující kulturně-politické, nebo zpoliti- Římě si zaslouží plné pozornosti a podpory
zované, snahy a cíle našeho exilu.
čtenářů.
V edici "Vigílie" vyšlo např. několik pronikavých esejů Petra Dena, rozhlasové proslovy a úvahy Jana Čepa, výbor veršů Jana
Zahradníčka, básně Roberta Vlacha, překlady z poezie A chmatové, prózy Bedřicha Svatoše atd. Tato edice měla štěstí, že po úmrtí
svého zakladatele Roberta Vlacha nalezla
stejně oddaného a pilného pokračovatele v
osobě dr. Antonína Kratochvíla. Až jednou
bude objektivní literární kritik hodnotit činnost českých a slovenských nakladatelů v zahraničí, jistě kladně ocení práci Křesťanské
akademie.
Nehodlám analyzovat obsah pěti knížek,
jejichž názvy uvádím v záhlaví této poznámky. Každý z těch svazků by si zasloužil komentář zasvěceného odborníka. Laikovi
bude patrně nejbližší sbírka rozhlasových
projevů a esejů Jana Čepa a "Kniha o lidech"
Věry Stárkové. Jsou to profily osob a osobností, s nimiž se autorka setkala buď osobně,
nebo které upoutaly její pozornost za studia
různých pramenů. Zvláštní úvahy a zasvěce-
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Dvě nové sbírky básní Pavla JAVORA
rvaKiaaateistvi Ronlrontace v i_urychu
vydalo sbírku básní Pavla Javora: Krůpěje.
(Stran 80. cena $7.20)
Pavel Javor odešel z domova před 30 lety
jako stoupenec ruralistické školy. Jeho láska
k domovu i jeho výrazové prostředky a pohled na život a jeho smysl byl zakořeněn
v rodné zemi. Dnes "básník a sedlák", který
o sobě říká, že je takořka "na výměnku",
dozrává a dorůstá. Láska k rodné půdě mu
zůstala v srdci, ale psal-li v roce 1955 ve sbírce Nad Plamenem Píseň: "zarůstá dálkou
cesta k domovu," dnes v Krůpějích jeho nostalgie pokorně dozrává v sentimentální
píseň nesplněné a nesplnitelné touhy.
Je v tom cosi titanského, mužného a krásného. Jeho mluva sestává více symbolickou;
vybírá si nové a nevšední obrazy a obraty
jako: "opřen o stín bleděmodré luny tiše
ladím nástroj jednostranný". Zde zaznívá

melancholie Hlaváčkovská či Bezručova
beznaděje. Sníh rezignace pokryl řádky jeho
poslední sbírky. Ale není to rezignace pasivní ani snaha svalit vinu na jiné. Nevyčítá a
neobviňuje, ale hledá příčiny dnešní tragické
krize v nedostatku statečnosti a vjeho molových tónech zaznívá někdy i trpký sarkasm.
"Přihrbit se, sklonit hrdé čelo, aby na ně
tolik nepršelo," nebo: "za ty, jež nemám rád,
kteří mě nenávidí, za ty se moje selské srdce
stydí".)
A přece nechce zůstat bez naděje, po které
silně touží. ("Tak rád bych ještě na sítnici
rozžal to světlo burcující...") Těžko říci, je-li
to ironie, či pouze povzdech, jímž se básník
brání zklamání, když napsal: "i smutný život
mějte rádi, protože tolik pospíchá." Symboly smutku, byť vyrovnaného, se množí; stín
hřbitovních kamenů padá na řádky veršů,
ale někde i s jakýmsi sarkasmem: "Píseň a
láska se mi vrací. Spěchám - chviličku před
kremací."
Těch několik citátů snad postačí, aby si
čtenář uvědomil, jak daleko došel Pavel Javor za těch 20 let, jak básnicky vyrostl a
dozrál. Exil je mu "kus života těžkého", je
chladný a "prsť cizího hřbitova je těžká."
Dívá se zpět: "v úzkosti se ptám, co ti, bože,
z chudé sklizně dám? Jen pár veršů, které
chvějivě hoří jako jaro na jívě." I v chladu
ciziny a v mlze zklamání a hořkosti beznaděje, ty verše hoří.
Přečtěte si je, zamyslete se a uvěříte, že
Pavel Javor nás znovu dovede rozehřát i
okouzlit a že Jan Beneš správně napsal, že
"není mezi námi nikoho, kdo by patřil k českému písemnictví tohoto století natolik,
jako Pavel Javor".
Druhou sbírku Javorový poezie vydalo:
Sixty Eight Publishers Corporation, Toronto, Ont. Canada. (Stran 64, cena $4.00.)
Básník ji nazval Nápěvy.
To je jiná kniha. Je méně kontemplatívni,
více bezprostřední a lyrická. Ty nápěvy jdou
ze srdce a vyjadřují nitro básníkovo. V krátkých slokách části I. jsou nápěvy o lásce, která zkrásněla ve vzpomínkách a mísí se s melancholickými tóny zmaru. ("Hleď za tou
zídkou nízký kříž - jak láká, ach, jak strašně
láká.")
V části II. jsou nápěvy exilové. Básník doznává, že z těch bujných snů a odvážných

plánů zbyly jen ty sny. A přece si pochválí
s příchutí humoru skoro šibeničního to, co
by doma neměl. ("Na vlastní hubu si tu
pískám....") Vzpomíná na mateřštinu, která
se zdá krásnější, když mluvíš stále cizím jazykem a dochází k závěru, stej ně jako mnozí z
nás, že se ty krásné obrazy a obraty z češtiny
nedají přeložit.
Cítí se osamocen, chybí mu rodná půda
("ani sem, ani domů, nikam již nepatřím...")
Vzpomínky se kradou do svědomí a bolí. Jak
prostě je to vyjádřeno výkřikem: "Poraž ten
strom, ať stále nevyčítá!"
Část IV. je plná vzpomínek na domov.
("Kdo ztratil domov, k cizímu životu se jenom nutí...") Jsou to momentky a črty z domova, procítěné a posvěcené láskou ke všemu, co jsme ztratili. Kanada, moře a cizina
jsou chladné, lhostejné, "bez víry a bez předsudků".
Znova a znova se vrací ke známému obrazu divokých táhnoucích husí, k svému symbolu nostalgické touhy po svobodě. Tu a tam
básník šlehne po krátkozrakosti politiků,
("protože u kormidla jsou tady slepýši".)
Není to beznadějná bolestínská poezie. Je
statečná v tom, že správně vystihuje to, co
každý z nás cítí. V Javorových verších je síla
a odvaha. Tam, kde šedé dny nás kruší,
zbývá víra ve sny, třeba neskutečné, a právě
proto krásné.
Cožpak úkolem básníka není tvořit krásu?
A Pavel Javor dokázal opět, že to dovede a
že je rozeným básníkem, ("Poeta natus").
V. Fanderlik
(Nápěvy expeduje 68 Publishers, Box 695,
Station A, Toronto, Ont. Canada, M5 W1G2
Krůpěje: Konfrontation SA., Badenerstrasse 727, CH-8048 Zurich, Switzerland.)
50 let Slovanské knihovny v Praze.
Praha: SK ČSR, 1976, 162 stran.
Slovanská knihovna v Praze vydala k
50. výročí svého vzniku publikaci, která je
přínosem ke studiu vývoje slovanských knihoven v Evropě. Editorem a jedním z autorů
je ředitel Slovanské knihovny, Dr. Josef
Strnadel, který zastává tuto funkci již 22 let.
Název publikace neodpovídá zcela skutečnosti, jelikož historie pražské Slovanské
knihovny je pouze jedním, byť i nejobšírnějším článkem ve sbírce statí věnovaných vý-
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voji slovanských knihoven v Helsinkách,
Paříži, Lublaniajinde. Předhistorické údobí
Slovanské knihovny je vysledováno v článku
Jiřího Vacka "Pokus o založení Slovanské
knihovny v Petrohradě v letech 1818-1833,"
podložený studiem korespondence Hanky,
Čelakovského a Šafaříka.
Ačkoliv sama tématika, doba a prostředí
v němž publikace vznikla, mohou svádět k
banálním politickým frázím, Dr. Strnadel se
vyznačuje vkusem, jenž mu pomáhá vyhnout
se podobným stereotypům. Kromě historie
knihovny, vývoje jejího organizačního složení, popisu organizace knižních fondů (které
dosahují výše půl miliónu svazků) a způsobu
jejich katalogizace, obsahuje sborník mimo
cenných bibliografických údajů k jednotlivým článkům také přehled publikací vydaných Slovanskou knihovnou v Praze. V závěru jsou uvedeny úryvky z dopisů uživatelů
knihovny, cizích profesorů, spisovatelů,
vědců a knihovníků, kteří vyjadřují své nadšení nad knihovními fondy, spokojenost
s knihovní službou a studijním prostředím.
Jeden z nich, prof. V. Pašuto, vedoucí
sektoru Ústavu dějin SSSR při Akademii
věd, prohlašuje: "Doufám, že unikátní fond
ruských knih (zvláště zahraniční rossica) se
bude nejen pečlivě uchovávat, ale i nadále
doplňovat." Nejsem si zcela jista, myslel-li
sovětský profesor pod slovy "zahraniční
rossica" totéž, co mám na mysli já, ale podařilo se mu vyjádřit přesně to, co v publikaci
postrádám: zmínku o tom, jakou pozornost
věnuje Slovanská knihovna dnešní slovanské exilové literatuře. Doufejme, že vedení
knihovny si je vědomo toho, že bez exilové

obejít bez aktivní účasti osobnosti tohoto
velkého středověkého panovníka.
Z Havlíčkova díla vyzařuje obsáhlá studie
literatury a dá se říci, že pro svou románovou
biografii studiemi literatur spíše hledal hranici, jak daleko v rámci historické pravdy
může rozpoutat svou románovou stavbu pro
čtenáře širokých lidových vrstev. Píše živě,
dobrodružně až vzrušeně o Mistru Třeboňském, o němž historie ví velmi málo. Ale, jak
tomu obvykle bývá: čím více je historie zamlžena, tím volněji autor může svou románovou stavbu rozvinout. A to se mu v
očích čtenářů podařilo. Autor chtěl rozsáhlou prózou nejen proniknout do uměleckého nitra velkého středověkého Mistra,
ale věrně zachytit i atmosféru tehdejšího
náboženského, kulturního, hospodářského
i politického kvasu za vlády Karla IV. Tento
velký císař neměcký, císař římský a král
český zanechal po sobě širokou stopu vladaře, kterému se podařilo státnické dílo,
jako žádnému před ním a po něm: vybudovat v širokém pásu Evropy od severu k jihu,
a bez válek, stát tak veliký, že jej po něm
nikdo nedovedl zvládnout. V jasně doložených historických podstatách, nedovoluje
si Havlíček žádná vyšinutí; pasáže o velké
politice zvládá suvereně. Mistr Třeboňský
je také hlavní románovou postavou, náruživou částí nerovného páru, který ztroskotává
na rozdílně vnímané lásce. Rozhodující roli
zde hraje smysl života, pohodlí, nečinnost
a bohatství, ale též služba velkým idejím.
Až po poslední stránku autor udržuje čtenáře v napětí. Vstup do epochy, která byla
dosud jen sporadicky zpracována, se mu pollteratlirv hllHni] shírkv knihnvnv npiinlné dařil. Vyplňuje i mezeru v české exilové liteL.C ratuře, neboť historický román je v exilu
vzácností. Reprezentativnost i po zevní
Císař a jeho malíř
stránce dokumentuje mnohobarevná reproUž v úvodu knihy Dr. Ant. Kratochvil dukce Mistrova "Vzkříšení" na titulní obálnaznačuje příbuznost tohoto díla s Durycho- ce, jakož i řada dynamických dřevorytů v iluvo "Blouděním", ale je známo i dílo "Quo straci knihy.
vadis" od Sienkiewicze, který dobrodružnou (F. X. Havlíček: "Wittingauer Meister",
románovou formou otevřel širokým vrstvám Historischer Roman. DM 32,60 - Aventinus
čtenářů pohled do antického Říma. Proč by Verlag, Gerstäckerstr. 116, D-8 Miinchen 82)
tedy stejnou formou literární neměl být ote-or.
vřen vstup do doby Karla IV.?
Román, vlastně románová biografie o
podstatách uměleckého ražení Mistra Třeboňského, o době Karla IV., se nemohla
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