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Osvícenství musí bytí obnoveno
(úryvek)
Jan Patočka
Evropská vzdělanost má tři osy, kteréjí dávají směr. Nelze siji představit bez
kontrapunktu tří motivů, který sejen někdy uvolňuje v souzvuk. Jsou to antika,
křesťanství a osvícenství.
Rozumí se, že kromě těchto tří velkých a základních má duševní život
Evropy, tj. dnes duševní život jednotlivých evropských národů, přemnoho
jiných motivů. Což nebyla např. romantika minulého století též takovým
všeobecným hnutím, které se zdálo urovnat duševní život celé vzdělané Evropy
právě tak důrazně a trvale, jako moudré myšlenky? A s druhé strany:je vskutku
možno mluviti o abstraktních věcech jako “křesťanství” jako obecných
evropských motivech, když přece víme, že právě o ně se rozbila dnešníjednota
Evropy v řadu motivů méně obecného, ale konkrétnějšího obsahu? Přesto, že se
věc může zdáli paradoxní, trváme na svých třech hlavních motivech. Co přišlo
po osvícenství, romantika, je již národní, ačkoli evropská. Může se to snad
obecným, evropským jednou státi, ale zatím jsme toho vzdáleni. Je to posice,
protilehlá té, která naposled Evropu spojovala, a v každém národě podle síly
jeho kulturních tradic a podle jeho historické situace nabyla úplně různé
podoby. Tak zformovala jen jednotlivé národy a dala jen jednotlivým z nich
základní kulturní statky. Naproti tomu reformace, třeba rozeklála křesťanstvo,
byla evropským hnutím, které žádného křesťana nemohlo nechat lhostejným
právě proto, že v křesťanství šlo o věc obecnou.
Dnes vidíme před sebou zvláštní situaci evropské kultury -je v nebezpečí, že
se rozštěpí v řadu zvláštních okruhů, ukáže-li se, že duševní síly, které do té doby
Evropu nesly, nejsou sto nové úkoly, které se tomuto kontinentu, jenž dnesještě
znamená svět, kladou; situaci, která se hlásí již ode dávna, ale kterou novější
dějinné události činí stále akutnější. Do této doby se evropská kultura
ztělesňovala, konkretisovala v řadě nacionálních kultur, jež dávaly více méně
přibližný obraz její ideje s hlediska duchovnosti daného národa. Přesto duševní
mapa Evropy odedávna ukazuje jakousi kolísavou cesuru, kterájde od severu k
jihu tu po Visle, tu po Rýně - hranice mezi najvlastnější Evropou-Západem a
mezi novými, kvasícími elementy, jež se s tímto starým a zformovaným
masivem teprve vyrovnávají. Tato cesura hrozí ode dávna státi se barierou a
oddělit od sebe evropský západ, střed a východ. Evropská myšlenka, která
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znamená všeobecnost, všeplatnost ducha, by tím byla rozbita v střepiny. Tato
myšlenka tvoříjednu z hlavních nadějí lidstva, naději, že přes všecky mocenské
protiklady a situační obtíže, které brání lidem, aby vytvořili jednotu, po níž
tajně i zjevně touží, jest taková jednota možná a proces pochodu za ní
nezvratný. Duchovní základ v člověku touží nutně po takovéjednotě, neboť bez
ní člověk nebude trvale moci žiti jako duchovní bytost. Řecká poliš, patřící s
úzkostí na příboj divokého lidského moře, které ji obklopovalo, hleděla sice
problém rozřešit obranou za svými úzce sevřenými hradbami. Antické veleříše
od Alexandra po římské impérium hleděly naopak obsáhnout všechen
dosažitelný orbis terrarum, aby co možná nic nebylo ponecháno mimo. Proto
ten nesmírný nářek, který pád impéria vzbudil u lidí ducha, tenkrát již
křesťanského, a nová energie, se kterou zbudována nová organisace světové
jednoty mimo oblast státu. A když i tato církevní jednota se rozpadla a vznikl
znovu problém, na čem postaviti evropskou jednotu, rozléhá se světem nový
nářek, vzniká nové násilí a nová bolest. Na chvíli se zdá, že slovo hádanky je
nalezeno: svobodné sdružení svobodných, dobrovolná kázeň osvícených a sebe
ovládajících. Brzy však patrno, že této myšlence chybí patřičná jednotící síla,
která přes vnitřní a mezinárodní napětí by dovedla sama sebou vytvářeti
jednotu lidstva. Západ Evropy j í by! tak prolnut, že tvoří sám základ, se kterým
stojí a padá. Ve středu a na východě naopak vzniká nové pojetí člověka,
určovaného společenským celkem a z něho svou “svobodu”, t. j. úděl, poslání
individuální, plně přijímajícího. Mezi těmito protiklady lze již sotva zjednali
vnitřní smír; jen vzájemná tolerance, ne skutečné prolnutí a kooperace, je tu
možná. A proti situaci, kterou zjednala reformace, je ten podstatný rozdíl, že
katolictví i reformace chtěly universální řešení, na němž měl každý člověk
participovali rovnou měrou.
Evropská vzdělanost znamená všeobecnou vzdělanost. Proto jen ty motivy
jsou schopny uplatnit se v ní, které mají všeobecný význam, vnitřní pretensi
rozšířiti se na všecky lidi i společenské celky, a to nikoli rozkazem síly, nýbrž
jako konečně objevený vnitřní zákon lidského života. Proto se může snadno
zdát, jako by evropská vzdělanost byla abstraktní, odtržená od skutečného
života, v němž vládnou jiné, konkrétní, omezené, částečné skutečnosti. Jakoby
v ní samé nežila žádná plnokrevná síla, určující život, nýbrž pouhý odlesk
takových sil; jako by byla jen hrou vln v klidné životní zátočině, kam nedoléhá
řev pravých větrů a mohutná odpověď pravých hlubin. A přece je v ní jediná
naděje lidstva, neboť k její idei náležejí všecky rámce vnitřníjednoty člověka se
samým sebou a s druhými, nejobsáhlejší rámce života v sobě samém
vyjasněného, smysluplného, dostihujícího svého vnitřního cíle. Proto štěstí
evropské vzdělanosti je posvátné, nikdo z těch, kdo pracovitou poctivostí a
ostatními na ní založenými ctnostmi si ho zasloužil, nechť se za ně nestydí.
Tato vzdělanost má tři hlavní stránky: kontemplativní, kterou nejlépe
představuje řeckoantický motiv, vnitřněosudovou, mravně-náboženskou,
kterou nejhloub uchvátilo křesťanství, a intelektuální, kterou představuje
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moderní rozum ve vědecké teorii, v technice i státní, politické, hospodářské
praxi. Mezi těmito momenty je takové napětí, jako mezi různými podstatnými
vrstvami lidského života. Představují různé hloubky a proto se mohou sobě
zdáti cizí; ve všech se však ozývá tentýž základní motiv universálnosti, platnosti
pro všecky a pro všecko. A ve všech žije činorodý pud, aby byl člověk vyzdvižen
ze svého nahodile faktického postavení a postaven na cestu k tomu, kde jej
dovoluje spatřovat vzdělanostní idea.
Nemůžeme zde široce vykládali jejich problémy, ale musíme předem aspoň
pojem osvícenství poněkud ozřejmit, abychom měli předpoklady pro své
vylíčení českého života.
Osvícenstvíje sféra objektivně závaznépravdy; tedyjeho doménou věda ajejí
zásahy do lidského života, ale i “praktický rozum”, rekonstruující život podle
závazných mravních zásad, principů práva a spravedlnosti, a dávající každému
právo na určité hodnoty životní i míru svobody k nim příslušnou. Jak věda, tak
morálka a právo se obracejí dnes ke každému s nárokem samozřejmosti; aleje
všem dnes zřejmé, že to nejsou autonomní zásady, že jejich evidence je pouhý
nárok, jejž máme uznati, že pochybnost o nichje možná, že nejsou nad životem,
nýbrž v něm, a tedy nějak pod jeho vládou. Věda pro vědu a názor, že mravní
zásady jsou jakousi odrůdou matematických vět, jsou fráze. To neznamená
ovšem nijak odsouzení osvícenství, nýbrž jen náhled nedostatku autonomie v
něm. Věda je pro užití, a to je dvojí: kontemplace a akce. V kontemplaci si
člověk zajišťuje blahou, přesto že otřásající spojitost s celkem, jímž je svět. V
akci proměňuje své okolí, život, sebe sama tak, aby sejeho vůle mohla stát jejich
zákonem. V akci si otvírá přístup k smyslu života, v kontemplaci jej vyžívá. A
nejen vyžívá, nýbrž zajišťuje sijej a otvírápak akci další, volnéprůhledy, z nichž
může sebe sama hloub pochopit. Tak kontemplace zachycujepředintelektuální
směrové body intelektu a praxe ve spojitosti s ní dobývá se svého temného, ale
nutkavého a neodolatelného vnitřního zákona. Na této životní cestě jsou
přemnohé etapy, zastavení a zaměření, která se na pohled mohou zdáti proti
chůdná a chaotická. Člověk se tu jeví tisíckrát sám v sobě rozbit. Neví nikdy s
intelektuálníjasností, dobral-li se poslední souvislosti smyslu, pravého dna sebe
sama. Ale jednota lidských snah, veškeré racionální zákonodárství života stojí
na víře, že je možno se takové souvislosti dobrat, že taková souvislost,
přesahující každé částečné a intelektuální pochopení, vskutku jest.
Tak jest osvícenství vlastnějen branou k pravé hloubce evropské vzdělanosti.
Je v podstatě důsledkem toho, že člověk pochopil nitrnost toho, co dává životu
smysl: ten nemůže nikdy přijít z vnějška, z organisace a autority, diktován
nutnostmi, jimž nezbývá než se podrobit. Proto naopak je třeba člověka
osvobodit, dáti mu volnost nejen vůči tomu, co samo sebou je protismyslné a
nesmyslné, ale i vůči tomu, co jest významné, ale má význam cizí. Proto třeba
přemoci vnějšípřemoc přírody, prosvítit ji a zatlačit nepochopitelné v ní na sám
pokraj našeho světa; třeba rozptýliti ty vlastní impulsy a zaujetí, které znáš činí
možný objekt násilí; třeba organisovati společnost tak, aby vnitřní svoboda
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člověka se v ní mohla uplatnit. Toto osvobozování od vnějškovosti je
nekonečná úloha, která vyžaduje od člověka stále více sil, poněvadž se ukazuje
stále složitější. V uchvácení tímto úkolem zapomíná se však snadno na to, že
úkol nemá smysl sám o sobě, nýbržjen jako brána, jako nutný, ale v sobě samém
ne zplna zakotvený výkon. Vypadá to, jakoby se člověk chtěl pouze pohodlně a
sobecky zařídit na tomto světě. Pak vzdělanost, pokud není přímo utilitární,
místo aby byla vlastním obsahem lidského života, snižuje se na obsah "volných
chvil" u těch, kdo mají možnosti a čas. Člověk ztrácí duchovní obsah, život se
mu stává gigantickým pletivem prostředků k nicotnému cíli.
Má-li nastat ozdravění, musí býti opět nalezena cesta k idei, která je
korelátem života kontemplativního, a k zachycení života vnitřního. Osvícenství
musí býti obnoveno, a to na svých pravých, očištěných základech. Musí být
rozšířeno tak, aby novým historickým impulsům vyšlo vstříc. Ale zároveň musí
zůstat plně samým sebou.
Z knihy Česká vzdělanost v Evropě

Daleko lepší je odvážit se velkých věcí i za cenu rizika porážky, než
patřit mezi skrom ňoučké duchy, kteří se nedovedou ani moc radovat,
ani moc trápit, protože žijí v pološeru, jež nezná ani vítězství ani p o 
rážku.
(Theodore Roosevelt)

Z curricula vitae českého filozofa
Roman Jakobson
Podle textu onoho poselství, jež Jan Patočka odvážně vydal v temném roce
1939, je duchovní život kteréhokoli národa vlastně úsilím vyvarovat se
mravního zhroucení a “nenahraditelnými zdroji duchovních fondů jsou velké
osobnosti. Ty však nelze získat, jsou darem milosti. Prostředky duchovního
boje, které máme k dispozici, jsou druhu intelektuálního a mravního. Musíme
se snažit o větší přesnost a pružnost svého myšlení a musíme podstoupit silnější
vnitřní kázeň.”
Byli tři čeští filozofové světového významu a mimořádné mravní síly a
čistoty: Jan Ámos Komenský (1592-1670), Tomáš Garrigue Masaryk (18501937), Jan Patočka (1907-1977).
Patočka patřil k posledním z těch, co studovali u Edmunda Husserla, který
toho mladého Čecha pokládal za jednoho ze svých nejbystřejších žáků. Těžce
nesl, když nacističtí vládci Německa vyhnali jeho učitele z Freiburské
univerzity, a přispěl svou aktivitou k tomu, aby Husserl jako hosLpfeéaášefTPraze, ale byly zmařeny jeho naděje, že Husserl zůstane v Československu a
bude tupokračovat v práci. Roku 1938 ve svém proslovu k uctění Husserlovy
památky Patočka chválil skvělou oddanost zesnulého filozofa onomu
odvěkému proudu víry ve svobodné lidské právo na pravdu a sebeurčení. Tento
proud, jak tehdy řekl ten smuteční řečník, “jako by často byl zarážen vnitřními
nesnázemi a mraky i krutými dobami, ale potlačit jej nelze, protože jinak by se
lidstvo muselo zříci své podstaty.”
Patočkova činnost na Karlově univerzitě, kde se habilitoval svou knihou
Přirozený svět jako filozofický problém, napsanou roku 1936, byla v roce 1939
ukrácena vpádem do Československa, po válce sejí opět nakrátko ujal, než byla
v roce 1948 znovu násilně přerušena, pak ji na nedlouhé obdobi obnovil a na
dobro byla ukončena tím, že byl donucen předčasně odejít do výslužby. Jakkoli
se pedagogická činnost toho oduševnělého učitele ztenčila na tajné, přísně
soukromé semináře o fenomenologii, přes všechny překážky pokračoval v
mnohostranném bádání a psal ve svém maličkém přízemním bytě. Měl jen
nepatrné možnosti publikovat a taky ty se nakonec rovnaly nule. V roce 1967
sice vyšel jeho překlad Hegelovy Estetiky, ale když později přeložil i Hegelovu
Fenomenologii, její vydání bylo zakázáno. Z Patoěkových původních spisů
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byla od války publikovánajen jeho skvělá monografie Aristoteles, jeho předchů
dci a dědicové, vydaná v roce 1964 nakladatelstvím Československé akademie
věd. Hlavním námětem této knihy je kontinuita fyzického i duchovního pohybu
jako základní myšlenka tradice, vedoucí od Aristotela k Hegelovi. Jak uvádí
sám Patočka, nejde v té knize o historii definitivního řešení, ale otevřených
otázek, jež vedou k dalším problémům a chtějí podněcovat filozofy k novým
úvahám. Ten pronikavý pohled do zásadní otázky trvalého pohybu odhaluje
velmi mnoho z vývojového procesu Patočkova vlastního myšlení, jež samo
mělo po celý jeho život nepřerušovanou kontinuitu pohybu a stále rostlo.
Při všech rozdílech historických podrobností osud byl krutý k literárnímu
odkazu všech tří shora jmenovaných českých filozofů. Komenský, celoživotní
vyhnanec a poutník, byl ve své vlastní zemí dlouho zakázaným autorem. Část
jeho knih byla vytištěna jinde, ale převážně zůstaly v rukopisech, z nichž některé
byly objeveny teprve v naší době, mezi nimi v roce 1934 i nesmírně významný a
souhrnně obsažný spis De rerum humanarum emendatione consultatio
catholica - “Všeobecná porada o napravení věcí lidských”, jak titul tohoto
velkolepého díla interpretuje Patočka. V poslední větě své knihy o Aristotelovi
Patočka charakterizuje ten nově nalezený spis jako “nejobsáhlejší a nejodváž
nější syntézu, jaké se kdy český myslitel odvážil”.
Třebaže se Masaryk, podle Patočkova výroku “obdařený celou svou mravní
silou”, vrátil po první světové válce z emigrace jako prezident osvoboditel
Československa, brzy po druhé světové válce nejen byla nová vydání jeho spisů
zakázána, ale tyto spisy byly ve svých dřívějších edicích odstraněny z knihoven a
zničeny, a myšlenky jejich autora se octly v klatbě.
Od událostí v pozdních šedesátých letech nebylo v Československu dovoleno
publikovat žádnou z Patočkových prací. Jeho nový příspěvek k filozofii dějin
obíhal mezi čtenáři jen ve strojopise. Některé jeho studie vyšly v zahraniěí “Smysl mýtu o úmluvě s ďáblem (Tři fáze faustovské legendy)” v Německu,
francouzská verze jeho staré knihy o přirozeném světě v Haagu (1976) a několik
článků v Itálii, Belgii a v Polsku. Jeho poslední publikovanou studií byl
příspěvek do holandského časopisu Tijdschrift voor Filosofie v roce 1976; tato
studie se týkala nepřetržitého pohybu jazyka a spojitosti mezi vývojem
vědeckého strukturalismu a fenomenologickými základy; tento český filozof tu
znovu uvedl a projednal otázky, jimiž se zabýval od svých nejranějších prací.
Návštěvy zahraničních univerzit, zprvu Patočkovi povolované, byly mu od
poloviny sedmdesátých let zakázány. Když mu univerzita v Cáchách udělila
čestný doktorát, ke slavnostnímu odevzdání toho titulu došlo teprve po
dlouhém diplomatickém jednání v pražské rezidenci západoněmeckého
velvyslance. Plán vydat sborník k oslavě Patočkových šedesátin byl v Praze
potlačen a byl uskuteěněn teprv letos v Haagu jako dvaasedmdesátý svazek
Sborníku Phenomenologica s titulem Svět života - svět lidí.
Koncem šedesátých let Patočka vyzval Československou akademii věd, aby
hájila zásadu, že vědci mají být povyšováni na základě svých zásluh, a nikoli
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politické loajálnosti. Pražský časopis Tvorba, jemuž sami straničtí vtipálkové
říkali “tvorba z ničeho”, otiskla hanopis na Patočku s titulem “Nečisté úmysly v
rouše čisté filozofie”. Když se Patočka letos v lednu stal mluvčím onoho
seskupení k obhajobě lidských a občanských práv, zvaného Charta 77, český
tisk svoje útoky zdesateronásobil, a jak sám Patočka napsal, “rozpoutal
vášnivou polemiku bez ohledu na fakta”. Zůstal stoicky neotřesen a
nepostrašen, protože měl v paměti slavnou odpověď Komenského těm, kteří ho
pomlouvačně pronásledovali: “Nechyběla mi útěcha - především díky svědectví
jež vydávalo moje svědomí; a nic z toho, z čeho mne ve své zlovůli viníte, není
pravda.”
Když ho úřady opakovaně šikanovaly a vyslýchaly, Patočka v dlouhém
poselství českým i zahraničním čtenářům znovu pevně zdůraznil svoje
přesvědčení, že “je třeba něčeho zásadně n e - technického, ne pouze
prostředkovaného, je třeba morálky nikoli úskočné a příležitostné, nýbrž n a 
prosté...
Morálka... zde není k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě k tomu, aby
člověk byl člověkem. Nedefinuje ji člověk podle libovůle svých potřeb, přání,
tendencí a tužeb, nýbrž o n a to je, která vymezuje člověka.” Poselství končí
konstatováním, že údobí, v němž se podpis Prohlášení lidských práv stal
možným, nutno pokládat “za novou etapu v historickém dění, etapu, jejíž dosah
je nesmírný, protože znamená obrat ve vědomí lidí...; běží dnes o to, aby
pohnutky jednání neležely nadále jedině nebo převahou v oblasti strachu a
zvýhodnění, nýbrž v úctě k tomu, co je v člověku vyššího, v porozumění pro
povinnosti, pro obecně dobré, pro nezbytnost vzít na sebe v tomto směru i
nepohodlí, nepochopení a jisté riziko.”
Patočkova práce na novém, široce pojatém fenomenologickém pojednání
byla přerušena. Když byl dva dny za sebou jedenáct hodin tvrdě vyslýchán
policií, dostavily se 3. března srdeční potíže, takže byl 4. března přijat v
nemocnici pod Strahovem, a když i tam za ním několikrát přišli, aby ho
vyslýchali, napsal ve svém prohlášení z 8. března: “Odpovězme si však otevřeně:
žádná podajnost zatím nevedla k zlepšení, nýbrž jen k zhoršení situace... Je
třeba chovat se za všech okolností důstojně, neustrašeně, pravdivě... Je možné,
že útlak se v jednotlivých případech znásobí. Ale lidé dnes zase vědí, že existují
věci, pro které stojí za to také trpět... Že tzv. umění, literatura, kultura etc. bez
těchto věcí jsou pouhý řemeslný provoz...”
Po krvácení do mozku Patočka 13. března zemřel. Asi tisíc účastníků jeho
pohřbu, konaného 16. března, bylo obklopeno stem policejních agentů v civilu a
policejní kamery je filmovaly. Několik Patočkových přátel bylo vzato do vazby
buď v předvečer pohřbu nebo přímo na hřbitově. Zádušní mše, ohlášená
Patočkovou rodinou na jeden z příštích dnů, byla zakázána.
Teprve v den pohřbu se orgán strany Rudé právo poprvé zmínil o smrti
tohoto filozofa, a to jen proto, aby varoval západní tisk, že nemá “tak tragické
události, jako je Patočkova smrt, zneužívat k politickým závěrům”. Dne 19.
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března otiskl vynikající učenec Paul Ricoeur, vicepresident Mezinárodního
filozofického ústavu v pařížském listě Le Mondo článek na paměť zesnulého
Patočky, který byl od roku 1938 českým zástupcem v tomto ústavu: “Právě
proto, že neměl strach, byl filozof, fenomenolog Jan Patočka... vládnoucí mocí
doslova dohnán k smrti.”

Kdo p rv n í zdvihne ruku k ráně, přiznává, že m u došly ideje.
F.D. Roosevelt
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Sto let od narození Alberta Einsteina
Einstein v Praze, 1911-12
Karel Hujer

Einsteinův rok v Praze se může zdátijen malou epizodou v nesmírně bohatém
životě epochálního genia. V mnoha sympoziích a mezinárodních sjezdech snad
nikde nebude náležitě rozvedena zajímavá kapitola Einsteinových dnů v
romantickém městě, kde na počátku 17. století dvanáct let působil Kepler, který
spolu s Tycho Brahem představuje důležitý průlom do novověké astronomie.
Einstein v Praze, jako oba astronomové, ještě za habsburské monarchie a
viktoriánské rovnováhy sociálních poměrů, zaznívá nostalgicky ještě se
slibnými nadějemi fyzikální vědy ve výhradní službě budování technologického
ráje na zemi. Jako do určité míry Newton ve své době, Einstein daleko
předstihuje mnoho staletí nejrevolučnějším předělem v kosmických názorech.
Byly to především dvě publikace, jež vzešly za jeho nejproduktivnějšího období
právě během pražského pobytu a které vytvořily předpoklad nového zaměření v
představách kosmologie.
Idylický Einsteinův pomník před sídlem americké Národní akademie věd,
odhalený ke stoletému výročí ve Washingtonu, je snad prvním pomníkem
vědeckému, nepolitickému geniu ve Spojených státech. I v tom je obraz
revoluce. V sandálech bez ponožek, jak chodíval ulicemi Princetonu,
nekonvenčně sokratický filozof, drží v rukou záznam proslulé ikonoklatické
formule podle níž, oproti domněle věčnému Newtonovu učení, energie se rovná
násobku váhy hmoty se čtvercem rychlosti světla. To znamená, že každý gram
hmoty skrývá 25 miliónů kilowatových hodin jaderné energie. Ani Einstein
netušil, že za jeho života dne 6. srpna 1945 jeho teoretický objev bude míti
katastrofální důsledky v lidském chování a v cestách civilizace. Fyzikálně však
tento objev představuje dalekosáhlý zásah do pojetí hmoty a stavby celého
vesmíru s důsledky, jež ani zdaleka nejsou vyčerpány. Proto můžeme oceniti
slova Einsteinova, že poznání atomu změnilo všechno, jen člověk zůstal
nezměněn a lidstvo jako loď bez kormidla spěje k neporovnatelné katastrofě. A
přece Einstein ze stanoviska všelidských zájmů byl lidumil, který v našem věku
je nám blízký, že se stal vyhnancem a když od nacistického převratu v jeho
rodném Německu v roce 1933 získal americké občanství, byla to již pátá změna
státní příslušnosti tohoto geniálního Ahasvera rozbouřeného 20. století.
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Neporovnatelný přínos ve fyzikálních vědách již dnes naznačuje, že to není
pouze jedno století, avšak jako zjev antických filozofů Einsteinovo jméno bude
jasně zářiti v dalších tisíciletích universálností exulanta jakým byl Pythagoras v
době perské invaze a nepříjemně pravdivého Sokrata, jejž athénští oligarchové
číší jedu odsoudili k nesmrtelnosti. A jak sotva známe soudce Sokratovy tak
všechna zvučná jména diktátorů, vítězných generálů, miliardářů dávno
zapadnou v odpadkovém koši dějin zatím co pojetí vesmíru spojené s
Einsteinovým jménem bude zářiti s majáky tisíciletého stupňování
intelektuálního a duchovního vývoje člověka.
Připomínám si jako krásný sen, že mně bylo dopřáno nejednou se s
Einsteinem sejiti. Jak přívětivý a přátelský byl jeho zjev, když mne přijal ve svém
jednoduchém domově na ulici Mercer v Princetonu ve státu New Jersey 26.
června 1952. Vracel jsem se tehdy z Indie z účasti na světovém sjezdu na paměť
Mahatmy Gandhiho a tak vedle kosmické fyziky sbližovalo nás přátelství s
nekonvenčním Indem, jehož snímek zdobil Einsteinovu studijní dílnu. Živě si
připomínám naši rozpravu v níž jakoby podle principu relativity se zastavil čas.
V tomto rámci hlavně navazuji na Prahu, jíž Einstein se zálibou rozpřádal. Pro
mne to byla ještě Praha rakouská, kterou jsem z Podkrkonoší nikdy nenavštívil.
Po léta jsem však znal Einsteinova nástupce na pražské univerzitě, profesora
Philippa Franka, když i on byl již v exilu profesorem fyziky na harvardské
univerzitě. Později celý netušený řetěz příběhů mne přivedl k tomu, že český
národní umělec Max Švabinský, mne pověřil milým úkolem, abych
Švabinského Einsteinův portrét umístil v USA, kde slavný fyzik působil. To
vedlo ke spojení s profesorem Robertem Oppenheimerem, který byl tehdy
ředitelem Princetonského institutu pokročilých studií a tak dnes v Einsteinově
studovně tohoto ústavu je původní portrét Einsteinův od Maxe Švabinského.
Einstein vyučoval na pražské univerzitě od března 1911 do srpna 1912. Byla
to sice univerzita německá, od let osmdesátých oddělená od dřívější univerzity
Karlo-Ferdinandovy a kdy prvním rektorem německé univerzity byl slavný, na
Moravě rozený fyzik Ernst Mach, který je často označený jako inspirující
předchůdce Einsteinův. Einstein svým mezinárodním duchem přispěl velikým
podílem ke zvěčnění kulturní Prahy jak dávno před ním Kepler a Tycho Brahe v
astronomii a Doppler ve fyzice i když nikdo z nich neznal češtinu. Zvláště
Kepler, Mozart a Doppler měli svá nejšťastnější léta v romantickém hlavním
městě Čech. Přilnuli k tomuto městu nevšední oddanosti, která nebyla dotčená
nacionalistickými třenicemi mezi Čechy a Němci, které se zvláště rozvinuly s
počátkem 20. století. Einstein za svého působení v Praze se záhy dostal do
kruhu těch židovských přátel, kteři byli ovlivněni ideami proslulého filozofa
Martina Bubera a kteří odmítali partyzánské stanovisko v rozporech
německých a českých nacionalistů za doby rakouské monarchie. Přijetí
profesorské katedry v Praze jako v provincii habsburského mocnářství
vyžadovalo rakouského občanství, jež bylo třetí změnou v Einsteinově
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poutnictví. Dále, podle předpisů, na doporučení členů fakulty, Einstein v pestré
akademické uniformě s třírohým kloboukem a se šavlí u pásu se musel
představiti rakouskému císaři. V Princetonu si Einstein s úsměvem připomínal,
že prý vypadal jako brazilský admirál a nikdy víc se do této uniformy neoblékl.
Profesor Philipp Frank tuto drahou uniformu zdědil za poloviční cenu.
Praha, jak za doby Keplerovy 1600-1612, kdy byla sídelním městem
liberálního císaře Rudolfa, tak za doby Einsteinovy před prvou světovou
válkou, byla mnohem svobodnější než Praha po zrádném komunistickém puěi v
roce 1948 nebo zvláště po invazi v osudném roku 1968 za sovětské
“normalizace”. Za Keplera Praha byla v Evropě jedinečným ostrovem svobody
a ani za Einsteina nebylo žádného politického zasahování do svobodného
studia vědy, která se dostala za komunismu do stavu obležení jak Einstein
osobně poznal v rodném Německu s diktátem nacistické vlády s nařízením
pěstování “arijské fyziky” zatím co Einsteinova fyzika dostala přívlastek
bolševismu. Není tedy divu, že Einstein zaujal v zápase svobodného pěstování
vědy svůj nerozborný postoj. V Praze se Einstein velmi sblížil s Max Brodem,
který ve svém románu “Vzkříšení Tycha Brahe” nápadně zosobnil Einsteina v
Keplerovi. Seznámil se s Franzem Kafkou, pražským rodákem, který
zmezinárodnil Prahu svými skoro dostojevsky zaměřenými romány, které
vytvořily literární termín “Prague Kafkaesque” s ponurou podobností s
komunistickými soudy. Einsteinovi byl hodně blízký energický, žoviální
úředník univerzitní knihovny Hugo Bergmann, avšak ani jeho liberální
sionismus v tehdejší ěas Einsteina nezaujal. V době, kdy již jeho pojednání o užší
relativitě přímočarého, rovnoměrného pohybu spolu s proslulou formulí
jaderné energie publikované v roce 1905 mu připravilo světový věhlas, Einstein
byl příliš zaujat kosmickými problémy a jak praví Philipp Frank, nacionalismus
a židovský poměr k ostatnímu světu mu připadal malichernou záležitostí.
Einstein v Praze byl v nejproduktivnějším období svého života. Po
speciálním principu relativity pracoval na zevšeobecnění pro jakýkoliv
zrychlený nebo zpomalený pohyb hmotného tělesa nebo fyzikální částice. “Bylo
to právě za jeho období v Praze, jak praví Philipp Frank ve svém spise o
Einsteinovi, kdy tento badatel uveřejnil nejdůležitější pojednání ve směru
vývoje k zevšeobecnění relativity a sice “Princip rovnosti gravitačních a
inerciálních sil”, což vedlo k existenci umělé, “Ersatz” váhy bez hmoty v tak
zvané Einsteinově zdviži s urychleným pohybem. To znamená, že v logicky
opodstatněném myšlenkovém experimentu jsme-li unášeni kosmickým
prostorem v Einsteinově zdviži urychleným pohybem za každou vteřinu
rychlostí 980 cm za vteřinu, pak budeme míti stejnou váhu jako na povrchu
tohoto světa, kde příčinou naší váhyje zemská přitažlivost odpovídající celkové
váze naší planety. Že váha může existovat bez hmoty, to nikoho před
Einsteinem nenapadlo a to vedlo Einsteina za pražského období k další
revoluční publikaci o “Vlivu gravitace na šíření světla”, jež vyšla ve Fyzikálních
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análech v roce 1911. Byl to jen důsledek předchozího myšlení a sice, že světlo má
také váhu a v gravitačním poli se nešíří přímočaře ale prozrazuje zakřivení podle
síly přitažlivosti. V tom byla předzvěst nejen hvězd neutronových, ale i tak
zvaných černých děr - black holes - dnes tak populárních, odkud světlo vůbec
nemůže uniknout. Byla to historická událost prvního stupně, že Praha v ten čas
hostila Einsteina, který právě tímto pojednáním otevřel nesmírnou přehradu
nedozírných kosmických obzorů. V dějinách fyziky nám tento případ
připomíná slavnostní týden v dubnu 1610, kdy Kepler v Praze a Galileo ve
Florencii si vyměnili publikace ohledně Galileových světodějných objevů
Galileovým dalekohledem a od té doby vesmír přestal býti středověkou
mythologií.
Einstein ve své publikaci z r. 1911 předpověděl, že lze jeho teorii empiricky
potvrditi a sice při úplném zatmění slunce. Jedině slunce v zemské blízkosti s
gravitační přitažlivosti 27-kráte větší než gravitační síla země a ve sluneční
blízkosti zakřivení světelných paprsků dosahuje hodnotu měřitelnou v dnešní
astronomické instrumentální technice. Stane se tak tím, že při úplném zatmění
slunce lze na fotografickém snímku zachytiti jasnější hvězdy a měřením
porovnati polohu hvězdy ve stejném hvězdném poli okrouhle půl roku před
nebo po zatmění slunce. Bylo to až po ukončení prvé světové války, kdy britská
sluneční výprava v Brazílii, za Eddingtonova vedení v roce 1919, potvrdila
Einsteinovu předpověď v hodnotě 1.75 obloukových vteřin. Když Královský
astronom Sir Frank Dyson při zasedání Royal Society v Londýně dne 6.
listopadu 1919 oznámil kladný výsledek měření, tehdejší president Royal
Society, Sir J. J. Thompson, objevitel elektronu, zahájil sezení ve slovech
“Einstenova teorie je největší úspěch v dějinách lidského myšlení. To není objev
nějakého přilehlého ostrova: je to celý kontinent vědeckých myšlenek. Je to
největší objev ve vztahu ke gravitaci od doby, kdy Newton pronesl své
principy”. Celý svět po tragických letech nesmyslného ubíjení byl stržen
zvláštním vzrušením a Einsteinova popularita jakoby neměla hranic. Jen v
rodném Německu hned s koncem války se zvedalo příznačné povětří, jež
neuniklo Einsteinově tušení.
Einstein byl v ten čas ředitelem Fyzikálního ústavu císaře Viléma v Berlíně,
kam byl pozván v roce 1913 po návratu z Prahy do Švýcar proslulým laureátem
Nobelovy ceny za fyziku a objevitelem kvanta, Maxem Planckem. Einstein však
i při své slávě silně vyciťoval nevlídný tlak z kruhů porážkou Německa
zatrpklých nacionalistů mezi nimiž byl silný soupeř a rovněž laureát Nobelovy
ceny za experimentální fyziku profesor Philipp Lenard, který později za Hitlera
se stal hlavním mluvčím tzv. “arijské fyziky”. Einstein se potřeboval osvěžit
delším cestováním Evropou a světem když dostal nespočetná pozvání k
přednáškám o problematické relativitě. A tak první cesta v roce 1921 jej vedla
do oblíbené Prahy, kde nadšeným hostitelem mu byl jeho nástupce na pražské
universitě prof. Philipp Frank. Einstein přijel z Berlína na nádraží, jež po válce

12

se stalo nádražím Wilsonovým. Prof. Frank, který mu přišel naproti,
poznamenal, že po deseti letech Einstein stále vypadal jako putovní houslový
virtuos, jejž lidé poznávali z novinových snímků. Tentokráte Einstein jako člen
prestižní Pruské akademie věd byl zase občanem Německa. Aby prof. Frank
zajistil vzácnému hostu co možná einsteinovsky klidnou návštěvu v Praze, na
místo hotelu ubytoval Einsteina ve fyzikální laboratoři, kde sám bydlel ve
Viničně ulici, naproti klinice lékařské fakulty. Nic nemohlo býti k většímu
potěšení Einsteinovu, když po deseti letech mohl klidně nocovat na pohovce své
někdejší kanceláře s velikými okny do Viničně ulice.
Německá universita, kde prof. Frank přednášel, se zatím stala státním
ústavem čs. republiky s veškerou svobodou Masarykovy demokracie, v níž
Němci požívali všechna práva svobodných čs. občanů. Čs. Němci v Praze za
Einsteinovy návštěvy v roce 1921, tedy víc než deset let před nacistickým
převratem v Německu, dosud pokládali Einsteina za svého soukmenovce bez
antisemitského zaměření a jak jejich německé noviny psaly “Celý svět uznává,
že rasa, která zplodila muže Einsteinova genia, rasa sudetská, nikdy nebude
potlačena.” Zní to tragikomicky, jak poznamenává prof. Frank ve svém díle,
když sudetští Němci v době mnichovské krize hráli osudnou roli, jež vedla k
druhé světové válce. To byl Einstein již celé desítiletí opovrženým vyhnancem
Německa a občanem Spojených států. Již za pražské návštěvy v roce 1921
Einstein prof. Frankovi naznačil, že odhaduje délku svého působení v Berlíně
na nějakých deset let. Jeho odhad nebyl daleko od roku Hitlerova uchvácení
vlády nad zemí, jež chtěla býti zemí ‘básníků a myslitelů’. Einstein neměl
žádných iluzí o své budoucnosti v zemi, kde se narodil. Po válce kdy byl
nejednou zván jak do Německa, tak do Ruska, nikdy obě země nenavštívil. K
letošnímu století vychází v jeho rodném městě, v Ulmu v Bavorsku, jubilejní
poštovní známka vedle jiných oslavných projevů. I mnoho ulic se opět vrací ke
jménu Einsteingasse.
A ještě se vracím k našemu dialogu v intelektuální dílně jeho dřevěného
domova v Princetonu. Jako Gandhiův obdivovatel Einstein byl nesmlouvavý
milovník míru a nekompromisní obhájce zájmů všelidských. Rozšířil se o tom,
kterak každá válka slibuje kdejaké osvobozování a pozemský ráj, svobody však
s každou válkou ubývá. Americkému socialistovi Normanu Thomasovi odvětil
na otázku, že je snadnější získat lidi k pacifismu než k socialismu neboť sociální
a ekonomické problémy jsou dnes velmi složité. Na základě svých zkušeno
stí v Německu Einstein vášnivě oponoval diktátorskému režimu v Itálii a
komunismu v Rusku. Když Sověti zdědili pruský militarismus s husím
pochodem, jak jej Einstein vídal v Unter den Linden, tu pronesl svůj radikální
kriticismus, že “Člověk, který s oblibou pochoduje k řízným tónům vojenského
marše, tu upadá v mé nejhlubší opovržení: ten dostal svůj mozek pravým
omylem, k tomu by stačila pouhá páteř. Hrdinství z rozkazu, nesmyslné násilí,
bombast patriotismu, jak hluboce je nenávidím.” Dnes takové pochody vidíme
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na Rudém náměstí v Moskvě. Není divu, že řada amerických senátorů se horlivě
snažila Einsteina nejednou z Ameriky vypověděti.
A přece ve svém humanistickém zaměření a ve hledání podstaty vesmíru v
makrokosmu a atomu v mikrokosmu, řetězovým průběhem událostí Einstein se
stal nepřímo nástrojem masového odlidštění. Katastrofou v Hirošimě začal
atomový věk jako v mýtickém Prométheově uchvácení ohně z rukou
vládnoucích bohů. Einstein sám byl zdrcen touto katastrofou a litoval, že kdysi
napsal dopis presidentu Rooseveltovi o možnosti konstrukce titánské
výbušniny jaderného původu. Byl to jediný Einsteinův příspěvek ke zbrojení
když byl sklíčen nacistickým terorem. Jinak byl člověkem duchovně založeným
bez bigotnosti. Jestliže nemohl přijmouti Heisenbergův princip neurčitelnosti
ve fyzice, bylo tak jen proto, že si jej vykládal jako vesmír bez konečného
uspořádání a namítal fyzikům nové generace, že “Bůh si nezahrává s kostkami”.
Podobně jako Einsteinův starší současník, slavný matematik Henri Poincaré, i
Einstein poznamenává, že "badatelovo náboženské cítění vzrůstá ve zbožný
údiv před harmonií zákonů vesmírných. Ty zjevují Inteligenci tak vysoké
úrovně, že všechno lidské myšlení a poznáníje svrchovaně mizivé. Tento zbožný
údiv je nepochybně příbuzný tomu, co prožívali náboženští světci a duchovní
geniové všech věků. ”
Chattanooga, Tennessee
Dne 2. dubna 1979.

Kde všichni mysli totéž, tam se toho m noho nenamvslí.
W. Lippman
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Josef Lidumil Lešikar, texaský vlastenec
Josef Březáček
Ode čtyř dnů pršelo. Celý kraj byl zahalen v mracích, po prériích se válely
šedivé mračné chuchvalce, jež, čím byly blíže řeky, tím houstly. K tomu ošidný
vítr co chvíle zaúpěl, zařezával se do obličeje a lepil se na tělo, jako bys je poléval
mrazivou vodou. Šeď nebe s šedí mlhy splývala a drobný hustý déšť zabraňoval,
že nebylo vidět ani na dvacet kroků kolem.
Každou chvíli se otřásl některý z cestujících, jako by se pokoušel setřásti se
sebe to chladno prosincového dne. Děti zkoušely nejvíce nepohodou. Choulily
se do houní, do dlouhých těžkých kabátů a tlaěily se mezi zavazadla také již
promočená, ale přece jen do závětří. Ale marné byly všechny pokusy. Hned
časně ráno, když v Houstonu překládali s vozů svá četná zavazadla na nekrytou
pramici, zmokli, a když usedli na prám, pršelo ještě hustě a chladno neklidných
vln jimi teprve otřáslo. Cestující, zahalení v různé přikrývky, seděli na
zavazadlech a z jejich ztrhaných tváří bylo lze vyčisti celé týdny ještě horších dnů
nežli byl dnešní.
Bylo to 28. prosince roku 1853, kdy první větší výprava ěeských vystěhovalců
přistála na druhém břehu řeky Brazos v jižním Texasu za nejhorší nepohody.
Byla to výprava asi sedmdesáti rodin z okolí lanškrounského i jiných míst,
kterou vedl Josef Lidumil Lešikar, rodák herbortický. Věděl sice, že to je již
poslední “kaluž”, kterou právě překračovali, ale zklamání bylo veliké, když se v
Galvestonu dověděli, že ještě celých šedesát mil budou musit vozem do
Catspringsu a k New Ulmu - svému cíli. Děti nedovedly již déle zadržet slz a
nechaly je volně stékati po ušlehaných a zkřehlých tvářích. Nebylo jich možno
utajiti ani jejich matkám při vzpomínce na teplý domov, jejž opustily, přítulnou
chaloupku, třeba jen chudičkou, na teplé jídlo a přátele. A kdo by toho všude
nevzpomněl po tolika dnech útrap, bídy a hrůz na moři a další beznaděje? Cesta
přes moře si vyžádala u většiny všechen majetek, neboť se počítalo sedmdesát
dolarů na osobu. Ač Lešikar varoval vystěhovalce hned doma, aby počítali
nejméně sto dolarů na osobu, většině nebylo možné tak velkou částku vypůjčit,
myslili, že uskrovněním se na jídle a jiných potřebách ušetří, ale zmýlili se. Peníz
sedmdesáti dolarů musili složit hned v přístavu, strava na lodi byla
nedostatečná, špatná, pouze ten, kdo si připlatil, dostal lepší a dostatečnou. A
po přistání byla nová vydání a další potřeby. Není divu, že se i mezi muži jevila
velká nevole, a ačkoli na Lešikara, svého vůdce, s počátku hleděli s obdivem a s
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přátelskou příchylností, dnes se mu již spíše vyhýbali a s trpkostí se mluvilo o
nešťastné myšlence vystěhování.
Lešikar se narodil roku 1806 na moravskočeském pomezí ve vsi Herborticích.
Jeho otec byl silným protestantem, matka mírnou katoličkou a rozdíl
náboženský býval příčinou častých různic mezi rodiči, což působilo tísnivě na
jemnou duši hochovu. Sám tíhl více k protestantismu a za to musil mnoho
zkoušet od učitele Jos. Diblíka. Neopovážil se doma si stěžovat na nelidské
jednání učitelovo, neboť nechtěl působiti nové různice mezi rodiči. Když bylo
Josefovi jedenáct let, rodiče se odstěhovali do Napajedel u Uh. Hradiště na
Moravě, kde se bystrému hochovi již lépe dařilo. S úctou vzpomínal na učitele i
děkana Papeže, jak s ním byli snášenliví. Bohužel otec nezůstal tam dlouho,
neboť se mu stýskalo po rušnějším životě. Odstěhovali se do Čermné u
Lanškrouna, kde hoch vyšel obecnou školu a byl dán do učení na krejčovinu.
Když Josefovi bylo 17 let, zemřel mu otec, a ježto byl již vyučen, vydal se na
zkušenou do Uher. Tam, jak vzpomínal, zažil nejkrásnější léta mládí a poznal
trochu politické svobody, po níž od té doby nepřestal toužit. Po dvou letech
pobytu v Uhrách musil se vrátit, aby se přihlásil k vojenské službě, a aby
nedostal bílý kabátec, raději se oženil a začal samostatnou živnost krejčovskou
ve vsi Nepomuku. Ježto byl velkým čtenářem a dobrým písařem, obstarával za
starostu takřka všechna řízení a tím si též finančně vypomáhal.
V té době obdržel od studujících v Uhrách knihu Slávy dcera, kterou se
nemálo potěšil, neb byl silně vlastenecky založen. Když již ve vysokém stáří
vzpomínal na své mládí, psal v svých pamětech doslovně:
“Nemohu vypovědět, jakou posilou mi kniha ta v mém životě po tom
dosavadním tápání ve tmách. Celé statě jsem z knihy té opisoval, učil se jim
zpaměti a rodákům přednášel v tajných schůzích u mne odbývaných a knize té
mám mnoho děkovat. Když totiž přišel památný rok 1848, netajiljsem sejiž tak
úzkostlivě se svými náhledy a pracoval jsem usilovně ve svém okolí pro volbu
dobrých českých lidí do zemského výboru. Svolával jsem schůze, řečni! a
horlivě agitoval a výsledek toho byl, že mimo navržené kandidáty byl jsem
zvolen i já, ač jsem vlastně ani nekandidoval.
V té době seznámil jsem se s některými výtečnými lidmi, jako na příklad s
Boženou Němcovou, Klácelem, farářem Bedřichem Košutem, s Arnoldem a
mnohými jinými členy bývalé Svornosti. Proto však jsem byl neustále pod
policejním dozorem, páni četníci byli mými stálými hostmi a neobtěžovali se
mne i noční dobou navštěvovati, zvláště jejich dotěravý desátník Šrenk
přicházel velmi často se mne vyptávat, co dělá vláda. Jako by nevěděl, že nic
jiného nežli dluhy! Když byl zvědav na knihy, které nejraději čtu, ukázal jsem
mu Brunclíka, Meluzinu, Jiříkovo vidění, Snář a Selskou pranostiku, jež jsem
měl již za tím účelem od jedné babičky vypůjčené. Nejraději jsem však čítával
Národní noviny, Šotka, redigované Karlem Havlíčkem, Selské noviny a
Večerní list od Arnolda a Moravské noviny, které mi šlechetný Klácel na žádost
Boženy Němcové bezplatně posílal.
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Získal jsem mravně mnoho, ale materiálně čím dále méně a litoval jsem moji
manželku, které čím dále přibývalo práce při našem požehnání manželském. K
tomu ona věrolomnost vlády při rozehnání říšského sněmu v Kroměříži!
Kdybych býval byl dobrým císařským, bylo by se mi vedlo dobře, ale takto, co
počít, kam se obrátit? Bylo mi se všech stran úzko, věděl jsem o svobodné
Americe, ale sjakou majetností se tam možno odvážit? Úzko bylo v těch dobách
mnohým a není divu, že se i od nás mnozí vypravovali hlavně do Banátu v
Uhrách. Já jsem jim úmysly ty neschvalovaljak z ohledů zdravotních, tak také z
ohledu na surovost a nevzdělanost tamního obyvatelstva a konečně, že Maďaři
po jejich nezdařené revoluci Slovany a Němce nenáviděli a všemožnépříkoříjim
činili.
Mé varování však bylo by marné, kdyby se mi nedostal do rukou opis dopisu
protestantského kněze Arnošta Bergmanna, pocházejícího ze Zapudova u
Mnichova Hradiště. Bylťon jedním z prvních přistěhovalců do Texasu. Sám byl
více Němec nežli Čech a přistěhovav se s jinými Němci roku 1848 do Texasu,
usadil se u Catspringu, odkud psával nadšené dopisy do Čech a na Moravu
svým souvěrcům o americké svobodě a mnohoslibné budoucnosti. Tak psal i
jistému Koláčnému do Stroužného v Pruském Slezku, aby za ním přijel. Vypsal
mu, co stojí cesta z Moravy do Texasu, jaká jest na cestě obsluha, jakájest tamní
krajina, při čemž vše velmi chválil. Upozornil jsem na onen dopis ty, kteří se
zajímali o Banát, a byl jsem též odhodlán s rodinou vydat se na cestu. Dopsal
jsem si o průvodní list i svoji živnůstku jsem již prodal, ale moje manželka
neměla chuti své rodné městečko opustit a do neznámé zámořské krajiny se
pustit a já, nechtěje j í činit násilí, povolil jsem a zůstali isme v našem
dosavadním ‘blahobytu’.
Ostatní rodiny, celkem šestnáct, vydaly se koncem roku 1851 přes Hamburk
na cestu do Texasu. Byli to první vystěhovalci z východních Čech a Moravy a
nevědělo se vůbec, zdali se před tou dobou některý Čech do Ameriky
vystěhoval, neboť úřady každou zprávu o stěhování se do Ameriky tlumily, ba
kladly vystěhovalcům všeliké překážky. V Hamburku padli naši ubozí
vystěhovalci do rukou nějakému Heřmanovi, který je na oko obstojnými
kontrakty přes Anglii do Liverpoolu vypravil, tam jim však byly dány
kontrakty jiné, dostávali špatnou, zkaženou potravu a každá rodina musila si
vařit sama. Jejich loď Victoria byla již přeplněna Irčany a tím se stalo, že z
našich vystěhovalců na té cestě, která trvala sedmnáct týdnů, celá polovina
zemřela a našla hrob ve vlnách oceánu. Skoro celý rok jsme neslyšeli nic o
nešťastné výpravě, až teprve v září r. 1852 obdrželi jsme truchlivou zvěst o
politováníhodném jejich osudu a pak začalo dopisování.
Mezi tím časem dopisoval jsem si s Klácelem hlavně o tom vystěhovalectví, o
něž se sám velmi zajímal a sám všechny moje dopisy a zprávy uveřejňoval, ač
moje jméno neudával, abych zbytečně nebyl stíhán. A tak se též stalo, že onen
dopis od Bergmana octl se doslovně v Moravských novinách, čímž se dostala
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zpráva o Texasu na Moravu a následkem toho velký zájem a hromadné
stěhování z východní Moravy do Texasu, zvláště krajanů protestantského
vyznání od Vsetína a Vizovic. Považuji se tedy nepřímo za původce stěhování se
rodáků našich do Texasu."
V roce 1853 se konečně manželka Lešikarova odhodlala na naléhání manžela
a dorůstajících synů k vystěhování, a ač se s těžkým srdcem rozloučila s rodnou
chyškou, na vše jsouc odhodlána, nastoupila po boku své rodiny dalekou cestu
za oceán. Avšak nebylo to tak snadné, neboť nejstarší syn byl již přes dvacet
roků stár a povinen k vojenské službě. Byly obavy, že nebude do Ameriky
puštěn, avšak na osobní přímluvu hraběte Norberta Poettinga, tehdejšího
podkrajského okresu lanškrounského, který byl dobrým přítelem
Lešikarovým, při odvodu vojenským lékařem uznán za neschopného a
propuštěn.
S Lešikarem se vypravilo sedmnáct rodin. Dne 9. října roku 1853 opustil
domov. Začátkem listopadu sedali již na loď Savannah a právě o vánocích
přistáli v Galvestonu.
Pět těžkých vozů, do každého z nich zapřaženo bylo pět párů dlouhorohých
volů, bylo naloženo těžkými kufry a zavazadly vystěhovalců a mezi ně uloženy
do peřin nejmenší děti - postupovalo směrem k severu. Byl to kus únavné cesty
blátem a výmoly, vozy i s voly se v něm bořily, že mnohokrát musil býti celý
náklad složen, aby samotný vůz připřažením dalších párů volů mohl býti z bláta
vytažen. Celý první den ještě bičoval tváře vystěhovalců nelítostný déšť a hlavy
tísnily těžké myšlenky, když vozkové oznamovali, že cesta za podobných
okolností může trvati deset i více dnů a že deště v této krajině jsou trvalé.
Však již druhého dne bylo lépe, když se nebe vyjasnilo. Výprava nocovala v
lese pod vozy a na vozech; ohřáli se u ohňů a ženy uvařily teplé pokrmy. Brzy se
však ukázalo, že ani zásoba potravin nestačila, ježto nikdo nečekal, že pojedou
tak dlouho pustinami, kde nebude možné nic koupit ani vyměnit. Na štěstí
někteří muži měli s sebou pušky a ti stříleli cestou vrány a zajíce. Děti při
spatření farmy se rozběhly, žádajíce od usedlíků něco k jídlu, alespoň
brambory, ale majitelé farem měli sami málo, ač i o to se rádi rozdělili s
hladovými přistěhovalci.
Tak konečně po čtrnácti dnech dojel Lešikar do osady New Ulmu, kde byl
usazen jeho krajan Karel Šiller, jenž již dva roky v této zemi bydlil. Byl jedním z
té výpravy, kterou stihlo na moři neštěstí. U něho se Lešikarovi usadili, ale ježto
pro všechny nebylo ani v domě ani na farmě místa, musili se spokojit s bytem
pod rozložitým dubem, kde sice nepršelo, dokud nepřišel liják, ale chladno bylo
stejně jako na otevřené prérii.
V té době byl Texas ještě velmi řídce osazen (604.215 obyvatelů, z nichž
182.921 bylo černochů-otroků) a v středním území byly ještě ohromné rozlohy
neosazené. Farmy se nalézaly jen poblíž lesíků, aby bylo dříví na stavbu
skrovných obydlí a k stavbě plotů. A což ta první obydlí přistěhovalců! Nebyla
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sice pod zemí ani z drnů jako na středozápadě, kde byl nedostatek dříví, byly to
sruby z netesaných trámů a mezi těmi byly takové otvory, že se jimi psi i kočky a
jiná havěť na noc neb za bouří uvelebili s majiteli pod stejně chatrnou střechu.
Že mezi tou havětí bylo dost nevítaných hostů, jako tchořů, hadů a pod.,
netřeba ani připomínat. Mnozí z prvních osadníků vypravují o tom zajímavé a
veselé historky. Místo oken byly ponechány pouze otvory, jež se na zimu
ucpávaly slámou neb mechem. Dveře byly svázány ze všelijakých otesků.
Prkno, hřebík, kousek železa náležely mezi vzácnosti a jaký div, že v celém
okolí, do něhož se Lešikarova rodina přistěhovala, byla jen polovina vozu.
Lešikar sám až po několika letech se zmohl na podobnou ekvipáž. Z nedostatku
peněz si koupil k jízdě mexikánského koníka, který však složil své břímě,
kdykoliv a kdekoliv se mu uzdálo, nedbaje, zdali s tím místem bude jezdec
spokojen. Později přikoupil k němu pár volů, aniž si byl vědom, že jeden z nich
se obíral již myšlenkami o pomíjejícnosti tohoto světa, což svému novému pánu
brzy dokázal odchodem z tohoto slzavého údolí. Podobné příhody potkávaly
Lešikara každou chvíli, neb nemajetný kupuje nejdráže. Kupoval jen na úvěr a
věci nejlacinější bez ohledu, zdali se sešlostí věkem příští okamžik nerozpadnou.
Šlo to s nimi jen velmi pomalu kupředu a není divu, že jim bylo těžko přivykat
novým poměrům, zvláště manželce a dětem.
O potraviny nebyla nouze, maso nahrazovala jim zvěř, zvláště zajíci, kterých
byla všude hojnost, zeleninu nahrazovala tráva lebeda a kávu pražená kukuřice.
K rolničení nebylo jiných nářadí nežli těžký pluh a motyka. Místo branami se
vláčelo haluzemi se stromů nasekanými, na něž se vláčející postavil. I semeno
bavlníkové ručně seté se podobným způsobem zavláčelo. Kukuřice se sázela
ručně mezi dvě brázdy a vše se motykami okopávalo.
Nerií divu, že novým poměrům, zvláště nedostatkům, bylo těžko přivykat
rodině Lešikarově a všem ostatním, kteří přišli nepřipraveni. Brzy po příjezdu a
mnohokrát poté vybízela manželka Lešikara k návratu do vlasti. Těžko bylo
manželu v takových chvílích, ale uspokojoval manželku, že jen co si vydělají na
zpáteční cestu, že tak učiní, doufaje, že do té doby manželka poměrům zvykne a
nedostatek pomine. Sám však ani na okamžik nezatoužil po někdejší vlasti a
přes to, že rodnou zem svou ctil a jí si vážil, neprojevil přání k návratu. Sám
povzbuzoval krajany k vytrvalosti a zmužilosti těše je, že budoucnost je odmění
za všechna dnešní uskrovnění a usilovnou práci. Pouze jedna okolnost je hnětla,
které si dříve neuvědomil, a ta byla, že v Texasu panovalo té doby otrokářství.
Již od roku 1836, kdy se Texas odtrhl od republiky Mexické, bylo v něm po
způsobu ostatních států jižních zavedeno otrokářství. V témž roce nahrnulo se
do tohoto nového státu Unie mnoho otrokářů ze států Mississippi, Missouri,
Georgie, Již. Karoliny, ba i ze severu, neboť pozemky v Texasu byly velmi laciné
a k tomu velmi úrodné. Není divu, že otrokářství bujelo a počet otrokářů
každým rokem vzrůstal.
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Otrokáři zacházeli se svými otroky mnohem hůře než s dobytkem. Pro ne
patrný odpor neb nelibost a liknavost byli zmláceni nejsilnějšími otroky, že zů
stali v bezvědomí. Sami otrokáři otroky věšeli a odstřelovali, aby si tak zajistili
oddanost a poslušnost ostatních. Byly to hrozné případy týrání. Naši krajané
byli svědky těch krutostí a vypravují o četných výjevech v svých vzpomínkách z
těch dob. Sám Lešikar byl svědkem mnohých výjevů krutého zacházení s
otroky, zvláště jeden utkvěl mu v mysli do posledních let a vypravuje o něm v
svém životopise takto:
Jeden takový otrokář, Američan, který bydlil nedaleko našífarmy, držel přes
sto otroků na své plantáži. Byl to surovec, jemuž se tyranství zračilo v očích, a
také se svými otroky zacházel hůře nežli se psy, jichž choval na plantáži velkou
spoustu.
Nevím, z jaké příčiny jeden z otroků (černochů) mu při příležitosti utekl.
Když se o tom majitel dověděl, vzal pušku, asi tucet dobře vycvičených slídících
psů a asi desetijiným otrokům rozkázal, aby se k němu přidali, a vsednuvše na
koně, jali se černocha stíhali. Potkaljsem je na této honbě nedaleko našífarmy.
Zastavili mne a ptali se, zdajsem tudy neviděl utíkat černocha. Odpověděljsem,
že nikoli, ale brzy poté již mu byli na stopě a netrvalo dlouho, když našli
utečence schouleného pod skalou v lese. Když psi doběhli k černochovi, jali se
jej trhat, a když je pán milostivě odvolal, měl otrok roztrženou spodní část těla
tak těžce, že mu vnitřnosti vyhřezly. To však nepohnulo bílého otrokáře k
útrpnosti, ale hodil zběhu na krk laso, přivázal sije k sedlu a více vlekl nežli vedl
otroka zpět na farmu. Když jsem průvod opětně potkal, viděl jsem, jak si
nešťastník jednou rukou přidržoval provaz na krku, druhou vnitřnosti,
zanechávaje za sebou silnou stopu krve. Tak jej přivedl na dvůr, přivázal k
stromu, a dav do rukou nejsilnějších otroků karabáče, poručil jim, utečence
tlouci a všem ostatním černochům obstoupiti a přihlížeti divadlu, abyjim přešla
chuť k podobným záměrům. Snad měl v záměru černocha k smrti dotlouci,
kdyby manželka otrokářova byla se náhodou nevráila z městečka. Spatřivši
toto zvířecí počínání manžela, zastala se ubožáka, který již pod ranami do
bezvědomí klesl, ujala se ho a obvázavši mu rány, tak mu život zachránila.
Po čase jsem se sešel s oním černochem, byl již vyhojen a ukazoval mi
hroznou jizvu na životě. Zanedlouho potom jsem se dověděl, že černoch ten
opět prchl i se svou milenkou, ale to byljiž chytřejší; namazali sinohy kravským
lejnem, aby psi jejich stopu nemohli vypátrali. Uspořádán byl nový hon, který
trval mnohem déle nežli první, ale tentokráte se jim nepodařilo zběha nalézti.
Věděl jsem, že se skrývali celý týden, dokud honba trvala, na farmě jednoho
Čecha.
Po zvolení Abrahama Lincolna za presidenta Spojených států v roce 1860
nastala v státech jižních velká nevole, neboť se vědělo, že nový president jest
odpůrcem otrokářství, a otrokářské státy se připravovaly k odtržení se od Unie.
Též Texas přese všechno varování svého výtečného politika Sam. Houstona se
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přidal k oněm povstaleckým státům a již roku 1861 přijal zákonodárný sbor v
únorovém sezení usnesení, jímž tento stát byl prohlášen za nezávislý na Unii -za
stát konfederační. Šlechetný vlastenec Houston, tehdejší guvernér státu, když
cítil blížiti se zlé doby a možný bratrovražedný běs, protestoval silně proti
tomuto usnesení, varoval svůj lid, ale marně. Jeho hlas zanikl ve zmatku
politickém a v sobeckých zájmech jednotlivců, zvláště četných a mocných tehdy
obyvatelů otrokářů, kteří cítili, že běží o jejich výnosné živobytí, a byli
odhodláni podniknouti všechno, aby nemohli býti zbaveni svého živého
majetku, svého černého bohatství.
Nechtě se zpronevěřiti svým zásadám, Houston se vzdal úřadu a na jeho
místo byl zvolen dosavadní náměstek Edvard Clark - zuřivý zastánce
otrokářství. Ten vydal ihned nařízení ke sbírání a zřizování armády; stát byl
rozdělen na vojenské obvody, z nichž každý dostal svého prevost-maršála a
dnem 8. června vyhlášen byl v Texasu stav obležení. Zákonem nařízeno, aby
každá osoba mužského pohlaví ve věku od osmnácti do čtyřiceti let byla
povolána k plnění vojenských povinností. Vyňati byli pouze ti, kdož vojenské
služby byli úplně neschopni.
V takových neklidných poměrech se octli též přistěhovalci texasští, a byli to
jmenovitě naši krajané, kteří přirozeně nesouhlasili s otrokářstvím a přáli více
Severu. To věděli otrokáři sami zjednání českých osadníků a střehli každé jejich
hnutí, aby se vojenské povinnosti nemohli vyhnouti.
V těchto tísnivých poměrech se octli naši rodáci, kteří se těšili na úplnou
svobodu v zemi. Když však do této země přijeli s největšími nadějemi, ani se
neohřáli a již se počaly na obloze objevovati válečné mraky. Mnozí z nich proti
svému přesvědčení a proti své vůli byli vyrváni z rodinného kruhu verbíři a
tajnými špehy a zataženi do válečné vřavy.
Tak bylo i s Lešikarem, který, ač dovedl býti spokojen i s tím málem, které zde
našel, a když jiní reptali, sám povzbuzoval a nabádal, aby si vážili této země
svobody. Jako by s něho něco spadlo, když vstoupil na půdu nové vlasti, jako by
mu okovy spadly s rukou, bylo mu volno. Věřil, že trpělivostí může se jen v
takové zemi dopracovati spokojenosti. Brzy po příchodu dopsal Klácelovi a
Boženě Němcové, aby mu posílali četbu a udržoval s nimi až do války čilou
korespondenci. Z té doby se zachovalo několik dopisů, z nichž pro zajímavost
obsahu uvádím dopis Boženy Němcové ze dne 12. srpna roku 1856, jenž zní
doslovně:
"Šťastný příteli! Současně dovoluji si Vám poslali výtisk mé nové knihy. Vím,
že zajímal jste se o moje věci a české knihy vůbec, proto doufám, že i tuto
přijmete ode mne s povděkem. Ráda uslyším od Vás nějakou zprávu, neboť v
poslední době mnohokráte jsme s manželem na Vás vzpomínali, ježto poměry
naše jsou čím dále, tím nesnesitelnějšími.
Jak Vám snad známo, v červenci zemřel náš veliký vlastenec a drahý přítel
Karel Havlíček u svého švagra Jaroše. Navštěvovala jsem jej často v době
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nemoci jeho a jako ostatní jeho četní ctitelé zúčastnili jsme se s manželem
slavného pohřbu. Při tom položila jsem věnec najeho rakev. Byli přítomni snad
všichni věrní a přední pražští i venkovští ctitelé Karlovi, ale nevím, že právě
mému manželu vládní úřady nemohou účast na pohřbu zapomenouti. Když
jeden úředník přímo jej z toho odsuzovaljakoby z přečinu, že rozdával úmrtní
listy, rozčilil se manžel tou měrou, že se proti úředníku příkře postavil a za to byI
odsouzen na osm dní do žaláře. Při soudu mluvilo se hlavně o tom, že si při
pohřbu provokativně počínal, a o urážce na cti se ani nemluvilo. Manžel podal
sice rekurs, ale jsou obavy, že se již do státní služby nedostane a snad ani do
soukromé, o niž má zadáno. Já se obávám ještě horšího, že jej zbaví pense a z
Prahy nás vypovědí.
Příteli, ani netušíte, jak těžký zde ve vlasti život prožíváme. Na sebe samu už
ani nehledím, já už jsem zrozena k bídě a neštěstí, alejde mi o ty děti. Živím svou
rodinu jen duševní prací, ale považte, jak mohu psáti, když v mé hlavě plno
starostí o skývu chleba straší jako těžká mlha. Jak mám shánět dětem živobytí a
lidem potěšení svými duševními vlohami, když mne život ubíjí a svět k smrti
rmoutí! Mnohému se snadno řekne - kdo nepracuje, ať nejí. Blázen takový si
myslí, že, když může švec s prázdným žaludkem ušít botu, že i spisovatel může
román ukovat, za nějž mu pak nabídnou chudou odměnu. Věřte mi, příteli,
kdyby mi nešlo o ty děti, šla bych sama někam sloužit, ale dokud nemám děti
zaopatřené, musím trpět. Jak je mi bolno, když vidím své děti chodit v
záplatovaných šatech vedle dětí bohatých rodičů!
Odpusťte, že si Vám tolik stěžuji nad neblahými poměry, ale mám ve Vás
velkou důvěru a pak chci Vám naznačit, jak můžete být šťasten, že jste z
takových poměrů unikl. By! to šťastný tah ajá budu do smrti litovati, žejsem se
již tehdy nerozhodla, když jste odjížděl a i můj manžel byl svolný odjeti do
A meriky. Byla bych sijiž do této chvíle ušetřila mnohou hořkou chvíli a zbavila
se těchto bídných poměrů. Dnes již nedbám, jak to s námi dopadne, jsem
odhodlána na všechno, ani té nebezpečné cesty přes moře bych se neobávala, jen
když bych mohla děti přivésti do země jistější budoucnosti, sama se spokojím
třeba s okoralým chlebem.
Buďte zdáv, milý vlastenče a náš příteli, zdravte ode mne milou Vaši
manželku a děti a všechny naše dobré české lidi ve Vašem okolí a prosím,
vzpomeňte si též na nás dopisem. Žijte šťastně v té nové vlasti a nikdy nelitujte
toho, že opustil jste rodnou zem, že žijete v cizině - vlast je všude tam, kde jsou
lidé jednoho jazyka a jedněch mravů a snah.
Vám vřele oddaná Božena Němcová.”
Jednoho dne došel Lešikara též dopis od Jana Bárty Letovského ze St. Louis,
v kterém jej vyzýval, aby se stal podílníkem v nově se zakládajícím českém listě.
To byla voda na mlýn Lešikarův. Od souseda k sousedu běhal a sháněl další
podílníky a v kratičké době oznámil vydavatelstvu asi dvacet nových podílníků.
Brzy potom začaly vycházet českoamerické “Národní noviny” a jméno
Lešikarovo bylo v nich oznámeno jakožto hlavního jednatele pro Texas.
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Avšak toto jednatelství Lešikarovi valně neposloužilo. Ač sám radil
vydavatelstvu, aby z obezřetnosti nevystupovali politicky ani nábožensky, tak,
aby list byl všem krajanům bez ohledu náboženství přístupen a i v svobodných a
otrokářských státech mohl být připuštěn, marná byla jeho varovná slova. Ještě
před volbami byla uveřejněna na první stránce pod hvězdnatým praporem
podobizna Abrahama Lincolna a on byl ohlášen v tomto českém listě jako
jediný logický kandidát presidentství s celým svým programem. A nedaleko od
této podobizny bylo zřetelně otisknuto jméno Lešikarovo. Z toho bylo možné
snadno posoudit texaským otrokářům a Němcům, ke které straně se Lešikar
hlásí. Tehdy začaly těžké dny v této zemi naděje pro Lešikara a jeho rodinu. V
kratičké době přinesly nejprve německé noviny, později i anglické jméno
Lešikarovo jakožto nejhoršího abolicionisty s poznámkou, že lidi toho druhu
bylo by záhodno pověstiti na prvním dubě, jakožto osoby nebezpečné jejich
svaté věci.
Kdo znal tehdejší poměry v jižních státech, kde často lidé nevinní byli stíháni
a věšeni, nebude se diviti, že Lešikar a jeho rodina se necítili ani jediným
okamžikem jisti svým životem. A byli to zvláště Němci, kteří byli většími
nepřáteli Čechů nežli sami američtí otrokáři. Krajané byli žalářováni, v
příbytcích přepadáváni, od pluhů a rodin odtrháváni bez ohledu, že bylo v
domě několik malých dětí, jež potřebovaly živitele, ženy nemocné, že byla bída a
nedostatek.
Když se rozpoutala bratrovražedná litice, Texas byl od celého světa odříznut,
vázl obchod a farmáři nemohli ani bavlnu zpeněžiti, leda vývozem přes hranice
do Mexika. Ale i hranice vláda střehla, a byl-li náklad zachycen, konfiskovala
jej. Za války si vláda vypomáhala, jak se dalo. Když nebylo peněz, zastavovalo
se vše, co mělo jakoukoli cenu. Úřady civilní i vojenské nebyly kontrolovány,
každý si počínal libovolně, bralo se, co se komu hodilo, a ochrany před násilím
nebylo nikde.
Každý, kdo mohl unésti zbraň, musil do války, nakonec i muži do padesáti
let. Starší pak občané měli tvořit tak zvané “Minut men”. Mladé lidi nebylo lze
spatřiti, jen šedivé starce, ženy a děti - vše bylo ve zbrani, válce se musilo
obětovati i pole. Mnoho mladých lidí uprchlo v tom nepořádku do lesů, kde
jako divá sběř se potulovali, vydáni jsouce všemu nebezpečí. Zadně se skrývali,
v noci byli na cestách, hledajíce potraviny, brodili se blátem, potoky, přebíhali s
místa na místo, aby nepadli do rukou slídilů, vědouce, že by pak trestu smrti
neušli.
Samo sebou se rozumí, že ani rodina Lešikarov ušetřena. Jednoho dne, již za
soumraku, krátce po vyhlášení války, když celá rodina seděla pohromadě, radíc
se, jaké kroky by se měly učinit, bylo zabušeno na dveře a několik ozbrojených
Němců ze sousedství vstoupilo bez pozvání dovnitř. Měli s sebou již asi pět
mladíků, jež vedli k odvodu a vyzvali Lešikara, aby poslal bez odkladu své syny
též k odvodu. Lešikar prohlásil, že se příštího dne vydají do města k prohlídce.
Avšak marně. Tři nejstarší hoši musili okamžitě cestu k odvodu nastoupit.
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Matka ani otec nečekali, že se některý ze synů vrátí - byliťzdraví a statní hoši.
Nejmladší nebyl ještě osmnáctiletý. Pro toho matka nejvíce plakala, když ani
ten se nevrátil, ale byl oblečen do vojenského šatu. Teprve po šesti nedělích
podařilo se otci zakročením u samého generála McCrudia vymoci jeho
propuštění. Ale ježto se ani tak necítil doma jistým, bylť na své stáří statné
postavy, odešel i on z domova a s jinými krajany se potloukal v lesích.
Těžko vypsati, s jak bolestnými city vyprovázel otec své syny po několika
dnech výcviku v Brenhamu do Vicksburku na řece Mississippi. Kolik padlo
tehdy slz matčiných, která již v duchu viděla svou pýchu, své děti zmrzačeny,
snad i jako mrtvoly, a to pro udržení otroctví v zemi. Co si doma bez nich
počnou, vždyť otec jest již stár, těžké práce neschopen a mimoto přibyla k nim i
manželka nejstaršího syna s rodinou, o něž bylo třeba též se postarat. Všechna
starost o hospodářství padla na otce a obě ženy.
Ale již třetího dne po odchodu nováčků z Brenhamu přijel v noci na koni
tajný posel k Lešikarům, který sděloval vystrašeným rodičům, že oba jejich
synové ještě se dvěma sousedy-kamarády Tomášem a Janem Votýpkou za
pochodu uprchli. Na okamžik se rodičům ulevilo, ale i zde byla nejistota,
nebudou-li vypátráni a na místě jakožto zběhové zastřeleni. Vždyť bylo
všeobecně známo, že otec jest velký nepřítel otrokářství, a se syny takových
zrádců se nečinily milosti.
Dokud trvalo válčení u Vicksburku, bylo s uprchlíky dobře, neb většina mužů
i slídičů byla v něm zúčastněna. Dvakrát se podařilo hochům za noci doplížiti se
nepozorovatelně k domovu svých rodičů, obejmout se s nimi a pověděti jim
narychlo o svých strastech a odnésti si trochu živobytí do svých skrýší.
Vicksburk padl a tamní odštěpenecké vojsko bylo zajato, ale když slíbilo, že
nebude již proti Unii bojovati, bylo na čestné slovo propuštěno domů, aby
nemusilo být v táborech živeno. Většina těchto propuštěnců se stavěla
věrolomně v nové pluky a ty, kdož se zpěčovali, násilím k tomu přinucovala.
Tehdy teprve nastal zběsilý hon na ty, kdož se vyhýbali válce. Cviěené tlupy se
potloukaly dnem nocí krajinou, pronásledujíce a honíce lid jako dravou zvěř za
pomoci slídivých psů. Tak se stalo, že i na manželku nejstaršího Lešikarova
syna, když byla jednou v lese, vyskočilo asi pět slídících psů, porazili ji a nejen že
roztrhali na ní šaty, ale až do krve ji pokousali. Byli by ji snad roztrhali, kdyby
stihatelé jich neodvolali od mladé ženy. Na konec se jí ještě vysmáli, když
zkrvavená utíkala k domovu. Vracela se právě od skrýše svého manžela, když se
dověděla, že slídiči byli viděni v tom okolí.
Několikrát přijeli slídiči na farmu Lešikarovu v noční době, neočekávaně,
doufajíce nalézti doma některého z běženců, rozházeli všechen nábytek,
zpřevraceli všechno hledajíce utečence, ale marně. Šťastnou náhodou žádného
ze synů nenašli a tak ušli jeho synové potupné smrti provazem.
Celá řada českých hochů vedle Lešikarových byla mezi tak řečenými běženci.
Byli mezi nimi bratři Šebestové, bratři Ječmenové, Vychopeň, Rubač, Kotrla a
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bratři Votýpkové. Zdržovali se výhradně v lesích v létě, v zimě, v dutých
stromech a v skalních jeskyních. Byli otrháni, bosi - hladoví, neboť někdy,
jmenovitě v zimní době, neměli sousta chleba. Tu mezi sebou tahali losy, který z
nich má se vydati na nebezpečnou cestu k domovu neb k některé dobré české
rodině bydlící nablízku, aby vyprosili pro sebe a své nešťastné přátele-kamarády
chleba a jiné potraviny. Kdo vytáhl nešťastný los, musil bez milosti v noční době
z lesní skrýše hledat obživy pro všechny. To stihatelé dobře věděli a v tajných
skrýších neb poblíž domovů osadníků číhali a po podezřelých i méně
podezřelých osobách bez milosti stříleli. Tak byl postřelen Lešikarův soused
Tomáš Votýpka, sebrán a odvléčen do vězení, kde bez lékařské pomoci k
velkému zármutku rodičů zakrátko zemřel. Předešel však svou smrtí ještě horší
katastrofu, neb jeho bratr Jan byl chycen a jakožto běženec vojenským soudem
k smrti zastřelením odsouzen. Nežli byl ortel smrti vykonán, podařilo se Janovi
v těch nepořádcích a zmatku opět utéci, čímž i život zachránil.
Byly to zlé časy i pro ty, kdož ve válce nebyli, nejhůře snad právě v českých
okolích. Nebylo potřeb, nebylo možné nic koupit leda za ohromné peníze,
neboť zboží do Texasu mohlo být dováženo jen přes Mexico, ale nebylo
obchodníků, nebylo ani kupců, neb panovala velká peněžní tíseň. Obyčejná
ženská zástěrka stála třicet dolarů, pár střevíců padesát dolarů a potraviny byly
stejně drahé. Pražená kukuřice sloužila místo kávy, sbíraly se traviny na zimu a
různé kůry, jež se rozmílaly a prach z nich se míchal s kukuřičnou moukou a z
toho se peklo jediné známé pečivo - chléb. Lépe bylo v létě, ženy, děti a starci
celé dny sbírali jahody, ořechy, houby, chytali a stříleli ptáky, zajíce a vůbec
všechnu zvěř a maso se ukládalo na zimu.
Lešikar, jenž byl již nějakou dobu pod dozorem vojenských stráží a nemohl se
takřka hnouti, ani práh překročiti bez jejich průvodu, počal malomyslněti. Věru
nečekal, že válka bude tak dlouho trvat, a pohled na utrápenou manželku která sice manželu již nevyčítala, pozorujíc jasně, že i on velice trpí - nedodával
mu síly a zmužilosti. K tomu ho trápila myšlenka, jak se daří synům. Těžce
zkoušel starý tento muž, celé noci oka nezamhouřil očekávaje, že některý ze
synů může přijít se najíst. Dobře věděl, že někde nedaleko stavení čekají na svou
oběť slídiči s nabitými puškami. Vlas starcův v poslední době neobyčejně zbělel
a hlava se nachýlila k prsům.
Až tu jednoho dne přišla úřední zpráva, že jeho nejmladší syn onemocněl
zápalem plic a ve dnech daleko od domova až u hranic mexických zemřel v lese a
tam též byl pochován. Byla to strašná rána pro nešťastné rodiče. Věděli, že
doma by se mu to nepřihodilo, vždyť tam nebylo nikoho, kdo byjej ošetřil, kdo
by dal teplou přikrývku, kdo by podal teplého nápoje neb jídla, a tak zaplatil
svým životem jako celá řada jiných nechuť k straně otrokářů. Byla to smutná
cesta otce a matky k místu, kde jejich syn byl pochován - smutnější, než je možné
vypsat, zvláště když konec války dosud nebyl v dohledu a o druhých dvou
synech též dlouho již neslyšeli. Či snad i oni již někde dokonali?
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Až po šesti měsících se dověděli nešťastní rodiče, že i druhý syn těžce
onemocněl a leží v dalekém lese v bezvědomí. V té chvíli byla dobrá rada
těžká, jak přinésti synu lékařskou pomoc a nevyzraditi jej? Vždyt domů jej vžiti
nemohli. Byl by jistě neušel smrti provazem. Či lépe a čestnější by bylo nechati
jej zhynouti takto v lese? Manželka nemocného syna jakož i matka naříkaly nad
zlým osudem, který je sem dovedl a tak těžce je pronásleduje, a prosily otce, aby
pro něj něco vykonal.
Tu jedné noci stráž skutečně se od jeho prahu vzdálila a tím umožnila, že se
Lešikar vydal v noční době na koni do města Houstonu k lékaři Naglovi, který
byl známým lidumilem a tajným unionistou, zdali by pro syna nemohl něco
učiniti. A skutečně dobrý ten muž ochotně vyhověl léky, po nichž se v krátkosti
syn úplně vyléčil.
Jedné jarní noci roku 1865 se hoši Lešikarovi vrátili domu ze svého lesního
úkrytu se zprávou, že válka je u konce, že generál Lee prý se vzdal s celou svou
armádou Seveřanům. Byla to radostná zvěst, dlouho očekávaná, ale otec nedů
věřivě kroutil hlavou. Pamatovali’se dobře na podobné zprávy ze svého dětství,
že Napoleon byl na hlavu poražen, ale všechny ty zprávy se ukázaly falešné.
Proto varoval syny, aby té zprávě nevěřili, že může to být jen léčka na ně ijejich
kamarády, aby ze svých úkrytů vyšli na světlo boží a stihateli byli pochytáni.
Synové uznali, že otec může mít pravdu, a té noci smutně odcházeli z domova
opět do svých skrýší v lese se zásobami potravin.
Než zpráva ta ukázala se přec jen pravdivou a bitvou u Palo Alto v západním
Texasu bylo zakončeno ono obrovské drama v historii Spojených států bratrovražedné boje. Seznal to i Lešikar sám, když viděl, jak otrokáři v jeho
okolí začali prodávati své renče za nízkou cenu a stěhovali se se svými rodinami
do neznámých končin. Pozemky po nich kupovali ponejvíce přistěhovalci, kteří
měli bavlnu k prodeji, jíž se za války zbaviti nemohli. Avšak nyní cena bavlny
rychle stoupla na 22 až 30 centů za libru, což byla tehdy obrovská cena. Tak se
stalo, že se někteří přistěhovalci, kteří na bavlně za války pilně pracovali a ji
mohli udržeti, stali pojednou zámožnými. I Lešikar měl větší zásobu bavlny, za
niž stržil asi patnáct set dolarů, což postačilo zahojiti staré rány a nedostatek.
Ale ani ukončení války neznamenalo konec všem utrpením, neboť
neuspořádaných poměrů hleděl kdekdo využitkovati. Po rozpuštění armád se
krajem potloukaly celé bandy různých vyvrhelů, kteří kradli, loupili a ničili
majetek a neštítili se ani vražd. Stříleli po dobytku popásajícím se po prériích
jako do terče, pronásledovali dívky a ženy, že se ani nesměly samotný ukázat
venku, leda v mužském přestrojení. Přepadávali formany, vracející se s
nákupem zboží a s penězi za prodanou bavlnu, a olupovali je, bránící se muže
zcela jednoduše na místě odstřelovali. Proto jezdilo pohromadě vždy několik
vozků dobře ozbrojených, ale co to bylo plátno proti zákeřníkům, kteří byli lépe
vyzbrojeni a v střelbě vycvičeni!
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Jako sluníčko po bouři oblažuje člověka, tak i pro rodinu Lešikarovu
znamenal nastalý obrat mnoho. Po všem tom utrpení a ztrátě peněžní mohli si
volněji oddychnout. Vytrpěli mnoho všichni, ale stařičký otec často říkával, že
žiti v pohodlných okolnostech dovede i největší hlupák, a kdo nic nevytrpí, že
není ani hoden nějaké vymoženosti - svobody, nedovedeť si jí vážit.
A skuteěně osud a ěetná ta utrpení učinila právě z těch prvních pionýrů
texaských jmenovitě zcela jiné lidi, nežli byli, když opouštěli rodnou zem. Lidi
soběstačné, nezávislé se smyslem pro povinnost k sobě a svým bližním.
Lehkovážnosti, která jest výsledkem samozřejmosti a snadnosti životních
podmínek, v dobách těch mezi našimi krajany nebylo.
Přišli nepřipraveni do nezvyklých poměrů, ale pustili se v boj. Umírali
vyčerpáni, ale nevzdávali se, a ti, kteří vytrvali, zvítězili. Amerika je přijala
chladně, dovedla je pokořit, až zasténali. Zůstali však mnozí, kteří obrovskou
trpělivostí a houževnatostí dospěli k nejvyšší metě života lidského. Byli to
velikáni dějin amerických, již kladli pevné základy novému státu. A jest jen
chloubou naší, že mezi nimi byli naši ěeští mužové vzoru velkého vlastence
Josefa Lidumila Lešikara. A mužové a ženy takové si zaslouží více nežli milé
vzpomínky svých potomků - trvalého pomníku, který by hlásal celému státu na
věčné časy o jejich nezměrném hrdinství.
Lešikar se těšil ze štěstí svých dítek ještě mnohá léta. Když dopisoval svůj
životopis v letech osmdesátých, pravil doslovně: “Sedím nyní s manželkou v
kruhu šťastné rodiny naší, skládající se ze tří synů ajejich manželek a ze čtrnácti
vnuků. Žijí svorně v svém sousedstvu a patero národních časopisů mi poskytuje
poučení, zábavy a rozhledu po širém světě. Těší mne, že jsem žil v době tak
pohnuté a že na mne ani milípřátelé z Čech nezapomněli a stále mi dopisují a že,
opustím-li dnes neb zítra dějiště svého pohyblivého života, bude to v poklidu a
spokojeně. ”
A také se mu to splnilo. Zesnul klidně dne 26. října roku 1887 jako kmet
jedenaosmdesátiletý; jeho věrná družka ho předešla o tři léta dříve.
Přetištěno z Národního kalendáře. Amerikán

Miluji sedláky: nejsou tak učení, aby myslili zvráceně.
Michel de Montaigne
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Poznámky čtenáře českých detektivek
Vilém Hejl
I.

Přibližně v časech, kdy film byl všehovšudy zábavní atrakcí pro
nenáročné obecenstvo z periferních sálů a kdy jen m álokdo rozeznával
v dílech Méliese a Griffithe první kroky nové umělecké discipliny,
prudce rozkvétal za hranicí literatury nový žánr. Rozhojňoval škálu
lidové dobrodružné četby, která měla na pozornost literární kritiky a
vědy asi tolik naděje, jako nemanželská služka na dráhu dvorní dámy.
Hrdý rodokm en žánru, na jehož počátku stojí Edgar Allan Poe, nebrali
na vědomí kritici, namnoze o něm nevěděli autoři a byl by dokonale
lhostejný většině čtenářů. Přes oficiální odmítavý chlad, ne-li prudkou
negaci, se detektivkám dařilo.
M arjorie Nicholsonová (jak ji cituje Škvorecký ve svých Nápadech
čtenáře detektivek) píše, že popularita detektivek byla způsobena
orientací čtenářského zájmu “od přehnané subjektivnosti k žádoucí
objektivnosti, od rozvleklého rozpitvávání citů k přímému apelu na
rozum; od opětovaného zdůrazňování, že lidé jsou obětmi prostředí
nebo vlastních žláz, k názoru, že lidé dovedou vědomě kout pikle a
vědomě plánovat; od ‘proudu vědomí’, který nás jako Léthé hrozí
zaplavit m onotonií, k analýze příčin, kontrolované a řízené
přemýšlejícím mozkem; od beztvárnosti k formě; od nedospělého k
dospělému; a především od chytrého a snadného pesimismu, který lidi a
vesmír vykládá v pojmech morální nesmyslnosti, k nové víře ve vesmír
ovládaný příčinami a následky.”
Naopak Karel Čapek vidí v detektivce ztělesnění vůdčích prvků
současností, neboť “se tu odehrává dějinný převrat m oderního myšlení
způsobem přímo dokum entárním ; tak zejména praktický racionalism,
duch metody, všestranná vědecká poučení, naprostý empirism a vášeň
pozorovací, analýza a záliba v experimentu, filosofická bertillonáž a
potlačení veškeré hanebné subjektivnosti, není-liž to všechno napojeno
mlezivem a mlékem božské krávy našeho věku? Myslím to, jářku, v
dobrém i špatném; detektiv je úhrnný typ našeho věku, tak jak je Cid
úhrnný typ rytířského středověku. Žije plně a dychtivě v současnoti,
vždy up to dáte, vždy se chápaje všeho, co mu poskytuje věda, technika,
poslední okam žik...”
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O čtyřicet let později se americký sociolog Daniel J. Boorstin
vyslovuje poučen zkušenostmi s “božskými kravami našeho věku”
hodně skeptičtěji. Mluví sice spíš o kriminální reportáži, ale jeho závěry
lze vztáhnout i na detektivku: “The world of crime, even more than that
of sports, is a last refuge of the authentic, uncorrupted spontaneous
event. O f course there are rareexceptions(the‘planned’violators oflaw
for political purposes, like the suffragettes, or more recently the
Freedom Riders in the South). But generally speaking crimes are not
pseudo-events, however industriously they may be exploited by the
press. Only seldom they are committed for the purpose of being
reported. Quite a contrary: a man who commits a m urder or a rape, who
robs a bank, or embezzles from his employer, hopes to get away with it.
Our hunger for crime news and sports news, then, far from showing we
háve lost our sense of reality, actually suggests that even in a world so
flooded by pseudo-events and images of all kinds, we still know (and are
intrigued by) a spontaneous event when we see one.”
Co z toho platí dnes u nás doma?
Kdo se rozhodne napsat trochu utříděné poznámky o pom ěru české
detektivky k české literatuře, zjistí záhy, že se pustil do netušené
rozsáhlé a značně deprimující práce. Brzy si poví totéž, co Škvoreckým
citovaný Edmund Wilson: “ Pisatelka uvádí, že pročetla stovky
detektivních rom ánů, ale že je překvapující, jak málo byjich doporučila
druhým .”
Zůstaňme u českých detektivek z posledních třiceti let. Předválečná
produkce, podle Neffa (Královský vozataj) namnoze dílo “nešťastných
lidí, posedlých utkvělou myšlenkou o svém nadání a poslání,
megalomanů, tichošlápků periferie literatury, lidí onemocnělých
ctižádostí a závistí, drobných literárních podvodníčků, nebo
pokorných a vytrvalých psavců,” stojí za pozornost jenom v nepatrném
rozsahu a míře, pouze tam , kde do pozdějších dob vytrvali u detektivek
autoři anebo v detektivkách přetrvaly jisté postupy.
Co staré české detektivce chybělo nejbolestněji a nejnenahraditelněji,
byly literární osobnosti. 1 Eduard Fiker, značně převyšující svoje
současníky v raném období české detektivky, když po debutu Její hrou
neuspěl se dvěma následujícími pracemi z českého prostředí (Zděšenci,
Malíř srdcí), se nadlouho uchýlil do zavedené osvědčené konvence
wallacovského střihu a anglické lokalizace. Těžko všechno vysvětlovat jak se po Fikerově smrti stalo zvykem editorů - jenom nezájmem
nakladatelů. Vachek a Čapek nacházeli pro svoje detektivky a
kriminální příběhy, odehrávající se doma, vydavatele bez nesnází.
Každý zkušenější nakladatel však dovedl víc či méně kriticky posoudit,
nakolik je autor práv svému nám ětu, jak dalece obstojí i před měřítky
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hodně skromných čtenářů, kterým vypráví o situacích, vztazích,
institucích a místech jim dostatečně - ba povážlivě - známých; vzdálená
Anglie byla bezpečným azylem, kde se nedalo tak snadno ztroskotat na
mělčinách nedostatečné inform ovanosti či nepravděpodobnosti. (I
nej krkolomnější fikce z prostředí, neprověřeného čtenářskou empirií,
se přijímaly jako věrohodné verze reálných příběhů. Je to dost otřesné
zjištění, ale m noho se nezměnilo - nemálo televizních diváků je
přesvědčeno o autentičnosti postavy kapitána Klosse!) A proto nejen
pražský pseudonymní “Collins” (v kterém jiném žánru by bylo
myslitelné cosi podobného, nějaký Flaubert z Nuslí nebo Čechov z
Libně?!) se v zájmu lepšího odbytu rozhodl vystupovat raději v
anglickém převleku. Podobně, jako podle Jiřího Muchy kdysi Picasso
charakterizoval jistého uznávaného českého malíře “un Picasso pour
les pauvres”, měli jsm e také naše malé “české Edgary Wallace”, ovšem
jenom “pour les pauvres”.
Detektivka se potřebovala zabydlet v novém prostředí, v českém
podnebí. Volně to lze přirovnat k vývoji českého filmu, který nějaké
desetiletí od snímků Kříženeckého a Švába-M alostranského musel
čekat na první dílo, hodné toho slova, na M achatého Extasi.
Probíhal přirozený a obvyklý proces asimilace žánru (známý třeba z
dějin opery). V žánru, často takřka policejně vykazovaném za hranici
literatury, se nedala brzy čekat vzpoura autorů proti zavedené,
vyžadované a pohodlné konvenci. Jan Cigánek to ve svém Umění
detektivky odbývá půvabně stupidním vysvětlením, že “M asarykova
demokracie prostě nezrodila ani AI C apona a musela jej přenést i s
Chicagem do Čech”. Ve skutečnosti se pokusy “přenášet Chicago do
Čech” autorům nedařily, nezamlouvaly, nevyplácely; pořádali pro
čtenáře raději výlety do neposuzovatelné exotky Soho a skotských
zámků.
Pokud tedy česká detektivka neměla natrvalo zůstat kupou
kostrbatostí a kuriozit, jak už je to osudem všech neumělých
napodobenin, zůstávali její jedinou nadějí autoři s širším rozhledem a
hlubším záběrem, kteří si detektivku volili jaksi ad hoc jako
nejadekvátnější prostředek výrazu určitého konkrétního záměru.
Avšak meziválečná Praha, hlavní město mladého státu, který byl v
latentním konfliktu s většinou svých sousedů, středisko průbojné
diplomacie, azyl ruských, německých, ukrajinských, maďarských a
rakouských emigrantů, město, kde bylo možno potkat osobnosti tak
různé, jak o Einsteina, Kafku, M anna, Brusilova, město s českými,
ruskými a německými vysokými školami, ležící v průsečíku velmo
cenských zájmů i emancipačních snah malých národů, dynamické
průmyslové středisko vedle doznívající provinciální idyly, kulturní

30

centrum, jehož - zejména - hudba a architektura měly světově
respektovanou úroveň, významná dopravní křižovatka, střežená
kriminální policií, budící po Evropě uznání mezi odborníky i úctu v
galerce, hlavní město státu, obklopeného totalitním i režimy, a v němž
bylo za dvacet let vykonáno osm rozsudků smrti, to byl nedohledný
panenský lán, na který se však literární příštipkáři raději neopovažovali
vstoupit, aby neutržili ostudu.
Čapek i Vachek měli okamžitě úspěch. Ovšem když začali psát
detektivky oni dva a Klička a Štefl, měnilo se i složení čtenářské obce.
Detektivky čítali dosud čtenáři ze všech společenských vrstev s nejrů
znějším vzděláním a průpravou. Ovšem zatímco pro jedny to byla
pouze součást jejich četby, odpočinková lektura do vlaku a k vodě,
čtení, které brali do ruky s úmyslem se bavit a jen bavit, takže čím bylo
nesmyslnější a zmotanější, tím je uspokojovalo víc, druzí čtenáři, jimž
byl naprosto neznám pojem recese a smysl pro bezděčný humor, ti. kdo
vyšli ve čtrnáci ze školy a od té doby vzali do ruky kromě detektivek jen
kovbojky a večerníky, zůstávali teď dál u wallacovek a k nim Čapek
nebo Vachek prakticky nepronikli. Paradoxně právě Čapek,
znepokojovaný skutečností, že spisovatelé “mají co činit jen s velmi
omezeným počtem dosti výlučných a osamělých jedinců”, a vyznávající
se z touhy po literatuře, která by se obracela “k největšímu počtu, ke
knížatům lidí stejně jako k pasákům koz”, přispěl netoliko k rozšíření,
ale i k diferenciaci čtenářstva detektivek.
Česká detektivka získala domovské právo v české literatuře, ale co
vlastně je detektivka? Domnívám se, že je pro ni příznačný osud, jaký už
v roce 1924 vystihoval Čapek slovy: “... že jsem se sám už kdysi pokusil
napsat svazek detektivních novel; myslil jsem to docela poctivě, ale
nakonec z toho vyšla knížka ‘Boží m uka’. Pohříchu v ní nikdo neviděl
detektivky.”
S opožděním, způsobeným asimilací, se u nás detektivka rozdělila do
dvou proudů, příbuzných jen vzdáleně - na literaturu a na čtivo. Žánr
zaplatil za asimilaci porušením svých klasických pravidel. Ani když
později Čapek psal Povídky z jedné (a druhé) kapsy, neodpovídaly
ortodoxní definici detektivky zdaleka tolik, jako tehdejší běžná - už
dávno zapadlá - produkce. K tom uto rozporu mezi požadavky žánru a
jejich prosazením v českém prostředí se ještě nejednou vrátíme.
Bilance počátků české detektivky není slavná. Vedle hrom ady
m akulatury jen pár jmen, nějaký tucet titulů. Kromě Čapka a snad ještě
Vachka, o kterém z českých detektivkářů by šlo povědět to, co napsal
Aragon o Dashiellovi Hammetovi, že “jeho knihy mě poučily o povaze
moderní společnosti víc než rozsáhlá pojednání” - o kom, proboha?!
A přitom známe detektivky - alespoň ve volném výkladu tohoto
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pojmu - o nichž by to šlo říci oprávněně. Na ty však bylo třeba počkat
třicet let, přečkat válku, vydržet Moravcovo glajchšaltování a
reglementaci za Kopeckého, tedy časy, v nichž detektivky podle
Škvoreckého “na žebříčku závadnosti zaujímaly místo někde mezi
Orwellem a Následováním Krista”.

II.
Chceme-li trochu porozumět problematice současné české
detektivky, musíme mít na paměti proces její asimilace, to znamená
plně pochopit, kam detektivka přišla - i odkud. Jsou to prostředí
natolik odlišná, že svědčí o skutečně nadprům ěrné životaschopnosti
žánru, když tohle přesazení vůbec přestál.
V podání tuzemských zhotovitelů detektivek se jejich m ateřská země
jeví jako ostrov v rom antické mlze, clonící zapadáky u londýnského
přístavu, m alebná šlechtická sídla i pochm urný Scotland Yard. Stačil
turistický zájezd nebo jen sečtělost v detektivkách anglické provenience
a mohlo se začít s variacemi na vyzkoušené schéma. Co se však v našich
detektivkách s anglickou lokalizací nenajde, je to, co se zdánlivě
nevyskytuje v jejich autenticky anglických vzorech.
Český autor se nemusí rozepisovat o řece, protékající Prahou,
nepotřebuje vykládat, jak se jm enoval předposlední habsburský císař a
které horstvo se zvedá na bavorské hranici. Píše pro konkrétní
publikum a určité elementární skutečnosti nemá zapotřebí uvádět, ty
čtenáři znají a na podkladě jejich znalosti jsou schopni autora sledovat
dál a hlouběji. Pro anglického autora je podstatnou částí těchto přímo
triviálních skutečností britský právní systém.
Českému čtenáři, uvyklému čítat - a mnohdy akceptovat - novinové
duchaplnosti vtipálků o “tereziánských zákonech” (jež často platily
ještě za našeho života), zákonech, špatných domněle proto, že jsou
staré, připadá neuvěřitelné a při povrchním pohledu leckdy i směšné, že
britský právní řád tvoří zákony a precedenční judikatura někdy ještě
mnohem starší. Český detektivkář zrovna jako český čtenář si ovšem
také nedovede představit právní klima země, kde dodnes platí a je v
soudní i policejní praxi respektován Habeas Corpus Act, vydaný devět
let po smrti Jan a Amose Komenského, nikdy nepozměněný ve svém
základním smyslu, že žádný britský poddaný nesmí být uvězněn bez
příkazu příslušného soudce a že obvinění musí pak schválit volená
porota.
Americká ústava, korigovaná od roku platnosti (1788) jen dodatky,
zpřesňujícími její smysl, platí dodnes. Bili of Rights je pouze o deset let
mladší. Již ústava výslovně zakazuje zpětnou platnost zákonů (“No Bili
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of Attainder or ex post facto Law shall be possed”), což v naší
zeměpisné poloze není zrovna samozřejmé.
Český divák, konfrontující Dvanáct rozhněvaných mužů s vlastní
empirí, nemůže dost dobře pochopit, že osvobozujícím výrokem poroty
je věc jednou provždy uzavřena a žádný soud a žádná prokuratura na
tom nemůže nic změnit. Většinou ani neví o precedenčním rozhodnutí
Nejvyššího soudu USA ve věci nesporně usvědčeného vraha, jehož
rozsudek (D anny Escobedo) byl v celém rozsahu zrušen, neboť
východiskem k dalším důkazům bylo vynucené doznání, což odporuje
V. dodatku, pravícímu, že “no person... shall be compelled in any
criminal čase to be a witness against himself.” Český čtenář denního
tisku, sledující proces Angely Davisové, se ještě dočetl, že obžalované ze
spoluúčasti na vraždě nevyhovovalo místo, kde měla být souzena,
neboť se tam obávala podjatosti porotců. Nedočetl se však, že měla
předstoupit před porotu, volenou souhlasem obžaloby i obhajoby. A po
osvobozujícím rozsudku bylo českému čtenáři - na rozdíl od
anglosaského, jem už se to rozumí samo sebou - neuvěřitelné, že je to
definitivní, nezvratné rozhodnutí; V. dodatek platí přece už od roku
slavnostní korunovace Leopolda II. na českého krále.
Detektivka vznikla přirozeně právě v anglosaských zemích. Měla
tam stabilizované právní ovzduší, systém pravidel, podle nichž autoři
rozehrávali svoji hru před publikem, které tato zavedená a dávno vžitá
pravidla znalo nejméně stejně dobře, jako je znalo na kriketových či
fotbalových hřištích.
Českému čtenáři, sahajícímu po detektivce, nezáleží na nějakém
“vítězství spravedlnosti” o nic víc než čtenářům kdekoliv na světě.
Tento čtenář má ale osobitou mimoliterární průpravu - ví, že
nejzběsilejší vrahové neměli nikdy na svědomí tolik nevinných životů,
kolik jich zničily různé policie. Pokud ho něco vzrušuje, je to obava, aby
neseděl nebo nevisel někdo nevinný. A v krásnějším světě detektivních
pohádek sebedrsnější školy se to jakživo nestane. Domovinu našeho
čtenáře zatím ovládá tvrdá pravda, o jaké nikdy nemusel - a nemohl psát žádný anglosaský autor. On totiž nikdo ze Scotland Yardu nebo od
FBI nikdy nemusel zapochybovat o smyslu a morálnosti vlastní práce,
shledávat, že zdrojem zločinu se může stát prosté uplatňování zákona
proti zločincům (kriminálním), jako to zjišťuje Zábranův inspektor
Vodička, když na základě jeho po léta pečlivě vedených kartoték Němci
provádějí “ Endlosung” otázky řemeslných zločinců deportacemi do
Osvětimi a Birkenau. Krok a jsm e z fikce v realitě! Rukopisný Velký
zápas jedné z obětí této akce, příslušníka pražské galerky Zdeňka
Hanslíka, konstatuje, že “nás bylo celkem 500 chlapců a 90 ženskejch...
Vrátilo se nás 6 frajerů a ani jedna ženská z toho transportu prim a.”
Tyhle konce předvídající Vodička, hluboce otřesený (“...a to já mám
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toho lumpa ubohého na svědomí...”) nemůže dospět k jiném u závěru,
než se rozhodnout, že “právě proto už dál nehraju, pane kolego... A
každý by toho měl nechat, jinak má na rukou krev.”
Ve vlasti českého čtenáře detektivek platily jenom v posledních
čtyřiceti létech tři ústavy (z roku 1920, 1948 a 1960) plus systém
presidentských dekretů mezi roky 1945 a 1948, o režimu tzv.
protektorátu a zákonodárství Slovenské republiky nemluvě. Pouze
právník může na místě přesně zodpovědět otázku, kolik ve stejné době
platilo trestních zákonů a kolikrát a v jakém rozsahu byl každý z nich
měněn novelizacemi; životnost zákona byla podstatně kratší než
životnost osobního auta. Zmizely poroty (třebaže to tolik českých
detektivkářů dosud nevzalo na vědomí) a měnilo se postavení soudců z
lidu. Něco jiného byly poválečné retribuční mimořádné lidové soudy,
něco jiného lidové soudy (obyčejné okresní) a něco jiného místní lidové
soudy na přestupkové delikty, něco jiného poválečný N árodní soud a
něco jiného Státní soud. Do justice přicházeli doctores iuris utriusques
diplomy z jednoroční Právnické školy pracujících. Policii a četnictvo
vystřídaly Revoluční gardy, Lidové Milice, bezpečnost Veřejná a
Státní, Pom ocná stráž VB a Pohraniční stráž. Vedle T áborů nucené
práce, zalidňovaných odsouzenými bez rozsudku soudu, jen výměry
národních výborů, všelijakých těch “trojek” a “pětek”, existovaly nejen
přesmyčkou zkratky odlišné Nápravné pracovní tábory, varianta
Ústavů nápravných zařízení, jež nikdo nezaměňoval s nějakým
nápravným rehabilitačním tělocvikem.
Nejstřednější Evropa pokročila od veřejných poprav za retribuce do
epochy rezolucí, dožadujících se trestů smrti. Devalvace lidského života
ustupovala jen pozvolna právě v zemi, válkou relativně málo postižené,
zatímco řada států rušila trest smrti ze zákona anebo se stalo pravidlem
jej nevykonávat. Přibližně ve stejné době, kdy se u zdí kalifornské
věznice shromáždili dem onstranti s prosbou o život pro odsouzeného
vraha, který měl být popraven, vysílal pražský rozhlas “besedu” s
čelnými právníky, mj. s předsedou Nejvyššího soudu. Právníci
svědomitě vysvětlovali kupříkladu “proč vůbec mají vrazi obhájce”
(nějaká presumpce neviny nestačila do lidového právního vědomi ani
zavanout škvírou) a zdvořile polemizovali s lidovou iniciativou,
žádající legalizaci lynče - aby totiž “vrazi nebyli souzeni, ale vydáni k
potrestání příbuzným oběti a pracujícím z okolí.”
Zoufalství inspektora Vodičky by jeho anglosaští kolegové chápali
stejně těžko, jak o běžný anglický občan i po nemilosrdném
goeringovském “Blitzu” dovedl v Němcích vidět jenom tvrdé
válečné protivníky, ale měřil je kritérii vlastní civilizace a zprávy
o průmyslové racionalizovaných hrůzách vyhlazovacích táborů
považoval za nevkusně nadsazenou propagandu, dokud první
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spojenecké tanky neprojely ostnatými dráty lágrů. Tato skepse
neplynula z žádné vzdělanostní inferiority Anglosasů, kteří to či ono ze
středoevropské reality “nedokážou pochopit” - jak je zvykem říkat v
Praze lidem, vyrostlým v trvalém právním stavu, byl totalitní teror
pochopitelný asi tolik, jako Středoevropanovi rituální kanibalismus.
Zážitek právního řádu a jistot je neslučitelný s pojmovým světem právní
lability a otevřeného bezpráví; jedno jako druhé zanechává trvalá
stigmata v charakteru a myšlení. Srozum itelnost díla, vzniklého v jedné
konkrétní atmosféře, je pak jinde omezena jen na orientovanější vrstvu
čtenářů.
Výchozí situace českého literáta, který hodlal psát detektivku, nebyla
tedy nijak snadná. Nemohl rozehrávat elegantní hru podle uznávaných
pravidel na urovnaném trávníku právního řádu, ale pouštěl se do
džungle, vyprovázen podezíravými výstrahami vrchnosti. Na druhé
straně však mu kolegové za Kanálem a za Atlantikem mohli závidět
nevyčíslitelnou řadu velkých i drobných dram at, čekajících na svoje
objevitele. Ž ánr mohl v džungli zahynout, mohl v ní opatrně jenom
opsat kruh a pak připitoměle zam žourat do světla nedaleko místa,
odkud vyšel, ale mohl také zm apovat území, neznámá dosud celé
literatuře, nejen detektivce.
Žánr intelektuálního dobrodružství byl potenciálním dobrodruž
stvím všeho druhu i pro svoje autory.

111.
Pýcha pamětnictví má svůj hořký rub ve vědomí uplynulého času,
chutnajícím nejtrpčeji tehdy, byl-li to čas zmařený. Pamatuji-li se
přesně, je to už skoro osmnáct let, co jsem na majálesovém transparentu
četl slogan “Jsme mladí, ale m noho pam atujem e.”
Mnoho pam atujem e také v souvislosti s českou detektivkou; i mnoho
zmařeného, nejen času.
Musíme začít dobou, kdy bývalý ČSM pořádal “čtenářské
konference” o knihách, vydávaných stotisícovým nákladem, po nichž o
pět let později neštěkl ani pes. Pam atujem e souběžné obrazoborecké
nadšení radikálních očišťovatelů veřejných knihoven, vyhazujících
nejprve všechny německé spisy až po Goetha a později “buržoasní”
autory až po Komenského. Mezi prohibity se samozřejmě ocitaly i
detektivky, pokud ovšem přečkaly očistu, řízenou o necelé desetiletí
dříve Emanuelem Moravcem.
Cigánek ve své již zmíněné knize to s myšlenkovou robustností
vlastní jeho přístupu ke všem problém ům charakterizuje následovně:
“Definitivně a rázně rozřešila tuto pro buržoasní kulturní politiku
‘prokletou otázku’ teprve socialistická ediční politika. Praktickými
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zásahy také odlišila brak od dobré literatury. Diskuse po roce 1945 a
poúnorové zákazy vymýtily brakovou produkci z našeho trhu.”
“Rázně” - snad ano. O ráznosti všeho druhu nebyla v grunderském
období nouze. “ Poúnorové zákazy” se opíraly namnoze prostě o
národnost autora; kromě Fasta, Aldridge, Hughese a několika málo
jiných byli všichni anglosaští - koniášskou hantýrkou řečeno
“kosm opolitní” - spisovatelé považováni za “lokaje imperialismu” či
“ohvězděné m rchožrouty”, jak neprávem zapom ínané psával
Erenburg.
Pořádaly se čtenářské konference o Ažajevech a jiných Malcevech,
byl slepen úhledný model kulturních zájmů mladé generace a zdálo se,
že je všechno v pořádku, že zbývá už jen klesající procento
neuvědomělých, dosud nezískaných, které je ještě třeba převychovat.
Kreslily se místní, okresní, celostátní statistiky nositelů Fučíkova
odznaku, jejichž linie stále stoupala k červeně zářící cílové pásce sta
procent. “D obrou písní” m onotonně znějících vítězných hlášení byli
ukolébáni funkcionáři a statistické šalbě podléhali i teoretici.
“Praktické zásahy” vycházely z předpokladu, že když na knižním
trhu budou jen Babajevští a Bojaři, čtenáři si “definitivně” navyknou
číst jen tyto a nejiné autory.
Sotva někdo zjistí rozsah černého trhu, který ihned po únoru
rozkvetl. Kdo měl na půdě staré Rodokapsy nebo Rozruchy, mohl si
přijít na neuvěřitelné peníze. Cena otrhaného Rodokapsu se
pohybovala mezi padesáti a sedmdesáti korunam i nové měny,
atraktivnější tituly přesahovaly sto. Tyto ceny platili čtenáři s vůbec
nejnižším příjmem - vojáci v základní službě. Ačkoliv Cigánek tvrdí, že
“od roku 1948 byla detektivka systematicky zatlačována velkým
výchovným vlivem literatury klasické,” bylo to jenom zbožné přání,
idealizace lidového čtenáře. Brak rozhodně nebyl vymýcen i kdyžsi to
po létech přiznali i kompetentní činitelé, nadešel čas pro vydávání
literatury, která by se svezla s vlnou čtenářského zájmu a byla zároveň
využitelná propagandisticky, tedy cosi rodokapsového form ou a
socialistického obsahem.
Inteligentnější správcové kultury zjišťovali, že oblibu detektivek
nemohou donekonečna přičítat pouze demoralizujícím vlivům
“buržoasní pakultury,” prznící čistý lidový vkus, podobně jako právníci
museli odložit představu, že zločin je takřka m onopolním produktem
kapitalismu, a jako ekonomové, pozorující skutečný vývoj poválečného
světa, nemohli - na rozdíl od Jana Cigánka - konstatovat “ekonomický
fakt zbídačování většiny členů společnosti” a prostomyslné fikce o
buržoasii, uzavírající tichou dohodu se svým přímo pilířem,
zločineckým podsvětím, jež dokázal opakovat jenom tento zastánce
“evidentních pravd”.

36

Ovšem ani špičkoví autoři světové detektivky neměli žádné růžové
vyhlídky. Tak Čapek byl ještě v Cigánkově hodnocení, vydaném roku
1962 a ilustrujícím podmínky, za nichž soudobá česká detektivka vy
růstala, vzat na milost přes svůj humanismus, který hájí prostřednost” a
navzdory svým názorům na detektivku, jež byly “jen volně nahozené,
spíše vtipně zahrocené, než formulované jako evidentní pravdy.” Před
Cigánkem neobstál “anglický katolický snob” Chesterton, píšící “s
barokní duchaplností a více pro potěšení a parádu ducha, než pro
pravdu”; Dorothy Sayersová zanechala dílo, které “má i kladný
společenský dosah, kupodivu bez zkázonosného vlivu katolicismu.”
Toto Umění cigánit (jak nadepsali svůj polemický článek v Plameni
Magda Hájková a Fr. Jungw irth) souviselo s pom alou emancipací od
dogm at, prohlašujících Bertranda Russella za válečného štváče a
kybernetiku za buržoasní pavědu. I uznávaný znalec Vladimír
Procházka se v doslovu k Sayersové (Vražda potřebuje reklamu) při
způsobil linii v nazírání na Freudovu psychologii, jež byla dosud v klat
bě, a psal o odrůdě “kriminálně psychologického rom ánu (hlavním
představitelem je Belgičan Simenon), která namnoze operuje pojmy z
freudovské psychoanalysy a ve svých výstřelcích zachází často až do
líčení, ba glorifikace různých zvrhlostí.”
Souhlas s vydáváním detektivek byl provázen řadou omezujících
podmínek, jejichž holou adm inistrativní podobu vědecky kostýmovali
teoretici. Když detektivka, tedy “naše nová”, prostě m ordovat jaksi
“lépe a radostněji”; klasická západní detektivka měla být překonána,
“dohnána a předehnána.”
Zbývalo určit, jak má taková detektivka vypadat; za druhé najít
literáty, kteří budou ochotni a schopni podle schválené fazóny něco
napsat; za třetí přimět čtenáře, aby na výsledný produkt vynaložil svých
dvacet korun; zkušenost s neprodejnou socrealistickou m akulaturou
nebyla přece jenom bezcenná.
Pozvolna se prosazoval rozumnější názor na výchovnou i
demoralizující moc literatury spolu s poznáním, že vinu na zločinnosti
nelze přičítat jenom dnešek ze všeho exkulpujícím “přežitkům
kapitalism u”. Argumenty proti tolik podezíraným detektivkám však
nahrávali sami jejich autoři, konjukturálně přeorientovaní. Třeba Fiker
pokládal čtení detektivek za významnou indicii, charakterizující v jeho
Kilometru 19 jednoho z nekalých živlů, neboť v opuštěném bytě “nechal
jen spoustu detektivek a kovbojek. Tonda Peklo je všechny zhltal...” a
ničemu se pak nelze divit. A utor bohužel nepověděl, zda si Tonda Peklo
oblíbil také “českého Edgara Wallace”.
Cigánek konstatoval, že termín “socialistická detektivka” dosud
“není definovatelný”, neboť “dosavadní tvorba zatím jen ukázala na
změnu světonázorového přístupu k tradiční detektivní tematice.” Tedy
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ani pomyslet, že “přece detektivka skýtá ták nádherné možnosti legrace,
které by těžkopádný realismus přirozeně musel vyloučit” (Škvorecký).
Přirozeně je vyloučil, v úředních výměrech se hum oru - kromě
bezděčného - špatně vede.
“Ale i socialistická společnost má své vážné problém y,” připouštěl
Procházka, “které je možno zpracovávat nejen juristicky, ale také
literárně. Touto tem atikou je především ochrana socialistického
společenského vlastnictví, proti všem snahám o jeho podrývání, boj o
mír a proti válečným tendencím, jakož i líčení obětavé činnosti orgánů,
jejichž úkolem je tato ochrana.”
Hotovo, holoubci, budete zpracovávat! Detektivka neměla dělat nic
jiného než celá literatura, tento přidružený sektor politiky. Detektivkáři
byli přijímáni do dílny jako specializovaní pracovníci; podle pravidel
dělby práce jedni spisovatelé budou sepisovat ve čtivé formě dějiny,
zejména nedávné revoluční, tedy - jak pravila anekdotická definice
socrealismu - “příběhy ze života funkcionářů, vyprávěné jazykem jim
srozumitelným,” druzí budou líčit činnost “orgánů”, ježje a nemůže být
jiná než “obětavá”. Direktivy byly tudíž stanoveny s přesností, jakou lze
přirovnat k požadavkům zákazníků reklamní agentury, o které se
vypráví zrovna v rom ánu D orothy Sayersové, k němuž napsal
Procházka doslov.
Požadavky na žánr byly stanoveny určitě a jednoznačně. Kupodivu
nikoho nevaroval osud, jaký “společenská objednávka” připravila
žánru tematicky blízkému, soudničce.
Odeon vydal před několika roky soubor soudniček, začínající
Nerudou, Šimečkem a Arbesem a končící Jirotkou, Janurou a
Kučerou, podle editora Miroslava H eřm ana soudničkam i, v nichž prý
“více než v dřívějších soudničkách se odráží patos doby”. (Proč má
soudnička odrážet “patos doby”, nevysvětlil; snad aby nezůstávala
pozadu za jinými žánry). Přes editorovo ujišťování, že ony poslední
soudničky nás “vzrušují proto, že je v nich určována neomylná
diagnóza nejčastějších příčin dnešního porušování zákonnosti; je v nich
jasně řečeno, že jsou to především příčiny třídní a hospodářské,”
soudničky i přes ty “příčiny třídní” přestaly vzrušovat kdekoho,
zdegenerovaly a prakticky vymizely z novin. Jestliže v knize v Doslovu
co předmluvě demonstruje Václav Lacina “co se dá udělat s form ou
často přezíranou, vloží-li do ní mistrovská ruka dobře vybraný a dů
kladně prohnětený obsah”, znělo to jako nekrolog žánru, který nepřežil
nemistrovské šafářování.
Detektivky tedy dostaly aspoň licenci poslužné živnosti. Teoretici
pozvolna shledávali, že jistá pravidla hry v nich nepřestávají platit bez
ohledu na data, tištěná v kalendářích červeně. Hra byla povolena, ale
karty musely být poznačeny předem.
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IV.

Přestože dějištěm nové české detektivky byla země, kde pod oficiál
ními parolam i jako “Dva roky práce, dva stupně k blahobytu” (násle
dované dalšími pěti stupni, se zakopnutím o měnovou reformu na
posledním) či “Práce - radost svobodného člověka” (což není parafráze
na “Arbeit macht frei”, ale m onum entálně vyvedený nápis na hlavním
průčelí v novobarokním sídlišti ve Staré Boleslavi) se vžilo víc a víc
podle devizy “Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu”, procházela tato
hospodářská krim inalita (tak drahá srdcím teoretiků) do detektivek
hustými síty tzv. typičnosti a správné motivace jako pouhý pozůstatek
světa, v němž podle Kličky a Křečka “byla zlodějna běžnou
společenskou zvyklostí” (Sedm minut tmy). Do četných “memoryholes” bylo vhazováno každé znepokojivé pomyšlení, že nejlepší z
možných světů, jehož hranice uměl ukázat každý školák stejně přesně,
jako znal zpaměti jeho data narození, má přece jenom jisté chronické
kazy.
Jiří Štych to v Králi term itů přiznal se vzácnou upřímností: “My jsme
to především viděli politicky a pořád jsme se to snažili vnutit do souladu
se současným děním. A zapomněli jsme, že existují věčné lidské
slabosti...”
Literatura, která nebyla chápána jinak než jako kultivovanější forma
propagandy, tedy praktické použití mýtu, nemohla dopadnout nijak
slavně. Všechny normy byly podřízeny politickým šablonám, dělícím
svět až po to “bitevní pole v nás” s manicheistickou jednoznačností na
Dobro a Zlo, Nové a Staré (ta krásná adjektivní substantiva!), Tábor
míru a T ábor války. Důslednost, s jakou tohle dělení začali aplikovat
čeští detektivkáři, je děsivá.
I autor, jehož nelze přehlížet, Pavel Šoltész, rozlišuje takto svoje
postavy; na jedné straně kdosi “prostý a poctivý” (ostatně “prostý”
vždycky musel být i “poctivý”), proti němu zase ti “posměvační, ironičtí
a - neužiteční”, z nichž jeden vypadá obzvlášť podezřele, protože čítá
H errm anna Hesseho a Franze Kafku a ne “knihy, které čte každý”
(Scénář píše smrt).
Edvard Valenta v Dlouhánovi v okně se svazáckou intransigeancí
staví do nesmiřitelného protikladu - jak zákony trhu kázaly - “starý
svět” a jeho lidi proti prostým (a proto) dobrým reprezentantům světa
nového, skvělého odkud se na něj jenom podíváš, světa krásného až po
ty fotogenické mraky dýmu a prachu nad radotínskou cementárnou,
světa, kde už zbývá jenom trochu zvýšit platy lékařům a učitelům a
všechno bude v tom nejdokonalejším myslitelném pořádku.
Potom se patrně splní sen kriminalisty z uvedené detektivky Kličky a
Křečka: "... rád bych se dožil doby - a věřím, že se dožiji, že to nebude
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trvat tak dlouho, jak tvrdí moji pesimističtí kolegové - ve které bude
jakákoliv krádež něčím až hrůzně zvláštním. Doby, kdy ze všech námi
používaných objektů (...) se zřídí dětské jesle, kulturní koutky....”
Třebaže nic nenasvědčovalo, že v dohledu je adaptace Pankráce na
velkojesle a přestavba Kartouz na prázdninovou zotavovnu, slušelo se
tohle tušení (jako nemálo jiného) předstírat. Konformističtí autoři byli
v postavení trochu přihlouplých, leč neomezeně snaživých a poslušných
žáčků, favorizovaných učitelkami, nesnášejícími všetečné otázky žáků
sice nadanějších, ale neukázněných.
A utoři tradiční školy se horlivě přizpůsobovali novým požadavkům.
Ve Zlaté čtyřce “českého Edgara Wallace” hovoří důstojník kontraroz
vědky, jehož z vyzvědačství podezřelá nevěsta zahynula: “Oceň to jako
upřímnost, Giny. Říkal jsem ti už, že jsem na ni měl vliv. Vypozoroval
jsem na ní brzy, že necítí žádnou národní ani třídní příslušnost, že žije
jaksi mimo ostatní lidi...” Tedy za prvé z kádrových posudků známý
“poměr ke kolektivu”, za druhé módní odsouzení “kosm opolitism u”;
všechno jde, když se chce! Konvertita držel krok. “ Myslel jsem, že o ni
mohu bojovat, že přem ohu její názorovou lhostejnost, její politický
chlad, že ji vyvrátím z postoje člověka, který jen čeká, jak dopadne
zápas sil. (...) Mluvili jsme m noho o tom, který společenský systém je
na straně člověka a který je proti němu. (...) Přesvědčil jsem ji, že každý
má povinnost dojít k určitému přesvědčení. Uznala, že třídní
uvědomění je určeno poznáním skutečných třídních zájmů člověka, že
je podmiňuje jeho životní a společenské postavení. A nemohla si přece
myslit, že její třídní postavení je nebo snad někdy bude kapitalistické.
Učil jsem ji úctě k práci jiných lidí, učil jsem ji měřit možnosti světa,
který umírá, s možnostmi světa, který se rodí a sílí. Ukazoval jsem jí tak
správnou cestu, vedl jsem její kroky....”
Nejlapidárněji zobrazil metamorfózu výrobců konfekčního čtivá
Škvorecký; stojí za to citovat odstavec ze Lvíčete, obsahujícího hodně
ze živočichopisu českého literárního života minulých desetiletí: “Kdysi
sepisoval pod různými jmény anglického původu detektivky, ale když
se za socialismu móda kýčů změnila, vrátil se k účetnictví. Toho večera
mi však nadšeně předčítal pasáže ze svého nového rom ánu, který
vyrobil ve volných chvílích mezi účtařinou, neboť si velice m noho
sliboval od nejbližšího literárního vývoje. V rom áně vystupoval staršina
SNB Honza Fialka, a já v něm bez obtíží poznal novou inkarnaci
někdejšího Novosadova inspektora W oolstonecrafta: mluvil přesně
stejnou tvrdou češtinou, jaké užíval ten inspektor v rozhovorech s
gangsterem 0 ’Rourkem a jinak v celém širém světě nikdy nikde nikdo.
Také děj detektivky mi byl povědomý: týkal se velkohokynáře; pod jeho
zatajenými zásobami Schichtova mýdla s jelenem našel Fialka
zakopanou mrtvolu neznámého muže, jak se později zjistilo,
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neznámého invalidy, jem už se vymstilo, že přišel na stopu toho
hospodářského zločinu. Brzo jsem pochopil, že jde o variantu rom ánu
Sheily Siddonsové (jeden z oblíbených Novosadových pseudonymů)
Tajemství sklepa v Blackmore Street’; tam byl hokynář obchodníkem
se starožitnostm i, zakopaná m rtvola lordem Kirkpatrickem a mýdlo
pašovaným kokainem .”
A tak český čtenář, uvyklý bydlet půl života v rozděleném bytě, stát
fronty na všechno možné od masa po šroubky a slýchat v novoročním
projevu hlavy státu nabádání, aby letos už bylo “dost písku na nádobí”,
vstupoval v detektivkách do pohádkové říše dokonalosti, do jakéhosi
Československa, jež nebylo z jeho světa. Dočítal se, že žije vlastně v
zemi s moderním průmyslem na špičkové úrovni (nejen v detektivkách;
ve filmu Únos se reprezentanti amerických m onopolů lekají
konkurence - Ostravy...), že v kdekteré naší továrně kutá na něčem
genius, po jehož objevech se všemi prostředky pídí agenti v žoldu
General M otors nebo Kruppa, aby se zmocnili tajemství praček Romo
nebo něčeho podobně světoborného. Důvěřivější čtenář se musel na
každém kroku kolem sebe ostražitě rozhlížet, neboť v každém
zapadlém koutě sídlel resident nějaké imperialistické rozvědky, střežící
nějaké strašné tajemství, osm ukradených Rem brandtů nebo častěji
jeden seznam konfidentů sicherheitsdienstu.
Rezignací na nejprostší lidskou soudnost se autoři detektivek sami
vyřazovali z literatury. V dějinách písemnictví se nenajde mnoho
období, za nichž by literáti tak důsledně ignorovali živoucí a inspirující
konflikty, odehrávající se kolem nich. Degradovali se na námezdné
psavce šejdristické úrovně a s naprostým cynismem produkovali podle
“společenské objednávky” obludně znetvořený obraz života kolem sebe
a snad ještě falešnější podobu minulosti, zejména okupačních let.
Zajisté to není problém jenom český. Tak polský kritik Michal
Komár, analyzující “masově” rozšířenou literaturu s válečnou a
poválečnou tem atikou, konstatuje že “upowszechniana i spolecznie
zaakceptowana wiedza o tym okresie przeksztalcila sie w nieomal juz
poza-dziejowy mií walki D obra z Zlem, starcie miedzy Ciemnoscia i
Swiatlem...”*
A samosebou to není jenom problém detektivky. Pokud tato
produkce měla něco společného s literaturou, tedy jenom to, že do
detektivky se promítly pojmové deformace, které opanovaly oficiózní
kritiku a poznamenaly dílo autorů mnohem významnějších, než byl
“český Edgar Wallace”. Jestliže ale literatura se začala probírat z
* ...rozšiřované a společensky přijaté znalosti tohoto období se proměnily v bezmála mimo-historický mýtus boje Dobra se Zlem, střetnutí mezi Tmou a Světlem...
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mrákot a dospěla ke své renesanci, detektivka ji následovala toliko
váhavě a se značným opožděním. Autoři detektivek - myslím autory
specializované - nehodlali nic riskovat a neměli žádné průkopnické
ambice. Vstupovali jen velice opatrně na terény, které před nimi a také
pro ně zmapovali a odminovali jiní.
Patří k paradoxům poválečných dějin české literatury, že idylický
obraz “nejlepšího z možných světů”, narušovaného všehovšudy škůdci
zvenčí anebo ojedinělými recidivami minulosti, si uchoval nejdéle právě
žánr, jehož ústředním motivem je zločin.
Když se už všechny jiné žánry, nesoucí také svůj díl odpovědnosti za
atmosféru dřívějších let, zvolna ohrožovaly a mizela z nich trapná
sociální schémata a literatura přestával být “školou nenávisti”,
detektivkáři drželi s gardovou neochvějností pozice, přikázané
Kopeckým a Štollem. Každá knížka, zhotovená poslušně podle
požadavků šafářů literatury, byla argumentem na podporu těchto
požadavků a proti úsilí emancipovat literaturu ze “sektoru služeb”.
Detektivka nestála jen mimo literaturu; stavěla se proti literatuře.

V.
Požadavky na “novou” detektivku, podmiňující vstup tohoto žánru
do edičních plánů, se setkaly s porozuměním, přiměřeným autorské
osobitosti a charakteru. Tak na propagandistický folklor Šumavy jako
bezmála frontového území navázal i v detektivce Pavel Hanuš svým
Jupiterem spávem . A nedlouho před napsáním těchto poznámek vyšla
knížka Jiřího Hájka Území nikoho, stejně pohotově reagující na nový
směr poptávky. Mezi těmito dvěma tituly leží řada let a tucty detektivek
podobné tendence, rázu a úrovně.
Číst více českých detektivek najednou je zdravotně na pováženou.
Čtenář záhy dosáhne toxické dávky. Zjistí, že autoři komerčních
výrobků setrvávali bez všeho ostychu u stejného okruhu námětů, při
vyzkoušených motivech a v zaručeně nezávadných zápletkách se
standardním i postavami. Literární filiace se dá vystopovat až k výroku,
který měl kdysi značnou publicitu, pravícímu, že “nedovolíme
imperialistům, aby strkali svůj špinavý rypák do naší kvetoucí
zahrady”.
Představa o přímo gigantickém průmyslovém a vědeckém potenciálu
Československa, vzniklá v časech chiliastické euforie, přetrvala pokles
produkce v druhé polovině padesátých let a dala vyrůst celé řadě
detektivek s námětem průmyslové špionáže. I na prům ěrného čtenáře,
který přece o faktech věděl z vlastní zkušenosti svoje, se kladly hodně
nemírné nároky. Měl uvěřit, že náš kybernetický výzkum - o jehož
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úrovni se mohl dozvědět dokonce i z našich novin - stojí za pozornost
západoněmeckým průmyslovým vyzvědačům; aspoň podle Kaštánka
(Vrah má dovolenou). V kombinaci s evergreenem gestapa to našel u
Adama a Šifera (Noc nem á konce) a u Tom áška (O kresní oddělení,
povídka Stopy a lidé). Štychův Král term itů se odlišoval genezí, sahající
až do předválečné doby. V přítom nosti zůstávali u zaběhnuté šablony
například Folprecht ve Sm rti v pokutovém území, Šavrdovo Půjdeš,
nevrátíš se a vedle d alších K afkovo T a je m stv í em ulze.
Pravděpodobnost, umožňující vybudovat konvenci, přijatelnou
čtenáři, a nezbytnou pro kontakt s ním, nehrála větší roli. Vycházelo se
z nezvratné premisy, že imperialisté jsou v naší “kvetoucí zahradě”
schopni naprosto všeho, a čtenář, který na to nechtěl přistoupit, se
usvědčoval přinejmenším z ideové vlažnosti. Záleželo víc ostatně na
kontaktech docela jiných než na kontaktu se čtenářem.
Zasloužilou živitelkou řady detektivkářů se stala tzv. Gehlenova
organizace, čili (což patrně ani m nohý z nich nevěděl) Bundesnachrichtendienst. Za svůj vznik jí děkují například Jedličkův Případ Balt Orient, Michnův Uzavřený kruh a Kouckého Škorpión a král, ovšemže
vedle m noha dalších. Předvídatelné zlepšení vztahů mezi Českosloven
skem a Spolkovou republikou přivede do rozpaků psavce, vysílající
nové a nové Gehlenovy agenty aktivizovat u nás usedlé již povážlivě
senilní bývalé spolupracovníky gestapa. Prozatím je naštěstí možné
všechno; třeba nacisté v Hejcmanově Případu antrax si už před koncem
války našli čas plánovat dvacet let dopředu bakteriologickou válku a
nechali na ten okamžik čekat ve vsi na naší straně Šumavy rovnou
univerzitního profesora. Pro změnu se Hejcman orientoval v jiné své
knížce na CIA (Zanechte všech nadějí) a raději v neurčitosti, chránící
před blamáží z neznalosti reálií, zůstal Tomášek v A k c i CH (Okresní
oddělení), kdežto Fiker si vzpomněl na starou dobrou Anglii v
Kilometru 19.
Oblíbeným námětem je také pátrání po pokladech, jež na našem
území ukryli Němci před koncem války. Michnův Dům v zámecké
zahradě a Hejcmanův Dům za duhovou zd í stejně jako Krausova
Taková barokní smrt čtenáři brzy po dočtení splynou vjednu neurčitou
mlhovinu. Hejcman se poněkud odlišuje smyslem pro atmosféru
prostředí (psychiatrická léčebna), Krausově knížce lze aspoň říkat
detektivka.
Cigánek mluví o “lavině těch společenských rom ánů, které tematicky
operovaly se ztajenou činností třídního nepřítele v našich řadách.
Detektivní technika v nich byla někdy zjednodušena do nevěrohodné
karikatury...” Ano, autoři detektivního čtivá vesměs přijali za svou
Fikerovu kategorickou definici, že je “pravidlem, že k protistátní
činnosti se nikdo nepropůjčuje z ideových důvodů, nýbrž jen proto, že z
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toho má nebo očekává osobní prospěch...” (Kilometr 19).
Vzpomeneme-li si, co všechno bylo zahrnováno do pojm u “protistátní
činnost”, máme právo mluvit o šejdristické tradici! A když si podobně
jako “český Edgar Wallace”, aspirující nyní na přízvisko “českého
Sejnina”, takhle snadno a rychle beze zbytku vysvětlili jedno z
nejsložitějších a nejbolestnějších období českých dějin, pustili se chutě
do díla.
Literární i intelektuální úroveň těchto výtvorů lze dem onstrovat
třeba na Hejcmanově knížce Zanechte všech nadějí, přímo kabinetním
příkladu “wie sich der kleine M oritz den Geheimkrieg vorstellt”.
H rdinka příběhu, nezajímavá husička, která odešla za hranice bez
vážnějšího osobního a tím méně politického motivu, se však
neuvěřitelně rychle dostane až do jedné z centrál americké výzvědné
služby, kde ji Američané, prostomyslnější než kluci při hře na četníky a
zloděje, nejen pustí k nejtajnějším materiálům, ale nasadí ji ještě do
krajně exponované akce na nepřátelském terénu (!). A hlavičkou
“agentky” podle představ horlivého znalce špionážní problem atiky letí
následující hlubokomyslné úvahy: “ Měla vůbec skutečný důvod? Je to
vlastně směšné, stala se z ní politická uprchlice a při tom se nikdy o
politiku nestarala. (...) Proč jsem vlastně tady, co tu dělám?”
Hejcmanův přístup ovšem odpovídá polemické praxi, známé z
filozofie, historie, ekonomie a řady jiných oborů, kde se
nepolemizovalo s protivníkem, ale vymodelovala se jeho přibližná
atrapa a do té se pak s elánem a bez rizika mydlilo. Bližší zájemce
odkazuji na Čapkův Marsyas, kde ve D vanácteru figur zápasu perem
najde figuru šestou, Imago.
Anebo co říci o úrovni představ T omáška, v jehož Okresním oddělení
se vyskytuje třeba následující perla: “... šerifův pantatínek, bývalý
četnický kapitán, vede velkou ilegálku, která si kluky najala na takové
kousky...”?
Snadno lze najít společné rysy zlých Dětřichů, typizovaných jako
panely. Jenom trochu zběhlý čtenář dokáže pachatele rozpoznat
mnohem dřív než nejbystřejší “orgán”. Jakm ile do děje vstoupí první
příslušník “třídy, odsouzené k zániku”, nemusíte už číst dál, zaručeně
právě on bude na posledních stránkách odhalen a usvědčen. Vedle prů
myslových m agnátů přicházely v úvahu i ryby drobnější, třeba
hokynáři. Detektivky “nového typu” jsou od začátku naprosto
nezajímavé, protože když přijde “mladý doktor práv... ztělesněná
zdvořilost... asi třicetiletý, dobře živené, i když štíhlé postavy... na nose
brýle s poloobroučkou ze zlatého drátu... oblečen do šedivého obleku z
dobrého materiálu, který mu znamenitě padne...” jako v Šavrdově Pů
jdeš, nevrátíš se, pozná čtenář “třídním instinktem” na čem je.
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Velice oblíbeným terčem “inženýrů lidských duší” bývali zahraniční
vojáci, tedy ti, kteří - jak se tom u mezi námi říká - “osvobozovali
republiku z nesprávné strany” (Fiker: Kilometr 19). Jako celek je
podezřelá inteligence (“kolísající”), zejména někdejší svobodná
povolání, především advokáti. Advokáta pokládají detektivkáři vesměs
za zloducha, trpěného na okraji společnosti jako kdysi drnom istr. Ne
náhodou ani v jediné české detektivce není hrdinou advokát,
pomáhající nevinně nařčenému klientovi; kromě ohledu na vrchnost to
možná způsobil i nedostatek inspirujících předloh pro českého Perryho
Masona.
Inteligentnějšímu čtenáři muselo z takové lektury, plné předsudků,
pověr, klamu a pomluv, být k nevolnosti trapno; z hlediska prostého
milovníka napětí to byla jednoduše otrava, příliš průzračná hra. Autoři
si tedy pom áhali nahrom aděním většího počtu příslušníků “potlačené
třídy” (jeden byl usvědčen z vraždy a na každého dalšího prasklo také
něco), protože jiné vrstvy byly bezpodmínečně tabu.
Neodpustitelné je, že protinacistický odboj se stal výdělkářům
pohodlným zdrojem obživy. Nemyslím, že by se kolem německé
okupace a jejích následků muselo chodit po špičkách; dokázal to
ostatně Škvorecký Lvíčetem stejně jako Prošková Přízrakem (Smrt
programátora) a Zábrana dokázal ve Vraždě v zastoupení napsat
okupaci dokonce s hum orem , ovšem s humorem, odpovídajícím
Leacockově definici, mluvící o “mingled tears and smiles.... And here,
in larger aspect, hum or is blended with pathos till the two are one, and
represent, as they háve in every age, the mingled heritage of tears and
laughter that is our lot on the earth...” Odboj si zaslouží přinejmenším
jistý standard informovanosti a autorskou ctižádost poznat jej hlouběji,
odhalit neznámé souvislosti a vztahy, analyzovat pronikavěji motivy
aktérů oné doby, a nepovažovat jej za pouhé východisko cesty
nejmenšího odporu a nejmenší námahy, směřující k další ploché a
špatné výdělečné knížce.
V zemi, kde se toho tolik napsalo o tradicích, byla zoufalá nouze o
pokračovatele Basse, Kische a Čapka, kteří by se místo slavnostních
přísah na prapor realismu obtěžovali do terénu podívat se, jak vypadá
to, o čem chtějí psát. Vzácnou a čestnou výjimku, Branalda s jeho D ů
vodem k zabití, nutno zaznamenat. Kontakt s realitou se omezoval v
nejlepším případě na listování v Kriminalistickém věstníku anebo
(Tomášek) na povrchní exkurze, při nichž se autor nechal vést jako
turista na zájezdu a nehledal obraz skutečnosti, pouze sbíral
ornamentální výplň do předem rozvrženého a hotového konceptu.
Jak tuhý život má osvědčené schéma, dokazuje Hájkovo Území
nikoho. Je v něm obsaženo beze zbytku všechno ze standardní výbavy
“nové detektivky” - kádrově pochybný původ zlosyna (jeho otec byl dů
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stojníkem čs. zahraniční armády), kontakty s německou (či v Německu
sídlící) špionážní centrálou, demoralizace “buržoazním způsobem
života”, intrikářské využívání slabostí osobnosti v exponovaném
postavení, nedosti odolné proti svodům “starého světa”, stále je
navozována atm osféra autorovy hluboké zasvěcenosti do nejtajnějších
dějů, a tom u všemu tvoří kontrastní kulisu dokonalost “naší kvetoucí
zahrady”, bezporuchového, nesporně nejlepšího myslitelného světa.
VI.
“V socialistické detektivce pátrá, kombinuje a vzájemně koriguje
omyly kolektiv,” poučuje Cigánek ve svém kompendiu. “Kolektivita
socialistických detektivek plyne přímo ze zásadní změny uvnitř
bezpečnostních orgánů v naší společnosti.” Těžko vědět, jak si Cigánek
a další teoretici představovali práci policie nesocialistické; m ožná s
naivitou periferního čtenáře věřili, že Velký Detektiv je doslova opsán
ze života. A snad tahle propagovaná “kolektivita” je prostě jen odezvou
dobových hesel, ačkoliv každý, kdo jen něco málo ví o práci policie
(nebo bezpečnosti, vlastně Bezpečnosti!), chápe, že technika práce se
může lišit jen povahou případu a podm ínkam i, vybavením a výší
erudice kriminalistů, že ale vlastní postup detekce se společenskými
zvraty změnil asi tolik, jako operace žlučových kamenů.
Na vlastní pěst nepracuje Velký Detektiv nikde, není-li to soukrom á
osoba jako Sherlock Holmes, Phil Marlow nebo pan Poirot. Policieje
vždycky team, řízený svým šéfem; bez Velkého Detektiva se navzdory
postulátům teoretiků neobešla ani “nová detektivka”.
Pozoruhodný a informativní však je charakter detektiva v nových
detektivkách. Odečíst můžeme nově kostýmované inspektory
W oolstonecrafty, vystupující nyní ve stejnokrojích staršinů Honzů
Fialků, čili tradiční metrové zboží, upravené podle požadavků trhu.
Jako příklad jmenujme Eduarda Fikera.
Policie v české detektivce je především nejposvátnější tabu, vtělená
dokonalost, o níž se nepochybuje. Nevlídnou odezvu vyvolal Michalův
Krok stranou v této atmosféře přímo viktoriánské pruderie episodním
faktem, že detektiv kdesi kopnul do dveří. Jít dál a vidět policii kritičtěji
se odvážilo jen pár autorů; únosná byla nanejvýš decentní karikatura
profesionálně zautom atizovaného policejního myšlení a jednání
(Šoltész: Zavírací den)\ nakonec každou řádku musela schválit nebožka
Hlavní správa tiskového dohledu, tedy filiálka úřadu nejdetektivnějšího.
Jak by vypadal profil, kádrový posudek našeho Velkého Detektiva,
extrahovaný z dlouhé řady kriminalistů v našich detektivkách? Citoval
jsem už roztomilé kriminalistovo snění o dobách, kdy z policejních

46

stanic budou jesle a z věznic zotavovny. Podobně nahlížejí kriminalisté
rozvědčící a kontrarozvědčíci také na vlastní budoucnost.
Z jakéhosi studu ještě nikdo nenapsal postavu detektiva, posedlého
vlastním řemeslem, člověka, který by nic jiného nechtěl dělat
schopného říci otevřeně jako Zdeněk Bubník ve své autobiograf
(D etektiv vzpom íná): “... policajtštinu, tu jsem měl v krvi od narozeni
Už jako malý kluk jsem si nehrál, ale pokukoval, kde co lítá.”
Prům ěrný nový detektiv, tedy, “orgán”, “příslušník”, míval dělnick
původ, partyzánskou minulost, chápavou ženu, bez stesku snášejíc
jeho častou noční nepřítom nost, a konečně mužně přemáhané přán
pověsit kapitánskou uniformu na hřebík a vrátit se k milovaném:
ponku do fabriky.
Detektivové se dostávají k svému povolání jaksi proti své vůli. Buďj
odvelí příkaz strany od zmíněného ponku, anebo měli nějaký malér ;
prostě hledali obživu. Tohle platí i pro nejlepší z nich. “ Musel jsem z
školy i z K. odejít a naskytla se mi taková m ožnost,” vypravuji
Škvoreckého poručík Borůvka o svém rozhodnutí. Erbenův kapitál
Exner šel na práva a odtud ke kriminálce teprve když se nedostal ni
vysokou školu uměleckého směru. Dva tak odlišní autoři jak<
Skvorecký a Erben chrání své detektivy před podezřením, že snad <
svoje povolání nějak moc stáli. Playboy Exner, elegantní protějšel
těžkopádně se mozolících dělnických kádrů, se pořád necítí na svén
místě nejlépe. Když se má vyslovit sám o sobě, poví něco, co by nečeká
nikdo, kdo jej v Erbenových knihách sledoval v činnosti i v erotickýcl
dobrodružstvích: “Snad (...) ani úředník nejsem. Víte, ‘svěřil se
jakémsi mírně opilém stavu z ospalosti,’jsem spíše zoufalý poutník ne
úředník.”
Podléhá E rben dobové atm osféře podcenění “ ú ředníků”
vystupujících v literatuře vesměs jako negativní nebo polokarikaturn
postavy (v novinách je slovo úředník považováno za tolik pejorativní
že se raději píše třeba “X.Y., pracovník ministerstva kultury”, tzn
pracovník neúřaduje a úředník nepracuje), nebo je v tom cosi hlubšího
bezděčný výraz vžitého českého postoje, navyklého myslet spíš 1
tradičních kategoriích národa než státu? Dost dobře si neumín
představit inspektora ze Scotland Yardu, který by se prohlásil z;
“zoufalého poutníka”, a i když odečtu anglický understatem ent, muži
to měnit jen formu výroku - sam otný jeho obsah je tam nemyslitelný
Anebo konečně je to Exnerova nechuť být považován za kolegi
ostatních “příslušníků”, společnosti to věru pestré? Nechci rozhodovat
co to bylo, konstatuji pouze, že inteligentní autor nemůže alespoň letmc
nezaznamenat existenci vnitřního rozporu postavy (a vlastně lidskéhc
typu), třebaže jej dál domýšlet nechce nebo nedovede nebo nemůže.

47

Podobně prohlašuje také jiný solidní profesionál, Krausův kapitán
Kalab: “M ožná mi to nebudete věřit, ale já jsem nikdy nechtěl být
policajtem.”
Navzdory barvotiskové patetizaci policejní práce, zasahující i
literaturu faktu (pasáže o “tichých hrdinech” od zkumavek a
m ikroskopů v Kriminalistické laboratoři Šikla a Skutiny) se v našich
detektivkách nenajde jediná plnokrevná postava lovce, sebevědomého
a hrdého na svoji stavovskou příslušnost, který by neměnil za nic na
světě.
Kdesi uprostřed mezi těmi, kdo teskní po návratu k soustruhu, a
naleštěným Velkým Detektivem Exnerem, stojí Škvoreckého poručík
Borůvka. Je to zároveň člověk naší doby i zchudlý dědic Čapkových
civilně lidských policejních kom isařů, “nepolicejní policista” (asi
přesnější by bylo nepolicajtský), skrom ný outsider, který to doklepe
patrně až do penze se svými dvěma hvězdami, vybavený pro svět, v
němž je mu žiti, povědomím, že “jisté věci se prostě nemají. Někdy to
bylo poručíkovi v životě na škodu, ale uškodilo-li to jem u, jiným to
zpravidla prospělo”. Borůvka je až kabinetně konstruovaný jako model
všední lidskosti v mezích možností, “zásadní odpůrce trestu sm rti” a na
rozdíl od svých literárních (a nejen literárních) kolegů v povolání
“shromažďovatel všech možných polehčujících okolností,” který v sobě
nese přímo existencialistické přesvědčení (“sm utek”), že svět je jaký je,
ale nezbývá než nést vlastní úděl důstojně a neokázale statečně.
Jiní autoři pověřovali vyšetřováním raději naprosté laiky; bylo to
přijatelnější než povinnost oslavovat oficiálně totem izovanou a
tabuizovanou instituci. Kromě toho byl soukrom ý detektiv jaksi
sportovnějším protivníkem pachatele než m nohonásobná početní i
technická přesila celého policejního aparátu, navíc nijak moc
neomezovaného zákonem.
I ve světové literatuře se najde málo situací podobných těm, ve
kterých se octl Zábranův profesionální soukrom ý detektiv doktor
Pivoňka; ve Vraždě v zastoupení v podstatě hájí právo proti “zákonu”,
lze-li tak pojmenovat protektorátní režim. V souvislosti se Zábranou už
ovšem musí - zatím předčasně - padnout otázka, zda ještě mluvíme o
detektivce, jestli Zábranovy prózy přes tu obligátní “Vraždu” v titulu a
zařazování do detektivkářských edic nepatří spíš ke společenským
rom ánům sui generis, shodným s detektivkou pouze půdorysně.
Naprosto nepodobný slavným Velkým D etektivům je také Trefulkův
“pan Metoděj Minus, důchodce, proslulý svým detektivním nadáním,
jež se projevilo až v požehnaném penzijním věku” na netypických
případech v malém jihom oravském městě. Esenbák Růžek mu dělá
jenom pohrávajícího Watsona.
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Suverénní detektivní práci odvádí Škvoreckého am atér Karel Leden
ve Lvíčeti, zvýhodněný ovšem tím, že všechny protagonisty děje zná
dlouho předtím , než se na obzoru vynoří vražda, rozluštěná pak s
perfektní bravurou.
Zajím avou a životnou dvojici detektivů si vytvořila Hana Prošková v
kriminalistovi Vašátkovi a malíři Horácovi. Horác je výraznější
osobnost a aktivnější detektiv, jinak člověk se smutně pestrým
životopisem, esenbák Vašátko mu v podstatě obstarává to, co nemůže
udělat sám Horác. M im ořádně pozoruhodné je jejich intelektuální
partnerství, střetávání a doplňování se dvou vyhraněných typů myšlení.
Příznačné je, že “soukrom é” detektivy v nejširším smyslu slova uvedli
do naší detektivky autoři, o jejichž příslušnosti do literatury není sporu,
autoři, kterým česká detektivka sama děkuje za to, že je vůbec do
literatury počítána. Hranice možností přenesení klasické detektivky do
českého prostředí probíhá právě postavou detektiva. Jednoduché
přemaskování inspektora W oolstonecrafta za staršinu Fialku dopadlo
neslavně. Velci Detektivové Exner i Borůvka při vší vzájemné
nepodobnosti balancují na stejném laně nad nenapsatelnou realitou.
Dál (anebo dole pod tím obrazným lanem) najdeme už jenom
chudokrevné propagandistické mátohy, dvourozměrné atrapy,
Sherlocky Holmese, kterým se stýská po soustruhu.
Když čeští autoři detektivek (anebo toho, co se ještě k detektivkám
přiřazuje) odmítali W oolstonecrafta i Honzu Fialku, nebylo to v
dějinách žánru poprvé. Podobně se americká detektivka odlišila od
svého anglického předobrazu a v dílech autorů “hard-boiled school” se
stala rovnocennou částí literárního portrétu Ameriky, podnětně
ovlivňující další žánry. Emancipaci české detektivky uskutečnili teprve
v naší generaci autoři, odporující společenskému i literárnímu
konformismu. Vůně člověčiny nikdy nezavanula z předválečných
komerčních výtvorů ani ze socrealistických slohových cvičení.
VII.
“Detektivky nejsou krásná literatura,” čteme v Zábranovi.
“Nepředstírají, že jsou něco víc než zábavné čtení. Mají nejmíň
společného se skutečností, v které jsem nucen žít, a tak mě příjemně
osvěžují... člověk... se vrací do dětských let, kdy ještě neměl tušení, že
jsou na světě mnohem horší věci než nějaká zcela pochopitelná vražda
pro milionové dědictví...” (Vražda v zastoupení).
Kdyby to napsal menší autor než právě Zábrana, pokládal bych to za
captatio benevolentiae. Rozhodně si tato slova zapam atují literáti
prostřední až podprostřední (před nimiž by bylo radno tento citát
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ukrývat jako před dětmi střelné zbraně nebo jedy); načerpají z něj
povzbuzení, pokud se jich někdy zmocní zdravé pochybnosti, a budou
se jím ohánět, zapomínajíce, že quod licet loví, non licet bovi.
Bohužel se Z ábrana mýlí. Mizerné detektivky se vesměs tváří jako
živoucí obraz skutečnosti. A české dobré detektivky toho mají se
skutečností společného tuze mnoho. O statně sám Zábrana napsal sice
svého druhu “zábavné čtení”, ale jezdí z té zábavy někdy po zádech
mráz a “příjemné osvěžení” je to právě jen v tom smyslu, jaký dával
hum oru již citovaný Stephen Leacock.
Kde vlastně končí detektivky? Sotva na ně u nás můžeme uplatňovat
kodexy (Ronalda Knoxe nebo S. S. Van Dina), vzniklé ve zcela jiné
historické a literární atmosféře. Pravidla žánru jsou beztoho k tomu,
aby byla elegantně porušována; Škvoreckému se to ve Hříších pro
pátera Knoxe povedlo se všemi deseti. A nakolik lze u nás trvat na
závaznosti paragrafů, regulujících detektivku jako hru na pěstěném
trávníku, zatímco český autor se vydává do terénu, kde může šlápnout
do kravince i na nevybuchlou minu? Nepochybně je pohraničí žánru
mnohem zajímavější než ryzí jádro jeho české državy, kde se v
koexistenci jen zdánlivě překvapivé po tlo u k ají Fialkové s
Woolstonecrafty.
Třeba Prošková má takřka všude “společného se skutečností” velice
mnoho. Ať se čte sebepříjemněji, je nějaké “zábavné čtení” povídka
Sluneční skvrny (Černé jako smola), z níž čiší hrůza děsivěji než z
laboratorně vydestilovaného horroru? A jděm e “za příjemným
osvěžením” do tak pečlivě konstruovaného světa poručíka Borůvky a i
tam zavane řezavý severák reality (Konec starého kocoura). A konečně
připomeňme Zábranu, o němž už byla řeč.
Patří k detektivkám také Lvíče (i s tou detektivkářskou výzvou
čtenáři: “... zanedlouho dojde k tragedii. Již nyní máte v ruce dostatek
stop. Ale pozor! V detektivce nestačí uhodnout. Je nutno vydedukovat
a dokázat!”)? Jestliže ano, uvažujme o obsahu pojmu “zábavné čtení”.
Jinak je to významný precedenční případ a kategorie detektivek se nám
zmenší zrovna o ty, které detektivce zajistily domovské právo v
literatuře. Nejsem literární teoretik (a nejsem ani fanda detektivek, ani
je nechovám v nenávisti) a chci pouze upozornit, že “čistých detektivek”
zbude jako šafránu a že ten, kdo od české detektivky odečte hraniční
tituly a autory, zůstane v nehostinné tundře mezi sériovými produkty,
kde jen zřídka narazí na pozoruhodnější kapitolu.
Posuzování práva detektivky na příslušnost do literatury souvisí
nemálo s tak často (a myslím právem) citovaným výrokem Aragona o
Hammettovi. O kom z českých autorů by šlo povědět něco podobného,
koho doporučit k překladu jako výpověď o Československu našich ča
sů? Dobové reálie se najdou leckde, ale trochu výraznější obraz českých
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specifik (přiro vnatelný aspoň vzdáleně k Chandlerovi nebo McBainovi)
se od šedivého prům ěru odrazí jen sporadicky, třeba v Naumannově
Dlouhém stínu času či Erbenově Na dosah ruky. Většinou však by se děj
dal jednoduchou úpravou posunout třicet nebo padesát let nazpátek
nebo někam docela jinam a nic by se nezískalo ani neztratilo. Zbývá
nám tedy Zábrana, Prošková, Branald, Škvorecký a tři čtyři další;
bohužel všechna tato jm éna budou znam enat autory, kteří se na
detektivce pouze poučili a uplatnili její prvky či postupy. Zábrana nebo
Škvorecký mají jistě blíž k Čapkovi a Hostovskému než k Fikerovi a
Collinsovi (pražskému).
Český autor bude zřejmě i napříště volit mezi následujícími
základními možnostmi.
Psát vysloveně konjunkturalistické texty, jak jejich řadu až na další
uzavírá Hájkovo Území nikoho. O literatuře se mluvit nebude, zůstane
možná obstojná detektivkářská technika; že tohle jsou dvě rozdílné
věci, šlo by ukázat na Šoltészovi - Scénář píše smrt je text literárně
bezvýznamný a jako detektivka technicky v pořádku.
Za druhé provádět na realitě vylepšující kosmetiku, cožje postup vů
bec nejběžnější, společensky přijatelný, neztrácí se při něm tolik tvář
jako při výrobě á la Borovička nebo Hájek. Vlk se dost nažere a koza zů
stane skoro celá. Vznikne varianta, pojmenovatelná “Velký Detektiv v
malých českých poměrech”, kterou suverénně ovládá Erben a uměl to
Škvorecký. Erbenův playboy proti “ Bublinovi”, donjuan proti - řečeno
oblíbeným slovem Škvoreckého - nemrcouchovi, jeden vypreparovaný
ze služebních souvislostí až na nezbytné cévy a nervy pracovních
kontaktů, druhý přiříznutý jako alm ara do těsného kamrlíku, právě aby
se tam vešel, mohl sloužit a nepřekážel. Nevím, jak dlouho by Borůvka
vystačil Škvoreckému. Pokud jde o Erbena, domnívám se, že Exnera
prohlubovat nehodlá, jen bude vytvářet nové situace. Pak sotva
překročí prům ěr oddechové četby, jakou čtenář rychle zapomene a
obyčejně se k ní víc nevrací. “Důkaz o uměleckosti detektivní literatury
může zde dát jedině tato literatura sam a,” řečeno s Vojtěchem
Kantorem. Od doby, kdy byla napsána tato slova (1957) uplynulo tolik
let, že opravňují značnou skepsi; česká detektivka směřovala od
klasického vzoru.
A konečně to nejprostší a nejtěžší, tedy “psát to, co se spisovateli, po
zvážení všech osobních zkušeností i zkušeností ostatních lidí, jak jsou
zčásti zachyceny v knihách, jeví jako pravda. Tedy psát pravdu, nikoli
dobře či špatně míněné, vážně se tvářící pohádky...” (Škvorecký v
Nápadech). Když o něčem nelze povědět pravdu, raději mlčet a
nesepisovat historky o zlých Dětřiších a hodných Fridolínech, které
ještě zhoršují kulturní i veřejné klima. Nevyhnutelně to přinese pohled
outsidera (podobného Hostovského doktorovi Malíkoví, Minusoví,
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Horácovi, dr. Pivoňkoví, anebo M artinovi Venců v pozoruhodném
završení dosavadního Šoltészova vývoje v Zavíracím dnu),
pohybujícího se na hranici žánru, jak je zřejmě nevyhnutelným osudem
české detektivky.
M arná snaha; klasická detektivka, ta půvabná hra s problémy, jež v
podstatě nikoho nezajímají (byl by to krásný svět, v němž by nás trápilo
jen Vyvraždění rodiny Greenů!) a jsou však přitažlivé svou intelektuální
elegancí, se dá hrát toliko na pečlivě udržovaném hřišti před publikem,
které zná všechna pravidla a dovede pak ocenit výkony hráčů i
rozhodčího.
Nemáme českou detektivku v tradičním slova smyslu, leda domácí
napodobeniny “pour les pauvres”, a myslím, že se na tom hned tak brzy
nic nezmění. Nepokládám to za větší nedostatek než že nemáme
baseball a kriket. M áme však dost vnímavých čtenářů, oceňujících
intelektuální dobrodružství při sledování procesu, v jakém dozrávají
“hodiny pravdy”, ať se týká čehokoliv, a toužících po okamžiku, kdy se
otevře průhled až do třinácté kom naty s vysvětlením. Na rozdíl od
čtenářské obce detektivek v jiných zemích jsou to čtenáři, kteří zároveň
abonují ve dvacetitisícových nákladech poezii.

Děti, když dospějí, jso u postiženy všemi těm i nedokonalostmi, jim ž
se posmívaly.
Jean de La Bruyěre

“Říkám že každý verš je hoden básně!”
Milada Součková
Ivan Blatný se narodil roku 1919, koncem první světové války, v období české
literatury souběžném se začátky Československé republiky. V prvním roce
jejího a jeho života vystoupila na veřejnost nová literární generace, jejíž čas,
nějakých dvou desítek let, tvoří dnes již uzavřenou dobu českého písemnictví.
Přinesla kubismus, konstruktivismus, poetismus, surrealismus a i jiná hesla. V
těch dvacátých letech se začala avantgardní skupina krystalizovat v osobnosti.
Mezi nimi Seifert a Nezval, dva básníci, jejichž verše předznamenaly i Blatného
poezii. Ačkoli dal své sbírce Melancholické procházky (1941) Seifertovo motto,
soudím z jedné rozmluvy s ním, že mu Nezval imponoval tím, jak použil
podnětů moderního umění ve své vlastní práci. Když Blatný uveřejnil svou
první sbírku (Paní Jitřenka), byla nezvalovská generace skoro umlčena anebo
se to stalo brzy potom. Blatný byl ve věku, kdy Seifert, Nezval a Wolker
vstupovali do literatury. Žil v Brně, studoval, znal Jakobsona, který tehdy
přednášel na brněnské universitě. Nacházím v Tomto večeru věnování “Panu
prof. Romanu Jakobsonovi” datované Brno 17/2, 46.
Jak vypadal Blatného domov? Povím vám to, ačkoliv jsem tam nikdy nebyla.
Bydlil ve starém domě. Oknem jeho pokoje, kde psal, bylo vidět na dvory, kde
ženské vylévají kýbl špíny z pavlače. Jmenují se Hed vička, Anežka a také tetička
Staňková, snad i paní Nezvalová, která peče buchty s mákem. Za svítání (Psal
jsem dnes celou noc a holub vrká ráno) je vidět oknem jitřenku, pak tovární
komíny, Lhotákovy exteriéry, zaléhají sem úryvky hovoru z chodeb i z ulice a
proudí sem vzduch z brněnských zahrad a okolí. Tento interiér není jen moje
fantazie, lze jej vyčíst z Blatného veršů. A Václav Černý také mluví o
“básnickém interiéru” v kritice Paní Jitřenky (Kritický měsíčník). Označuje ho
jako “idylický”, “spokojený”, “plný smyslové pohody”. Snad, zvláště v Paní
Jitřence a pak ještě v Melancholických procházkách, o nichž V. Černý použil
slov “vyzkoušená hudba”, snad. Jistě zní v jejich ětyřverších, rytmu a rýmu. Ale
ne vždy. Někdy se pod “vyzkoušeným” objeví dosud nevyzkoušené zabarvení,
zaostření. Smyslové vjemy mají svou osobitou optiku.
Muj dedecek byl optik
Kdykoli jsem šel v Československu v nějakém jiném městě
kolem optického obchodu
myslel jsem na rodinu jeho majitele.
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Pravda, optiku některých veršů by bylo možno zaměnit za obraz Seifertův nebo
Nezvalův.
Líbezná krajino, za plání rozložená
z které se zvedají tři, čtyři topoly...
ale verš má silnější výtvarný potenciál než mívá Seifert nebo Nezval. Anebo
Můj štětec jako chřest, štíhlý a jitřní
si vysnil nuanci a zvláštní paletu...
Blatný pracuje v těsném vztahu se skutečností a pátrá po smyslu věcí
sdělovaných vjemy - chřestu, jindy třebas “kořání” v lese. Ivančice se objevují v
jeho poezii a Ivančice prosluly nejen bratrskými tisky, ale i chřestem.
Imaginární “malíř Zašlý” chce vystihnout nuance zeleniny z Ivančic a “poslední
šmouhy růže”.
Za nedlouho (1945), ve sbírce Tento večer nastupuje složitější kompozice.
Ohlasy seifertovské intonace a sonorního rytmu Nezvalova patří minulosti.
Vnější svět se neprojevuje jen ve výrazu jeho smyslového zážitku, ale v
monologu s ním.
Tento večer

Jak řeknu tento večer,...

Jako Cézannovy náměty, tak i Blatného se málo měnily. Ale to, čemu V. Černý
řekl “spokojený” lyrismus, “houpavý”, a dokonce i trochu jedovatě “hezoučký”,
to se změnilo. Lahodný alexandrin se odmlčel. Nově se objevují záznamy
hovorových úryvků, třebas rozsviť, na schodech. Je to obdoba Janáčkových
nápěvků a není náhodou, že obojí mají původ v moravské intonaci.
Anežko co ste hned smutná cizí člověk
Na malou chvílu Ke mně Anežko
Vochutnejte lady sem vám dones...
Místy nápěvek zazní s expressionistickou drsností:
To holt by žehličku vyliž mně zeleň žluť...
Život mluví svou řečí.
Všecky se právě někam chystaly.
Ptal jsem se Hedvičky, kam jedou.
Na pohřeb.
Prý hrozně nerada. V těch vyšlapaných botkách.
Smrt, děs, které v těch letech mluvily v halasovských a holanovských obrazech,
mají tu tvář každodennosti:
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Do Brna Sestra umřela Ano navždycky!
Ještě mně najdi ty klíče, co spadly za plynoměr!
Zatlučte někdo rakev!...
Verše jsou datované dubnem 1944. Za rok a za měsíc slavili čeští básníci, starší,
střední a nové generace-jak se třídí v literární kritice - osvobození. To revoluční
jaro zbásnili přední i málo známí autoři. Od nich ode všech se Blatný odlišil. Že
v Brně probíhalo květnové povstání jinak než v Praze? I v Brně kvetly šeříky a
přece jen to u Blatného “bylo jinak”. Žádné oslavy, žádné volání “da
zdravstvujet...”. Rudoarmějce viděl Blatný z dálky, stejně jako stařeček, který
na slunečné stráni sbíral klestí (Květen 1945).
Přes tlumený přednes poezie psané po osvobození z Vlhkého sklepa dlouhých
šesti let, dostala sbírka Hledání přítomného času třetí cenu v Květnové literární
soutěži a vyšla v Praze roku 1947. Nemohla však nadlouho soutěžit s poezií,
která se dostala ke slovu po roce 1948. I lyrik Seifert se zdá ve srovnání s
Blatným bojovnější, o tribunech revoluce ani nemluvě. Vezměte třebas báseň
“Silnice” o mladých židovkách, vracejících se z Terezína. To Hrubín by se
dovedl jinak opřít o podobné thema. Pro Blatného Moskva není město revoluce
a jejich agitek, ale město básníků.
Na Moskvu myslím, když teď padá sníh,
na naši ulici, v které se zvolna smráká,
Na Moskvu, na Borise Pasternaka.
Blatného “hledání přítomného času” je hledání jsoucna lidí, věcí, jak žijí v
přítomnosti slova, věty, verše. Proto je každý verš hoden básně.
... tady to není, tady to není, tak nevím, kam to přišlo...
opět hovorový nápěvek, ale s abstraktním zaměřením. Na hřbitově žere koza
bramborovou nať. A kdo je pohřbený v tom hrobě, kde leží pohozená prázdná
láhev?
Tos byla já To jsem byl ty.
Sbírka z roku 1947, jíž se Blatný uvedl do poválečné české poezie, končí básní
“Terrestris”, jíž Blatný vybočil z celé své dosavadní dráhy. Její obdobu byste
stěží našli v české poezii. Máj? To by byla literárně historická a problematická
filiace. Terrestris, “matka všeho živého”, je vidina života, bezohledného,
hrubého, ničivého. Jako archaická božstva, má Gaia-Terrestris alegorické,
monumentální rozměry. Zdvihá se nad městem, obludná žena, s kreténským
voletem a rozmáčkne stejně křehkou kůstku ptáka vypadlého z hnízda jako
hrdlo svého milence. Je to Venuše lupanaris.
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Pak přišel náhlý zlom v čase i v životě. Příští verše Blatného byly uveřejněny v
antologii emigrantů (1948-1953) Neviditelný domov (Paris).
Jako nějaký zlatý roh,
Lighthorn,
klímalo mezi svými posadami.
Cizí krajina, cizí řeč, cizí místa a příběhy. Na nové adrese “6. Brunswick
Gardens, Kensington”, čteme nečekaně vlastenecké verše:
... žije, jak v Anglii ožívá národ náš...
Blatného anglický interiér je pokoj v nemocnici; v neděli čekají pacienti
návštěvy. Snad k němu také někdo přijde, třebas Brušák, Listopad, Dresler a
mohli by si zas jednou popovídat o literatuře. Jenže oni nepřišli. Nostalgie
Blatného je tak silná, že se cítí “konečně doma” v českém krajanském klubu, kde
si objednává pivo a poslouchá cinkot nádobí z kuchyně. Pokouší se zžít se se
svým anglickým okolím, s ligovým zápasem ve Woodfordu, s výhledem na
cihlovou architekturu anglické gotiky v zeleném břečťanu. Je to skoro jako “list
z Anglie” ve verších, jenže Čapek psal bez melancholie a Blatného - už ne
jeko melancholických procházek - je ta, co ji kreslil Diirer. Ale jsou tu také
mistrovské záznamy “anglického exteriéru” (“Na verandě”).
Víc a víc se Blatný vrací do minulosti. Zní mu nápěvy pražských šantánů
(“Opereta”), tak jak je zpívali na Smíchově “U čísla 1”, nebo na Poříčí u
Rozvařilů. Tak nějak: “Praha je krásná, když se rozednívá...”
Praha je překrásná, navečer, když se stmívá...
Verš se rýmuje na “divá”, v šansonu to bylo tuším “dívá”. Ferenc Futurista
přichází “se směšným kloboukem”, je tu i narážka na Vlastu Buriána Starý
komik vyškrábe se z hnízda uniforem. Blatný užil formu sonetu naplněnou zcela
nezvyklým obsahem. K takovému protikladu by Seifert neměl dost síly a Nezval
by zůstal na povrchu. Ještě jednou se k nim Blatný vrací a s nimi k Bochořákovi,
Halasovi; ještě jednou ke Kunštátu, k brněnským Pisárkám a jede brněnskou
tramvají. Někdy, ale jen výjimečně minulost zavede až k sentimentalitě
(“Vánoce”). Původní a skoro “dokumentární” jsou motivy z dob české
avantgardy: poetismus, Skupina 42, Teige, malíři Gross, Toyen, Hudeček;
objeví se jméno J. Chalupeckého, herce Kohouta, dokonce i Jaroslava Kvapila
a jeho Rusalky. Říká se přece, že poezie je hudba. Z básně věnované Vilému
Bráunerovi lze vyčíst životopisné údaje: kam Blatný chodíval na procházky, o
jeho babičce (ta byla tuším rodinný živel jeho brněnského interiéru), o koupání s
Nezvalem a i to, že zásluhou Míkulicy přeěetl celého Flauberta.
Skupina pražských exteriérů není, jak bývá, impressionistická; jsou to zcela
neobvyklé záběry, obdoba moderní fotografie: holičská oficína, kam chodili
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herci z Národního divadla, pražská asanace, Resslova ulice, Letná, Haštalské
náměstí. Kdo zná ta místa, najde je tu v mistrovské zkratce.
Na širší české veřejnosti bylo Blatnému vyměřeno několik krátkých let, v
nichž se objevovaly jeho verše v Kritickém měsíčníku a kdy vycházely ve čtyřech
neobjemných svazcích. Byl to vzestup a pak jeho náhlý přeryv. Pro současnou
českou literární historii Ivan Blatný nepřichází v úvahu. V roce 1968 se jednalo o
vydání jeho poezie v ČSSR. Sešlo z toho. Doufejme, že jednou, ať za padesát
nebo za sto let, česká literatura objeví Blatného, jako dnes objevuje zapadlé
verše české dekadence z konce minulého století. Pak by mohlo být toto vydání
dosud nepublikovaných básní dobrou a hledanou pomůckou pro literární vědu.
Kdo máte příležitost číst je už dnes, snad dáte tomuto proroctví za pravdu.
Ukázky z nové sbírky básní Ivana Blatného Stará bydliště
(vydání připravuje 68 Publishers, Toronto)

Stará bydliště
6, Brunswick Gardens, Kensington
Maqui, můj kocourku, co děláš, ještě žiješ?
Musíš být velmi stár a znaven, jak je ti?
Je ještě v knihovně ta krásná poezie,
jsou ještě v knihovně Štolbovy paměti?
Brunšvické zahrady. Princ Albert ještě žije,
v Hyde Parku, v Kensingtnu, zde v těchto zahradách.
A žije starý dvůr, a žije Viktorie,
umíme setřít prach, umíme setřít prach.
Žije jak Chitussi, jak Štolba na jevišti,
žije jak minulé, žije jak všichni příští,
žije, jak v Anglii ožívá národ náš.
Pouť budoucí je tvá, zbavena zemské tíhy,
pouť budoucí je tvá, obrazy, básně, knihy,
pouť budoucí je tvá, a ty ji uhlídáš.

From a terrace in Prague
Můj dědeček byl optik
Kdykoli jsem šel v Československu v nějakém jiném městě
kolem optického obchodu
myslel jsem na rodinu jeho majitele
Za Karlovým mostem za Mosteckou věží na Malé Straně
je také optický krám
Snad se jeho majitel vracíval dom ů přes Kampu
po M ostě legií kolem Národního divadla
snad měl byt v Novodvorské ulici pod Petřínem
Dnes kdy píši tuto báseň Seminářská zahrada kvete a to
co Součková vídávala z terasy
se vlní kolébá zní drobným i zvuky od Starých zámeckých schodů
k Malé Straně.

Neděle
Je neděle M ám volno
pacienti očekávají své návštěvníky
chodím mezi budovou nemocnice a farm ou
snad budu mít také nějakou návštěvu
snad mě najdou
snad se na cestě objeví Brušák
anebo Listopad
anebo Dresler
jsou tady v cizině léta a ještě jsem je neviděl
mám připraveny básně
budeme mluvit o literatuře
svět bude zase plný života.
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Karlu Brušákovi

Navečer se nese jasná záře
ze skleněné boudy výhybkáře,
před pákami stojí výhybkář.
Zeleň šťávní, svinibrodská šarlat,
fialová, karmín, milý Karle,
dnes jsem zase přečet celou Tvář.
Přijeď za mnou, přines mi jak kdysi
staré knihy, staré časopisy,
copak asi dělá Ada Rys?
Copak asi dělá rudá Praha?
Na divadla padá jarní vláha,
stmívá se a prší do kulis.

Jitro v září
Skořápky vajec, slupky jablek, zvadlé chrysantémy,
aeroplány obletují zemi,
pes v boudě spí a léto ztrácí se.
Hrušky a hrozny voní na míse.
Hadice v trávě, podběl na záhonku,
lehounký vítr, kolébání stonků,
zahradnické nůžky, zvonky, kroky, svět.
Jak se mi dýchá! Ještě mnoho let.
24. 10. 73
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Na starém hřbitově
Na starém hřbitově, když se už rozednívá,
na starém hřbitově, kde kvete bílý hloh,
na starém hřbitově, kde zkřehlý pták se skrývá,
tam bych šel, ještě tam, tam bych šel, kdybych moh!
Na starém hřbitůvku, byl kdesi v Komárově,
na starém hřbitůvku usedl zkřehlý pták,
na starém hřbitůvku, právě na onom rově,
kde zvláštní náhodou je jméno Pasternak.
Bulharský zahradník? Myslel jsem na básníka.
Pták kamsi odletěl a ještě tíkl z ticha,
zbyl jsem tu jenom já a Pasternakův hrob.
Na starém hřbitově, kde se už nepohřbívá,
na starém hřbitově, který mi stále skrývá
tajemství poezie od těch dob.

Fotbal
Vladimíru Bařinovi

V malebném zákoutí u malé řeky Svratky,
Meteor VIII tady kdysi hrál.
Byla to remíza. Ó vraťte se mi zpátky,
Ritiěko, Vršecký, Paráčku a tak dál.
Chci delší zápasy, zápas je příliš krátký.
Osudná píšťalka a ty bys ještě stál
u brány fotbalu, fotbalu, naší matky,
a zatím zkoušíš už kolotoč opodál...
Déšť stíná labutě na mokrém kolotoči,
déšť stíná myslivce a panny krásných očí,
střelnice umlkly, houpačky musí stát.
Moravská Slavie je kdesi v třetí třídě;
a v tomto úkrytu jsem ji už neuviděl,
slyšel jsem jenom vlak u Heršpic zapískat.

Na hřišti pod lesem bude s ní jistě hrát
A.F.C. Marathon, schoulený u Rosničky.
Také tak hluboko, hluboko kdysi spad’,
a teď tam pobíhá s roztrhanými tričky.
Budeme celý zápas sledovat
z daleké Anglie za zavřenými víčky.
Na této televizi uvidíme snad
penalty, ofsajdy a nemotorné kličky.
Tam vidět fanoušky a jejich pěstní hádky,
tam zůstat, zůstat tam - zápas je příliš krátký pod celou kupou klubů vyšších tříd.
Tam zůstat, zůstat tam, poblíže řeky Svratky,
poblíže fotbalu, fotbalu, naší matky,
a nemuset se narodit.

Skupina 42
Tam za červenou zdí pták poskakuje v rose,
rezaví starý plech a vlaky jezdí v dál.
Libeňský plynojem jak od Františka Grosse,
libeňský plynojem jak Gross jej maloval.
Poupě se usmívá jak Amélie z vany,
Vlastimil Fiala přichází z modrých hor,
a v pražské tramvaji, tak jako od Smetany,
František Povolný čte nový Minotaur.
Po Plotní ulici jde malé dítě plačky
a kluci hrají si na náspu šíbovačky,
z továren spěchají dělníci navečer.
Listonoš přinesl mé dámě hlávku zelí;
posílat mýdlo, koks a uhlí na hotely,
a poslat Adeiine kytici pavích per.

Teige se nezlobí a bude velká fúze,
Teige se nezlobí a bude velký den.
František Hudeček se vrací z noční chůze,
Seifert je okouzlen obrazy Toyen.
Má stará Rakouska, mé staré Vídně všecky!
Lukáš a feldkurát se sešli při víně,
Lukáš a feldkurát a Jindřich Chalupecký,
na Školním náměstí navečer v Karlině.
Eduard Kohout jde, má na Kampě své schody,
Jaroslav Kvapil jde, Rusálka zpívá z vody,
tam, za červenou zdí, pták ušed na mříže.
Brassai má koleje, Lhoták má koňskou dráhu,
Teige má lunapark a Skupina má Prahu,
Prévert má vlhké zdi půlnoční Paříže.

Jaro
Václavu Černému

Temná zima již minula sysel přechovávač
vrabci štěbetají na střeše Národního divadla
přehlížejíce azurové dvory
Mallarmé vynalezl troky pereme
pereme azurové prádlo na čistém jarním vzduchu
a celé město zdá se jen
lehké jak z mydlinových pěn.

Báseň Jendovi a Hele Šmardovým
Trošku psát česky znova,
chybí mi česká slova,
peří a lupení
těch krátkých letních dní.
Kůň kluše, kovář ková,
v měknoucím soumraku lípa je fialová.
Večerní procházka. Půjdu si sednout k ní.
A broučci spí a spí.
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Tam dole u potoka Karafiát je znal.
Je noc, je tem ná noc a sovy mají bál.
Zůstane navždy v srdci.
Jdu lesem, proutí praská,
já a pes, jm énem Laska.
Hudeček: Noční chodci.

František Hudeček: N oční chodec

2.10.77

Pozdější život panny
Ferdinand Peroutka
(Ukázka z románu)

Johanka se otočila na koni a s podivem pohlédla na vojsko, které
táhlo za ní. Jak se to stalo? Když mnoho rozčílených lidí je shromáždě
no na jednom místě, má to svou vlastní sílu a věci se nějak rozhodnou
samy sebou. Vskutku zase jede v čele vojska. Bylo usneseno, že potá
hnou k Poitiers, ne bojovat, nýbrž jen ukázat, že Francouzi se nebojí.
Ačkoliv to nebyla pravda, všichni si myslili, že dělají, čeho si Johanka
velmi přeje, že je k tomu nabádala a že je zase vede. Někdy lidé vidí člo
věka navždy tak, jak ho viděli poprvé. A člověk se bojí ukázat se jiným.
La Hire, který jel vedle Johanky, také se otočil, přehlédl jedním
pohledem řady a řekl: “Na příměří je toho dost, na válku málo”.
Pozoroval však s uspokojením, že jak táhli vesnicemi, se k nim přidávali
další a další.
Odchod z Orleansu se neobešel bez vzlykání Matyldy Katelotové.
Když výprava k Poitiers se začala shromažďovat, Matylda obcházela
městem, bušila na dveře a plakala nad tím, co se připravuje. Když
zapřáhli koně k dělu, lehla si na zem a volala, že se raději dá přejet tímto
vynálezem, který pochází od nevěřících Mongolů, než aby dovolila, aby
jím křesťané stříleli na křesťany. Dělo ji objelo a vyrazilo z brány.
Vojsko nyní se vinulo a točilo, jak se klikatila cesta. Byli tu měšťanští
dobrovolníci, řemeslníci a sedláci, hlavně zasmušilí sedláci z vesnic,
které už jednou byly vyloupeny a vypáleny. Dobrý materiál, tito sedláci.
Otužilí, zvyklí vedru, chladu, blátu a strádání. Kamenitá a hrbolatá
cesta je neleká, večer se nerozhlížejí dlouho, kde mají spát, opřou si
hlavu o kámen. Kus hrubého chleba je dost pro ně, déšť s nich stéká
neškodně. Jsou silní, aby rozdávali mohutné rány, a když sami utrpí
poranění, neoslabuje je to rychle. Přicházeli bez vysvětlení, a někdy bez
vysvětlení zase odcházeli. Přinášeli cepy, kosy, sekery, praky, velké pily,
kyje. Velmi stateční, když se rozzuří. Neměli helmice ani kyrasy, ale
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někteří měli na sobě silně prošívaný kabátec, jaký může oslabit ránu
mečem.
Vpředu pochodovala spořádaně četa La Hirových námezdných
žoldnéřů, pak četa Johančiných žoldnéřů, které najala za peníze, jež

dostává od krále. Také městská rada orleánská přispěla penězi.
Barvy, barvy scházejí. Nad hlavami se nekymácí onen mihotavý lesík
praporů a praporců, který povznáší mysl pochodujících. Není to, jako
když s Johankou jezdilo královské vojsko s rytíři. V předu nejdou
heraldi a trubači.
Z rytířů je tu jen slepý Enguerand ďEstouteville. Když tento gaskoň-

ský rytíř si uprostřed jiných starostí uvědomil, že neúprosně se blíží jeho
šedesátý rok, pocítil nutkání vykonat ještě něco pozoruhodného, aby se
na něj brzo nezapomenulo. Uslyšev, že Johanka z Arku zase vytáhne do
pole, přitrhl k Orleansu s třemi sty vojáků, které řádně vyzbrojil
Jel přímo za Johankou a jeho pobočník mu oznamoval, co je vidět vesnice, osamělý mlýn, zřícenina, rybník, husy. Pan ďEstouteville mu
přikázal, aby dával dobrý pozor na vrchy a lesy, zda se snad za nimi
neskrývá nepřítel. Zejména aby ihned oznámil, kdyby se vzneslo hejno
vran a kroužilo. Na křižácké výpravě poznal, jaké zlé následky má
nepozornost k okolí. To bylo u Nicopolis. Myslili tenkrát, že mají před
sebou jen přední nebo zadní hlídky nevěřících, ale vyřítilo se na ně jejich
hlavní vojsko. Jen m álokterá francouzská rytířská rodina neoplakávala

ztrátu.
“Díváš se dobře?”, ptal se ďEstouteville.
“Dívám,” odpovídal pobočník.
Byl tu také mladičký rytíř Guy de Laval, ale nepřivedl žádné vojáky,
neboť vyčerpal své finanční možnosti. Nebo je aspoň vyčerpal podle
úsudku své matky. Tenkrát, v minulosti, když Johanka osvobodila
Orleans, přijel se na ni podívat. Byla v něm potřeba uctívání, i pocítil, že
nespatřil a už nespatří bytost s lepším stykem s Pravdou a s Nadšením.
Napsal o tom dlouhý dopis matce, jak je tu m noho mužů ve zbrani, jak
se hanobí každý, kdo zůstává doma, jak každý ho rád vidí a je spokojen
s jeho osobou, a jak Johanka mu řekla, že přichází v čas velké potřeby.
V druhé části dopisu psal, že král a Johanka nemají peněz. Proto on,

poslušný syn, žádá “vás, madame a má velmi ctěná matko, která máte
mou pečeť’, aby prodala nebo zastavila část jeho pozemků. Peněz hodlá
užít na vyzbrojení armády, aby celá Francie byla tak osvobozena, jako
byl osvobozen Orleans. Zejména proto, že část statků rodiny Lavalů
byla v okupovaném území, matka tenkrát splnila synovo přání a poslala
peníze. Za ně byli najati žoldnéři a opatřeno dělostřelectví, jehož byl
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velký nedostatek, S tímto vojskem pak Johanka bojovala u Paříže, ale
beze zdaru.
Nyní opět žádal mladý Laval, aby matka prodala nebo zastavila jeho
půdu. Odmítla tentokrát, neboť sejí zdálo, že Bůh nebo štěstí Johanku
opustily. Po nejrychlejším poslu syn odpověděl, že prosí madame a
ctěnou matku, aby nezapomínala, že on mluví o svém majetku. Po
témže poslu vzkázala matka, aby syn přijel domů, že spolu vše
projednají za přítomnosti dvou strýců. Na to nebyl čas, neboť Johankaa
La Hire se již chystali vyrazit. Laval poslal posla ještě jednou zpět se
vzkazem, že po návratu bude musit promluvit s matkou s velkou
přísností. Jel teď za Johankou a mlčel. Styděl se, neboť nepřinášel žádný
jiný příspěvek než svůj vlastní meč.
Jel tu Žrout, rytíř Matyáš ďEscouchy, a žvýkal sladkou ředkev. Metz
a Poulengy jeli. Dívali se smutně na Johanku, ale zůstávali jí věrni,
neboť jí dali své slovo. D’Aulon zde nebyl. Byl odvolán od Johanky zpět
do královských služeb. Nový vévoda ďAlen?on zde nebyl. Loví od rána
do večera a nemá mysl pro nic jiného. Spolehlivý Dunois nepřišel.
Maršál de Rais zachovává mrazivé mlčení. Svět se Johance zdál spíše
prázdný než plný.
Zásob je málo. Na vozech se vezou velké kotle na vaření, ale pak už
vlastně jen sudy se solenými herinky, nevhodná to strava na delší dobu.
Několik málo kusů živého dobytka cupe za vozy. Vína skoro není.
Johanka opět se obrátila a opět se dívala. Nejde s nimi sbor zpívajících a
vystrojených kněží s přenosnými oltáři. Jde několik vousatých,
špinavých potulných mnichů. Kdo se díval s vrchu nad silnicí, viděl
pohybovat se tmavý zástup. V hradu, kolem něhož táhli, zavřeli brány a
rozestavili vojáky po hradbách.
Večer se utábořili a rozšiřovala se skromná vůně ohřívaných herinků
a pečených kaštanů. Několik řemeslníků, kteří poprvé seděli na koni,
svléklo kalhoty a vytáhlo košile. Žádali přátele, aby se podívali, jak mají
odřená stehna.
S vrchu uviděli Poitiers, město uvidělo je a vyrazilo radostný pokřik.
Zároveň se ozval jiný křik. To volali Angličané. Byli nyní mezi městkými
hradbami a Johančiným vojskem, ale zdálo se, že si z toho nic nedělají.
Bez chvatu vycházeli ze stanů a dívali se. Asi předem věděli, kdo
přichází, neboť ihned začali volat: “Pojď k nám, naše krásné děvče!” K
Francouzům se donášel anglický smích, vychloubání a zaklínání.
Johanka se ptala: “Při čem se to zaklínají Angličané?”
“Při Svatém Jiří a Svatém Eduardovi,” odpověděl La Hire.
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“Kdo je Svatý Eduard?”
“Nevím. Někdo to byl.”
Brány Poitiers byly zavřeny a ozbrojení Poitierští stáli na hradbách.
Hlavní posice Angličanů byly na vršku, hustě porostlém křovím, a La
Hire řekl: “Ovšem, ovšem, nikdy to jinak nedělají. Ukážeme jim, že to
také dovedeme. Zůstaneme také na vrchu.”
Poručil, aby se stavěl tábor na místě, na němž stáli. Přes malé údolí
Francouzi a Angličané se dívali na sebe.
Pod anglickým vrškem byla hradba z vozů. Na nich stáli nenávidění
angličtí lučištníci. Do země byla napíchána kopí a zašpičatělé kůly, s
hroty a špičkami obrácenými proti tomu, kdo by se hnal útokem. Známé
to anglické pevnění. Kdo měl dobré oči, rozeznával na zemi rozseté
železné koule s hroty, které už zchromily koně mnohých francouzských
rytířů. La Hire řekl: “Sakra, ti se pojišťují.” Pan ďEstouteville, když se
dozvěděl, jak to je, řekl: “Zbabělci”.
Johanka šla tak daleko dopředu, jak se mohla odvážit. Ano, bylo to
tu. Mezi prapory se Svatým Jiřím a s červenými kříži vlál nad anglickým
opevněním velký prapor, na němž byli levharti na poli bílých lilií. Stará
nenávist sevřela Johančino hrdlo. Jak se odvažují? Anglický levhart na
jednom praporu s bílými francouzskými liliemi... Anglický král dosud
trvá na tom, že je také králem francouzským. Uvidí. Krev poteče a lidé
budou zápasit tak dlouho, až levhart bude stát mezi kameny, nebo mezi
růžemi, bude-li libo, ale ne mezi francouzskými.
Potom večer byl tmavý a žluté plameny ohníčků ozařovaly konce
noh, natažených k ohni, aby oschly. Hluk francouzského tábora byl
nepatrný. To není, jako když s armádou putovali šaškové, herci a
akrobati. Také na anglické straně bylo ticho. O půlnoci se odtamtud
ozval zvuk trumpet, a všichni vyskočili a sahali po zbraních. Pak bylo
slyšet, jak Angličané se řehtají. Neměli jiný úmysl než vyplašit
Francouze.
Stanů nebylo dost a Johanka pozvala do svého stanu, kde spala mezi
Metzem a Poulengym, tolik mužů, kolik se jich tam vešlo. La Hirovi
žoldnéři a ďEstoutevillovi vojáci měli stany, ale sedláci si ustlali na
mokré zemi, jak nejlépe mohli. Kdysi - rytířské stany! Bývalo to jako
město, s náměstím a uličkami. Stany bývaly velké, s nábytkem a koberci,
pomalované. Jediný stan nyní připomínal staré časy. Teď večer to
nebylo vidět, ale stěny velkého stanu pana ďEstouteville byly
pomalovány oslepující oranžovou barvou. Ačkoli se sám z toho nemohl
těšit, slepý rytíř velmi dbal, aby to byl právě tento krajní zuřivý odstín
na konci stupnice oražnové barvy.
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Často ráno před Johančiným stanem se ozývalo řinčení, skřípání a

nárazy kovu o kov, jako kdyby vůz naložený železem jel s vrchu dolů,
jak řekl mrzutě rozespalý Metz. Ale Johanka si pomyslila: “Milý děda”.
Pan ďEstouteville byl na ranní procházce. Jak bylo jeho pravidlem, byl
připraven na všechny případy a vyšel ze stanu v plném těžkém brnění, v
jakém se kdysi bojovalo. Říkalo se, že někdy chodí tak obrněni doma ve
své zahradě a přijímá tak hosty. V mládí prý uměl udělat přemet v tomto
brnění, ale nyní bylo patrno, že jeho váha mu působí obtíže. Někteří
tvrdili, že obléká toto milované brnění vždy se vzdechem. Kráčel
pomalu, pevně uzavřen do ocelových plátů, koncem kopí, také těžkého,
zkoumal cestu před sebou.
Potom pan ďEstouteville, sleduje plán, na němž se v noci usnesl,
seřadil svých tři sta vojáků v plné zbroji, dal se vysadit na koně a v čele
oddílu sjel s vrchu do samé blízkosti anglických posic. Tu pochodovali
zleva napravo a zprava nalevo a několikrát to opakovali. Angličané se

zvědavě dívali, ale nehýbali se. Vrátiv se do tábora, ďEstouteville byl
nespokojen. Dal napsat dopis, přivázat jej na šíp a vystřelit jej k
Angličanům. V dopise stálo, že tato demonstrace se bude opakovat, až
Angličané vylezou ze svých děr.
Ale ještě druhého a třetího dne Francouzi a Angličané stáli nečinně
proti sobě, jak vlastně mělo být, poněvadž bylo příměří. La Hire řekl
ďEstoutevillovi, aby dal pokoj, že jsou tu jen pro ten případ, kdyby

Angličané podnikli útok na Poitiers. Tu slepý rytíř navázal blízké styky s
mladým Lavalem, jediným kdo mu rozuměl. Radili se spolu o samotě a
výsledkem bylo, že mladý Laval napsal nový dopis a šípem jej vystřelil k
Angličanům. Přiloživ ruce k ústům, zavolal: “Čtěte to, tady letí zpráva!”
Obsahem dopisu bylo, že dva francouzští šlechtici ze starých rodů žádají
o rozmluvě hraběte Talbota, nazývaného “anglický Achilles”, jenž je

velitelem anglického vojska zde před Poitiers. Síp se zabodl tam, kam
byl namířen, do anglického vozu. Anglický důstojník odmotal dopis a
někam jej odnesl.
Za hodinu anglický lučištník vystoupil před vozy a vystřelil k
Francouzům šíp také s dopisem. Tu stálo, že hrabě Talbot s potěšením
přijme dva francouzské gentlemany, jestliže přijdou sami, bez toho
ozbrojeného zástupu, který se každé ráno cvičí v pochodování. Pak
mladý Laval vedl slepého rytíře za ruku přes mokrou a podzimně žlutou
planinu mezi francouzským a anglickým vrškem.
Přijal je důstojník a provedl je vozovou hradbou, za níž zmizeli.
Vrátili se pozdě, když už skoro nebylo vidět na cestu a vpadajíce si
často do řeči, jeden přes druhého vyprávěli v Johančině stanu.
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“Povězte, jak jsem zahájil rozhovor,” žádal slepý rytíř.
Z vyprávění vyšlo najevo, že světlo zacházejícího věku ještě jednou
silně zablikalo v Talbotově stanu. Podle de Lavala pan ďEstouteville
nejdříve vyjádřil potěšení nad tím, že byli zdvořile přijati, neboť jak
pravil, je jisto, že dříve nebo později se stává zvíře z člověka, který si
neučinil zdvořilost zásadou.
“Co jsem řekl dále?”, pobízel slepý rytíř.
Laval zamlčel, že pan ďEstouteville chvíli mluvil k prázdné židli, až ho
hrabě Talbot musil upozornit, kde stojí. Ale řeč ďEstoutevillovu
reprodukoval k jeho spokojenosti. Podle starých tradic, pravil
Enguerrand ďEstouteville, rytíři nejsou určeni k tomu, aby jezdili na
oslu nebo na mezku nebo stříleli lukem nebo se skrývali za překážkami.
Rytíř naléhá na rozhodnutí. Panu ďEstoutevillovi a panu Lavalovi,
který jej doprovází, je známo, že je příměří, ale pan ďEstouteville klade
theoretickou otázku. Je informován, že Angličané jsou zde silně
zakopáni a opevněni, a dokonce rozházeli po zemi ostnaté koule.
Theoretická otázka je tato: kdyby příměří bylo porušeno nebo
skončeno, kdyby z jakýchkoli příčin došlo k bitvě, opustili by Angličané

svá složitá opevnění a postavili by se Francouzům na otevřené rovině?
Talbot bez rozmýšlení odpověděl že ne, že by to Angličané neučinili,
neboť by to bylo nepraktické. Angličané se nebojí, že by byli poraženi,
ale jsou zvyklí vítězit s nejmenšími ztrátami.
ĎEstouteville prosil, aby mu hrabě Talbot prozradil, je-li to jeho
osobní názor, nebo má-li to být pokládáno za zásadu celého národa
anglického. Talbot odpověděl, že pan ďEstouteville to může pokládat za
zásadu celého národa anglického, je-li mu libo. Zásada je vyhrát bitvu a
válku. Angličané jsou zde dobře umístěni a opatřeni vším, co potřebují.
Jejich velitel nemá nejmenší chuti to měnit. Je tomu déle než sto let, co
Skotové vyzvali Angličany, aby s nimi šli bojovat na otevřenou rovinu.
Angličané už tenkrát odmítli. Boj ováli-li rytíři v starodávnu jinak, jak
pan ďEstouteville chce asi naznačit, byla to jejich věc. Kdo dnes žije, má

všechna práva. Kdysi dvě rytířská vojska si smlouvala přesně hodinu,
kdy bitva má začít. Také to se už nedělá.
Mladý Laval později se svěřil, že hrabě Talbot zřejmě pokládal pana
ďEstouteville za podivína, ale byl k němu velmi trpělivý. Zatím však

Laval dále věrně podával obsah rozhovoru.
ĎEstouteville se ptal, zda hrabě Talbot zamýšlí užít každé, i
nespravedlivé výhody, která se mu naskytne buď lepším postavením
nebo jiným rozmarem náhody. Hrabě Talbot odpověděl, že ano, že by
začal útočit, kdykoli by se mu to hodilo, třeba o půlnoci, až Francouzi
budou spát.
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“Co jsem na to odpověděl?”, naléhal ďEstouteville a napjatě
naslouchal Lavalovu vyprávění.
ĎEstouteville odpověděl, že takovému způsobu války lze se ovšem
naučit od nevěřících nebo od Husitů v Cechách, kteří sice nejsou
nevěřící, ale věří chybně, což je ještě horší. Je známo, že Husité nastlali
do mělké říčky ženské roušky a sukně, koně německých rytířů se do nich
zamotali a němečtí rytíři byli pobíjeni jeden po druhém. Fuj.

ĎEstouteville pokračoval, že Angličané si činí nároky na město
Poitiers, a Francouzi, jak možno pozorovat, popírají jejich
oprávněnost. Býval způsob, jek řešit takové spory. Tento způsob byl ve
“zvláštní bitvě”, kterou bojoval jeden šlechtic z té a jeden z oné strany
před zraky obou armád. Ta strana, jejíž šlechtic zvítězil, měla pravdu, a

druhá strana to uznala. ĎEstouteville sám pro svou slepotu se nemůže
nabídnout, ale jeho mladý průvodce pan de Laval je ochoten nastoupit
proti hraběti Talbotovi. Guy de Laval to potvrdil. ĎEstouteville a de
Laval řekli, že si přejí, aby jejich nabídka byla všem oznámena,
poněvadž tak je možno zachránit život mnoha křesťanů.
Hrabě Talbot odpověděl, že by mohl bojovat jen se šlechticem, který
je mu rodem a postavením roven, a bedlivě se vyptával na Lavalovu
rodinu, na jeho příbuzné, kde stojí jejich hrady a kde je jeho hlavní sídlo,
na účast Lavalů v křižáckých válkách a ve veřejných úřadech, a na jejich
podíl na bohatství Francie. Dostav všechny odpovědi prohlásil, že je
velmi spokojen, ale že “zvláštní bitvu” bojovat nebude.
Tu sám Guy de Laval se zeptal, proč ne. Talbot řekl, že má několik
důvodů. Jedním z nich je, že je mu líto zabít sympatického mladého
muže, který mu připomíná jeho vlastní mládí. Za druhé, někdy později
by se mohl vyskytnout někdo jiný, kdo snad by byl silnější a ještě lépe by
uměl zacházet s mečem než pan Talbot a mohl by se odvolat na utkání s
mrtvým panem Lavalem a žádat, aby pan Talbot ještě jednou
zapomenul na výhody, jež lepší a silnější armáda má proti horší a slabší a
aby vystavil výsledek náhodám, které mohou být v souboji dvou lidí.
Jeden může třeba i jen uklouznout na mokré trávě. Hrabě Talbot je
anglický generál, ne anglický duelista, a nemůže vzít na sebe takovou
odpovědnost před svým králem a svou zemí. Za třetí, pravil, “zvláštní
bitva” bývala zvykem, ale už není.
“Od které doby není?”, ptal se ďEstouteville.
“Od té doby”, řekl Talbot, “co tři francouzští králové ji odmítli
bojovat. Je známo, že angličtí králové třikrát marně nabídli
francouzským králům zvláštní bitvu, Richard Lví Srdce Filipovi

Augustovi, Eduard Třetí Filipovi Šestému a Jindřich Pátý Karlovi
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Šestému. Pánové, musím říci, že Francie zrušila tento rytířský zvyk.”
“Proklatě, pane,” zvolal ďEstouteville.
“Vskutku proklatě,” odpověděl Talbot.
“Pane, mordié,” zvolal ďEstouteville.
“Na mně je, pane, abych řekl mordié,” odpověděl Talbot.
Naslouchaje tomu, co prožili, slepý rytíř si prudce kroutil šedivé
kníry.
Z důvodů, které Laval neuměl vysvětlit, setkání nakonec dopadlo

srdečně. Talbot dlouho tiskl ruku slepého rytíře a řekl mu, že jeho
výroky ho budou provádět na cestě životem. Při rozchodu jim dal darem
vzácná péra na klobouky.
Bylo slyšet dusot koně a jak někdo seskakuje. Látka na dveřích
Johančina stanu se odhrnula a vstoupil, neočekáván, Dunois.
Zpozoroval, že vpadl doprostřed nějakého vyprávění a řekl, že počká.
Ale de Laval řekl, že skončil a nemá dále co říci.
Johanka si prohlížela Dunois. Neměl na sobě ani přilbu ani jeden kus
brnění. Dunois šel k ní, položil jí vlídně ruku na rameno, přitiskl a usedl.
Díval se pozorně kolem, nejdéle prodlel pohledem u ďEstoutevilla.

Byl vojenským velitelem Orleansu, když Johanka tam přitrhla se
svým vojskem, a vyslechnul klidně, když Johanka se ho drsně zeptala:
“Ty jsi bastard orleanský?” Byl, a byl na to hrd, pokládaje Orleans za
rod, který by byl mohl na sebe strhnout korunu královskou, kdyby o to
byl více usiloval. Dunois vždy klidně a pozorně naslouchal Johance, i
když na něho křičela, a pak jí řekl, v čem podle jeho mínění má pravdu a
v čem ne. Johanka pamatovala, že jí nikdy neřekl nepravdu. Když někdy
uvažovala, čí radou by se spíše měla řídit, zda tou, která přichází od
Dunois nebo tou, která přichází od jejího oblíbeného vévody ďAlen?ona, po jistém váhání si řekla, že by bylo lépe se spolehnout na D u
nois.

“Jak stojí věci?” ptal se Dunois. La Hire odpověděl, že situace zde je
nejasná, ale že jsou povzbuzeni zprávou, že pan de Richemont s
podstatnou armádou přitrhl na blízko.
Zdálo se, že to Dunois rozčílilo. Střídavě se díval na La Hire a na
Johanku, pak řekl: “Vraťte se do Orleansu.”
Johanka se ptala, jak to? Hrozí anglický útok na Poitiers, Poitiers je
město věrné králi. Bylo by naopak dobře, kdyby pan Richemont jim

poslal, čeho velmi potřebují, šípy, kterých mají nedostatek, aspoň jedno
dělo, ledek a síru a jednu nebo dvě čety řádných vojáků. Sami se
ostýchají požádat. Nemohl by Dunois jet k Richemontovi a zařídit to?
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Dunois vzdychl, jakoby měl před sebou dlouhou cestu. Dívaje se
Johance do očí řekl: “Věříš mi? Dal jsem ti někdy příčinu k nědůvěře?”
“Věřím ti,” řekla.
“Vrať se do Orleansu. Zapomeň, že Richemont je na blízku.”
“Ale je.”
“Je, je, ovšem, že je. Můj bože, vskutku je.”
Vstal, vzal Johanku za ruku a vyvedl ji ze stanu. Mluvil k ní v noční
tmě na pokraji tábora. “Hned, v tento okamžik, zapomeň na
Richemonta.”
Johanka byla ochotnější naslouchat než dříve. “Vysvětluj,” prosila.
Dunois řekl, že byl návštěvou na mnohých hradech, zná náladu a četl
jeden dopis, napsaný panem de Richemontem. Více méně všichni by byli
rádi, kdyby Poitiers bylo zachráněno. Ale nejraději by byli, kdyby se
nějak zachránilo samo.
“Ty nejsi dobrý velitel,” mluvil Dunois, “ale mohlo by se ti zase jednou
podařit zvítězit — z jiných důvodů než že víš, jak správně bojovat. Kolik
myslíš, je těch, kdo ti dovolí opakovat Orleans? Je příměří. Není ti divné,
že za tebou ještě nepřijel posel s přísným vzkazem a že tě nechají dělat, co
chceš? Dej si pozor. Ukazuješ sedlákům, že dovedou bojovat. Oni to
nevěděli. Říkají, že jsou Boží bojovníci. To zní špatně. To Husité v
Cechách také říkají. Pán hradu se dívá z okna, vidí sedláky a řekne si, že
jsou to ovšem zbožní lidé, ale zároveň přikáže své ženě, aby se sama
nevydávala do luk, nýbrž vždy jen s četou zbrojnošů. A opat rozkáže,
aby zlato kláštera bylo zakopáno na tajném místě. Až dosud sedlák
patřil králi, šlechtici, arcibiskupovi nebo klášteru. Když teď patří Bohu,
první myšlenka, která napadne hradního pána, je: to znamená, že
nechce poslouchat mne.”
“Proč sem přitáhl Richemont s vojskem?”, ptala se Johanka.
Dunois váhal, pak řekl: “To je to nejhorší ze všeho. Není tu, aby
bojoval, nýbrž abys ty bojovala. Plán je ten, abyste si řekli: jsme tady
my, a je tady Richemont; dohromadyje nás víc, než mají Angličani: hurá
na ně! Ještě v bitvě se budete zdržovat ohlížením, zda už Richemont jde.
Ale on nepřijde, musíš vědět, že nepřijde. Přijde až potom, aby spočítal
mrtvé sedláky. Rozumíš? Musíš tomu rozumět.”
“Ví o tom král? ptala se Johanka, obávajíc se odpovědi.
“Ne, neví, neřeknou mu všechno.”
Johanka doprovázela Dunois kjeho koni. Nasedl. Rozjížděje se, řekl:
“ Mlč o tom, že jsem ti to prozradil.” Zmizel ve tmě, ale vrátil se a zavolal:
“Jestliže chceš, řekni to každému.”
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Johanka věděla, že musí napodobovat samu sebe, ale nyní věděla, že
ne příliš. Když se vrátila do stanu, byl tam jen La Hire. Pověděla mu, co
se dozvěděla. La Hire to vyslechl a řekl: “To tedy jde o držku.”
Zatím Enguerrand ďEstouteville seděl ve svém stanu s Metzem a
Poulengym a pil s nimi víno. Ptal se, zda pánové snad neznají píseň, jak
vítr na poušti vane po písku, dělá kopečky a zaseje uhlazuje, a jak si
člověk při tom vzpomene na domov. Znal kdysi dobře píseň, ale
zapomněl její slova i melodii. Tak, kdyby pánové náhodou věděli...
Odpověděli vlídně, že to bohužel neznají. Bylo jasno, že pan ďEstou
teville to slyšel někde v Arábii nebo ve Svaté zemi, ale mezi účast
níky křižáckých výprav byla velká úmrtnost, a kdo ví, zda ještě žije
někdo, kdo tu píseň zpíval. Ale chtěli udělat starému pánovi radost a
slíbili, že se zítra pozeptají po celém táboře, zda to někdo snad přece
nezná. ĎEstouteville poprosil: “Buďte tak hodní.”
Když odešli, diktoval dopis. Už po čtyřicet let v každé nejisté situaci
psal dopis a přikazoval aby, kdyby se mu něco stalo, dopis byl poslán
určité dámě. Dáma nyní je stejně stará jako on. Ale tenkrát, když obasi
ještě nedovedli představit, že člověku může být šedesát let i více,
Enguerrand ďEstouteville vložil svou ruku do měkkých teplých dlaní
mladé kvetoucí dámy a řekl: “Od této chvíle tě budu poslouchat.”
Dopis byl dodiktován, slepý rytíř vzdychl a ulehl.
V noci déšť padal na stan, jednotvárný déšť, který neslábne ani nesílí,
a ráno byl hluboký předčasný podzim, kam oko dohlédlo. Po cestě, jíž
přišli, pomalu se valil proud žluté vody, často se zastavoval a rozléval na
strany, ale když dospěl kraje vrchu, rychle se vrhal po svahu dolů.
Rozdílela se snídaně a chléb promokal v rukou, než byl dán k ústům.
La Hire se díval směrem k Angličanům. Jejich posice vypadají stále
stejně pevně a hrozivě. Prostora mezi francouzským a anglickým
táborem zábla a odpuzovala. Půda se tu docela proměnila v bláto,
tohoto vojákova nepřítele. Bylo jaksi nemyslitelné hnát přes tuto
nepříjemnou prostoru útokem. Na štěstí to pracuje na obě strany. Také
Angličany ani nenapadne útočit. Vlastně na podzim se už neválčí.
Avšak déšť slábl a ustal. La Hire pozoroval poslední kapku, jak
dopadla do louže, a rozepnul si kabát. Nízké mraky zůstaly nad
hlavami. Bylo ticho jakoby složené z mnoha tich na mnohých místech.
Něco pudilo každého, aby se choval nehlučně. Metz a Poulengy přestali
hrát šachy a vyšli ze stanu k říčce chytat ryby.
Nechali figurky rozestaveny. Dohrají, až se vrátí. Šachy byla jediná
hra, kterou hráli, poněvadž to není hra o peníze. Jejich peníze byly
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vydělány s risikem života v bitvách, a považovali za absurdní riskovat
takovou nepochybnou skutečnost, jako jsou peníze, na příklad té
náhodě, kolik černých teček se objeví na jedné straně bílé kostky. Černá
a bílá pole šachovnice se na každém pochodu klátila buď se sedla
Metzova nebo Poulengyho. Teď seděli s udicemi u říčky a kapky s vrb
jim padaly za krk. Přehodili si pytle přes hlavu. V táboře scházel Žrout,
který odjel do vesnice sehnat něco zajímavého k jídlu. La Hire šel zase
spát.
Johanka stála před stanem. Prapor visel bez hnutí v těžkém bezvětří.
Johanka několikrát pozdvihla hlavu, zda už prapor se pohnul. Ještě ne.
Vypadalo to, jakoby tak mělo být až do večera. Ale po tom, co včera
řekl Dunois, ani není, proč by prapor měl vlát. Nic se nelesklo, vše bylo
šedivé a je to dobře, to stačí, to stačí. Kalné světlo zamračeného dne tak
zkrotilo ohnivou oranžovou barvu na stanu ďEstoutevillově, že
vypadala téměř obyčejně. Za slunného dne vždy svět se jasně obrážel na
vyleštěném povrchu malého Johančina krunýře, a Johanku bavilo, jak
tam přecházejí postavy, jede vůz, vzpíná se kůň, všechno velmi
zmenšené, ale ostřejší, barevnější i záhadnější než ve skutečnosti. Nyní
krunýř obráží jen šmouhy mraků. Je na něm přilepen spadlý javorový
list. Johanka si říkala: “List na oceli. List na oceli.”
Časně ráno Johanka a La Hire se usnesli, že odtáhnou, ne až zpět do
Orleansu, jen do větší vzdálenosti od Poitiers. Johanka připustila, že
tentokráte není možno “jít směle kupředu”.
Anguerrand ďEstouteville se několikráte ptal Lavala: “Co vidíte?”
Pak, jako každý den, seřadil své vojáky a pochodoval s nimi před
anglickými posicemi zprava nalevo a zleva napravo. Angličané se už na
to ani nepřišli dívat.
“Dívají se?”, ptal se ďEstouteville.
“Ne.”
Slepý rytíř se vrátil do tábora rozčilen. Zavolal písaře a nadiktoval
nový dopis, tentokráte v ostrém tónu, který zase dal přivázat na šíp a
vystřelit k Angličanům. Anglický lučištník brzy vystřelil odpověď.
Hrabě Talbot vlastnoručně napsal, že žádá pana ďEstoutevilla o
dovolení, aby směl všechna jeho další poselství spálit nečtena a že pro
všechny případy připomíná, že Angličané zabili už tolik Francouzů, že
červi, kteří jedí mrtvoly, by mluvili francouzský, kdyby Bůh jim dal
schopnost mluvit.
Když Guy de Laval to přečetl slepému rytíři, ten zvolal dvakrát
“Mordié” a dostal se do moci jakéhosi automatismu. Dal se znovu ve
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svém brnění vysadit na koně a všechny jeho pohyby byly rychlé a
rozhodné a dály se bez rozmyšlení. Jeho vojáci ho následovali, když
zase jel s vrchu dolů. Tak si to musejí ještě jednou odbýt, to cvičení.
Ale zdálo se, že něco nového se přihodí. D’Estouteville promluvil k
dvěma svým pobočníkům, oni se na něco vážně zeptali, dostali
odpověď, přikývli a přitočili se k slepému rytíři, každý z jedné strany,
vzali ho za uzdu a chystali se ho vést. Všichni tři spustili svá hledí.
D’Estoutevillovo páže, které slyšelo, co bylo řečeno, se pokřižovalo.
Zpod D’Estoutevillova hledí vycházely hněvivé zvuky. Postavil se v
třmenech a vykřikl: “Jdeme! Za mnou! Svatý Michal!” V středověké
poslušnosti jeho vojáci jeli a běželi za ním, křičíce a mávajíce zbraněmi.
Nohy vázly v blátě. Zmoklí ptáci polekaně vzlétli s několika stromů,
které tu stály. Páže, patnáctiletý hoch, jelo těsně za svým pánem.
S úžasem pozorovali Francouzi, jak ďEstouteville se vzpřímeným
štítem, nakloněným kopím, se rozjíždí proti anglickým posicím. S tváří
zrudlou rozčilením La Hire křičel: “Chce rozhodnout za nás! Nemá na
to právo!” Metz a Poulengy běželi od říčky vzhůru do tábora. Žrout se
před chvílí vrátil z vesnice a měl starosti s prudkým průjmem, který si
připravil, když byl pojedl množství švestek a salátu a zapil to smetanou.
Zapínal si kalhoty a volal: “Nemůžeme toho vola v tom nechat
samotného.” Dal si kuchařem, s nímž měl důvěrné styky, rychle
vyříznout čtvercovitý otvor vzadu na kalhotách a neustále potřísňuje
sedlo a hřbet koně, rozjel se za slepým rytířem. Táhl se za ním proud
silného zápachu, který Metz a Poulengy cítili, když ho následovali.
Angličané se sbíhali, divili se, nasazovali si přilby, lučištnícisestavěli
na vozy. Šípy začaly bzučet a hvízdat. Zvony v Poitiers bily na poplach.
Když Johanka slyšela hluk a výkřiky, vyběhla ze stanu a spatřila, co se
děje. “Osle, osle,” křičela směrem, kde ďEstoutevillova přilba s červe
ným chocholem se pohybovala v nejistém zmatku. “Hlupáku, pitomče!
U všech svátých! Čert tě vem!” Zvěst o tom se rychle roznesla mezi
Francouzi. Podivovali se tomu ještě více, než tomu, že bitva začala.
Neboť ještě nikdo neslyšel Johan klít a nadávat. La Hire strhl přilbu s
hlavy, odhodil ji daleko a usedl na zem. “To je blbost. To není nic pro
mne.” Ale Johanka už seděla na koni a volala: “Nic si nepředstavuj.
Musíme za ním.” Páže Contes vběhl do stanu, vrátil se s bílým prapor
cem, hodil jej Johance, která jej v letu zachytila. Nebyl čas dělat něco
pomalu. Pak Contes skočil na koně a postavil se za Johanku. La Hire
neochotně nalezl svou přilbu a také nasedl. Johanka stále napodobujíc
své bývalé chování, vztýčila se ve třmenech, široce zamávala praporcem
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a zvolala: “Ve jménu Božím - kupředu!” Rozpomínala se, zda nezapo
míná říci něco, co dříve říkávala. “Odvahu, odvahu!” zvolala ještě. Roz
jela se a všichni jeli nebo běželi za ní. Vedle ní běžel mladý sedlák s vidle
mi. Když s vrchu dospěli na rovinu, obrátila se a křičela: “Útočte! Útoč
te!” Znovu přemýšlela, je-li vše správně řečeno a děláno. Pobodla koně,
naklonila se prsama k jeho krku, a letěli. Páže Contes za ní. Kůň
přeskakoval ležící těla, neboť angličtí lučištníci již vypálili první salvu.
Zdálo se, že ďEstoutevillovi vojáci pobíhají bezúčelně se strany na
stranu před vozovou hradbou. S vozů seskakovali angličtí vojáci a
nastával zmatený boj zblízka, nikdo nevěděl, má-li se obrátit dopředu
nebo dozadu. Kletby nebo křik beze slov. Těžké kameny a železné
koule, vrhané praky a děly, dopadaly na zem a rozstřikovaly bláto do
velké výše. Kus bláta zavřel jedno Johančino oko. La Hire a Johanka si
to představovali tak: pronikneme k pošetilému Enguerrandovi, dove
deme ho zpět a pořádně mu vyložíme, co si o něm myslíme.
Avšak těla bojujících byla na sebe natlačena a nebylo snadno
proniknout. Slepý rytíř se otáčel na koni na malém volném prostran
ství, které se utvořilo kolem něho. Mával mohutně mečem na všechny
strany a přátelé i nepřátelé ustupovali, aby unikli jeho ranám a dupotu
jeho obrněného koně. Na zemi nehybně leželi oba jeho pobočníci.
Mrtvé páže zde leželo. D’Estouteville křičel: “Kde jsi? Co děláš? Řekni
mi, kde je vpředu a kde vzadu!”
La Hire proklestil cestu a Johanka vztáhla ruku po uzdě ďEstoutevillova koně. Slyšel nebo tušil, že se někdo přiblížil, rozmáchl se mečem
po Johance a křičel: “Já ti dám!” Zachytila ránu svým praporcem. Meč
přesekl tenkou žerď a praporec spadl na zem. Johanka chtěla sestoupit,
aby jej zdvihla, ale La Hire zařval: “Sakra, nech toho, není na to čas.
Hrome, mám na své straně všechny blbce!” Anglický voják zdvihl
praporec a s jásavým pokřikem běžel s ním do tábora.
La Hire byl odtržen od Johanky a zápasil o život. Angličané chytali
Johanku za nohy a za pláštík a stahovali ji ze sedla. Otáčela se s koněm,
aby je od sebe odpudila. Páže Contes srazil kopí namířené do Johančina podpaží. Slepý rytíř cítil, jak rány mečem, kopím a šípy dopadají na
jeho brnění a odrážejí se. Doufal, že to uslyší hrabě Talbot. Hlasitě se
zasmál, více než potřeboval sám pro sebe. Ztrativ úplně směr, obrátil se
proti Francouzům, sekal po nich a rozehnal ty, kteří mu byli blízko.
Malý zrzavý anglický lučištník v zeleném kabátci as nepokrytou hlavou
sestoupil s vozové hradby a sledoval ho. Marně vystřelil několik šípů do
jeho brnění. Stejně marně střílel do železných plátů, které pokrývaly
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koně. Rozmyslil se, shýbl se a téměř vleže vystřelil šíp do spodu koně.
Šíp se zabořil do nekrytého břicha, kůň se vzepjal a shodil pana
ďEstouteville, který s velkým hlukem spadl na zem.
Rytíř v těžkém brnění, hlavně starší, sotva sám povs ane bez cizí
pomoci, jestliže upadne. D’Estouteville pracoval rukama a nohama a
podařilo se mu pozdvihnout orní část těla a opřít se o loket. Lučištník
v zeleném kabátci ho kopl do hlavy a slepý rytíř opět padl na znak.
Angličané ho vzali za ruce a chystali se ho odvléci za vozovou hradbu.
Přispěchali Francouzi, chytli ho za nohy a táhli opačným směrem.
Chvíli Angličané nabývali převahy, chvíli Francouzi, a obrněné tělo
rytířovo bylo vláčeno sem a tam. Zuřivě křičel, jak se opovažují s ním
tak zacházet. Lučištník, který ho sestřelil s koně, byl nejhorlivější z těch,
kdo ho táhli. Není to malé štěstí pro prostého lučištníka zajmout
velkého pána. Výkupné bude takové, že už po celý život nebude nic
dělat a přece se bude dobře mít. Jak se zápas převaloval sem a tam,
Angličané nyní zahnali Francouze od pana ďEstouteville a lučištník mu
sedl rozkročmo na prsa, aby nebylo pochyby, komu patří. Když už
nebyl vláčen dopředu a dozadu a již neslyšel pěkné francouzské výkřiky
kolem sebe, nýbrž jen nezřetelnou hatmatilku, kterou se Angličané mezi
sebou dorozumívají, slepý rytíř pochopil, že je v moci nepřátel. Učinil,
co bylo učiněno mnohokrát a mnohokrát dříve. Svlékl železnou
rukavici a podržel ji do výše na znamení, že se vzdává. Zároveň volal:
“Mohu se dozvědět jméno rytíře, jemuž mám čest se vzdáti?” Rukavice
byla vzata, ale jméno rytíře nebylo oznámeno. “Vše je v pořádku,
mylorde,” říkal lučištník, “neračte se znepokojovat.” D’Estouteville
nerozuměl anglicky, ale slyšel hrubý hlas, cítil nad sebou ostrý zápach
nemytého těla, a pochopil, že se nevzdal šlechtici. Začal sebou zmítat.
Starostlivě pozoroval lučištník, jak se utvořila skupina Francouzů na
koních, ta armaňacká kurva, ten velký chlap s mečem, ten tlusťoch, co
má vzadu vystřižené kalhoty, ti dva chlapíci, co se sobě tak podobají,
ten horlivý mladíček, a prosekávají se kupředu. Kamarádi kolem něho
začali prchat. “Stůjte, stůjte,” volal na Francouze, “když ne já, tedy
nikdo!” Buď mu nerozuměli nebo toho nedbali. Za okamžik budou nad
ním a nad jeho kořistí. Slzy mu vstoupily do očí nad mizícím štěstím. S
pláčem a utíraje si hřbetem ruky nos, vytáhl z pasu dluhou dýku, tenkou
jako šídlo. Ze vzdálenosti byla téměř neviditelná. Hmatal a hledal po
krku ďEstoutevillově tam, kde helmice je připevněna ke krunýři.
Brnění bylo dobře uděláno a nemohl nalézt mezeru. Napadlo ho
nadzdvihnout rytířovo hledí a učinil tak. Spatřil šedivé kníry a starou
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tvář. Ještě jednou se rozhlédl a viděl obrovského Francouze už skoro u
sebe. Pokřižoval se, podržel ležícího rytíře za nos a pomalu, několikkrát
narážeje na kost, vnořil tenkou dýku do jeho oka. Neměl to dělat. Měl
počkat. Zbytečně odpudil zlato od sebe. Neboť nyní zase anglická
posila zahnala Francouze zpět. Zůstal sám se svým mrtvým rukojmím.
Vše by bylo dobré, kdyby nebyl tak ukvapený... Francouzi ustupujíce,
ukazovali na něj, křičeli a hrozili mu. Nezdálo se, že na něj zapomenou.
Bude pro něho lépe vrátit se na vozovou hradbu. Tlačil se zpět.
Klikatými mezerami mezi oběma vojsky, které jsou v každé bitvě, onen
zakulacený Francouz, který měl vzadu vystřižené kalhoty, dostal sfe k
němu, zasmrděl zblízka, zvolal: “Bídáku!” a rozpoltil mu hlavu.
Johanka naslouchala hukotu anglických šípů a jejich nárazům, když
zasahovaly cíl. Což to nikdy nepřestane? Zase šíp zasáhl cíl vedle ní a
zase. Angličtí lučištníci stáli na vozech, viděli všechno pěkně jako z věže,
luky měli pevně opřeny o podlahu, klidně mířili a vybírali si terč. Někdy
se smáli a ukazovali si na něco. A zase a zase anglický šíp zasáhl terč.
Vždy tupý úder, výkřik nebo vzdech, a pád těla. Můj bože, jsme strašlivě
poraženi. Johanka si nemohla vymyslet, co dělat, co volat. Zdvihla
ruku nad hlavu, otevřela ústa a opět je zavřela. Když vítězila,
nevytvořila si styl pro úplnou porážku. “Jděte směle kupředu!” Jaký je
to nesmysl, teď! Velký kámen mrštěný prakem udeřil do Johančiny
helmy a prudčeji zvrátil hlavu dozadu. Ještě pocítila, jak jí cvakly zuby
a zabolelo ve vazu. Pak se svezla se zavřenýma očima ze sedla. Kůň zů
stal nad ní stát a očichával ji. Metz a Poulengy přispěchali, hladili ji,
chlácholivě k ní mluvili, ale byla v bezvědomí. Vzali ji za ruce a nohy a
odnášeli do vrchu do tábora. Kůň šel za nimi. La Hire už dlouho se
ohlížžel k lesu nalevo od anglického tábora, nespokojen s tím, že neví co
v něm je. Nyní z něho vyrazilo anglické jezdectvo a vjelo mezi
Francouze. Boj přestal a byl jen už útěk a pronásledování. Angličtí
lučištníci odházeli luky, nebo je opatrně odložili, seskákali z vozů a s
krátkými meči se vmísili mezi prchající Francouze a bodali je zezadu.
Někteří prchali přes říčku, v níž Metz a Poulengy nedávno chytali ryby,
a brodili se po pás. Hrabě Talbot s nepokrytou hlavou se díval z
jednoho vozu. Ještě mu ani nestálo za to nasadit si helmu. Většina
Francouzů udýchaně prchala do vrchu k táboru. V jejich čele běžel
ďEstoutevillův kůň s šípem v břiše. A hle, na nedalekém kopci nehybně
stojí malá družina jezdců a upřeně se dívá. V jejich čele je, jak La Hire
rozeznal, pan de Richemond. Viděli dost. Obrátili se a odjeli.

78

Chvatně Francouzi sbírali své věci, strhávali stany a nakládali je na
vozy. Bitva nenadále začala, když se chystali k obědu. Ovčí hřbet na
rožni nad ohněm byl nyní spálen a v kotlích byla spálená kaše.
Angličané chytali francouzské koně, lučištníci s noži a tenkými
dýkami bloudili po prostoře a prohlíželi ležící těla. Někdy se na
okamžik shýbli a udělali pokaždé stejný pohyb rukou. Tu Francouzi
zavírali oči a mlčeli.
Když nakládání vozů bylo skončeno, La Hire povelel k odjezdu.
Vozy se hnuly první, za nimi šla zbylá pěchota, nakonec zbylí jezdci.
Metze napadlo spočítat šachové figurky v krabici a shledal, že jedna
schází. Tryskem se vrátil do tábora, našel figurku v kruhu udupané,
žlutošedivé trávy, kde stál stan. První angličtí marodéři už vystupovali
po svahu. Metz dohonil Francouze v zatáčce u větrného mlýna, odkud
před několika dny poprvé spatřili Poitiers.
(V ydánípřipravuje S IX T Y -E IG H T P U B L ISH E R S T O R O N T O )

Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně m á cenu druhý člověk

Jean de La Bruyěre

79

Ještě o misi lorda Runcimana
J. W. Bruegel
Četl jsem se značným zájmen, ale také s velkým překvapením článek
profesora Schwarzenberga o Runcimanově misi (Proměny, 16: 1,1979.)
Nevěděl jsem o roli, kterou tehdy dr. Schwarzenberg hrál a nepochybuji
o tom, že se v této roli vynasnažil sloužit věci spravedlnosti a
demokracie, seč jen mohl. Prosím ale, aby mi nezazlíval, vyslovuji-li
názor, že některé jeho úsudky a hlavně, že stále ještě podržuje “o
úmyslech a postupu jednání Runcimanovy mise úsudek vcelku kladný”,
svědčí o těžko uvěřitelné politické neinformovanosti. Četl jsem toho
hodně a nenašel jsem ani jednoho jiného autora, který by o té
tragikomedii byl vyslovil kladný úsudek.
Sám jsem v r. 1938 nebyl ve styku s Runcimanem a členy jeho mise.
Ale studoval jsem po válce tištěné a netištěné spisy britské zahraniční
politiky z kritické doby a měl jsem pak v r. 1971 rozhovory s dvěma teh
dy ještě žijícími členy této mise. Byli to Francis Ashton-Gwatkin, který

zemřel v r. 1976, a Robert Stopford, který zemřel loňského roku.
Stopford mi dal přečíst rukopis vzpomínek na tuto misi, který chtěl
uveřejnit nebo předat londýnskému I m p e r iá l W ar M useum -, byl rád, že
jsem jej upozornil na některé základní omyly. O celé věci jsem psal ve své
knize Czechoslovakia before M unich: The German m inority problém

(Cambridge University Press: London,
1973), ve které jsem odhalil manipulace v britském ministerstvu
zahraničí tak zvanou “zprávou lorda Runcimana” o Československu.
Znovu jsem se tím zabýval ve svém článku “Der Runciman - Bericht” ve
a n d B ritish a p p e a s e m e n t p o l i c y

Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte, 4, 1978. Nemohu všechno zde

opakovat a musím odkázat zájemce na tyto publikace.
Abych začal s věcmi menšího významu. Autor právem vytýká jak
Willardovi tak Černému věcné chyby v jejich

ách. Mýlí se však,

když považuje Roberta Stopforda za právniho nebo nějakého jiného
odborného poradce. Stopford byl povoláním bankéř, který se na
krátkou dobu dal misi k dispozici a zabýval se hlavně otázkami
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hospodářského rázu. O politice věděl míň než průměrný čtenář novin:
ještě v r. 1971 jsem mu musel vysvětlit, že Velká Britanie v r. 1938 neměla
(jak myslel) žádnou spojeneckou smlouvu s Francií, která by ji byla
nutila vstoupit do války po boku Francie. Ale Stopford byl jediným
členem mise, který měl lidský zájem na osudu Československa a aktivně
se zúčastnil organisování pomoci pro oběti Mnichova. Zůstal s nimi až
do smrti ve styku.
Když si vláda Chamberlainova v r. 1938 nevěděla rady s
Československem, chtěla tam nejdříve poslat úředníka z koloniální
služby v roli “zprostředkovatele” mezi vládou demokratického státu a
teroristickým hnutím, placeným Třetí říší. Pak se rozhodla pro Lorda
Runcimana, kterého měla pražská vláda spolu s Henleinovou stranou
pozvat do země ve funkci “zprostředkovatele”. Československé vládě se
jen podařilo dostat se z povinnosti společného pozvání, a Runciman měl
se dostavit pouze v roli “pomocníka”. Za to musela československá
vláda mlčet k nepravdivému tvrzení Nevilla Chamberlaina v britské
sněmovně, že ona o vyslání Runcimana žádala. Ačkoliv to nebylo
dohodnuto, vystupoval Runciman v Praze od prvního dne jako
společný host vlády a henleinovské strany. Od začátku se netvářil jako
nepředpojatý pozorovatel, nýbrž se snažil dosíci stále větší ústupky
Henleinovi a tím Hitlerovi s hrozbou, že jinak předloží vlastní návrh
“řešení”.
Schwarzenberg píše o Runcimanových “velkých zkušenostech”. Ty
existovaly pouze v oboru britské obchodní politiky. O středo
evropských poměrech a o problémech soužití dvou národností v
jednom státě Runciman neměl ponětí a ani se nesnažil, aby objektivní
informace dostal. Podle Schwarzenberga mu Runciman řekl, že ústavu
prostudoval a že nebude nutno nějakých ústavních změn. Ale 4.září
1938 předal kardinálu Kašparovi pro presidenta Beneše “svůj definitiv
ní návrh” (Robert Kvaček, O s u d n á m ise, Praha 1958, str. 158), podle
kterého republika měla být přetvořena do tří autonomních oblastí:
českou, slovenskou a sudetoněmeckou. V rámci existující ústavy? Malý
příklad, jak důkladně se Runciman seznámil s československou
problematikou. Po návratu do Londýna se ho tázali, zda
Československo má smlouvu se Sovětským svazem. Řekl, že má
“dojem”, že existuje pouze “understanding” mezi Prahou a Moskvou...
Hledal jsem “instrukce dané Runcimanovi” před odjezdem do Prahy
ve spisech Runcimanovy mise ale žádné jsem nenašel. Na můj dotaz mi
bylo řečeno, že také žádné od vlády nedostal. Asi Chamberlain
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očekával, že Runciman, ačkoliv nepatřil ke kruhu úzkých
Chamberlainových přátel, se bude i bez zvláštních instrukcí pohybovat
v rámci politiky konservativní vlády, která byla ochotná k dalším
koncesím Hitlerovi. Prof. Schwarzenberg nechce kritizovat člověka za
to, “že jednal v intencích své vlády”. O to ale nejde. Jde o to že
Runciman, který byl oficielně označen jako “nezávislá osobnost”
vědomě falšoval nebo dal falšovat pravdu potlačením nepříjemných
skutečností. To všechno jsem, myslím, dokázal ve svých publikacích. Při
tom mu chyběl i přirozený takt, který se očekává od anglického politika.
Schwarzenberg se zmiňuje o Runcimanově návštěvě u Evžena Czernina
na Petrohradě, zřejmě ale neví, co se tam stalo. Demonstrující

henleinovci Runcimana zdravili “hitlerovským pozdravem” a on na to
rovněž reagoval zdviženou pravicí. (Kvaček, op. cit., str. 178) Asi my
slel, že to je neškodná zdvořilost.

Runcimanovi spolupracovníci ale přece jen dostali v Londýně před
odletem do Prahy určité rady. Přišli od tehdejšího Sira (později Lorda)
Roberta Vansittarta. Nemohu v této souvislosti obšírněji líčit roli
tohoto britského diplomata v těch letech a jsem zase nucen odkázat na
svou anglickou knihu. Zde musí stačit poukaz, že to byl on, který otevřel
Henleinovi cestu na světovou scénu. Činil tak za zády pražské vlády v
domněnce, že podpora Henleina je prací proti Hitlerovi. Tento tra
gický omyl měl tragické následky. Ashton-Gwatkin mi vyprávěl, že

mu Vansittart, když se ho ptal ke konci července 1938 na směrnice pro
Prahu, dal jen jedinou radu, totiž, aby pěstoval styky s Henleinem.
Rozumnější odpověď dal Vansittart Stopfordovi na stejnou otázku.
Podle Stopforda mu Vansittart řekl, že mise Lorda Runcimana by se
měla pokusit věci protahovat zdlouhavým jednáním a stále novým

jednáním a to až do podzimu 1938, až z povětrnostních důvodů Hitler již
nebude moci zaútočit na Československo. A v r. 1939 prý Velká Britanie
bude mnohem silnější. Ale taková taktika byla v praxi neproveditelná,
když zároveň britská vláda a Runciman žádali od pražské vlády rychlé a
definitivní koncese henleinovcům.
Když se Runcim an vrátil do Londýna 16. září, chtěl po něm

Chamberlain, aby se vyslovil pro lidové hlasování o připojení
německých okresů k Německu. On tak neučinil. 17.září řekl ve schůzi
vlády, že tehdy vypracování nějakého nového plánu by nemělo smysl.
Dodal, že podle jeho názoru “v německé oblasti je značné procento lidí,
kteří si nepřejí připojení k říši”. Pak se asi přece jen dal přesvědčit, že by
měl vypracovat plán, podporující Chamberlainovy ultimativní
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požadavky po odstoupení pohraničních okresů. Dal v tom smyslu
pokyny Ashton-Gwatkinovi (který mi to vyprávěl). Jeho původní
návrhy však nejsou zachovány. Nebyly ale asi dost radikální. V
ministerstvu zahraničí Ashton-Gwatkin pak formuloval konečné
návrhy Runcimanovy. V rychlosti se však zapomnělo vyškrtnout z
původního textu větu “history has proved that in times of peace the two
peoples can live together on friendly term s”. A tak tato věta zůstala v

konečném textu, ač tento text se snaží dokázat pravý opak. Avšak
poznámka o značném počtu Němců, kteří chtějí zůstat v
Československu, se na cestě ztratila.

Nem ohu vystát lidi, kteří slaví stále trium fy nad skrom ností druhých.
Montesquieu
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Výbor z české a slovenské
literatury 1968 - 1978
Na podzim minulého roku uspořádala universita v Kostnici na Bodamském jezeře
výstavku českých a slovenských knih, která měla v krátkém průřezu představit vývoj
české a slovenské literatury v posledních deseti letech a srovnat její tři základní vývojová
odvětví, daná kulturně-politickou situací po roce 1968:1. domácí literaturu, vydávanou v
“Edici Petlice", 2. literaturu, psanou v zahraničí a 3. literární produkci, vydávanou v
Československu oficiálně. Na základě tohoto principu byl vypracován i výstavní katalog,
podávající krátkou charakteristiku jednotlivých vystavovaných titulů a informující tak
přehledně o české a slovenské literatuře poslední doby. Protože “Proměny" se o řadě knih
dosud nezmínily, rozhodli jsme se zde katalaog kostnické výstavy uveřejnit v poněkud
zkráceném překladu do češtiny a slovenštiny.
M S.

Česká literatura
v Edici Petlice

Poezie
JIŘ Í GRUŠA Modlitba k Janince
Edice Petlice, 1973.
Cyklus básní, které bohatým využitím slovotvorných zdrojů jazyka a někdy až bizar
ní metaforikou artikulují skryté vztahy
mezi biologicko-pudovými a metafyzic
kými aspekty lidské existence.
JAROSLAV SEIFERT Morový sloup
Edice Petlice, 1973 a Kolín n.R., 1978
(Index).
Básnická sbírka, v níž klasik české moder
ní poezie podává klidnou a vyrovnanou bi
lanci svého života.
KAREL ŠIKTANC Český orloj
Edice Petlice, 1973.
Básnický cyklus, koncipovaný jako literár
ní protějšek k Mánesovým měsíčním ale
goriím, se skládá z dvanácti rozsáhlých
básní, které v chagallovské montáži z moti
vů lidové mytologie, ze všedních reálií ves
nického života, ze vzpomínek na mládí,
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z dějinných reminiscencí atp. podávají my
ticky stylizovaný obraz Čech v jednotli
vých měsících roku.
JAN SKÁCEL Chyba broskví
Edice Petlice, 1974 a Toronto, 1978
(68 Publishers).
Básnický cyklus ze sta gnómických čtyř
verší, jejichž základním tématem je hledání
elementárních hodnot lidské existence.
OLDŘICH KRYŠTOFEK Malá říkání
roku 1976
Edice Petlice, 1978.
Básně, vědomě se hlásící ke klasickým tra
dicím české poezie, reflektují v prostých
melodických verších vztah syna k matce
(první část), postavení básníka v české spo
lečnosti (druhá část) a morální problémy,
s kterými se musí vyrovnávat člověk žijí
cí v dnešním Československu (třetí část).
JAN VLADISLAV Věty
Edice Petlice, 1977.
Meditativně-reflektivní lyrika, hledající
odpovědi na základní existenciální otázky
lidského života.

P ró z a
LUDVIK VACULÍK Morčata
Edice Petlice, 1973 a Toronto, 1977
(68 Publishers).
Kafkovsky laděná absurdní parabola o
několika významových rovinách, z nichž
nejvýznačnější je příběhem malého ban
kovního úředníka, který konečně také na
šel možnost ovládat a utlačovat jiné byto
sti, i když tyto bytosti jsou pouze bezmoc
ná domácí zvířata.
IVAN KLÍMA Milostné léto
Edice Petlice 1973 a Toronto, 1979
(68 Publishers).
Psychologicky orientovaný román vypra
vuje příběh sebeničivé, iracionální milost
né vášně, která může být zároveň interpre
tována i jako vzpoura úspěšného vědce a
spořádaného otce rodiny proti jeho dosa
vadnímu způsobu života a jako pokus na
jít i za cenu sebezničení autentičtější formu
existence.
MILAN KUNDERA Život je jinde
Edice Petlice a Toronto, 1979 (68 Publi
shers).
“Vývojový román”, líčící vývoj neurotic
kého, chorobně ctižádostivého chlapce
v úspěšného básníka a revolucionáře a po
dávající zároveň ironický obraz doby, kte
rá hrdinovy revoluční ideály pervertuje a
z něho samého dělá denuncianta.
KAREL PECKA Štěpení
Edice Petlice, 1973 a Toronto, 1974
(68 Publishers).
Román o událostech roku 1968, které jsou
viděny z perspektivy stranou stojícího
skeptika a dostávají konfrontací s mon
tážně vsunutým příběhem o nezdařeném
vladštejnském povstání hlubší historic
kou perspektivu.
ALEXANDR KLIMENT Nuda v Če
chách
Edice Petlice a Toronto, 1979 (68 Publi
shers).

Lyricky zabarvený román subtilně analy
zuje existenciální a morální problémy če
ského intelektuála, který je postaven před
rozhodnutí, zda odejít do exilu nebo zůstat
doma, a který v této situaci kriticky bilan
cuje svůj dosavadní život.
JIŘÍ GRUŠA Dotazník aneb modlitba
za jedno město a přítele
Edice Petlice, 1975 a Toronto, 1978
(68 Publishers).
Biograficky koncipovaný román, který je
stylizován jako pokus hrdiny - mladého
muže z českého provinčního města - po
drobným vylíčením svého života, svého
původu a svého okolí najít konečně ty
“správné” odpovědi na kádrový dotazník,
ve skutečnosti však je výpovědí člověka,
jenž v konfrontaci se svou minulostí, se
svými předky, příbuznými a přáteli hledá
svoji vlastní identitu.
(Viz recenzi Milady Součkové v tomto
čísle.)

Drama
IVAN KLÍMA Pokoj pro dva a jiné hry
Edice Petlice, 1973.
Základním tématem Klímových her zůstá
vá situace člověka, vystaveného bezmocně
tlaku absurdních mocenských mechani
zmů, v nichž se nedokáže orientovat.
PAVEL KOHOUT Válka v třetím po
schodí
Edice Petlice, 1973.
Hra je negativní vizí naprosto pacifikovaného světa, v němž bylo mírového soužití
dosaženo tím, že “normální” masové války
byly nahrazeny absurdními válkami dvou
mužů, využívajících všechny “vymoženo
sti” moderního válečného umění.
PAVEL KOHOUT Pech na střeše
Edice Petlice, 1973.
Hra o tragickém osudu člověka, marně bo
jujícího s celým systémem nesmyslných ob
vinění a podezření.
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VÁCLAV HAVEL Hry 1970-76
Toronto, 1977 (68 Publishers).
Pět divadelních her, demonstrujících Ha
vlův vývoj od abstraktní satirické analýzy
absurdních mechanismů byrokratické spo
lečnosti, jak ji známe z jeho dramatické
tvorby v 60. letech, ke konkrétněji zaměře
né satiře, jejímž určujícím tématem však
zůstává - podle Havlových slov - “rozpad
lidské identity ve světě odcizených vzta
hů”.
MILAN UHDE Zubařovo pokušeni
Edice Petlice, 1976.
Rozhlasová hra, ukazující v parabolické
formě, že každý člověk, který má moc nad
jinými lidmi, je vystaven pokušení, aby
tuto moc zneužil.
KAROL SIDON Starý příběh
Edice Petlice, 1977.
Dvě rozhlasové hry: první a titulní hra je
biblickou parabolou o osudu bojovníků
proti cizí okupační moci; druhá hra (Tři
náct oken), napsaná ve formě asociačního
řetězce reálných a halucinačních scén, po
dává svědectví o osudu disidentů v dneš
ním Československu.

Česká literatura
v zahraničí
Poezie
VLADIMÍRA ČEREPKOVÁ Ztráta řeči
Kolín n.R., 1973 (Index).
Cyklus básní, které ve volné asociační řadě
fantasmagorických obrazů, bizarních útrž
ků reality a fragmentárně zaznamenaných
stavů vědomí artikulují situaci člověka, ži
jícího v kulturně cizím prostředí.
PAVEL JAVOR Nápěvy
Toronto, 1978 (68 Publishers).
Básně, navazující na klasické tradice cito
vě spontánní písňové lyriky, odrážejí po
city a vnitřní konflikty člověka, který je
přes své niterné sepětí s rodnou zemí nucen
žít v cizině.
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P ró z a
JOSEF ŠKVORECKÝ Mirákl
Toronto, 1972 (68 Publishers).
Montážovitě komponovaný román, který
za stálého prolínání několika dějových, ča
sových a žánrových rovin podává kom
plexní satirický obraz české společnosti
v padesátých a šedesátých letech.
ZDENA SALIVAROVÁ Honzlová
Toronto, 1972 (68 Publishers).
Tragikomicky laděný román z Prahy pade
sátých let, vyprávěný z autobiograficky
zabarvené, plebejsky znevažující a přitom
hluboce humanistické perspektivy titulní
postavy, je subtilní analýzou lidských cha
rakterů a mezilidských vztahů a zároveň
autentickou výpovědí o době, která je
utvářela.
GABRIEL LAUB Největší proces dějin
Kolín n.R„ 1972 (Index).
Satirické, humoristické a aforistické texty,
založené na autorově přesvědčení, že “díky
právu na přehánění, které se přiznává sati
ře, jsou satirické knížky takřka jediné, kte
ré náš svět líčí realisticky”.
OTA FILIP Poskvrněné početí
Toronto, 1976 (68 Publishers).
Satirická románová burleska, jejíž hráči
a protihráči jsou vylíčeni jako bezmocné
figurky a marionetky v soukolí absurdních
společenských a mocenských mechanis
mů.
JOSEF ŠKVORECKÝ Příběh inženýra
lidských duší
Toronto, 1977 (68 Publishers).
Román, napsaný z autobiografické pers
pektivy českého spisovatele žijícího v Ka
nadě, je komponován jako asociační ře
tězec vzájemně se interpretujících a prolínajících se zahraničních zkušeností, zážit
ků z mládí za druhé světové války a zkuše
ností z četby anglosaské literatury, kterou
vypravěč vyučuje na jedné kanadské uni
versitě.

KAREL MICHAL Rodný kraj
Kolín n.R., 1977 (Index).
Humoristicko-historické povídky, napsa
né skurilně archaisujícím jazykem, persiflují známé osobnosti a události česko
slovenských dějin a vytvářejí aktualizač
ní vztahy k současnosti.
JlR l HOCHMAN Český happening
Toronto, 1978 (68 Publishers).
Satirický román o dnešním Českosloven
sku, komponovaný z fiktivních dokumen
tů a svědeckých výpovědí jako protoko
lární zpráva o podivných událostech v jed
nom malém českém městě.

Česká literatura
oficiální
OTA PAVEL Smrt krásných srnců
Praha, 1971 (Mladá fronta).
Cyklus příběhů ze života autorova otce,
podmaňujících bezprostřední autenticitou,
vzpomínkou, spontánním vypravěčstvím a
v neposlední řadě charakterem hlavní po
stavy, která svou nezlomnou životní vita
litou a svým fanfarónstvím připomíná ně
které figurky Hrabalovských “pábitelů”.
VLADIMÍR PÁRAL Mladý muž a bílá
velryba
Ústí n.L., 1973 (Severočeské nakladatel
ství).
Román navazuje na dřívější prózy autora,
které se soustřeďovaly na satirickou ana
lýzu znelidšťujících a odcizených mecha
nismů socialistické konsumní společnosti,
pokouší se však zobrazit uvnitř tohoto svě
ta naprosto zmechanizovaných a dehumanizovaných mezilidských vztahů i pozitiv
ního hrdinu, kterému se podaří tyto odlid
šťující mechanismy překonat a najít pozi
tivní, neodcizený poměr ke své práci.
JAROMÍRA KOLÁŘOVÁ Můj chlapec
a já
Praha, 1974 (Československý spisovatel).
Román, ve kterém vypravěčka v deníkové

formě zachycuje první životní úsek svého
novorozeného syna a konfrontuje jej aso
ciativně se vzpomínkami na své vlastní dět
ství.
LADISLAV FUKS Návrat z žitného pole
Praha, 1974 (Československý spisovatel).
Psychologická novela, odehrávající se na
pozadí roku 1948, líčí vnitřní konflikty
mladého muže, který se již rozhodl odejít
do exilu, avšak při poslední návštěvě u
svých rodičů si na toulkách rodným kra
jem ve vzpomínkách vybavuje základní
prožitky a zkušenosti, které utvářely jeho
osobnost, a konečně svoje rozhodnutí re
viduje, protože dospívá k přesvědčení, že
by pro něho odchod do ciziny znamenal
ztrátu vlastní identity.
EDUARD PETIŠKA Štěstí, noc a hvězdy
Praha, 1975 (Československý spisovatel).
Román je psychologicky subtilní analýzou
mezilidských vztahů, zejména vztahu hrdi
ny k matce a jiným ženám, které spoluurčovaly jeho životní dráhu.
JlR l SOTOLA Kuře na rožni
Praha, 1976 (Československý spisovatel)
Modernizovaný pikareskní román vypra
vuje příběh komedianta, loutkáře a vaga
bunda Matyáše Kuřete, který na svých
bezcílných putováních po Čechách, otřá
saných napoleonskými válkami, a ve fik
tivních rozhovorech se svými marionetkami, s postavami ze své minulosti, s Bo
hem a s vypravěčem románu hledá smysl
svého života a lidské existence vůbec.
BOHUMIL HRABAL Postřižiny
Praha, 1976 (Československý spisovatel).
Humoristická novela, kterou s dřívějšími
prózami autora spojuje záliba v kuriózních
a nezkrotných lidských charakterech a v
burleskních situacích, která se však od nich
odlišuje zdůrazněním vzpomínkových mo
mentů, propůjčujících Hrabalovu groteskně-nadreálnímu světu zesílené lyrickynostalgické zabarvení.

87

Slovenská literárna
produkcia
Alternatívna literatúra
LADISLAV MŇAČKO Súdruh Miinchhausen
Kolín n.R., 1972 (Index)
Satirický román, rozprávač ktorého - potomok slávneho luhára - podává svoje dobrodružstvá v dnešnom Československu,
ktoré navštívil ako oficiálny hosť a obdi
vovatel’ tamojšieho režimu.
LADISLAV MŇAČKO Einer wird
iiberleben
Mnichov 1973, (List-Verlag)
Sedem napínavých poviedok, spoločnou
témou ktorých je správanie sa l’udí v extrémných podmienkách krajných život
ných situácií.
PA VOL HRŮZ Zvuky ticha
Edice Petlice, 1976.
Lyricko-baladická novela, v ktorej je rozprávkovo-harmonický svět “prírodných”
1’udí zo slovenských hór parabolicky kon
frontovaný s realitou, deformujúcou prirodzené medzďudské vzťahy.

Oficiálna literatúra
Poézia
RUDOLF FÁBRY Skala nekamenná,
bralo neskalnaté
Bratislava, 1973 (Slovenský spisovatel’).
Básně, věnované nežívej prírode, zlučujú v
sebe originálnym spósobom racionálně
úvahy s bohatou imagináciou, pripomínajúcou autorovu “nadrealistickú” minulost’.
ŠTEFAN ŽÁRY Svetojanský sen
Bratislava, 1974 (Slovenský spisovatel’).
V lyricko-epickej poéme evokuje autor
atmosféru svojho detstva na vidieku a kon
frontuje svoje spomienky so skutočnosťou
súdobej slovenskej dědiny.
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JÁN MIHALKOVIČ Kam sa náhlíte
Bratislava, 1974 (Slovenský spisovatel’).
Zbierka meditatívnej lyriky, ktorá sa sústreďuje na úvahy o vzťahu člověka k najprostejším a najobyčajnejším veciam všed
ného života a polemizuje tak nepriamo s
běžným modelom refleksívnej poézie.
St e f a n s t r á ž a y igram
Bratislava, 1975 (Slovenský spisovatel’).
Myšlienkovo nezvyčajne komprimovaná
lyrika, ktorá si zo sporných náznakov, z
fragmentov realit, pocitov a refleksií vytvára špecifický výrazový systém, sprostredkujúci na minimálnej ploché textu
celistvá výpověď o vzťahu člověka k světu.
MILAN RÚFUS Básně
Bratislava, 1978 (Slovenský spisovatel’).
Výbor z doterajšej lyrickej tvorby autora,
ktorá sa sústreďuje na tématický okruh
vidieckeho života, z motívov ktorého vytvára mýtus o jednote člověka a krajiny.

Próza
ALFONZ BEDNÁŘ Za hrst’ drobných
Bratislava, 1974 (Směna).
Satirický román zo slovenskej súčasnosti,
rozprávačom ktorého je pes a v ktorom
táto “naivná” rozprávačská perspektiva
demaskuje zhubný, rozkladný vplyv modernej konzumnej spoločnosti na medzi1’udské vzťahy v rámci rodiny.
VINCENT ŠIKULA Majstri
Bratislava, 1976 (Slovenský spisovatel’).
Mnohovrstevný, hovorovo a autorefleksívne rozprávaný román z čias druhej svě
tověj vojny, ktorý sa sústreďuje na zobrazenie nehrdinského života “obyčajných”
1’udí v malej slovenskej dedinke a ktorý tak
nepriamo deheroizuje tradičnú vojnová a
povstaleckú tématiku slovenskej literatúry a uvádza v pochybosť kanonizované
dějinné mýty.

IVAN HABAJ Mária
Bratislava, 1976 (Slovenský spisovatel’).
Melancholické poviedky o l’udoch vefkomesta, ktorí sa po ťažkých životných sklamaniach vracajú do krajov svojho detstva
a v stretnutiach s prostým vidieckym l’udom hl’adajú stratené elementárne hodno
ty 1’udského života.
JÁN BODENEK Keď zanikol čas
Bratislava, 1977 (Slovenský spisovatel’).

Drobné psychologické studie, analyzujúce
postoje a správanie sa l’udí, ktorí sa počas
vojny a v súčasnosti dostávají! do extrémnych existenčných situácií.
ANDREJ CHUDOBA Hliněné husle
Bratislava, 1977 (Slovenský spisovatel’).
Lyricko-baladické poviedky, ktoré ozřej
muji!, nakol’ko skryté psychické a biologicko-pudové motivy ovplyvňujú 1’udské
konanie.

Kritické marginálie
Josef Škvorecký: The Bass Saxophone
(Alfred Knopf: New York, 1979)
The Bass Saxophone obsahuje anglický
překlad Káči Poláčkové-Henley dvou ra
ných novel, Legendy Emóke a Bassaxofonu, které Škvorecký původně vydal od
děleně v Praze v šedesátých letech. Novely
jsou uvedeny pojednáním, nazvaným “Red
Music”. Anglosaská kritika přijala knihu
nadšeně. Redaktoři ji uvádějí na prvním
místě mezi bestsellery. Graham Greene
přirovnává Škvoreckého k Čechovovi.
The Nation zdůrazňuje, že se Škvoreckému daří - pro většinu amerických spiso
vatelů záviděníhodně - vyvolat svou pró
zou v čtenáři prožitek jazzové hudby.
Newsweek vidí nejen tématiku, ale i slovní
strukturu těchto novel prodchnutou jaz
zem, jeho styl mu připomíná improvizace
Paula Desmonda. Hudebnosti a mohutno
sti díla se obdivuje též kritik The Sunday
Times; Alan Sillitoe je považuje za vitálně
důležité, strhující (abychom z mnoha
uvedli alespoň některé). Všichni tak vzdá
vají hold i překladu, jenž dokázal styl
Škvoreckého znamenitě přetlumočit.
Ovšem, Škvorecký neunikl ani běžnému
rituálu západní kritiky: bez výjimky každý
český spisovatel, jehož práce pronikla za
hranice je okamžitě přirovnán ke Kafkovi
či k Haškovi, nebo k oběma zároveň. Tito

dva pražští autoři se stali na Západě sym
bolem češství a obvykle se vyskytují neroz
lučně propojeni. Konečně, snad to není tak
zcela nepřesné. Těžko bychom asi sami
hledali vhodnější - na Západě srozumitel
nou - zkratku pro specifičnost soudobé
české prózy.
V úvodu k americkému vydání, Škvo
recký pojednává o vztahu mezi jazzem a
totalitními diktaturami, s důrazem na hu
manizující - a tím pro diktatury destruktiv
ní - funkci jazzu, hlavně mezi mládeží. Do
volává se zde své staré povídky “Eine
kleine Jazzmusik”. Přečteme-li si ji, po
všimneme si malých nepřesností: Jiří Pa
točka byl původně Josef, “Abendlied" byl
"Gebet am Abend", Kristýnky nenosily
"longish skirts". Zanedbatelné detaily.
Signalizují však, že essay připravila čte
náře o bezprostřednost. Škvorecký je svou
náturou epik. Vypráví s vervou, jež se pře
náší na čtenáře; je nakažlivá, podmanivá.
Proto se zdá, že “Eine kleine Jazzmusik” patřičně anotovaná a opatřená zpřítomňujícími doplňky - by ilustrovala “funkci
jazzu” živěji (a tím i pádněji), než sebezajímavější pojednání.
Hlavním tématem celého Škvoreckého
díla (jakož i české reality vůbec) je známá
poučka o tom, že vše je jinak. Škvorecký
ji aplikuje nejen na své příběhy, ale větši
nou i na postavy, které v nich jednají.
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Emoke (hrdinka první novely) je dokonce
zjinačená na dvakrát. Ve vnější, viditelné
rovině je to prostě svůdná, hezká dívka.
V druhé, pozakryté, je zklamaná vdova,
zmrtvená četbou šesťákových teosofickospiritualistických příruček do těžké frigi
dity, pod níž však - v třetí, nejspodnější
rovině - hoří oheň vášnivé maďarské krve.
(Užívám fráze záměrně: “krev” zde totiž pro Skvoreckého zcela výjimečně - před
stavuje psychologicky definovatelný
termín.) Tuto do hloubi zakomplexovanou vášeň se mladému hrdinovi příběhu
konečně podaří probudit na závěrečném
večírku lido-demo rekreace, jíž se on i
Emoke zúčastnili. Během tance improvi
zuje svůdný text k svůdnému lkáni vesnic
kého saxofonisty. Vznikne obapolné opo
jení. Únik z času a prostoru. Brzy nato
však nastane doba ledová druhé roviny, a
to zásahem nedůstojného soka: oplzlého
učitele středních let. Konec. Paťatá rea
lita spolkla sen. Sen? Anebo “vyšší reali
tu”? Tu, z níž se skládá “skutečné” bytí
člověka? Anebo alespoň pro jejíž náznaky,
pro doteky s ní, stojí zato žít? Hrdina pří
běhu o tom uvažuje - i když ví, že se už k
Emoke nevrátí. Autor novely však vychva
cuje z nebytí alespoň zážitek oné závratné
chvíle. Zvěčňuje ji legendou.
Hrdinu novely dobře známe. V různých
obměnách se přečasto vyskytuje v díle
Skvoreckého. Jeho sok, chlípný učitel,
je však svým způsobem unikát. Je totiž,
pokud vím, jedinou postavou celé prózy
Skvoreckého, již autor počastoval až oslni
vě virulentním výlevem nenávisti. Není to
vůbec člověk. “Podčlověk” to je! (Ani ten
to termín, tak jako mystérium krve, se už
jinde nevyskytuje.) Je to nula. Ale mocná,
všudypřítomná, všudybudná. A ničivá.
Skvoreckého nenávist k učiteli ostře kon
trastuje s jeho obvyklou snahou pokud
možno zachovat vnitřní neutralitu vůči
osobám svých příběhů. Skutečné neutra
lity (jakož ostatně i naprosté tolerance,
o niž mu často jde) nelze dosáhnout bez
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jistého stupně skepticismu. Skepse Škvoreckého je - navzdor jeho humoru - pozna
menaná trpkostí. Jeho dílo je v podstatě
polemikou s Bohem. Má mu za zlé, že podle Skvoreckého - Bůh není. Ateista
(stejně jako nestraník) je definován po
výtce negativně: vyloučením z jistého spo
lečenství. Skvoreckého (jako bývalého vě
řícího) toto vyloučení zřejmě trápí. Jinak
by se jím tak náruživě nezabýval v celém
svém díle. Aniž by se tak často dopouštěl
blasfemie, jejíž dráždivost je pro přesvěd
čeného bezvěrče naprosto nepochopitelná,
ba nesmyslná. I v “Emoke” se Škvorecký
snaží prokázat neexistenci Boha. Argu
mentuje tu však ne s vírou, nýbrž s pověrou
a předvedené “důkazy” lze pouze omluvit
pojetím hrdiny jakožto velmi mladého,
velmi nezkušeného pražského intelektuá
la, poznamenaného “vědeckým” materia
lismem.
V druhé novele je mladičký muzikant
sveden láskou a obdivem k bassaxofonu
natolik, že se rozhodne účinkovat - i když
v přestrojení - s groteskní německou kape
lou (a to za Protektorátu) na koncertu pro
místní Nacisty a kolaboranty, jen aby si
mohl na ten vzácný nástroj jednou zahrát.
Podobně jako v neuvěřitelné šaškárně
lido-demo rekreace prvního příběhu, pro
žije i (mnohem mladší) hrdina druhé nove
ly v této absurdní situaci svou “situation
limite”: když se totiž skutečný bassaxofonista chopí jeho - svého - nástroje a zahude
jak se housti má. Hrdina je poznamenán
na život. Dotkl se absolutna. (Tedy něče
ho, v existenci čehož Škvorecký nevěří,
stejně jako francouzští existencialisté,
kteří koncept oné mezní situace - výsledku
lidské transcendence - když ne vynalezli,
alespoň pro dnešní dobu pojmenovali.)
V obou novelách - jakož i v hlavním
korpusu Skvoreckého díla - jde o jakousi
záchranu času; přesněji: o záchranu časem
požírané reality (prchavých autentických
zážitků). Ve světě absurdity, v útrobách
nesmyslného kosmu, jediné konkrétno

spočívá v osobním vesmíru. Čím víc je za
lidněn (vzpomínkami, “legendami”, pro
žitky), tím bude konkrétnější, obyvatel
nější. 1 když jeho osobní vesmír je pozna
menán absurdnem, je nakonec vším co má.
Vně tohoto vesmíru je totiž jen prázdnota,
holé nebytí. Zachraňováním času (osobní
reality) pomocí známé “recollection in
tranquillity”, zachraňuje Škvorecký sám
sebe, svůj (jedině reálný) svět. Odtud jeho
horečná činnost a veletok jeho díla.
Naštěstí pro nás. Bez vytrvalé vůle
Skvoreckého vytvořit si kolem sebe sne
sitelné prostředí proti prázdnotě jež je
(i jeho) obklopuje by byla česká literatura
ochuzena o bezesporu největšího epika
naší doby. A především o podivuhodně
životného kronikáře naší generace, jenž
dokáže vykouzlit s naprostou přesností
celou atmosféru (včetně jakoby “na dálku
odposlouchaného” slangu, vzrušení i záj
mů) našeho dětinství a mládí.
Rozkoš mu naslouchat. A když se zapo
sloucháme do jeho příběhů (hlavně do
těch, v nichž nás svou neomylnou pamětí
a rekonstrukcí dokáže vrátit do dějů mi
nulých), nelze se ubránit pocitu, že to je
vše možná mnohem jednodušší, než jak
řečeno shora. Možná, že Skvoreckého
prostě těší vyprávět - a nám zas dělá radost
poslouchat jeho vyprávění.
Věra Blackwell
Jiří Gruša: Dotazník
(Sixty-Eight Publishers, Corp. 1978)
Dotazník je zároveň titul i kompoziční
motiv Grušovy prózy. Protestuje proti
úřednímu formuláři, jehož zdánlivě ne
škodné rubriky - jména rodičů, jejich za
městnání - mohou být důvodem k zamít
nutí žádosti, na níž závisí kus lidského
osudu. Autor to podtrhává hned na začát
ku postavou soudruha (s.) Pavlendy, před
stavitele úřední moci. Když dospěje pří
běh k pronásledování Židů za druhé svě

tové války a k událostem po ní, dostáv;
dotazník nový aktuální smysl.
Jako literatura je příběh protestem prot
socialistickému realismu. Ne snad, že Gru
šova próza nevidí život realisticky. Ki
příkladu obraz balení čokolády v židov
ské továrně v Chlumci je proveden s věcno
stí (Sachlichkeit), která upomíná na poezi
Lhotákových obrazů. To když třeba píše t
čtyřlístku na zvonítku starého kola. Př
tom je významových rovin vždy více ne;
v pouhém popisu. Postavy Dotazníku st
pohybují mezi každodenní skutečností ;
existenciální, někdy i absurdní představí
vostí vyprávěče. Ale “postavy svého auto
ra” se nebouří; jejich obranou proti dotaz
níkům jsou jejich životní mimikry. Snad st
některým přece jen podaří získat místo
o něž žádali ve formuláři. Možná, že bj
stačil nějaký omyl s. Pavlendy, aby se jirr
ulehčilo.
Ve srovnání s literárním protestem sv<
generace (i té za hranicemi), je Grušovt
próza složitější a náročná. Kompoziční
používá kolportážních tisků, kramářskýcl
písní ze světa lidí odjakživa utlačovanýcl
mocnými tohoto světa. Jeho erotika* j<
stejně nezastřená jako u jeho literárnícř
současníků, jen někdy se zdá, že není tak
syrově neomalená, to snad proto, že ji
autor také básník.
Hlavní osobou vyprávění je příběh Jam
Chrysostoma, sledovaný od jeho počet
(na spadalém listí v podzimním lese) aí
k jeho vojenské službě. Začíná někdy v le
tech autorova narození (1938) a končí jehc
dospělostí. Komparsy jsou rodina, příbuz
ní a obyvatelé města Chlumce. Aby dodal
příběhu širší významové platnosti, pro
mítá ho autor do minulosti, kde také lidé
byli donucováni zříkat se svého přesvěd
čení a kdy byli nesmyslně obětováni ději
nám svých dnů. Obrazy jsou z místní chlu
mecké kroniky a zahrnují i kus rodokmenu
vypravěče, který chce zařadit kolektivní
* Roku 1971 byl Gruša trestně stíhán za “porno
grafický" román “ Mimner”.
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a individuální život do obsáhlejších histo
rických souvislostí.
V posledních částech nabývá vyprávění
útočnosti. Jan Chrysostom je ve vojenské
službě a maluje svým nadřízeným kýče
s názvy “Družba”, “Rudoarmějci”. Za
odměnu dostane lehčí službu ve vojenském
psinci s nápisem “rozvíjení zloby”. Tady
někde končí Grušův smířlivý životní rea
lismus. Chov koček, pohřeb strýce - jedi
ného komunisty v rodině - který “tančí”
ve spalovací peci krematoria, zatímco tři
prostitutky se pobaveně dívají a dozorce
při tom jí pečené kuře - to už je křik gro
tesky. Jako tenká červená nit se táhne pří
během náboženský prvek; je to spíš odkaz
k transcendenci, slova obrácená k mocno
sti, která je nad utrpením a zkázou lid
ského života a ovšem i nad dotazníky.
Roku 1976 dostal Dotazník cenu Jiřího
Koláře za nejlepší nevydané dílo, ale kniha
byla vydána teprve v Kanadě. V době je
jího vydání byl její autor ve vězení.
Milada Součková
Vlasy v režii Miloše Formana

Ve filmové zpěvohře Vlasy, která měla
nedávno premiéru, Miloš Forman znovu
dokázal nejen udivující schopnost přiz
působit své nadání novým úkolům, nýbrž
i podivuhodnou důslednost svého umělec
kého názoru. Styl jeho českých filmů Čer
ný Petr, Lásky jedné plavovlásky a Hoří
má panenko charakterizovalo cinema verité, zachycující humor a pathos každoden
ního života. V nich Forman používal vol
ně komponovaných scenárií, založených
na typických situacích a typických posta
vách. Většina jeho herců nebyli herci z po
volání a většina jejich dialogů byla impro
vizována. Zvukový záznam se snažil čerpat
přímo ze situace, ať už to byla kutálka na
taneční zábavě nebo zvuk televizoru v po
zadí. Všechno směřovalo k tomu, aby děje
a události byly viděny a pociťovány jakoby
byly vzaty ze života.
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Proto po Formanově hollywoodském
úspěchu s Jedním letem nad kukaččím hní
zdem kdekoho překvapilo, že Forman a
jeho kameraman Miroslav Ondříček se od
vážili na typickou americkou zpěvohru musical, která je snad nejstylizovanějším
a nejméně přirozeným filmovým žánrem.
Nadto Vlasy ve své původní podobě byly
pevně zaklíněny do amerického života v
polovině šedesátých let s výbušnou vzpou
rou mladých amerických anarchistů, “dětí
květin” s dlouhými pačesy, s drogami,
s uvolněným pohlavním životem, s odpo
rem proti válce ve Vietnamu a se zcela dů
sledným popřením všech tradičních ame
rických hodnot.
Avšak právě v tomto prostředí Forman
nalezl své oblíbené téma, založené na ro
mantických nadějích mladé generace, jejíž
sny stará generace rozfoukne. Podobně
jako v Černém Petru a v Láskách jedné
plavovlásky, ve Vlasech rodiče, společen
ská pravidla a byrokrati (především ame
rická armáda) zabraňují Formanovým
mladým hrdinům, aby se řídili svými při
rozenými instinkty a nefalšovanými poci
ty. Daleko více než ve svých českých fil
mech se tu Forman ztotožňuje s hodnota
mi, které byly zvlášťdrahé mladým Ameri
čanům v šedesátých letech: se svobodou,
spravedlností, ohledy na druhé a láskou.
Podobně jako ve Formanových českých
filmech jeho satira a parodie začínají do
bromyslně a shovívavě. Ostatně, když jde
o problémy, na nichž se každýdojisté míry
podílí svou odpovědností, přílišná rozhor
lenost a vážnost tónu by asi těžko nalezla
přízeň publika. Vlastní hlouposti v lehké
nadsázce se však není těžké smát. Lehký
výsměšek je Formanovou hlavní zbraní,
kterou, tak jako v Láskách jedné plavo
vlásky a v Hoří, má panenko, dovede pře
tvořit v pathos a tragédii tak subtilně, že se
to přetvoření takřka nepostřehne. Vrati
slav Effenberger v obhajobě Hoří, má pa
nenko proti obvinění z cynismu správně
poznamenal, že směšné nedostatky, které

Forman zobrazuje, ať už je to apatie, zba
bělost, sobectví, vykořisťování druhých
nebo autoritativní postoj, jsou konec kon
ců zdrojem všech politických institucí, jež
vedou k lidským tragédiím. Vystihnout to
spíše humorem než polemikou je základní
hodnotou Formanovy filmové tvorby.
Přetvořením Vlasů Forman objevil nové
možnosti typické americké zpěvohry musical. V tomto žánru dialog a děj jsou
především zaměřeny na zpěv a choreogra
fii. To hlavně platilo o původní inscenaci
Vlasů, která byla často charakterizována
jako kmenový rituál rock ’n’ roli, kde děj
a postavy byly tak mlhavé, že byly úplně
pohlceny rozjařenou hudbou a vtipnými
písněmi, schopnými existovat zcela nezá
visle, nemluvě o provokativních inscenač
ních nápadech včetně scény, v níž se všich
ni svléknou do naha. Při proměně divadla
na film Forman se svým scenáristou Mi
chalem Wellerem vytvořili úplně nový děj
s typickým Formanovým hrdinou. Claude
Hooper Bukowski, který byl v původní
hře “hippie” jako ostatní mladí, byl změ
něn v naivního a nevinného selského synka
z Oklahomy, který přišel do New Yorku na
dvoudenní povyražení před odvodem do
války ve Vietnamu. Jeho setkání s kmenem
potápek a jeho láska k mladé debutantce
Sheile z vysoké společnosti tvoří pozadí
Formanovy satiry na rituál rebelující
mládeže, na americkou společnost a na ro
diče jak z vysoké společnosti tak i z děl
nických vrstev. Ačkoliv vztah mezi potáp
kami a boháči, venkovany a měšťany, čer
nochy a bělochy je tu nadsazen a pravdě
nepodobný, jednotlivé viněty, tak jako v
Černém Petru a v Láskách jedné plavo
vlásky, jsou typické a zdařile zachycují
duch doby. Krátké komické scény jsou
roztroušeny mezi známými písněmi, které
se tím dostávají do nových kontextů a na
bývají nových významů.
V poslední třetině filmu, když Claude
Bukowski je už odveden do americké ar
mády, Formanova satira náhle potemní.

Rituál odvodu a základní vojenský výcvik
je parodován už nemilosrdně. Forman se
mstí za krutost starých proti mladým, což
je téma, které pro něho bývalo ústředním
i v minulosti. V konci se mění dokonce i
obrazová stránka jeho filmového stylu a
jeho obrazy jsou náhle nasyceny symbolic
kými významy. Tato náhlá změna je tak
působivá, že je lépe ji neprozradit těm, kte
ří dosud film neviděli. Je analogická ohni,
který zničí domov starého člověka v Hoří,
má panenko. Tam se kamera zaměřuje na
kříže hořících krovů zatím co v pozadí je
slyšet Ave Maria. Requiem tu předzname
nává kruté a bezcitné zacházení v rukách
sobeckých a přitroublých hasičů a jejich
hostů. Ve Vlasech pak závěrečné obrazové
dojmy znovu připomínají divákům, že
události v souvislosti s válkou ve Vietna
mu rozhodně nebyly žádný žert.
Herbert Eagle
Zdeněk Kalista: Přátelství a osud.
(Vzájemná korespondence Jiřího Wol
kera a Zdeňka Kalisty. Vydalo naklada
telství Sixty-Eight Publishers, Corp. 1978
svazek 49.
Kalistova kníhaje vzácným historickým
dokumentem o době, která se dnes jeví
většinou jako legenda, o které nikdo ne
pochybuje. Pro mě je spíše popisem a pro
svícením problému doby, kterou jsem za
žil. Když Jiří Wolker zemřel ‘mlád dvacet
čtyři leť, byl jsem v septimě a živelně jsem
se zajímal o literaturu. Ostatně můj otec
byl známým povídkářem a fejetonistou.
Wolkera jsem viděl jen jednou na recitačním večírku v Brně, ale znal jsem později
jeho rodiče, dobře jsem znal řadu jeho spo
lužáků, předně E. Valentu, redaktora Li
dových Novin, mým profesorem na gy
mnasiu (maturoval jsem v r. 1925) byl zná
mý komunistický básník Bedřich Václa
vek, který mě jistě ‘zavedl’ do literatury,
ale ‘nesvedl’ k Devětsilu a druhým mým
profesorem byl Dr. Bohuslav Markalous,
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spisovatel a estét, který mě naučil myslet.
Logicky, esteticky i umělecky.
Byla to doba, kdy starý sen našeho ná
roda, našich otců a dědů, ale i nás, tehdejší
nejmladší generace, byl splněn. Byli jsme
osvobozeni a měli jsme konečně svůj stát.
Z dopisů Kalistových a Wolkerových do
bře vysvítá to dilemma doby. Co dál? Vý
křik Viktora Dýka o 28. říjnu: ‘boj teprve
nám nastává!’ to velice dobře charakteri
zuje.
První literární i politický směr šel, po
chopitelně, stejným směrem. Více svobo
dy, rovnosti. K socialismu. Kulturní vrstva
národa šla však po cestě intelektuální.
Otevřely se hranice, otevřel se svět, po pěti
letech válečné izolace. Mohlo se cestovat,
poznávat cizinu. Cizí proudy literární již
nestačily. Chtěli jsme poznat cizinu, jak
žije. A to vede k dalšímu vývoji k tak zva
nému exotismu. Poznat svět. Překládá se
nejen z němčiny, jak tomu bylo po léta, ale
také více z francouzštiny a konečně i angli
čtina se stává nově otevřenou cestou na
Západ.
Kalistova kniha velice dobře vysvětluje
tento vývoj. Jen se Devětsil zrodil, již ztrá
cel půdu pod nohama, protože socialismus
již nestačil jen trochu intelektuální mlá
deži a dělnictvo nemělo o literaturu a hlav
ně o poezii, zájem. Tehdy vzniká vedle lite
rárního hnutí básníků a spisovatelů také
hnutí trampské. To je také kultura doby.
Únik ze všedního života do země snů a exo.tických vzdálených zemí, často spíše vysně
ných, nežli skutečných.
A tak zůstalo Devětsilu také jenom sně
ní, podle známého veršíku:
Já mám sílu, ty máš sílu,
spojíme se v Devětsilu.
A tam já a ty a my
budem dělat programy....
Kalistova kniha a jeho korespondence
s Wolkerem dobře vystihuje básníkovu po
vahu, jeho formativní léta a sklony. Po
tvrzuje starou psychologickou pravdu, že
básníci se rodí a formují často na vzdor

94

svému původu, prostředí a výchově. A to
platí předně o Wolkerovi, který byl ‘poeta
natus’ (rozený básník).
Dnes je čítankovým příkladem sociali
stického básníka a komunistického ‘vy
chovatele lidu’. Neznal jsem snad nikoho
kdo by byl tak daleko tomuto obrazu.
Wolker byl příznačný měšťák, téměř, či
docela aristokratické povahy, skoro deka
dentních sklonů a snílek, do sebe uzavřený
se zájmem jen a jen o sebe a svou básnickou
tvorbu.
Kalista věnuje hodně místa roztržce me
zi Wolkerem a jím, ke které došlo v r. 1922,
asi dva roky po skutečných přátelských
‘líbánkách’, které vedly k značnému poro
zumění mezi nimi, ale nikdy k tomu ‘sply
nutí duší’, po němž Kalista a jiní Wolkrovi přátelé toužili a jehož Wolker nikdy ne
byl schopen. To bylo v jeho povaze a jeví
se to již v jeho prvotinách, které napsal
jako patnáctiletý chlapec ve Svojsíkově
skautském táboře v r. 1916 i vjeho deníku.
Je plný sebe a jen sebe. To věděli všichni
jeho blízcí přátelé i spolužáci, s nimiž si vy
kal a nikdy netykal a všichni byli pro něho
‘oni’ protože Wolkerův svět neznal pojmu
‘my’. Není to literární titanství časté ‘na
sklonku století’ u jiných básníků (S. K.
Neumann), ale jeho povaha. Snad je vtom
také jeho podvědomí, že nebude dlouho
živ, a proto se doslova ‘uspěchal’ a neměl
na nikoho čas. Již v jinošské básni ‘U hadačky’ (1916, když mu bylo 17 let) se jeví
tato předtucha ve verši: ‘Vám krátký život
usoudili bozi - Zemřete brzy’.
Kniha končí smrtí Wolkerovou a nesle
duje další vývoj. Wolker již k tomuto exo
tickému hnutí nepatří. Jeho ‘Balada o ná
mořníkovi’ však nasvědčuje, že by se byl
asi dal také touto cestou, kdyby se byl do
žil.
Ostatně na jeho hrobě na Prostějovském
hřbitově je dřevěný křížek z březového
dřeva. Ta bříza je symbolem snílků. A je
v ní i kus ruralismu.
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