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Čtenáři, jaké chceš mít “Proměny”?
Loňský IX. kongres Společnosti pro vědy a umění věnoval značnou
pozornost jejímu čtvrtletníku "Proměny", který posledním říjnovým
číslem uzavřel svůj patnáctý ročník. Jejich zakladatel a prvý redaktor,
dr. Ladislav Radimský (Petr Den) zvolil záměrně a programově pro
tento čtvrtletník název vystihujícíjeho poslání. Tiskový orgán SVUmá
citlivě a pohotově reagovat na všechny "proměny", k nimž dochází v
kulturně-politické atmosféře světa, naší vlasti i našeho exilu, respektive
našeho poslání v zahraničí.
V atomickém věku se mnohé myšlenky a programy rozvíjejí mnohem
rychleji a často i dramatičtěji než kdykoli v minulosti. Zůstávajíce věrni
odkazu a poslání naší tradice národní, vyjádřené Masarykovým heslem
"Ježíš - ne Caesar", a programem demokracie humanitní, nemůžeme
nebrat zřetel na ideové proudy okolního světa a na celou řadu okolností
víceméně “pragmatických”, jejichž počet se zvyšuje každým dalším
rokem našeho exilu. Za třicet let jeho dosavadního trvání nám vyrostla
generace, jejíž světový názor formovaný pobytem a studiem v cizině, se
značně liší od názorů, zásad a cílů generace naší i starší. Nemá-li
Společnost pro vědy a uměníijejí"Proměny” ustrnout nebo se ocitnout
v ideovém vakuu, bez ohlasu u příslušníků mladé a nejmladšígenerace,
musí neustále hledat nové cesty, přijímat nové myšlenky, sledovat a
uskutečňovat nové cíle.
Konstatuji, že taková samozřejmá zásada se vyskytuje čím dále tím
častěji a hlasitěji nejen v bohaté redakční korespondenci, ale zazněla
silně i na loňském velmi úspěšném IX. sjezdu SVU v Clevelandu. Po
obšírné debatě o "Proměnách” v plénu sjezdu i v jednání správních
orgánů SVUbylo rozhodnuto uspořádat anketu na téma “Čtenáři, jaké
chceš mít Proměny?” Chceme tak poskytnout příležitost k vyjádření
názoru všech, kdož mají "Proměny" rádi a usilují o neustálé jejich
zdokonalování.
Abychom naznačili alespoň hlavní problémy a náměty těm, kdož se
rozpravy o "Proměnách" nemohli účastnit, uvádím několik zásadních
otázek, které se v rozpravě vyskytly:
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1) Mají “Proměny" i nadále vycházet v české a slovenské řeči, nebo
v jiných jazycích (a v kterých?) Další možnost by spočívala v kom
binacích příspěvků českých (a slovenských) s příspěvky psanými v
jiných jazycích?
2) Mají si “Proměny" i nadále zachovat dosavadní kulturně-politický charakter (obsah) a přinášet příspěvky nejen ze všech hlav
ních oborů vědy a umění, ale také zásadní úvahy rázu politického?
3) Neměly by se “Proměny" změnit v revui s obsahem výlučně bele
tristickým?
4) Co považujete za hlavní nedostatek a co za hlavnípřednost do
savadní linie (obsahu) "Proměn” a co navrhujete ke zlepšení obsa
hu?
To jsou asi hlavní myšlenky, jež se vyskytly v rozpravě o "Promě
nách" na IX. sjezdu S VUi v mnoha dopisech. Redakce uvítá, přirozeně,
ijakékoli další návrhy a podněty. S nadšením také uvítá více příspěvků
náležité úrovně mnohých pánů intelektuálů, kteří se, jak se zdá,
domnívají, že psát v cizině česky nebo slovensky je “pod jejich
akademickou úroveň”. A abych dokázal, že sám cítím nejnaléhavěji
potřebu "nového, čerstvého větru," požádaljsem správní orgány SVU,
aby mě - po osmiletém redigování Proměn - funkce vedoucího a
odpovědného redaktora zprostily a co nejdříve určily mého nástupce.
Věřím, že anketa na námět “Čtenáři, jaké chceš mít Proměny?”,
kterou tímto zahajuji, přinese nové podněty, nové spolupracovníky i
nové - předplatitele.
S přáním všeho dobra v roce 1979,
Jiří Škvor.
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STATI A ÚVAHY

Člověk a zlo
Ivan Sviták
Zlo, společenské, osobní, jakékoli, může být metafyzicky pojato
dvojím zásadně různým způsobem, podle toho, jestli je považujeme za
výraz lidské subjektivity nebo za objektivní dannost, zdaje výtvorem
lidského jednání či nečinnosti na jedné straně nebo něčím objektivním.
Přijmeme-li chápání zla jako objektivně existující kvality, pak je mů
žeme v závislosti na teologické tradici chápat
1) jako nedostatek dobra, čímž zlo jako objektivita konec konců mizí
2) jako výraz nepochopitelnosti nadlidského záměru (přírody, Boha,
ideálu)
3) jako výraz nedokonalosti lidského bytí (čili jako důsledek prvotního
hříchu) - vědeckou terminologií jako anthropinon člověka. Běžně však
považujeme za zlo každé zkřížení vlastních zájmů, takže pronášíme
nevěcné morální soudy. Ale zlo se nerodí jen v mysli zlého člověka ze
zlých motivů, může se rodit právě tak prostřednictvím dobrých lidí a
ušlechtilých cílů. To je podivný paradox, jenž, by byl skličující, kdyby na
druhé straně, podle téže heteronomie záměru a cíle, nevzniklo dobro ze
zlé motivace. Paradox rozdílu mezi motivací a výsledkem je výrazem
změn sledu situací v čase, které se vyvíjejí podle své vlastní zákonitosti a
ponechávají v pozadí mravní motivace činu. Již v několika
následujících situacích, vytvořených původně s ryzí motivací, se stává
motiv bezmocný vůči realitě situace, klesá na ideologickou kamufláž
nově vzniklých situací a degeneruje v pouhý prostředek mocenské
kontroly, jenž může sloužit právě opačnému cíli, než tomu, v jehož
jménu byl vysloven, jako výzva k činu. Tato zvláštnost ideologického
hesla, tato historií daná a vyvolávaná prověrka myšlenek, toto
kompromitování utopií realitou mne vždycky fascinovalo, protože
jsem nemohl pochopit, jak bylo možné uspořádat ve jménu svobody,
rovnosti a bratrství masové popravy. Dnes to chápu díky tomu, že
chápu obecnou povahu ideologií, jejichž vlastním cílem je právě to, aby
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udržovaly i/uzZ, že situace dějin ajednání společenských tříd v nich, jsou
právě výrazem zamýšlených hesel a cílů. Ve skutečnosti se každá
ideologie velmi opatrně vyhýbá kontaktu s realitou, protože
konfrontace skutečnosti a původního autentického záměru ničí
ideologický klam. Ideologie se musí opírat o utopii, o zesvětštěnou
transcendenci, o mýtus, jinak nemůže být surrogátem náboženství.
Zlo je objektivní, nerodí se jen v mysli člověka. Tkví v přírodě, ve
společnosti, v člověku. Tendence ke zlu je stejně přirozenou součástí
lidské existence jako tendence k dobru a věřím v tomto bodě spíše
skeptikům nebo zastáncům teorie “radikálního zla” nežli Rousseauovi
a romantickosentimentálním utopiím o lidské dobrotě. Freud měl více
pravdy než Einstein, když poukazoval oproti pacifistům na trvalý zdroj
agresivity a válek v lidském podvědomí a u člověka vůbec. Utrpení,
války, smrt dítěte, nemoc, zoufalství a nespravedlnost jsou tragickou
zkouškou víry člověka, jsou zároveň objektivní součástí společenské
organizace lidského druhu a víra v odstranění těchto zel je utopií.
Neodstranitelnost zla byla právě tolstojovci logicky správně
vyvozeným argumentem pro trpění zla. Snad je právě v povaze
evropské kultury vědy znovu otevíraný zápas člověka proti objektivitě
zla, tedy anti-tolstojovský postoj, anti-azijský postoj. Z objektivity zla
vyplývá jen orientálně, pasivně naladěnému mysliteli nutnost nebránit
zlu, ačkoli by odtud mohla vyplývat právě tak revolta proti zlu.
Objektivita zla není argumentem pro jeho přijímání, nebo aspoň stejně
málo, jako existence chorob není původem pro kapitulaci před
nemocemi. Být člověkem, být zralým člověkem, znamená bránit se zlu.
Zvířata jsou krutá, ale nejsou zlá. Člověk může být zlý a krutý zároveň a
je jím tím více, čím se cítí slabší. Silní lidé nejsou zlí ani krutí. Slabí,
ohrožení a samolibí jsou krutí, protože si mohou dovolit nechápat.
Mohou však existovat jen tam, kde se jim neklade odpor. Energický
odpor znemožňuje samodury.
Být zralým člověkem, znamená bránit zlu. Na rozdíl od zvířete, které
jen je, člověk existuje, to jest chápe svět, mění jej a dává mu smysl.
Člověk má tedy jinou ontologickou strukturu jsoucna, řečeno s
existencialisty. Zvíře je, člověk existuje. Člověk je vykladač světa,
vykladač jeho šifer, je sám spojen s významy, jaké dává světu. Člověk je
bez své vlastní zodpovědnosti začleněn do historických procesů a do
objektivních situací, jež mohou být zlé nebo dobré v nějakém
nadosobním kontextu. Nemůže za situace, v nichž se ocitá, může jen za
své motivy. Tato dramatická dialektika subjektivně dobrého motivu a
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objektivně šíleného postupuje klíčem k chápání toho, proč mohlo dojít
k procesům, absurditě sebeobviňování nevinných lidí atd. Není-li
člověk vinen situacemi, v nichž se ocitá, jsou-li výtvorem dějin, přece jen
zodpovědnost za zlo nelze odčarovat. Člověk se sám činí zlým nebo
dobrým. Neodpovídá za dějiny, ale odpovídá za své činy, za svou
motivaci a za sebe. Člověk má možnost volit z.lo nebo dobro, a to je rub
jeho převahy nad zvířetem. Možnost volby vyplývá z jeho možností
jako člověka, z břemene svobody. Svoboda člověka, jako výsada proti
zvířeti, je též zdrojem jeho tragiky. Člověk svou volbou vtiskuje světu
smysl a spoluvytváří situace, jejichž smysl může být opačný než záměr, s
nimiž byly situace vytvořeny, ale jejichž smysl je přece jen vytvářen tím,
kdo jedná. Toto vědomí lidské zodpovědnosti za jakýkoli čin je strašné,
protože tím máme být právě my sami, jako lidé, to jest každý za sebe,
garanty dějin, dalších situací. A právě toto vědomí zodpovědnosti za
vlastní jednání je měřítkem zralosti svobody člověka. Člověk pak ví, že
svou volbou vtiskuje světu smysl, ví, že může dát i své smrti smysl. Zvíře
hyne, člověk umírá. Jen člověk může zemřít a žít pro něco, ve jménu
něčeho. Pochopí-li člověk sebe a ovládá-li se, může být čím chce. Lidé,
kteří v životě vyniknou, mají úspěch nebo se proslaví, jsou jen ti, kteří si
uvědomili důsledky své svobody a nebyli líní. Měřítkem člověkajejeho
ochota bránit se zlu.
Tradičně se objektivní existence zla kladla jako theodicea, jako
otázka, jak sjednotit zlo s nekonečně dobrou bytostí boží. Nověji stojí
před námi jako nevyřešená otázka marxistické filosofie, totiž jak
sjednotit objektivní zlo s představou, že společenské zřízení je
dokonalé. V obou případech se musí tento citlivý bod obejít, neboť
nelze připustit, že by zlo mohlo vyplývat z podstaty Boha nebo
společenského zřízení. A tak je v obou případech zlo pevně zakotveno v
člověku, v jeho hříšnosti nebo v přežitcích minulosti. V obou případech
z toho modly vycházejí dobře, protože se musí a priori vyloučit
předpoklad, že by absolutní dobro (Bůh nebo společenské zřízení)
mohlo zlo buď vyvolávat nebo dokonce chtít. Bůh nebo společnost
nejsou odpovědni za zlo a fakt existence zla neomezuje jejich
dokonalost. Je jen nedostatkem naplnění správné normy křesťanské
mravouky nebo nedostatkem subjektivního naplnění objektivně
správné direktivy. Toto hledisko bylo dokonale vyjadřováno v dobách,
kdy za výkladem byly při snižování cen nápisy “Děkujeme Straně a
vládě za snížení cen”, přičemž nikdy nebylo uveřejněno heslo
“Děkujeme Straně a vládě za nedostatek uhlí”, ačkoli by to bylo
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logické. Naopak, s jakousi shovívavostí ukazuje Strana a vláda dodnes,
jak bychom se měli dobře, kdyby naši zemědělci (dělníci, technici atd.)
lépe pracovali, při čemž maximum kritiky zasahuje anonymní ředitele
závodu, ale nikdy ani toho nejtupějšího samodura, jenž je členem
okresního politbyra. Tentýž jev se v jiném kontextu popisuje v každé
učebnici teologie, kde se dozvíme, že zlo jednak nemůžeme posuzovat
osobními měřítky osudu jednotlivce, že právě zlo které nás postihlo,
slouží nepřímo dobru a je nutnou součástí prozřetelnosti. Dogmatik
tvrdí totéž, jen prozřetelnost je nazývána historickou nezbytností.
Konečně se vyvozuje, že zlo má povahu nedostatku dobra, takže vlastně
objektivního zla vůbec není. Zlo objektivně neexistuje, zlo je jen klam
naší lidské, omezené, kosmos, historii nebo Boha neznající perspektivy.
Pravý metafyzik vůbec pro zlo nevidí, že existují konkrétní zlé věci.
Už z postoje člověka vůči zlu, jeho trvale bezmocný protest proti
objektivitě zlého činí z něj absurdní bytost. Člověk může chtít, aby
existovalo něco, co je jen možné. Tato absurdita je zdrojem lidskosti.
Má svou pozitivní a absurditu negující stránku v tom, že člověk může
svým činem proměnit možnost v realitu, uskutečnit svůj projekt. Lidské
činy jsou cestou absurdity k smyslu. Člověk si ovšem nemusí být vědom
ani své vlastní absurdity, ani možnosti zásahu do skutečnosti. Máme
šanci “spásy”, šanci pro svůj vlastní rozum, intelekt, ducha, jednání.
Jinak bychom museli věřit jen v Boha, nebo v náhodu, a zakládat tedy
vlastní jednání na něčem, co je mimo možnost chápání nebo jednání a o
čem můžeme jen vědět, že to existuje. Pragmaticky vzato, takové
vědomí ovlivňuje naše jednání stejně málo, jako jistota, že v Praze je
měsíčně asi deset obětí automobilových nehod, neruší naše procházky.
Kdybychom z faktu náhody, že se sami můžeme stát obětí podobné
nehody, měli vyvodit logický závěr, nesměli bychom vyjít na ulici, při
čemž bychom ani pak nevyloučili možnost, že na nás padne shůry
dopravní helikoptéra. Z existence Boha nevyplývá projednání člověka,
ve smyslu dobra nebo zla, rovněž nic. Musí věřit ve zjevení, aby byl
morálně zavázán. To je mimo možnosti moderního člověka, jenž může
uznávat většinu morálních pravidel, jimiž je křesťan zavázán. I pro něj
je člověk živou nicotou, prachem země, zastupitelné nic a “nula na
dovolené”. Ale z této zdánlivě pesimistické premisy nevyplývá
modernímu člověku skepse, ale vůle k protestu proti tomuto faktu,
činnost, vzpoura, tvůrčí akt. Camusovský absurdní tvůrce reprodukuje
neustále póly lidskosti tím, že přitakává své nesmyslnosti a zároveň
vytváří svůj smysl. Dialektika lidské osobnosti je zatím příliš málo
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rozvinuta, ale už dnes víme, že racionalita a irracionalita se stýká v
lidské formě bytí. Jsme náhodnou kombinací genetických informací a
výsledkem nějakých stochastických zákonitostí Boha náhody, jenž se
nudí. Jediné co nám zbývá mimo kapitulace, je chápat roz.ehranou hru
svého života, ačkoli známe předem výsledek - smrt. Prosté
konstatování absurdity lidské bytosti, nebo sama absurdita jako
substitut životního plánu, je jednostranné řešení, protože nepřivádí do
hry člověka jako tvůrce objektů, světa, slov, lidí, tedy opačný pól
absurdity. U Camuse je tento opačný pól naznačen jako schopnost
revolty, ale jeho řešení zůstává v rovině dialektiky pojmů.

***
Rozvineme-li hlediska absurdního revoltujícího tvůrce tímto
směrem, pak předně zjistíme, že řešení lidského života a jeho ceny závisí
na tom, zda si je člověk vědom své vlastní absurdity (mohli bychom
říkat také hříšnosti, nebo odcizení, nebo lidské podstaty) a možnosti
zásahu do skutečnosti, nebo, zda si toho vědom není. To je prakticky
neobyčejně důležité pro způsob jeho možného jednání. Je-li si vědom
své absurdity, je v různém stupni fatalista a v krajním případě sebevrah.
Je-li vědomí člověka o sobě samém porušeno nebo rozvinuto, je také
možnost zásahu do vlastních, osobních dějin, nepatrná a vede k
pomíjení možností praktické aktivity, k lhostejnosti a pasivitě vůči
osudu. Je-li si člověk naopak vědom jen pólu své vlastní praktici ty, pak
je nutně v různém stupni fanatikem toho, co dělá, a může být stejně
úspěšným filatelistou jako masovým vrahem. Chybí mu totiž to, co
relativizuje význam jeho vlastního jednání, vědomí vlastní
zastupitelnosti, nesmyslnosti, včetně nesmyslnosti toho, co sám dělá.
Takový člověk podléhá hypertrofii svého významu, identifikuje se
nutně s mechanismy, aparáty a ideami, jimž slouží. Mezi těmito dvěma
póly, z nichž oba typy jsou obětmi krajností, konkrétní smyslnosti
života a abstraktního významu činnosti, existuje Gausova křivka
variací, při čemž vyvážený typ, moudrý člověk, je právě ten, kdo chápe
svou povahu živé antinomie protikladných tendencí.
Vycházeli jsme zatím z mlčky přijatého předpokladu, že vědomí
člověka o sobě samém determinuje jeho chování. Nějaká zpětná vazba
určitě existuje, ale míra vlivu představ (subjektivního vědomí) na
chování je velmi sporná. Nevinný se mučí pro nepatrný hřích a masový
mordýř klidně usíná. Představa o tom, co dělám, se může naprosto
rozcházet s tím, co jsem a jak jednám. Jak je tedy spjato vědomí o sobě a
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vlastní aktivita? Přesněji, v jakém stupni existuje podmíněnost, když z
humanisty lze učinit vraha v hříšníku vzbudit pocit pokání, kajícnosti?
Zdá se, že obojí probíhá nezávisle. Člověk může žít bez jakéhokoli
lidského vědomí, to jest bez schopnosti myslit a biologické procesy
budou probíhat nerušeně. Relativní samostatnost biologie proti mysli
(rozumu, duchu) je tím prokázána stejně jednoznačně, jako relativní
nezávislost mysli na biologických procesech. Jako biologická bytost je
člověk odpovědný své biologii, ale jako lidské specifikum je
zodpověděn sobě. Je tedy vždy zodpověděn pokud je príčetný a
biologický stav jeho těla ho nesmí exkulpovat, protože pak klesá na
úroveň bezmyšlenkovitého existování, na úroveň konkrétní orientace v
dané situaci, na reflexní reakce, jež jsou typické pro zvíře. Chtít po
člověku zodpovědnost za sebe, znamená apelovat na jeho velikost, na
jeho zralost, na jeho svobodu. To je sice logicky správné, aleje otázka,
zdaje tato téze o zodpovědném člověku všeobecně aplikovatelná, nebo
kde jsou její meze.
Člověk může jednat zodpovědně v jedné situaci a v bezprostředně
následující situaci jedná pudově. Jakmile se zbavíme abstraktního způ
sobu posuzování lidských činů prostřednictvím abstraktních schémat
morálky a filosofie, pak je celá otázka vztahu vědomí a chování, žité
situace a vlastního jednání, chybně položena. Vychází totiž z mlčky
přijímaného ale nesprávného předpokladu, že vůbec existuje něco
takového jako lidské vědomí na jedné straně, a lidské jednání na druhé.
Fakticky existuje jen proud dění a životních situací, jež mají jedinečný
ráz a v nichž se stýká zformovaná, ale i dále se formující osobnost
člověka - s možnostmi rozhodnutí, s nutností podrobit se přírodě.
Konkrétní přístup ničí představy o morálce a víru v hodnotu filosofie,
protože přisuzuje heteronomní morální normě jen hodnotu papíru a
dokonce i nejobjektivnější typologie lidí je tak přetvářena v pouhou
klasifikační hru s představami. Reálné jsou jen konkrétní situace a my
v nich, ostatní jsou papír a slova. V řádu myšlení, tedy v myšlenkové
reprodukci, existují vysoce pravděpodobné nebo naprosto iluzivní
výklady toho, co se děje, ale ty jsou nepřesné už proto, že člověk je
svobodná bytost. Vypočítat lidské jednání nelze, už proto, že bychom
museli znát kód lidského rozhodování aspoň stejně dobře jako kód
genetické informace v lidských chromosomech.
Determinuje tedy naše vědomí naše chování? Ano, ale nezaručuje
nijak dosažení zamýšleného cíle. Kromě toho, v řadě nových situací se
mění jak naše vědomí, tak naše chování, tak vůle dosáhnout původně
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stanovený cíl, tak úsilí jaký cíl sledujeme. Záleží jistě na záměru,
protože záměr studovat biologii, svést dívku nebo vydělat peníze vede k
různým formám chování. Ale tentýž záměr se realizuje naprosto
paradoxním způsobem, protože na cestě za penězi svedeme dívku nebo
naopak, svádějíce dívku, studujeme biologii. To je klasicky vylíčeno v
Diderotově Jakubovi - fatalistovi. Problém tkví v tom, zda a do jaké
míry se náš záměr může prosadit oproti biologické nebo společenské
determinaci, jíž sami podléháme. Neznám žádné východisko z této slepé
uličky. Máme zde polyvalentní systém o tolika neznámých, že
nejjednodušší je považovat člověka za myslící a zodpovědnou bytost.
Člověk je svoboden vzdorovat svým determinacím, alespoň do značné
míry, když, už ne absolutně. Může například ovládat přírodu v sobě
samém, svou sexualitu, a nárok aby tak činil, je jeden z nejvyšších
nároků na člověka, pro většinu lidí nezvládnutelný. Nejsme ochotni být
zodpovědní a ručit za sebe, protože nevíme, proč bychom měli
vzdorovat hříchu, politice nebo daným poměrům. Nesvoboda
nezodpovědnosti je příjemnější než svoboda a osobní ručení za to, co
děláme.
Pojetí člověka
Vedle determinace člověka tělem, zejména sexem, existují ještě dvě
další podstatné determinace: kulturou (prostředím a výchovou) a
inteligencí. Variace struktur těla, kultury a inteligence vytvářejí mnoho
rozmanitých forem lidského existování, a to i tehdy, když bychom
popírali, že člověk je jedinečnou osobností, že je tedy autoregulativní
soustavou. Tělo, kulturu a inteligenci má však každý člověk, takže v
těchto kategoriích můžeme myslit jen o určitých typech člověka, ale
nemůžeme vystihnout lidskou specifičnost, jedinečnou osobnost, jeho
“duši", jak by řekl středověký teolog. Nad objektivní determinací
člověka tělem, kulturou a inteligencí se vytváří další struktura
subjektivních determinací, jež zahrnuje vše o čem člověk roz.hoduje
sám, zejména jeho plány (projekty), jeho zájmy (cíle) i omyly (iluze).
Člověk jako jedinec je tedy souhrnem několika subjektivních a
objektivních determinujících faktorů. Věda je schopna pochopit jen
faktory druhého řádu, takže může hovořit jen o biologických,
sociologických nebo psychologických typech - a to velmi přesně - ale
vlastní osobnost člověka jí musí nutně unikat, protože svobodu člověka
lze jen konstatovat, nikoli určit její obsah. Kdybychom mohli vědecky
zjišťovat obsah lidské svobody, neexistovala by. Chápat tedy člověka
empirickou typologií, vědecky, znamená odhlížet od subjektivních
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determinací a zkoumat jej jen v rovině objektivity - to znamená tak, že
subjektivní motivace nám zůstávají nepřístupné. Chápat člověka
vědecky, znamená nechápat jej. Chápat člověka pravdivě, filosoficky,
znamená chápat vztah subjektivních a objektivních determinací, vztah
vnějškově dané a vnitřní, získané struktury člověka, chápat jejv napětí
jeho struktur.
Domnívám se, že rozhodující změny v člověku jsou změny v jeho
vlastním sebe-pochopení, tedy změna vědomí o sobě samém, změna
sebe-interpretačního modelu a dále změny ve vztacích objektivně a
subjektivně determinujících struktur. Změny prvního druhu jsou
vyvolávány změnou významu, jaký si sami přisuzujeme, změnou
představ o životním smyslu a cíli, změnou zaměření orientace, plánu,
deziluzí nebo změnou sebe, při čemž se tyto změny samozřejmě
odehrávají v nějakém kulturně společenském kontextu. Rozhodující je
okolnost, že jsou to změny, přicházející zevnitř, z nás samých. Druhý
typ změn přichází z vnějších determinací tělem, kulturou, intelektem a
spočívá asi ve změně síly vlivu biologických determinant na lidskou
osobnost. Tyto změny kolísají s jednotlivými věkovými fázemi a dají se
typizovat, protože vnější zdroje vytvářejí analogickou problematiku.
Dvacetiletý, třicetiletý a čtyřicetiletý člověk mají v určitém smyslu tytéž
nebo obdobné problémy.
Ať jsou změny motivovány zvnějšku nebo zevnitř, změny
strukturálních vaz.eb uvnitř osobnosti jsou jakýmisi transformacemi
společenské role člověka a mutacemi jeho sebevědomí. Souvisejí
zpravidla se změnou chápání životního smyslu a probíhají jako určitá
životní krize, jež je pociťována tím hůře, čím si člověk tuto proměnu
sebe ostřeji uvědomuje. A pokud je lidská osobnost nekonečně
plastická, je také změnitelná, navzdor objektivním činitelům. Chápemeli sami sebe, horizont svobody se před námi stále rozšiřuje, ačkoli
stárneme. Život člověka je pohyb člověka k sobě,k své vlastní hlubší
lidskosti. Dialektika lidského existování musí být kladena někde v
oblasti těchto problémů a klást ji jako “filosofii člověka” je
konzervativní, bez. ohledu na způsob, jakým se to pak děje. Cím je
pojmový aparát filosofů člověka temnější, nesrozumitelnější a
zašifrovanější, tím se zdá být hlubší. Ale pravé poznání člověka se vyvíjí
jinou cestou, jako rozbor struktur lidského existování a jednání, jako
věda o lidském těle, věda o kulturních determinacích člověka, jako věda
o lidském vědomí a jako vědění o absurdní hře zamýšleného cíle a
náhodného výsledku. V rovině způsobů determinace, v rovině praxe
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(jednání) i v rovině projektů a hodnot pomáhá k sebepoznání člověka
jen analytický postoj věd, poznávajících konkrétní formy lidského
projevu, zatímco filosofové člověka tomuto procesu jen zdálky
přihlížejí a glosují bezmocně výsledky věd jako oni římští právníci, o
nichž se říkalo: “Non glossant glossas, sed glossarum glossas glossant.”
Tak přicházíme k mezi možností vědecké antropologie, k Achillově
patě vědy o člověku, kterou dobře vystihují existencialisté, když ji vůbec
zamítají, nechtějíce myslet o člověku jako objektu. To je silná námitka
proti empirickému poznání člověka, aleje nesprávná, jednak proto, že
klade neúměrné nároky pro vědeckou exaktnost výroků o člověku
jednak proto, že přehlíží obrovský význam, jaký může přinést
koncentrování pozornosti na tuto sféru. Samozřejmě, ani další úspěchy
konkrétních věd nevyloží celek člověka a jeho osobnost jako
jedinečnost existování. Výklad lidského chování a motivací chování je
vždycky jen přibližný, ať vycházíme z jakkoli hluboké teorie. Svoboda
člověka, svoboda jeho činu ruší logiku výkladové soustavy o člověku,
takže známe-li někoho dokonale, i pak ho známe špatně, jestliže si
neuvědomujeme jeho vlastní možnost náhlé změny. Ke stabilitě
lidských vztahů by velice přispělo vědomí, že nás nic nechrání před tím,
aby nás zdánlivě dobře známý člověk jednoho dne nezabil. Lidské
chování, tj. lidská praxe je výsledkem vztahu člověka k vnějšímu světu,
vztahu jeho specifické struktury objektivních a subjektivních faktorů
vůči hmotnému okolí i vztahům. V jakékoli situaci se tedy prolíná tělo,
kultura a stupeň inteligence (jasnost vědomí), subjektivní zájmy, plány
a omyly jednajícího subjektu s týmiž rysy druhého člověka a hmotnými
vlastnostmi světa. Naše jednání má povahu sledování určitého cíle,
uskutečňování předem zamýšleného plánu, má tedy finální a logický
ráz, při čemž protikladem záměrnosti chování je nejdémoničtější z
démonů - náhoda. Jestliže v mezích racionálního rozboru je člověk
napjat na rozpor svých objektivních a subjektivních určení, pak v
rovině své aktivity je jeho jednání jakýmsi paralelogramem sil,
vytvářených jednak jeho zamýšlenými akty, jednak náhodou.
Moderní materialismus lze chápat jako popis konkrétních forem
lidského existování, chápání našeho bytí a každodenních zkušeností.
Není to tedy popírání duchovních hodnot, ale rozšiřování vědecké
metodologie za hranice vědy, její uplatnění na vlastní život, požadavek
pravdy o světě a svobody pro člověka. Moderní materialismus nezná
spásu, modly ani víru, a tak se špatně snáší jak s filosofiemi, tak s
náboženstvím, tak s ideologiemi. Ruší jejich problematiku a nabízí
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pravdu a svobodu místo ideologických forem iluzí a otroctví. Moderní
člověk se nesmí dát chytit do antinomií ideologií. Věda mu poskytuje
objektivní pravdu o světě a jeho subjektivní dojmy nejsou povyšovány
na výklad světa. Sny, city, láska, víra, naděje zůstávají jen subjektivními
dojmy, nic víc. O světě nám může poskytnout objektivní informaci jen
věda. I kdyby bylo pravd více a kdybychom připustili zjevení nebo
intuici jako zdroj poznání pravdy, neměli bychom možnost tyto pravdy
porovnat ani sdělit. Cím a jak? Spor mezi mýtem a pravdou zůstává
hlavním sporem našeho století, ovšem ne jako spor vědy a náboženství,
ale jako spor vědy s masovými ideologiemi. Je-li pravd více, jsou
neverifikovatelné. Věda verifikuje. Z hlediska vědy je nám svět
přístupný jako svět měřitelných kvalit, ne jako svět hodnot a
přesvědčení. Toto kvantitativní pojetí světa je základem moderního
materialismu a vědy. V tomto společném znaku se oprávněně spatřuje
základní pouto spojující vědu s materialismem. Věda je nejlepší z
možných názorů. Dává člověku jen svobodu osobnosti a pravdu o
světě. Kromě svobody a pravdy nic. Ale co člověk potřebuje víc než být
svoboden a chápat svět? Má pak všechno, aby nalezl svůj životní smysl.

***
Kategorie smyslu je kategorií člověka, je něčím, co člověk vnáší do
světa. Má-li tedy člověk poznamenávat svět opravdu sám sebou, pak to
musí být jeho smysl, který prostřednictvím svého jednání vytváří, a ne
smysl, formulovaný řečí. Smysl má svou kongitivní (informativní) a
emotivní stránku. Víme-li, že naše emocionalita nám ukazuje jiný svět
než jaký je, jsme tolerantní vůči druhým lidem, vůči jejich představám o
vlastním smyslu a životním cíli. Musíme jim dát tutéž svobodu, jakou
reklamujeme pro sebe. Konflikty mezi lidmi, třídami, národy,
kulturními okruhy vznikají proto, že se jednotlivcům nebo
společenským skupinám odpírá toto sebeurčení, protože každá státní
organizace je pořád na neolitické úrovni. Totalitní ideologie, které
člověku berou možnost rozhodovat o sobě a vnucují mu myšlenku, že je
hříšník před Bohem nebo před třídou, že je dlužník něčeho jiného než
sebe sama, manipulují člověkem v jakémsi fiktivním zájmu
nadosobních sil, kterým se člověk má podrobit právě proto, že jim
nerozumí. Učiní-li to člověk, rezignuje na svůj smysl.
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Úvod k anglickému překladu z výboru
Masarykových spisů o smyslu českých dějin.
René Wellek
(University of North Carolina Press, 1974)

Smysl českých dějin? Je možno říci, že dějiny - nejen české, ale dějiny
vůbec - mají určitý smysl, určitou ideu? Moderní analytická filozofie
nás naučila nedůvěřovat slovům, jakkoliv posvěceným tradicí. Proto
musíme definovat smysl “smyslu” přesněji. Někteří by řekli, že smysl
národních dějin je jen jiným výrazem pro jejich základní téma, jejich
převládající charakter, jejich specifický přínos k dějinám civilizace.Například sotva můžeme pochybovat, že řecká demokracie nebo římské
právo jsou přínosem jednoho určitého národa. V těchto slovech je
obsažen normativní soud: považujeme řeckou demokracii a římské
právo pro potomní historii, ba i pro dnešek, za důležitější než, např.
řecké náboženství nebo římskou techniku? Ale slovo “smysl” může
znamenat také něco více. Může znamenat “poslání”; může to být výzva
k jednání, program, politický nebo mravní požadavek. Tak
starozákonní prorok viděl smysl dějin židovského národa v jeho
zvláštním vztahu k Bohu, zatímco křesťan vidí smysl celé lidské historie
ve spasení lidstva Ježíšem Kristem. Abraham Lincoln mluvil o svém
národu jako oddaném myšlence, že “všichni lidé jsou stvořeni rovni”;
jiní mluvili později o jeho “jasném poslání” (manifest destiny) nebo
prostě o “americkém snu”.
Masaryk užívá slovo “smysl” v tomto pozdějším, širším smyslu. Jeho
pojetí českých dějin je programem, požadavkem, výzvou k činu, výzvou
k svému vlastnímu národu, jejž chtěl míti svobodný ve smyslu jiném než
ti, kteří se dovolávali nacionalistické ideologie minulého století.
Masaryk usiloval dát svému národu etiku, jež by byla etikou
univerzální a současně i národní, zakotvenou ve specifickém rázu jeho
vlastních dějin.
Eseje zde přeložené, v nichž Masaryk poprvé formuloval své
myšlenky, vznikly v letech devadesátých, s výjimkou jediné, tj. řeči o
Janu Husovi, proslovené 1910. Abychom jim správně porozuměli,
musíme znát Masarykovu životní dráhu a celkové pozadí jeho
myšlenek.
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Narozený r. 1850 v malém městě Hodoníně, na jižní Moravě, jako syn
kočího na císařském statku, Masaryk získal vzdělání na obecných a
středních školách na Moravě a ve Vídni a pak na vídeňské universitě,
kde dosáhl titulu doktora filozofie, v roce 1876. Téma jeho disertační
práce bylo “Podstata duše podle Platona”. Po roce studií v Lipsku, kde
potkal poprvé Charlottu Garrigueovou z Brooklynu, již později si vzal
za ženu, po svém zájezdu do New Yorku v roce 1878, Masaryk
předložil, jak se tehdy žádalo, vídeňské universitě druhou tézi
Sebevražda hromadným zjevem společenským moderní osvěty. To mu
umožnilo se stát soukromým docentem, čímž získal právo přednášet na
universitě bez jakéhokoliv platu, s výjimkou nepatrných poplatků,
placených studenty, kteří se zapsali na jeho přednášky. Ale jen
soukromý docent mohl se stát později řádně placeným profesorem.
Když r. 1881 pražská universita byla rozdělena na universitu českou a
německou, Masaryk se stal mimořádným profesorem filozofie r.1882.
Přišel do Prahy, jak sám říká, aniž by tam znal jediného člověka,
neseznámen s kolegy a s celkovou kulturní situací v Cechách.
Ale tento nový příchozí změnil poměry velmi rychle. Sebevražda
hromadným zjevem společenským moderní osvěty vyšla německy r.
1881. O dvě léta později založil český týdeník Athenaeum, výslovně
určený vědeckému bádání a jeho kritice. Na universitě a ve
studentských spolcích přednášel na téma Počet pravděpodobnosti a
Humeova skepse a Blaise Pascal-témata zcela neznámá v Cechách, kde
filozofie zůstávala v zajetí německého myšlení. Roku 1884 uveřejnil dvě
malé knížky česky: Theorie dějin podle zásad Thomase H. Buckley a
O studiu děl básnických. V r. 1885 uveřejnil, opět česky, knihu
Základové konkrétní logiky, jejíž obsah je jasněji naznačen v podtitulu
německého vydání (1887) jako “klasifikace a organizace věd”. Masaryk
se postupně stával hlavním činitelem na universitě a v rozvíjejícím se
vědeckém myšlení v Cechách; ale brzo nato jeho činnost přestala být
výlučně akademická.
Roku 1886 byl stržen do sporu o padělané rukopisy, domněle
napsané ve třináctém, ba i v devátém století a údajně objevené V. V.
Hankou r. 1817 a 1818. Přesto, že jejich pravost byla popřena
zakladatelem slovanské filologie Josefem Dobrovským, a navzdor
několika pozdějším pokusům odhalit jejich podvrženost, rukopisy byly
hájeny velkým českým historikem Františkem Palackým a dokonce i
autorem první vědecké knihy o slovanských starožitnostech, Pavlem
Josefem Šafaříkem. Autorita rukopisů zůstala nedotčena až do' doby,
kdy Masaryk pozval k spolupráci Athenea svého kolegu Jana
Gebauera, jenž byl tehdy nejlepším znalcem staročeštiny a jenž
nahromadil naprosto jasné důkazy proti pravosti obou rukopisů
(Královédvorského a Zelenohorského). Důkazy byly založeny hlavně
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na faktu, že rukopisy obsahují nesprávné gramatické formy a tvary
slov. Masaryk podporoval názor Gebauerův poukazem na nemožnost
společenských podmínek, vylíčených v rukopisech, a argumenty
estetickými; jeho závěr byl, že básně byly romantickými padělky,
popisujícími neexistující dávnou českou minulost v úplném rozporu s
historickými fakty.
Dnes bychom si mohli myslet, že to byl obskurní filologický spor, o
nic důležitější než otázka pravosti Chattertonových Rowley Poems
nebo Shakespearových “dokumentů”, padělaných Williamem Henrym
Irelandem, na konci osmnáctého století. Ale tomu tak nebylo s českými
rukopisy, protože způsobily zmatek v historii starých Cechů a ve
slovanské historii vůbec. Teprve po odhalení nepravosti rukopisů bylo
možno získat pravý obraz nejen starých českých dějin, ale i podmínek
slovanských národů v ranném středověku. Ale Masaryk se nedíval na
spor jako na pouhou vědeckou otázku. Pro něho to znamenalo
rozhodnutí mezi lží a pravdou, mezi národní iluzí a střízlivým
sebepoznáním. Dnes je těžko si představit hysterii, již celá kampaň
vyvolala: Masaryk a jeho druhové byli tiskem napadáni jako zrádci
národa, jako lupiči národního palladia, jako “hyeny, hlodající na
kostech největších vlastenců”.
Tak se Masaryk stal spornou veřejnou osobností a brzo i politikem; r.
1891 byl zvolen do rakouského parlamentu, jako člen Mladočeské
strany. Ale rezignoval již po dvou letech, když shledal, že nesouhlasí s
politikou své strany. Vrátil se na universitu a k svobodné žurnalistice.
Athenaeum zaniklo, ale bylo nahrazeno r. 1894 Novou dobou, jejímž
zodpovědným redaktorem se stal. V této revui počal uveřejňovat své
úvahy o české historii a politice, protože jeho činnost v rakouském
parlamentě ho přesvědčila o nutnosti formulovat svůj vlastní program a
studovat dějiny svého národa, aby tento program mohl zdůvodnit. Z
jeho úvah vznikly čtyři knihy: Česká otázka (1895), zabývající se hlavně
nárysem dějin českého obrození počátkem devatenáctého století; Naše
nynější krise (1895), jednající o současné politické situaci; Jan Hus
(1896), kratší pojednání o velkém reformátoru a mučedníku, upáleném
v Kostnici r. 1415; a Karel Havlíček (1896), rozsáhlé pojednání o životě
a učení vynikajícího žurnalisty a politika, jenž hrál značnou roli v
revoluci 1848 a během reakce, jež následovala. K těmto knihám musíme
připočíst stať Palackého idea národa českého, původně uveřejněná v
Naší době r. 1898 a o rok později německy, jako leták.
Náš výběr obsahuje větší část České otázky,téměř úplný překlad
článku o Palackém, “Idea českého národa”, a řeči “Jan Hus a česká
reformace”, přednesené r. 1910, jež shrnuje jeho názory účinněji než pů
vodní kniha; konečně krátký výtah z knihy o Havlíčkovi.
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Představují-li tyto knihy politický program, je to jistě nezvyklé.
Čtenář České otázky je nejdříve uveden do diskuse českého obrození na
konci osmnáctého a počátkem devatenáctého století. Masaryk počíná
rozborem bídného stavu českého národa v osmnáctém století.
Protireformace po porážce bělohorské (1620) zbavila národ jeho
vrchních vrstev; jedině někteří katoličtí kněží si uchovali národní
vědomí zatímco selský stav přežil, či spíše vegetoval v pasivní ztrnulosti.
Reformy Josefa II. (1780-1790) přinesly vítanou náboženskou
snášenlivost zbývajícím tajným protestantům, ale současně také zvýšily
centralizaci a s ní i vnucení jednotného jazyka - němčiny. Reformy také
uvolnily feudální pouta sedláků k půdě a vlastně zastavily postup
germanizace tím, že umožnily hromadné stěhování sedláků, kteří
neznali jiný jazyk než češtinu, do germanizovaných měst. Vliv
osvícenských idejí z Německa a nepřímo i z Francie - vzdálený účinek,
jakkoliv potlačovaný - francouzské revoluce osvobodil novou českou
inteligenci ze zajetí rakouského katolicismu. Masaryk analyzuje
podrobně Josefa Dobrovského (1753-1829), zakladatele slovanské
filologie a autora první české vědecké gramatiky a prvních vědeckých
dějin české literatury (obojí publikované německy). Masaryk ukazuje,
jak Dobrovský, ač katolický kněz, byl hrdý na českou husitskou
minulost a jak jeho obavy o vyhynutí národního jazyka byly
inspirovány nikoliv defaitistickým skepticismem, nýbrž, jak Masaryk
to hezky říká, “mateřskou láskou k slabému dítěti”. Již pouhá
skutečnost, že Dobrovský byl svobodným zednářem ukazuje, že se
oprostil od protireformačního ducha.
Masaryk je přísný k Josefu Jungmanovi (1773-1847) autoru prvního
slovníku českého jazyka o mnoha svazcích a překladateli Miltonova
Ztraceného ráje, Goetheho Hermann und Dorothea a
Chateaubriandovy Ataly, muži všeobecně pokládanému za jednoho z
předních buditelů. Masaryk mu vytýká jeho voltairiánský liberalism,
nenáboženskost a cynism; pokládá ho za hlavní pramen moderního
českého “liberalismu”, jenž pro něho znamenal náboženskou
lhostejnost. Více vyhovuje Masarykovi Jan Kollár (1793-1852), Slovák,
který napsal dlouhou báseň Slávy dcera a leták “O vzájemnosti
slovanských národů” (1837). V souhvězdí buditelů to byl první
protestant, Slovák, píšící česky, jenž vznesl otázku Slováků, tehdy
utlačovaných Maďary. Masaryk, sám částečně slovenského původu,
měl četné styky se Slováky a velké sympatie k jejich těžkému údělu.
Kollár byl hlasatelem kulturního panslavismu. Masaryk připouští
Kollárovy romantické sklony: jeho iluze o starých, mírumilovných
Slovanech, pocházejících z jejich idylického vyobrazení Herderem,
intenzitu jeho nacionalismu, jeho protiněmecké nenávisti a
fantastičnost jeho snu o všeslovanském jazyku. Ale celkem píše o
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Kollárovi se značnou sympatií ba dokonce háji i Kollárovu tézi o
kontrastu mezi loupežnými Teutony a měkkými Slovany proti ruskému
učenci Ivanu Sobiestanskému (1856-1896), jenž se snažil zničit
pastorální a idylický obraz dávných Slovanů. Kollár, tvrdí Masaryk,
byl opravdový humanista; věřil v lidské bratrství a byl naplněn ideály
svých protestantských předků.
Ale osobností, jíž se Masaryk cítil nejblíže byl František Palacký
(1798-1876) a Karel Havlíček (1821-1856). Palacký byl největším
českým historikem minulého století; jeho Dějiny národu českého v
Čechách i na Moravě (1836-1875) označily husitské období a učení
Českých Bratří za vrchol české historie a probudily v Ceších vědomí
jejich slavné minulosti - protestantské, humanitní a demokratické.
Masaryk plně přijímá známý dopis Palackého frankfurtskému sněmu r.
1848, v němž protestoval, že není Němcem a hájil rakouské císařství
jako bariéru proti despotickému Rusku, doufaje zároveň, že Rakousko
bude přetvořeno ve federaci svobodných národů. Palackého
“austroslavism” byl Masarykovi převážně přijatelný ještě r. 1898. Jako
Palacký, Masaryk nedůvěřoval carskému Rusku a považoval české
naděje v Rusko za iluzorní; jako Palacký přál si federáliz.ované
Rakousko, organizované podle národnostního principu. Nevěřil ve
státní právo, v restauraci české koruny, protože znal moc Němců v
Cechách a na Moravě a protivilo se mu nechat Slováky na pospas
Maďarům. Maďaři, stejně jako Češi usilující o restauraci starého
českého království, nejen hlásali, ale opravdu vymohli historická práva
uherského království. Masaryk proto litoval pozdější politiky
Palackého, jenž se ztotožňoval víc a více s českou šlechtou a vzdal se
přirozených práv ve prospěch práva historického. Tento změněný
postoj Masarykův je pochopitelný, uvážíme-li rakousko-uherské
vyrovnání z r. 1867 a nesmírný vzrůst pruské moci. Palacký ztratil tak
naději na rozložení historických Uher a tím více se postavil za historická
práva českých zemí proti rostoucímu tlaku pangermánského
nacionalismu.
Masaryk se pak raději přiklonil od Palackého k Havlíčkovi, novináři,
který neúnavně a odvážně bojoval za práva svého národa, zápase na
dvou frontách: proti reakční rakouské vládě a proti revolučnímu
radikalismu některých Cechů v roce 1848. Havlíček zaplatil za svou
odvahu dlouholetou internací v jižních Tyrolích (1851-55) a vrátil se
domů zlomen, jen aby zemřel. Masaryk sdílel Havlíčkovo odmítnutí
“historismu”: nekritické a neuvážené idealizování minulosti. Sdílel s
ním podezření ruských záměrů a přijal Havlíčkovo heslo “Cech, nikoliv
Slovan” - heslo, jež Havlíček vzal za své po létech (1843-44) svého
pobytu v Rusku, kde poznal zblízka ruský slavofilism a ruskou
pravoslavnou církev. Kvůli “realismu” Havlíčka Masaryk přehlíží jeho
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katolicism a jeho nezájem o protestantskou národní minulost, ačkoliv
ve své knize o Havlíčkovi se snažil představit ho jako hluboce
náboženskou osobnost. Havlíček se také líbil Masarykovi pro jeho
sociální zájem; věděl, že české obrození zůstane neúplné bez získání
sympatií a součinnosti dělnických vrstev, osvobozených od sociálního
vykořisťování.
Taková tedy je galerie hrdinů a polohrdinů: Dobrovský, Kollár,
Palacký, Havlíček a, s určitými výhradami, Jungmann. Masaryk si také
váží památky velkého romantického básníka, Karla Hynka Máchy
(1810-I836), ač nesouhlasí s jeho byronským pesimismem; rovněž
hegelovského filozofa Augustina Smetany (I8I4-5I). Zdůrazňuje též
úlohu přírodní vědy. Jan Evangelista Purkyně (I787-1869), fyziolog
svého času slavný, je Masarykem připomenut jako naděje, že vědecký
duch a zájem o vědy mezi Cechy vzrostou. Díval se na českou závislost
na Němcích na poli přírodních věd, jako znak české zaostalosti, protože
hlavní směr Masarykových argumentů ukazoval k jednomu cíli:
povznést Cechy mravně a intelektuálně, aby se stali opravdu hodnými
své svobody. Masaryk tedy viděl české obrození jako znovuzrození
nejen jazyka a národního vědomí, což by je nerozlišovalo od obrození v
Řecku, Bulharsku, Srbsku, Chorvatsku, Rumunsku, Uhrách, Litvě,
Lotyšsku, Estonsku a Finsku, ale též znovuzrození toho, co pro něho
tvořilo zvláštní slávu českých dějin: protestantism, jejž Masaryk
interpretuje nikoliv v teologickém nebo polemickém smyslu husitské
reformace, ale jako hlásání intelektuální svobody, práva na hledání
pravdy proti jakékoliv autoritě a - což je ještě důležitější - jako zdů
raznění společného lidství všech lidí, opravdu křesťanské praxe
bratrství a lásky k bližnímu. Proto Masaryk tak vyzdvihuje mučenictví
Husovo, zatímco přehlíží - i v knížce speciálně věnované Husovi podrobnosti jeho konfliktu s kostnickým koncilem. Vidí Husa spíše
jako přímého předchůdce Lutherova a cituje proto Lutherův vlastní
výrok, jímž se sám prohlásil za Husitu. Obdivuje Husa více pro jeho
statečnost a mravní zápal než pro sílu jeho argumentů proti zlořádům
tehdejší církve. Masaryk, jako Palacký, vynáší Husity, kteří bojovali
pro svou víru a po desítiletí bránili Cechy proti křížovým výpravám
proti nim vyslaným. Obdivuje jejich vojevůdce Jana Zižku (1376?1424), ačkoliv připouští jeho fanatism a lituje násilí a krutosti
husitských válek. Dává přednost raději Petru Chelčickému (1390?1460?), žáku Husovu, jenž, zavrhoval každé násilí, každou válku, všecky
instituce, ba i stát. Chelčického učení lze nazvat křesťanským
anarchismem; ve své knize Stať víry pravé (asi 1440-1443) odsoudil
všecky nerovnosti mezi lidmi; podle něho šlechta a obzvláště kněžstvo
se zpronevěřili příkazům Kristovým. Tolstoj byl Chelčickým
přitahován a napsal předmluvu ke zkrácenému ruskému vydání knihy
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Síť víry pravé r. 1896 v době, kdy jeho vlastní přesvědčení též uzrálo.
Chelčický byl duchovním otcem Jednoty Českých bratří. Masaryk
nerozbírá podrobně jejich učení a nevšímá si značných změn v jejich
názorech, jež. byly analyzovány např. ve vynikající studii Petra Brocka
The Political and Social Doctrines of the Unity of Czech Brethern
(Haag, 1957). Bratří byli Masarykovi prostě ideálem křesťanské
společnosti, vzorem pro český život. Masaryk občas lituje faktu, že po
příchodu německé reformace Bratří se přichylovali víc a více k
lutherství, jež bylo dogmatické a často i sloužilo politickým cílům
německých knížat. Katastrofální bitva na Bílé Hoře, kde čeští stavové
(kteří zvolili za českého krále kalvinistu Bedřicha Falckého) byli
poraženi císařskými vojsky, byla podle Masaryka nevyhnutelnou. Češi
totiž před tím upadali mravně i duchovně. Masaryk zdůrazňuje osudný
význam roku 1487, kdy feudální závislost sedláků na jejich pánech se
stala mnohem těsnější; v jeho očích to byl hřích, který uskutečnil
rozdělení národa v ostře ohraničené třídy. Tak sedláci, degradovaní na
nevolníky, se stali apatickými a lhostejnými k národním aspiracím.
Porážka bělohorská a to, co po ní následovalo, byla důsledkem
mravního rozkladu, stejně jako probuzení v devatenáctém století bylo
důsledkem mravního obrození národa a jeho návratu k slavné a dobré
křesťanské minulosti.
V době “temna” jedna postava vyniká: Jan Amos Komenský,
více známý svým latinizo váným jménem Comenius (1592-1670). Odešel
do vyhnanství r. 1628 a pobýval v Polsku, Švédsku a Německu, než
našel své poslední útočiště v Holandsku. Byl posledním biskupem
Českých bratří. Komenský vynikl svého času jako pedagogický
reformátor, což mu vyneslo pozvání do Anglie r. 1641 a teprve nedávno
byl oceněn jeho význam jako encyklopedického filosofa. Masaryk ho
přidal ke své galerii českých hrdinů (ačkoliv nevím o žádném
podrobnějším rozboru), nikoliv jen pro jeho utrpení, ale také protože
jeho výchovné ideály (“věci” raději než “slova”, názorné vyučování
proti slovnímu učení) byly pro něho dalšími body jeho programu
národního obrození. Budoucnost Cechů, jak si ji představoval, bude
založena na náboženské svobodě, demokracii a národní nezávislosti.
Ale toho všeho nemůže býti podle Masaryka dosaženo bez všeobecného
vzdělání, bez úplné odluky církve od státu, bez mravní pevnosti a
intelektuálního ujasnění každého jednotlivého Čecha, jenž, jak
Masaryk cítil, jako člen malého národa, musí se nejen vyrovnat svým
soupeřům, ale i předčit je. Masarykova láska k jeho národu, starost o
jeho budoucnost, zdůraz.ňování jeho zvláštního poslání v dějinách,
nesmí nám zastřít jeho názor, že národ je jen předstupněm k lidství, k
bratrství, k pravému křesťanství. Proto Masaryk bojoval proti
nepravému vlastenectví, které řeční o slavné národní minulosti, aniž by
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tu minulost znalo hlouběji a aniž by se snažilo žít podle jejich ideálů.
Masaryk dovozoval, že Čech jeho doby raději setrvá ve zlobné, ale
pasivní rezignaci, než by pracoval. Práce, i drobná práce, bylo stálým
tématem Masarykových výzev. Cech musí se uplatnit svou prací, nejen
ovšem manuální, ale i mozkovou a strojovou. Masaryk neměl nedůvěru
k technice a k vědě; odpor k nim pokládal za znak zaostalosti. Věda
znamená pravdu, poznání pravdy a proto i odmítnutí legend a pověr.
Boj proti padělaným rukopisům byl částí jeho boje o “demytologizaci”
minulosti. To ho později vedlo, za cenu velkého osobního rizika, k
odhalení absurdní pověry o rituální vraždě, pro niž ještě v r. 1899,
židovský tulák, Leopold Hilsner, byl odsouzen k smrti. To také vedlo
Masaryka k nesouhlasu s náhlým umělým oslavováním prvních
křesťanských misionářů na Moravě, Cyrila a Metoděje, kteří, podle
Masaryka, neměli žádný vliv na český národ, protože tento vznikl
teprve po zničení Velké Moravy, na počátku desátého století. Cítil, že
tvrzení o souvislosti s minulou slovanskou církví sloužilo jen cílům
rostoucího klerikalismu a že slovanští věrozvěsti byli užívání jako
protiváha k památce Jana Husa.
Cílem dějin je uskutečnění ideálu humanitního. Ale “humanita” je
neurčitý pojem; po této stránce Masaryk byl trapně nepochopen.
Humanism neznamenal pro něj sentimentální humanitářství, ani
sekulární ateistický humanism, tak jak se tomu často roz_umí ve
Spojených státech. Masaryk nepřijímá také neohumanism Irvinga
Babbitta nebo Paula Elmer More, jenž zdůrazňuje duální charakter
člověka, jeho protiklad k přírodě. Humanism Masarykovi znamenal
dokonalost člověka, pojatého jako náboženská, mravní a zodpovědná
bytost. Demokracie jest jen jiné jméno pro tento ideál. Není to jen
pouhá obrana všeobecného hlasovacího práva a rovnosti před
zákonem. Masaryk nebyl egalitářským demokratem ve smyslu
francouzské revoluce. Demokracie znamenala pro něho víru, že každý
člověk je schopen snahy po sebezdokonalení, že žádný vnější tlak,
žádná společenská přehrada, žádný hospodářský nebo národnostní
útisk nesmí býti překážkou na jeho cestě k uskutečnění jeho vlastního
lidství. Zdůrazňuje-li Masaryk přirozená práva člověka, činí to tak z
úcty k nesmrtelné duši každého jednotlivého člověka.
Pohlížíme-li zpět na Masarykovy názory na české dějiny, nemůžeme
myslit o nich jako o “objektivní”, vědecké historii, ba ani ne o filozofii
nebo teorii dějin. Masaryk zřídka se snaží vmyslit se do duše minulých
lidí, rekonstruovat jejich názory v jejich dějinném rámci; nezajímá se
vlastně o minulost samu jako spíše o vědomí a svědomí svých
současníků a jejich potomků. Minulost pro Masaryka musí zůstat živá,
aby mohla utvářet budoucnost. Proto hlavním z.ávaz.kem Masarykovi
je výběr z minulosti toho, co je “užitelné”, vytvoření tradice, jež by se
stala činitelem v přítomnosti a budoucnosti.
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Masaryk viděl dilema moderního Čecha v konfliktu jeho
katolicismu, nebo liberálního, vlažného indiferentismu, s tou složkou v
národní minulosti, na niž byl jedině hrdým. Odvolával se k
protestantské minulosti, k velkému století mezi smrtí Husovou, v roce
1415, a nastoupením Habsburků r. 1526, století, kdy Češi stáli sami
proti celému západnímu křesťanství, když měli vládu, jež, ač ne v
přesném smyslu republikánská, nicméně neuznávala krále za vládce a
jež později měla v čele Jiřího z Poděbrad (1458-1471), jediného Čecha
na českém trůně od vymření domorodé dynastie Přemyslovců r. 1306.
Masaryk věděl, že Češi byli jediným národem s takovým vnitřním
rozštěpením. Domníval se, že by mohli překonat toto rozštěpení
odklonem od katolicismu a indiferentismu a stát se znovu lidmi víry.
Ale Masaryk si uvědomoval ohromné překážky, jež bránily obnově víry
a neschvaloval pouhou politickou konverzi k protestantismu.
Uvědomoval si, že jeho volání po novém náboženství bylo hlasem
volajícího na poušti. Ve své první knize o sebevraždě rozeznal, že vzrůst
sebevražd je způsoben rozkladem náboženství, tím, co dnes se nazývá
Nietscheovým termínem “smrt Boha”. I tehdy doufal v příchod nového
náboženství, jež by poskytlo stejný pocit bezpečnosti jako starý
katolicism, ale trochu smutně připustil, že čekat na organizaci nového
náboženství, bylo by stěží praktickým lékem pro sociální choroby
současnosti. Tak mohl jen uzavřít své úvahy citátem z knihy De
Toquevilla De la démocratie en Amérique: “Jakmile jednou
náboženská přesvědčení lidu jsou otřesena, pak osvěta musí být šířena
bez váhání a za každou cenu, protože, i když je často smutno se dívat na
vzdělané a skeptické lidi, nic není horšího než národ, který je současně
nevzdělaný, hrubý a bez víry.”
Masaryk sám přistoupil k reformované církvi r. 1880 a dokonce
podepsal apoštolské vyznání víry, obsahující článek o božství Kristově.
Zdá se, že jeden čas uvažoval o tom stát se kazatelem nebo dokonce
misionářem. Zúčastnil se oslavy stého výročí Tolerančního patentu
císaře Josefa II. v Kloboukách, jíž se zúčastnilo též několik anglických
duchovních. Ale jeho nadšení pro církev, jak se zdá, rychle ochladlo,
patrně proto, že se pustil do podrobného studia John Stuarta Milla a
Davida Humeho. Ale ani jeden z nich neotřásl jeho základním
náboženským přesvědčením, jak dokazují jeho pozdější spisy a jeho
“Hovory” s Karlem Čapkem. Idea Boha dává jistotu a jednotu jeho
hlubokému, převážně etickému pojetí života. Teologové namítali, že
Masarykova idea Boha nemá žádného zvláštního obsahu a že přes jeho
úctu ke Kristu a k historické úloz.e křesťanství, nebyl křesťanem v
pravém slova smyslu. Několik hlavních článků křesťanské víry - pád
člověka, zástupná oběť Kristova - byly zcela cizí jeho způsobu myšlení.
Přes to Masaryk mohl říci, že nikdy, ani vteřinu nebyl ateistou, a že
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vždy považoval náboženskou otázku za nej důležitější otázku v životě.
Nicméně mravní východisko jeho náboženství je zřejmé. Rozdíl mezi
dobrem a zlem byl pro něho něčím absolutně jasným a samozřejmým,
něčím, co se nemění, co je nezávislé na utilitárních úvahách a co je jimi
nevysvětlitelné. Pojem Boha a nesmrtelnosti byl pro něho základem
věčného rozdílu mezi dobrem a zlem. Příbuznost s Kantem je nápadná,
i když Masaryk zavrhoval to, co pokládal u Kanta za subjektivism.
Masarykova mravní autorita dominovala český zápas za nezávislost
v zahraničí. Když se vrátil do Prahy, jako první president nového
samostatného státu, jeho mravní autorita mezi státníky toho času
neměla sobě rovné. Československá republika během jeho presidentství
(1918-1935) byla ostrovem demokracie, společenské, národnostní i
náboženské rovnosti; byla velkou výchovnou dílnou přes mnohé
nedostatky, jež ani Masarykův vliv nemohl odstranit. Bylo nad jeho sílu
i nad síly jeho nástupce, Eduarda Beneše, zabránit zničení jeho díla
německou invazí, které se na štěstí nedožil. (Zemřel 1937 ve věku 87 let).
Ale jeho duchovní odkaz žil dále i za kruté nacistické okupace. Jeho
syn, Jan Masaryk, mluvil v londýnském rozhlase, aby udržoval ducha
rezistence národa během dlouhých válečných let, a vrátil se jako
zahraniční ministr nové vlády, po osvobození v květnu 1945. Počátky
nové svobody byly znovu rozdrceny komunistickým pučem v únoru
1948, Jan Masaryk byl buď zavražděn komunisty nebo spáchal
sebevraždu - první symbolická oběť nové tyranie. Tomáš Masaryk byl v
létech stalinského režimu buď záměrně ignorován nebo hrubě hanoben,
jako nepřítel ruské revoluce a komunismu. Jména ulic, po něm
pojmenovaných, byla změněna a jeho pomníky strženy. Ale vzpomínky
na něho nevybledly. Když se pouta opět počínala uvolňovat, zvláště na
jaře 1968, duch Masarykův a jeho knihy se opět vrátily. Jeho jméno
bylo častěji připomínáno; kniha, uveřejněná r. 1967 Milanem
Machovcem, představila Masaryka jako velkého mravního,
“existenciálního” myslitele a národního hrdinu: Machovec také otiskl
dlouhé pasáže z Masarykových spisů, i když kniha sama podržela
marxistický nátěr. Nové vydání většiny Masarykových spisů bylo
plánováno; Karla Čapka roztomilé a dojímavé Hovory s T. G.
Masarykem (1937), jež obsahují výklad jeho filosofických a politických
názorů, byly znova vydány r. 1968 a - jakoby zázrakem - jeho Česká
otázka a malá, ale hutná knížka Ideály humanitní vyšly znovu v březnu
1969, již po ruské invazi s odvážným postskriptem Josefa Špičáka a
Josefa Navrátila, mluvících o novém zápase českého národa o
politickou nezávislost. Dnes, po hanebné invazi 21. srpna 1968,
Masarykovy spisy jsou opět na indexu; i knihy o něm jsou zakázány.
Ale národ, s výjimkou malé skupiny udržované přítomností tisíců
ruských vojáků, je teď sjednocen v pasivním odporu jako byl za
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nacistické okupace, plný hněvu, ba i nenávisti k vetřelcům. Starý
panslavism, století staré iluz.e o Rusku jsou mrtvy.
Masaryk Rusko miloval; navštívil je v r. 1887, 1888 a 1910: Tolstého
navštívil dvakrát. Jeho největší dílo Rusko a Evropa (v angličtině: The
Spirit of Russia, původně uveřejněné německy, 1911) je propracovanou
intelektuální historií Ruska, dosud nepřekonanou ve své masivní
dokumentaci a přesnosti analýzy. Dostojevský obzvláště ho ustavičně
podněcoval, stejně jako Tolstoj svým učením o neodpírání zlému. Ale
Masaryk byl též velmi kritický vůči Rusku: před r. 1917 kritický vůči
utlačujícímu režimu carskému, pravoslavné církvi, mystickému
slavofilismu a ateistickému radikalismu: po ruské revoluci vůči
komunismu a stalinismu. Události posledních let potvrzují jeho
diagnózu.
Masarykovy názory na českou historii byly ovšem již v jeho době
kritizovány. Odpor přicházel z politických míst, např. od Josefa Kaizla
(1854-1901), jeho kolegy v Mladočeské straně, který se 1898 stal
rakousko-uherským ministrem financí. Ve své knize České myšlenky
Kaizl vyvozoval, že česká otázka je otázkou národnostní a nemá nic
společného s náboženstvím. Buditelé ranného devatenáctého století
byli liberálové, patřící k tradici francouzského osvícenství a nikoliv k
tradici reformační. Vážnější bylo, že odborní historikové měli
pochybnosti o celkovém Masarykově pojetí dějin a v četných
podrobnostech zavrhovali jeho interpretaci. Nejrozhodnějším kritikem
byl Josef Pekař (1870-1937), jenž soustavně útočil na Masarykovu
filosofii českých dějin v knize Masarykova českáfilosofie. Dovozoval,
jako Kaizl, že národní obrození devatenáctého století je propastně
rozdílné od české reformace, že ideál humanitní, vyjádřený Herderem a
přijatý Palackým, nemá nic společného s vroucí křesťanskou vírou, ať
Husitů nebo Českých bratří. Dobrovský byl osvícený katolický kněz,
sympatizující s Husity jen proto, že přispěli k rozšíření českého jazyka.
O Komenském se Pekař nezmiňuje. Považoval staré Čechy za
blouznivce (Schwärmer), kteří šli na smrt bez bázně pro pouhé své
přesvědčení. Také Jungmann, Šafařík, Kollár, ba i Palacký byli - podle
Pekaře - náboženští liberálové, kteří se buď nedovolávali protestantské
tradice, nebo ji chápali v národnostním a sociálním smyslu. Pekař cituje
Palackého: “Co byla idea nábož.enská a církevní v šestnáctém a
sedmnáctém století, je idea národní pro současnost.” Pekař odmítá
Masarykovu filosofii dějin jako umělou konstrukci, bez jakéhokoliv
faktického základu, ba dokonce skutečnosti odporující. Popírá také
Masarykův názor na rok 1487. Nebyl to žádný historický mezník; jeho
význam je jen v tom, že český sněm odhlasoval rezoluci, jež zakazovala
ukrývání poddaných, prchajících z pozemků svých pánů. Sedláci byli
poddanými dávno před tím. Husité (i Čeští bratři) přijímali feudální řád
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a nevyžadovali osvobození nevolníků. Také není pravdou, že porážka
bělohorská byla výsledkem morálního rozkladu národa. Cechy
šestnáctého století byly příkladem svou snášenlivostí, zbožností a
vysokou úrovní vzdělání. Pekař, který se stal velkou autoritou svými
nesmírně učenými díly o sv. Václavu, o Žižkovi a jeho době a o
valdštejnském spiknutí - závěrem tvrdil, že Masaryk vynalezl národní
mytologii.
Masaryk svůj názor nezměnil a hájil jej energicky několikrát, také ve
své Světové revoluci (1925), aniž by se zmínil výslovně o Pekařovi.
Masaryk dovozuje, že sama postava Palackého stačí dokázat tézi o
náboženském základu českého humanismu. Táže se, je-li náhodou, že
tři hlavní buditelé (Kollár, Šafařík a Palacký) byli evangelíky. Badate
lům jako např. J.B. Čapkovi, v jeho knize Československá literatura
toleranční (1933) se podařilo prokázat přímou souvislost reformační
tradice s obrozením, zvláště na Slovensku, kde protireformační tlak byl
menší. Ale ať je závěr nestranných badatelů o specifických historických
problémech jakýkoliv, tvrzení, že Masaryk přecenil kontinuitu české
reformace s národním obrozením, nemá konec konců důležitosti.
Masaryk nebyl profesionálním historikem, bádajícím v archivech a
nikdy nepředstíral, že jím byl. Zřejmě neznal nebo se nezajímal o přesný
obsah teologických sporů, které způsobily smrt Husovu a počátek
husitských válek. Schvaloval v hlavních rysech učení Petra Chelčického
a Českých bratří. Ale co ho zajímalo nejvíce a co se mu podařilojasně a
výmluvně formulovat byla kontinuita národního ethosu: zájem o
pravdu, ať již byl v různých dobách různě interpretován, snaha po
“autentičnosti”, jak bychom řekli dnes, zájem o bližního a jeho práva,
zápal pro spravedlnost a svobodu a tím i pro demokracii, pojatou ne
jako pouhé liberální egalitářství, ale jako svobodnou společnost
jednotlivců se stejnými právy a povinnostmi, spojených věrností nejen k
národu, ale k dobru lidstva. Je možno nazývat Masarykovo pojetí
českých dějin “mythem” nebo “mythologii”’, rozumíme-li slovu
“mythus” nikoliv v znehodnocujícím smyslu “lež” nebo “podvod”, ale
ve smyslu ideálu, jímž lidé žili a pro nějž umírali. Ačkoliv Masaryk
zevně byl střízlivý člověk, věřil vášnivě v pravdivost svého pojetí, stejně
jako věřil v Boha a v Prozřetelnost a v to, že každý národ má své zvláštní
místo a poslání v božím plánu a je řízen ústřední ideou nebo smyslem.
Lze sice mít pochybnosti o takových předpokladech a považovat
historii jako hru nesmyslných, iracionálních, téměř animálních sil, jak
Tolstoj dovozoval ve Vojně a míru. Možno též přijmout deterministické
pojetí dějin, vysvětlující všechno hospodářskými poměry,
technologickými změnami a třídním zápasem, jak tomu věřil Marx. Je
možno též věřit s Carlylem v moc hrdinů, velkých osobností, nadlidí,
utvářejících dějiny. Nebo můžeme věřit s Masarykem, že směr dějin je v
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podstatě určován ideami myslících lidí. Má-li toto rčení hegelovské a v
podstatě platónské zabarvení, nesmí nám to zakrývat velmi praktický a
konkrétní obsah Masarykova pojetí a jeho dějinnou účinnost. Stačí
srovnat Čechy, jací byli v letech devadesátých, či aspoň průměrného
Čecha, jenž byl nacionalistický, nábožensky lhostejný a sociálně
neuvědomělý, s lidmi, kteří vyrostli v Masarykově republice. Cosi z
nového etosu, jenž byl Masarykův etos, ač zakotvený v minulosti,
přežilo všecky hrozné události let 1938-1968. “Socialism s lidskou tváří”
již pouhým svým slovním výrazem by nemohl se stát heslem
komunistických vzdělanců, usilujících o reformu vlády a strany, a
zavrhujících ošklivé období útlaku a pronásledování (jako inscenovaný
proces Slánského) bez vzpomínky na Masarykův humanism. Ovšem
kritikové mohou namítat, že je propast mezi Masarykovým
náboženským humanismem a reformním komunismem jara 1968.
Masaryk, konec konců, ve své knize Sociální otázka(\899) kritizoval
Marxe s etického a náboženského hlediska, ačkoliv přijímal mnohé
jeho kritiky kapitalistického hospodářství a ačkoli přál socialismu,
pokud socialism znamenal společenské reformy, účast s pracující třídou
a opravdový pokus vyhovět jejím stížnostem. Ale byla zde také
společná základna, společný etos, touha po svobodě, pravdě,
nefalšovanosti, jež potvrzuje základní správnost Masarykova pojetí
české historie.
Poznámka překladatele:
K jasné a přehledné úvaze profesora René Wellka lze stěží něco podstatného
přidat. Dovoluji si připojit jen dvě doplňující poznámky. Je sice pravda, že
Masaryk ve své odpovědi Pekařovi ve Světové revoluci Pekaře nejmenoval; ale
Masaryk odpověděl Pekařovi přímo v málo známém článku, jenž vyšel někdy
kolem roku 1932 ve filozofickém časopise Česká Mysl a jenž byl podepsán prů
hlednou šifrou “Č.P.” (Československý President). Byla to Masarykova
kritická reakce na nástupní řeč profesora Pekaře pod názvem “O periodisaci
československých dějin”. Ve své řeči Pekař totiž zahrnul husitství do “gotického
období”, naznačiv tím jeho středověký ráz; to se přirozeně nelíbilo Masarykovi,
jenž viděl v husitství předvoj evropských demokratických svobod. Faktem
ovšem zůstává, že Denis měl v podstatě pravdu, když viděl v Husově postoji v
Kostnici “deklaraci nezávislosti svobody svědomí”, i když svoboda svědomí
byla jím omezena na svobodu výkladu Písma; byl to přece jen krok, jenž
ukazoval nad středověk. Rovněž faktem zůstává, že detronizační dekret
čáslavského sněmu, v červnu 1421, jimž byl Zikmund zbaven trůnu, byl prvním
aktem tohoto druhu v evropských dějinách. Ale to vše by vyžadovalo
podrobnějšího rozboru.
Druhá věc: k pochopení Masarykova theismu, jejž profesor Wellek správně
zdůrazňuje, jsou nepostradatelné Masarykovy články v Naší době, v létech
devadesátých “Moderní člověk a náboženství”. V jeho rozborech filozofie
Humeovy, Kantovy, Comtovy a Spencerovy stejně jako v jeho analýze “nemoci
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moderního člověka” u Musseta a Goetha se projevil nejvýrazněji Masarykův
základní postoj k životu a k světu. Je pravda, že z těchto esejů se čtenář méně
dozví o vlastní podstatě Masarykova teismu, než o důvodech, proč odmítal
agnosticism, positivism a panteism; ale to by zasluhovalo zvláštního rozboru.
Faktem je, že, řekl-li Masaryk, že “otázka česká je otázkou náboženskou”, vyrů
stalo to z. jeho základní náboženské perspektivy, vyjádřené nejosobněji ve
jmenovaných článcích, knižně vydaných až o třicet let později.
Milíč Čapek
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Hodnoty - stálé či premenlivé?
K. Neumann

Mysliteľov odjakživa zaujímalo úsilie skúmať a vyrovnávať sa
s pojmom hodnoty. Od strohých matematicko-numerických implikácií,
od špekulatívnych, pravdivostných hodnôt matematickej logiky cez
množstvo filozoficko-gnostologických, náboženských a iných systémov a
škôl po početné ekonomické teórie sa pojem hodnoty traktoval takmer
vždy na čelnom mieste. Súdiac z retrospekcie - nielen v európskom
kontexte - sa zdá, že napriek občas aj bezohľadne presadzovaným
normatívnym dirigizmom, sa ľudia, z úsilia vyrovnávať sa s
elementárnymi životnými problémami zavše prikláňali k materiálnofenomenologickej, realistickej, koniec-koncov ekonomicky ladenej
interpretácii, vyrovnávaniu sa a presadzovaniu hodnotnostných kritérií.
Táto buď otvorene prejavovaná alebo takticky zamlčovanej šia,
napokon aj antropologický zdôvodniteľná priorita zatieňovala iné
noetické prístupy k problematike hodnôt, čiže nie, alebo zdanlivo nie
bezprostredne s efektívnymi životnými problémami súvisiace sféry sa
nepovažovali nutne za centrálne. Napokon ich špekulatívne presvitávanie
bolo vždy dosť náročné a vyhradené relatívne nepočetnej skupine
odborníkov. Ovšem isté etnické, ideologické, politické a iné, spoločenské
vedomie značne ovplyvňujúce, pretože často /absolutizované interpretácie
hodnôt určovali v rôznej intenzite aj mieru bytostného, “prízemnopragmatického” nazerania.
Rozdičné hodnotnostné východiská a kritéria sa vzájomne aj
ovplyvňovali. Procesy protisměrného pôsobenia implikujú, pravda,
komunikačný pohyb. Akými zmierlivými, hladkými, málo - či dokonca
bezporuchovými alebo až dramatickými spôsobmi, ako často aj z
nezmieriteľných pozícií narážanie súdov o hodnotách prebiehalo, svedčia
nielen dejiny ale aj súčasná komplikovaná, ba konfúzna situácia
světonázorově podopretých hodnotnostných kánonov.
Naznačená priorita záujmu o skôr elementárne životné nutnosti ako aj
odľahlosť na oko bytostne nie dôležitých, zložitejšie preniknuteľných
oblastí, viedla k príznačným dôsledkom.
Treba to mať na zreteli pri skúmaní postoja a stavu hodnocovacích
prístupov, kritérií a súdov spojených so všetkými druhmi umení.
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Možno vychádzať z tézy, že s umením súvisiace pochody, zložitosť a do
posledných dôsledkov sotva preniknuteľná kreačná ako aj kozumačnoreceptívna problematika je - ak odhliadneme od niektorých konformit s
vedou - prinajmenej iba so značnými výhradami zrovnateľná s inými, pre
život objektívne v “nižších” polohách sa nachádzajúcimi danosťami. Iné,
protichodné názory, argumentujúce na pr. výnimočným postavením
umenia v klasickom období antického Grécka alebo údajne umeleckou
masovosťou sa vyznačujúcou, elektronickými médiami presýtenou
súčasnosťou, sú vyvrátiteľné.
Z relatívnej okrajovosti ale aj imanentnej výnimočnosti väčšiny
umeleckých oblastí a javov vyplývá značná labilita príslušných funkčných
a normatívnych prístupov, z ktorých rezultujú hodnocovacie kritériá a
uzávery. Prejavuje sa to symptómami v tvorivej oblasti, tak na pr.
postojom umelcov, nárokujúcich si určovanie a priľnútie k najsvojskejším
hodnotám, čím provokujú niekedy až hraničnú problematiku umeleckej a
mimoumeleckej estetiky. Korešpondujúci je zástoj nezasväteného a
zneisteného konzumenta, ktorý sa jednak rozpačité, ľahostejne ale aj
rozpajedené vyrovnával s umením poťažne poloumením. Spomenutá
labilita je príčinou značne živelných, emocionálne sfarbených,
všeobecných prístupov a reflexií o umení, toho, že sa mnohý cíti byť
neomylným kritikom a estetikom. A tak sa priam nanúkajú špekulatívne
konštrukcie nielen povolaných teoretikov ale - a tí sú vo väčšine - aj
pseudoteoretikov, ba dokonca totálnych laikov v často “silných”
pozíciách. Dochádza k stanoveniu nad a podradných estetických funkcií,
k pokusom, často aj stringentným, predpisovať nemeniteľné normy.
Mnohotvárna hra, imaginácia a taktizovanie v tomto smere akoby
nepoznalo hraníc. A spomedzi umení, hudba bola vždy vďačným
predmetom manipulujúcej fantázie.
Vychádzajúc zo skutočnosti, že hudba je v porovnaní s inými umeniami
“nehmotná”, priestorové a časové prchavá, iba zdanlivo fixovateľná, že je
v spojení s iným materiálom - najčastejšie so slovom - do posledných
detailov sotva proniknutelná, sa priam nanúka možnosť špekulovať s jej
funkciami a normami, čiže hudba inklinuje k divergenným, v krajných
prípadoch dokonca čisto oportunistickým hodnocovacím prístupom.
Svedčia o tom jej špeciálne dejiny, pravda, v kontexte so všeobecnými
dejinami umenia a estetiky, najmä však dôkladnejšie, interdisciplinárne
kultúrno-historické pohľady. Poskytujú veľa príznačných príkladov,
ktoré do značnej miery usnadňuj ú pochopenie a vyrovnávanie sa aj so
súčasnými úkazmi. Čiže napriek obrovským zmenám, ku ktorým
dochádzalo v priebehu čias, nemožno nezaznamenať isté konštanty a to
nielen čo do všeobecných, ale vôbec esteticko-normatívnych
hodnocovacích prístupov.
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Krajne, až militantne, mimoumelecky motivované stanovenie funkcií,
noriem a hodnôt siaha aj vo vysokých kultúrach veľa tisícročí nazad. Tak
u starých Číňanov, dnešnou rozhľadenosťou, najmä však emocionálne
sotva uchopiteľné kosmologické nazeranie implikovalo až neľútostný
postoj voči narúšaniu noriem. Hudobníkovi, ktorý sa prehrešoval voči
stanoveným predpisom, ktorý zneužíval presne vymedzený hudobný
materiál to je základné tóny, hrozili najťažšie tresty. Niečo podobné
možno tiež predpokladať o starom Egypte, na pr. po zániku amarnskej
periódy, v mezzoamerických oblastiach na pr. za čias rozvoja kultúry
mesta Teotihuacán a inde. Ani Európa v tomto ohľade nezaostávala, ešte
za stredoveku znevažovali hudobníkov, ktorí sa vyhybovali normatívnym
šablónam, nehovoriac o nátlaku, ktorým sa usmerňovatelia oficiálneho
života snažili vymedzovať zmyslovú, na nízke pudy apelujúcu, od
kontemplatívnej hudby. Pravda, bolo by prijednoduché nevidieť
simultánne prebiehajúce protichodné tendencie - napokon sa rôznou
intenzitou a v nerovnomerných časových odstupoch predsa len
presadzovali, aby sa, niekedy po počiatočných funkčných a normatívnych
adaptáciách, stali plnou mierou verejne tolerovanými, ba príkladnými,
opäť na cementovanie určenými hodnotami.
Menej nátlakové ako spomenuté príklady, hoci v úzkom přilnutí k
dobovým požiadavkám sa hudba aplikovala v spojení s nacionalistickými
prúdeniami. Intenzita a vehementnosť národne ladených umeleckých
funkcií a noriem kolísala podľa stupňov jednak živelne sa prejavujúcich,
jednak cieľavedome kormidlovaných národných postulátov. V druhom
prípade sa hodnoty merali najmä podľa toho, či hudba zodpovedala istým
stratégiám. Najmä v stredoeurópskych oblastiach vymedzovanie a
orientovanie sa na tak zvané typické národné črty viedlo v umelej, najmä
tak zv. absolútnej hudbe ku fixovaniu istých kritérií a modelov, na pr.
motivických, melodických, rytmických a iných. Do absurdných a vedecky
sotva zodpovedateľných krajností, dobovou nutnosťou alebo svojrázom
sotva ospravedlniteľných daností siahali národne motivované normy v
krízových, dirigistickými zásahami poznačených časoch, keď prevládala
snaha všetkými prostriedkami katalizovať národný rozvoj, často však aj
tendencia, odvádzať od iných problémov zdôrazňovaním národného za
každú cenu. Ľudová hudba, najmä taká, čo sa rozvíjala v uzavretejších,
izolovanejších oblastiach sa oproti tomu vyvíjala voľnejšie a organickejšiehoci niekedy tiež podliehala vonkajším vplyvom.
Mnohé doterajšie pohľady a práce z dejín českej a slovenskej hudby pokiaľ o umeleckej slovenskej hudbe pred 19. storočím vôbec možno
hovoriť - vykaz.ujú zo spomenutého zorného uhla značné deformácie.
Veľká česť B. Smetanovi ako umelcovi a človekovi, ktorý bytostne přilnul
k svojmu národu! Umelec jeho kapacít však nemal za potreby, aby sa
diskrétne obchádzali podstatné črty jeho úzkeho spojenia s nemeckou
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hudbou (F. Liszt, R. Wagner) ako aj jeho dobové ani nie veľmi protirečivé
rakúske vlastenectvo (Slávnostná symfónia). Práve tak tolerantný
kosmopolitismus A. Dvořáka a jeho v mnohom ohľade spoločný hudobný
jazyk s J. Brahmsom. Títo majstri boli svojím zmýšľaním ako aj tvorbou
Európčania par exellence, práve tak, ako Rus M. I. Glinka, Poliak S.
Moniuszko, Maďar F. Erkel a mnohí ďalší. Jednostranné stanovenie
hodnôt, dôležitý, no úzkoperspektívny, národne orientovaný pohľad na
ich význam skresľuje súmarný umelecký profil týchto skladateľov:
Zablyskne sa iba jedna z viacerých fazet ich často zložitých, do posledných
nuancií aj tak sotva preniknuteľných osobnostných a tvorivých profilov ostatné sa bagatelizuje, deformuje alebo zamlčuje. Tam, kde sa zachádza
ešte viac nazad do dejín, dostávajú hodnotnostné kritéria nádych až
kŕčovitej absurdnosti. Často stačilo, že sa umelec narodil na prv. v 18.
storočí v Čechách alebo na Morave, aby ho hodnovatelia reklamovali pre
českú hudbu. Možno pochybovať o tom, či mannheimskí Stamicovci
(Stamitz), berlínski Bendovci alebo člen Académie fran^aise Reicha
(Rejcha) sa cítili byťjednoznačnými Čechmi - súladne s tvrdeniami väčšiny
českých muzikológov 20. storočia.
S hodnotami si možno poihrať. Hudba, ako řečeno, je substanciálne
natoľko éterická, že sa priam núka, vrátane jej tvorcov, na hodnotnostné
manipulovanie. A tak možno bez väčších ťažkostí nahrádzať národný
nexus inoideologickými motiváciami. Stačí si prelistovať estetické práce
niektorých autorov z čias Tretej ríše, na pr. Knížku W. Trienesa “Musik in
Gefahr” (1940), ktorá sa priam hemží absurdnými, až brutálnymi, hudbe
naoktruovanými tvrdeniami. Iný autor z týchto čias, P. Raabe (“Die
Musik in dritten Reich”, 1935) bol až posadlý mániou definovať “vysokú
hudobnú hodnotu”, hudobnou “čistotou”. Treba sa aj zamyslieť nad
prácami niektorých sovietskych autorov z 50. rokov. Tak na pr. V.
Gorodinskij v knižke “Muzika dušovnoj nižeti” (Hudba duševnej biedy)
(1950) v kapitolách “Operné umenie buržoáznej dekadencie”, “Jazz ajeho
kultúrna dekadencia” ako aj ďalších, očividne, aj keď z iného konca,
nadväzuje na terminológiu nacistických pisateľov. Nie práve vedeckými
formuláciami sa hemžia aj práce Čechov M. Barvíka, A. Sychru a iných z
50. rokov, no korunu všetkému nasadzoval hudobný vedec E. Šimúnek,
ktorý v práci “Problémy estetiky hudobnej interpretácie”, vydanej
Slovenskou akadémiou vied (1959) stanovuje hodnocovacie kritérium a to
“spoločensko-historický význam ako základ pri výkonne-dynamickom
osvojení si diela”. A Z. Nováček v “Úvode do estetiky hudby”,
zverejnenom takisto Slovenskou akadémiou vied (1952) apodikticky tvrdí,
že hodnota diela závisí od svetonázoru skladateľa, pričom stavia vedecký,
čiže marx-leninský svetonáhľad na najvyšší stupeň. Mohli by sa uviesť
nespočetné ďalšie príklady - aj z pier západných teoretikov. Veru absurdné
prelínanie hudby s mimohudobnými a vôbec mimoumeleckými
indikáciami prejavuje v 20. storočí inflačné tendencie.
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Hoci spomenutým javom nemožno upierať istú, aj keď ohraničenú
pôsobnosť na zástoj konzumentov, ich trvácnosť je predsa len obmedzená.
A tak sa príkladmo uvedený, nacionálnymi alebo inými tendenciami
ovplyvnený zástoj napokon rozrieďuje a to najmä porovnávacími
možnosťami a výskumami, reflexiami na základe otvorených
komunikácií, informačnou rozhľadenosťou. Vedecká serióznosť smeruje
k nutným revíziám a napokon k odhaleniu kŕčovitých konštrukcií a
zbožných prianí.
Aj za nie práve prajných podmienok sa takmer zákonite predierajú
opatrne formulované, sčasti takticky-kompromisnické formulácie, ktoré,
hoci len náznakovite, sa zdajú byť predzvesťami signifikantných revízií.
Tak napr. iba pred nedávnom vyšlá práca J. Vysloužila “Möglichkeiten
und Schwierigkeiten nationaler Musikgeschichte im mitteleuropäischen
Raum” (Die Musikforschung 2/1977), napriek niektorým tradovaným
klišé - autor na pr. imputuje pojem vyhranenej národnosti skladateľom
baroka a klasicizmu - opatrne až otvorene formuluje potrebu revízie
doterajších historických koncepcií a tým aj hodnotení. Pripúšťa
rovnomerné hodnotenie tak národnej integrity ako aj “kultúrneho
univerzalizmu”. Je to jedna z prvých serióznych prác, v ktorej “národné”
nestojí univerzalistický ante rem ale sa pripúšta aj tolerantnejšia
interpretácia.
Popri zmienke o tomto, v cudzine (Kassel) publikovanom článku sa ešte
vráťme do rozochveného ale aj mnohosľubného obdobia okolo roku 1968.
Vtedy vyšla sympatickou rozhľadenosťou sa vyznačujúca kniha J. Voleka,
ináč aj uznávaného hudobného teoretika, s názvom “Základy obecné
teorie umění” (1968). Súhrnné hodnotenie tejto práce, zverejnené iste nie
náhodou taktiež v spomenutej knihe, napísal slovenský estetik T. Štraus.
Vyzdvihuje v doslofe niektoré jej charakteristické črty, o. i. syntetický
charakter, to je úsilie spájať črty dialektického a historického
materializmu s výsledkami modernej logiky a sémantiky, zastúpenej tak
zv. viedenským krúžkom ako aj anglosaskými autormi. Ak necháme
polemiku stranou, pokiaľ takáto syntéza je vôbec možná a v danom
prípade presvedčivo uskutočnená, Štrausovo zhrnutie podčiarkuje
symptomatické úsilie autora po uvoľňovaní sa, po väčšom rozlete, ktorý
sa - nielen u Voleka - predieral po časoch intenzívneho dogmatického
usmerňovania aj estetického myslenia. Recidíva, ktorá nasledovala
postupne po 1968 bude z dejinného hľadiska akiste efemérna.
Sumárne možno povedať, že česká a s istými obmenami aj slovenská
estetika bola po dlhé desaťročia ovplyvňovaná najmä, a nie náhodne,
ideovo-spoločenskou, spočiatku užšie národne-politickou, neskôr aj
širšou sociologickou, najmä marxistickou problematikou - pričom
nacionalistické tendencie sa udržiavali aj z taktických dôvodov v novom
rúchu. Mimoumelecké motivácie, im zodpovedajúce určovanie funkcií a
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noriem, dirigistické zásahy v predtým nepoznanej miere, najmä za takých
posledných 30 rokov značne ovplyvňovali hodnocovacie kritéria a tým
bytostné, ba až existenčné problémy umelcov. Problematika je viac-menej
typická aj pre iné, za zhruba podobných pomerov existujúce národy.
Napriek ešte nie práve jasným obzorom netreba futurologickej fantázie,
aby sa s veľkou pravdepodobnosťou predvídalo prekonanie ešte stojacích
bariér, odstránenie násilného vyzdvihovania kultúrnej autarkčnosti,
skoncovanie so znevažovaním toho, čo sa v umení práve nepovažuje za
oportúnne ako aj s nadmerným sebavynášaním na jednej ako aj s
devótnym podriaďovaním sa nanucovaným vzorom na strane druhej.
Estetiku, pokiaľ sa zapodieva špecifickými regionálnymi javmi čakajú
nové úlohy, medzi nimi aj revidovanie azda historicky motivovateľných,
dnes však už dosť prežitých prístupov. Plnenie týchto úloh ďaleko
prekračuje dimenzie umenia. Stojí v principiálnej súvislosti so životnými
zmenami, akiste aj ekonomickými, ak aj s myslením. Hudba nestojí v
tomto ohľade ■ na poslednom mieste, adaptačná schopnosť ľudí je veľká a
nadto - ako naznačené - prístup k nej poskytuje preširoké hodnotnostné
tolerancie. Pôjde len o to, aby sa aplikovali menej zaujaté.
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Švehla, Beneš a Masaryk
Antonín Paleček
Volili jsme obrácený pořad těchto našich předáků než je ten, na nějž
jsme byli tradičně zvyklí. Podle běžné představy patřilo by první místo
Masarykovi, nekorunované hlavě státu, druhé pak jeho věrnému
pobočníkovi, plniteli jeho příkazů v politice zahraniční, Benešovi, a
třetí Švehlovi, rozšafnému správci státu, opět podle příkazů
Masaryko vých.
Naše pořadí nevyhovuje této tradiční představě. Opírá se o uvážené a
doložené svědectví naší vedoucí autority v dějinách první republiky,
spíše než o to, co se po dlouhá léta u nás říkalo. Pět let po smrti
Švehlově, ve vzpomínce na jeho tradici, Ferdinand Peroutka napsal:
“Titul budovatele státu u nás nikomu nepatří tak plným právem. Jiní se
dostali více kupředu a více se ověnčili vavřínem při osvobozovací akci.
Jakmile však byl ustaven samostatný stát, Švehlova magnetická vůle
zvolna se posunovala na první místo. Ať se o tom nikdo neklame: o
podobě našeho politického života rozhodovala více vůle Švehlova než
Masarykova. Štěstí pro minulost, že byl rozumnému budovatelskému
úkolu oddán všemi silami své duše.”l)
Peroutka nepřišel k tomuto poznání teprve pět let po smrti Švehlově,
či rok po smrti Masarykově. Přišel s ním poprvé ve svém článku
nazvaném “Mlčenlivý státník”, uveřejněném v Přítomnosti roku 1926 a
znovu otisknutém tamtéž v uvedeném článku z roku 1938. Ve svém
článku roku 1926 byl vlastně prvním, kdo představil národu Švehlu,
popsal jeho výkony v prvních letech republiky a vylíčil jeho povahové
rysy a jeho politiku, jež vedla k tomu, že “ničí účast na budování státu
nebyla tak velká, jako Švehlova. On měl nejvíce skutečné moci, on
uváženě vede naši vnitřní politiku od jednoho cíle k druhému; on dělal
plány na několik let a pak je splnil.”
Peroutka nebyl sám, kdo viděl Švehlu v tomto světle. O jeho vedoucí
roli v českém táboře za první světové války podal nám svědectví
František Soukup ve svém díle 28. říjen 1918:
"Jméno Antonína Švehly, to jsou dějiny národa v nejstrašnějších
dobách světové války, v nejodpovědnějších dnech národní revoluce a v
nejúspěšnějším vzestupu mladého státu k nové budoucnosti. Antonín
Švehla byl odevždy velikou soustředěnou, centrifugální silou národa.
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Kolem něho se soustřeďovaly domácí cesty národní koncentrace,
národní revoluce a národního osvobození. Tato úžasná koncentrační
síla pracovala v revoluci stejně jako v republice. Šéfgenerálního štábu
koalice revoluční byl stejně šéfem generálního štábu koalice
republikánské."
Svědectví o Švehlovi a o jeho poměru k Masarykovi máme od
člověka, jemuž se Masaryk s oblibou často svěřoval. Byl jím ministr
Bechyně:
"Antonín Švehla konal svoje dílo nikoli pod Masarykem a za ním,
nýbrž s ním a vedle něho. Antonín Švehla nás učil vládnout. Kde se
tomu naučil sám? Tam, kde se naučilpták lítat a strom kvést. Je-li komu
dovoleno zjednodušovat veliké historické procesy do stručných
zkratek, pak lze říci, že Tomáš G. Masaryk nám vybojoval stát, kdežto
Antonín Švehla v něm pod záštitou mohutné mravní autority
Osvoboditelovy založil politický řád, spořádanou vládu a silnou vládní
tradici. ”2)
Stejného názoru byl Jaroslav Stránský, který podle Bechyněho
Švehlovi “oponoval nejčastěji a nejdůrazněji,” ale v exilu zřejmě přišel k
jinému názoru:
"Nebýt Švehly, byl by austrofilský oportunismus sociálního
demokrata a pozdějšího komunisty Šmerala našel v agrárních politicích
spíše pomocníky než odpůrce... Svěží a houževnatý, energický a
trpělivý, citový a vtipný, celým svým založením selským lidový,
prozíravý, vzdělaný samouk.. Bylo-li politické osamostatnění Čechů a
Slováků po první světové válce především zásluhou Masaryka a
Beneše, pronikavý vnitropolitický úspěch nového státu, obecně
uznávaný, byl především zásluhou Švehlovou.'”3)
Nebylo žádné jiné osobnosti v politickém životě první republiky o níž
by se političtí předáci jiných táborů, jeho političtí či ideoví odpůrci,
vyslovili s podobným uznáním jako v případě Švehlově. Tribut složil
mu nakonec i komunistický historik, když roku 1968 napsal: “Můžeme
ho označit za “muže čistých rukou”, člověka nepošpineného blátem afér
a zjevných korupcí.”4)
Přes všechna tato svědectví vedoucích osobností různých politických
táborů, je Švehla v naší a v mnohem větší míře v zahraniční historiogra
fii přehlížen a tlačen do pozadí. Otázkou zůstává, do jaké míry je toto
přehlížení zaviněno zaujatostí lidí, kteří v roce 1945 souhlasili či aspoň
neprotestovali proti zákaz.u strany, kterou vytvořil a o níž se opíral nebo
jen o neiformovanost cizích historiků, či o jejich myšlenkovou vlažnost.
Tak a nejinak třeba charakterizovat např. závěrečnou Kapitolu díla
Mamateye a Luži A History of the Czechoslovak Republic 1918-19481.
podávající na 13 stránkách stručný přehled politických dějin první
republiky, v němž se sice setkáváme asi s deseti předními jmény té doby,
nikoli však se jménem Švehlovým.
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Není zde místo, abychom po tomto nástinu role Švehlovy popisovali
jeho obecně známé politické výkony, počínaje jeho politickým klíčem,
na němž byla vybudována první vláda a revoluční Národní
shromáždění, a konče uznáním, jehož se mu dostalo za jeho těžké
nemoci v roce 1928, když v ocenění jeho role v prvním desetiletí
republiky političtí předáci všech stran se usnesli, že v onen významný
rok Švehla, třeba těžce nemocen, zůstane v čele vlády. Stačí, řekneme-li,
že měl jedinečný talent stmělovat rozklížené věci, přivádět ke
společnému stolu a udržet u něho rozvaděné bratry přes jejich zájmové
a ideové rozpory, až se mu podařilo vyhostit z národa filozofii:
buď....anebo. zděděnou z dob rakouských, a nahradit ji filozofií
moderního Československa, která zněla: jak.... tak.... To je asi, co měl
Masaryk na mysli, když se vyslovil ve svém rozhovoru s Čapkem, že
“neváhá říci, že Švehla je jeden z největších státníků v Evropě.”5)

***
Proti tomuto jednoznačnému, neměnícímu se profilu Švehlovu,
stojíme dnes v rozpacích při posuzování politického díla našich dalších
dvou velikánů. Byly doby, kdy obě jejich jména byla u nás vyslovována
jedním dechem a kdy každá sebemenší kritická poznámka o jednom z
nich byla chápána jako urážka druhého. Ty doby už jsou za námi, patří
minulosti. Spíše podvědomě než po zralé úvaze začali jsme je odlišovat,
často jen tím, že jsme přestali s chloubou mluvit o jednom z nich.
Nebylo možno přehlížet, že Masaryk zemřel rok před první
katastrofou, která postihla národ a není nikterak jisté, že by byl vedl
nebo souhlasil, aby byl stát veden do izolace, do níž. ho svou zahraniční
politikou přivedl Beneš. Tím méně pravděpodobné je, že by za druhého
exilu Masaryk zanevřel na Západ, kam by se také bezpochyby uchýlil, a
vrhl se do náručí Sovětskému svazu, v jehož zakotvení ve střední
Evropě by viděl pevnou záruku trvalého světového míru a zároveň
nástup lidové demokracie, nejprve v Československu, pak ve střední
Evropě a posléz.e i v Evropě západní. Masaryk sice kde mohl Beneše
podporoval, ale patrně ani on neznal zcela jeho skutečné záměry, jako je
neznali ani jeho nejbližší spolupracovníci před válkou a za války.
Abychom se dopracovali k jasnému profilu Benešovu, třeba podrobit
důkladné analýze jeho předválečnou politiku. Byli vlastně Benešové
dva. První z nich byl Beneš-realista, střízlivý a rozumný politik malého
národa, který zasedal na mírové konferenci ve Versailles a měl tam pro
svou střízlivost - a ovšem i proto, že jeho země překvapila od počátku
svět jako stát spořádaný - značný úspěch. Zůstal pak tímto realistou po
několik let při vedení zahraniční politiky státu. Dbal přitom rad svých
přátel na Západě, aby hleděl vybudovat správný poměr ke všem svým
sousedům, podle možnosti jim pomáhal vybřednout z jejich
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hospodářských nesnází a zapomenout přitom na staré křivdy.
Dopracoval se jistých úspěchů, ač byl za tuto svou politiku napadán
našimi krajními nacionalisty, stejně krátkozrakými, jakými byli jejich
zahraniční rivalové. Škoda, ž.e na této cestě nevytrval, mimo jiné proto,
že předáci, druhých malých národů ve střední Evropě nesdíleli po válce
jeho levičácké sklony.
A byly to tyto jeho sklony - vyznačoval se jimi již před válkou - které
ho vedly velmi brzo po válce k víceméně kladnému postoji vůči
Sovětskému svazu. Sympatizoval s ním za polsko-ruské války roku
1920, souhlasil s odporem našich železničářů dovážet válečný materiál
do Polska přes naše území a spolu s Masarykem věřil ve vítězství
sovětských zbraní.6) Do sovětských vod pak vplul plnou parou za
janovské konference v dubnu roku 1922. Uzavřel tam se Sověty
prozatímní smlouvu “jíž uznalo Československo sovětskou vládu de
facto a postavilo se po prvé do řady těch států, které navázaly oficielní
styky se sovětskou vládou.”7) Od té doby se stává de facto tichým
společníkem Moskvy a později Stalinovým impresáriem při vstupu
Sovětského svazu do Společnosti národů. Spojeneckou smlouvou v
roce 1935 pak zpečeťuje toto přátelství. Tu máme co dělatjižs “druhým
Benešem”, který je v mnohém směru opakem opatrného, střízlivého,
skromného Beneše z let poválečných. Znechucen chabými výsledky své
politiky mezi svými sousedy, snaží se dělat ‘evropskou politiku',
přesvědčit ve Spojených národech západní svět, svůj vlastní národ a
pokud možno i Rusko o správnosti své politické linie. Netouží však
přitom tolik po osobní politické moci, jako po tom být ukazatelem cesty
“nevzdělanému” lidstvu. Podobá se proto svým mesianismem spíše
Leninovi než stratégu Stalinovi. Vychází přitom z přesvědčení, že prvá
světová válka rozřešila jen z poloviny evropský sociální problém a že
třicátá léta vytvořila situaci, kdy dílo slibně započaté za světové války,
může a má být dokončeno. Nazval cíl, který měl na mysli “vládou
čtvrtého stavu”. Mluvil o tomto tématě v Paříži roku 1932, u příležitosti
stého výročí Akademie mravních a sociálních věd a víceméně
nadhazoval Francii, že by měla přitom hrát vedoucí úlohu:
“Buržoasie triumfovala za starého režimu. Mezi léty 1830 a 1890
ovládala Evropu. Od roku 1848 se však staví proti ni čtvrtý stav, jehož
vliv cítí celá Evropa.... Čtvrtý stav, moderní lidstvo, stavípřed nás, před
Francii a nás všechny kardinální otázku: jaký je náš dnešní cíl a co
přinese zítřek?"
Že rozřešení tohoto úkolu považoval za svůj životní úkol, lze soudit z
toho, že neváhal - neprávem - ztotožnit s ním Masaryka, když nad jeho
rakví tvrdil, že Masaryk došel k závěru, že “čtvrtý stav v každém státě a
národě povstane a bude žádat pro sebe větší moc a zlepšení životních
podmínek.”8) Témuž tématu věnoval pak roku 1939 své přednášky na
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University of Chicago, jež později vydal knižně pod názvem
Demokracie dnes a zítra. Reorganizace národních cílů v tomto směru
byla stálou součástí každého z jeho projevů k londýnské Státní radě.
Kardinální chybou Benešovou bylo, že se pletl do řemesla velmocem.
Způsobil tím nakonec národu nezměrné škody. Platilo odjakživa, že
péče o mír v Evropě je starostí velmocí. Proto se jim dostalo tohoto
názvu, kdežto státy menší byly označovány jen jako mocnosti. Na
mírové konferenci ve Versailles byl činěn rozdíl mezi velmocemi, velkou
čtyřkou či trojkou, a státy “s omezenými zájmy”.
Při našem prvním kroku do světových dějin r. 1848 razil Havlíček
moudré heslo “Nechoď, Vašku, s pány na led...” Kdyby se byl Beneš
řídil tímto heslem, byli bychom patrně ušetřeni velkých katastrof.
Dohoda s německou menšinou byla ovšem možná jen přes občanskou
koalici, v níž by byli v menšině nejen Němci, ale i hradní křídlo. Žádat
Beneše, který byl zvolen lidovou frontou, (zárodkem lidové
demokracie) aby dal svůj souhlas k utvoření vlády občanské koalice, v
níž by mu chybělo právo veta-, by bylo jako žádat Churchilla, aby dal
souhlas k rozchodu britského impéria. Beneš lpěl na svém snu jako
Churchill na impériu.
V září 1938 vyskytly se v Evropě tři lidé, vedoucí státníci zemí ležících
na východ od Rýna, kteří uvažovali o nové válce. Hitler byl roz.běhnut
na Československo. Byl si jist, že Francie a Anglie zůstanou stranou a
byl si rovněž jist neúčastí Ruska. Byl proto na mnichovské konferenci
nesvůj, nebyl nikterak nadšen svým nekrvavým vítězstvím, měl je
vlastně západním mocnostem za zlé a ještě v říjnu vydal rozkaz, že
Československo musí být vojensky podrobeno.
Jinou válku měl na mysli Stalin. Jako dobrý marxista byl přesvědčen,
že kontradikce uvnitř kapitalismu vedou pravidelně k válkám. Přál si
takovou válku, z níž by Sověty těžily a byl ochoten svým způsobem její
příchod urychlit. Vítal proto zápletku Německa s Československem, k
němuž byla Francie smluvně vázána. Uvědomoval si při tom jasně
morální i hmotnou nepřipravenost západních mocností na tuto válku,
ale jako mnozí jiní se domníval, že po přepadení Československa
veřejné mínění na Západě si válku proti Hitlerovu Německu vynutí.
Podobnou naději choval i Beneš, který neměl vedle toho pochybnosti,
že Sovětský svaz dodrží své smluvní závazky. Stalin si však s těmito
závazky žádné starosti nedělal a na válku se nepřipravoval, poněvadž
věděl, že Francie do války nepůjde. Kdyby však přece k ní nakonec
došlo, měl vždycky po ruce výmluvu odporu Polska a Rumunska proti
průchodu ruským vojskem.
Třetím zklamaným člověkem byl dr. Beneš. Svou politikou,
založenou na přesvědčení, že svět “jde doleva”, směrem k vládě čtvrtého
stavu a že on musí dělat “evropskou” politiku, přivedl nakonec stát do
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izolace, ve které přišel o všechny své přátele a příznivce. Záchranu viděl
v rozpoutání války Francie a Anglie s Německem, k níž by se dříve či
později připojilo i Rusko, čímž by se ze zápletky s Hitlerem stala válka
světová. Od nástupu Hitlera se vžil do role jakéhosi generálního
sekretáře antifašistické fronty. Taková fronta byla žádoucí, ale přišel
se svou myšlenkou patrně předčasně.
O Stalinově vztahu k Hitlerovi podává nám zajímavé svědectví jeho
dcera Světlana. Píše o něm: “I po válce často si povzdechl: “Ech, spolu s
Němci byli bychom bývali nepřemožitelní.”9) Že by někdo, kdo choval
podobné city vůči Hitlerovi před válkou, za války i po válce, byl
ochoten jít proti němu do války, v zájmu nekomunistického, malého,
vzdáleného národa, mohl věřit jen fanatik. Stalinovo předstírání dobré
vůle pomoci Československu, je dlužno považovat - po svědectví jeho
dcery - za klasický příklad úspěšného podvodu moderních dějin. Dr.
Beneš znal Stalina špatně a založil přitom na víře v něho celou svou
předválečnou i válečnou politiku. Nebyl sice na západě sám, kdo
považoval Stalinovo chování v době Mnichova za bezúhonné a viděl v
něm v té chvíli jediného “rytíře bez bázně a hany”, ale byl jediným
vedoucím evropským státníkem, který se mu za toto jeho chování
bezvýhradně oddal a spojil osudy svého národa s osudy, či zájmy
Ruska. Bylo mu proto souzeno, aby vstoupil do evropských dějin jako
otec lidové, správněji řečeno “vulgární” demokracie, která byla míněna
jako most mezi Západem a Východem, ale stala se všude jen
předpokojem komunismu. Franz Borkenau, přední kremlinolog, o něm
napsal: “Beneš sympatizující s Ruskem... byl pravděpodobně nejméně
podezíravý a ve věci komunismu nejhůře informovaný západoevrop
ský státník...” Jak hrozný soud vynesl na konci svého života sám nad
sebou, když po dvacetipěti letech své neopětované “lásky” prohlásil:
“Mou největší chybou bylo, že jsem až do poslední chvíle nechtěl věřit,
že mne Stalin od roku 1935 i později cynicky obelhával...” 10) Z
Feierabendových memoárů víme, že v srpnu 1945 Beneš tvrdil Ivanu
Herbenovi,že má o Stalinově zradě doklady. Nevyšel s nimi ani po
únoru 1948, snad proto, že by zároveň odhalily nejen Stalinovu zradu,
ale i pošetilost celé své předválečné politiky.
***
Také Masaryky jsme měli dva, ale na rozdíl od Beneše byli oba z
téhož těsta. Promluvíme si nejprve o Masarykovi-presidentovi.
Seton-Watson starší viděl ve vztazích mezi Masarykem a Benešem
paralelu vztahů císaře Františka a Metternicha. Naznačil tak, že
vedoucí silou v tomto společenství byl Beneš (český Metternich). Totéž
tvrdí Smutný, když píše: “První odboj odpracovával Beneš. Masaryk
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byl jenom velkolepým vůdcem, předsedou - což je ovšem to hlavní druhý odboj odpracovává Beneš zase; stejně jako za Masaryka i za sebe
dřel dvacet let republice.” 11)
Masaryk vskutku nebyl čemu se říká “rozený politik”. Jeho velkou
láskou byly knihy, studium člověka a společnosti, hloubání o věčných
pravdách a z toho vyplývající kulturně-buditelská činnost. Kdyby byl
žil pro politiku před válkou, jistě by při své inteligenci a energii založil
něco solidnějšího než malou straníčku o dvou poslancích. Její rozchod v
posledním roce války svědčí o tom, že její přitažlivost pro masy lidu byla
tak malá, že její předáci, přes slávu, která obklopovala Masarykovo
jméno, dali přednost splynout se stranami jinými, vyjadřujícími lépe
tužby národa.
Ani po válce Masaryk svou stranu neobnovil. I kdyby k tomu měl
chuť - o čemž možno pochybovat - jeho presidentský úřad mu svěřil
zcela jiné povinnosti. Zasahoval sice občas do politiky - pravděpodobně
často na nátlak Beneše či Hradu - ale i pak to činil opatrně. Ve svých
hovorech s Čapkem na několika místech Masaryk mluví o tom, že v
politice dělal občas chyby. Dělal je i po válce, ale až na chybu držet za
každou cenu Beneše nebyly to chyby kardinální. Neboť na rozdíl od
Beneše nechyběla mu sebekritika. Jeho zásahy do vnitřní či zahraniční
politiky jsou dosud málo známé. Nabádal národ k politice poctivé a
rozumné, varoval před přepjatým nacionalismem i žehnal mu. Jeho
politická velikost byla v tom, že nezneužil svého jedinečného prestiže k
jednání, před nímž ho varovali odpovědní politikové.
Masaryk byl nekorunovanou hlavou státu. Funkci presidentskou
vytvořil spolu se Švehlou. Peroutka píše, že “před jednáním o kapitole
presidentské, dostavil se k Masarykovi Švehla. Masaryk nechtěl velkou
moc presidentskou. Nepodporoval tézi silného presidenta. Vzorem mu
byl francouzský president.”12) Zdá se, že Švehlovi byl spíše vzorem
anglický král, osoba důstojnější než francouzský president. Bál se
vrozeného českého sklonu k anarchismu. Říkal, že jsme “živel
excentrický, kostrbatý, kde každý tramvajový vůz představuje vosí
hnízdo a ne náhodný shluk spoluobčanů.” 13) Jednou z hlavních funkcí
Národního výboru, který vytvořil po rozbouřených dnech květnových a
červnových roku 1918, když se zdálo, že v Praze vypukne předčasně
revoluce, bylo “být praporem zdaleka viditelným, znamením každému
jednotlivému vojáku, že má hlavní štáb a kde je síla státu, znamení, že
národ není bez hlavy. ”14)
Tuto funkci přenesl po válce Švehla na osobu presidentovu. Masaryk
sice netoužil po velké moci, ale hrát roli anglického krále bylo pro něho
málo. Nedovedl v sobě potlačit vrozený sklon udávat směr, svou
kritičnost a chuť občas se ozvat. K jeho prvnímu důležitému střetnutí s
vládou došlo již v létě 1919 když při jmenování první vlády Tuzarovy
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připojil ke každému jmenovacímu listu kratší či delší “rady”, asi tak
jako to dělával při seminárních pracích svých žáků. Někteří ministři
protestovali a na zákrok Švehlův Masaryk od podobného počínání
upustil. 15) K podobnému střetnutí s podobným zakončením došlo
později, když Masaryk psal články uveřejňované pod přijatým jménem
v Přítomnosti a v jiných orgánech. Po jeho smrti vyšel asi tucet těchto
článků v Naší revoluci. Peroutka píše, že “ministerský předseda měl
bystrý zrak pro jeho styl, prohlédl zakuklení a opět intervenoval.” 16)
Tyto skutečnosti nebyly u nás neznámé. Salda a Nejedlý si nejednou
posteskli, zda snad “právě úřad presidentský není formou jistého
zneškodnění bývalého bojovníka, jeho spoutání většího, než byli s to
učinit to Habsburkové.” 17) Masaryk sám nesl dosti těžce toto
omezování osobní svobody. V jednom ze svých poselství Národnímu
shromáždění a vládě řekl: “V ústavě se mně samotnému pomocí
ministra Švehly podařilo presidentskou funkci specializovat. Aleje o ní
v ústavě nejasno, jak dosvědčují diskuse o ústavní platnosti tohoto
politického projevu.”18)
Méně se vědělo a mluvilo o potlačování Masarykových projevů a
jeho vlivu v z.ahraniční politice Benešem, snad proto, že Masaryk mu
ochotněji ustupoval. Musí být např. každému nápadné, že Masaryk,
svou knihou Rusko a Evropa jako první kremlinolog. který po válce ve
svých projevech se často obíral Leninem a komunismem, po roce 1922
(tj. po janovské konferenci) v těchto výpadech ustal. Můžeme mít za to,
že třeba připsat na vrub Benešovi to, že jsme nikdy neslyšeli
Masarykovo mínění o Stalinovi.
Dnes se stává pro nás předválečný Masaryk poslední buditel národa,
ještě důležitějším než Masaryk-president. V době národního pokoření
podobného dnešnímu, nás učil čemu se dnes říká pozitivní myšlení.
Nebál se jít proti proudu a žádat na národu věci velmi nepříjemné:
veřejně zavrhnout historické literární padělky, na nichž po dlouhá léta
mnozí zakládali naši “slávu”; nepřeceňovat svůj význam; přestat se
honosit svými ranami; svádět na jiné své neúspěchy; střízlivě oceňovat
své schopnosti.
Půjdeme-li po stopách Masarykových, řekneme si spolu s ním, že
“větší je mravnost a zmužilost uznávající omyl, než opakování omylu,
který třeba celý národ sdílí.” Náš “rukopisný” boj bude se pak týkat celé
Benešovy éry, éry jeho “politických” (na rozdíl od absolutních) pravd,
jimiž po léta častoval svůj národ a jimiž kryl své, bohužel po roce 1922
většinou pochybené vnitro- a zahraničně-politické cíle. Jiné státy např.
USA měly také “nepodařená” období ve svých dějinách. My jsme měli
své neobvykle úspěšné období ve dvacátých letech, v době kdy naše
řešení vážných vnitropolitických, sociálních a menšinových rozporů,
jež. rozvrátily všechny sousední státy, vyvolala obdiv celého vzdělaného
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světa a kdy jsme se stali známými jako “ostrov demokracie ve střední
Evropě”. Naše “nepodařené dějinné období” je spjato s politikou
našeho druhého presidenta, který od roku 1935 do roku 1945 určoval
běh naší politiky nejen zahraniční ale i vnitřní v mnohem větší míře než
president první.
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Runcimanova mise
František Schwarzenberg

Loni uplynulo čtyřicet let od kritické doby naší Republiky, od oněch
událostí, které předcházely mnichovskému ujednání. Mezi tyto události
patří též rozhodnutí britské vlády, vyslat do Prahy tzv. Runcimanovu
misi.
Leccos již o tom bylo napsáno. Byv vyzván však neváhám, vrátit se k
tomuto námětu. Snad mi může být omluvou, že jsem byl ve skoro
každodenním styku s Runcimanovou misí. Důkladné zpracování by si
určitě vyžádalo značného úsilí a času. Pro nynějšek mi budiž dovoleno
omezit se pouze na několik osobních vzpomínek a úvah.
Mám dojem, že jak české, tak i německé veřejné mínění zaujímá
nezaslouženě odmítavé stanovisko k celému úsilí Runcimanovy mise a
stejně nezasloužené podez.ření, že se prý nezajímala o to, kdo má
pravdu. Dále se v jisté části příslušné literatury vyskytují náznaky, které
se mi zdají být nepřesné a nesprávné. Tak bývá někdy tvrzeno, že se
Runciman a příslušníci jeho mise stýkali pouze se šlechtou a vyhýbali se
stykům s kruhy občanskými. Tak naznačuje např. Václav Černý ve své
knize “Pláč Koruny české” (Sixty-Eight Publishers, Toronto, 1977),
kde mluví velmi pochvalně - byť v podrobnostech nepřesně - o chování
české šlechty, ale patrně neví o stycích mise s kruhy občanskými. Jindy
zase bývá naznačováno, že se mise stýkala pouze se šlechtou německou
a že se česká šlechta o nic nestarala. Takový dojem vzniká při četbě
knihy “Die Böhmische Zitadelle” od Christiana Willarse, Molden,
Wien/München, 1965. V zájmu pravdy chci obhájit dobré jméno mise,
a dále je samozřejmé, že mám osobní z.ájem na tom, aby údaje o české
šlechtě a o české společnosti vůbec byly uvedeny na správnou míru.
Snad těchto několik úvah a vzpomínek k tomu dopomůže. Dnes se chci
omezit pouze na uvedené tři mylné dojmy.
Nejprve bych rád řekl několik slov o nepříznivém úsudku českého i
německého veřejného mínění. Nesčetněkrát jsem z české i německé
strany slyšel názor, že mise nesplnila úkol, ku kterému byla do Prahy
vyslána, a různé poznámky naznačující, že prý Runciman a jeho
pomocníci nechtěli či nedovedli rozeznávat mezi dobrem a zlem, mezi
právem a bezprávím, mezi pravdou a lží. Zdá se mi, že tyto názory
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vznikly z jakéhosi neporozumění pravé podstaty Runcimanovy mise.
Tyto nepříznivé názory by byly naprosto oprávněné, kdyby byl
Runciman býval vyslán do Prahy jako rozhodčí, jako “arbiter” s
úkolem rozhodnout, jako to činí soudce v soudním sporu, na čí straně je
právo, kdo má pravdu či kdo komu co dluží.
Obě strany se ovšem domnívaly, že právo je na straně jejich vlastní a
že tedy Runciman nesplnil svůj úkol, kdyžjejich straně zapravdu nedal,
či když vůbec nikomu zapravdu nedal. Runciman ovšem nic takového
neučinil a ani učiniti nemohl. Nebyl do Prahy vyslán jako rozhodčí a
kdyby se byl chtěl pouštět do činnosti rozhodčí, do jakési arbitráže, bylo
by to bývalo považováno za zcela nepřípustné vměšování do vnitřních
záležitostí jiného svrchovaného státu.
Patrně by s takovým posláním nebylo souhlasilo vedení sudetoněmecké strany a zcela určitě by to byla nemohla přijmout
československá vláda. Runcimanovo poslání bylo zcela jiné a tak tomu
rozuměla československá vláda i vedení sudetoněmecké strany, když s
vysláním mise souhlasily.
Poslání nikdy nemělo být rozhodčí - řekl bych skoro soudcovské.
Povaha poslání byla mnohem spíše politická. Lord Runciman měl na
základě svých velikých zkušeností pomáhat při hledání narovnání či
smíru mezi pražskou vládou a vedením sudetoněmecké strany. Je dů
ležité mít stále na paměti, že Runciman měl napomáhat při hledání
smíru pouze mezi pražskou vládou a sudetoněmeckou stranou, nikoli
mezi Prahou a Berlínem. Spor mezi Prahou a Berlínem by byl patrně
spadal pod rozhodčí řízení ve smyslu arbitrážní smlouvy mezi
Československem a Německem z roku 1925. Mezinárodní rozměry pů
vodně domácího sporu rozhodně nebyly přípustným kolbištěm
Runcimanovy činnosti.
Tak svoje poslání chápal lord Runciman a tak tomu rozuměla Praha
a také Londýn a Paříž, jak zcela jasně vyplývá ze zveřejněných dokladů
(viz např. přílohy knihy: Dr. Edvard Beneš: Mnichovské dny, Svoboda,
Praha, 1968). Že tomu tak rozuměl Runciman sám, vím z početných
soukromých rozhovorů a jako ukázku uvedu následující.
Dne 7. srpna 1938, tedy pouhé čtyři dny po svém příjezdu, mi lord
Runciman položil otázku, jak prý pozná, že jeho mise ztroskotala. Jeho
otázka mě zarazila, protože jsem v ní spatřoval zlověstný nedostatek dů
věry v možnost úspěchu. Je snad samozřejmé, že jsem marně ve své
mysli hledal vhodnou odpověď na tuto otázku. Odpověď, myslím že
správnou odpověď na tuto otázku, si později našel Runciman sám.
Když po Hitlerově řeči dne 12. září a následujících vážných incidentech
v Moravské Ostravě i jinde došel k přesvědčení, že spor již není sporem
mezi Prahou a Chebem (jak se tehdy ve zkratce říkávalo), ale sporem
mezi Prahou a Berlínem; že vedení sudetoněmecké strany již vůbec
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nejedná dle svého vlastního, svobodného rozhodnutí, ale na příkaz
Berlína, tu Runciman usoudil, že se jedná o spor mezinárodní a nikoli
již o spor domácí, vnitropolitický, a došel k závěru, že jeho mise
neuspěla a skončila. Toto je jasné ze zveřejněné korespondence a
odpovídá tomu, co mi sám říkal. Ukazuje to, že Runciman svoji misi
chápal v tom pojetí, které jsem naznačil.
Zde bych chtěl dodat jaksi v závorce, že deprimující dojem ze
zmíněné otázky byl ihned napraven jinou poznámkou Runcimanovou
při téže příležitosti, kdy mi onu otázku položil. Hovořili jsme o různých
možnostech reforem našeho zřízení a tu jsem se zmínil o případné
možnosti změn naší ústavyRunciman okamžitě a bez váhání řekl, že
ústavu prostudoval a že je přesvědčen že ústava z roku 1920je naprosto
vyhovující a že by mělo být možno nalézt nějaké uspokojivé řešení v
rámci této ústavy, a že tedy nebude dle jeho názoru zapotřebí nějakých
ústavních změn.
Snad by také bylo vhodné připomenout, proč v kontextu
historického dění Runcimanovo poslání ani nemohlo být jiné, než jsem
se právě pokusil je stručně popsat. Vyplývá to jasně z poznatku, oč se
Anglie snažila a snad i snažit musila v roce 1938, ač nechci ani v
nejmenším hájit celkovou koncepci zahraniční politiky
Chamberlainovy vlády. Anglie poznala, že by nevyřešení sudetské krize
mohlo vést k německému vojenskému zákroku proti Československu.
Anglie předpokládala, že by Francie dostála svému smluvnímu závazku
a vystoupila vojensky na obranu napadeného Československa. Anglie
dobře věděla, že by patrně - a to spíše dříve než později - byla zatažena
do války na straně Francie. Z velmi pádných důvodů chtěla Anglie
tento sled událostí přinejmenším oddálit, či dokonce jej vůbec vyloučit.
Důvody jsou jasné a hlubší, než snad pouhá, jistě opravdová,
mírumilovnost tehdejších vedoucích britských státníků. V době mezi
válkami došlo v Anglii k odzbrojení jak fyzickému, tak i morálnímu. V
letních měsících roku 1938 byla Anglie naprosto nepřipravena k válce a opět zdůrazňuji, že byla nepřipravena jak fyzicky, tak i mravně.
Tehdejší Chamberlainova vláda byla přesvědčena, že musí především
získat čas nutný k potřebným přípravám jak ve výcviku, tak ve výzbroji
a hlavně též v psychologickém rozpoložení národa - to vše v naději, že
třeba k nevyhnutelnosti vojenského konfliktu ani nedojde, bude-li
sudetský problém smírně vyřešen.
Britská vláda nepovažovala za přední zájem své zahraniční politiky
nějaké zjišťování, zda jsou v právu Češi či sudetští Němci.
Chamberlainova vláda však spatřovala eminentní britský zájem v tom,
aby sudetský spor byl alespoň dočasně zneškodněn nějakým, popravdě
řečeno jakýmkoliv narovnáním a aby tím - alespoň na rok - bylo
zažehnáno nebezpečí evropské války.
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Myslím, že to je pochopitelné a že to vysvětluje, proč britská vláda
nechtěla a nemohla ukládat Runcimanovi, aby hledal a potom
prosazoval jakousi abstraktní spravedlnost. Je naopak nabíledni, proč
mu uložila pomáhat při hledání jakéhokoli narovnání, které by
zabránilo rozšíření vnitropolitického konfliktu mezi Prahou a Chebem
na konflikt mezinárodní mezi Československem a Německem; na
konflikt vedoucí k evropské válce.
Předpokládám, že instrukce dané Runcimanovi byly neseny asi tímto
duchem. Vím, že Runciman v tomto duchu jednal. Sám za svoji osobu
pak nejsem ochoten kritizovat člověka, který jedná v intencích
svobodně a ústavně zvolených politických představitelů svého národa, i
když zúčastněné strany by si přály, aby postupoval jiným způsobem.
Jsem ovšem více než ochoten pochybovat o moudrosti úsudků a závěrů
Chamberlainovy vlády, na kterých Runciman žádného podílu neměl.
Runcimana však odsuzovat nemohu za to, že jednal v intencích své
vlády.
Že snaha většiny členů mise byla poctivá, že se nevyhýbali žádnému
úsilí a žádné námaze, o tom jsem se přesvědčil při svých stycích s lordem
Runcimanem samotným a s jeho pomocníky, z nichž hlavní byli pánové
Peto, Stopford, Ashton-Gwatkin a Henderson. Tito členové Runcimanovy mise a další pomocníci z britského vyslanectví a konsulátu svým časem vskutku neskrblili, neváhali podnikat namáhavé
cesty do Sudet, když vedoucí činitelé sudetoněmecké strany odmítali
přijet do Prahy, a věru pracovali až do úpadu. Někteří spatřovali ve
splnění svého úkolu mnohem více, než, jen jakousi “povinnost úřední”.
Zde mám na mysli především Runcimana samotného a jeho právního
poradce Stopforda. U některých jiných spolupracovníků, či příslušníků
britského vyslanectví bych snad superlativů neužíval, protože se mi
zdálo, že nás přece jen považovali za “malý, vzdálený národ, o kterém
skoro nic nevíme”.
Vzpomínám, kolik nadějí si dělal lord Runciman, když po předložení
tzv. “čtvrtého plánu” (kterým naše vláda vycházela vstříc tzv.
Karlovarským požadavkům až za poslední mez možnosti) nabyl dojmu,
že by někteří vedoucí představitelé sudetoněmecké strany byli ochotni
přijmout zásady tohoto plánu za základnu k dalšímu jednání. Byli to
především Kundt a Rosche, o kterých mi Runciman opětovně říkal, že
má důvěru v jejich snahu o narovnání - na rozdíl od jiných představitelů
sudetoněmecké strany. Ostatně Kundt a Rosche svoji ochotu též sdělili
ministerskému předsedovi Hodžovi.
Je příznačné, že v rozhovoru se mnou označil Runciman “čtvrtý
plán” za nejzazší mez (“the utmost limit” byla jeho vlastní slova).
“Čtvrtý plán” považoval za projev nejkrajnější dobré vůle ze strany naší
vlády. Doufal v podobnou dobrou vůli na straně sudetoněmecké. Místo
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toho přišly moravsko-ostravské incidenty a přerušení jednání na příkaz
Berlína.
Snad je v této souvislosti zajímavé zaznamenat, co mi Runciman
říkal o Kundtovi: “je průzračný, vášnivý, ale upřímný” (stejný dojem
jsem měl sám při rozhovorech s Kundtem). Dále mi Runciman
vyprávěl, že se Kundta zeptal, zda ví, co se děje v Rakousku (bylo to půl
roku po “anšlusu”) a že mu Kundt odpověděl, že ví pouze to, co četl v
novinách. Runciman se ho dále zeptal, zda si spočítal, co by sudetské
Němce stálo připojení k Německu (loss of freedom and liberty, jak
říkal). Na tuto otázku mu Kundt žádnou odpověď nedal. Dobře
pamatuji, jak byl Runciman nešťasten, řekl bych skoro zoufalý, když
došel k přesvědčení, jak mě vícekráte ujistil, že o postupu a jednání
sudetoněmecké strany, o klidu či vyvolávání incidentů, o pokračování
či přerušení jednání již nerozhoduje vedení této strany samotné, ale že
příkazy přicházejí z Berlína. Věděl, že v tom případě k smíru doj’ít ne
může.
Jeho britské vychování nepřipouštělo, aby tyto svoje pocity dával
veřejně najevo, ale v soukromí jsem dobře poznal upřímnost jeho úsilí o
splnění úkolu, opravdovost jeho nadějí i jeho zklamání. Jeho zájem
také vysvítá z otázek, které kladl. Tak např. vzpomínám, že se mne dne
25. srpna Runciman zeptal, proč je mezi českými lidmi menší napětí.
Řekl jsem mu, že se naši lidé zprvu báli, že hned rozhodne dle vůle těch,
kteří křičí hlasitěji. Dále se báli, že pouze zdrží jednání, neudělá nic, a
uteče. Toho se naši lidé již neobávají. Dodal jsem, že se nálada také
zlepšila tím, že jezdí též na “české” weekendy. On na to: “Zodpověděl
jste dostatečně moji otázku.”
Zajímavé je snad také, že se Runciman velmi často vyptával v mé
přítomnosti, jaká je - či není - shoda mezi Benešem a Hodžou a do jaké
míry mohou Beneš a Hodža spoléhat na podporu politických stran.
I jiné výňatky z rozhovoru nejsou zcela bez zájmu. Ze svých
tehdejších poznámek vyjímám např., co mezi jiným lord Runciman
říkal o Hitlerovi: “....je národo-hospodářský analfabet...má
jednostranný názor na politiku a nezná pravý stav své země....
neuvědomuje si, do jaké míry je veřejné mínění světa proti němu. Kdyby
změnil svoji politiku a pracoval smírnými prostředky, měl by velikou
naději na spolupráci Anglie.”
Podivil jsem se také, do jaké míry chtěl pochopit psychologické,
citové rozpoložení české i sudetoněmecké - a pro rozeného Angličana je
to nesmírně těžké - a kolik otázek kladl, aby si mohl utvořit správný
úsudek o charakteru, temperamentu či osobnosti lidí, se kterými
vstupoval v jednání. Po setkáních s vedoucími osobami obou stran jsem
často žasl, jak přesně dovedl vystihnout jejich povahu. Poznal jsem
stejný zájem na straně Runcimanových spolupracovníků. Především to
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platí o tom, se kterým jsem se osobně snad nejvíce sblížil. Byl to právní
poradce mise R. J. Stopford. Podivil jsem se, do jaké míry chtěl
pochopit naše zřízení, porozumět např. rozdílům mezi vojskem,
pohraniční stráží, finanční stráží, četnictvem, policií, atd., porozumět,
proč Praha trvala na tom, aby v takových městech jako byl Liberec,
byla policie státní a nikoli komunální. Když mu některé otázky ústavní
nebyly jasné, dojednali jsme (s dr. Mejstříkem) schůzku s drem J.
Krejčím, tehdejším předsedou Ústavního soudu (nejprve bylo
uvažováno o dru. E. Háchovi). Se značnou dávkou obdivu vzpomínám,
kolik hodin strávil Mr. Stopford v probírání všech možností nejrů
znějších změn, které by mohly usnadnit nějaké narovnání. Vzpomínám
také, jak si mi Stopford jednou postěžoval, že snad příliš mnoho
čekáme od mise:“Na jedné straně stojí celá německá říše a na druhé
straně pouze pět Angličanů.” Dodal, že by Anglie ovšem šla do války,
kdyby Německo válku vyvolalo za pobytu mise v Praze.
Peto sám, který nám byl snad méně nakloněn, než byli Runciman,
Stopford, Henderson a Ashton-Gwatkin, mi řekl dne 20. září - tedy po
přerušení jednání: “Mise byla zbytečná. Tahali nás za nohu (jak se po
anglicku říká), aby se lépe připravili. Nyní by bylo od Anglie
nezodpovědné hnát Československo do války, ve které bychom vám
nepomohli.” Na tolik zájmu i pochopení jsme u Angličanů všeobecně, a
u některých britských diplomatických zástupců v Praze zvláště, z
dřívějších dob zvyklí nebyli.

Zde by snad bylo vhodné říci, jak a proč se stalo, že jsem byl v
pravidelném styku s Runcimanovou misí.
Když bylo oznámeno, že do Prahy přijede mise, vedená lordem
Runcimanem, bylo nám - příslušníkům české šlechty (i české občanské
společnosti) - jasné, že mise bude vyhledávat objektivní informace o celé
naší národnostní problematice, informace jiné než ty, které uslyší z
kruhů ryze vládních či ze strany sudetoněmeckého vedení. Bylo nám
dále jasné, že naši Němci byli velmi dobře připraveni k právě takovému
informativnímu úsilí, a to mnohem lépe, než byla připravena strana
česká, která setrvávala v postoji: chtějí-li něco vědět, ať se nás zeptají.
Byli jsme dále přesvědčeni, že se nám naskýtá jedinečná příležitost k
užitečné práci - vždyť se jednalo o nedělitelnost, o bytí či nebytí naší
vlasti a o evropský i světový mír - k činnosti pro nás usnadněné
britskými společenskými zvyky venkovských weekendů apod. Na
základě podobných úvah se Zdeněk Radslav Kinský, manž.el mé matky,
rozhodl pozvat manžele Runcimanovy do Žďáru na Moravě, který
tehdy patřil mojí matce. Doprovázel je Mr. Peto, nejbližší Runcimanův
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spolupracovník, se svojí chotí. Mise přijela do Prahy dne 3. srpna 1938 a
návštěva Žďáru (a zastávka v Chlumci n. Cidlinou) se odbývala o
weekendu 7. srpna. Tak se tedy stalo, že jsem se s lordem Runcimanem
setkal skoro bezprostředně po jeho příjezdu do Čech, když jsem v Praze
domlouval tento zájezd.
Pro moji vlastní činnost v příštích týdnech přicházelo v úvahu
několik dalších okolností. Naše ministerstvo zahraničních záležitostí
nechtělo misi přidělit stálého průvodce. Tuším, že se toto rozhodnutí
zakládalo na snaze, vyhnout se dojmu, že vláda přiděluje misi “hlídače”.
Já však v té době - jak bývalo zvykem u mnohých elévů zahraničního
ministerstva - byl pracovně přidělen Zemskému úřadu v Praze. Nebyl
jsem tedy přesně řečeno úředníkem zahraničního ministerstva a tak
jsem se mohl připoutat k misi na zcela neúředním, řekl bych skoro ryze
osobním podkladu. Spolupůsobila také okolnost, že u nás mnozí lidé,
Češi i Němci, tehdy z cizích jazyků ovládali spíše franštinu než
angličtinu a že tedy bylo mnoho potřeby a příležitosti k tlumočení. Bylo
také přemnoho úkolů společenského rázu, které - tak jak se situace
vyvinula - jsem zastával nakonec většinou já sám. Výhodou snad také
bylo, že jsem v té době byl “jako doma” na anglickém i francouzském
vyslanectví i na našem zahraničním ministerstvu.
Byl jsem velice spřátelen s celou rodinou francouzského vyslance de
Lacroix, který na Mnichov doplatil svým zdravím (dělávali jsme u nich
muziku); jeden z příslušníků vyslanectví R. Lalouette byl můj vzdálený
příbuzný; P. Monod, který nám později tolik pomáhal, se mnou
spoluvlastnil kanojku a často jsme sjížděli naše řeky; ředitel pražského
“Denisova ústavu”, prof. J. Pasquier byl ovšem také mým přítelem (o
těchto dvou posledních viz “Pláč Koruny české”, str. 123-126); na
britském vyslanectví to byl především vojenský přidělenec Strong,
který s námi naprosto spolucítil, uvědomoval si dosah krize a snad jako
jediný z Angličanů v Praze se po Mnichovu hlasitě styděl za chování
Chamberlainovy vlády. Na našem zahraničním ministerstvu jsem měl
ovšem bezpočet přátel, především dr. J. Jínu.
Tzv. pražskou společnost jsem ovšem také dobře znal, protože jsem
po léta žil v jejím středu. Dále mě pověřila Národní rada česká, abych
zařizoval, co v zájmu věci za vhodné uznám. (V té souvislosti jsem také
k Runcimanovi uvedl tehdejšího předsedu prof. dr. Kaprase a odevzdal
spolu s dr. F. Berdychem memorandum Národní rady české.) Hlavně
mi arci vývoj domácí i zahraniční nedal spát a tak jsem vítal možnost
uplatnění, o kterém jsem si namlouval, že by mohlo posloužit dobré
věci. Byl jsem, jak říkám, ve skoro každodenním styku s misí a měl
příležitost k dlouhým soukromým rozhovorům jak v Praze samotné,
tak zvláště při zájezdech na venkov.
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Krom příslušníků mise a jejich manželek jsem také navázal dobré
styky s anglickými tajemnicemi, které doprovázely misi (Miss Tillard a
Miss Miller). Tak jsem prostě věděl, koho mise přijala, kdo se o přijetí
hlásí a hlavně jaký materiál (a bylo ho přemnoho) byl ze sudetoněmecké
strany misi dodán.
Mohl jsem tedy pravidelně informovat kabinet ministerstva za
hraničních záležitostí a presidium ministerské rady o věcech, o
kterých se odjinud nedovídaly (v presidiu ministerské rady to byl
především sekční šéf Caha a v zahraničním ministerstvu vyslanec
Čermák, kterým jsem pravidelně referoval); upozorňovat na potřebu
dokumentace, či opatřovat dokumentaci, která by uváděla na správnou
míru některé misi dodané, zkreslené informace; sdělovat našim
bezpečnostním orgánům, kam kdo z mise kdy pojede; vyvolávat,
domlouvat přijetí a uvádět rozličné české delegace a případně tlumočit
(většinou z češtiny, někdy také z němčiny, jako třeba při zájezdu pana
Peto na Krumlov); dojednávat setkání s vedoucími činiteli samosprávy,
průmyslu, obchodu a české společnosti vůbec. Protože se mise přála,
aby se pravidelně střídaly weekendy “české” s weekendy “německými”,
je nasnadě, že jsem většinou napomáhal při dojednávání weekendů
“českých”.
Nevím vlastně, jak se to stalo, ale od samého počátku mě mise přijala
za jakousi neoficiální spojku k celému českému prostředí krom vlády,
za tlumočníka, průvodce Prahou, pomocníka při nákupech, za zdroj
informací o tom, kdo je kdo a za pomocníka, na kterého se stále
obracela se vším možným i nemožným.
Strávil jsem ovšem též mnoho času v rozhovorech s cizími novináři,
kterých se v hotelu Alcron hodně hemžilo - Packard, United Press;
Steinkopf, Associated Press; Small, Chicago Tribune; a zvláště Walter
Kerr, New York Times, a z Londýna Robinson, Kadich, atd. (To vše
snad také vysvětluje, proč mě po Mnichovu generální štáb přidělil
britské misi pozorovatelů při předávání území.)
Moje postavení u mise snad ozřejmí tento malý příběh. Zas jednou
jsem večeřel, jako častěji, s Runcimanovými v hotelu Alcron, kde mise
bydlila. Tu mi lord Runciman povídá: “Zítra bude v London Times
zpráva o tom, že mise lorda Runcimana přijala a vyslechla několik
delegací. Co čtenáři Timesů vědět nebudou je skutečnost, že jste to byl
stále pouze Vy, který jste mi něco povídal.” A tak to vskutku bylo,
protože jsem se snažil přesně tlumočit názory členů delegací, kteří
angličtinu neovládali. Zmiňuji se o tom všem pouze proto, abych
vysvětlil, proč si činím nárok na vlastni úsudek o úmyslech a postupu
jednání Runcimanovy mise: úsudek vcelku kladný.
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Řekl jsem, že se v literatuře vyskytují náznaky, jakoby se mise byla
vyhýbala stykům s občanskými kruhy, či že se stýkala především jen se
šlechtou německou. Navzdory tomu, co je psáno např. v Černého “Pláči
Koruny české”, je pravdou, že mise vyhledávala styky s vedoucími
kruhy společnosti občanské, jak české, tak i německé.
Zmíním se stručně o stycích českých, o kterých toho vím více. Zde
nemyslím pouze na události oficiálního rázu, j'ako byla např. recepce v
Černínském paláci dne 12. srpna. Mám na mysli celou řadu jiných styků,
z nichž jsem mnohé domlouval já sám. Tak např. různé společenské
události, jako účast na svatbě mladší dcery a též velikou večeři na počest
mise u generálního ředitele Kruliše-Randy (vzpomínám, že jsem při
tomto banketu seděl vedle dr. Petra Zenkla); recepci a přenocování u
paní Zdenky Havránkové na Hadovce (tu připomínám souvislost s
Červeným křížem a se Škodovými závody); návštěvu Masarykových
domovů, kterou jsem domluvil s pí. Pelantovou a s Miladou
Horákovou; všelijaké dámské schůzky (pí. Havránková, pí. KrulišRandová, pí. Lowensteinová, pí. Morawetzová, atd.); návštěvy
kulturních institucí (doprovázel jsem při návštěvě barokní výstavy a
divadla, při prohlížení gobelínů v arcibiskupském paláci či při návštěvě
byzantologického střediska “Kondakoviána”, o které se hlavně zajímal
známý byzantolog, Runcimanův syn Steven) a více podobných
podniků. Tak dne 1. září byli Runcimanovi, Peto-ovi a Mr. AshtonGwatkin např. na večeři u dr. J. Preise na Lavičkách (nad dnešní
Orlickou přehradou), jindy zase pozval vyslanec Čermák lorda
Runcimana na koroptve.
Je samozřejmé, že se návštěvy kulturních podniků neobešly bez
seznámení se s vedoucími činiteli kulturního života. 1 z předchozího
kratičkého výpočtu a z citovaných jmen je jasné, že mise jevila zájem o
navázání styků s představiteli nejen tzv. “společnosti”, ale s představiteli
pražské městské samosprávy či takových podniků, jako byly
Českomoravská Kolben-Daněk, Škodovka, Živnobanka, atd. Ostatně
mise chápala velmi dobře národohospodářské aspekty celé krize.
Dobře vím, že mise stejně udržovala styky s občanskými kruhy
německými. Prostě mohu dosvědčit, že se lord Runciman (sám původu
občanského a vyšlý ze světa obchodního), členové jeho mise a jejich
manželky nikterak nevyhýbali stykům s občanskými kruhy, ať už
českými či německými.
***
Nyní mi budiž dovoleno říci něco o stycích se šlechtou. Je snad více
než pochopitelné, že nemohu dobře souhlasit s následující větou,
vyňatou z německojazyčné literatury:
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“Die Tschechisch-nationalen Tories lehnten es ab, sich zu
engagieren, und als die Prager Regierung an einige von ihnen
herantrat, um sich für die englischen Gäste ihrer gesellschaftlichen
Beziehungen wie der Gastfreundschaft ihrer Häuser zu bedienen,
wiesen sie ein solches Ansinnen zurück.” 1)
Dle toho by se zdálo, že česká šlechta ztratila zájem na udržení
nedělitelné celistvosti zemí Koruny české, ač tato celistvost byla po
generace jejím předním zájmem i úsilím. Toto tvrz.ení bylo zřejmě
čerpáno z nesprávných informací. Postoj české šlechty v
předmnichovské době snad nejlépe ozřejmí státoprávní deklarace,
kterou dne 17. září odevzdala dvanáctičlenná delegace české šlechty
presidentu Benešovi. Popud vyšel od Z. R. Kinského (Chlumec nad
Cidlinou), text napsal můj bratr Karel Schwarzenberg (Orlík) a
prohlášení četl náš stařešina, pozdější koncentráčník František Kinský
(Kostelec nad Orlicí). Dalšími členy delegace byli: Jan z Lobkowicz,
Zdeněk z Kolowrat, Rudolf Czernín, Leopold Sternberg, W.
Colloredo-Mannsfeld, Karel Parish, Jindřich Dobrženský, a z Moravy
Hugo Strachwitz a Karel Belcredi.
Text tohoto prohlášení zní:
"Pane presidente!
Za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevuji
svou vůli, zabránit porušení starých hranic našeho státu. Proto i řada
členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se k Vám dostavili
s podobným projevem. Věrnost k Českému státu, který naši předkové
pomáhali budovati a po tisíc let udržeti, je pro nás povinností tak
samozřejmou,, že jsme se rozmýšleli ji výslovně zdůrazniti. Považujeme
však za svou povinnost, uchovati dědictví svých otců.. Země koruny
české byly pohromadě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že
doufáme v přejití i těchto časů nepokoje a násilí. Naše přání, aby staré
hranice České koruny zůstaly neporušeny,, vychází zajisté také ze
starosti o budoucnost našich potomků i z pocitu odpovědnosti za
svobodu a blaho českých Němců. Naši předkové vždy usilovali o
přátelský poměr obou národů v zemi usazených a tak i my toužíme po
tom, aby i naši krajané německého jazyka mohli sdíleti s námi lásku k
nedělitelné vlasti. Důvěřujeme, že se tak může státi. Zejména doufáme,
že zásady křesťanské udrží v této zemi pořádek a vzdělanost.
Vyslovujíce víru v lepší budoucnost, ujišťujeme, žejsme si vědomi svých
zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich
předků a jehož stará práva jsme vždy chtěli a i dnes chceme hájiti. ’’
Zdůrazňuji, že se jednalo pouze o delegaci. Celkový počet příslušníků
české šlechty byl ovšem daleko větší, jak dokazuje počet podpisů na
národnostním prohlášení české šlechty z roku 1939. Prostě česká
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šlechta byla ochotna se “angažovat”, a to v duchu své nejvlastnější
tradice - ve snaze o zachování odvěkých hranic a nedělitelnosti své vlasti
a ve snaze o smírné, dělné soužití českých i německých obyvatelů
našeho státu.
V témže duchu též použila šlechta svých společenských styků a
pohostinství svých venkovských sídel. Nyní si povězme o těchto
zájezdech na venkov. Budu rozlišovat mezi zájezdy “českými” a
“německými”, podle národnostní příslušnosti hostitele. Rád bych
ovšem dodal, že při weekendech “českých” byli také někdy zváni přátelé
či příbuzní jazyka německého, pokud to byli smířliví, konstruktivní lidé
dobré vůle. Vždyť se nám tenkráte j'ednalo především o přijatelné
narovnání, o hledání a nalezení smíru, nikoli o přiostření konfliktu.
Napomáhala tomu četná přátelská a příbuzenská pouta české a
německé šlechty v našich zemích usazené.
Zmínil jsem se již o prvním “českém” zájezdu do Žďáru na Moravě.
Zanedlouho po této návštěvě přijeli Runcimanovi, kteří v pražském
horku nemohli dobře spát, na noc do Chlumce nad Cidlinou, kde
hostitelem byl Z. R. Kinský. Vzpomínám, že jsme seděli dlouho do noci
jenom ve třech a lord Runciman nám vykládal o svých prvních dojmech
a rozhovorech.
Weekend 14. srpna byl “německý”, na České Kamenici, kde hostitel
Oldřich Kinský byl skoro jediným z tohoto rodu, který považoval
němčinu za svoji mateřštinu a kterého sudetští Němci považovali “za
svého”. Mise si odnesla tehdy dojem o jakýchsi “křivdách” páchaných
na sudetských Němcích. Hned nato mi bylo sděleno, že si lord
Runciman přeje zase weekend český, abych se o to staral. Mezi týdnem,
dne 18. srpna došlo k návštěvě Červeného Hrádku, kde hostitel Max
Hohenlohe byl Němec a udržoval dobré styky s vedením
sudetoněmecké strany. Chtěli jsme ovšem vědět, jak probíhalo tamní
setkání mezi Runcimanem a Henleinem. Na rozdíl od jiných rozhovorů
byl Runciman v této souvislosti velmi zdrženlivý a nepodařilo se mi
zvědět, co mu Henlein vlastně říkal. Pouze vím, že Henleinem nikterak
nadšen nebyl. Proto jsme se zanedlouho vydali se Z. R. Kinským na
Červený Hrádek. Z rozhovoru jsem nabyl dojmu, že Hohenlohovo
zaměření nebylo nikterak ideologického, ale mnohem spíše
hospodářského rázu. Hovořil se mnou o možnosti navrácení lesů, o
které přišel za naší pozemkové reformy. Dodal, že by bylo zapotřebí
gesta ve smyslu “odčinění hospodářských křivd” ještě před
“parteitagem” v Norimberku. Také mi vykládal, že to byl vlastně on, od
kterého vyšel popud, aby britská vláda vyslala do Prahy Runcimanovu
misi. Správnost tohoto sdělení jsem si nikdy ověřiti nemohl. O
Henleinovi říkal, že je umíněný. Tomuto sdělení jsem ovšem rád uvěřil.
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Následující weekend byl “český”. Dne 20. srpna jsme jeli - manželé
Runcimanovi, Peto-ovi a já - na oběd do Čimelic, kde hostitelem byl
můj bratr Karel. Nemusím snad zdůrazňovat, že to byl zájezd “český”,
kterého jsme naplno využili. Odpoledne jsme jeli dále do Horní Plané
na Šumavě, kam zesnulý Adolf Schwarzenberg pozval členy mise na
pstruhy. Bylo domluveno, že tam budou sami, aby si mohli odpočinout
od politických rozhovorů. Proto jsem tam nezůstal a také nemohl
zařídit pozvání dr. Feierabenda, ač jsem byl o to požádán. O anglické
hosty se staral dobrý Cech, lesní ředitel Ing. Antonín Nikendey.
Ve dnech 28.-29. srpna byl opět weekend “německý”. Hostitelem v
Teplicích-Šanově byl Alfons Clary-Aldringen, který považoval
němčinu za svůj rodný jazyk, ale který se od samého počátku Republiky
soustavně snažil o překonávání národnostních sporů; za tímto účelem
měl rozhovory s presidentem Masarykem i s presidentem Benešem; byl
osobním přítelem Jana Masaryka a udržoval až do konce styky s
českým vedením. O duchu, který na teplickém zámku panoval, svědčí
např. to, že jeho syn mi vyprávěl o nepříjemnostech, které mu dělali
místní Henleinovci, protože mluvil česky s příslušníky bezpečnostní
služby, doprovázejícími Runcimanovu misi. A zajisté i to, že po válce,
za doby odsunu v r. 1945, manželům Claryovým nejvíce pomohli čeští
lidé z jejich vlastního kraje. Tento weekend tedy vyzněl naprosto v
duchu hledání smíru.
Mezi české návštěvy jistě patří recepce v Břežanech dne 4. září na
venkovském sídle pražského arcibiskupa kardinála Kašpara. Dne 11.
září došlo k zájezdu, který byl zamýšlen jako zájez.d český (mezi hosty
byl např. Jan z. Lobkowicz, otec nynějšího rektora mnichovské
university), ale dopadl trochu jinak. Hostitelem byl Evžen Czernín,
který v létě nesídlil v Jindřichově Hradci, nýbrž na Petrohradě u
Podbořan, a tak se stalo, že část místního obyvatelstva před zámkem
skandovala:
“Lieber Lord, mach uns frei
von der Tschechoslovakei.”
Z toho byl český hostitel ovšem nešťastný a Runciman byl rozmrzelý
nad touto demonstrací. Oslovil demonstranty takto:
“Moji milí němečtí muži a ženy! Bydlíte zde v krásné zemi, jistě v
jedné z nejkrásnějších na světě. Kéž Bůh dá této krásné zemi mír.”
Víc jim neřekl nic.
Návštěvy u mého bratra Karla na Orlíku nad Vltavou, ve dnech 17. a
18. září, se lord Runciman již zúčastnit nemohl, protože právě den před
tím již odletěl do Londýna. Přijeli však Lady Runciman, Steven a Leslie
Runcimanovi a manželé Peto-ovi. To ovšem byl také zájezd “český”.
V onen den, kdy začínalo být jasné, že celé poslání ztroskotalo, byl
shodou okolností konán na počest mise veliký banket na francouzském
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vyslanectví. Během večera došel telegram, ve kterém král Jiří VI.
děkoval Runcimanovi za jeho úsilí. Všichni jsme věděli, že je konec. Je
samozřejmé, že naše nálada a nálada všech přítomných Francouzů byla
pohřební. Chci však zdůraznit, že členové Runcimanovy mise byli
zklamáni stejnou měrou, jako jsme byli my. A to jim zapomenout
nemohu.
Bude jistě úkolem historiků věnovat v budoucnu větší pozornost
Runcimanově misi, než se stalo dosud. Doufám však, že se mi podařilo
poopravit některé názory a přispět skromnou měrou k lepšímu
pochopení podstaty mise.
1) Christian Willars: Die Böhmische Zitadelle, Molden, Wien/München, 1965,
str. 290
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KULlTRNl' FRONTA ČSSR
Sovětizace československého školství v roce 1978
Antonín Kratochvil

V málokteré z kulturních, vědeckých či duchovních oblastí se zrcadlí
v desátém roce sovětské okupace Československa tak zintenzivněný so
větský vliv jako právě v oblasti školství a výchovy.
Z tohoto rozvětveného problému pokusím se odhalit alespoň několik
nejcitlivějších aspektů.

Nové aspekty v politicko-výchovné práci učitelů a vychovatelů.

V poslední době se projevuje v časopisech určených pro učitele i v
odborném pedagogickém tisku nespokojenost s nedostatečnou
politickou angažovaností učitelů a profesorů především vysokých škol.
Straničtí pracovníci vytýkají učitelům, že světonázorová výchova
mládeže stále pokulhává, že část školní mládeže se zmítá v chaosu
nevyřešených otázek. Někteří mladí prý se postupně stávají pokrytci,
kteří se jinak projevují doma a podstatně jinak ve škole.
Od ideové světonázorové vlažnosti, lhostejnosti či nevyhraněnosti je
pak již jen krůček k politické neprincipiálnosti a to i v otázce
nejzákladnější: v postoji k socialistickému zřízení. (1)
Podle profesora Samuela Cambela, prorektora University
Komenského v Bratislavě, učitel vnitřně rozpolcený žije podle
biblického přísloví: Co je císařovo, dej císaři a co je boží, dej Bohu.
Takový učitel prý není schopen vychovávat mládež v materialistickém
světovém názoru, nýbrž může mládež jedině svést na pozice, které jsou v
rozporu s cílem socialistické školy a socialistické výchovy. Takový učitel
nemůže bojovat proti měšťáckým ideologiím, protože prý je sám měš
ťákem. Další negativní stránku v profilu současného učitele vidí Cambel
v tom, že především na Slovensku “retardačně působí tradice
slovenského klerikalismu, který byl vždy politicky velmi ambiciózní”.
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Cambel zdůrazňuje, že mladého člověka nesmí a také nemohou
vychovávat učitelé, kteří ještě myslí starým způsobem a na nové
skutečnosti pužívají starou míru.
V charakteristice angažovaného učitele či profesora současné doby se
prý musí projevit tři stránky v dialektické spojitosti a závaznosti:
stránka výchovná, pedagogická a vědecká. V syntéze těchto tří stránek
prý spočívá tajemství “učitelského mistrovství” a jeho společenský
význam.(2) Výchova na vysokých školách, podle Cambela, nemůže
existovat mimo politiku. Musí to být výchova v komunistickém duchu,
která vychází výlučně z třídních socialistických a internacionalistických
pozic.
Tento aspekt je rovněž zdůrazněn v článku Pavla Tománka v
měsíčníku Vysoká škola,(3) který vydává české ministerstvo školství v
Praze. Tománek zdůrazňuje, že socialistický internacionalismus je
vyšším stadiem jednoho ze základních principů existence dělnické třídy,
proletářského internacionalismu. Je to vztah mezi socialistickými státy
navzájem, mezi státy, které mají společný cíl - vítězství socialismu,
budování komunismu, obranu socialistického tábora proti
imperialistické reakci a všem jejím formám vlivu na pracující. Úkolem
učitele je, podle Tománka, vychovávat mladou generaci, především
vysokoškolskou, v duchu pochopem a plné angažovanosti pro ideje
socialistického internacionalizmu. Zkvalitnění současného
výchovně-vzdělávacího procesu je prý podmíněno neustálým
prohlubováním systému komunistické výchovy, který se zabývá
působením na studenty po celou dobu jejich studia.
Všechny články a analýzy, které se v poslední době objevily na toto
téma v časopisech Socialistická škola, Pedagogika, Vysoká škola, Od
borná škola či Rodina a škola, mají společného jmenovatele: najít
nové formy prohlubování a upevnění socialistického charakteru celého
československého systému. Profesor Cambel uvádí, že k naplnění
tohoto cíle se nyní uvedly do praxe tyto zásady:
1. Prohloubení vedoucí úlohy strany a aktivita jejích členů.
2. Vypracování metody komunistické výchovy a zavedení pevného
systému vzdělávání učitelů.
3. Výchova k socialistickému vlastenectví a k proletářskému
internacionalismu.
4. Obnovení marxisticko-leninských principů ve vnitřním životě škol.
5. Třídní přístup k řešení problému školské politiky.
Všechny tyto tendence a snahy ukazují, že se komunistické straně
nepodařilo za deset let od takzvaného krizového období znormalizovat
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výchovu a výuku na školách v intencích marxisticko-leninského pojetí
školské politiky. Snahy o zintenzivnění politického charakteru
školského systému nemohou ovšem vést k jeho skutečnému ozdravení.
Permanentní nepromyšlené reformy, které probíhají od sedmdesátých
let, způsobily stagnaci ve školské výchově a nechuť učitelů i studentů k
nucené angažovanosti.
Smysl probíhajících organizačních změn i obsahové přestavby
spočívá hlavně v tom, aby strana mohla lépe kontrolovat práci učitelů i
celý úsek politicko-výchovné práce, především na vysokých školách.
Vychází to také ze závěrečného komuniké, které v listopadu minulého
roku vypracovali představitelé vysokých pedagogických škol osmi
socialistických států na konferenci o přípravě učitelů ke komunistické
výchově mladé generace, která byla uspořádána v Plzni. V komuniké se
mezi jiným zdůrazňuje, že pro další zvyšování úrovně přípravy učitelů je
třeba všestranně zdokonalovat jejich pedagogickou i odbornou
přípravu. Zároveň je nezbytné formovat životní postoj mladé generace
tak, “aby uměla čelit buržoasním vlivům a pomocí správných
argumentů kritizovat antikomunistické teorie”(4). Zdá se, že
přepolitizování školské výuky a výchovy není jen specificky
československý problém, ale že se tato problematika se svými důsledky
vyskytuje ve školské soustavě i některých dalších socialistických států.

Reforma základního a středního školství

Československé školství trpí již řadu let vleklými a nepromyšlenými
reformami a permanentní přestavbou školského systému. Jestliže v
minulosti se přestavba týkala především vysokého a učňovského
školství, v současné době se obrátil zřetel školských politiků a pedagogů
na rozvětvený systém středního školství všech oborů.
Na konci školního roku 1977/78 schválily obě sněmovny Federálního
shromáždění zákon o opatřeních k soustavě základních a středních škol
a úpravu článku 24. odstavce 2. Ústavy CSSR.(5) Místopředseda
federální vlády, Matěj Lúčan, označil tyto změny za jeden z
nejcharakterističtějších rysů současného pohybu v oblasti výchovy a
vzdělání. Podle Lúčana vynucuje vědecko-technická revoluce zavedení
povinného středoškolského vzdělání pro všechny. Již v červenci 1973
uložilo plénum ÚV KSC funkčně a obsahově sbližovat všechny tři
proudy středního vzdělání tak, aby absolventi všech tří proudů měli
možnost získat úplné střední vzdělání, uplatnit se v praxi či studovat na
vysokých školách.(6)
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Na konkrétní otázku, co řeší nové zákony, odpověděl Karel Čepička,
náměstek ministra školství CSR, ve speciálním programu rozhlasové
stanice Hvězda (24.6.1978): Nové dva zákony vytvářejí prý právní
předpoklady pro postupné budování nové základní školy s osmi
ročníky, postupné zavedení desetileté školní docházky i stupně vzdělání.
Různé proto, že pro období postupného zavádění nové školské
soustavy, budou vedle sebe existovat staré i nové, doznívající i vznikající
formy dosavadní i nové školské soustavy.
Tato dlouhodobá forma přestavby vytváří v československém
základním i středním školství určité provizorium, které pochopitelně
vnáší neklid do vyučovacího systému a zatěžuje celkový výchovný i
vzdělávací proces. Proti dřívějšku není tak zdůrazňován aspekt
politické výchovy a politického uvědomění. Úplná přestavba
základního školství má totiž skončit teprve v letech 1983-84 a v dalších
čtyřech letech přestavba středního školství. Je těžké zhodnotit přínos
těchto zákonů, poněvadž není jisté, zda v tak dlouhém časovém rozmezí
nevzniknou nové reformy a úpravy.
Pozitivní je požadavek, aby obsahově i funkčně se sblížily všechny tři
dosavadní proudy československého středního školství, to znamená
gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Podle
nových zákonů má v budoucnu perspektivně každý z těchto současných
tří proudů středního školství poskytovat žákům v prvních dvou
ročnících střední vzdělání a ve čtyřech ročnících úplné střední vzdělání to znamená střední vzdělání ukončené maturitou. Střední odborná
učiliště se budují jako nový typ školy pro přípravu dělnické mládeže.
Komplikovanost reformy ukazuje skutečnost, že i pro absolventy
dvouletých učebních oborů jsou zřízeny nově koncipované střední školy
pro pracující, na kterých je možno dosáhnout úplného středního
vzdělání.
Doposud stabilní studium na gymnáziích se reformuje tím, že celkový
vzdělávací proces bude více zaměřen na polytechnický charakter, to jest
spojení studia s výrobní praxí. Tím má být absolventům gymnázií dán
“solidní základ pro lepší uplatnění v praxi té části absolventů, kteří
nebudou pokračovat ve studiu na vysokých školách”.(6a)
V komentáři odborného časopisu se zdůrazňuje, že nové zákony
“prohlubují demokratičnost naší školské soustavy, dávají spolehlivou
perspektivu v rozvoji školství, vzdělání a výchově naší mladé
generace”.(7) V projevech politiků a v tisku nepadlo již ani slovo o
třídním výběru, který vedle vysokých škol byl především realizován na
gymnáziích. Dosavadní praxe však ukazuje, že stále ještě existuje, a to
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jako součást takzvaného “komplexního hodnocení” žáka. Zákony jsou
závazné pro obě republiky, českou i slovenskou.
**•

Současný stav předvojenské výchovy mládeže
Předvojenská výchova mládeže se odehrává především ve školách,
avšak také i v řadě mimoškolních organizací a zařízení. Předvojenská
výchova je vedena myšlenkou, že cílem komunistické výchovy je
osobnost obránce a budovatele socialistické vlasti. Tento cíl se musí
zrcadlit, podle Socialistické školyŮ) v každém vyučovacím předmětě.
Branná výchova v jednotlivých předmětech se uskutečňuje tím, že
“zvláštní důraz klademe na učivo vysloveně branné povahy. Přitom je
důležité, abychom branný efekt nejen registrovali, ale především jej
plánovitě organizovali”. Podle Socialistické školy, která je orgánem
ministerstva školství CSR, je nutné v každém předmětě vyhledávat
branně-výchovné hodiny. Každý předmět svým specifickým obsahem a
charakterem se musí na předvojenské výchově podílet. Branněvýchovné tendence plní cíl příslušného vyučovacího předmětu
prostřednictvím učiva tohoto předmětu, s důrazem na branné hodnoty.
Jako příklad bývá uváděno vyučování ruskému jazyku, který prý má
bezesporu brannou hodnotu sám o sobě, neboť je dorozumívacím
jazykem armád Varšavského paktu. Ruský jazyk prý také vede žáky k
obdivu Sovětského svazu a jeho armád. Avšak i matematika se dá dobře
požít, když se učitel soustředí na topografické práce nebo na řešení
trigonometrických úloh. K nej významnějším složkám branné výchovy
je nutno ve škole počítat tělesnou výchovu a občanskou nauku.
Intenzita současné branné výchovy na školách všech stupňů svým
rozsahem a politickým zaměřením přesáhla daleko rámec padesátých
let. Rozšiřuje se denní studium učitelství branné výchovy, které
započalo ve školním roce 1974-75 na Karlově universitě v Praze.
Rozšiřuje se také učitelství branné výchovy jako dálkové studium, které
je určeno pro učitele, kteří již působí ve školní službě. Důraz při výchově
učitelů branné výchovy se klade na ideově-politický a světový názor,
jakož i na vědomosti z branných disciplín, na odborně-technickou
přípravu i na fyzickou zdatnost učitele.
Vedle fakult pedagogických jsou budoucí učitelé branné výchovy
školeni i na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy. V
odborných učitelských časopisech, kde vychází stále více článků o
předvojenské výchově, se mluví i o možnostech třetí světové války a o
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tom, že mládež si musí hluboce osvojit marxisticko-leninský přístup k
otázkám války, míru a obrany socialistického státu. Zvýšená pozornost
je v současné době také věnována úkolům ředitelů ZDŠ (základních
devítiletých škol) v profesionální orientaci k vojenským povoláním.
Ředitelé musí systematicky ovlivňovat výběr žáků na přijetí do
vojenských škol pro mladistvé - aťjiž do vojenských gymnázií nebo do
vojenských středních odborných škol. Studium na těchto vojenských
školách vyžaduje “kromě zájmu o vojenství, především odpovídající
morálně -politické vlastnosti.. .(9)
Branná výchova na školách ustupuje od dřívějšího historizování a
teoretizovaní a vede více k vojenské připravenosti a praxi. V článcích v
denním tisku se mluví stále více o branných cvičeních v terénu a
připojené obrazy ukazují, jak školáci se učí střílet ze vzduchovek, jak
pronásledují tříčlenné hlídky nepřítele atd.(10)
Branná výchova podle sovětského vzoru je nyní systematicky
realizována i ve všech mateřských školkách. Branná výchova dětí
předškolního věku má své pevné místo v současném systému celostátní
branné výchovy. Vyučování dětí je zaměřeno na ukázněné rychlé
přemisťování ve skupinách, použití obranné masky a oděvu a také
orientaci v nej bližším okolí školy i domova.
Výcvik civilní obrany obyvatelstva

Počátkem roku 1978 se začal systematicky provádět ve všech krajích,
okresech, městech i obcích, stejně jako na závodech a v zemědělských
družstvech plánovitě řízený komplexní systém přípravy obyvatelstva k
civilní obraně pro případ války. “Obrana socialismu je nejen záležitostí
vojáků všech ozbrojených složek ..., ale i věcí všech občanů”. Civilní
obraně obyvatelstva se věnuje pozornost jak v praktických cvičeních tak
i v řadě přednášek-.H)
Nové tendence ve světonázorové výchově učňů
Po rozvětvených kampaních na prohloubení světonázorové a
politické výchovy vysokoškoláků a studentů středních škol, které
proběhly převážně v minulých dvou letech, zaměřila letos stranická
propaganda svou pozornost do řad učitelských a vychovatelských
kádrů a vypracovala nové aspekty v politicko-výchovné práci učitelů.
Vedle učitelů byla na začátku letošního roku, především na
Slovensku, odstartována kampaň na prohloubení světonázorové
výchovy učňovské mládaže. Centrem kampaně je Výzkumný ústav
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pedagogický v Bratislavě, 'který na začátku roku zveřejnil v Učitelských
novinách výsledky průzkumu úrovně politické a světonázorové výchovy
učňů. Průzkum byl realizován pomocí dotazníků.(12) Učňům bylo
zdůrazněno, že průzkum je určen výlučně pro pedagogické účely, čímž
“sme chceli dosiahnút dôvery skúmaných učňov”. Průzkumu se
zúčastnilo 624 učňů, z toho 249 chlapců a 345 děvčat, týdeník
nevysvětluje skutečnost, že součet je pouze 594!
První dotaz se týkal třídního původu. Téměř 69% respondentů uvedlo
dělnický původ, 5,6% uvedlo zemědělský původ, jiná povolání uvedlo
25% zkoumaných učňů. Z toho je patrno, že převážná část učňovského
dorostu se rekrutuje z dělnických a rolnických rodin. V dotaznících byla
věnována velká pozornost i otázkám náboženství. Průzkum prý
prokázal, že jen 6,7% učňů je ovlivněno náboženskými obřady. Většina
zkoumaných učňů prý uvedla, že víc na ně působí různé slavnosti ve
škole, především pionýrský slib než náboženské slavnosti. Podle
pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického je nutno, aby v
rodinách byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby děti byly
emocionálně přitahovány spíše ke školským slavnostem než k
náboženství.
Pokud se týče světonázorové oblasti, je prý potěšitelné, že učni na
prvé místo uvedli poznatky ze školy, na druhé místo knihy, filmy a
divadelní hry. Vliv rodičů uváděli dotazovaní teprve na třetím místě. Na
otázku co vede mladé lidi stále ještě k náboženskému cítění, učni uvedli
na prvém místě lásku k rodičům, kteří by byli nešťastní, kdyby se jejich
děti zřekly náboženství.
Na druhém místě zařadili strach před zatracením po smrti, na třetím
místě uvedli otázky svědomí, na čtvrtém citové vztahy k zážitkům jako
jsou vánoce, velikonoce, modlitba, biřmování a náboženské obřady.
Rozumové důvody vztahu k náboženství uvedli dotazovaní učni na
pátém místě.
Materialistický světový názor byl zkoumán otázkami, zda všechno ve
vesmíru a na světě musí řídit nějaká nadpřirozená bytost. Podle
odpovědi respondenti jsou přesvědčeni, že duchovní život má hmotný
charakter a že se řídí určitými zákony. Převážná většina uvedla, že svět
neřídí nadpřirozená bytost, nýbrž že svět se vyvíjí podle svých zákonů.
Celá třetina učňů prý projevila “rozkolísané stanovisko, neboť na tuto
otázku nedokázala s určitostí odpovědět”. Na další otázku, zda příroda
a lidská společnost se vyvíjí podle svých zákonů, či zda mohou lidé tyto
zákony ovládnout, souhlasně odpověděly téměř tři čtvrtiny učňů. Jedna
pětina se vyjádřila, že na to nemá ještě pevný názor.
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Po skončení průzkumu byla provedena závěrečná beseda s
dotazovanými učni, která ukázala, že na otázku, co si představují pod
pojmem světový názor, učni nedovedli pohotově a správně odpovídat.
Na otázku, kterých náboženských obřadů se nejraději zúčastňují,
odpověděli, že bohoslužeb, svateb, pohřbů a křtů. Tvrdili prý také, že
lidé na venkově jsou více nábožensky založeni než lidé ve městě. Učitelé
občanské nauky zdůrazňovali, že je bezpodmínečně nutné pro
zdokonalení světonázorové výchovy rozšířit učební názorové pomůcky
jako je film, diafilm a obrazový materiál. V závěru článku Učitelských
novin se zdůrazňuje, že výsledky průzkumu je možno hodnotit kladně,
ale že by bylo chybou zapomínat, že v oblasti světonázorové výchovy
učňů “máme ještě dosti prostoru na zkvalitnění”. Výsledky prý dále
dokázaly určitou rozkolísanost učňů v některých oblastech
světonázorové výchovy.
V pozdějším čísle Učitelských novin (13) doktor Pavol Uhrín z
Výzkumného ústavu pedagogického v Bratislavě se snaží konkretizovat
nové úkoly a formy politického uvědomování a prohlubování světového
názoru učňů. Uhrín zdůrazňuje, že při veškeré práci je nutno vycházet z
poznatků, které se musí vzít jako základ celého boje za světový názor
učňovské mládeže. Rozhodující úlohou je zde realizovat komunistickou
výchovu, jakož i utváření a upevňování vědeckého názoru na svět a
společnost. Cílem je, aby učeň dění a jevy kolem sebe dokázal nejen
vysvětlit, nýbrž aby k nim zaujal i pevné stanovisko. “Chceme, aby se
učni vymanili z idealistického světového názoru.”
.
Uhrín uvádí, že široké pole působnosti má především učitel občanské
nauky, který musí umět využít různé tématické celky z marxisticko-leninské filozofie, politické ekonomie a vědeckého komuni
smu. Není prý možno se tu uspokojit jako dosud pouze s verbál
ními metodami. Třeba využít metody aktivizující a pomocí rozho
vorů vést učně k vytváření správných vlastních závěrů.

V hodinách dějepisu mohou prý učitelé výrazněji vysvětlit příčiny
vzniku dělnického hnutí. Výchovu k vědeckému světovému názoru mají
spojovat s výchovou čistě politickou. Tím mohou ukázat učňům úlohu
komunistické strany jako avantgardy dělnického hnutí, vysvětlit jim
podstatu revizionismu a odhalovat revizionistické pozadí krizových let
1968 a 1969.
V hodinách literatury a slovenského jazyka je nutno poukázat na
vztah mezi materiální základnou společnosti a její ideologickou
nadstavbou. Na literárních postavách z děl socialistického realizmu je
učně nutno přesvědčit o životnosti vědeckého světového názoru a o jeho
síle v životě člověka.
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Široké pole působnosti prý poskytují ostatní předměty, jakož i
mimoučební výchova. Mimo přednášky a soutěže ve vědomostech z
marxismu-leninismu, mají být předváděny politicko-výchovné filmy,
jako Po stopách strachu, Kdo vymyslel konec světa či sovětský film Klíč
k vesmíru.. Dále uvádí Uhrín putovní obrazové výstavy doprovázené
vysvětlujícími texty, jako Věda a náboženství, Věda a náboženství ve
vesmíru, Vznik a vývoj života na zemi, Původ a vývoj člověka na zemi a
další(14).

Průzkumy o světonázorové orientaci učňů a kampaně na prohloube
ní politického komunistického světového názoru ukazují, že výchova a
školská oblast zdaleka není ještě “znormalizována” tak, jak bylo
požadováno na XV. sjezdu KSC a v řadě dalších stranických materiálů.
Jestliže v roce 1978 se na nějakou duchovní oblast hodil termín Biafra
ducha - pak to byla oblast školská.

Poznámky:
1) Učitelské noviny, Bratislava, č.7, 16. února 1978
2) Učitelské noviny, Bratislava, č.7, 16. února 1978
3) Vysoká škola, č.6, únor 1978
4) Rádio Hvězda, 17 listopadu 1977
5) Rádio Hvězda, 24. června 1978
6) Lidová demokracie, 22. června 1978
6a) tamtéž
7) Učitelské noviny, Praha, č.26, 29. června 1978
8) č.9, 1977
9) Socialistická škola, č.9, 1978
10) Práce, 2. června 1978
11) Lidová demokracie, 16. března 1978
12) Učitelské noviny, Bratislava, č.l, 5. ledna 1978
13) Učitelské noviny č. 19, 11. května 1978
14) Po stopách strachu (český středometrážní film), Kdo vymyslel konec světa (slovenský
středometrážní film), Klíč k vesmíru (o letech sovětských kosmonautů)
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Lenin v Curychu
Mojmír Povolný

Alexandr Solženicyn byl vyhnán ze Sovětského svazu v únoru 1974 a
po krátkém putování Evropou se dočasně usadil v Curychu. Solženicyn
začal již v Sovětském svazu pracovat na leninské části své velké trilogie
o osudu Ruska za první světové války. Avšak teprve v Curychu narazil
nejen na mnoho nových a důležitých dokumentů o Leninovi, nýbrž také
na památku a stín svého protagonisty a rozhodl se ukončit tuto část
dříve, než dopíše celý druhý svazek své trilogie. Ptát se, proč spisovatel
uveřejní své dílo v určitém okamžiku, není příliš plodná otázka, ale v
tomto případě je to otázka lákavá. Těžko lze odolat pokušení, že pro
Solženicyna, tolik zaujatého osudem Ruska, údělem jeho generace,
narozené, vykrvácené a stárnoucí pod vládou Sovětů, klikatinami jeho
vlastního života (-neboť i on byl svého času oddaným leninistou-) a jeho
posláním ruského spisovatele, setkání tohoto exulanta z roku 1974 s
historickým exulantem z roku 1914 muselo být ohromující. Náraz
tohoto setkání naléhal na vyjádření a Solženicyn mu dal onen jediný
výraz, který zná - knížku.
Knihu, která není “historií” - tedy tím, co americký literární kritik
Warner Berthoff nazývá “příběhem událostí, jež jsou nebo by mohly být
jinak poznatelné,” “syntetické a duplikovatelné vyprávění”; ani fikcí tedy spisovatelovým “vynálezem”, vyprávěním vymyšleného děje, a
která přece jako spisovatelem vybraný literární zlomek má v sobě prvky
historie i fikce. Jejím vzdáleným příbuzným jsou některé pasáže v
Tolstého knize Vojna a mír a první svazek Solženicynem projektované
trilogie, Srpen 1914. nám Tolstého skutečně nejvíce připomíná.
Nejblíže však této knize stojí ruský emigrant-spisovatel Mark Aldonov,
jenž v roce 1958 publikoval román o Leninovi, nazvaný Samoubiistvo
(Sebevražda). V tomto románě Lenin vystupuje jako muž nízkého
charakteru, bez skrupulí, jenž bezohledně vykořisťuje slabiny
společnosti, která je na pokraji sebevraždy a svým postupem se stane
nástrojem tohoto zlého činu.l)
Příběh Solženicynova Lenina v Curychu je poměrně jednoduchý. V
srpnu 1914 je Lenin překvapen vypuknutím první světové války v
rakouské části Polska. Ačkoliv je nepřítelem carské vlády (a proto by
mohl být velmi užitečný Rakousku), usoudil, žebezpečnějšíjeproněho
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žít v neutrálním Švýcarsku. Sociálně demokratická internacionála mu
pomohla a v říjnu 1916 se s Leninem setkáváme v Curychu. Uprostřed
světové války mu leží na srdci dva problémy: západoevropské sociálně
demokratické strany, jež se odmítají dát zradikalizovat, zrevolucionizovat a přesvědčit, že je třeba válku mezi národy přeměnit v občanskou
válku mezi třídami, a problém jak se ze švýcarského exilu dostat do
středu dění v Rusku.
Lenin pokládá prvou otázku za daleko důležitější. Je však od
hlavního proudu sociálně demokratického hnutí izolován a sám se
od něho izoluje. Je odsouzen k pouhým slovům, jimž nikdo
nenaslouchá. Jediná “činnost”, v níž je angažován, jsou schůz.e malé
skupiny švýcarských aktivistů v “Kuželkářském klubu”, které se snaží
ovlivnit - bezvýznamní partneři vůdce bolševické frakce Ruské sociálně
demokratické strany práce.
Druhá otázka, jež se paradoxně stane otázkou rozhodující, se točí
kolem peněz a eventuelního Leninova přesunu do Ruska. Hnutí doma i
v cizině je třeba financovat. V dr. Alexanderu Helphandovi našli
bolševici muže schopného opatřit peníze a uprostřed války jim umožnit
přechod ze Západu do Ruska. Lenin v něm našel jediného muže,
kterého byl ochoten uznat za vážného partnera. Říká o Helphandovi:
“Nikdy odpůrce, vždy spojenec, ale takový, který, když nedáš chvíli
pozor, je s to ti rozdrtit všechna žebra.” Helphand byl jedinečným a
nesrovnatelným způsobem Leninovým rivalem. V žádném případě jeho
nepřítel, vždy nabízející ruku spojence, - “kterou však bylo zcela
nemožné přijmout”. Někdy divoký ve srovnání s opatrným Leninem,
ale ve všech otáz.kách revolučního vývoje předpovídající dříve a do
vzdálenější budoucnosti a spolehlivěji než kdokoliv jiný - včetně
Lenina. Říkal si Parvus - “malý” - ale byl bezesporu velký ve srovnání s
malým a hranatým Leninem. Kdo byl Helphand? “Helphand byl ruský
revolucionář, jenž v devatenácti letech přišel z Oděsy do Švýcarska.
Ihned se roz.hodl pro Západ, umínil si stát se západním socialistou a
nikdy se nevrátit do Ruska. Říkal žertem: “Hledám domovinu, která
není příliš drahá." Nepodařilo se mu najít domovinu lacinou;
pětadvacet let se pohyboval po Evropě, jako toulavý Žid, a nikde
nezískal občanství. Teprve v roce 1916 se stal německým občanem.”
Parvus se v roce 1905, spolu s Trockým, zúčastnil revoluce v Rusku,
zatímco Lenin ji zmeškal. Po jejím pádu Helphand začal dělat na
Západě peníze. Když vypukla světová válka, Parvus měl plán: získat
peníze od Německa na financování revoluce proti carovi v Rusku.
“Jeho plánem bylo soustředit všechen revoluční potenciál, všechny
revoluční síly, všechny jejich zdroje, pod jedním vedením.” Pro tuto
úlohu vybral Parvus Lenina. Roku 1915 přijel do Švýcarska přesvědčit
ho, aby přijal jeho plán, pro který už od Němců dostal zálohu jednoho
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milionu marek. Leninovým problémem bylo nalézt cestu, jak
Parvusovu nabídku německých peněz přijmout, aniž by zároveň na
něho dopadly důsledky tohoto kroku: odhalená slabost jeho vlastní
organizace v Rusku; zničená pověst mezi socialisty; konec nadějí na
revoluci v Německu, neboť vítězné velitelství německé armády ji nikdy
nedovolí; a ze všeho nejdůležitější - vzdát se Parvusovi a stát se na něm
závislým. Lenin musel zůstat pánem svého osudu, coby revolucionář, za
každou cenu, i za cenu toho, že by se musel zříci revoluce v Rusku. A tak
z. celého Parvusova plánu zbylo jen založení obchodní společnosti v
neutrálním Dánsku. Té pak bylo užíváno k přesunu fondů a
revolucionářů do Ruska.2)
Závěrečná část Solženicynovy knihy, “Březen 1917”, se zabývá
vyjednáváním o Leninově cestě ze Švýcar do Ruska, po únorové
revoluci. Ze všech možností jen dvě byly reálné: “Martovův plán,” t.j.
jet přes Německo, pod záštitou německé říšské vlády spolu s ostatními
revolucionáři, a přinutit je tak s Leninem sdílet jakékoliv důsledky pro
jeho “dobrou pověst”, kdyby byl v Rusku dopaden jako německý agent;
a “Parvusův plán,” t. j. jet přes Německo pouze s ž.enou, se
Zinověvovými a s Inessou Armandovou - jeho láskou - a nést osobně
břemeno jakéhokoliv “spojení s Němci”. Lenin se pokusil změnit
Parvusův plán v Martovův a konečně nad Parvusem zvítězil, když v
sobotu 31. břez.na 1917 Němci dali souhlas k jeho požadavku, že vlak,
který poveze ruské revolucionáře do Ruska, se bude těšit právu
extrateritoriality, že revolucionáři nebudou podrobeni individuální
kontrole a že Němce mezi nimi nebudou žádným způsobem
diskriminovat. V poslední chvíli před odjezdem ze Švýcarska a v
poslední větě Solženicynovy knihy Radek říká Leninovi: “Zde tedy
jsme, Vladimíre Iljiči: do šesti měsíců odedneška buď budeme ministry
nebo budeme viset.” V té chvíli se “Lenin z Curychu”, zachráněný
německým generálním štábem, ale za vlastních podmínek, přeměnil v
“Lenina z historie”. A jak kritik z. časopisu Encounter napsal, “dodnes
zůstává předmětem debaty, který z těchto dvou Leninů je blíže osobní a
psychologické realitě osobnosti, jež užívá Leninova jména.”3)
Solženicynova kniha neprotiřečí historickým faktům, jak je známe.
Její ústřední část je rozvinutý a přikrášlený námět ze Zemanovy a
Scharlauovy knihy o Parvusovi. Příběh Leninovy lásky k Inesse
Armandové připouští že historické důkazy o ní jsou velmi slabé, odmítá
přijmout jako doklad porevoluční klevety komunistických dam v
Moskvě a v Petrohradě, jak o nich píše Adam Ulam a nikdy neupadá do
historického voyeurismu.4) Avšak v Solženicynově vizi a v umění jsou
historické skutečnosti, které známe, přeměněny v přesvědčivý námět a v
závažnou interpretaci.
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Solženicyn umístil svou vizi do struktury, která je charakteristická
pro všechna jeho ostatní díla. Kronika Leninova pobytu v Curychu je
předložena, jak plyne z vědomí a podvědomí jejího hrdiny samotného.
Solženicyn použil této techniky velmi účinně v Jednom dnu v životě
Ivana Denisoviče. Solženicyn sestoupí do nitra hrdinova a dá nám do
něho nahlédnout zevnitř. Vnitřní monolog má uchvacující sílu oné
bezprostřednosti, jíž může docílit, jenom svědek vlastního života. V
případě historické osobnosti, která již vydala o svém životě veřejné
svědectví, tato technika vystavuje umělce velkému nebezpečí.
Spisovatelovo umění se musí vypořádat nejen se strukturou hrdinovy
osobnosti a v monologu zachovat její vnitřní jednotu, nýbrž nesmí
změnit veřejný historický obraz hrdinův více, než unese objektivní
evidence a subjektivní hrdinova integrita. Jestliže se tento vnitřní
monolog obrátí v dialog, spisovatelův úkol je ještě těžší, neboť musí
chránit více než jednu integritu. Jestliže Solženicynův Lenin vyjde z
tohoto pojednání věrohodný, pak Solženicyn obstál ve své
spisovatelské zkoušce. Lenin věrohodný vyjde, ale ne docela.
Solženicyn má ve svém díle obzvláště silnou zálibu v jednotě místa.
Jeden den v životě Ivana Denisoviče se odehrává zcela v Gulagu, První
kruh v naražce - v dílně a v ústavu uvězněných odborníků, Oddělení
rakoviny je prostorem a jevištěm nejlepšího Solženicynova románu.
S výjimkou prvé kapitoly, celý Leninův příběh v Curychu je umístěn
v tomto městě. Ale je to zvláštní Curych, nikoliv Curych krásného
nábřeží Limmatu, jiskřivého jezera, sebevědomé Bahnhofstrasse, a
přesto tentýž Curych viděný Leninovýma očima: maloměšťácký,
spokojený sám se sebou, vystavující svůj luxus a “perverzní fantazii ve
zlatě, v satinu a v krajkovině”; největší město “republiky lokajů, město
zrádných sociálpatriotů”, pochybného davu v “nenáviděných
kavárnách, v oněch zakouřených hnízdech “logorrhee”, kde devět
desetin revolučních mluvků a tlachalů je v permanetním sezení”; město
“davu dobrodruhů, pochybných podnikatelů, ziskuchtivců, studentů
vyhýbajících se vojně, povídavých intelektuálů s jejich filozofickými
manifesty a uměleckými výstupy, revoltujících aniž by věděli proti
čemu”. Stíny Jamese Joyce a Tristana Tsary z Travesties Toma
Stopparda! Henry Carr v Travesties vzpomíná na týž Curych
nostalgicky: “Krásné dny....Curych za války. Uprchlíci, špioni,
exulanti, malíři, spisovatelé, radikálové všeho druhu. Všechny jsem je
znal. Argumentovávali jsme dlouho do noci....v Odeonu, Terrasse. ...”5)
Na potulkách Curychem se setkáváme s Leninem stejně živě, jako se
setkáváme s Leopoldem Bloomem na jeho toulkách Dublinem. Rozdíl
je v tom, že zatímco pana Blooma inspirovala láska, Leninem hýbe jen
nenávist.6) Lenin nenáviděl Curych a jeho výstřednost a nejvíce “lidi,
kteří je milovali.” Jediným únikem pro něho byla knihovna v bývalé
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Wasser-Kirche, kde mohl být sám se svými slovy, a Zürichberg, kde
mohl volně dýchat a aspoň trochu zapomenout na svět zápasů a boje.
Ale pokoj, v němž žil se svou ženou, na Spiegelgasse, “byl jako vězeňská
cela pro dva. Dvě postele, stůl, židle. Železná kamna s troubou ve zdi,
bez ohně... Převrácená bedna, v níž byly kdysi zabaleny knihy, sloužila
za skříň.” To je Raskolnikovův pokoj ve Sv. Petersburgu ve více než
jednom smyslu - útočiště, světnice klaustrofobických snů, odraziště k
úniku do světa rozhodného, osvobozujícího činu.
Kdyby Lenin v Curychu nebyl uveřejněn jako separátní svazek a
kdyby jeho jednotlivé části byly namísto toho vloženy na příslušná
místa velké Solženicynovy trilogie, představovaly by pouze “klíčové
okamžiky” mezi jinými událostmi v “labyrintu spojů”, jiných hrdinů a
ostatních příběhů.7) Srpen 1914 ukazuje, jak je nesnadné i pro
spisovatele Solženicynova talentu udržet ve vzduchu současně tolik
kulí. Uveřejniv tento svazek separátně, Solženicyn zbavil čtenáře onoho
širšího kontextu, v němž se jeho děj odehrává. Za tuto cenu však
Solženicyn získal jedinečné ohnisko: k jednotě místa mohl přidat
ojedinělost svého protagonisty. Oproti Napoleonovi ve Vojně a míru a
oproti Leninovi v plánované Solženicynově trilogii, s Leninem v Leninu
v Curychu nesoutěží nikdo o čtenářovu pozornost. Georg Lukács
napsal o Solženicynově metodě skladby, že jejím hlavním principem je
“vzít dva protagonisty, jejichž životy jsou neodvolatelně spjaty
dohromady, avšak jejichž cíle a prostředky jsou naprosto protichůdné,
a zintensivnět vnitřní drama mezi nimi na nejvyšší možnou míru
souhrou otázek a odpovědí.”8) Není ale pochyby, že až do Srpna 1914
Solženicynovo dílo bylo vždy soustředěno na “vyvoleného” hrdinu, v
jehož osudu se tato konfrontace obráží a řeší. Ivan Denisovič je prostý
hrdina dojemného příběhu za jediného dne v jeho vlastním životě. V
Prvním kruhu se Gleb Něržin naučí za všechny, kdo se ptají: “Kdo má
pravdu? Kdo je vinen?” neotřesitelné jistotě lidové moudrosti, že
“ovčáčtí psi mají pravdu a kanibalové ji nemají,” aniž by měl tu
nejmenší možnost podle této moudrosti jednat, neboť je odsunut do
Pekla. Výchova a vzdělání Olega Kostoglotova končí v Oddělení
rakoviny. Ve všech těchto větších dílech se ústřední historická postava,
ať Lenin nebo Stalin, objeví jen sporadicky. Lenin vždy nepřímo, jako
když na příklad je o něm řečeno v Prvním kruhu: “Toto všechno byla
Leninova chyba, i když se to dosud nedá říci nahlas.” Stalin má jeviště
zcela pro sebe jen krátce v Prvním kruhu, jako architekt sestupu do
Pekla, a v Oddělení rakoviny tygr v kleci zoologické zahrady má jeho
oči.
Avšak v Leninu v Curychu střed jeviště patří Leninovi a téma není
více otázkou vztahu mezi nehistorickými postavami na scéně,
zkonstruované Leninem, nýbrž Lenin sám, jeho duše a jeho život mezi
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ostatními lidmi. Na začiatku knihyje Leninovi čtyřiačtyřicet let, na jejím
konci čtyřicet sedm. I vjeho vlastních očích dějiny ho minuly a “Lenin je
skoro na konci svých sil”. Jednu chvíli myslí toužebně na zářivé štěstí z
roku 1905, v jiné chvíli řekne své ženě, ach, jak unaveně: “Až válka
skončí, půjdeme do Ameriky'.” Lenin je muž bez vlasti. Určitě Rusko
není jeho domovinou, “ona neúhledná, primitivní, neustále opilá
země”. Svět není jeho domovem, protože svět ho nepřijímá a on sám
svět odmítá. Švýcarsko je pouhé pařeniště, otstoinik, pro ruskou
revoluci anebo pro světovou revoluci. Mimochodem Solženicyn užil
téhož slova, když v Listě sovětským vůdcům popisoval Sibiřjako místo
pro renesanci pokomunistického Ruska.9) Jediný domov, který má, je
světnice, kterou obývá s Krupskou - “vězeňská cela pro dva” - a jeho
hlava - “vězeňská cela pro jednoho”.
Solženicynův Lenin je odcizen každému, kromě své ženě Naděždě
Krupské, a kromě obrazu čisté revoluce. Ke své ženě není připoután
darem lásky nebo potřebou lásky, nýbrž protože pro něho, “politika, je
tento svazek vším, čeho si rozum může přát.” A protože si sám upírá
jedinou cestu z tohoto života bez lásky, bude mu nakonec upřena, když
bude po ní nejvíce toužit. Co ho zachrání, je revoluce, ale zachrání ho
celého? Dozvíme se to někdy? Pro Solženicyna Lenin není pouze
mužem bez vlasti a lásky, ale nade všechno mužem bez boha. Jeho
záchrana v revoluci je počátkem “úplného zničení společnosti, jejíž
slabiny byly příčinou vojenské porážky popsané v Srpnu 1914", a
“výstavby pervertního státu Souostrovígulagu", jenž stál Solženicyna
skoro život. 10) Solženicynův Lenin je spíše politickým stratégem než
ideologem, spíše spiklencem než spasitelem. 11) Jestliže něco hýbe tímto
odcizeným kučem piklů, je to jeho běsivé nadání k nenávisti. Toto
nadání je nejvýraznější na rovině politické, jako by toto politické
stratagem bylo sublimováno v povahový rys, ale na okraji každého
osobního vztahu jsme jen o vlas vzdáleni Leninově nenávisti. Toto je
velmi působivý obraz; Leninovy spisy a slova i mnohý jeho skutek jej
plně potvrzují. Ale i sám Solženicyn musí připustit, že to nejsou
všechna fakta, jež jsou o Leninovi známa. Solženicynova interpretace je
z j'ednoho kusu. Jádro Leninovy osobnosti je jádro mnoha známých
postav z ruské literatury 19. století - sklon k fanatismu a despotismu,
jehož výklad uniká jak Freudovi tak Eriksonovi,12) jako kdyby sedalo
říci s Yatesem, že srdce, jež se živí fantazií, z této výživy “zbrutální”. V
Leninovi je tento sklon spojen s krajní opatrností, tak
necharakteristickou pro revolucionáře a tolik v rozporu s mýtem o
Leninově odvaze.
Hlavní probém spojený s touto představou Lenina je, že Solženicyn
mu upírá, že Lenin byl něco více, a že měl světu něco říci. Ať se nám to
líbí nebo nelíbí, Leninovi se podařilo zmobilizovat celý národ; vedl jej
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po šest let a zanechal mu pochybné dědictví, které je dodnes s námi. Je
pravda, že to vše se stalo až po posledních slovech této Solženicynovy
knížky, ale nic v ní nenaznačuje, že Solženicyn je ochoten to přiznat. Ve
světle historických skutečností jsme nuceni věřit, že již ve švýcarském
exilu musel Lenin nějakým úplně poznatelným způsobem vstřebat
minulé utrpení ruského lidu a předvídat jeho lepší budoucnost a že bez
této dimenze zůstává Lenin v Curychu neúplný. Tím že Solženicyn
Leninovi upřel vidinu zaslíbené země, upřel sobě samému nárok na ještě
větší dílo, než jakým je jeho kniha.
Tato otázka jde ještě o krok dále k příčinám revolucí a obzvláště k
příčinám ruské revoluce. Známe velikost důsledků a je nám nesnadné
zredukovat příčiny na pouhá slova, manévry a pikle. 13) Nebyly to jen
malé rudé pamflety s marxistickými slogany, jež obrátily Rusko
naruby; Solž.enicyn vynechal všechny vlny, na nichž se Lenin nesl a jež
později řídil.
Solženicyn však podporuje v Leninu v Curychu svůj postoj k revoluci
předpokladem souměrnosti, který je velmi pozoruhodný. Parvus je
Leninovo revoluční dvojče. Je to jediná postava, která má Leninův
respekt. Zatímco podle Solženicyna jediným Leninovým cílem v roce
1915 je moc pro bolševiky, Parvusovi již dále nezáleží na tom, kdo a za
jakým cílem udělá revoluci, jen když, k ní dojde. Bezohledný
mocichtivec a bezohledný ziskuchtivec jsou zaslíbeni zničení velké
Solženicynovy lásky - historického Ruska - a Solženicyn to nikdy
neodpustí prvému ani druhému.
Popis Leninova setkání s Parvusem v Leninově polosnu a polohalucinaci, když v říjnu 1916 rozmlouvají o schůzce, kterou měli na jaře
1915, je podle jednoho kritika to nejlepší, co Solženicyn dosud
napsal. 14) V rozhovoru se jedná o Parvusově nabídce německých peněz
Leninovi, aby mohl pokračovat ve své revoluční činnosti a uskutečnit
svůj revoluční plán. Rozmluva zabírá na sedmdesát stránek a je jádrem
Solženicynovy knihy. Je to schůzka mezi doktorem Faustem a
Mefistofelem, za níž Parvus-Mefistofeles slibuje Leninovi-Faustovi
moc předělat svět, jak se mu zlíbí, pouze za cenu spojenectví. Avšak
oproti Faustovi Lenin se nedá svésti; neprodá svou duši: “Dát se
připoutat k politice někoho jiného? Za žádnou cenu na světě!... Vezmu
od druhých, čeho potřebuji, - samozřejmě! Ale dát si svázat ruce? Ne!!”
Je to také schůzka mezi Ivanem Karamazovem a Aljošou, za níž
“Parvus svádí Lenina ke hříchu kolaborace s nepřáteli Ruska.”15) Ale
Lenin není Aljoša a je na roveň Parvusovým svodům. “Aby zachránil
svůj největší poklad - “svou čest socialisty” - jak píše Solženicyn, musí se
skrýt v iluzi, že plamen revoluce rozšlehne ze Švýcarska přes celou
Evropu; a svou čest zachránil, či spíše zachránil sebe před Parvusem. Zů
stává však otázkou, zda se nakonec Lenin nezaprodal silám větším než
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Parvus a zda opravdu zachránil svou “čest”, když v dubnu 1917 projel
Německem, na cestě do Petrohradu.
Toto je tedy Lenin, vůdce bolševické frakce, ohledávající svět v
pohybu, snažící se uchvátit vlastní rukou historické síly, manévrující
mezi jejich agenty. Ale v Curychu je také kousek jiného Lenina, lidská
bytost, jež se před opravdovými problémy života skrývá za svou
posedlost revolucí. Solženicynův Lenin v Curychu není román v
pravém slova smyslu, ale kde se zabývá Leninem mimo politiku, stává
se z něho román Leninova života. Dobré romány, jež mají za hrdiny
historické postavy, jsou řídké, jakoby hrdinův veřejný obraz zavřel
dveře k tajemství jeho soukromého bytí. “Jedním z úkolů románu,”
napsal George Steiner asi před rokem v časopise The New Yorker, “je
být kronikou malých bezútěšností,” o něž nás tvrdý výtvor výběrového
vzpomínání, jemuž říkáme historie, připravuje. 16) A přece tyto “malé
bezútěšnosti”, tento malý smutek obyčejného života, se mohou rovnat
obrovitosti stranického rozkolu nebo revoluce, nejen protože tomu tak
chce spisovatel, ale protože mohou být osudné bytí a životu hrdiny
samotného.
V Leninově životě dvě velké “malé bezútěšnosti” jsou láska a smrt. O
Leninově politice se my i Solženicyn můžeme poučit z historie, ale jen
umělec velkého formátu může z nepatrné hrstky dokladů vytvořit
pozdvižení hrdinovy duše, nad níž láska a smrt mají suverénní moc.
Lenin a Inessa Armandová se poznali v Paříži v roce 1909; stali se
intimními přáteli a žili s Leninovou snášenlivou ženou v často
přerušovaném ménage a trois, až do roku 1920, kdy lnessa Armandová
zemřela na Kavkazu na choleru. V Solženicynově kníž.ce se lnessa
Armandová nikdy neobjeví osobně. Známe ji jen z Leninových
vzpomínek, z tužeb a zkrátkého telefonického rozhovoru. Vzpomínání
může rekonstruovat velkou lásku, jako když Andrej u Slavkova
vzpomíná na Natašu; touha může vybuchnout v plamen útěku Emy
Bovary za podmínky, že umělec jim dá onu sílu a svobodu, jíž nemají ve
skutečném životě. Namísto toho Solženicyn spoutá Leninovo
vz.pomínání opatrností. Co jiného je myslet sladce nejen na ménage ä
trois, ale “nejraději na ony dlouhé hodiny, kdy hovořil s nimi oběma o
svých ideálech, plánech, budoucích článcích,” s tchýní dávající pozor na
všechny tři! Co jiného je rozhodnutí nevzít si Inessu, protože “je příliš
nestálá” a “život s ní by byl příliš chaotický”, a neodhodit Krupskou,
protože “život s ní nečiní žádné přílišné nároky na jeho nervy”? A přece
by tomu mohlo být jinak - Lenin, se srdcem probodnutým úzkostí,
pochybující o významu a smyslu svého života, lnessa jakoby existující
pouze pro něho, doplňující jeho bytí svým vlastním životem. Avšak
Solženicyn je příliš plachý, než aby dal Leninovu vzpomínání volný
rozlet, a jeho obrana je odzbrojující: “Když vám jde oběma na
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padesátku a vaše maminky, tvá i její, jsou již mrtvy, to vás dělá ještě
staršími. A spojí vás úžeji. Mimo to, oba jste revolucionáři. Takže
možná...”
Lenin nedokončí tuto větu, ale ona ustřihne křídla jeho touze a ze
žárlivosti, když Inessa je od něho vzdálena, odmítá přijet a nepíše. “Ne,
to je nemožné! Jeho soudružka a přítelkyně! Po jejich slavném boji
proti centristům v Kienthalu!” Avšak dny, “kdy Inessa otřásla jeho
jistotami, vyzývajíc ho, aby pretrhal všechna pouta a následoval ji do
světa, který, i když to byl týž svět, byl přesto naprostojiný než všechno,
co si dovedl představit, a on šel s ní, jako bázlivý, ale rozradostněný
školák, úzkostlivě visící na její ruce, plný dětské, psí vděčnosti,
zbožňující ji až po modrou žilku na její štíhlé noze za všechno, co mu
zjevila a co mu dala po celou dobu, co jejich láska trvala”-tyto dny jsou
navždy pryč. Toto zajisté není milostný příběh “socialistického
realismu”, příběh dojičky krav a řidiče traktorů, avšak potvrzuje názor,
že hrdinové historie jsou nesnadnými hrdiny literatury.
Málo z nás bylo nebo bude uchráněno sladkohořké bezútěšnosti
lásky; nikdo z nás nebude uchráněn smutku a bezútěšnosti smrti. Stát
tváří v tvář vlastní smrtelnosti je jedním z velkým témat Solženicynova
díla: náhlá smrt kulkou do zátylku, pomalejší smrt v pekle tábora
nucených prací, pomalá smrt onemocněním rakovinou - Solženicyn o
těchto smrtích nejen psal, ale v jednom či v jiném čase každá z nich byla
družkou jeho života. Víme, že Lenin byl zasažen mozkovou mrtvicí v
květnu 1922 a že zemřel na krvácení mozku v roce 1924, ale zda tato
nemoc byla v něm již v Curychu, zdali “dávala cítit své ostré hrany jako
kámen v pytli,” to nevíme. Ale spisovatel Solženicyn to ví. Jeho Lenin v
Curychu očekává smrt. Není již mladý, blíží se konci svého
sedmačtyřicátého roku. Jeho poslání a naplnění jeho života mu bylo
upřeno. A Lenin ví, že “nebude žít dlouho”, jeho hlava “byla zasažena
podlou přírodou a nemoc se rozvětvovala a bylo ji cítit každou chvíli na
novém místě.” Lenin vždycky věděl, jak jednat s politiky a jak se
osvobodit od nepřátel, ale neví, co dělat se smrtí: “Smrt nedělá žádný
hluk, nedává se do žádných hádek, avšak žádný protivník není silnější.”
Lenin ví, že se od ní nikdy neosvobodí. Jsme v pokušení říci, že tak jako
Leninova duše je v zajetí fixní idee, která ho zbavuje jeho lásky,
Leninova hlava je zajatcem smrti, která mu vezme život. Nemůže to být
pouhá náhoda, že když Lenin naposledy v Curychu čelí své smrti na
Zürichbergu, má vidinu Inessy v jezdkyni na koni, která ho míjí “bez
jediného pohledu... na ošumělého muže (houbu?) skrčeného na lavičce
v kulatém černém klobouku”, “jede dolů do zákrutu cesty... a odnáší s
sebou kousek jeho samotného.” Láska odchází a smrt přichází, ale
Solženicyn nejde dále. Za pokusem nalézat více o životě skutečných lidí
se neskrývá tak velké nebezpečí historické nepřesnoti, jako nebezpečí
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spáchat velký estetický hřích sentimentality a melodramatizace. Nadto
Solženicyn ví, že mezi Leninovu lásku a smrt přijde revoluce, a není
ochoten říci, zdali nakonec revoluce bude znamenat více než tyto dvě
“soukromé bezútěšnosti”.
Až do publikace Souostrovígulagu v Paříži v roce 1973, předmětem
Solženicynova díla nebyla politika, ale soukromé životy hrdinů a
hrdinek, jakkoliv zapletené do veřejného života Stalinova Ruska. Tyto
soukromé životy jsou však velmi významnou výzvou veřejnému životu.
Co jeden sovětský kritik napsal o Matrjoně, dá se říci o všech
Solženicynových hrdinech: nejsou to mučedníci, ale lidé, kteří vedou
spravedlivý život v nejlepším smyslu slova; jejich nepsaným zákonem je
dávat o trochu více a brát o trochu méně. 17) Jakoby toto zrcadlo nebylo
dostatečné, aby se v něm veřejný život Ruska viděl, Solženicyn napsal
Gulag, nepochybně nejpolitičtěji z jeho děl. Gulag je nejen frontální
útok na systém táborů nucených prací, nýbrž na celý sovětský systém a
na jeho veřejný život, od začátku do konce, bez místa pro omluvy,
výjimky a vysvětlování. Gulag j’e výňatek z politických dějin sovětského
lidu, v němž břímě zodpovědnosti padá na Leninova bedra. Víme příliš
málo o plánované Solženicynově trilogii, abychom mohli předvídat
jeho odpověď na otázku, proč se staré Rusko zhroutilo a jak se zrodil
Sovětský svaz. Není však pochyby o tom, jak ' Lenin v Curychu
naz.načuje, že Lenin bude mít v Solženicynově odpovědi významné
místo. Nepřeháníme, když řekneme, že když Solženicyn otevřel tuto
stránku ruských dějin a svého vlastního života, Lenin, protagonista této
historie, se stal jeho úhlavním antagonistou. Spor mezi literaturou a
politikou, jedno z nejvelkolepějších témat dlouhé ruské historie,
vstoupil do nového kola.
Lenin otevřel tento spor znova před dlouhou dobou, když v roce 1905
napsal: “Dnes se musí literatura stát stranickou literaturou. Pryč s ne
straníckou literaturou! Pryč s literárním nadčlověkem! Literatura se
musí stát součástí společné věci proletariátu, článkem v sociálně
demokratickém mechanismu... Odvažuji se říci, že hysteričtí
intelektuálové budou nad tím výti... Takové vytí však není nic než výraz
buržoazně-intelektuálního individualismu.”18) A myslel si, že tento
spor již vyhrál v roce 1919, kdyžjako předseda Rady lidových komisařů
napsal komisaři pro výchovu Lunačarskému: “Nestydíte se vytisknout
5,000 výtisků nové knížky Majakovského? To je nesmysl, pitomost,
blbost na kvadrát, afektace. Myslím, že takově věci by měly být
publikovány jedna z deseti, a ne více než 1,500 výtisků, pro knihovníky
a blázny. A pokud jde o Lunačarského, měl by být zbičován za svůj
futurismus.” 19)
Na to Solženicyn odpověděl ve své přednášce, když přijímal
Nobelovu cenu, o nějakých padesát let později: “Běda národu, jehož
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literatura je oklestěna násilným vměšováním. To nenípouhé znásilnění
"svobody tisku". To je uzavření, uzamčení srdce národa, amputace
národní paměti. Takový národ pak nemá paměti o sobě samotném. Je
zbaven vlastní duchovní jednoty. A i když soukmenovci mluví tímže
jazykem, náhle si přestanou navzájem rozumět. Celé němé generace se
rodí a umírají, aniž by jedna druhé co o sobě řekly, a nehovoří o sobě
svým potomkům. Jestliže literatura je odsouzena až po hrob tvořit v
mlčení, aniž by slyšela odezvu toho, co píše, to neníjen osobní neštěstí
spisovatelů, ale smutek pro všechen lid a nebezpečí pro všechny
národy. ”
Pro svůj vlastní život našel Solženicyn příkaz ve verších Vladimíra
Solověva: “I v řetězech musíme uzavřít kruh, který bohové pro nás
nakreslili.”20)
1 ve své smrti má Lenin moc meče na obranu svého byť i pochybného
díla a svého mýtu. Solženicyn má jen své pero. Mohutné vidění bude
muset vést toto pero, jež se postavilo proti moci meče, aby nakonec v
tomto sporu zvítězilo.
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Podkarpatská Rus
Neznámý případ sovětské agrese
J. W. Brügel (Londýn)
(Dokončení z minulého čísla)

Stalin zasahuje
Moskva ještě stále nebyla spokojena. President Beneš již netrval
stoprocentně na dodržování příslibů, obsažených ve smlouvě, a chtěl
pouze, aby jednostranný násilný akt byl zastírán zdánlivým ujednáním
dvou partnerů. Reči o tom, že president a vláda “nemohou” něco učinit,
co sovětská vláda vyděračským způsobem žádá, se Moskvě samozřejmě
nelíbily. Povinnost dr. Beneše byla, podle moskevské logiky, aby ihned
a bez jakýchkoliv podmínek nebo výhrad, kapituloval. Když v Moskvě
viděli, že Fierlinger na to nestačí, byl mobilizován Stalin.
Dne 23. ledna 1945 odeslal Stalin dr. Benešovi dopis, v němž popírá,
že Sovětský svaz zamýšlí jednostranné řešení. Výslovně tam stálo:
"Sovětská vláda nezakázala a nemohla zakázat obyvatelstvu
Zakarpatské Ukrajiny, aby vyjádřilo svou národní vůli. To je tím
pochopitelnější, že Vy sám jste mi v Moskvě říkal o své ochotě odevzdat
Zakarpatskou Ukrajinu Sovětskému svazu, přičemž, jak si zajisté
pamatujete, já jsem tehdy k tomu nedal svůj souhlas. Avšak z toho, že
sovětská vláda nezakázala zakarpatským Ukrajincům vyjádřit svou vůli.
v žádném případě nevyplývá, že by sovětská vláda hodlala porušit
smlouvu mezi našimi státy a jednostranně řešit otázku Zakarpatské
Ukrajiny. Taková domněnka by byla pro sovětskou vládu urážlivá.
Pokud otázku Zakarpatské Ukrajiny položilo samo obyvatelstvo
Zakarpatské Ukrajiny, bude ji přirozeně nutno řešit. Avšak tato otázka
může být řešena pouze dohodou mezi Československem a Sovětským
svazem ještě před skončením války s Německem, nebo po skončení
války, kdy to obě strany shledají účelnými.

S úctou
J. Stalin.”

75

Vzhledem k všemu, co jsme zjistili, zdá se velmi nepravděpodobné, ž.e
by dr. Beneš byl projevil v roce 1943 v Moskvě “ochotu odevzdat
Zakarpatskou Ukrajinu Sovětskému svazu”. Stalin se očividně
spoléhal, že by si nikdo netroufal označit ho za lháře, a v tom se také
nemýlil, protože dr. Beneš na Stalinovo tvrzení nereagoval.
Není jasno, co dr. Beneš v této věci Stalinovi v prosinci 1943 skutečně
řekl. (O jedné rozmluvě, při společné večeři, neexistuje záznam.) Beneš
se patrně vyjádřil stejně neurčitě, jak to učinil v září 1939 v rozmluvě se
sovětským diplomatem Majským, že totiž sporné území nemůže zůstat
v maďarských rukou, a že nemůže patřit nikomu jinému než buď
Sovětskému svazu nebo Československu. Jakkoli se to posuzuje,
Stalinovo tvrzení v této souvislosti, že k takovému návrhu dr. Beneše
nedal tehdy souhlas, je divné. To by přece znamenalo, že Stalin byl
ochoten jednat proti “vůli lidu”, než se tato vůle mohla nějak
uplatňovat! Dr. Beneš ve své odpovědi z 1. února 1945 se snažil zastírat
laskavostí skutečnosti, že stále ještě žádá odklad řešení, až do okamžiku
svého návratu do Prahy. Nicméně měl odvahu zmínit se o projevech
kijevského rozhlasu a tím aspoň nepřímo naz.načit své přesvědčení o
lstivosti tvrzení, že “vůle lidu” žádá připojení Podkarpatské Rusi k
Sovětskému svazu.
Ve své odpovědi dr. Beneš uvedl m.j.:
“ Vážený pane předsedo Rady lidových komisařů!
Dostaljsem Vaše osobní poselství ze dne 23. ledna a upřímně Vám za
ně děkuji. Děkuji Vám zejména za to, že jste své stanovisko tak jasně a
jednoznačněformuloval a že mi dáváte příležitost, abych já se své strany
jasně formuloval stanovisko své. Odpovídá to upřímně přátelským
vztahům mezi našimi zeměmi a národy. Potvrzuji Vám, že v některých
našich kruzích vznikl opravdu neklid v souvislosti s událostmi na
Zakarpatské Ukrajině; bylo tomu tak díky událostem ryze lokálního
rázu a vzhledem k účasti v nich ryze lokálních činitelů. K tomu se
připojily některé projevy kyjevského rozhlasu, kterých pak bylo
mezinárodním tiskem zneužito odpůrci SSSR i ČSR. Naproti tomu
Vás, pane předsedo, ujišťuji co nejrozhodněji, že ani já osobně, ani
vláda československá se ani na okamžik nedomnívala, že by sovětská
vláda zamýšlela jednostranně řešit otázku Zakarpatské Ukrajiny, nebo
měla v úmyslu porušit dohodu mezi našimi státy. Znám dobře zásady
politiky SSSR a vím, že je to naprosto vyloučeno, a prosím Vás, abyste
těmto mým slovům plně věřil. Dále plně souhlasím s Vámi, aby tato
otázka byla řešena jen dohodou mezi Československem a SSSR
“jakmile to uznají za zcela vhodné obě vlády", jak to sám formulujete ve
svém vzkazu, a přáli bychom si, aby to bylo po skončení války s
Německem (to jest, jakmile obnovení našich předmnichovských hranic
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i Německem a Polskem bude plně zajištěno) a až já budu moci o věci
mluvit s našimi činiteli v Praze. Dodal bych k tomujen dvěpřipomínky:
1) Nezměniljsem své stanovisko v této otázce od chvíle, kdyjsem o tom
po prvé mluvil s Vaším velvyslancem I. Majským v Londýně v září 1939
a ani v budoucnosti je nezměním. V tom smyslu také budu své
stanovisko formulovat v Praze...."
Pak následuje příslib, který měl osudové následky:
2) Otázka tato nebude s naší strany učiněna předmětem žádných diskusí
nebo intervencí sjinými mocnostmi a na eventuální mírovou konferenci
chceme přijít:, neboť ji máme již zcela v plném přátelství s Vámi

vyřešenu..
Jak já a vláda věc vidíme, nebude tato otázka mezi námi nikdy
předmětem nějakého sporu. Na konci svého vzkazu mi oznamujete, že
sovětská vláda nejen nemá v úmyslu jakkoli poškodit zájmy ČSR,
nýbrž naopak, je plně odhodlána poskytnout jí veškerou pomoc při
jejím osvobození a vybudování. Jsem Vám opravdu vděčen za tato
slova a chtěl bych zdůrazniti, že tato slova už po mnoho měsíců uvádí
Sovětský svaz ve skutek svými ohromnými a obdivuhodnými výkony
své Rudé armády a politickou podporou, kterou nám při různých dů
ležitých příležitostech - jako posledně při jednání o příměří s
Maďarskem - vždycky tak ochotně poskytoval. Československý lidje si
toho dobře vědom a dovolíte mi, pane předsedo, abych při této
příležitosti zdůraznil, že není druhého státu a národa, který by si toho
vážil víc než lid československý,, a není druhého státu, který by choval
tak upřímné city opravdového přátelství k Sovětskému svazu, jako je to
u republiky Československé.
Dr. Edv. Beneš.”
Teoreticky byl dr. Benešovi mlčky povolen žádaný odklad, prakticky to
však nehrálo nejmenší roli, poněvadž Podkarpatská Rus byla
považována od listopadu 1944 za součást Sovětského svazu a
československá státní svrchovanost tam nikdy nebyla ani symbolicky
uznána. Němec, který byl zadržen až do 15. ledna v Moskvě, se sice
vrátil na Podkarpatskou Rus, odcestoval však 1. února na Slovensko,
když ještě před tím ustanovil “kozla zahradníkem”: předal svůj úřad
jako československý vládní delegát komunistovi Petruščákovi,
jednomu z hlavních agitátorů pro připojení k Sovětskému svazu!

Jednání dr. Beneše v Moskvě
O jednání dr. Beneše v Moskvě v březnu 1945 máme po ruce pouze
záznamy Zdeňka Fierlingra a publikaci dr. Táborského, které nutno
číst a vyložit s určitou opatrností. Podle Fierlingra žádné stanovisko
podle zásady “ničeho se nezřekneme a od svých práv neustoupíme s
československé strany uplatňováno nebylo. O Podkarpatské Rusi
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zmiňuje se Fierlinger nejdříve v záznamu o poradě, konané v Kremlu
21. března 1945, za přítomnosti Molotova, Vyšinského, dr. Beneše,
Masaryka a jeho vlastní:
"President se dále zmínil o svém stanovisku ke Karpatské Ukrajině. V
roce 1918 nebyl s čs. strany vyzvednut požadavek o připojení Karpatské
Ukrajiny k ČSR. Návrh vyšel se strany americké. V USA, kam
emigrovala asi polovička veškerého obyvatelstva Karpatské Ukrajiny,
byl organisován jakýsi plebiscit. Tehdy nebyla východní Halič
sovětská, a proto Podkarpatsko bylo prakticky od Sovětské Ukrajiny
odděleno. Aby nepřipadlo Maďarsku, bylo třeba připojit jej k ČSR.
Proto Praha považovala připojení Karpatské Ukrajiny za definitivně
řešené. Teprve nyní byly vytvořeny předpoklady ke konečnému řešení
otázky, jak také má na mysli dopis Stalinův. Otázku Karpatské
Ukrajiny by president rád řešil v přátelském duchu, a to v okamžiku,
kdy československé hranice s Německem,, Polskem a Maďarskem
budou zajištěny. Tento okamžik může nastat, jakmile president bude v
Praze a jakmile zasedne Národní shromáždění. President nemyslí, že je
oprávněn sám otázku řešit. Není však obavy, že by čs. lid byl proti
odstoupení Karpatské Ukrajiny. Bylo by také dobře, kdyby byla
připravena smlouva, jak předám Karpatské Ukrajiny bude provedeno.
Hospodářství Karpatské Ukrajiny bylo pasivní a bylo tam námi mnoho
investováno. Je pravda též, že na slovenském území žije část
ukrajinského obyvatelstva a též na území Karpatské Ukrajiny je určitá
část Slováků. Snad by bylo lze provést výměnu obyvatelstva, bude-li to
nutné, při čemž dnešní hranice mezi Slovenskem a Karpatskou
Ukrajinou by zůstaly nedotčeny.
Nato Molotov velmi jasně a určitě prohlásil, že je samozřejmé, že
zůstane při starých hranicích."
Brzy mělo být jasno, že i toto tvrzení Molotovovo bylo obyčejnou lží.
Ještě jednou se o Podkarpatské Rusi mluvilo v Moskvě dne 23. března.
Fierlinger o tom vypravuje:
"Molotov zahájiljednání poznámkou, že se vrací k otázce Karpatské
Ukrajiny. Mluvil o tom se Stalinem, a s jinými sovětskými činiteli a
všichni stojípřed otázkou, co říci v tom ohledu Nejvyššímu sovětu. Dále
konstatuje, že president několikrát o této věci během války mluvil se
sovětským velvyslancem Ivanem Majským v Londýně, jakož i u nás
akreditovaným velvyslancem Bogomolovem a vždy mluvil souhlasně v
tom smyslu, že Karpatská Ukrajina má připadnout Sovětskému svazu.
Zejména v poslední době vyjadřoval se v tom smyslu, že jelikož
východní část Polska připadne Sovětskému svazu, je přirozené, že
Karpatská Ukrajina by měla připadnout SSSR, čímž by ČSR získala
společné hranice se Sovětským svazem.. Podle zprávy velvyslance
Majského se president vůči němu vyjádřil, že počítá dokonce se
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sovětizací ČSR. neboť hlavním jeho přáním je, aby Československo
bylo svobodné. K tomu Molotov hned připomněl, že nikdo v
Sovětském svazu sovětizací ČSR nežádá.
Na poznámky Molotovovy president odpověděl, že nemá po ruce své
záznamy a nemůže tudíž přesně reprodukovat svůj tehdejší rozhovor s
velvyslancem Majským, ale může pouze prohlásit, že vůči sovětským
představitelům vždy zdůrazňoval, že považuje připojení Karpatské
Ukrajiny k Sovětskému svazu za přirozené a že dnes, kdy otázka je
aktuální, lze se o tom dohodnout. Komisař Molotov odpověděl, že
odevzdání netřeba uskutečnit ihned, ale byl by rád. kdyby mohl dostat
od presidenta prohlášení pro Nejvyšší sověťjestlis tím president ovšem
souhlasí. Přitom bylo s obou stran konstatováno. proč je připojení
Karpatské Ukrajiny k SSSR žádoucí i z důvodů strategických!, to jest,
jak president výslovně pravil, aby sovětská armáda stála již na naší
straně Karpat, což pro naše bezpečí a klid ve Střední Evropěje velmi dů
ležité.
Molotov s tím plně souhlasil a podotkl, že v době, kdy Horthy
připravoval kapitulaci a vyslal do Moskvy svou delegaci... tu
samozřejmě Maďaři - a činí tak dodnes - zdůrazňovali, že chtějí věčně
žít v těsném přátelství a ve spojenectví s SSSR. Avšak-praví Molotov těžko horthyovcům věřit. Hitler se o chystaném puči dověděl a je
známo, jaký osud stihl Horthyho. Nyní Maďaři se stále tváří
mírumilovně, a bude-li mezi Maďarskem a SSSR společná hranice, je
pravděpodobné, že se s dnešním svým osudem smíří a že v Dunajské
kotlině bude klidí. President k tomu podotkl, že chápe, jak v tom ohledu
strategicko-zeměpisné momenty jsou důležité.
Komisař Molotov v závěru pravil, že postoupení Karpatské Ukrajiny
Sovětskému svazu vyvolá značné nadšení na celé Ukrajině a podstatně
zlepší vzájemný poměr mezi ČSR a SSSR. “Nemyslím,, že na tom
Československo něco ztratí," dodal.
Když se pak dostalo presidentovi znovu ujištění ohledně hra
nic dělících Slovensko od Podkarpatsko, bylo ujednáno,
že dojde k výměně příslušných dopisů pro presidium Nejvyššího sovětu,
v nichž bude zachyceno, co bylo mezi oběma stranami v tom ohledu
ústně dojednáno.....”
Dr. Táborský Fierlingerovu verzi ani nepotvrzuje, ani nevyvrací. Po
dle Táborského dr. Beneš jednal s Molotovem o této věci až 24. března
1945, když Molotov měl na stole záznamy o všech rozhovorech dr. Be
neše se sovětskými státníky a diplomaty od r. 1939 - očividně a “pro vše
chny případy”. Dr. Beneš se nevzpíral proti žádanému odstoupení úze
mí, ale snažil se oddálit formální provedení tohoto (praktickyjiž dávno
provedeného) kroku do doby jeho návratu do Prahy. Na tom trval i
když Gottwald a jeho soudruzi houževnatě žádali okamžité odstoupení.
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Konečně Táborský zaznamenává Benešovo úsilí o příslib Molotova
ohledně starých hranic mezi Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Pří
slib sice obdržel, ale dodržován nebyl.
Podle tohoto kusého vylíčení průběhu jednání, jak je vylíčil dr. Tá
borský, se nedá zjistit, do jaké míry Fierlinger věrně a úplně reproduku
je, co se v Moskvě mluvilo. Ale i podle Táborského verze dr. Beneš na
dále nevylučoval názor, “že by president republiky...mohl učinit nějaké
oficiální usnesení o vzdání se toho nebo onoho území”.

Dohra v Moskvě a v Praze
V Košickém programu z 5. dubna 1945 nová československá vláda
slíbila vyřešit tuto prakticky dávno vyřešenou otázku “podle demokra
ticky projevené vůle karpato-ukrajinského lidu” - o kterou se nikdo ne
zajímal. Ani formálně se nečekalo na žádné definitivní určení hranic na
nějaké mírové konferenci. V přítomnosti Stalina a celé řady českoslo
venských ministrů (Nejedlého, Procházky, Ripky, Svobody a
Ursínyho) byla dne 29.6.1945 v Moskvě podepsána “smlouva” o tom,
že Podkarpatská Rus “podle vůle jejího obyvatelstva” se spojuje se svou
starou vlastí Ukrajinou a že se stává součástí Ukrajinské sovětské repu
bliky. Ani jinde tak oblíbené “lidové hlasování” o připojení k Sovět
skému svazu se na Podkarpatské Rusi nekonalo. “Smlouva” o odstou
pení území dávno již sovětizovaného byla podepsána za Českoslo
vensko Zdeňkem Fierlingerem jako předsedou vlády a dr. Vlado Clementisem jako státním tajemníkem v ministerstvu zahraničí a za SSSR
Molotovem. Tento dokument násilí, vyděračství a prolhanosti Fierlin
ger označil v rozhlasovém projevu po návratu z Moskvy za výraz “slo
vanského bratrství”. Když v Praze dostali do rukou “smlouvu” a při
pojenou mapu, která ukázala novou hraniční čáru, zjistilo se, že Sovět
ský svaz si bez veškerých diskusí a v rozporu s prohlášením Molotova
přivlastnil také důležitý železniční uzel Cop ležící na půdě Slovenska.
Také k tomuto aktu “slovanského bratrství” se musilo mlčet. Proza
tímní národní shromáždění, které se ustavilo v Praze 28.října 1945 (ni
koli jako řádně zvolený parlament!), jednomyslně - 194 hlasů “pro”,
žádný proti - bez rozpravy 16) ratifikoval “smlouvu” dne 22.XI. 1945.
Zpravodaj ústavně-právního výboru, komunista Jaromír Dolanský, se
nestyděl prohlásit - podle sněmovního protokolu - že tento akt “patří na
stranu aktiv, patří k oněm velkým pokrokovým činům naší národní a
demokratické revoluce, na níž. budujeme náš nový a státní život... Této
smlouvě patří, aby byla zapsána zlatým písmem do nových dějin našich
národů”. (I to se přijalo mlčky a mlčky se o tom hlasovalo.)
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Generální zkouška pro pozdější akce?
Je nasnadě otázka, proč vlastně Sovětský svaz v okamžiku, kdy ještě
byl odkázán na západní pomoc, a kdy se proto jinak snažil o vyvolání
dojmu diplomatické korektnosti, jednal tak flagrantním způsobem pro
ti jasným a jednoznačným smluvním závazkům. Je to i s dnešního hledi
ska překvapující, že Sovětský svaz ukázal světu ve všech podrobnostech
a se vším příslušenstvím lsti, násilí, pokrytectví a prolhanost, vzor toho,
co mínil učinit ve větším rozsahu později, a že svět tomu vůbec nero
zuměl, ba ani to nevzal na vědomí.
Zdá se, že to byla skutečná generální zkouška pro pozdější předsta
vení. Sotva se asi mýlíme, vidíme-li dva různé motivy v tehdejším po
stupu Moskvy. Jednak se sovětské vládě jednalo o to, dostat bez obtíží a
bez nejmenšího rizika důležitou vojenskou bázi na druhé straně Karpat,
současně však páni v Kremlu chtěli vyzkoušet, jak daleko mohou jít,
aniž by vyvolali protest západních spojenců a československá vláda se
postarala, aby k takovému zásahu dojít nemohlo. Psychologicky je po
chopitelné, že západní mocnosti stejně jako dr. Beneš váhali během vál
ky o této záležitosti mluvit příliš hlasitě, aby nedodávali nacistické pro
pagandě ještě více materiálu, ačkoli tato úvaha měla být pro Moskvu
neméně důležitou. Postoj dr. Beneše byl právem nebo neprávem ovliv
něn obavou, že “spojenec” by mohl stejnou tragikomédii zahrát také na
Slovensku. Poněvadž se to nestalo (a když se to nestalo, pak nikoli kvů
li příslibu některému spojenci), SSSR se cítil bezpečným. Tím hůře,
když v sázce bylo mnohem více než pouze Slovensko!
I když se zdráháme vykládat poměry roku 1944 ze zorného úhlu dneš
ka, zdá se přece jen nepochopitelné, jak někteří českoslovenští politi
čtí činitelé mohli ještě po událostech na Podkarpatské Rusi věřit v upří
mnost Sovětského svazu a jak mohli vidět v čs.-sovětském poměru něco
jiného než nevyhnutelné zlo. 17)
Pud sebezáchovy měl dr. Benešovi říci, že je nutno západní spojence
aspoň důvěrně o tom informovat, co se na Podkarpatské Rusi ve skute
čnosti stalo. Možná, že takové sdělení by nebylo změnilo chod událostí,
možná ale také, že by se min. předseda Churchill pak nebyl cítil opráv
něn prohlásit 27.února 1945 v Dolní sněmovně, že “nezná vládu, která
přesněji dodržuje převzaté smluvní závazky i tam, kde jsou pro ni tíži
vé, než vládu Sovětského svazu”. V tom, že Západ nebyl vůbec infor
mován je a zůstane kus velké viny.
To, co se v zapomenuté krajině na úpatí Karpat odehrávalo, nezůsta
lo ovšem zcela zatajeno západní diplomacii a tisku. 18) Nicméně proto
koly Jaltské konference potvrzují, že nikdo z účastníků na Podkarpat
skou Rus ani nepomyslil, když se 3. února 1945 zahájilo jednání. Stalin
neměl důvod tuto otázku nadhodit. Mělo to ale platit i pro ostatní part
nery? Zdá se, že jim nebylo ani v nejmenším jasno, jakou divnou přede
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hru pro jednání v Jaltě představuje podkarpatoruský případ, jímž
Kreml - ještě v době spojenectví mezi Východem a Západem - zahájil
proti Západu studenou válku.

1’tizuáiiikt:
1) Ve svém článku “Beneš and Stalin - Moscow, 1939 and 1945” v americkém Journal of
Central European Affairs, (červenec 1953) dr. E. Táborský cituje v této souvislosti násle
dující záznam dr. Beneše o rozmluvě s Molotovem: In thefirst place I thanked Molotov
for Bogomolov's message concerning our pre-Munich frontiers and I emphasized that
only the Soviets were able to see clearly and accurately in such matters. Molotov confir
med the message to me, adding that the USSR was in favour ofpre-Munich frontiers be
cause they could not consent to, or accept, anything which was connected with Munich
and its consequences. Molotov expressed his satisfaction that their point of view was
thereby clearly stated.
2) Sest let exilu a druhé světové války, str. 107.
3) Původní znění v New- Yorkských listech, 3.6.1943. O tom, ž.e nešlo o nahodilou a auto
rem neschválenou verzi svědčí okolnost, že citovaná pasáž byla uveřejněna později an
glicky v oficiální sbírce President Beneš on War and Peace, New York 1943, str.68, odkud
byla převzata publikací War and Peace Aims of the United Nations, (vydavatelka Louise
Holborn) sv.II., str. 1014, Boston 1948.
4) Plné znění smlouvy v Úředním věstníku československém, roč.V., c. 1, a v publikaci
Sest let exilu a druhé světové války, str. 310-313.
5) Sest let exilu a druhé světové války, str. 144.
6) V pražské publikaci Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 (Praha
1966) je pod č.508 v druhém svazku otištěno poselství dr. Beneše do vlasti z. 2.3.1943,
v němž čteme: Spojení Slovenska a Podkarpatské Rusi s českými zeměmi je vlastně věc
hotová a nic na světě jí nezabrání... Máme s Ruskem o své samostatnosti a jednotnosti
svého území pevnou dohodu. Rusko prostě uznává předmnichovskou republiku a pomů
že nám ji obnovit v dřívější formě.
7) V reprodukci zmíněného poselství v londýnském vydání publikace Sest let exilu (str.
220-262) byla citovaná pasáž vypuštěna. Pokud se autor tohoto pojednání pamatuje, ne
bylo tomu tak v pražském vydání této sbírky (1946). Citované znění podle knihy dr. Hu
berta Ripky East and West, str.140. Táborský ve zmíněném již článku dále cituje z memo
randa, které předal dr. Beneš Molotovovi v Moskvě, tuto větu: Czechoslovakia will he re
cognized internationally as the Czechoslovak national state, i.e., a state of Czechs and
Slovaks to which there will be attached the Subcarpathian Ukraine with a special auto
nomous status. Na základě vlastních záznamů dodává k tomu toto: Not only that. When
he (Benei) had his main talk with... Stalin two days later (18. prosince 1943) he raised the
issue again hoping he might get a confirmation directlyfrom Stalin himself. And he was
right. Stalin cut him short and said: “Subcarpathian Russia will be returned to Czechoslo
vakia. We have recognized the pre-Munich frontiers of Czechoslovakia and that settles it
once for all".
8) Viz Klement Gottwald, Spisy, sv.XL, Praha 1955, str. 259-272.
9) Plné znění dohody v Úředním věstníku československém a v publikaci Sest let exilu a
druhé světové války, str. 314.
10) Hubert Ripka: E.ast and West, str. 150; česky ve Zprávách Státní rady. roč. IV., c.3,
str. 16.
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11) Pokud v dalším není nic jiného uvedeno, jsou citované dokumenty převzaty z knihy
Zdeňka Fierlingera V službách ČSR (sv.I1., Praha 1948). Ačkoli tato kniha představuje
systematický pokus o falšování dějin ve prospěch tehdejší sovětské verze, byla přece staže
na z oběhu ihned po vydání. Doklady tam uveřejněné mluví totiž jasně proti tvrzením
Fierlingera a sovětské propagandy, jíž Fierlinger ve skutečnosti již za války sloužil.
12) Josef Josten: Oh, My Country, London 1949, str.40. (Československožaluje, Chicago
1949. str. 34).
13) Viz citovanou knihu Josefa Jostena, str.40 fstr.35 českého vydání).
14) Tento telegram byl též otištěn dr. Táborským v jiném jeho článku "Beneš and the So
viets”, Foreign Affairs, leden 1949. Podle této verze patří po slovech: Zdá se mi však, že
vláda ukrajinská... vložka: ...a ukrajinští vojáci. Po této větě by přišla další Fierlingerem
neotištěná: The Ukrainian Communist Party wants to confront Moscow with accom
plishedfacts and does not respect anybody but follows its own aims headlessly. Po další
větě Fierlingerem citované: Nemyslím, že je v tom dvojí hra Moskvy a mám dojem, že to
začínájít přes hlavu i proti ústřední vládě, následuje u Táborského vložka: This would, of
course, be a serious development. One should not forget that Ukrainian nationalism is
and will be dangerous in every respect and Moscow must reckon with this. This is, at least,
how I view the matter at present.
15) Němec vysvětluje tuto věc ve své citované knize (Němec-Moudrý, str. 147) nátlakem
čs. komunistů v Moskvě, ohledy na sovětskou cenzuru a nadějí, že Beneš bude s to "číst
mezi řádky”.
16) Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom soviet
skych socialistických republik, z 22.XI.1945, Sb. č.2/ 1946.
17) Srovnej např. projev poslance Ducháčka v Prozatímním národním shromáždění dne
8.3.1946, kde podle těsnopisného záznamu protokolu řekl mj.: Není... frázi, jestliže ří
káme. že naše spojenectví se Sovětským svazem je pilířem naší zahraniční politiky. Který
jiný pilíř, neměl-li být vytvořen z papíru, bychom vůbec mohli mít? Naše smlouva se So
větským svazem zaručuje nám okamžitou pomoc Ruska pro případ ohrožení... Smlouva
s bratrským Ruskem... je ovšem též výrazem společných našich snah a zájmů... Spojenec
tví s Ruskem je věcí všech stran Národní fronty... je věcí celého národa...
18) Např. The Times, 16. ledna 1945, The Economist, 20. ledna 1945, The New York Ti
mes, 20. ledna 1945.
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Bismarckův neexistující výrok
J. W. Bruegel
Redakci tohoto časopisu se stala menší nehoda, a chci se pokusit
trochu ji napravit. Svého času byl jsem tázán, zda mi je známo, kdy a
kde Bismarck použil často citovanou větu: “Kdo je pánem Čech, je
pánem Evropy” (nebo Střední Evropy). Neměl jsem odpověď na tuto
otázku, ale čirou náhodou a pomocí profesora Vratislava Buška v New
Yorku jsem přišel původnímu citátu na stopu. Napsal jsem o této věci
článek pro vídeňský časopis “Der Donauraum” a poslal jsem českou
verzi redakci “Proměn”. Redaktorovi se věc líbila (aspoň to tvrdil) a
chtěl to uveřejnit. Ve Vídni byli rychlejší. Článek nejen vyšel, ale na
základě toho se ohlásil u mne rakouský státní archivář Dr. A. K. Maily.
Během delší korespondence mi poslal cenné údaje, které záhadu skoro,
ale stále ještě ne docela, luští. Proto jsem vyrobil doslov k původnímu
článku, který ale následkem nedopatření, nebo nedorozumění, v
“Proměnách” nikdy nevyšel. Když redaktor dostal můj doslov, měl
dojem, že to je pokračování článku, který již byl otištěn a dal pro to
doslovu titul “Ještě o Bismarckovi" (viz “Proměny”, ročník 14, č. 4,
říjen 1977, str. 77), ačkoliv se v tomto listě o Bismarckovido tédoby nic
neřeklo. K nedorozumění přispělo, že původní článek byl poslán do
tiskárny, kde se rukopis ztratil. Krátký článek “Ještě o Bismarckovi” v
“Proměnách” z října 1977 musel proto zůstat čtenářům nesrozumitelný.
Proto chci krátce rekapitulovat to, co stálo ve ztraceném rukopise a v
otištěném dodatku.
Při studiu původních spisů francouzského ministerstva zahraničí
(dossier 31) jsem našel memorandum “Comité national des Pays
Tchěques” z 12. října 1918, které bylo předloženo Quai d'Orsay drem
Lvem Burským. V tomto memorandu se argumentovalo pro zachování
celistvosti “historických zemí” (Čechy, Morava a Slezsko) a proti všem
snahám k odseknutí pohraničních okresů s německou většinou. V této
souvislosti bylo upozorněno na domnělý výrok Bismarcka, který v
rozhovoru s francouzským velvyslancem v Berlíně, Chaudordym, v r.
1879 prý řekl:
“Le maitre de cetteforteresse naturelle quest la Bohéme sera toujours le
maitre de ľEurope Centrale."
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Žádný pramen udán nebyl. Ale když jsem, zase náhodou, sáhl ke
knize Hanse Raupacha “Bismarck und die Tschechen im Jahre 1866”
(1937), našel jsem tam na str. 34 poznámku o rozmluvě Bismarcka prý s
Chaudordym v r. 1879. Výrok o “pánu Střední Evropy”, na který se
často odvolával jak T. G. Masaryk tak Edvard Beneš, tam sice nebyl
citován (byl tam jiný citát, podle kterého Německo nemá plány na anexi
Cech), ale Raupach udal pramen. Psal, že za celou věc děkuje známé
publikaci “Ottův naučný slovník”.
Na základě těchto ne zcela přesných údajů se podařilo profesoru
Vratislavu Buškovi, najít v New Yorské Public Library Ottův naučný
slovník, vydání z roku 1891, a v něm pojednání se značkou K.T. o
Bismarckovi. K. T. (podle prof. Buška to byl spisovatel Karel Tůma)
cituje, co v domnělé rozmluvě z r. 1879 Bismarck řekl Chaudordy-mu o
Cechách. Podle K. T. Bismarck francouzskému diplomatu vysvětlil, že
Německo nemíní Rusku přenechat Cechy, "tuto přírodou tvořenou
pevnost", ale že samo nemá aspirace získat Cechy, poněvadž by to
znamenalo bezohlednou válku s Ruskem. Ale věta o tom, že “kdo je
pánem Cech, je pánem Střední Evropy, tam není! Někdo očividně snad autor memoranda, které Dr. Borský v r. 1918 předal na Quai
d'Orsay - si tuto větu vymyslil a přidal, a z toho se odvozuje celá
kontroverze.
V této situaci se hlásil k slovu rakouský archivář Dr. Maily a
upozornil mě na to, že Chaudordy byl velvyslancem v Cařihradě,
nikoliv v Berlíně. Nikdy s Bismarckem neměl žádný rozhovor. Naproti
tomu tehdejší francouzský velvyslanec v Německu, hrabě SaintValliers, poslal svému ministrovi 14. listopadu 1879 dlouhý telegram o
rozmluvě, kterou měl s Bismarckem. V tomto dokumentu stojí pasáž o
Cechách, ovšem zase bez věty o “pánu Evropy”. Tento telegram byl
uveřejněn v oficiální publikaci Documents Diplomatiques Frangais
(1871-1914) v r. 1930.
Abych shrnul (dosavadní?) výsledek dlouhého pátrání: Bismarck se
nikdy nevyjádřil ve smyslu, že ten, kdo je pánem Cech,, je pánem střední
Evropy nebo celé Evropy. Zdá se, že běží o výmysl. Nedalo se zjistit, kdo
si to vymyslel. Není jasno, jak došlo k záměně mezi Chaudordym a
Saint-Valliersem. A není také vysvětleno, jak K.T. mohl citovat v r.
1891 z důvěrného telegramu, který byl oficiálně publikován až v roce
1930.
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VZPOMÍNKY

JAN PALACH 1969-1979
Richard Drtina

Já jsem se k tomu narodil
a k tomu jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě.
Kazdy, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
Jan, 18;37
Bylo mu sotva dvacet. Svůj mladý život a své upřímné naděje spojil
s nadějemi osmašedesátého roku. Věřil, že jeho země, jeho bližní i on
sám mají právo na svobodu. A když bylo vše zmařeno pod pásy ruských
tanků, odhodlal se k zoufalému činu. Ve službách protestu. Vybral si
čas i místo. Nejrušnější hodinu návratu lidí ze zaměstnání. Nejrušnější
místo ve středu Prahy.
Bylo to vlastně někde uprostřed Evropy ve druhé polovině 20. století.
Mlčící většiny pluly s prodem doby, a svět, jak pravil básník, v podstatě
držel hubu.

Zpráva: Sám sebe polil benzinem z bílého kbelíku z umělé hmoty.
A sám se zapálil. Několik minut po půl čtvrté odpoledne 15. ledna 1969.
Necelých pět měsíců od vpádu sovětských vojsk do Československa.
Čin provedl v prostoru pod Národním muzeem, v horní části Václav
ského náměstí. Chodci zůstali náhle zmrazení překvapením nad neob
vyklým jevem: v tomto prostoru v tuto dobu proběhl hořící předmět.
Byl to Jan Palach, student University Karlovy.
Ten večer vystupuje v televizi ve zvláštním dodatku ke zprávám s na
léhavou až zoufalou prosbou k mládeži básník Jaroslav Seifert. Apeluje
na všechny mladé a hlavně na další připravené k témuž činu a prošije,
aby nenásledovali tragického příkladu.
V dějinách přichází okamžik, kdy se něco musí stát. Proti zlu se musí
něco dělat, bojovat takovými prostředky, jaké jsou...
Jan Palach, leden 1969
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Jsou situace, kdy slova jsou příliš málo.
V lidské oblasti neplatí, že život je vždy hlavním důvodem k životu.
To je biologizující tautologie. Hierarchie hodnot, do kterých člověk in
vestuje svůj život, je ovšem různá. Někteří se pachtí za majetkem, za
prestiží, úspěchem, slávou či mocí, jiní za zábavou a požitky, jedni pri
mitivně vegetují a druzí touží po poznání, tvorbě, přátelství, lásce, druž
nosti, Bohu - a svobodě i spravedlnosti.
Chlapec, který si měl čítat ve Stříbrném větru a zpívat jeho píseň:
“Život, život, jeho slávě se pokloňme, jeho chválu zpívejme...”, cítil, že
vše je popřeno, zrazeno a zaprodáno. Se vší svou mladou, svěží a neopotřebovanou citlivostí prožíval hořkost zklamání. Rozhodl se k od
mítnutí života, k popření sama sebe. Ve službách protestu. Zoufale tra
gickým sebeničivým gestem chtěl vyburcovat svět.
Dva týdny po Janu Palachoví, o nějakých dvě stě metrů dále, v pasá
ži domu, neboť místo u sv. Václava bylo už pod dozorem policie, učinil
přesně totéž student Jan Zajíc. Také on zemřel.
Existují lidé, pro něž svoboda a ideály stojí výše než cena života. Svou
promluvu artikulují činem.
Každý, kdo je z pravdy, slyší jejich hlas.
Zemřel prof. Robert Auty
Jen několik dní před zahájením Vlil, mezinárodního sjezdu slavistů v
Záhřebu a Lublani, kterého se mínil zúčastnit, zemřel náhle, dne 25. srpna 1978,
ve svém působišti v Oxfordu, vedoucí představitel britské slavistiky, profesor
Robert Auty, ve věku necelých 64 let.
Jako profesor srovnávací slovanské jazykovědy profesor Auty působil na
oxfordské universitě od roku 1965. Jeho vědeckou specializací byly dějiny
spisovných jazyků, zejména češtiny a slovenštiny a rovněž jazyků
jihoslovanských. Cenný přínos představovala též jeho účast v učených
společnostech a v redakcích významných vědeckých žurnálů.
Počátky vědecké kariéry prof. Auty byly spjaty s germanistikou. Zájem o
slovanskou jazykovědu u něho vznikl za studijního pobytu ve střední Evropě, v
polovině let třicátých. Je zajímavé, že k slavistice došel nikoliv přes rusistiku, ale
bohemistiku. Své znalosti češtiny uplatňoval prakticky z.a druhé světové války,
nejdříve v práci s čsl. exilovou vládou v Londýně a pak na britském ministerstvu
zahraničí (Foreign Office).
Intenzivní vědecká činnost prof. Auty zahrnovala časté cesty do zahraničí.
Byly to především studijní cesty a pobyty v zemích střední a jižní Evropy, ale
dosti často i návštěvy a pobyty na tomto kontinentu a i v jiných částech světa.
Tak v r. 1968 přednášel v jarním semestru na Kalifornské státní universitě v Los
Angeles a na podzim r. 1975 na University of Otago na Novém Zélandu.
Jeho významný přínos slovanské jazykovědě byl oceněn celou řadou uznání,
čestných členství a vyznamenání, z nichž možno uvést např. čestné členství ve
Slovenské jazykovedné spoločnosti a Zlatou medaili Josefa Dobrovského,
udělenou Československou akademií věd, v roce 1968.
M f
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Jiří Kaiser, známý jako malíř Kayser, (původní jméno holandských
předků) se narodil r. 1918 a ve svých devatenácti letech započal studie pro
fesury kreslení a deskriptívni geometrie na pražské technice. Po válce do
končil studia na pedagogické fakultě Karlovy university, kde později také
vyučoval. V roce 1952 byl jmenován poradcem v oboru průmyslu porcelá
nu a později řídil výtvarnou složku výstavby nového sídliště u Mostu. Byla
mu udělena “Cena 50. výročí CSR” za moderní malbu. V témže roce opu
stil s rodinou vlast a po krátkém pobytu ve Vídni emigroval do Kanady.
Učil na universitě Laval v městě Quebeku, zabýval se malbou, restaurová
ním a v posledních letech užitou grafikou.
Kayserova tvorba byla ovlivněna kubismem a expresionismem, téma
ticky volil motivy z měst a prostředí, kde žil. Jeho oblíbeným tématem byla
kvarteta a Kafkovské mystické postavy, analyzované v řadě leptů. Jak sám
prohlašuje, vždy maloval pro své uspokojení, bez zájmu o materiální
úspěch.
J.L.
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BELETRIE

Čtyři zastavení
Jaroslav Havelka
Jako dnes vidím tu osamelou trnku. Pokřivená se rýsovala neklidně
proti nebi, když jsem vycházel z borového lesa nad nádražím. Kolikrát
se ještě ten obraz přenese do růžence podobných vjemů, a přece vždy
ta trnka obhájí svoje prvenství: záhadná síla nervózní výstřelnosti s
nejjemnější krajkou pravděpodobnosti průseku křivek. Kolikrát jsem ji
hledal v zamžené tůni svých procházek v nespočetných samotách cizích
strání. Zastavoval jsem se u stejného sklonění stráně a očekával, že snad
náhle vyroste a zakouzlí prázdné vysoké nebe, bolestně žádající oporu
jakéhokoliv předmětu, aby se stalo nebem. Znám se se stromy docela dů
věrně, ale přece ten nejdůvěrnější, té mé dávné vysočiny, tam trvale
chybí. Jako by se má trnka propadla rakovinovým porušením půdy a
navždy se zalkla v moři mého narůstajícího nevidomá. Vzal jsem jí
význam té dávné zúžasnělé pozornosti, bez níž je chudým a
bezvýznamným topivem pod kotlem na sváření kořalky. Zchřadla mou
nepozorností jako maminčina kuchyně. Není, protože tam nejsem, a
možná, že by nebyla ani kdybych se vrátil. Mé oči už zeslábly a
stárnutím splaskává balónek úžasu, nafouklý trumpetou mého dětství.
Její křivení bylo mou útěchou i snem o nevyslovitelných kouzlech
obyčejnosti promítnuté do věčna. Voněla mi tehdy záhadně jako
zavánění čerstvě prolité krve neznámého obětního zvířete. Chodil jsem
kolem ní tou nakloněnou strání rovnou do poetického nebe svého
mládí, které si tak bláznivě stýskalo, že mu bylo dovoleno zestárnout.
Až pak, později, jsem poznal, že to nanebevstoupení kolem mé trnky je
jen krajinou duše, která propadá sítem namrzajících vloček, jakmile
mládí zvolna zmizí za obzor stále se zmenšujícím oblakem táhnoucích
ptáků. Tak jsem si tu trnku vlastně znovu zamiloval pro to teskné
rybniční ticho čehosi přešlého, přeletělého, promarněného a nedbale
vymazaného z jitřních líbezností výkresů mého mládí. Stala se mi tak
boží mukou zastavení a zarůstajícím patníkem na samotách, kam
vodím s neochvějnou věrností všechny své pravé lásky.
•••
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V náznaku tmy se tyčí topol, jehla zabodnutá do obruby dne.
Pohádky marna, ovečky snů a třeskuté mrazy nevíry se tísní za oknem,
jímž pozoruješ odcházení. Už dávo tomu, co ses odhodlal být malířem
světnice vlastní duše, o niž se občas pokouší mdloba z nesmírná. Kam
patříš v tom tichu světa? Možná, že sis zasloužil tu vlastní pečlivě
vybudovanou vnitřní samotku, o níž neví ani cvičení chrti. Kdesi v
hájemství dávné šťastliviny civějí tvé přešlé stopy, vytvořené chůzí po
blátivé neschůdnosti deštivých nedělí. 1 ty jsi tak často sám, že ani nevíš,
kterou ruku podat, když potkáváš člověka s tváří poctivě rozlitou po
košili, zástěře a po kolenou. Bojíš se vstupu do elektrárny vysokého
napětí skutečnosti, kde dohořívají zuhelnělé cáry sentimentality a
strachu. Hladový a v ponožkách stydlivosti pokašláváš do zkřehlé hrsti,
když přenášejí dalšího mrtvého, který jako mnozí předchozí zakopl o
hnát tvého nezájmu. A nad tím vším tichý sníh odpočítává vločky
nejjemnějších prstokladů, vrstvících závěj nad tvou strmou pamětí
všeho, co bylo a bude. Do čeho se sesuneš, než se vzpříčíš do slíbeného
přetrvání? Kolik ještě dešťů tvých skrytých smutků, kolem nichž unikáš
do jistoty, jež trvá v modři nad deštivým mrakem? Už se neptáš
třepotavých stínů bříz, ani tonoucích stínů včerejších radostí, ani
kamenných stínů hor, jež bez slitování zejí nad tvým stejně
nedostupným životem. Dojat svou vlastní nekonečností, obáváš se o
přelétavou spanilost vlaštovky, jež překresluje obzor všech tvých nadějí
křivkou tak úžasnou a navždy se ztrácející v houstnoucím splavu tvých
slz. Jsou rána, kdy do ticha, o něž. si opřel čelo anděl, zazní flétnou a
lesním rohem litanie končícího se podivování: byl jsi, nebudeš, a přece
budeš - jako krystal v srdci hory. Už ani nepřemýšlíš o svém osudu,
který se roztekl jako placka měsíce po náramném plechu nočních dění.
Není komu co z.azlívat, na koho se zlobit, o někom našeptávat
nepravdivé věci, protože už skončilo přesunování nábytku v té divné
komnatě, najaté od levobočka práz.dných bohů. Přišel čas, a ty se ještě
naposledy potýkáš s uvázáním té elegantní šlajfky, která tě falešně
představuje světu. A tu se topol, jehla zabodnutá do obruby tvého dne,
pohne bož_ím gestem k stoupání do prosvětleného sametu podivení.
Neboť probodnutým srdcem se vchází nejjistěji do radosti.
•••

Cas narůstá drobnými kvítky po zarostlém chodníčku. Cekám na
královské posly, zatímco oni odstrojují z.a ohybem cesty vážné a
uhrančivé velbloudy. Přijde jich dnes tolik k navštívení mého
nekalendářního svátku a ponesou dary k oslavě dne, který se počal
úderem hole o mechem porostlý balvan u potoka pod strání. Vím, že
každou chvíli vyrazí z chladného ještě lesa všichni ti známí loupežníci,
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Indiáni, piráti a hrdlořezové, s nimiž jsem se znal tak důvěrně, že se
hrnou okny a dveřmi mé nejdůvěrnější paměti. Chamraď nespoutaná,
veselá a barevná. Štítonoši holedbaví, zarostlí, jednoocí a nevonící po
vavřínu. Toho hluku a sběhu, lámání větví i klíčních kostí, hodokvasu a
rozlévání vařících polévek, vytí pošlapaných psů, jemného vrzání
jezdecké kůže, drnčení šípů a tětiv, opilého chrchlání a klení! Jsou tu
všichni, i já, jenž ostýchavě v hrsti mačkám otřepané strany knížek, z
nichž vyšli všichni ti drazí divocí, a přece tak čistě nevinní zlem a pravou
hrůzou. Přišli vinšovat, a už se horempádem hrnou do jedinečného
hájemství mého vděčného vzpomínání, aby tam odložili své dřevěné
meče, pistole a papírové helmice, a aby zase nebyli, tak jako není nic bez
vůle či zlovůle majestátu mé paměti. Cekám i na ty jiné, stejně důležité
posly, na ty sloupy, podpírající brokátový baldachýn mého očarování
prvotním životem. Nechci se ani hnout, neboť se vrátí bez cavyků, jako
by si jen odskočili se vyčurat na slunečnice pana Blažka. Tonda prý
přijde trochu později; to je ten stydlivý, co se nám, povedeným,
nepoved a stal se pak později farářem. Přihrnou se významně umazaní
nositelé planetaria, kde hvězdy neposkvrněného těla prokukují
záplatami a děrami v souhvězdí dokonalé důstojnosti života, visícího na
šňůrce znalosti rozdílu mezi křížalou a křemelákem. Cekám dychtivě na
Ferdu “blyskotku”, očí sršících bláznovstvím neopeřeného genia jazyka
tak sprosťáckého, že i necudný blín by se kormoutivě červenal. Narodil
se dozajista k vyřezávání kudlou. Nevyrovnatelný řezbář, červotoč a
datel, ale nejvzdáleněji nesvůj, když mu maminka stonala na souchotě,
a on se styděl před Stvořitelem za to, že ona jediná nekropí prádlo.
Václav měl moudré čelo a oči plné nepřemožitelné něhy. Stýskalo se mu
tajemně při stmívání, sedl pak těžce do trávy a mluvil blbě o čemsi tak
vzdáleném, že jsem mu vzrušeně sliboval facku. Naučil mě cosi o tom
stmíváni kolem věcí; někdy mi zavání ve vysoké trávě a nevím co bych
dal za to, abych si s ním mohl porozprávět o té šílené slávě stýskání.
Franta býval buřič, vrták, popleta, piplá a pižlák, ale dobroty tak
neutuchající, že si jednou zamanul, že vychová osiřelé vráně. Vodil pak
to nohaté motovidlo do školy a do kostela, a když se ta líbezná ale
nešťastná ochechule utopila v sudu dešťové vody, trápil se hluboce po
celé měsíce, toulal se sám po kopcích, rozdal všechny žíhané kuličky a
voněl od té chvíle zvláštní sladkostí posmutnělé dobrosrdečnosti, po
které bych ho poznal i dnes. Byl tam i tichý Slávek, který se v pěti letech
tak zamiloval do Lidušky, že se později stal básníkem a už nikdy nepsal
o ničem jiném než o ní. Liduška už není, přežil svoji lásku a stal se
osamělým ptákem na větvi, jenž tak sladce pěje o tom, co už není, i když
to dosud je. Kde jsou všichni ti neodmyslitelní bratři mého mládí, kdy
přijdou, a kterým časem si klestí cestu k té naší společné rozhledně, tak
vysoce vynikající nad vším ostatním pozdějším narůstáním? Jak mnoho
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bych chtěl v tento den a ještě jednou v soustředěné vteřině, zakopnout o
toho ryze zlatého spícího tetřeva! To jsou tedy ti moji vzácní poslové a
hosté. Jen od nich čekám vinšování v řeči strmé a téměř nedostupné
rozšafnosti mého stárnutí, zatímco zářivý oblak smíchu a bujarého
plácání do ramen ustupuje do neopakovatelného daleka. Ten zářivý
oblak mého mládí, za jehož třásněním končí údiv nad vším, co tak silně
bylo, a počíná údiv nad vším, co je.
•••

Co to prochází ztemnělými chodbami naší duše, když zavane
Requiem? Do tvrdého uzlu bezmoci se vplete Tuba Mirum i tvé
hranostajné poděšení. Průhledný kalich vína zatemní obzor mrkajícího
ztišení a náprstek člověčenství zacinkne o jehlu vesmíru. Vody se pak
rozlijí po všem, čemu třeba sucha a opatrování. Přirozená kulatost věcí
se nadme do bobtnání utopence a list žaludu se stane bobulí, z níž
zvolna řine inkoust odmlčování. I kdyby ještě pak znovu bylo dobře a
sladce odplývajícímu člověčenství, botu líbezného bezpečí stejně už
nikdy nenazuješ. Stal ses jednou provždy rekrutem osudné závrati skrze
kterou ses sesul do kořenů, a o světě budeš přemýšlet zespodu
napovrch. Vůně všeho, co je, tě navždy dojme vším, co není a nebude.
Lacrimosa Dies Illa budeš hrát na hřeben potažený papírkem
pouťového cukrdlátka, a právě nalezeného ryšavého oslíčka poženeš
stále strmějším lesem Jeseninova listopadu. Víš, že už nedojdeš, protože
jsi už došel. Svět se to dozajista zvětší, ale i zchladí nahrnutím dešťů do
otvorů, zejících kolem všech věcí, jež bývaly na dosah ruky jako první
den prázdnin, nabízející nejvěrnější psí tlamičku té urousané
radostnosti. Už dávno se ti nezdálo o něčem z maminčina království, a
přece v tom ztichlém poznávání rubu všeho, co je, zaslechneš daleký
soprán, nesoucí se beze spěchu do osamělé katedrály tvého ucha.
Poznáš pak, co je zpívané ticho ve všech jazycích světa. A ještě možná
nutno tak daleko jít, od tolika věcí se odpoutat, a tolikrát ještě unaveně
se podivit slzám mramoru. Možná však, že i v tom sesouvání se staneš
konečně opravdovým zasklívačem chrámových oken, tolik podoben
onomu chlapci, sbírajícímu barevné střípky po samotářských
odpoledních tvého dětství, které ještě nevědělo o růžici vytvořené z
kamene a snu. Vždyť i vesmír se možná popelí v hrstce našeho
práchnivějícího těla, ve sněhu vířícím kolem iluze našeho
nanebevstoupení, pod opuštěným oltářem dávno vykotlané úzkosti, a
naposledy pak v mizející kantiléně toho úžasného sopránu, jímž zvuk
započne, nese se a ustane. Requiem není ani tak hudba, jako tajemství
opadávajících vod, jež jednou obnaží zemi, již neznáš, ale z níž jsi vyšel.
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Významného data padesátého výročí
vzniku Pražského lingvistického kroužku
bylo vzpomenuto tímto obsáhlým sborní
kem, který vydalo slovanské oddělení Michi
ganské státní univerzity v Ann Arbor. Zahr
nuje celkem 27 příspěvků, které jsou zařaze
ny do tří oddílů: všeobecného, lingvistické
ho a literárněvědného. Sborník uvádí po
drobná informativní předmluva redaktora
prof. Ladislava Matějky a uzavírá seznam
přednášek, konaných v Kroužku od první
ho vědeckého zasedání v říjnu 1926 od roku
1948. S výjimkou čtyř příspěvků, které jsou
v německém znění, je text knihy anglický.
Po stránce obsahové se příspěvky dají roz
dělit na více kategorii. Jsou zde práce pře
hledné, jako např. obrysová historie a zhod
nocení mezinárodního významu Kroužku
z. péra redaktora, cenný příspěvek Ľubomíra
Ďuroviče o počátcích strukturalismu na Slo
vensku anebo zajímavá studie švédského
lingvisty Bertila Malmberga o ohlasu praž
ského strukturalismu ve Švédsku a ostat
ních skandinávských zemích. Dále sborník
přináší osobní vzpomínky, jako např. pří
spěvky Milady Součkové či německého filo
sofa Ludwiga Landgrebe nebo obsáhlejší
reminiscenci nedávno zesnulého ukrajin
ského literárního vědce Dmytra Cyževského. Velmi důležitou částí sborníkuje rozbor
vědeckého přínosu vedoucích osobností
Kroužku. Hluboce procítěná studie Roma
na Jakobsona si všímá prací a životních osu
dů dosud nedoceněného ruského folkloristy
Petra Bogatyreva, zatímco ostatní příspěvky
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v této skupině jsou věnovány dílčím otáz
kám vědecké činnosti jednotlivých osobno
stí. Tak např. René Wellek se obšírně roze
pisuje o literárněvědné činnosti zakladatele
Kroužku Viléma Mathesia, Thomas Winner
rozebírá semiotickou estetiku Jana Mukařovského, Morris Halle obrací pozornost na
zásluhy Romana Jakobsona v oblasti studia
zvukové stránky jazyka a Edward Stankie
wicz podává zhodnocení morfonologických
prací jiného vynikajícího ruského lingvisty,
předčasně zemřelého Nikolaje Trubeckého.
Další část příspěvků je věnována jednotli
vým oborům činnosti Kroužku. Do této čá
sti spadá např. příspěvek Herty Schmidové
o pojetí estetické funkce umění, práce Petra
Steinera o pojmové základně pražského
strukturalismu, studie Wolfa Schmida, vší
mající si styčných bodů pražského struktu
ralismu a ruského formalismu a esej Herberta Eagla o významu intonace pro stru
kturu verše. Konečně sborník obsahuje ně
kolik příspěvků lingvistů a literárních vědců,
kteří se k odkazu Pražského lingvistického
kroužku hlásí svým přístupem k řešení kon
krétních vědeckých problémů v současné
době. K těmto patří např. příspěvek Jindři
cha Kučery a Elizabeth Cowper, zabývající
se funkčním členěním věty, práce Lubomíra
Doležela, věnovaná semiotice vyprávěčské
techniky, příspěvek Jiřího Veltruského k se
miotice hereckého umění anebo práce Su
sumu Kuno o třech perspektivách funkční
ho přístupu k problémům syntaxe. Tato po
slední kategorie prací sborníku, určená spe
cialistům, představuje nejnáročnější část ce
lého souboru.
Je třeba říci, že přes své značně široké po
jetí a různé zaměření příspěvků, je tento
sborník dílo úspěšné. V četných případech
jde o příspěvky vysoké až vynikající úrovně.
Převážná část prací je dostupná čtenářům-

neodborníkům, kteří v nich najdou bohat
ství fakt, myšlenek a zajímavých postřehů.
Sborník však obsahuje i dostatek materiálů,
které jej činí zajímavým a atraktivním též
pro specialisty. Tito v něm uvítají též užiteč
né bibliografické údaje, kterými jsou doplně
ny mnohé příspěvky, jakož i závěrečnou část
sborníku, která přináší seznam přednášek
konaných v Kroužku za dvaadvacet let jeho
působení. Nemile je však překvapí skuteč
nost, že kniha není opatřena indexem, do
konce ani ukazatelem jmen.
Vydání této knihy je třeba uvítat jako zá
služný čin. Redaktoru profesoru Ladislavu
Matějkovi patří náš dík za toto vhodné uctě
ní padesátého výročí vzniku hnutí, jež tak
pronikavě zasáhlo do rozvoje jazykovědy
a literární vědy v naší vlasti a postupně ovliv
nilo rozvoj těchto disciplín v Evropě a v dal
ších částech světa.
Milan Fryščák

Vcelku je to vzácný referát, neboť zahr
nuje nejen vzpomínky z vlasti v začátcích
německé okupace, ale i složitý exodus do
exilu; zejména však návrat cestou letadla a
padáku. V tom všem se nesmírně liší od či
stě politických pamětí zdob války, v nichž
autoři mnohdy nerozlišují fakta a vlastní
interpretaci.
Bartoš líčí dramatický průběh svého útě
ku, válku ve Francii, německé vítězství, ce
stu do Anglie, formativní dobu zahraniční
armády a noční návrat do vlasti s úkolem
založit střediska rezistence a udržovat rádiotelegrafické spojení s vládou v Londý
ně. Je přesný ve svém líčení vnějšího boje
s Němci, nástrah Gestapa a je otevřený,
když referuje o vnitřních nesnázích, jaký
mi byly spory mezi členy organizovaného
odporu, ba i mezi celými skupinami, a ze
jména, když píše o vztazích k partyzán
ským akcím vedeným komunisty. Dokazu
je své schopnosti zpravodajské, neboť vidí
nejen fyzickou stránku věci, ale i okolno
sti méně pozorovatelné, jakými bylo smý
Antonín Bartoš, zapsal Radimír Kunc: šlení obyvatelstva, jeho bojeschopnost a
Clay-Eva volá Londýn. Čtvrté vydání, New jeho hlediska na budoucí vývoj po skonče
York 1977. Prvá vydání vyšla 1946-1948 ní války.
Jeho pamětem lze vytknout nanejvýše
v ČSR, toto vydal A. Bartoš nákladem
vlastním, ofsetem; Universum Sokol Publi věci technického rázu. Chybí index - osob
cations, 243 Oak Str. Perth-Amboy N.J. ní i místní. Obojí je požadavek, který nelze
088 61, Cena 9 dolarů. 368 str., ilustrováno. brát na lehkou váhu. Historik, který se jed
nou bude topit v záplavě jmen hrdinů a
Dokumentární brožura o 368 stranách,
zrádců. Je třeba dodat, že Bartoš je nejen
ilustrovaná fotografiemi členů odboje z
objektivní ve svém uznávání zásluh, ale i
poslední světové války, svědčí o mnoha vě
nemilosrdný v pranýřování těch, kdo zra
cech.
dili. Udavačů a slabochů nebylo málo.
Předně její vlastní autor - ať už je formál Kniha je sice rozdělena na tři části s podním pisatelem kdokoli - bývalý poslanec,
rozdělením na kapitoly (kterým chybí čí
člen Rady svobodného Československa a
slování); části jsou však bezejmenné. Jsou
především věrný Lanžhoťan, Moravan a
tu nesrovnalosti, které mohou působit po
Čechoslovák, není historik v akademi chybnosti čtenáři, jemuž obor zpravodaj
ckém smyslu. To je však jeho přednost. Neství není cizí: tak jedna z ústředních po
rozebírá dějinné skutečnosti složitými me
stav domácího odboje, František Rakovtodami historiografie, ale podává je prostě
čík, byl brigádním generálem nebo plukov
buď tak jak jdou za sebou, anebo je shrnuje
níkem? A jiné nepřesnosti, jež buď zesilují
jak se k sobě řadí krajově. Jeho referát je
nebo zeslabují hodnotu zpravodajských
jakýsi hrubý materiál, který s odstupem ča
referátů.
su si patrně vyžádá zhodnocení ve spojito
Miloš Sebor
sti s jinými prameny a pod různými zorný
mi úhly. A přesto, že ústřední postavou ce
lého sledu událostí je autor sám, nelze říci,
že je to práce z.abarvená egocentrický.
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Pavel Kohout: Bílá kniha
(Sixty-Eight Publishers, Corp. 1978)

Vydání Bílé knihy dává konečně širšímu o
kruhu čtenářů možnost si v originále pře
číst dílo, které už vyšlo německy, finský, ho
landsky, francouzský, Španělsky a nedávno
také anglicky. Jeho ohlas a zvláště skuteč
nost, že Pavel Kohout patří v nejširších vrst
vách čtenářů k nejznámějším českým spiso
vatelům svědčí o tom, že v jeho hodnocení
hrály velkou roli okolnosti politické a ne li
terární. Pavel Kohout se stal do jisté míry
symbolem a mluvčím komunistické části re
prezentantů pražského jara 1968 a právem si
získal sympatie nekompromisností svého
občanského postoje. Je svou popularitou
doma i v cizině režimu velice nepohodlný, i
když na druhé straně právě tato popularita
možná zabraňuje tomu, aby bylo proti němu
použito drastičtějších prostředků represe.
Bílá kniha, kterou dokončil a nabídl na
kladatelství Cs. spisovatel v Praze už v roce
1970 je také především politickou satirou,
napsanou autorem, který důvěrně zná meto
dy politického aparátu totalitárního režimu,
o kterém píše. V době svého vzniku byla bez
pochyby literární reakcí na současnou poli
tickou situaci, byla psána pro domáci pro
středí, jako umělecká metafora situace v le
tech 1969-1970, kdy existenční zájmy obča
nů byly přímo závislé na ochotě účastnit se
jakési kolektivní hry na brainwashing, jehož
cílem bylo přinutitjedince, aby co nejrychle
ji zapomněl vlastní prožitky a nahradil je ofi
ciální verzí skutečnosti.
Ve stejné situacije hrdina knihy Adam Juráček, kterému se podaří silou vůle překo
nat gravitaci a uvést tak v pochybnost New
tonův zákon. Tím uvede v chod celou mašinerii totalitního státu, od ředitele školy, na
které vyučuje, až po nejvyšší místa. Nikomu
nejdeo to pravdu poznat, natož respektovat,
ale všichni mají pocit společenské odpověd

nosti a povinnosti jejím jménem skutečnost
manipulovat. Je pro ně zcela samozřejmé, že
o realitě jsou všichni loyální občané infor
mováni prostřednictvím usnesení přísluš
ných orgánů, nejsou daleko pocitu, že vlast
ně realita tímto usnesením vzniká.
Pavel Kohout výborně vystihuje mentali
tu veřejného činitele, tuto směs osobních záj
mů a pocitu důležitosti, která neponechává
žádný prostor samostatnému myšlení a ohle
du na základní lidská práva druhých lidí. Vý
borně je v knize také parodována role veřej
ných sdělovacích prostředků, jež se aktivně
podílejí na utajení určitých faktů a demen
tují raději i preventivně. ST A dementuje sou
časně předem všechny nepodložené pověsti,
vyvolané eventuálně tímto dementi a pova
žuje celou záležitost za definitivně uzavřenou.”(str.43) Nelze si mimoděk nevzpome
nout na kampaň vynucování podpisů odsu
zujících Chartu 77 aniž si lidé směli přečíst je
jí manifest.
Na osudu Adama Juráčka demonstruje
také Kohout všechny donucovací prostřed
ky, které má společnost k dispozici pro ty,
kteří odmítají uznávat pravidla hry. Je vysta
ven existenční perzekuci, vyšetřování tajnou
policií, mladý snaživý prokurátor je ochoten
najít desítky paragrafů postihujících pře
stoupení zákona, byť i přírodního, a když
všechno zklame, zbývá ještě psychiatrická
léčba a brainwashing. A Adamu Juráčkovi je
málo platná rehabilitace v době, kdy jeho
objev je už samozřejmostí, neodporující
usnesením.
Bohužel je Kohoutova kniha pořád stejně
aktuální jako v době svého vzniku a on sám
na sobě poznává různé formy nátlaku, které
líčí. Tím je také pro čtenáře stále stejně zají
mává, i když její literární kvalita je místy po
znamenaná nedopracovaností, diktovanou
pravděpodobně autorovou potřebou vyjá
dřit se k naléhavým otázkám doby.
Helena Kosková

OPRAVA
Autorem hospodářské studie uveřejněné v č. 4. 15. roč. Proměn pod názvem “Malý
hospodářský zázrak?” je Benedikt Korda, profesor ekonomie University of Alberta, niko
li Pavel Korda, jak bylo omylem uvedeno. Omlouváme se autorovi i čtenářům.
Redakce
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