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Národnost jako vědecký problém
(Padesát let Rádlovy theorie národa)

Zdeněk Suda
Mezi českými mysliteli dvacátého století, kteří se vážně a odpovědně zabývali
otázkou nacionalismu, patří přední místo Emanuelu Rádioví. Rád! měl odvahu
podrobit tehdy běžný typ českého vlastenectví s jeho rhetorikou a zaujatou
argumentací bezohledné demokratické a universalistické kritice. Je tomu zhru
ba půl století, co v Praze vyšel Rádlův svazek “Národnost jako vědecký prob
lém", který následoval krátce po velmi podnětné-leckterý současník by byl řekl
“provokativní" - studii "Válka Čechůs Němci". “ Národnost jako vědecký prob
lém " byla vlastnějiž jen tečka za pohnutou debatou, kterou ve dvacátých letech
vzbudily jednotlivé statě Rádiový práce, uveřejněné jako řada článků v “Křes
ťanské revui". Vlastní popud k této úvaze zavdaly drobné příhody okolo první
ho sčítání lidu v Československé republice roku 1920, příhody pro mnohého po
zorovatele triviální, pro Rádla však doklady filosofického a ethického nedoro
zuměni zásadní povahy.
Rád! je docela originální theoretik, zejména na poli společenských věd (za
čaljako přírodovědec, ale jeho zásluhy v tomto oboru se neodvažuji posoudit).
Jeho myšlenkám se nedostalo věcné pozornosti a porozumění, kterých by si by
ly zasloužily. Příčinou toho zčásti bylo - jakkoli paradoxně to zní - Rádlovo
spojení s Masarykem. Vzdělaný laik považoval Rádla za Masarykova pokra
čovatele. ne-ti přímo za nekritického epigona. A protože je osudem velikánů,
zejména v českém prostředí, že jim každý lichotí, ale nikdo nenaslouchá, ne
četl se u nás pořádně ani Masaryk ani jeho domnělý epigon Rádi.
Rádlovo pojetí národa je bez nadsázky revoluční. Vykrystalizovalo v prud
kém střetnutí se zastánci tradičního českého nacionalismu v prvních letech prv
ní republiky. Rád! správně postřehl, že v představách mnohých českých politi
ků a tvůrců veřejného mínění tehdejší doby přežívala idea národa vypůjčená
z kultury, kterou zanícení češti vlastenci považovali za nepřátelskou, z kultury
německé. Ironie dějin tomu chtěla, že čím protiněmečtějši byl postoj těchto
vůdců českého lidu, tím poplatnější byli představám založeným na německém
romantismu první poloviny devatenáctého věku.
Tento anachronismus byl Rádioví výzvou, aby hledal pro české národní vě
domífilosoficky a mravně nosnější základ, abyformuloval nové ospravedlněni
české národní existence a českého nároku na státnost. Jinými slovy, Rádi hle
dal "smysl českých dějin". Uvědomoval si však, že jeho úsilí bude mít trvalý vvsledek jen tehdy, jestliže bude moci ukázat k všelidským hlediskům, před nimiž
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češství obstojí jako hodnotní systém. Na cestě k řešeni českého národního prob
lému Rádi objevil princip, který je možno uplatnit při posuzováni mravní legi
timace kteréhokoli národa v západním kulturním světě. V tom je trvalý Rádlův
příspěvek Evropě a celé oblasti křesťanské civilizace.
Rádi zastává názor, že příslušnost k tomu či onomu národu je věcí osobního
rozhodnuti, založenou na zralé úvaze, v níž důležitou roli hraji filosofickomravní důvody. Ztotožněním s Čechy. Němci, Francouzi či Angličany, jedinec
podle Rádla "hlasuje" pro určitý politický a kulturní sloh, pro soustavu hodnot.
Národnost tedy není ani příroda ani osud, ale program. Národní solidarita se
z tohoto hlediska nejeví jako citové pouto, ale spíše jako prvek ľ Rousseauově
"společenské smlouvě".
Je na první pohled zřejmé, že Rádlova myšlenka vykupuje české pojetí náro
da ze závislosti nejen na romantické tradici devatenáctého století, ale také na
přírodovědecké anthropologii (je tak trochu paradox, že radikální útok na bio
logické základy českého nacionalismu vedl právě filosof, který začat svou ka
riéru jako přírodovědec). Rád! však odmítal nejen německé dědictví v theorii
národa, ale také tradičně slovanské prvky v této theorii. zejména její důraz na ja
zyk. Jeho koncepce národnosti je blíže západnímu konceptu, který je daleko
více politický. Že je také daleko logičtější, ukazuje skutečnost, že pro Rádlovu
ideu národa není poměr mezi národnosti a občanstvím žádným problémem:
protože národnost je volba politického programu, je totožná se státním občan
stvím. Německy mluvící Masarykovi stoupenci byli z tohoto hlediska prostě
Čechoslováci. Umělé dělení na národnost a státní příslušnost - mimochodem
nepřeložitelné do francouzštiny a angličtiny - podělila první republika z Ra
kouska. spolu s jinými danajskými dary jako sklon k centralismu a byrokratiza
ci.
Ve svých důsledcích je však Rádlovo pojetí ještě revolučnější než západní de
finice národa. Rádi totiž otvírá dveře ke svobodě, která není obsažena ani
v angloamerické politické theorii: ke svobodě zamítnout program národa, do
něhož se jedinec narodil. Přijmeme-li jeho stanovisko, vyplývá tu další mravní
důsledek - právo zamítnout každou novou interpretaci národního programu, i
když byla schválena velkou většinou soukmenovců. Je to důležitý korektiv k
magice čísel a tyranii pomýlených voličských většin - viz rok 1933 v Německu
nebo květen 1946 v Československu. Logický závěr je právo na “rozvod" s ná
rodem. který podle jedincova názoru zradit původní politický program a tím
porušit společenskou smlouvu. Rádl tak legitimuje revoluci a emigraci - hlavně
emigraci, zahraniční i "vnitřní".
Příbuznost Rádiový theorie s Masarykovou filosofií humanitní demokracie
spočívá hlavně ve sdílené zásadě rozumové kritiky a individuální odpovědnosti,
kterou myslitel vnáší do oblasti jinak zcela ovládané emocemi a historickými
“danostmi". Tato zásada má dlouhou tradici. Dá se sledovat až k Janu Husovi
a jeho požadavku, aby křesťan směl v závažných sporech vykládat Písmo podle
svého svědomí. Je však otázka, jak daleko by Masaryk byl býval ochoten s Rád
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lem jít za hranice mravních úkolů moderního člověka, určených ethnickými a
zeměpisnými činiteli. Nelze popřít, že promyšlena do krajnosti. Rádiová theorie
by mohla ospravedlnit i značně anarchické postoje. Současně české generaci,
pod čerstvým dojmem vnucených cizích ideologií, propašovaných do země
zčásti zradou na českém politickém programu, se Rádiová radikální pozice je
ví jako plně ospravedlněná. Uvažujeme-li však o národnosti jako o členství
v politické straně či ohrodném hnutí, odvolatelném podle vůle každého člena,
musíme se ptát: proč by měl kdokoli riskovat svobodu a život pro nápravu po
měrů v takovém klubu?
Právo "vrátit národu členskou legitimaci" a ucházet se o členstvíjinde by jistě
mělo patřit do souboru nezadatelných lidských práv. Samo o soběje však ne
bezpečně neúplné. Zdá se, jako by mu chybě! přirozený protějšek odpovědnosti.
A o tuto odpovědnost zde právě jde: může se jedinec vysmeknout z odpověd
nosti za činy - a případně i zločiny - ethnického kolektivu, ke kterému sejednou
přihlásil? Zdravý prvek v Rádiově theorii je, že odhaluje obludnou povahu
všech "krvi a půdou" daných svazků, tedy také oné kolektivní odpovědnosti,
vjejímž jménu se prováděl odsun Němců z Československa. Na druhé straně by
však princip volební národnosti, uplatněný do nekompromisních důsledků,
znamenal, že se nemusíme rdít za bestialit v, spáchané veřejnou moci nebo s je
jím souhlasem, pokud jsme se jich přímo nezúčastnili, a že ani Němci se nemusí
rdít za nacismus.
Je zřejmé, že právo volby národa jako politického a mravního programu neosvobozujejedince od společenské odpovědnosti. Rádlův útok na "biologické"
(t.j. romantické) základy českého nacionalismu se musí pochopit ve správné
historické souvislosti. Tehdy bylo třeba otřást hluboce zakořeněným mythem
o "osudovosti" a "osudové nevyhnutelnosti" náhod, jež mnohdy nebyly více
nežfolklórem. V českém a vůbec slovanském případě to bvlfetišismjazyka. Vy
mýcení této pověry bylo nezbytnou podmínkou pro úspěch Československaja
ko demokratického státu, přijatelného pro všechny jazykové a kulturní skupi
ny, které ho tvořily. Objektivní pozorovatel však nemůže přehlédnout, že spo
lečenská realita je podstatně složitější než prosté napětí mezi hodnotní sousta
vou ethnické skupiny ajednotlivcovým svědomím. Tak jako Rousseauova vize
společenské smlouvyje navzdory mocnému revolučnímu účinku jen abstraktní
metafora, a vůbec neodpovídá historické skutečnosti, je i Rádiová blahodárná
revize tradičního českého pojetí nacionalismu čistou ideou, která si nedělá mno
ho starostí s tím, jak se věci opravdu mají v šedivé praxi života.
A ni do společnosti ani do národa nevstupujejedinecjako plnoletý občan, "po
zralém uváženi všech výhod a nevýhod", nýbrž do obou se rodíjako bezmocné
nemluvně. Jedině společnosti v Novém světě, zejména Amerika, tvoři výjimku,
nebo ji donedávna tvořily. Národ se spíše dá srovnat s rodinou, a proto "člen
ství" v něm není tak docela dobrovolné. Ovšem také instituce rodiny zná mož
nost adopce, přiženění, rozvodu i vydědění, což by mohly být protějšky Rád
iová "hlasování pro národ" nebo proti němu. A přece rodičům nezdárných děti
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nezbývá než zaplatit za rozbitá okna a stydět se za jejich uličnictví. Celé mezi
národní právo - také právo všech západních společností - je založeno na tomto
principu omezené a racionální, ale přece jen kolektivní, odpovědnosti. Mít na
paměti tyto souvislosti je nezbytným korektivem k Rádlovu radikálnímu voluntarismu.
Rádi se svou revizí českého nacionalismu docela neprorazil. Prudká debata,
kterou vyvolal a která některými argumenty Rádlových odpůrců připomínala
smutné aspekty Rukopisných sporů, nepřesáhla okruh filosofů a právnických
theoretiků. Účinek jeho myšlenek by dnes byl patrně daleko větší, kdyby histo
rie byla bývala milostivější k demokratickému experimentu První republiky.
Příležitosti k uplatnění jeho zásad v národnostně smíšeném státě jistě nechybě
lo. Bohužel, bestiálniforma, kterou se německý romantický nacionalismus zno
vu představil světu ve třicátých letech, byla vodou na mlýn českému parochiálnímu šovinismu. Jednou z nejvážnějších škod, způsobených našemu národu
v druhé světové válce byla regrese do vod primitivního, jeskynního naciona
lismu, vyvolaná jakoby indukcí v silovém poli nacismu. Češi načas přejali myš
lení úhlavního nepřítele v celém rozsahu, jen s obráceným znaménkem. Ani
československá varianta komunismu, jejíž ruští inšpirátori z této zrady na ná
rodním programu nejvíce vytěžili, neušla nákaze. Uprostřed šovinistického
opojení prvních poválečných měsíců hodila KSČ přes palubu to jediné, čím
v oněch osudových chvílích mohla národu prospět, a co ji za První republiky
odlišovalo od ostatních složek českého politického života: socialistický interna
cionalismus. Byl to příznak všeobecné abdikace z principů, neklamný ukaza
tel. jak daleko komunistické hnutí pokročilo na cestě k neslavnému primátu
mezi stalinistickými odbočkami někdejší Třetí internacionály.
Po srpnu 1968 si duchovní hlavy českého národa - také mezi komunisty - zno
vu uvědomily palčivost problému, který před padesáti lety vedl Emanuela Rád
la k sepsání jeho vysoce podnětné úvahy. Národ je znovu okupován, vojensky
i duchovně. Nic nám lépe neobjasní bezprávní povahu současného režimu, než
vzneseme-li znovu Rádlův požadavek, aby národ byl politický program, a pří
slušnost k němu vyznání politické víry a mravní závazek. Držitelé moci v Praze,
dosazeni z vůle Sovětského svazu, postrádajíjakýkoli mandát, protože vědomě
zamítli český národní program. V této situaci se také ukazuje bezvýchodnost
romantického, či "přírodovědeckého" pojetí národa, proti němuž Rádi bojo
val. Jsou-li jazyk, krev a půda hlavními znaky národa, pak těžko lze co namítat
proti systému, který tyto hodnoty neohrožuje, nýbrž jim pouze dává jinou ná
plň a užívá je pro své cíle. Rasový nacionalista by naopak měl důvod k uspo
kojeni dnes. kdy rozsáhlá území střední Evropy jsou "očištěna od cizích prvků"
a "poslovanštěna". Nemusí mu vadit, že se tak stalo za cenu svobody a lidské
důstojnosti těch, jimž očistná akce měla prospět. Přijmeme-li však zásadu, že
národní příslušnost je uvědomělé rozhodnutí jednotlivce, který ustavičně pod
robuje politický příspěvek svého národa universálním hlediskům a měřítkům,
budeme vědět bez nejmenší pochyby, kdeje naše místo - i když to místo nebude
vždy pohodlné.
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Kacířská esej o filozofii dějin
Jan Patočka
Celou jednou školou moderní sociologie v linii Tocquevillově byloaje zdů
razňováno, že moderní vývoj směřuje k demokratickému vyrovnání, k rov
nosti příležitostí, k přednosti dávané blahobytu před “velkostí”. Kde jsou zá
klady této tendence? Středověká společnost byla svým vznikem hierarchická,
spočívala na zbytcích římské municipální organizace a na germánském výboji;
ale její báze byla v tomto novém, na kolonátu a městské výrobě spočívající po
měru k práci. Církevní klerikatura byla přitom elementem, obstarávajícím pře
konání každodennosti autentickým, orgiastické tendence jednou rušícím, po
druhé (jako u křížových tažení) usměrňujícím způsobem. Je nyní snadno po
chopitelné, že městský element byl v tomto dění nositelem některých nových
potencialit. Z jeho nového poměru k práci a skeptického využití antické racio
nalistické tradice vyrostlo časem i nové pojetí vědění jako podstatně praktické
ho a ovládajícího; setkalo se s určitou praktickou tendencí křesťanské teologie,
zdůrazňující, že člověk na světě není k tomu, aby jej pouze, ba převážně nazí
ral, nýbrž aby sloužil a konal. Expanze Evropy z podoby křižáckých výprav pře
šla v podobu zámořských objevů a ve skok na bohatství světa; vnitřní vývoj vý
roby, technik, obchodních a finančních praktik vedl zároveň ke vzniku racio
nalismu docela nového druhu, toho, který je nám jedině znám: racionalismu,
který chce ovládat věci a je jimi ovládán (touhou po prospěchu).
Vznik tohoto moderního (neplatónského) racionalismu je složitý. Daleko
sáhlý význam v něm má nedořešenost problému, který převzala křesťanská epo
cha od antiky: překonání každodennosti a orgiasmu. Platónské řešení bylo za
vrženo křesťanskou teologií, ale tato teologie sama přijala dalekosáhle prvky
tohoto platónsky zahájeného řešení.
Platónský racionalismus, platónská snaha podřídit i samu odpovědnost
předmětnosti poznání působí v podzemí křesťanského pojetí dále. Teologie sa
ma spočívá na “přirozeném” fundamentu a “nadpřirozené” se chápe jako napl
nění “přirozeného”.
Distance vůči “přírodě”, která již není tím, v čem člověk stojí, nýbrž od čeho je
oddělen svým jediným bezprostředním vztahem, vztahem k Bohu, umožňuje
nyní pohled na tuto “přírodu” jako na “objekt”.
1
Člověk usiluje pak v rámci této přírody o svou svobodu - pojatou platónsky:
jako to, nad čím stojí, protože to chápe svým ideovým pohledem. Odtud “ma
tematický” rozvrh přírody a její nová podoba, která se připravuje od 14. století
a proniká nadobro v sedmnáctém, kdy zaznamenává své hlavní interpretační
úspěchy. Je známo, že Galilei je platonik. Platón umožňuje svou metafyzikou
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nesmrtelné duše, že ovládnutí přírody liským duchem může se uplatnit v křes
ťanském světě s jeho nedořešeným problémem metafyzické filozofie a křes
ťanské teologie.
Platónská je též taumaturgie, astrologie, alchymie a paracelsovské lékařství
renesančního údobi. Faustovství se přihlašuje k svému a svádí k porušení svaz
ku s božstvím skrze démonično.
Na druhé straně křesťanský poměr k životní praxi, kladné zhodnocení prak
tického života proti teorii, umožňuje zařadit i platónské “ovládnutí” přírody
do praktických souvislostí a vytvořit tak skutečně účinné vědění, které je zá
roveň technikou i vědou - moderní přírodovědou.
Proměny v křesťanském duchovním jádře samotném, přechod napřed od
šlechtického křesťanství k církevní autonomii a potom k laickému křesťanství
umožnily, aby samo křesťanství přispělo reformační mentalitou askeze ve svě
tě a patosem osobního osvědčení hospodářským požehnáním ke vzniku oné
autonomie výrobního provozu, která charakterizuje moderní kapitalismus.
Ten se velmi brzy zbavuje skořápek náboženského impulzu a spojuje se s by
tostně vnějškovým, osobnímu a morálnímu poslání odcizeným moderním ra
cionalismem s jeho nesmírně účinným matematickým formalismem a jeho
úspěšnou, k ovládání přírody, pohybu a sil obrácenou tváří, tváří moderního
mechanismu, který se jen až příliš rád proměňuje v mašinismus. a přispívá tak
k tomu, co se nazývá průmyslovou revolucí. Ta potom prorůstá a určuje stále
úplněji náš život: evropské lidstvo, a dnes již lidstvo vůbec nemůže ve své dife
renciaci povolání a propletenosti zájmů prostě fyzicky existovat bez tohoto
na vědě a technice vždy mohutnější spočívajícího (a ovšem zásoby světové, pla
netární energie pustošícího) způsobu výroby, takže racionální ovládání, chlad
ná “pravda” tohoto nejstudenějšího ze všech studených netvorů nám zastírá
dnes naprosto jeho vznik, odstraňuje všechny v naší společnosti tradiční způ
soby překonání každodennosti neorgiastickým a potud pravdivým způsobem
(hlubší podoba pravdy, jež nebere v potaz jen formální roucho, kterým se přiodívá ovladatelná příroda, nýbrž člověka v jeho nepřevodnosti a propastné
individualitě) a tváří se jako vše ve všem, hospodář kosmu.
Tolik duchovních motivů se spojilo posléze k vytvoření neduchovního, zcela
“praktického”, světského a materiálního pochopení skutečna jako předmětu
ovládání naší mysli a rukou. Co bylo původně u Platóna hrází proti orgiastické
nezodpovědnosti, dostalo se nyní do služeb každodennosti. Člověk si v ní licho
tí, že bere do rukou vlastní život, a vskutku dovede z objevených příčin vytvá
řet prostředky k usnadňování a vnějšímu množení života a jeho statků. Práce
sama přitom sice zpočátku nebývalé zotročuje, ale pak stále více “osvobozuje”,
až člověk získává perspektivu “osvobodit” se od ní úplně.
Jedním z důsledků, který zprvu nepozorovaně, potom stále důrazněji se hlá
sí, je nuda. Nuda není zanedbatelnost, “pouhá nálada”, privátní vynacházení,
nýbrž je ontologický status lidstva, které podřídilo cele svůj život každoden
nosti a její neosobnosti. Nudu konstatoval již v 19. století Kierkegaard jako
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kořen estetického postoje, oné nestálosti, která nedovede zapustit kořen do
jsoucna, protožeji odtud vypuzuje nuda. Již v 17. století u Pascala jsou podobné
motivy, koncipované tváří v tvář mechanismu, který se na široké frontě prosa
zuje.
Dürkheim poznamenal, že určité zjevy Velké revoluce ukazuji spontánní ob
novu sakrálnosti. V údobí francouzské revoluce jsou lidé zachváceni jakýmsi
“náboženským" nadšením. “Tato schopnost společnosti klást se jako božská
nebo zakládat božstva nebyla nikdy tak patrná jako v prvních letech Revoluce.
Pod vlivem obecné vlny nadšení byly proměněny v posvátné takové věci, které
svou povahou jsou zcela laické, Vlast, Svoboda, Rozum.,.’’ Je to ovšem nadše
ní, které přes kult Rozumu má orgiastický, osobním vztahem zodpovědnosti
nezkázněný nebo nedost zkázněný ráz. Nebezpečí nového úpadku do orgiasmu
se zde ukazuje akutně.
Propadlost věcem, jejich každodennímu obstarávání a vázanosti k životu má
svým nezbytným pendantem novou vlnu orgiastické záplavy. Čím více se pro
sazuje moderní vědotechnika jako vlastní vztah k jsoucnu, čím více do svého
okruhu zatahuje všechno přírodní a pak i lidské, čím více jsou tradice dávného
vyrovnání pravého se strhujícím odsunovány a odsuzovány jako nereálné, ne
věrohodné a fantastické, tím krutější je revanš orgiastického entuziasmu. Pro
sazuje se již v “osvobozovacích" válkách a revolučních krizích 19. století. Exacerbuje se jejich většinou krutou represí. Do této oblasti sociálního boje se tak
koncentruje celá vážnost života, celý jeho zájem o vlastní bytí. Každodennost
a entuziasmus boje do krajnosti a bez milosrdenství patří k sobě. Po celé 19. sto
letí je toto spojení většinou latentní, jsou zde ještě velmi silné setrvačné síly. Ve
20. století, které je jakoby “pravdou” devatenáctého, je však tento protiklad
tak jasně všeovládajícím motivem, že to netřeba ani dokazovat.
Válka je v tomto století dokonalou revolucí každodennosti. Spolu s tím kráčí
ruku v ruce univerzální uvolnění a happening, orgiasmus v nových formách.
Nejen počátek válek a revolucí, nýbrž rozklad starých forem étosu, prosazováni
“práva na tělo” a na “vlastní život”, univerzální rozšíření happeningu atd., do
kládají tuto souvislost. Válka jako univerzální “všecko je dovoleno”, divoká
svoboda, zachvacuje státy, stává se “totální”. Jednou rukou se organizuje kaž
dodennost a orgie. Organizátor pětiletek je zároveň autorem inscenovaných
procesů nového honu na čarodějnice. Válka je zároveň největší podnik prů
myslové civilizace, produkt i nástroj totální mobilizace (jak správně viděl E.
Jünger), i uvolněním orgiastických potencialit, které nikde jinde nemohou si
dovolit krajnost opilství ničením. Již v počátcích moderní doby, v době nábo
ženských válek 16. a 17. věku, byla zde podobná krutost a orgiastika tohoto
stylu, již tehdy za ně zodpovídal rozklad dosavadní celkové kázně adémonizace protivníka - že však démonie může dostihnout vrcholu právě v údobí maxi
mální střízlivosti a racionality, nebylo nikdy dosud vídáno.
Nuda přirozeně neustupuje, nýbrž z pozadí se dere do popředí scény. Nevy
stupuje pouze v rafinovaných formách estetismu a romantických protestů.
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nýbrž v jasné podobě konzumní nabídky a konce utopie (realizované “pozitiv
ními” prostředky). V podobě povinné zábavy se stává kolektivní metafyzickou
zkušeností, jednou z těch, kterými se vyznačuje naše doba (jiné jsou frontový
zážitek, Hirošima).
Co jiného znamená tato Nuda obřích rozměrů, kterou není s to zastřít nesmír
ný důmysl moderní vědy a techniky, který by bylo naivní a cynické podceňovat
a nepozorovat? Nejrafinovanější vynálezy jsou nudné, pokud nevedou k exacerbaci Tajemství, jež se skrývá za tím, co je objeveno, co je nám odkryto. Mo
hutná pronikavost lidské mysli odkrývá s vehemencí dosud nikdy nesněnou,
okamžitě se jí však zmocňuje běžný den a pochopení jsoucna jako v zásadě již
plně odkrytého a jasného, ono pochopení, které z dnešního tajemství dělá rázem
všeobecný klep a triviálnost druhého dne.
Problém individua, problém lidské osoby byl od počátku problémem překo
nání každodennosti a orgiasmu. Znamenal zároveň: člověk nemůže být zto
tožněn se žádnou rolí, kterou může hrát na světě. Moderní individualismus, jak
se roztahuje od renesanční doby (podle Burckhardta i mnohých jiných), byl
snahou nikoli proniknout mimo a pod každou roli, nýbrž hrát význačnou roli.
O roli se svádějí boje buržoázni revoluce (rovnost je rovnost rolí! a svoboda je
možnost volby role, která se nám hodí!). Moderní individualismus se vykukluje
stále více jako kolektivismus (univerzalismus), kolektivismus jako tento faleš
ný individualismus. Vlastní otázka individua se proto neklade mezi liberalis
mem a socialismem, demokracií a totalitou, které při všech hlubokých rozdí
lech mají společným přehlížení všeho, co není objektivní a role. Proto též ne
může vyřešení konfliktu mezi nimi přinést vyřešení otázky postavení člověka
na jeho místo, vyřešení jeho bloudění mimo sebe a místa, které mu patří.
Toto bloudění mimo se projevuje m.j. v moderní bezdomovosti. Při vší
obrovské produkci prostředků k životu zůstává lidský život bez domova. Do
mov se chápe stále více jako přístřeší, místo, kde člověk přespává, aby mohl
druhého dne do práce, kam ukládá své pracovní výtěžky a kde vede “rodinný
život”, který existuje stále méně. Že člověk bydlí na rozdíl od všech živočichů
jen proto, že není na světě doma, že je z něho vykloněn a právě proto v něm a
k němu má poslání, zakotvené v hlubokých minulostech, jež neminuly, dokud
jsou v něm živy - to mizí tváří v tvář moderní pohyblivosti dobrovolné i nucené,
onomu obrovitému stěhování národů, které postihuje již skoro všechny světa
díly. Největší bezdomovost je však v našem vztahu k přírodě a sobě samým:
H. Arendtová upozorňovala na to, že člověk nerozumí již tomu, co dělá a vy
počítává, že se spokojuje ve vztahu k přírodě pouhým praktickým ovládáním
a předvídáním bez srozumitelnosti, v tom smyslu že v přírodovědě opustil již
dávno před vesmírnými lety půdu této země a ztratil tím ve skutečnosti onu pů
du pod nohama, k níž je poslán. Tím však zároveň se vzdal sebe sama, svého
zvláštního postavení v univerzu, jež spočívá v tom, že jediný z živých tvorů,
které známe, se vztahuje k bytí, ba je tímto vztahem. Bytí přestalo být problé
mem. když všecko jsoucno ve své vypočítatelné nesmyslnosti leží nabíledni.
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Člověk přestal být vztahem k Bytí a stal se silou, mocnou, jednou z nejmoc
nějších. Stal se hlavně ve svém společenském jsoucnu obrovskou stanicí k uvol
ňování vesmírných sil, akumulovaných a vázaných po celé eóny. Vypadá to,
jako by se stal ve světě ryzích sil velikým akumulátorem, který najedné straně
sil využívá, aby existoval a množil se, na druhé straně je však právě proto sám
zapjat do téhož procesu, kumulován, propočítáván, využíván a manipulován
jako kterýkoli jiný stav sil.
Na otázku, zdali průmyslová civilizace je úpadková (jako celek a ve svém
charakteru vědeckotechnické revoluce), zdá se nyní odpověď snadná. Přesto
s ní váháme. Je sice pravda, že velký, hlavní vnitřní problém člověka i svůj totiž nejen žít, nýbrž žít tak lidsky opravdově, jak možnosti toho ukázala histo
rie, - nejen nevyřešila, nýbrž ztížila jeho vyřešení tím, že v konceptu svých mož
ností nemá vztah člověka k sobě a tím rovněž ke světu v celku a jeho bytostné
mu tajemství. Její koncepty zplošťují, odvykají myšlení v hlubším zásadním
smyslu slova. Nabízí náhražky tam, kde by bylo třeba originálu. Odcizuje člo
věka sobě samému, bere mu obývání světa, ponořuje jej do alternativy každo
denní ani již lopoty jako nudy nebo laciných náhražek a posléze brutálních orgiasmů. Poznání usměrňuje na jeho jednotvárnou předlohu aplikované mate
matiky. Vytváří koncept vševládnoucí síly a mobilizuje celou skutečnost k
uvolňování vázaných sil, k vládě Síly, která se uskutečňuje skrze konflikty pla
netárního rázu. Člověk je tak ničen vnějškově a ožebračován vnitřně, připra
vován o svou “samost”, o nezaměnitelné já, je ztotožněn se svou rolí, s ní stojí a
padá.
Na druhé straně je pravda též, že tato civilizace umožňuje to, co žádná lidská
konstelace dřívější: život bez násilí a v dalekosáhlé rovnosti šancí. Ne tak, že
by někde tento cíl byla realizovala, ale člověk neobjevil nikdy možnost bojovat
s vnější nouzí, postrádající a obcházející se bez prostředků, které tato civilizace
doporučuje. Ne že by tento boj s vnější nouzí byl řešitelný těmi společenskými
cestami a výhradnými prostředky, jež dává k dispozici. 1 boj s vnější nouzí je
vnitřní boj. Ale hlavní možnost, která se s naší civilizací vynořuje, je prvně v dě
jinách se naskytující možnost zvratu z vlády nahodilé do vlády chápajících, oč
v dějinách běží. Bylo by tragickou vinou (nikoli neštěstím) inteligence, kdyby
tuto šanci nepochopila a neuchopila. Dějiny nejsou nic jiného než otřesená jis
tota daného smyslu. Nemají jiný smysl a cíl. Pro špatnou nekonečnost lidské
prekérní existence na světě, která se dnes komplikuje planetárním uplatněním
mas, jež si zvykly na lichocení a stupňující se požadavky, aby byly pohodlnou
obětí manipulující demagogie, tento smysl a cíl však postačí.
Druhým hlavním důvodem, proč technickou civilizaci nelze bez dalšího na
zvat úpadkovou, je však, že úpadkové zjevy, které jsme v ní konstatovali a vy
líčili, nejsou prostě jejím dílem, nýbrž dědictvím předcházejících epoch, z jichž
duchovních problémů a témat sestrojila svou převládající motiviku. Tomuto
poukazu sloužilo naše skicovité vylíčení vzniku moderní doby a jejího metafy
zického základního charakteru. Moderní civilizace trpí nejen vlastními chýba
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mi a krátkozrakostmi, nýbrž nedořešeností celého problému dějin. Ale problém
dějin nesmí být dořešen, nýbrž musí zůstat problémem. Nebezpečí dneška je, že
pro příliš mnohé vědění v jednotlivém odučuje vidět otázky a to, co je jejich zá
kladem.
Možná, že celá otázka po úpadkovosti civilizace je nesprávně položena. Ci
vilizace o sobě neexistuje. Otázka je, zda dějinný člověk se chce ještě přiznávat
k dějinám.
Úryvek z knihy Kacířské eseje je poslední soubornou prací Jana Patočky; vyjde v nej bliž
ší době v nově založené edici nadčasových výpovědí. (Cena 19 DM.) Objednávky je mož
no posílat na adresu EDICE ARKÝŘ, Postfach 34 00 08. 8000 München 34. West Ger
many.

Oskar Kokoschka: Ilustrace k Tubutsch od Alberta Ehrensteina (1911)
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Smrt a sen a slovo Vladimíra Holana
Ivan Diviš
Už po nejmiň deset let, a to bez nadsázky a metafory, lze označit stav veřej
ných věcí ve vlasti co recidivu obnoveného zřízení zemského z r. 1627. S touto
strašlivou depresí skřípivě oznívají fakta a jejich zborcený jevový doprovod, obé
upadající vzápětí do zapomenutí, což není jen důsledek, ale i účel věci: v roce
1973 slaví, či slavit má Praha, matka měst a caput regni, millenium zřízení svého
biskupského stolce; ale právě ve dnech oslav, k nimž nedochází, je oltář svato
vítské katedrály, a tedy mystického středu Čech, zašalován prkny, neboť se
opravuje, jak pozorně pečovné! Čtyři roky nato je interrogáty pohunků dohnán
k letální srdeční příhodě filosof, deset či dvanáct hodin byl mu podáván ne
penthes za to, že kazil mládež, byl tedy zabit, a to byli pakještě tak sprostí, že při
pohřebním obřadu uspořádali za přiléhající betonáží nějakého stadiónu moto
cyklové rallye. V Pašijovém týdnu LP 1980, a tedy téměř navlas tři roky nato,
smrt si přišla pro největšího básníka nejen Čech ale Evropy, ba celého světa dru
hé poloviny dvacátého století; Vladimír Holan je mrtev, obnovené zřízení zem
ské tu sice neposkytne státní pohřeb, to je snad jen dobře, ale snad ani neztropí
při rozloučení doprovodný skandál; volí cestu třetí; obklopí skon takového mu
že zmrzlinovitě ztuhlým, hanebným mlčením. Tři neděle po něm se s tímto svě
tem rozžehná archanděl nicoty Jean Paul Sartre, avšak země, kterou sice už
dávno nemilujeme, která však vždy nakonec uděluje pardon muži ducha,
(Sartrovi hrozilo před léty v souvislosti sjeho levicovou angažovaností zatčení;
avšak de Gaulle to nepřipustil ) uctí jej mlčenlivým konduktem, jehož se spon
tánně zúčastňuje dvacet tisíc osob a spouští ho do země na svém Vyšehradě, tj.
na Montparnassu, a to mezi Proudhona a Charlese Baudelaira.
Vzápětí se však do těchto lament hrne ticho. Přechodné ticho totiž pouhé
pauzy, jíž nám tato pouhá Holanova smrt připadá v široce rozvinuté, obje
mem omračující i dosahy stěží postižitelné symfonii, jež se vzápětí po onom
kratičkém hiátu přírody, a to ve všech svých kořenech až vlášeních, po všech
svých řekách a jich deltách, na všech svých stepích a horských výšinách a ve
všech svých apelech, ztrnutích, dramatech, evidencích i jen naznačených punkvách naplno rozeznívá, tu sólo pianissimo, tu fortissimo tutti, a to v duchu
dějin, v duchu kultury co soujemu paměti dobra. V duchu pak, který výjimečně
jako vždy, ale i očividně prvopřírodu přemohl, aby oba sourozence pak, ducha
a přírodu, což je jen důsledné, na kyklopských bedrech vynesl do nedotknutelné
čirosti prostoru trans-, jedné z mála podob absolutna, dosažitelných člověku
za trojdomého předpokladu ovšem: dané přemoci, sebe překročit, obé darovat.-
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Na bedrech kyklopských: s duchovní muskulaturou Holanovousnadno věru
sdružovat představy až mýticky polobožské výbavy. Což je ovšem jen poku
šení a jistě nejen naše, ale muselo být i Holanovo. Holan pak ovšem, a to je jed
na z jeho bytostných zásluh, i s takto pokoušlivou výbavou naložil rozumněji
než leckdo: tj. stát tu jen přechodně, co jakkoli oslňujícími hosty naplněný, ale
vždy jen průchodní dům; Holan byl geometrickým místem, neuralgickým
punktem. Ta výbava pak měla skutečně neuvěřitelnou podobu: s nevídanou naměstnaností se v něm shlukují a překrývají všechny myslitelné pohotovosti mú
zické, tvoříce pilný úl, tedy armádu pracovitou. Každý ví. že v Holanovi spolubytovali básník i prozaik, snivec i muž činu, z básníků zas lyrik, epik i dramatik,
všichni navíc ve všech myslitelných permutačních uskupeních. Tato uskupení
zas pak fungovala v nejrozmanitějších manifestacích a gestech, od ticha a zá
mlky po zaklení a táhlý, raněný křik, od rytířské pokory po agresi a raptus, od
iniciačních Rilkeů a Mallarméů po finální Ovidy a Homéry a dokonce po svém
a přes ně až po antický chór, v němž zástupně vše konstatuje už jen jeden jeho
člen. Aby se nosič takových břemen, s takovými a jím samým snad ani zpočát
ku netušenými tonážemi vyrovnal beze ztráty zdravého rozumu, musel se stříci,
musel se omezovat: nikdy se ovšem nezbavil návratné posedlosti paradigmaty,
ale je to především výběr-návrat a znovunávrat a znovuvýběr, a tedy strážná
dialektika mezi náporovými mocnostmi a únosnými postupy jejich ztvárnění,
jinými slovy ovšem: přistižitelná, postupná proměna chaosu v kosmos. Přesto
působí celek na první pohled jako zával, živé magma z útrob, které, jak se prá
vě stalo, ztuhnuvši v neodvolatelné, vykazuje všemožná šrafovitě ložená vrstve
ní, překryvy, propady i vznosy, a to ne v dimenzích krajiny ale kontinentu. To
též ještě jednou jinak: tento permanentně se otáčející mnohostěn, toto perpetum mobile, tento sféroid potřebovaly k rozvinu všech svých bývalých složek
celého půlstoletí strážné služby: jejich spiritus agens napřed žasne, pak pokou
ší a luští, pak z hermetiky vystupuje, aby se co svědek odkryl i vyznal, nakonec
zacouvá do poustky, složí řeholní sliby, opásá se záměrnou diskomunikativou
až do zdání zavilého autismu. Není to snad dané přemáhat, sebe překračovat,
obé darovat?
Právě před podobné souvislosti, zde jen naznačené, bude jednoho dne v bu
doucnosti postaven holanovský hermeneutik či exeget: před vlastní prací bude
se muset vyzbrojit obsáhlou metodologickou aparaturou, sesadit rejstříky, po
řídit statistiku frekvencí migrujících částic, přičemž na konci výzkumu se nemu
sí nutně vynořit přehled ani naskytnout pohled, právě tak tam může vyvstat pra
les netušených, nových interpretací...
Na bedrech kyklopských... s takovou výbavou lze ovšem nakládat všelijak i
dojít všelikams, ba právě s takovou výbavou, kdyby při ní odjakživa nebyla stá
la ažsudičsky přísná mocnost mravní, svědomí, odpovědnost. Silný, ale i dobrý,
spravedlivý vladař. A jakože tedy Habešané s kopími, již se s nimi vrhali na
mussoliniovské tančíky, nebyli žádní černí poskoci ale hrdinové, interbrigadisti nikoli nahnaní potrhlí komouši ale muži obdivuhodní, právě tak Wehr-
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macht, vrhající se do Ruska, nebyly šmahem fašistické hordy ale nesčetní jed
notlivci se svými úzkostmi, doma zanechanými rodinami i statečnostmi, právě
tak Rudá armáda není jen nějaká Zlatá horda a znamená v settisících svých
vojácích něco úplně jiného než její komisaři. Takže kdo by si chtěl kdy omáčet
na Holanově Zpěvu tříkrálovém, knihách Tobě, Rudoarmějcích, včetně Díku
Sovětskému svazuje podlec a ktomu blázen, to by právě tak musel Tolstojovu
Vojnu a mír třídit na napoleonské agresory a carské obránce. I když, se Holan
zmýlil, pak protože byl zrazen, jakože nebyl zrazen sám; nemýlil se v jednotli
vostech, ale v celcích? Hmataje po vysněných celcích, že padl naznak? Pak jen
protože chaos, jehož se odjakživo tak děsil, pod ním podtrhl židli. Navíc po lé
ta se Holan nad těmito svými hmaty do prázdna mučil, svolával na sebe boží
tresty, jako by jich nebývalo bylo dost! a zatímco se užuž, přesahoval a vykupo
val dalšími díly co korekturami, statisíce jeho spolubližních se otáčelo na čtyráku, poposkočilo na mlatu a zamnulo funkcionářskými prackami; zmýlená ne
zmýlená, znovu k podstatě: Holan se po pět dekád tvorby vždy korigoval vcelku
jako velkolepá, poslepu, až náměsíčně hmatající imanence a současně se prodí
ral závějemi jsoucna stále kupředu jako nějaký bruněvik. Nemanévroval, ne
taktizoval nikdy. Ale stratég to byl: vůči smrti totiž, nemaje proti její neodvolatelnosti poruče nic než vědomí přechodnosti a svědomí, které, o to hůř, spíš než
citově, bylo vždy odstíněno racionalisticky, až gribojedovsky...
A zatímco kdejaký oportunista a sociál-kverulant, s pokud možno zavčasnou tváří, je od nás překládán do světových jazyků, přičemž málokdyjdeodílo,
zato tím častěji o pouhou směnu, ne o hodnotu ale druhotný trik. Holan jako
skutečně světový stojí dnes sotva na prahu uvědomění, paměti i zapomínavosti
zbytkové Evropy: v roce 1964 vychází u pařížského Gallimarda Noc s Hamle
tem v převodu Dominique Grandmonta; v roce 1966 u turinského Einaudiho
Noc s Hamletem plus výbor z Rudoarmějců, jakož, i knih Bez názvu. Na postu
pu a Bolesti v převodu Angela Mario Ripellina; rok na to přebásňuje opět Do
minique Grandmont pro pařížské nakladatelství Pierre-Jean Oswald/Honfleur
básníkovu Bolest; v roce 1969 pro hamburský dům Merlin-Verlag opět Noc
s Hamletem do němčiny Reiner Kunze a do třetice přeložil Noc s Hamletem do
srbochorvatštiny Dušan Karpatský. Trochu málo... Anebo je to právě takto a
nejinak, dobře? Tj. nemusí být Holan objevován, znovuobjevován, a to jak do
ma, tak v Evropě i ve světě teprve postupně, čímž myslím snímán vrstvu po vrst
vě, až se obnaží jádro, prosté a geniální jako každé jádro, nikoli definovatelné
nějakým objevitelským heuréka! ale nahmatatelné prastarou evidencí: že jen ten
bude totiž spasen, kdo cílevědomě přesune těžisko, dá se k dispozici a se soli
darizuje, a to jak s posledním vyděděncem, tak s množstvím, živelně hrnoucím
se na jatka. Pokud s jedincem, pak tak, že jej vypáčí zanonymátu a slituje se nad
ním, pokud s množstvím, pak naopak nabádavě potud, že do něho žádný jeho
úd nesmí býti zahozen, ale naopak z něho vyloven, sepnut s chybějícími disiecta membra a vše to přestříkáno napřed vodou mrtvou, pak živou...
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Holan to vše učinil. Sebe sama, se vším výjimečným, čím disponoval, přesu
nul do nás, učiniv nás tím sobě samotným snesitelnými potud, že nám ukázal
nikoli cesty ke svobodě, ale cestu na svobodu.
Nakonec poznámky dvě, z nichž jedna vyzní negativně, doma totiž uplývá
ahistorické bezčasí, druhá pozitivně, neboť pokud se nemýlím, jde tu o nabíze
nou krevní infuzi, a to právě národu utlačenému, jemuž, bylo vnuceno obnove
né zřízení zemské, přičemž podíl jeho sebeponížení. ba sebeponižování pone
chejme k rozsouzení Bohu: domnívám se, že Vladimír Holan nemůže být ja
koukoli dohlednou analytickou fixací, a to ani doma ani ve zbytkové Evropě,
postižen a zhodnocen úměrně - aniž byl ovšem - a to zas především doma - čten
pod lavicí co zakázaný či esoterický papyrus, což je zas jen další nedorozumění.
Nemůže být takto doma ani v cizině zhodnocen proto, že na první, nejvýš druhé
řádce podobné fixace musela by být frekventována, a to s příslušnými komentá
ři!, konkréta, nikoli tedy abstrakta, ale konkréta, jimž dal básník právě v po
slední fázi své tvorby tak slyšitelně neslýchanou pádnost: pokora, víra, útěcha,
lítost, láska, hřích, podlost a zrada, naděje. Pán Ježíš a Kristus - a tedy žádný
arzenál, ale doprovodná výzbroj křesťanská a křesťanstva, k čemuž ke všemu
v české obci není dnes veřejné relevace, v cizině se pak k těmto konkrétům stínovitě druží už jen strašlivá lhostejnost. Holan nejnaléhavější, usvědčující, a tedy
právě proto pomíjený je ten, který nejen člověku vrací jeho podstatně zrazenou
lidskost, ale i mu připomíná jeho padlé lidství. Zadruhé nám však Vladimír Ho
lan před oči staví - a to životem a dílem v jednotě - mnohdy tak v pochybnost
branou světovost češství, a to nejprůkazněji, tj. skrze jazyk, jazyk to nesvětový;
světovost ovšem právě tak burcující a tedy dosud živou, jako v chaotické změti
světa, navracejícího se kvapem k lidojedství, upadající v chiméru-nesvět.
Sen člověka a básníka je tedy současně dosněn, současně smrtí završen v slo
vo, jež zůstává, trvá i setrvá na břitu volby: vtělen ve slovo, ježje slovem věružezadosti-oním, kterým i svět, přistižený při činu i zločinu, býti by mohl i měl,
jsoucnem pak, slovem obráběným tak posedle, že se až bylo proměnilo v celé
jedno nové, zpokornělé, nasevzaté, koneckonců dárně oslavené bytí. Ano: jak
s tímhle se vším naložíme, je naše volba, už jen naše ...
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Vladimír Holan
Z básní o smrti
Smrt
Vyhnal jsi ji ze svého nitra už před mnoha lety
a zavřel jsi ten kout a hleděl na vše zapomenout.
Věděl jsi, že není v hudbě, a proto jsi zpíval,
věděl jsi, že není v tichu, a proto jsi mlčel,
věděl jsi, že není v samotě, a proto jsi byl sám...
Běda však! co se to stalo dnes,
kdy jsi zděšený jako ten, kdo náhle za noci spatří
paprsek světla pod dveřmi, vedoucími
do vedlejší světnice,
v které už dávno nikdo nebydlí?

Smrtka
Kampak tak pozdě asi chvátá
stříbrná smrtka spěchem zlatá?

Do nočních chodců v smíchu vráží.
Po chvilce už je na nádraží.
Zřím odjíždět ji rychlovlakem.
Kde vystoupí as? V kraji jakém?

Rychlík jen někde zastavuje.
Však ona všude vystupuje.
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Na postupu
Básníka nemůže omluvit nic, ani jeho smrt.
A přece z jeho nebezpečného bytí
zůstává zde vždycky ještě jaksi navíc
několik jeho znamení. A v nich
věru ne dokonalost, i kdyby jí byl ráj,
nýbrž pravdivost, i kdyby jí mělo být peklo...

Poézie
Necítí-li se člověk ztracen,
ztracen je všemu, co se děje ve druhých a co se stane v něm.
A ztracen tomu, píše list a obálku
a pečetí a podtrhává: Otevřít až po mé smrti!

Však ztracen být a vydržet
a lůnu mít už v knize, ale noc teprve ve čtení,
nevědět konce ani kraje sebe,
ne býti sám, však ztracen být,
toť jako kdyby vlastní a nějaká cizí bolest
zrodily třetí srdce...

Jak rád ...
Jak rád bych navštívil hospůdku,
kde je všechno prosté, kde je vidět i na kuchaře,
kde věci umyté se ještě oplachují,
kde jsou železná kamna s dlouhou rourou
a v kterých to hučí... Kdybych tam přišel,
dal bych si obyčejné víno, selské, trochu do zrzava,
a čekal bych na přítele, těšil se na něho
a on by přišel,
ještě než bych se podíval litru na dno.
Hovořili bychom, sdíleli se, popíjeli,
svěřovali si, co nás trápí, hřálo by nás to bytostně,
i když jen nadějí pozemskou a já bych zapomněl, že duše zemřelých
jsou opravdu větší, než byly zaživa,
ano, protože zříce je, vždycky pláčem ...
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Hoře
Že prý je hoře němé...
A přece většina i nesdílných
touží se svěřit, požalovat si, touží reptat.
Naslouchal jsi jim, trpěl s nimi,
ale abys přitom stále uctíval tajemství:
čekal jsi na vnuknutí,
jež bývá přesné, nikdy doslovné...
Věrný, nemohl jsi být osobní...
Však jsi taky nikdy nevyzradil
city těch, kdož o nich mlčeli...

Verše
To je ten čas, kdy podávají zelí s hněvem
a tele s nenávistí,
to je ten čas, kdy smrt šenkuje k tomu víno z durmanu,
to je ten čas, čím slepější, tím okatější,
to je ten čas, kdy se rozorávají meze,
to je ten čas, kdy i vroucí slza ví,
že pláče jenom ona sama,
to je ten čas, kdy vlk bere i čtené,
to je ten čas, kdy se svítí právě na duše,
to je ten čas, kdy nelze milovat své vlastní neštěstí,
neboť je všech tvých bližních...

Troufalost
Památce Jakuba Demla

Toužil jsi už dávno napsat báseň
tak prostou a průzračnou, že by byla neviditelná,
nikomu na obtíž zde, ale možná čtená
andělem!... A přemýšlel jsi často,
o čem by taková báseň měla zpívat.
i když cítíš, že o čemkoli,
jenomže tak prostě a průzračně,
že by musila být neviditelná...
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U Jizery
Jaroslavu Durychovi

Jak je krásný ten kopuletý křemenový val
proti ledům! Také řeka pod ním jako já
jej starodávně obdivuje,
je všechna od sebe, a když nevi,
jak a k čemu jej přirovnat: zrcadlí jej prosté.
Srovnán s těmito balvany, nezhanobenými člověkem,
krutý byl osud náhrobních kamenů a oltářních desk...
Dnes ovšem lámou kámen jenom na žaláře...

(31. 1. 1952)

Starý kněz
Josefu Vašicovi
Potkali jsme se na Karlově mostě, sněžilo.
Neviděl jsem ho bezmála dvacet let.
Stěžoval jsem si? Asi ano, neboť mne těšil,
a když jsem mluvil o hříchu, řekl jemně:
“Ano, vždyť jakpak bychom vás poznali
u Posledního soudu!"
Ale když to nepomáhalo, pravil zčistajasna:
"Můj synu, zdá mi se, že teď ve svých verších
pohrdáte abstrakcí... Vaše touha po prostotě
byla by chvályhodná, kdyby byla subtilní...
Ale vy jako byste částí svého ducha,
a to části nejdobrodružnější,
nechtěl být v moci boží.
Cožpak nepijete rád víno?"

20

Bez pohřbu
V lesích tak hlubokých, žes musil myslit
na skryté příčiny a na popření náhod,
spatřil jsi při lenošivém mechu
hrst žeber, vypraných jako lis na tvaroh,
nos, paruku a cínový knoflík.
Aniž chtěla dokazovat, že mrtvý byl levák,
nedaleko rozhozených nehtů
žila poslední babí jahoda
a byla tak zardělá, že tvůj strach byl horoucí,
tvá nahota nejistá
a tvé vědomi popudlivé...
Dole ve vsi ti potom řekli: Vracel se tenkrát
z našeho posvícení. Byla tmavá noc,
o krejcar míň. Asi zabloudil.
A co se nevešlo do kančího žaludku,
rozebrali mravenci a lišky...

Země
Zvenčí tak pouhá, že ji živí přezírají,
uvnitř tak čirá, že nás vidí všichni mrtví.
Zvenčí tak mateřská, že živé pochovává,
uvnitř tak nahá, že mrtvé probouzí.
Zvenčí tak duší, že živi jsou jen tělem,
uvnitř tak kostmi, že mrtvi nesmrtelní jsou.

Zvenčí tak pokorná, že vládne nade vším,
uvnitř tak vítězná, že všeho zřekla se!

Jasno
Večer a lampa... A ona chvíle,
kdy stárnoucí básník se už na nic netáže,
unaven volskou tváří přízraků i skutečnosti
a přetížen těšitelstvím ducha...

Poslední viditelný mezi námi
byl Ježíš Kristus.
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Jde o jablko
Ač dozrál plod, nechce se ještě dát,
on, rovnovážná chvíle,
nepadající pád...
Bělásku, tiše leť! Hleď, vánku, mírně vát
a ty, mé srdce, nechtěj bouři znát!

(1962)

Dies caniculares
Jaký žár! Živí odhazují rubáše
a mrtví kůži... Údivno pomyslit,
že zvíře nemůže být nikdy nahé...
Hora se o to stále ještě namáhá.
Kopec už přestal.

(1962)
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Básník nového národa
Igor Hájek
Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

Karel Havlíček Borovský

Na přelomu století se v pražském deníku Čas počaly objevovat básně, jež
rázem vzbudily zájem veřejnosti. Některé však pouze zájem redakce Času do rukou veřejnosti se to tiž nedostaly, neboť jejich otištění zabránila ra
kouská cenzura.
Autorem těchto veršů byl básník do té doby zcela neznámý, který se podepi
soval jménem Petr Bezruč. Totožnost básníkova zůstala po dlouhou dobu uta
jena i redaktorům časopisu. Jeho příspěvky byly odesílány z různých míst, často
i z měst rakouských a alpských. Administrace Času měla sice jakéhosi Bezruce
mezi svými předplatiteli, dával si však časopis zasílat poste restante.
To vše posilovalo dojem vyvolaný básněmi: jako by v nich neznámý bard hří
mal a naříkal jménem utlačeného a polozapomenutého slezského kmene. Jako
by v těch verších promlouval sám horník ze slezských dolů a trpce obviňoval
pražské vlastence, že ho ponechávají nelítostnému vykořisťování a národnost
nímu útisku, že lhostejně přihlížejí tomu, jak jsou jeho děti popolšťovány a poněmčovány. I autentičnosti básníkova hlasu jako mluvčího lidu od Těšína při
spívalo, že se v básních občas objevovaly stopy lašského nářečí. Dodávaly ver
šům působivé místní zabarvení a drsnost výrazu, odlišný přízvuk občas vytvořil
v pravidelném daktylu versus lapsus, vcelku se však Bezruč v používání laštiny
omezoval. Psal v podstatě spisovnou češtinou a většina jeho českých čtenářů pa
trně tak jako tak považovala lašské výrazy za polonismy.
Důležitější než jazyková stránka básní bylo jejich sociální poslání a mohut
nost, s níž bylo vyjádřeno. Česká poezie v té době přešlapovala na místě a hleda
la inspiraci buď v cizích končinách nebo v nitru jednotlivce spíše než v sociál
ním zápase. Vystoupení Bezručovo zapůsobilo jako originální obrat jiným smě
rem.
Zhruba o třicet let později museli mnozí zažít pocit, že se literární dějiny opa
kují, na předním místě marxistický literární kritik Bedřich Václavek, jehož vylí-
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cení Bezručova debutu jsme právě parafrázovali. 1) Česká poezie se opět odvrá
tila od boje proletariátu, aby se věnovala komplexnímu výzkumu podvědomí.
Čeští básníci se opět cítili víc doma v Paříži než v zapadlých koutech své vlasti. A
v této situaci znovu zazněl ze Slezska hlas přinášející poselství vykořisťovaných
a utiskovaných.
Okolnosti však tentokrát byly v lecčems odlišné. První knihu dotud neznámé
ho básníka, jež nesla sugestivní název “Zpívající pěst”, neuvedl do literatury ni
kdo jiný než sám nejvýznamnější český kritik té doby, F. X. Salda. Ve své před
mluvě pochválil básníka především za jeho baladičnost a monumentální záběr
jeho díla postavil do protikladu s efemérni hravostí soudobé české poezie.
Byl zde ještě jiný rozdíl. Zatímco Bezruč odvažoval lašské prvky pro své bás
ně jako vzácné koření, Šaldou představený básník, Ondra Lysohorsky, neváhal
dát se cestou zcela nevyzkoušenou: jeho básně byly složeny v jazyce, který se
v psané podobě poprvé objevil v jeho knize. Byly napsány v laštině.
Laština má ze všech českých nářečí nejvíce společných znaků s polštinou. A
naopak, právě pro tuto blízkost s polštinou je laština nářečím patrně nejméně
srozumitelným pro českého mluvčího ze západní nebo jižní Moravy, o obyvateli
středních Čech už vůbec nemluvě. Ustavit laštinu jako nezávislý a odlišný slo
vanský jazyk se nikdy nikdo nepokusil. Byla prostě považována za variantu ho
vorové češtiny, za jedno z českých nářečí, až se náhle v Lysohorského díle obje
vila v psané podobě.
V doslovu, kterým svou první sbírku opatřil, dokazoval autor, že laština není
pouhé nářečí, nýbrž že jeto samostatný jazyk. Vyjádřil v něm rovněž přesvědče
ní, že lašský národ se dočká svého obrození, vycházeje z úspěšného řešení po
dobných problémů v SSSR, kde i nejmenším národnostním skupinám byla po
skytnuta příležitost, aby rozvinuly své kulturní dědictví včetně vlastního jazy
ka.2) Dále vyhlásil, že “nejlepší odpovědí na násilí utiskovatelů a vykořisťova
telů je kulturní tvorba ve znamení budoucnosti socialistické”.
Lysohorského debut vyvolal značnou pozornost. Václavek rychle postřehl,
že na jeho dílo lze uplatnit Stalinovu definici socialistické kultury: “Obsahem
proletářská, formou národní, to je všelidská kultura, k níž kráčí socialismus!”
(V květnu 1934, kdy byla tato slova psána, užíval Václavek dosud definice, kte
rou si přivezl z Charkovské konference v roce 1930; o tři měsíce později však ra
zil už Ždanov nový pojem socialistického realismu.) Václavek viděl v Lysohorském pravého následovníka Bezručova, dokonce se domníval, že Lysohorský
pokročil dále na cestě, kterou první vykročil Bezruč. “Postoupil od jeho kme
nového slezského regionalismu, který českou řeč básní pouze přibarvoval lašskými slovy, k uvědomělému lašskému národnímu povědomí a neurčité sociální
buřičství Bezručovo přehodnotil v uvědomělé třídní proletářství (třebas zůstal
tu a tam básnicky sušší).3) Také Josef Hora spatřoval v Lvsohorském radikál
nějšího mluvčího lidu, za který se bral Bezruč. A pro jeho konkrétnost považo
val jeho dílo za nadřazeno české proletářské poezii dvacátých let.
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Levicová kritika měla důvod být s Lysohorským spokojena. Působivost jeho
strohých, ponurých balad byla umocněna použitím laštiny, která českým uším
musela znít hrubě, zemitě a hrozivě. A politické poselství těchto básní bylo zcela
jasné:
Jak mračno še hérnu ku krématoryju.
Na rude standarty padze sníh.
Zdeptané křyky jim tv očach ryju.
Za nimi šandařy jak krutý smich.

Za prawdu še dřel, tóž ho wyhodžili.
Dwa roky bez roboty byl.
Džewuchu a robu mu hladém dušili.
Krašé nechce!, tóž éném most mu zbyl.

Hranica a most u Bohumína.
Financy, olovo, salwa, řew.
IV rukách mo pět kil margaryna.
A kole neho w snehu krew.
Kdo však byl skutečným autorem těchto veršů, kdo se to skrýval za pseudo
nymem utvořeným zejména legendárního zbojníka Ondrášea názvu nejvyššího
beskydského vrchu? Byl to Ervín Goj, narozený 6. července 1905 ve Frýdku ja
ko deváté dítě šestačtyřicetiletého havíře Josefa Goje a jeho ženy Aloisie roz.
Palikové. Vyrostl ve značně skromných poměrech, matčinou touhou však bylo,
aby se mu dostalo dobrého vzdělání. Vychodil německou obecnou školu, stu
doval na českém reálném gymnáziu v Místku a na německých gymnáziích ve
Frýdku, Bohumíně a Ostravě. Studium moderních jazyků a filozofie na němec
ké universitě v Praze završil dizertaci o R. M. Rilkovi a doktorátem r. 1928. Po
půlročním stipendijním pobytu v Itálii působil přechodně jako gymnaziální uči
tel na různých místech na Slovensku, avšak v době, kdy vyšla jeho první sbírka,
našel již trvalé zaměstnání na německém gymnáziu v Bratislavě, která se měla
stát jeho trvalým domovem.
Léta hospodářské krize a nezaměstnanosti, která silně zasáhla průmyslové
Ostravsko, musela silně ovlivnit mladého básníka. Na první pohled lze postřeh
nout předěl mezi meditatívni poezií, kterou psal student Goj v letech 1922-1926,
a bojovnými básněmi v laštině, jejichž datace počíná rokem 1932 a jež přivedly
Lysohorského ke spolupráci s Bedřichem Václavkem a jeho marxistickým
kroužkem básníků (Jan Noha, František Nechvátal, Jiří Taufer) a otevřely mu
stránky Tvorby a Rudého práva.
Příznivý ohlas jeho první sbírky, jež se brzo dočkala druhého vydání, nebyl
však zdaleka jednomyslný. Byly vysloveny pochybnosti o tom, zda laština může
být spisovným jazykem, a vyskytly se i hlasy jež tvrdily, že Lysohorského tvorba
je umělecky podřadná, což prý se zejména projeví při překladu do češtiny. Salda
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považoval za nutné vložit se do této polemiky a vystoupit na obranu Lysohorského s argumentem, že jazyk je neoddělitelnou součástí básnického díla.
“Poesie, chceš-li si uvědomit její hodnotu básnicky formovou, nesmíš vůbec pře
kládat: musíš ji číst v originále, v němž byla myšlena i napsána! Jinak podáváš
za ni její racionálně logické schéma, bereš stín za tělo!...Na verši Lysohorského
jest nejzajímavější jeho kvalita zvuková, která se přece “překladem” do češtiny
úplně zničí.”4)
Hlavní spor však propukl, když následujícího roku (1935) vyšla druhá Ly
sohorského básnická kniha, “Hlos hrudy". Lysohorského koncepce lašského
národa byla brána v potaz i v samotném hlavním městě Lašska Ostravě. Disku
se o poezii se přiostřila, když Lysohorského poukazy na možnosti kulturního
rozvoje poskytované v SSSR i nejmenším národům, ba i kmenům, byly odmít
nuty s tím, že šlo o taktiku určovanou potřebou získat je na stranu bolševiků za
občanské války. Spor, který se Saldovi jevil jako záležitost převážně estetická,
přešel na pole politické.
Bylo nyní na Václavkovi, aby se ujal svého chráněnce. Zdůraznil, že Lysohorský “sáhl k spisovnému využití laštiny, ježto je přesvědčen, že lze pro dělnické
hnutí na Ostravsku získati nové síly tím, že se k dělnictvu na Ostravsku promlu
ví oním jazykem, kterým ono samo mluví a který považuje za svůj.” Tvrzení, že
SSSR podporoval kulturní rozvoj “okrajových národů” jen z důvodů taktic
kých označil za pomluvu Sovětského svazu. Vypořádal se dále s pražskými kri
tiky, kteří obvinili Lysohorského, že tříští jednotu národa a chce vést vývoj zpět
do dob kmenového partikularismu. Upozornil je, že ustavení slovenštiny jako
samostatného jazyka v 19. stol, bylo rovněž motivováno poznáním, že “jedině
tímto jazykem lze probuditi, ovlivniti a dále kulturně i politicky vést lid pod Tat
rami”. Uvedl příklad Katalánců a Basků a opětovně poukazoval na národnost
ní politiku Sovětského svazu. Pravým důvodem celého pokřiku kolem Lyso
horského laštiny bylo podle Václavka to, že byla postavena do služeb sociálního
odboje. “Kolikrát se u nás křičelo, že je ohrožena svoboda básnické tvorby,
když byly vzneseny na básníka například zcela samozřejmé požadavky, aby z je
ho básni bylo viděti, že byly psány ve 20. století, když se vůbec na básníka vznesl
nějaký požadavek. A najednou se zcela klidně požaduje po básníku, který ne
může básniti jinak, aby se vzdal svého jazyka a básnil v jazyce jiném!”5)
S ohledem na další vývoj událostí je záhodno všimnout si, že Václavek, po
dobně jako řada levicových intelektuálů té doby, hájil Lysohorského právo psát
své básně v laštině, zatímco z kmenového partikularismu, separatismu, tradičnictví a provincialismu ho vinila převážně pravicová kritika.
Polemika ještě neutíchla a Václavkův Index v Olomouci vydal v laciném vy
dání další Lysohorského knihu, “ Wybrané wérše”. Kromě básní z prvních dvou
sbírek obsahovala i ukázky z třetí sbírky, “S křydlami přes mřeže”. Na její pří
pravě se podílel krajský sekretariát komunistické strany v Ostravě a zanedlouho
se objevilo i druhé vydání.
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Na dlouhá léta zůstala poslední Lysohorského knihou vydanou v Českoslo
vensku.
Na podzim roku 1938, po uzavřeni mnichovské dohody, Lysohorský (tj. dr.
Goj), který tehdy už řadu let učil na německém gymnáziu v Bratislavě, odmítl
spolupráci s proněmeckými činiteli a byl ze svého místa propuštěn. Když byl
příštího roku po nacistické okupaci ustaven Slovenský štát, rozhodl se uprch
nout do Velké Británie. Odjel za tím účelem do Polska, aby tam získal britská
vstupní víza pro sebe a pro manželku (která zůstala v Bratislavě), tam byl však
zastižen vypuknutím války v září 1939. Při útěku na východ před postupující
německou armádou se Lysohorský připojil k československé vojenskéjednotce
vedené budoucím prezidentem Ludvíkem Svobodou a spolu s ní byl zajat sovět
skou armádou postupující do Polska z východu. Příštích devět měsíců strávil
v internačních táborech.
O dalším píše ve svých pamětech Václav Kopecký:
“Jednoho dne jsme dostali do Moskvy telegram, jímž nás žádali sou
druzi František Nečásek a Jiří Sládek, aby se mohli rozloučit s českoslo
venskou vojenskou jednotkou, k níž se na útěku z Polska před německou
armádou připojili, a aby mohli jako komunističtí funkcionáři přijet do
Moskvy a zde ve spojení s vedením KSČ pracovat. Okamžitě jsme sou
druhům Nečáskovi a Sládkovi odpověděli, že vše zařídíme a že se souhla
sem velitele jednotky soudruha Ludvíka Svobody je převedeme do Mos
kvy. Soudruzi Nečásek a Sládek také brzy do Moskvy přijeli a pracovali .
v moskevském rozhlasu. Avšak když se ještě se soudruhy Nečáskem a
Sládkem o převedení do Moskvy jednalo, připomínali nám, že z českoslo
venské vojenské jednotky chce odejít a do Moskvy přijet Ervín Goj. Nám
však toto jméno bylo zcela neznámo a teprve na další dotaz jsme se dozvě
děli, že jméno Ervín Goj je občanským jménem básníka Ondry Lysohor
ského. Dali jsme přirozeně ihned souhlas k tomu, aby i básník Ondra Ly
sohorský přijel do Moskvy. Soudruh Lysohorský byl nejprve umístěn
spolu s druhými československými politickými emigranty v sanatoriu
u Moskvy v Opališe, a později jsme souhlasili, aby se stal profesorem
v “Institutu inostrannych jazykov”. Pak jsme se blíže seznamovali osob
ně. Byl jsem překvapen, když mně soudruh Ondra Lysohorský řekl, že se
jmenuje skutečně Ervín Goj (goj prý znamená lašsky háj), a když mně
řekl, že za první republiky vystudoval v Moravské Ostravě německé
gymnasium a že v Praze vystudoval německou universitu a dostal od ní
doktorský diplom. A ještě více jsem byl překvapen, když mne jako zá
stupce KSČ v Exekutivě Komunistické internacionály soudruh Lysohor
ský žádal, aby mohl jít na německé velvyslanectví v Moskvě a přes ně po
žádat pražskou německou universitu o zaslání kopie doktorského diplo
mu, jehož originál ztratil spolu s taškou svých dokumentů na útěku v Pol
sku. Nevím, co soudruh Lysohorský pak podnikl, když jsem mu dokazo

27

val, že je přece nemožné, aby československý komunista šel v Moskvě
s nějakou prosbou k velvyslanectví německé říše, která rozbila Českoslo
vensko, násilně anektovala Čechy a Moravu do svého území a krvavě po
tlačuje náš národ.”6)
Stojí za povšimnutí, že Kopecký zcela přechází skutečnost, že Lysohorský
ho údajně o službu žádal v době nacisticko-sovětského paktu, kdy českosloven
ské vyslanectví v Moskvě bylo uzavřeno. A také to, že Lysohorského zřejmě po
važuje za komunistu a nazývá ho soustavně soudruhem.
Lysohorského pobyt v Moskvě netrval dlouho, ale stačil k navázání styků
s řadou sovětských básníků a spisovatelů. Překlady jeho poezie se začaly obje
vovat v literárních časopisech a antologiích. Překládali ho Pasternak, Tichonov, Surkov, Asejev, Maršakaj. “Potok úzky /spadnulch sbeskidskych čistých
sňehów / w přehlybně dwacateho wěka. / W řéku rozšiřyl mě kraj rusky. / Spěw
swěta huči s mojich břehów / se swoju wjéru w cyl člowěka“, napsal nedlouho
poté Lysohorský v jedné ze svých básní.7)
V listopadu 1941 byl Lysohorský spolu s mnoha sovětskými spisovateli,
vědci a umělci evakuován do Taškentu. Přes všechny zmatky a útrapy války je
to pro něho údobí nebývalé tvůrčí aktivity. Jistě k tomu přispělo uznání, jehož
se mu v Sovětském svazu dostalo. V roce 1924 vyšel v Moskvě ruský překlad je
ho veršů, “Pěsň o matěri”, v nákladu 50,000 výtisků, v témže roce vyšla rusky
další kniha, “Zemlja moja”, v Taškentu, městě, kde vznikla Lysohorského sbír
ka “Taškéntske sonéty”.
Po návratu ze Střední Asie se Lysohorský, nyní už člen Svazu sovětských spi
sovatelů, ujal opět svého místa na moskevské První státní pedagogické vysoké
škole cizích jazyků. Později vedl katedru českého jazyka na Vojenské vysoké
škole cizích jazyků Rudé armády. Jeho básně se objevovaly v antologiích české
a slovenské poezie vydávaných ve světě a byly překládány do mnoha jazyků
spolu s díly nejznámějších československých autorů. Další dva svazky jeho ver
šů vyšly v Sovětském svazu - “Pěsni osolnce i zemlje” (Moskva 1945) a “Stichotvorenija” (Moskva 1946).
Mezinárodní uznání a ohlas jeho díla jistě posílily Lysohorského sebevědomí
jako básníka i jako Lacha, neboť pro něho byly vždy tyto dva aspekty jeho umě
lecké osobnosti nerozlučitelné. Konec konců, už v roce 1933 hrdě prohlásil, kde
je jeho místo:

Kérwawym mozolém
zap/ači/ch žiwotu clo.
Sak šedžeč budu za stolém
s Villonem a s Li-tai-po.
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Wšecke burky strakatého swěta
rozwélnuju moju krew.
Zatracény budí každý poeta,
tv kěrym ludstwo něspjéwo swój spěw.
Ňezehňe před wami, wladařy,
swoju h/avu Ondra z hôr.
Was wšeckych storočí wypařy.
Sak zóstne w pěsni mój bzdór.
Či idu s křeśćaném? Čí idu s pohaném?
Struna ludskpśći we mě zni.
Medzy Parizém a Se-ču-aném
t.yso hora čni.

Byly to verše téměř věštecké, básnik však podcenil časnou moc vládců, zejmé
na těch, jejichž strana mu v minulosti poskytla takovou podporu.
Dostupných zpráv o tom, co se skutečně sběhlo v Moskvě někdy roku 1942
nebo 1943, je pramálo. Oba britští autoři životopisných statí o Lysohorském,
Ewald Osers a David Gill, se vcelku shodují ve svém podání, jež zřejmě vychází
z informací poskytnutých autorem. Vše nasvědčuje tomu, že první, kdo se po
kusil Lysohorského odvrátit od používání laštiny byl Zdeněk Nejedlý, tehdy je
den z jeho dvou komunistických druhů ve Všeslovanském výboru v Moskvě
(druhým byl Marek Culen). Nejedlý se domníval, že Poláci by v budoucnu moh
li vznést územní nároky na část Ostravska a obával se, že existence literatury
psané jazykem blízkým polštině by mohla zavdat důvod k pochybnostem o ná
rodní příslušnosti tamního obyvatelstva. (Dnes je už pozapomenuta skutečnost,
že Poláci v roce 1939 anektovali Těšínsko, které po dobu války zůstalo součástí
okupovaného Polska.)
Tlak na Lysohorského dále vykonával Václav Kopecký. Básník marně vy
světloval, že nemůže psát lyrickou poezii v češtině, jejíž rytmus je zcela odlišný
od jeho rodné laštiny. (Před válkou ovšem napsal sbírku velmi ostrých politic
kých satir v češtině.) Popíral rovněž, že by kdy byl hlásal lašský separatismus
nebo přičlenění lašského území k Polsku. Obvinění, která proti němu vznášeli
moskevští komunisté, se skoro navlas podobala kritickým výtkám, před nimiž
ho ve třicátých letech bránili komunističtí intelektuálové jako Václavek. Pokus
dosáhnout vyloučení l ysohorského ze Všeslovanského výboru ztroskotal díky
zásahu ze sovětské strany, avšak různé náznaky a narážky nato, žeLysohorský
svou laštinou “pomáhá Hitlerovi” nezůstaly bez účinku na redakce sovětských
časopisů a nakladatelství. V této situaci se Lysohorský na radu svých přátel
obrátil na Stalina a požádal ho o pomoc. Jeho žádost byla vyslyšena a bylo mu
umožněno nebrat ohled na požadavky českých soudruhů, kteří mu svou poráž
ku ovšem nikdy nezapomněli.
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Václav Kopecký popisuje tuto epizodu takto:

“Velký náš spor se soudruhem Ondrou Lysohorským začal, když jsme
se dozvěděli, že Ondra Lysohorský poslal Ústřednímu výboru KSSS a
myslím, že osobně soudruhu Stalinovi, své rozsáhlé pověstné memoran
dum. V tomto Memorandu Ondra Lysohorský dokazoval, že prý Češi nacionálně utlačují Lachy, že prý Lašijsou nacionálně osobitým národem,
že prý obývají velké slezské území a ještě širší území s počtem 1 a půl mi
lionu lidí s Moravskou Ostravou jako střediskem lašského národního
území, při čemž Ondráš z Lysé Hory je hrdina lašského národa. A Ondra
Lysohorský ve svém memorandu žádal ÚV KSSS a soudruha Stalina, aby
se ujali Lachů proti útlaku Čechů.”9)
Kopecký dále líčí “prudké spory se soudruhem Ondrou Lysohorským”,
v nichž mu čeští komunisté dokazovali, že “jeho tvrzení jsou naprosto nesmysl
ná”, že laština je jen “lidovým nářečím”, že neexistuje žádný lašský slabikář ani
gramatika. Lysohorský údajně připustil, že si vypomáhá polštinou, kdykoli má
v laštině “použít nějakého složitějšího tvarosloví, gramatiky a syntaxe než je
prostá mluva lidová”. A podle tvrzení Kopeckého si Lysohorský získával sym
patie některých polských činitelů a velmi často uveřejňoval své příspěvky v pol
ských časopisech vycházejících v Sovětském svazu. Kopecký dále píše:
“Naše spory s Ondrou Lysohorským nabývaly stále více na
ostrosti, poněvadž se přesvědčit nedal a mnohdy i provokativně
hlásal, že pod titulem existence samostatného nacionálně svébyt
ného lašského národa je třeba činit sporným a pochybným včlenění
Slezska, Ostravska, Valašska do českého národního území a že ví
tězství nacionálni svobody národů ve válce bude prý znamenat
uznání separátního lašského národního území.“ 10)

Je zřejmé, že otázka “nacionálně svébytného národa” tohoto internacionalistu značně znepokojovala. Ale pomoc byla nablízku. Takto radostně popisuje
Kopecký, jak byly rozdrceny falešné jazykové teorie Ondry Lvsohorského:
“Ústřední výbor KSSS se obrátil na Akademii nauk SSSR, na
akademické vědecké odborníky slavistiky, aby vyjádřili své stano
visko k našim sporům s Ondrou Lysohorským. A k naší veliké ra
dosti se stalo, že profesor Selišev, dnes již mrtvý, který napsal velké
vědecké dílo o jazykových otázkách západních Slovanů, vynesl ta
kovýto rozhodující posudek: dokázal, že lašština není žádným oso
bitým národním jazykem, nýbrž že jest jen lidovým lokálním náře
čím češtiny jako jazyka českého národa, že Lachové nepředstavují
nějaký samostatný národ vedle Čechů, nýbrž že pokud t.z.v. Lacho
vé jsou nějak svérázně osobití, tak to jsou vlastně jen částečně popolštění Češi. Velikému sovětskému učenci, slovanskému jazyko-
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zpytci profesoru Seliševovi, jsme navždy přislíbili zachovat světlou
památku za jeho vědecký zásah do našich sporů s Ondrou Lysohorským.”l 1)

(“Profesor Selišev”, o němž se Kopecký zmiňuje, je zřejmě jazykovědec a dialektolog A. M. Seliščev (1886-1942), dopisující člen sovětské Akademie věd.)
Po několika dalších výpadech proti Lysohorskému, jehož viní ze zasévání
sváru mezi Cechy a Poláky, končí Kopecký smířlivě:
“My jsme proti soudruhu Ondrovi Lysohorskému pro jeho ostré
spory s naší stranou disciplinárně nijak nezakročili. Má všechny
možnosti umělecké tvůrčí práce a může dále tvořit i své velké básně
v lašském dialektu, který jest jen osobitým lidovým nářečím české
ho národního jazyka.”12)

Kopeckého slova o tom, že Lysohorský “může dále tvořit se objevila
v knize vydané v roce 1960, lze tedy soudit, že byla napsána asi o dva ro
ky dříve. Je-li tomu tak, jde o zajímavou shodu okolností, neboť až do té
doby Lysohorský vskutku mohl tvořit, nikoli však vydávat. Teprve v roce
1958 vyšla poprvé od konce války v Československu kniha Ondry l.ysohorského.
Podle básníkova osobního podání mohl prý snadno zůstat po válce
v Sovětském svazu a řada jeho ruských přátel ho k tomu přemlouvala. Ja
ko literární osobnost byl už dobře zaveden, patrně lépe než v předváleč
ném Československu, a navíc byl členem Svazu sovětských spisovatelů se
čtyřmi vydanými knihami. Rovněž jeho postavení učitele cizích jazyků
bylo zajištěno a skýtalo dobré vyhlídky na další postup.
Místo toho se Lysohorský vrátil domů, kde dva lidé které si nejvíce
v Moskvě znepřátelil, měli nebo vbrzku měli mít v rukou všechnu moc nad
dvěma pro něho životně důležitými úseky: nad školstvím a nad vyda
vatelskou činností. Všechny pokusy získat pro Lysohorského místo univerzit
ního učitele nebo kulturního přidělence ztroskotaly, nebyla vydána ani jediná
jeho báseň. Brzo se kolem něho opět rozprostřela síť narážek a pověstí o tom, že
za války “vykonal naší věci špatnou službu” a “pomáhal Hitlerovi”. Jeho jmé
no zmizelo z literatury. V ústraní zůstalo po celou dobu vlády stalinismu. Tepr
ve mírné uvolnění v roce 1956přineslo možnost opatrné a obvykle pouze částeč
né rehabilitace některých umlčených autorů. Slovenské překlady Lysohorské
ho básní se začaly objevovat v různých časopisech a v Praze se nakladatelství
Československý spisovatel, tehdy pod celkem osvíceným vedením, rozhodlo vy
užít příležitosti a připomenout veřejnosti pozapomenutého lašského barda.
V roce 1958 vyšla v tomto nakladatelství kniha Ondry Lysohorského “Aj lašske řéky plynu do mořa”. Byl to výbor z devíti sbírek, který obsahoval téměř
půldruhé stovky básní, vysvětlivky (v laštině), krátký výklad o laštině (psaný
lašsky), lašsko-český slovníček a doslov Josefa Rumlera (v češtině). Čtvrtinu
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doslovu zabírá citace článku o večeru, který uspořádal v listopadu 1944 Svaz so
větských spisovatelů ve svém moskevském klubu a který byl věnován tvorbě
Ondry Lysohorského. V článku je vyjádřen obdiv k Lysohorského poezii a líčí
se v něm, jakou úctu chovaj! k básníkovi sovětští spisovatelé. Jeho autorem byl
Jiří Taufer, ve třicátých letech jeden z členů Václavkova kroužku, v padesátých
letech (a vlastně dodnes) jeden z hlavních zastánců tvrdé politické linie v české
literatuře. Není nic známo o tom, že v době, kdy byl Lysohorský v Českosloven
sku umlčen, by byl Taufer vydávání jeho díla prosazoval.
Autor doslovu, Josef Rumler, uzavírá citaci Tauferova článku otázkou: “Od
té doby však v Československu až do r. 1957...nevyšel od Lysohorského ani
verš. Proč? Trapné nedorozumění? Zapomenutí? Ignorance?13) Ponechává
otázku bez odpovědi, připomeňme však, že Kopecký zemřel teprve roku 1961,
Nejedlý v roce následujícím.
I zbytek doslovu je koncipován v podobném duchu. Hojně jsou v něm citová
ny výroky předválečných komunistů oceňující Lysohorského tvorbu a pouka
zující na to, že hlavním důvodem buržoázni kampaně proti laštině byla revoluč
ní útočnost jeho poezie. Plné chvály jsou i citované výroky sovětských spisova
telů a kritiků. A konečně najdeme v doslovu citát z dopisu Václavkovi z roku
1935, v němž Lysohorský napsal mj.: “...mediem laštiny snažím se vyjádřit cítě
ní mezinárodního proletariátu...Můj odpor k Praze je výrazem třídního boje,
nic jiného. Utlačovaný proletariát český miluji tak, jako utlačovaný proletariát
svůj.”
Dalo by se očekávat, že poté, co byla takto prokázána politická příslušnost
básníka i jeho díla, padly všechny výhrady vůči jeho vydávání. Avšak plánova
ný druhý svazek jeho poezie v laštině přesto nevyšel. Misto toho se v roce 1960
objevila kniha slovenských a v roce 1964 kniha českých překladů 14) - a ta opět
zůstala poslední Lysohorského knihou vydanou v jeho vlasti. Co bylo pravou
příčinou toho, že lašské originály nebyly vydány ani v liberálních letech šedesá
tých, zda tu roli hrály důvody politické či prostě nedostatek čtenářského zájmu,
je těžko říci (a vrátíme se k této otázce později). Lze však soudit, že politické
ohledy by se nebyly uplatnily alespoň v roce 1968, kdy byla odstraněna cenzura
a s ní přísný stranický dohled nad nakladatelskou činností.
Čas milosti měl jen krátké trvání. Když byly v sedmdesátých letech znovu na
stoleny dřívější poměry, zmizelo opět Lysohorského jméno z literárního života.
Ačkoli se vlastně politicky nijak neprovinil, musel sdílet osud ostatních umlče
ných spisovatelů, včetně různého šikanování, jež zvláště těžce nesl vzhledem
k svému věku a zdravotnímu stavu.
Na druhé straně dosáhl během uplynulých dvou desetiletí Lysohorský ne
obvyklého věhlasu v zahraničí, a to i na Západě, většího, než kterýkoli ze sou
dobých českých básníků. V šedesátých letech našel největší odezvu ve Francii,
v sedmdesátých letech se středisko zájmu o jeho tvorbu přeneslo do Velké Bri
tanie. Je patrně jediným básníkem z Československa, jemuž se dostalo té cti, že
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jeho verše překládal W. H. Auden a že jeho sbírku uvedl předmluvou Christopher Fry 15) Takové uznání muselo Lysohorského jistě potěšit, podobně jako je
ho sebedůvěru povzbudilo přijetí, jež mu poskytli spisovatelé a básníci sovětští.
O to trpčí muselo zároveň být vědomí, že doma je opět odsouzen k zapomenutí.
II

Bez podrobného studia dobové odezvy na Lysohorského vystoupení (zejmé
na v časopisech dnes už namnoze nedostupných) lze těžko posoudit, jak široký
ohlas jeho poezie ve třicátých letech skutečně vyvolala. Rovněž skutečnost, že
jeho knihy se brzy dočkaly druhých vydání, říká sama o sobě pramálo, pokud
neznáme výši nákladů. I díla známých a úspěšných autorů vycházela v předvá
lečném Československu v poměrně nízkých nákladech.
Autoři životopisných poznámek se zmiňují o tom, že v roce 1951 byly zbylé
náklady Lysohorského knih “konfiskovány”. Toto tvrzení je možná poněkud
nadsazeno. V tomto roce došlo totiž ke zřízení centralizovaných státních nakla
datelství a velká část knižních zásob dřívějších nakladatelů byla převedena do
prodejen státního antikvariátu. V padesátých letech se na jejich pultech vysky
tovala Lysohorského “Spiwajuco piašc” v množství naznačujícím, že z třicá
tých let zůstalo hojně výtisků neprodáno.
Je zde otázka, co probudilo takový zájem o Lysohorského, když se poprvé
objevil na literární scéně. Byla to sama umělecká hodnota jeho poezie? Bylo to
proto, že byla napsána pro mnohé dotud neznámým, přesto však celkem sro
zumitelným jazykem? Či to bylo politické poselství jeho básní a příbuznost
s oblíbeným Bezručem?
Nejúčinnější byly ještě balady, jejichž slovník je omezený, sloh prostý a vyzně
ní přímé a jednoznačné. V převodu do češtiny vzbuzují téměř dojem primitív
nosti a lze pochopit, proč někteří Lysohorského jako básníka zcela odmítli. Ta
kových sociálních básní jako je např. “Balada o robotnicy” se tehdy našlo v čes
ké poezii málo. Salda měl ovšem pravdu, když tvrdil, že “na verši Lysohorského
jest nejzajímavější jeho kvalita zvuková”.
Zdá se také, že přirozený nedostatek některých (zvláště abstraktních) výrazů
v laštině vedl básníka k tvoření slov, jichž slovník prostého horníka či rolníka
postrádal. Že v tomto ohledu narážel na obtíže, o tom svědčí v pozdějších bás
ních například nadměrný výskyt slova “subtelny”, jež zřejmě zastoupilo řadu
přesnějších, avšak v laštině neexistujících adjektiv. Ale i rané reflexivní básně
Lysohorského někdy působí jako by byly přeloženy do laštiny - a jejich překlad
do češtiny není obtížný. Čím “poetičtější” v konvenčním slova smyslu je Lvsohorský, čím více lyrických prvků jeho básně obsahují, tím méně jsou působivé a
mnoho českých čtenářů si patrně kladlo otázku, proč tedy byly napsány v lašti
ně?
Na druhé straně české čtenáře jistě vábila exotická optická i zvuková stránka
laštiny a četby jim nepůsobila velké potíže, zvláště když ve svých předválečných
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knihách Lysohorský používal pravopisu, který nebyl príliš vzdálen pravopisu
českému. Později jej nahradil pravopisem sice důmyslnějším, jenž však nutí čte
náře častěji se uchylovat k výkladu o výslovnosti laštiny.
Dá se však předpokládat, že v sociálním a politickém ovzduší třicátých let se
hrál důležitou roli revoluční obsah Lysohorského poezie. Ten byl hlavním dů
vodem, proč se marxističtí intelektuálové stavěli i za jeho požadavek uznání laš
tiny jako samostastného národního jazyka. Politická stránka Lysohorského
tvorby jistě přispěla i k jeho neobvyklému úspěchu v Sovětském svazu, kde otáz
ka jazyková zůstala stranou, neboť verše vycházely v ruském překladu. Navíc
byl proletářský básník z Československa za války v SSSR jevem dosti ojedině
lým.
Pokud jde o spor, k němuž v Moskvě došlo, je Kopeckého značně subjektivní
výklad patrně jedinou oficiální verzí této události. Z dnešního hlediska vypadají
snad pošetile obavy moskevských komunistů, že by po válce mohli Poláci žádat
revizi hranic na Ostravsku a Těšínsku, nebyly však docela neoprávněné. Stalin
měl jistě zájem udržovat v této otázce nejistotu a málokterý stát ve střední a vý
chodní Evropě byl po osvobození sovětskou armádou zachován ve svých pů
vodních hranicích. Poláci vskutku projevili snahu udržet si Těšínsko obsazené
v roce 1939 a ještě nějakou dobu po válce vedl katovický rozhlas protičeskou
kampaň v níž nechyběly výpady proti “Vaškovi” (tj. Bezručovi). Lysohorský
sám se omezuje na to, že Kopeckého podání označuje za zlovolné lži a pomluvy.
Nerozhodnuta je i otázka, zda šlo o spor vnitrostranický. Kopecký píše
o Lysohorském jako o komunistovi a nazývá ho důsledně soudruhem, Lysohor
ský tvrdí, že byl odevždy pouze antifašista a humanista.
O tom, že se po válce stal Lysohorský obětí politické zvůle, není pochyb.
V tomto ohledu se však jeho osud příliš nelišil od údělu mnohajiných spisovate
lů, lze dokonce říci, že někteří byli postiženi daleko hůře. Nedošlo-li v šedesá
tých letech k vydání plánovaného druhého svazku jeho lašských básní, nemuse
lo to být už z důvodů výlučně politických. Náklad prvního svazku byl pouhých
1,000 výtisků, a to v době, kdy se i verše začínajících básníků vydávaly v nákla
dech dvojnásobných. Čtenářská veřejnost na Lysohorského zčásti zapomněla,
zčásti ho ztotožňovala s diskreditovanou agitační poezií a kniha nešla příliš na
odbyt. Valná většina českých čtenářů čte i knihy slovenských autorů pouze byly-li přeloženy do češtiny. Číst lašsky je pro Čecha ještě obtížnější než číst slo
vensky - a lašský dialekt v té době mizel už i na Ostravsku. Malý zájem o Lyso
horského naznačuje i náklad knihy českých překladů jeho básní. “Jediný po
hár” vyšel v 750 vázaných výtiscích. Pokud zde nezasáhly jiné vlivy, byla to spíše
splátka kulturního dluhu.
Lysohorský nebyl ochoten ke kompromisům ani když mu v šedesátých letech
bylo nabídnuto členství ve Svazu československých spisovatelů. Předložil vlast
ní podmínky pro návrat do literárního života, mezi nimiž bylo i souborné vydá
ní jeho tvorby v laštině, celkem čtrnácti básnických sbírek. I jeho příznivcům
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připadalo, že nebere dostatečně v úvahu nejen politické, ale i nakladatelské
možnosti té doby.
Zbývají dvě otázky. Čím vysvětlit pozornost, jíž se Lysohorský těší v zahrani
čí, včetně NDR a Maďarska (byl dokonce nominován i na Nobelovu cenu), za
tímco ve své vlasti je téměř zcela zapomenut. A jakou roli v této popularitě se
hrála laština.
Na první otázku se nabízí prostá odpověď: ukřivděným obvykle lidé přejí a
v tomto věku obecné uniformity se podivíni těší oblibě. To je však vysvětlení
příliš zjednodušené. Lysohorský je už dlouhá léta neúnavným propagátorem
vlastní tvorby v cizině. Snad v této činnosti našel kompenzaci za všechny ústrky
a neporozumění, jichž se mu dostalo doma. Znalost cizích jazyků mu umožnila
nejen navázat styk s cizími básníky, překladateli a významnými osobnostmi
(dopisoval si například s Albertem Schweitzerem), ale i pořídit doslovné pře
klady, podle nichž mohly být jeho verše přebásněny. Jeho tvorba v posledním
čtvrtstoletí má pramálo společného s revolučně laděnými proletářskými básně
mi z třicátých let. Vzrušené gesto rebela ustoupilo hloubavé úvaze filosofa, kte
rý se nepříliš optimisticky zamýšlí nad během světa a lidským osudem. Tato
všeobjímající, “kosmická” poezie nachází pochopitelně široký ohlas. Lze sou
dit, že většina těchto básní je původně psána v němčině (převážně volným ver
šem) a že lašské verze, pokud existují, jsou vlastně překlady pořízené autorem.
Ale i lašský aspekt jeho díla dosud přitahuje řadu romanticky založených
obdivovatelů, kteří v něm patrně vidí představitele malého, utlačeného národa a
cítí povinnost poskytnout tomuto osamělému hlasu slyšení. Bez hlubší znalosti
problematiky přijímají Lysohorského osobité názory i jeho jazykový úzus, což
mnohdy vede k důsledkům málem komickým. Tak například v úvodu a poz
námkách ke svazku anglických překladů Lysohorského poezie převzal vydava
tel zcela nepoučeně nejen Lysohorského lašské znění místních jmen (Ostrawa),
ale v anglickém textu uvádí i jména sovětských básníků v lašském přepise
(Achmatowa). 16)
Tyto podivné podoby místních jmen jsou však jedinými stopami laštiny
v překladech Lysohorského poezie do cizích jazyků. Její staccatový rytmus, vý
razné metrum a pravidelné rýmy se obvykle ztrácejí v nerýmovaném volném
verši nebo v blankversu.
Svým způsobem možná Lysohorský dospěl dál než například Rosalía de
Castro či Frédéric Mistral ve vytvoření umělého básnického jazyka založeného
na místním nářečí. Třebaže v posledních pětadvaceti letech není už laština jazy
kem, v němž svou poezii píše, zůstala snad jazykem, v němž ji skládá. Změnu své
poetiky konec konců sám předpověděl, když před dávnými lety napsal, že jeho
místo je mezi Villonem a Li-tai-po.
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Za některé údaje v článku uvedené vděčí autor životopisné stati Ewalda Oserse, Lysohor
ského překladatele do angličtiny. (Ondra Lysohorský, the Obstinate Non-conformist.)
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Oskar Kokoschka
Adolf Hoffmeister, 1958
Byl jsem nedávno ve Vídni a viděl jsem Kokoschkovu výstavu. Je to krásná
výstava. Jedna z nejkrásnějších, které jsem v poslední době viděl. Malířská
osobnost Kokoschkova dosáhla světového věhlasu. Vstoupil v kruh několika
málo nesmrtelných, kterými se může současné moderní malířství pyšnit. Od do
by, kdy se začal trh obrazů stěhovat do Ameriky, rozšířil se rejstřík sběratelů a Kokoschka stoupal v ceně.
Výstava čítá 682 vybraných mistrových děl a zahrnuje období padesáti tvůr
čích let, od roku 1907 do roku 1957. Nejrůznější velká muzea světa a galerie
všech pěti světadílů zapůjčily díla ze svých sbírek. Je to výstava, která má vzne
šený patos světovosti. Jako byly výstavy Goghova, Picassova, Légerova.
Malíři současného života by ji měli všichni vidět.
Ale u nás o výstavě nikdo ani neví. Naše časopisy a noviny nepřinesly - pokud
je mi známo - ani zprávu, ani kritiku výstavy. A přece tu není omluvy pro naše
novináře, kritiky a teoretiky umění, neboť střed velkého bočního sálu zaujímá
soubor nejméně osmi obrazů z Prahy z roku 1934-1936. Praha od Kramářovy
vily. Vltavské přístaviště, Vltava - a dojemná londýnská vzpomínka na Prahu
z roku 1938-1939, nazvaná Prag Nostalgia. Nepovedený trojportrét Komen
ského, Masaryka a Hradčan se pokouší vyměnit politický obsah za výtvarnou
kvalitu.
A potom, někde v Podřipsku v Račíněvsi je v české matrice napsáno, že dne
19. září 1810 se narodil v chalupě čp. 54 manželce Josefa Kokoschky, chalupníka poddaného k roudnickému panství, Alžbětě, roz. Vrbové, dceři Karla Vrby,
chalupníka z Dobříně, syn Václav. To byl dědeček Oskara Kokoschky.
Václav Kokoschka se stal v Praze zlatníkem a Quido Mánes namaloval jeho
známou podobiznu. Kokoschkovi bydleli ve Spálené ulici, proti domu, v němž
bydleli Mánesové. Měl devět dětí a druhorozený syn Kokoschkových Gustav
zdědil po něm klenotnický závod. Podle informací dr. K. B. Palkovského byl to
neklidný, nepokojný člověk, nevšedně vzdělaný. Mluvil plynně pěti jazyky (i česky), hrál znamenitě na klavíra miloval Mozarta a Beethovena. Jeho bratr
Julius měl nemenší hudební nadání - a byl žákem Bedřicha Smetany.
Gustavu Kokoschkovi, který se ve zralém věku teprve oženil s dcerou mysliv
ce ze Štýrska, narodil se dne I. března 1886 v Pöchlarn v Dolních Rakousích syn
Oskar Kokoschka.
Myslím, že máme tedy nejen nárok, ale dokonce povinnost věnovat svou po
zornost dílu umělce, který se k nám vracel nejen svým dílem, ale i svým obdivem
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ke Komenskému. Vrátil se k nám za nacismu v Němcích i jako politický běženec a odvedl si s sebou z Prahy svou českou manželku.
O pokrokovém smýšlení tak velkého umělce, jako je Oskar Kokoschka, není
dovoleno lehkovážně pochybovat. Je to člověk poctivý a životný. Člověk, který
svůj život namaloval. Nedovedl nic zamlčet. Nic vynechat. Jeho život je vysta
ven na vídeňské soudobé výstavě.
Hned v mládí cítíme okouzlení Goghem a hlavně Japonci, jeho celá doba, ze
které rostla secese, tento středoevropský sloh, jehož studiu bylo dosud věnová
no tak málo pozornosti, ačkoliv právě zde končilo měšťáctví a všechny výtvar
né vzpoury, úniky a odvazy od tohoto slohu jsou odbojem již vyloženě uměleckopolitickým.
Ale už první obrazy z roku 1907 ukazují, jak dynamický talent se vymyká
svým vlastním láskám a dere se k samostatnému výrazu.
Začátku století, poznamenaného velikými středoevropskými jmény, zmoc
nil se s výtvarnou dravostí a zpodobil jej v několika podobiznách. Tilla Durieux, Adolf Loos, Herwarth Walden, Karl Kraus, Albert Ehrenstein. Do nejži
vějších portrétů, které kdy byly namalovány, vkrádá se snad nevolky pronikavá
malířova inteligence ve formě velkorysé brutální ironie. Cítil jsem ve společ
nosti obrazů ze začátku století malířskou, až nepříjemnou věrohodnost. Tady
slovo realismus nabylo přesvědčivého smyslu útočnosti - dobývání skutečnosti
a kritiky skutečnosti. Je to doba samorostlého nástupu. Mně se nejlépe líbí.
Expresionismus bije na poplach po celém Německu. Malířství se stává
portrétistou šklebu života. Kokoschkova “sádelnatá, svalnatá, zrzavá” je příliš
německá. Nevěřím jí. Také Labe u Drážďan je příliš špálovsky modré. Ale v nejbližších letech tento podivný člověk, který sám sebe tolikrát kreslil s překvapují
cí dávkou důvěrnosti, přemáhá nejtěžší malířské úkoly. S divokostí zmocňuje
se Paříže. Pojednou se vám zdají Sisley, Manet, Monet i Renoir tak krotcí a
pohledy na velkoměstské ulice tak starosvětské. Kokoschka maluje nároží
Plače de 1’Opéra z. poloptačí perspektivy, roztančené a vířící, že divák při po
hledu na tento obraz dostane závrať.
Kokoschka vede zmítaný, neposedný život, Madrid, Amsterodam, Londýn,
Paříž, Benátky, Rím.
Stopy jeho štětce víří, třeští a svíjí se v křeči, klesají do kolen a rozhoupávají
krajinu. Barvy se přísně snoubí a nebesa i vody zrcadlí navzájem svou perleťo
vou proradnost.
Rodí se malířský sloh umělce v tvůrčím bezpokoji. Rozpadá se v pokusy a
srůstá zase v monumentálním vlnění, ztrácí se i nabývá tvaru a stále více zrcadlí
hmotu, opouštěje povrchní povrch. Až. do let 1925 hledá svůj rukopis.
Roku 1926 maluje zápasy v předtuše války. Tak jako Filla. A maluje kočku
a holubice míru. Tak jako Picasso. Dříve než oni a nepřekvapí vás to. Je to v
tvůrčím proudu na svém místě. Kdyby u pudových temperamentů a vášnivých
tvůrců bylo možno mluvit o logice, bylo by to asi velice logické. Ale z logiky
nelze Kokoschku podezřívat.
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Ze smyslovosti spíše. Portrét Svědky z roku 1930 je takové prozrazení. Stej
ně jako taneční dvojportrét autora s Almou Mahlerovou.
V době emigrace Kokoschkovy jsem se s ním sešel v Londýně. Bydlil vzačouzené krajině nad kouřovou clonou nádraží v londýnské mlze. Na zdi měl při
píchnuty čtverce barevných staniolů. Měly sled barev spektra.
“Das ist meine Sonne -” říkal.
V té době maloval sovětského velvyslance v Londýně Ivana Majského a kra
jiny ze Skotska, ulice a lidi z Londýna a velká poválečná politická plátna. V nich
se provalil nezkrotný hněv a hluboké citové pobouření krůtě spravedlivého dí
těte, jakým mohou zůstat jen největší umělci. Obrazy Anschluss - Alice im
Wunderland a What weare fightingfor? Hle, proč nikdo dosud o něm nepsal ja
ko o bojovníku za míra za pravdu? Snad je vhod mezinárodním obchodníkům
a sběratelům pomlčet o této skutečnosti, ale naše kritika ji nemůže a nechce za
tajit.
Ani občasné výkupy nejistoty nemohou hluboké vnitřní přesvědčení umělco
vo vychýlit k zapření. Umělec je složitější, ale nelze jej tak snadno vyvrátit jako
strom.
Jeho obrazům lze lépe rozumět než jemu samému. Nejenže od myšlenky k
myšlence to vždy řízne odvážnou zkratkou, ale ještě k tomu mluví dialektem,
kterému vůbec nerozumím.
Poslední období Kokoschkova díla s několika portréty a antickými kompo
zicemi přesvědčuje o stále patrné pravdě, že náměty podléhají módě a dovedou
působit zdrcující nečasovostí v obdobích, která přerostla jejich oblibu. Prostě
alpské krajiny i od Kokoschky jsou nesnesitelné, ale jeho florentský dóm je
úchvatné barevné mnohoprostorové dílo.
Sbírka kreseb je vzácně vyrovnaná. Je dokonce v rovnováze s kvalitou obra
zů. Od secese k expresi, od soucitu ke krutosti, od vášně k smutku putují kresby
v jakémsi výtvarném bloudění, kde někdy jednotahový záznam překvapí svou
jistotou, jinde nervózní netrpělivé zauzlení čar jako by prozrazovalo nějaký
tvůrčí vztek.
Akvarely jsou živé, až rozmarné, a častěji mi připomněly Žufana než plno
krevné samobytné obrazy Bauchovy. Vůbec se mi zdálo, že kromě vnitřního
rytmu nejsou Kokoschka a Bauch spřízněni. Rostou vedle sebe nezávisle a rov
ně. Umělci se neprolínají jako sliny. To je kritický omyl kritiků.
Nevím, zda se podaří našim umělcům a krajinářům spatřit Kokoschkovu vý
stavu. Patří k výtvarnému prozření ji vidět.
***
Oskar Kokoschka zemřel ve věku 93 let dne 24. února 1980 ve Švýcarsku, kde v posled
ních letech žil se svou českou ženou, dr. Oldou Kokoschkovou. Posledníjeho velké výsta
vy byly v rakouské Bregenzi a v londýnské Marlborough v roce 1976 při příležitosti jeho
devadesátých narozenin. Ač sám se celý život hlásil k Československu, Československo
na jeho umění zapomínalo. Pro některé československé úřední kruhy zůstalo jeho umění
Entartete Kunst, tak jak je kdysi opuncovali nacističtí odborníci v Mnichově. (red.)
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F. X. Šalda, kresba A. Hoffmeistera
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Hlava-nehlava a Šalda-nešalda
Robert Pynsent
Je prý trojí čeština: spisovná, jíž se spisuje, hovorová, kterou se hovoří, a obec
ná, jejímž prostřednictvím se obcuje. Je však čtvero češtin: čtvrtá je totiž čeština
doslovová, kterouž se komponují, lépe řečeno vyrábějí doslovy a úvody. Kaž
dá z těchto češtin má své lexikální zláštnosti, i gramatické odchylky. Vyjádřeno
staronovou mluvou chomskýanů, mezi těmito češtinami jsou rozdíly jak v po
vrchové tak i v hloubkové struktuře. Dovolíte-li, chtěl bych vás upozornit naje
den typický zjev té čtvrté, tedy doslovové češtiny, který nenacházíme v jiných
češtinách; chomskyánský vzorec pro hloubkovou strukturu tohoto zjevu by
vypadal asi takto:
ŠV+VP
Aplikovat tento vzorec a to aspoň jednou je povinné v každém doslovu nebo
úvodu. Typická realizace vzorce je: “Už Salda řekl...” Nepřeháním. Když vezmu
tři svazky, které právě leží na mém psacím stole, najdu tam něco podobného,
za prvé: nové vydání Kříže u potoka v edici “Slunovrat” z r. 1972, kde v úvodu
Hany Hrzalové na stránce 6 čtu:
Jestliže se F. X. Salda ztotožnil s Nerudovým tvrzením, že figury románů
K. Světlé by mohly být bez. nesnází tesány sochařem, pak to vrchovatou mě
rou platí o postavách Kříže u potoka.(l)
Za druhé: výběr Sládkových básní Polní cestou vydaný Klubem přátel poezie
též v r. 1972, kde v úvodu Ladislava Stehlíka máme na jednom místě “kri
ticky přísného F. X. Šaldu" který něco “označil”, na druhém dokonce “jasnozři
vého F. X. Šaldu”, který něco “hodnotí". Za třetí: v odborném článku Miloše
Pohorského v třetím čísle České literatury z. r. 1973 (Odborné články se píší češ
tinou bud' spisovnou anebo doslovovou) “Člověk a dějiny - společenský román
třicátých let” najdeme poněkud zajímavější variaci:
Ostře se od nich odděloval třeba Šalda.
Toto “třeba” je ošemetné: sugeruje, že lexikální jednotka “Šalda” není nezbyt
ná, že je náhodná, a že autor článku jen splňuje jedno pravidlo doslovové češti
ny. Budu tak arogantní, že se podejmu funkce psycholingvisty a budu hledat
příčinu této zajímavé struktury v doslovové češtině. Pokusím se zjistiti aspoň
pro sebe, proč si nakladatelství Melantrich zvolilo pro soubor díla F. X. Šaldova
toto reklamní heslo:
Znáti dílo největšího duchovního vůdce naší doby, F. X. Šaldy, jest nutným
předpokladem k poznání básnického rozpětí a kritické tvorby;
proč A. M. Píša napsal v r. 1932:
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Salda zůstával - neúnavným spolupracovníkem vývoje, a více: jeho anticipu
jícím průkopníkem a usměrňovatelem.(2)
a konečně proč i zkušení kritici pociťují povinnost aplikovat hlava-nehlava a
šalda-nešalda strukturální formuli ŠV+VP.
Kdybych byl cynik, řekl bych, že dnešní kritici užívají citáty z Šaldy jednak z tra
dice a jednak proto, že je velmi lehké vzít třináctý svazek Kritických projevů
a najít v rejstříku jméno spisovatele, o němž hodlají psát. Mám však za to, že za
tím všeobecným poklekáním před božstvím Šaldou je něco jiného. Myslím, že
hlavní příčina je politická: Šalda je liberál, pravý liberál devatenáctého století.
Že o sobě říkal, že je socialista, je irelevantní. Je liberál, takže to, co psal, bylo
přijatelné jak mírným konservativcům tak socialistům, i když mu občas i kon
servative i socialisté láli. Měl názory, které sice někteří krajní konservativci a
někteří krajní socialisté občas nenáviděli, ale které se líbily té široké většině
uprostřed. Konservativci je nepokládali za příliš progresivní a socialisté za příliš
zpátečnické. Šalda byl trochu demagog a trochu dogmatik - a dogmatismus je
vlastně dost kladný rys, pokud je možné jej vyměňovat za nový nebo změněný
dogmatismus. Dogmatismus znamená jen mít pár vlastních ideí. A každý člo
věk se čas od času poddá dogmatismu druhého. Salda si liboval ve vyhlašování
zákonů, kochal se v kritickém velekněžství; psal třeba:
Bez kritéria není kritiky, jest jen náhoda, rozmar, zvůle. (...)
Kritérion je rozumný výklad empirie. (...) Nalézati a míti kritéria a užívati
jich, v tom jest mně kritika opravdu tvořivá.(3)
Nebezpečí takových slov je v jejich mlhavosti. Salda vlastně zároveň říká, že
kritik dobývá svých kritérií zkušeností, a že kritérion musí být nezměnitelné,
takže ho kritik bude moci používat důsledně. Ale snad to říci nechtěl. Salda
vlastně nikdy neříká, jaká má kritéria;(4) nebo lépe: napovídá nám jedno kri
térion zde a jiné onde, ale nikde nám nepodává systém kritérií, nikde nám ne
ukazuje konsekventní metodu. Salda je německy mlhavý literární kritický idea
lista; vždyť i dobrého českého slova “básník” užívá ve smyslu německého “Dich
ter", českého termínu “kultura” jako nietzscheovské “Kultur”, a jeho divně zně
jící definování tradice v článku “Tradice třeba”: “vůle k sobě - ne k já (...) svému
v tomto smyslu odpovídá (...) my”(5)je německé nebo francouzské spíše než
české. Salda žádá od umění, aby pronikalo “k jádru věci” a aby sdělovalo, a to
silně, co najde v tomto jádru.(6) To je sotva nový požadavek, ale Salda ho vy
slovil důrazně a lidem se líbil idealismus, který ho k tomuto požadavku vedl.
Vyhovoval většině čtenářů. Šaldův požadavek “kladné”a zdravé literatury také
většině hověl. Saldovy nástroje byly dogmatické formule, někdy věcné, stručné
a celkem úplně přijatelné, výroky jako “Literatura (...) jest svět hodnot vyjádře
ný světem forem”(7), někdy emotivní, zabarvené, méně věcné, výzvy jako “Chci
mít v poesii celého člověka ve všem jeho vzepětí”(8), někdy banální a rádoby
bojovná hesla jako “Poesie není reprodukční, imitativní- poesie je tvůrčí”(9),
někdy vzletné fráze jako “Každé opravdové umělecké dílo jest podobenstvím
slávy a krásy životní"( 10), a někdy zase skoro vědecké téze jako např. v úvaze
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o poměru literatury ke společnosti (uvidíme, že tu Salda užívá výjimečně výra
zu “básnický” v běžném českém slova smyslu):
Tvorba básnická a beletristická nevyslovuje jen danou skutečnost, je nesena
také podstatně snahou, doplňovat tuto skutečnost obrazností a vytvářet tak
v imaginaci právě to, co ve skutečnosti chybí(l 1).
V Šaldově metodě, i když nikdy jasně neformulované, lze přece jen vystopovat
to, co sám považuje za kritéria. Tak např. dost často opakuje ve svých statích,
že dobrá literatura je “typická”. “Typičností” vyjadřuje něco jako autentičnost.
Chce např. v literatuře “řád”. Chce umění “syntetické”, t.j. takové všeumění,
kdy básník při tvůrčím procesu využívá co nej pí něj i svých znalostí a zkušeností.
Chce umění silné; tak třeba. Máchaje mu velký básník, poněvadž byl silný “i v
zoufalství” a básník je Šaldovi spisovatel (rozlišuje mezi “básníkem” a “spiso
vatelem”, “Dichter” a “Schriftsteller”), který spojuje “sílu a jemnost”. Dále bás
ník má podle Saldy nezlomnou vůli k pravdě, proto prýjsou lidéjako Flaubert,
Sova, Březina, velicí. “Vůle k pravdě” je pravé šaldovské klišé, jako byly termí
ny “typický” a “zákonný” v první polovici jeho literárního života. Šalda užívá
pojmu “vůle k pravdě” skoro jako synonymu pro “dobrý” nebo “mám tě rád”.
“Vůle k pravdě” se dá také dojisté míry ztotožnit s dalším Šaldovým pojmovým
klišé, totiž s t.zv. “objektivisací” čili “zobjektivněním”. To stálé opakování oblí
bených slov a konceptů mu samozřejmě nesmíme příliš zazlívat, poněvadž kaž
dý kritik má své víceméně významné koníčky. Zajímavější Šaldova kritéria jsou
např. tato: “ve všech opravdových básnících-tvůrcích, jest (...) kus primiti
va"(12) a:
není nic vzácnějšího v umění než hračky, které byly zaplaceny životem - zvláš
tě když v těchto hračkách jest více umění a vkusu než v mnohém t.zv. velkém
umění.(13)
První kritérion, že v každém dobrém umělci je kus primitiva, je vlastně roman
tické, chateaubriandovsky romantické, ale zároveň moderní. Druhé, ačkoli u
něho vadí emocionální formulace, je důležité, zvlášť zajímavé proto, že Salda
nevynikal smyslem pro humor; uměl být sarkastický a někdy i ironický, ale
sarkasmus má pramálo společného s humorem - a dost nečeské, poněvadž v čes
ké literatuře neplatí obecně pravidlo, že dobrý spisovatel je ten, jehož základní
metoda je humor pro humor, a který je schopen považovat vlastní dílo za hrač
ku. A přece velcí čeští spisovatelé jsou právě ti, kteří mají hlubší smysl pro hu
mor než ostatní, Mácha, Neruda. Machar, Čapek-Chod, Nezval. Machara Ne
zval smysl pro humor ztratili; Mácha, Neruda a Čapek-Chod nikdy. Jako pra
vý “devadesátník” Šalda žádal od dobré literatury také styl, stejně jako Kará
sek, Procházka i Mrštík. Na začátku kritické dráhy považuje za hlavní krité
rion stylu “evokativnost”. Styl je mu (jako Jungmannovi) ekonomický pojem,
za dobrý styl pokládá styl rentabilní, “výraznost” nebo “významnost”, nejefek
tivnější použití jazyka. Později definuje styl jako stavbu věty ale také celého dí
la, rozeznává tedy mikrostyl a makrostyl, a píše, že styl je možný jen “tuhou se
bekázní” (srov. Mrštík, Watson, Wildeatd.). Pak definuje styl jednak jako“vý
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běr” a jednak jako zčásti pud a zčásti vzdělání pudu, což je vlastně docela mo
derní pojetí stylu. Šalda byl také pravý “devadesátník” svým názorem na vzá
jemný poměr literatury a národa; vlastně nikdy neustoupil od hlediska, k němuž
se přihlásil manifestem Česká Moderna, byl kategoricky proti padělání lido
vých písní, psaní národních písní á la Sládek; prohlašoval, že svět, který básnícinárodníci popisují ve svých palidových skládankách, je “svět mrtvý a zhynulý,
sociální a kulturní stav zapadlý"( 14). Šalda jde hloub za problémem básníkovy
národovosti, píše, že “Každá veliká báseň jest dialog mezi básníkem a národem”( 15) alez.de neznamená “národ” nic víc než “čtenářstvo”: národ je kolektiv,
který shodou okolností mluví stejným jazykem, ba co víc: národ není jednotný
celek, ale amorfní směs různých skupin a tříd, které mají různé mentality a růz
né poměry k věcem.(16) Šalda miluje Nerudovy Zpěvy páteční, poněvadž jsou
to ukázněné, skoro liturgické básně, nesnáší však vlastenecké básně, neohro
žené artefakty, jaké produkovala třeba Eliška Krásnohorská.
Vyznávám se kajícně, že vlasteneckou poesii velice chatrně a slabě gutiruju
(...) Láska k vlasti - aleje třeba vůbec o ní mluvit? Nemá se to rozuměti samo
sebou, jako že dýchám a vidím a žiju. Kde je na (verších slečny Krásnohor
ské) co českého? Táž limonádovost, šablonovitost. jalový pathos, velkohubá
troufalost a nevražitost, táž dřevěná emfase jako v každé průměrné knížce
kteréhokoli obskurního patriotického básníčka německého.(17)
Dnes nám to zní samozřejmě ale v r. 1897, v době, kdy ještě málo lidí chápalo,
že o lásce k vlasti se nehoruje, a že takové horování vyvolává podezření, to bylo
ještě dost odvážné. Šalda se zmiňuje o poměru Angličanů k jejich literatuře( 18),
píše, že snad nikde na světě není taková mezera mezi národem a literaturou; a
právě, že průměrný Angličan snads výjimkou Shakespeara, a od školního věku
nečte nic kromě špatných detektivek a milostných románků, způsobilo, že
v Anglii mohla vyrůst literatura sebejistá, nevlastenecká, ale ne protivlastenecká. Salda se dotkl také jiné věci, která je dosud aktuální u některých “malých
národů” a to kulturní propagandy. Stydí se za kuplířství kulturní propagandy
první republiky:
s naší zahraničnou propagandou kulturní nebude lépe, pokud nebude v nás
více studu, hrdosti a zdrželivosti.! 19)
Jinde útočí na zvyk Čechů překládat si vlastní literaturu do cizích jazyků; vý
sledek je, že takovou českou knihu přeloženou do němčiny “kupovali (...) čeští
tatíkové svým synům nebo dcerkám, aby se (...) dotvrzovali v němčině.”(20) To
vše vlastně odpovídá Šaldovu negativnímu kritériu: česká literatura smí být
vlastenecká je jen pod povrchem, jen implicitě.
S tímto negativním kritériem je spojen Šaldův kritický poměr k tradičně vlaste
neckému žánru, k historickému románu. V tomto názoru s ním dnes pravdě
podobně souhlasí bez výhrad každý vzdělaný Čech. Snad proto, že nejsem vzdě
laný Čech, souhlasím se Šaldovým hodnocením českého historického románu
jen s výhradami. Mám totiž za to, že Šalda podceňuje Jana z Hvězdy a přeceňu
je Jiráska, přestože se k němu staví dost negativně. Celkem vzato byl Šaldův ná-
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zor rouháni. Na začátku své kritické dráhy byl Šalda silnější než později; v
r. 1892 napsal, že historický román je zbytečný, nutně subjektivní, a to, že se o
něj čtenáři zajímají je “příznakem národní choroby.”(21) Národní choroba ne
ní prý jen fanatický zájem o národní minulost, nýbrž i "bázeň hýbat minulosti zúčtovat ši ji (...) překonat minulost", strach před nepříjemným sebepoznánim
a strach před bořením národních mýtů(22). V polemice s Vrchlickým říká, že
čeští historičtí spisovatelé píší bezobsažné, bezhodnotné hromady braku, které
jsou
buď pouhé rozšlapané kroniky nebo obyčejně sentimentální a kombinované
příběhy a fabule soudobé, nastrkané do historické garderóby.(23)
Považoval historické romanopisce spíš za druhořadé publicisty než za spisovatele-umělce, publicisty, kteří si volí historické náměty jen aby dali neúnavným
čtenářům další přehršli “národního katechismu”(24). Saldův postoj k druhému
tradičně vlasteneckému žánru, vesnickému románu, je sotva kladnější:
(...) zejména nevězí českost v tom ještě, že si vezmu sujet z toho a toho odleh
lého vesnického kraje, že maluju figuru výměnkáře nebodomkáře nebo drvoštěpa nebo koňaře z toho a toho zapadlého českého kouta, že ho okresluju
pečlivě podle živého modelu ... s celou lokálni barvou! (...) já vidím víc češství v posledním dekadentním nebo symbolickém svazečku lyriky.(25)
V tom je jistě značná dávka sebezapření; vždyť měl, jak známo, k dekadentům
velmi záporný poměr. O několik let později navrhl, aby se v zájmu zlepšení a ná
mětového rozšíření české literatury zdražil každý arch papíru zvláštní daní.
Mimochodem řečeno je to jeden z. mála projevečků Šaldova humoru(26). Zase:
málokdo se odvážil říci, že české literatury je příliš mnoho, Šalda to řekl zajiné.
Je jenom trochu ironické, že to musil napsat v dalším článku o Svobodové, tom
žernovu osličím vloženém na jeho hrdlo kritické. Občas na nás dělá dojem
viktoriánského moralisty, ale mám podezření, že to aspoň částečně zavinil ten
žernov. Ve stejné knížce. In memoriam Růženy Svobodové, schvaluje, i když s
ní nesouhlasí, upejpavost paní Růženy:
Od Francouzů byla odpuzována smyslností jejich námětů, věčným tématem
manželské nevěry, rozvrácených rodin, pohlavních zvrhlostí; byla srdce vel
mi čistého.(27)
Jinde píše, že je rád, že lidé už nemají smysl pro “živelné a živočišné” projevy
lásky italské renesance, protože lidský organismus už pokročil směrem k vyš
ší éteričnosti.(28) Tak může psát jen přesvědčený puritán nebo zakuklený erotoman, a Saldovy básně napovídají spíše to druhé. Dost překvapující je také
Šaldův názor, že každý větší spisovatel musel někdy podlehnout “kouzlu” kato
licismu.(29) Člověka napadne, zda pokládal za větší spisovatele Shakespeara,
Miltona, Komenského, Voltaira. Na druhé straně Šalda útočí na pastud filistrů, kteří protestovali proti vystavování Rodinova mužského aktu na Slovan
ském ostrově. Když zestárl a musel do jisté míry výt s nově osvícenými vlky,
došel k náhledu, že spisovatel má popisovat pohlavní styk, poněvadž “oprav
dové poznání života a světa neobejde se bez sexu.”(30) Šaldova definice porno
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grafie také naznačuje odklon od pokrytecké morálky; tvrdí, že pornografie
začíná tam, kde smyslovost se vyčleňuje z celkového organismu básnického a
kde se jako smyslnost stává cílem sama sobě.(31)
Taková definice se určitě líbila jak tehdejším socialistům, tak tehdejším konservativcům. Šaldova kritéria, o nichž jsem se zmínil, snad dostatečně doku
mentují jeho kritické velekněžství a proto jsme ohromeni, když čteme:
Ať autor píše, co chce, není nic po tom kritikovi. Nebude jej varovat ani opra
vovat. Bude jen konstatovat. A opačně: ať kritik píše, co chce, není nic po
tom autorovi.(32)
Na jedné straně je výbuch typický pro kritiky z devadesátých let, ale na druhé
straně je to nepřímé povyšování sebe sama: výraz “konstatovat" se sice nezdá
silnější než “varovat” a “opravovat", ale vskutku je mnohem silnější, neboť
prozrazuje imobilní kritickou sebejistotu. Myšlenka za citátem, že kritik nemá
být mentorem spisovatele, je ještě jakžtakž přijatelná. Ale souvisí s ní další myš
lenka, že kritici, kteří o sobě říkají, že jsou objektivní, jsou bud' lháři anebo sla
boduší červíci, kteří se nechtějí kompromitovat vlastním opravdovým názorem
a proto vyrábějí floskule, jež se budou líbit nejrůznějším čtenářům. Salda sám
určitě nebyl objektivní kritik, ale zároveň nesnášel, když jiní posuzovali jeho
vlastní beletristické dílo; je tu u něho nepříjemná nedůslednost. Když Miroslav
Rutte odsoudil Šaldův román Loutky a dělníci boží, pomstil se mu dětsky mali
cherným odsudkem Smutečních slavností srdcí a vyslovil dokonce pochyby o
Ruttově kritické a básnické schopnosti. Cituji jednu dost drsnou větu:
Soud člověka, jako jest Rutte, autor nejžalostnější zavařeniny, která vyšla
kdy z kuchyňky Moderní revue. Smutečních slavností srdcí, jest mně úplně
lhostejný; ano kdybych musil voliti si mezi t.zv. chválou a t.z.v. hanou Ruttovou, rozhodl bych se pro hanu, poněvadž chvála jeho vzbudila by ve mně
okamžitě pochyby o hodnotě mého díla.(33)
Při hodnocení literatury nerozhodovala u Šaldy ani tak jeho vlastní kritéria
jako spíš chvilková nálada a osobní situace. Souhlasím celkem, až na některé
výjimky, se Šaldovými názory o jednotlivých českých spisovatelích, podobně
jako jiní kritici. Bohužel ty výjimky jsou tak závažné, že u mne vyvolávají po
chybnosti o Šaldově vkusu. Samozřejmě: De gustibus ... nil nisi bonum.(34)
Nechci mluvit o posudcích, v nichž Salda souhlasí s většinou ostatních kritiků,
ale všimnu si některých, v nichž se s nimi rozchází. Nechci se zabývat Růženou
Svobodovou ani jejím manželem, kterého Salda až do její smrti chválil, a potom
ho neomaleně prohlásil za neschopného passéistu. Salda říká, že moderní česká
literatura má sourodou tradici teprve od Ncrudy,(35) s čímž souhlasím, ale při
tom nepodceňoval Máchu, ani Kollára, ani toho, jak mu říkal, ‘romantika v ne
děli' Jungmanna a jeho názor o Čelakovském je zajímavý: vidí ho jako pravého
intelektuála doby, vidí Ohlasy jako díla psychologické intuice, což je snad tro
chu přehnané, a v Růži stolisté vidí spíš vrchol než úpadek Čelakovského tvor
by. což je víc než hajitelná téže.(36) Nemá mnoho chvály pro Tyla, kterého prá
vem považuje za vyráběče literatury spíš než umělce.(37) Milotu Zdirada Polá
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ka podceňuje, neprávem ho nazývá “anachronismem" a Vznešenost přírody
"poeticky naprosto bezcennou”, a když pokládá za vhodné pochválit Mukařovského štrukturalistickou studii o Polákovi, je poctivý aspoň natolik, že o Po
lákovi samotném mlčí a neprohlašuje zčistajasna, že se mu líbí.(38) Ani Hálka
nepovažuje za dobrého básníka, ale je škoda, že si nevšímá Hálkovy prózy, v
níž je Hálek originálnější než jeho vrstevníci. Nerudu považuje spíš za básníka
než prozatéra, což je překvapivé. Hodnoceny v evropském kontextu jsou Po
vídky malostranské umělecky mnohem větším dílem než Balady a romance a
Prosté motivy. Knihy veršů jsou téměř brak, a Písně Kosmícké primitivní romantickoobrozenská limonáda. Světlou má Šalda celkem rád, ale vytýká jí
programovou chladnost.(39) Stroupežnického Naše furianty považuje za “ma
lou, suchou, trpělivou kresbu rozlité všednosti a čpavé nepatrnosti”.(40) což
pokládám za trochu kruté a ne zcela hajitelné. Našifurianti mají ovšem vesnické
prostředí a Šalda vesnickou literaturou celkem vzato opovrhoval. Svatopluka
Čecha považuje spíš za “malíře slovného a rétora” než za básníka, ačkoli uzná
vá hodnotu Hanumana. Písně otroka považuje zajedno z “umělecky nejpo
chybnějších” děl Čechových. Nazývá Čecha častěji posledním velkým básní
kem národního obrození(41), ačkoli by snad bylo správnější nazývat ho prvním
velkým básníkem českého neo-obrozenectví. O Šaldově poměru k Vrchlickému
se diskutovalo až dost. Poznamenal bych jen, že nemyslím, že Šalda byl nekonsekventní, jak se mu často vytýkalo; a mám za to, že jeho základní názor je to
tožný s názorem většiny čestných kritiků jako; Vrchlický byl velký básník ale ni
koli dobrý básník. Saldův postoj ke Sládkovi se postupem času radikálně mě
nil; zpočátku projevoval lepší vkus, když chválil Sládkovy překlady a zavrhl
jeho básně s “dortovýrpi milenkami v národních krojích, vypůjčených z matič
ných slavností”, než později, když prohlásil Sládkovy básně za “vrcholy české
lyriky”.(42) Odsuzování Herrmanna a zvlášť jeho románu Usnědeného krámu
mi potvrzuje podezření, že Šaldovi úplně chyběl smysl pro humor, i když jeho
silná kritika Jiráska snad naznačuje, že neměl rád spisovatele bez jiskry humo
ru. Říká o Jiráskovi častěji, že byl prvním českým historickým romanopiscem,
který překonal a dokonce vymýtil vliv Waltera Scotta na českou literaturu, což
se mi zdá pochybné. Šaldův konečný posudek o Vilému Mrštíkovi, že z celého
díla se dá číst jedině Sama Lucia, je asi správný, ale jeho odsouzeni Maryši
(opak toho co napsal, když vyšla) je přehnané. Stanislava Kostku Neumanna
měl Šalda rád teprve, když v něm už nebyla ani špetka originality, loje, když od
ložil dekadentní anarchismus. Sovu patrně přeceňuje; buďme upřímní a uznej
me, že Sova je velmi často dost nudný básník a často sentimentalizující parealista. Březinu také přeceňoval; stále vytýkal jiným básníkům jejich “formulkovost” ale formulkovost Březinovu přijímal velmi vděčně a kořil sejí s ostatními.
Při hodnocení Březinovy Hudby pramenů, díla jistě většího než jeho básně.
Salda poznamenal, že Březina byl mnohem lepší básník než prozatér a dokon
ce imitoval Březinův volný verš ve vlastních básních. Šaldův názor o osobnosti
Haškova Švejka je rozumný; píše:
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u Švejka nemůže se mluvit o žádném uvědomění a žádné záměrnosti. proto
není tak básnicky velký a významný, jak nám chtějí namluvit jeho různí cti
telé.(43)
Žel bohu Šalda nevytýká Švejkovi jeho hlavní vadu a to, odpornou servilnost.
Ve stejném, vůbec důležitém článku má dobrou charakteristiku pragmatistů:
Pragmatistéjsou ve svých prosách i básních najedná straně poetisátoři všed
ní skutečnosti, na druhé zdůvěrňovatelé tajemství, které jakoby éticky ochočovali a přibližovali tak člověku.(44)
Jeho názor o proletářské poezii platí dodnes. Má celkem rád naivního Wolkera,
nemůže dost vynachválit Horu, a váží si mladého Seiferta. Štěstí, že nepoznal
pozdějšího nasládlého veršotepce Seiferta. Odůvodňuje zjev proletářské poe
zie takto:
Marxism, kolektivism, komunism: to všecko má svou poesii velmi intensivní:
musí se jen umět nalézt.(45)
Je to střídmý, i když poněkud sentimentálně vyjádřený, názor dobrého liberá
la. Také jeden z jeho výroků o Nezvalovi proniká k jádru věci: “Nezval je feno
mén spíš přírodní než kulturní.”(46)
Problematičtější je Šaldův poměr k jednomu z hlavních proudů v moderní čes
ké literatuře, jehož zakladatelem byl Zeyer. Šaldův poměr k Zeyerovi prošel
mnoha metamorfózami. V “Psychologickém medailonu p. J. Zeyera” z r. 1895
(47) se Šalda projevuje jako dost tvrdý antisemita. Vytýká Zeyerovi jeho položidovství, které prý podmiňuje ráz jeho díla, kde je Zeyer prý “přemáhán lát
kou”. Šalda cituje pověstného židobijce, v němž našel takové zalíbení Hitler:
Žid může nás dojmout, pověděl již Wagner, jen když naříká nad svým zou
falstvím a svou marností.
Vytýká Zeyerovi také židovskou ‘zvýšenou smyslnost’, což zase vyvolává ne
příjemné vzpomínky na Rosenbergy a Goebbelse. Celý článek je doslova zdrcu
jící výbuch Šaldových předsudků. Jinde tvrdí, že Zeyer psal jen paliteraturu
(48) . často opakuje, že Zeyer nemá žádnou psychologii(49) bez ohledu na to, že
psychologie v šaldovském slova smyslu nemá v Zeyerově díle místa. Ale Šalda
nenáviděl v Zeyerovi, aspoň před jeho smrtí, po níž ho skoro jenom chválil, pře
devším jeho vnitřní a do určité míry i vnější vztah k českým dekadentům. Šalda
píše s typickým sarkasmem v r. 1897:
Stává se někdy, že poslední bývají prvními. To je příklad Zeyerův. Poslední
Mohykán romantiky stává se prvním ascendentem dekadence nebo mysticismu nebo novoidealismu.(50)
Šaldovy výroky o české dekadenci a Moderní revui jsou dokumentem českého
literárního pomlouvání. A zase Šaldovu zlehčování Moderní revue tleskali so
cialisté i konservativci, i když většina velkých socialistických a nesocialistických
spisovatelů začínala před první světovou válkou v Modernírevui nebo pod je
jím silným vlivem. Od chvíle, kdy začala vycházet Moderní revue, až do své smr
ti, tedy ještě celých dvanáct let po skonu Moderní revue spílal Šalda nelíbezně
časopisu i jeho přispěvatelům. S pokryteckou uštěpačností mluvil o “tiché ob
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chodní společnosti ‘Moderní revue - Nový kult’."(5 I) Obzvláště nenáviděl Ar
nošta Procházku. Ve velmi nedžentlmenském nekrologu věnovaném Procház
kovi popisuje Šalda, jak ukuchtit článek pro časopis nebo knihu pro naklada
telství Moderní revue:
Vezmi tu nebo onu “vypjatou” nebo “vyhrocenou" situaci z Péladana nebo
z Barbeye ďAurevilly, nějakou hodně rudou vášeň teatrálně nadutou a oka
tou, zamíchej to nějakou tragikou vraždícího Sexu, zapraš nostalgií marné
metafysické touhy... a buď jist, že patriarcha příjemně polechtaný na svém
podbradku prohlásí tě za velkého básníka a umělce.(52)
Jedním z prvků citového spříznění Šaldy a paní Růženy byla jejich společná
nenávist “prázdného, dekoračně pustého lepenkového” slohu dekadentů.(53)
Šalda považuje dekadenci za duševní nemoc(54), a vytýká dekadentům verbalismus a všeobecně tautologický styl(55), ačkoli jeho vlastní sloh je v podstatě
stejně verbalistický a tautologický, prostě - dekadentní. Vytýká jim, že se u nich
"Já odtrhuje (...) od společnosti, od hromady, od celku"(5b), a že jejich umění
je “bezobsažné” a bez “formovosti”.(57) Mezi jeho oblíbenými termíny pro de
kadenci jsou: diletantismus(58), “samoúčelná a rozkošnická hravost"!59), “pa
dělaný literární aristokratismus”(60), “umění ilusionisticky pojímané”(61), řa
da “histrionských hysteričností”(62), “papírové lžiumění”(63), “povýšené a la
ciné apartnictví”(64), “poesie zasvěcenecké a lartpourlartistické (...) z masek
lžiidealistických, lžidémonických, lžiabsolutistických”(65), “jalové subtilnosti a
vylhávaná hloubka”(66). Přispěvatelé Moderní revue mu byli nejen jepicové
zjevy na českém literárním jevišti, nýbrž i “hyperintelektuálové”, kteří “modloslužebničili intelektu (...). Všichni byli posedlí jakýmsi ideálem dokonalosti,
který si odvodili z určitých, výlučných a často úzkých knih”(67). Arnošt Pro
cházka je prý:
žurnalisticky pustý, nedůsažný a nezávazný, pouhopouze náladový a “tem
peramentní” improvisátor bez síly myšlenkové i bez vzletu(68).
Jiří Karásek ze Lvovic je “estétsky artistný a klasicisticky zešněrovaný do hidalgovské pózy aristokratismu”(69). Karáskova umělecká metoda samozřejmě
nebyla Šaldovi po chuti; dává čtenáři zase podobný kuchařský recept jako dříve
pro literární produkci Moderní revue vůbec; běží o Karáskovy legendy, Posvát
né ohně:
představy a děje náboženské obracet v nervové perversity, ve funkce psychopathologické. (Karásek) strhuje staré legendy, jež mají svůj vznešený idea
listický rys, do své kalné fantastiky a travestuje je v chorobné a pitvorné má
nie.(70)
Karásek prý “antikváři” a je pravý umělecký pedant, “aranžér” a “rutinér”. Tře
tímu členovi vedoucího triumvirátu Moderní revue Karlu Hlaváčkovi se daří
pod pérem Šaldovým poněkud lépe. Salda celkem odsuzuje Pozdě k ránu, ale
aspoň akceptuje, i když neposuzuje úplně kladně. Mstivou kantilénu (třebaže
při jejím vydání považuje Hlaváčka za největšího žijícího českého lyrika). Ne
hodnotí zvlášť kladně ani Žalmy, o nichž by sedalo předpokládat, že budou ho
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vět jeho filosoficky snobskému vkusu. Pozděk ránu se mu příliš nelíbí, poně
vadž ve sbírce není jasná, důsledná filosofie. To, že musí každé umělecké dílo
vždy mít nějakou základní filosofii je důležitý bod, v němž se Salda liší od svých
vrstevníků-devadesátníků. Toto kritérion přijímají nadšeně za své všichni prů
měrní kritici ať konservativní nebo socialističtí, poněvadž je pohodlné; může-Ii
se z uměleckého díla vypreparovat jasná základní myšlenka, je lehké je posou
dit: kritik myšlenku buď pochválí nebo zavrhne. Salda se vrátil k Hlaváčkovi
při Hartlově vydání Díla Karla Hlaváčka v r. 1930 u Kvasničky a Hampla. Na
psal, že byl zklamán znovučtením jeho děl, že v nich nyní vidí víc manýrismu
než poesie, že našel omezený slovní poklad (což je ovšem základ Hlaváčkova
básnického efektu), a “zvůli a anarchii jazykovou”(71), obzvláště pokud jde o
Hlaváčkovy kritické eseje.
Salda byl sice proti českým dekadentům, přesněji řečeno: proti všem dekadentům, kteří zůstávali věrni Moderní revui a jejím ‘ratolestem’, ale byl sám deka
dent. Nebyl jistě tak důkladně dekadentní jako Karásek nebo Hlaváček, ale
určitě dekadentnější než jiní tak zvaní dekadenti jako Krecar, Houdek, Auředníček a Knoesl. Základní rozdíl mezi Šaldou a hlavním proudem dekadence
je v jeho poměru k přírodě. Šalda tvrdí, že umění se nesmí nikdy protivit příro
dě, že příroda je pravda, a umění nesmí zmoci pravdu.(72) Dekadenti takové
pojetí pravdy odmítali, a věřili, že účel umění je zlepšit, překulturnit přírodu.
Ale podle mého názoru to je ten jediný důležitý ideologický rozdíl mezi Šaldou
a dekadenty. Jako pravý dekadent je Šalda úplně posedlý formou, jako pravý
dekadent píše: “Nic nezáleží na materiálu, na objektu.”(73) A dále:
(...) není umění bez formy a každý opravdový boj o formu vykupuje již poesii
z malosti a zápornosti.(74)
nebo:
Formou organisuje se v umění život (...) umění a poesie nenapodobuje života,
pravá poesie jej množí, stupňuje a umocňuje.(75)
Jako pravý dekadent říká, že forma je důležitější než obsah, a že není důležité to,
co se povídá, nýbrž jak se to povídá:
V umění látka sama jest věc v jádře indiferentní (...) látka sama o sobě není
ani předností, ani vadou díla.(76)
Jako pravý dekadent Šalda zdůrazňuje důležitost snu. Podle dekadenta je sen
skoro vždy lepší než život, kladnější než život, zajímavější než život. Šalda kon
statuje v recensi Hauptmannovy Hanneles Himmelfahrl (Rozhledy, 1894), že
sen je jádrem a vládnoucí mocí života. Připomíná to Zeyera, který tehdy ještě
vůbec nebyl u Šaldy populární. Opravdově dekadentní je pak Šaldovo chápání
mystiky jako “Umění zraku i srdce zahleděti se v lásce i na nejmenšího a přetvořitijej pro cizího v mythus,”(77) a opravdově dekadentní je i jeho sklon mystifikovat mystikou a jeho polofilosofické, polosnové blouznění o umění a životě.
Opravdově dekadentní je dále Šaldovo pojetí literární kritiky jako umění, li
terárního kritika jako básníka, a rozlišování mezi uměleckou a vědeckou lite
rární kritikou.(78) Jako pravý dekadent věří v aristokratické poslání umění.
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povyšuje ideu nového aristokratismu na společenský ideál a etický postulát a
tvrdí, že aristokratické umění “české renesance” zintensivní životní hodnoty a
odkryje nové hodnoty.(79) Jako pravý sebejistý dekadent píše:
Jsem aristokrat, chci jím být, ale to znamená mi: chci, aby všichni íidé po
vznesli se a vychovali se (...) tuhou sebekázní osobní. Věřím jen, že pokrok
neuskuteční se hromadami, nýbrž jedinci. každým jedincem.(SO)
Vůbec celý Šaldův individualismus zapadá stejně dobře do dekadentního ideo
logického systému jako do jeho vlastního, i když častěji říkal, že dekadentní
individualismus není ten pravý individualismus. Jenže zatahoval svůj indivi
dualismus do politických končin, které dekadenti obvykle nechávali na pokoji,
i když je u něho stejně jako u dekadentů evidentní politický vliv Stirnera.(81)
Jako pravý dekadent, dokonce jako alter ego Procházky či Karáska či Dyka
(a dodejme, že i toho nenáviděl), měl Šalda silně záporný postoj k české veřej
nosti jak v Rakousku tak v první republice. V r. 1902 píše:
(...) není u nás literární kultury. (...) Není čtenářů, jsou jen hltouni potištěné
ho papíru. Není čtenářů, neboť dlouho a soustavně ubíjeli a otupovali jich
vnímavost. Chrlili do nich spousty potištěného papíru -čím byl potištěn, bylo
vedlejší.(82)
Bylo to prý “obecenstvo slaboduché a slabonervé, bez logiky a charakteru, plné
ne požadavků, ale rozmarů.”(83) V r. 1912 prohlašuje s téměř biblickým rétorismem: “Zatuchlý a hnilobný jest český vzduch a odporno začíná býti jej dý
chat.”(84) V r. 1931 dokonce tvrdí, že
S dnešním obecenstvem, s touto ssedlinou společenskou vynesenou na po
vrch převratem společenským a hospodářským, který se přivalil se světovou
válkou, nedá se opravdu mnoho dělat.(85)
Jako pravý dekadent má Šalda dost divný poměr k ženě. Někteří vykladači li
teratury zdůrazňují vliv faktorů, týkajících se tvůrcovy tělesnosti, na jeho psychično a mezi těmito faktory se těší veliké popularitě neduh, jenž postihl mno
hého misogynně zaměřeného umělce jako např. Baudelaira a Kierkegaarda.
Jako Zeyer věří Šalda, že většina dobrých spisovatelů má v sobě mnoho žen
ského; Shelley, Turgeněv, Baudelaire, Flaubert, Goethe a i ten velký misogyn
Nietzsche prý byli dobře ženští. Šalda nikdy nevysvětluje, co přesně je ta dobrá
ženskost. Ale zřejmě existuje v literatuře také špatná ženskost, a zdá se, že
vznikne, nemá-li spisovatel styl.(86) Mám za to, že dobrá ženskost je vlastně
dandysmus, jak ho chápe např. Breisky, a špatná ženskost vyrábění nedandyovské, nestylové literatury. V Šaldově recensi románu Heleny Dvořákové Velký
proud najdeme mužsky šovinistickou implikaci, že ženyjsou melodramatické:
Nový román Heleny Dvořákové jest příkladem exaltované literatury ženské:
když ctnost, tož plný krajíc silně pomazaný; když nenávist, tož až za hrob
a do horoucích pekel; když oběť, tož alespoň taková jako Popokatepetl.(87)
Ale spíše než v Šaldově kritickém díle, hledejme jeho poměr k ženě v básních, a
zvláště v básnickém dramatu Zástupové. Z básní nám vystupuje člověk, který
si všímá jen smyslné stránky vztahu mužů k ženám, člověk trpící značnou sexu
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ální frustraci. V Zástupech se odráží tělesná stránka Šaldova poměru k Růženě
Svobodové: Lazar je on sám, Marta Jefimováje paní Růžena, a Ryška její man
žel: Marta se zabije, aby unikla Ryškově sexuální dravosti a Lazar zabije Ryš
ku, protože dohnal Martu k sebevraždě. V jedné Šaldově básni najdeme i ná
znak, jehož možná interpretace by připouštěla homosexuální sklony.(88) Jak
sexuální frustrace tak homosexuální sklony byly u dekadentů poměrně v mó
dě. Šaldův kritický sloh je velmi podobný dekadentnímu stylu. Libuje si nejen v
aforismech (oblíbená forma dekadentů) jako např. “Jen kurvy se musejí líbit,
poněvadž by bez toho zemřely hladem. Verše ne.”(89) nýbrž i v pleonastických
větách, které se valí jako veletoky přesně jako u dekadentů; dokonce měl něko
lik oblíbených obratů, tak škaredých, že by se jich nedotkl žádný dekadent,
např. “největší většina”. Přesvědčivý přiklad Šaldova dekadentního verbalismu
najdeme v eseji o Máchovi v Duši a díle.
Jak významné jest, že již mezi “Prvotinami" Máchovými čte se krásná, hlou
bavě přemítavá “Těžkomyslnost”. která zahrnuje celý problém a vyhrocuje
jej přímo s aforistickou úsečností, brachylogicky a elipticky, v nejostřejší
dramatickou naléhavost.(90)
Z kritického popisu Šlejharova Zátiší můžeme citovat příklad Šaldova nadměr
ného užívání adjektiva adverbií. které Hlaváčkovi kdysi vytýkal jako dekadent
ní slohovou vadu:
Tím je již dán i literárni charakter prací p. Šlejharových: kalný, temný, ob
šírně a monotonně, stále jedním a týž zorným úhlem lámaný pasivný para
frázující tón - tón deskriptivně statický, úzce, bezobrazně a neperspektivně,
pastósně nanášeny, monotonně temný a mlžný, jak lze jen myslit nejvzdá
lenější vší literární typisaci a symbolisaci: světlu, rytmu, plastice, členěné a
lehce a slunně do vzduchu rozkvetlé architektuře.(91)
V beletristických dílech se Šalda utíká do světa snů a intensifikovaných smyslo
vých zkušeností jako pravý dekadent a v kritických dílech je stejně subjektivní
jako v dekadentní kritice. Vždyť, konec konců, i on byl odchovancem morav
ských časopisů jako Arnošt Procházka a Jiří Karásek ze Lvovic.

Poznámky:
1. Velmi užitečná ukázka doslovové češtiny. Přeložil bych ji do spisovné češtiny asi tak:
"Neruda tvrdil, že postavy románů K. Světlé mohl snadno tesat sochař, a to obzvlášť platí
o postavách Kříže u potoka.” Větný člen “Šalda" je zbytečný ve spisovné verzi ale povin
ný v doslovové verzi.
2. A.M. Píša “Být současníkem” F.X. Šaldovi, vyd. Josef Hora (Smíchov: Girgal,
1932). str. III.
3. “Duch české literatury má." (Literární svět. 1927) Kritické projevy, 13 (Praha: Čs. spis.,
1963), str. 244.
4. Přečteme-li Šaldovo heslo “Kritika literární” v Ottově Slovníku naučném (sv. XV,
1900). vidíme, že bystře rozpoznával kritéria dřívějších kritiků, ale přesto nemá vlastní de
finitivní kritéria. Nejzajímavější tam jsou následující body: (A) Šaldova definice akce sou
zení:
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souditi, t.j. uvědomiti, zdůvodniti a podepříti si pouhý zmatený a nepřesný dojem záli
by nebo nelibosti (...), prohloubit jej v soud, tedy něco vědomějšího a zákonnějšího než
pouhý dojem (str. 191)
(Šalda nám nedává žádnou informaci o tom, co znamená “vědomý” a “zákonný”, dva
eminentně subjektivní pojmy.) (B) Šaldovo konstatování, že se žádné literární
dílo nesmí posuzovat v izolaci, t.j., bez uvědomění základní struktury, v níž určitý spiso
vatel tvoří, což je už v té době samozřejmostí, kterou uznával i Šaldův hlavní nepřítel a dří
vější komiliton Arnošt Procházka. (C) Šaldovo uznání, že literární kritika je přece jenom
v podstatě subjektivní:
všecko scvrkuje se tu na konec na odhad více méně subjektivní, (str. 193) (D) Skoro
masochistické doznání, že čas je stejně nejlepší kritik (str. 194) a hned potom hrdopyšná
mesiášká poznámka:
(kritika) měl vždy missi nanejvýš důležitou v utváření se nových směrů a proudů lite
rárních
To už není kritika, nýbrž literární kazatelství. To vše je pouze vědecké konstatování a žád
né ustanovení kritických cílů.
5. “Tradice třeba” (Kmen, 1917), Kritické projevy, 10 (Praha: Čs. spis., 1957), str.93.
6. Duše a dílo, 6. vyd. (Praha: Melantrich. 1950), str. 99.
7. Moderní literatura česká 3. vyd. (Praha: Aventinum, 1920), str. 39. Slovo “svět” je
ovšem zbytečné.
8. O nejmladší poesii české (1928) ve vyd. Studie z české literatury (Praha: Čs. spis., 1961),
str. 155.
9. V recensi Šrámkovy knihy Venku a doma (Literární listy, 1893), Kritické projevy, 1
(Praha: Melantrich, 1949), str. 379.
10. “O umělecké kultuře, umělecké mravnosti a francouzském vlivu u nás” (Novina,
1908), Kritické projevy, 7 (Praha: Čs. spis., 1953), str. 47.
11. “Sociologický obraz nejnovější literatury české”, Šaldův zápisník, VII (1934-1935),
str. 29.
12. Duše a dílo, str. 175.
13. Moderní literatura česká, str. 55.
14. “Překlad v národní literatuře” (Literární listy, 1892), Kritické projevy, I. str. 150.
Srov. též esej “Problém národnosti v umění”. Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (1905) (5.
vyd., Praha: Melantrich, 1941).
15. Moderní literatura česká, str. 55.
16. “Překlad v národní literatuře” op. cit. str. 141.
17. Recense Nerudových Zpěvů pátečních (Literární listy, 1897), Kritické projevy, 3 (Pra
ha: Melantrich, 1950), str. 173.
18. “O umělecké kultuře, umělecké mravnosti a francouzském vlivu u nás” op. cit., str. 42.
19. Recense antologie českých básní ve franštině od Hanuše Jelínka, Šaldův zápisník III
(1930-31), str. 149.
20. Recense německého překladu Fráni Šrámka (Česká kultura, 1912), Kritické projevy,
9 (Praha: Čs. spis., 1954), str. 118.
21. Recense Braunova románu Mezi vyhnanci (Literární listy, 1892), Kritické projevy, I,
str. 62.
22. Recense‘obrody’Jeřábkových her (Rozhledy. 1894), Kritické projevy, 2 (Praha: Me
lantrich, 1950), str. 49.
23. (Rozhledy, 1894), Kritické projevy, 2, str. 147-148.
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24. “Problém malého národa” (Die Zeit, 1901) přel. Em. Macek, Kritické projevy, 5 (Pra
ha: Melantrich, 1951), str. 53.
25. Recense Raisova románu Pantáta Bezoušek (Literární listy, 1897), Kritické projevy,
3, str. 451.
26. In memoriam Růženy Svobodové (1920) ve vyd. Studie z české literatury, str. 69.
27. tamtéž, str. 72.
28. Recense Vrchlického překladu Ariostova Orlandofurioso (Literárnilisty, 1894) Kri
tické projevy, 2, str. 130.
29. “Česká literatura a sociální demokracie” (Česká kultura. 1913), Kritické projevy, 9,
str. 209.
30. Recense deváté knihy Holečkových Našich (Literární svět, 1928), Kritické projevy, 13,
str. 328.
31. “O poesii mravné a nemravné”, Šaldův zápisník, V (1932-1933) str. 64.
32. “Literární kapitoly” (Literární listy, 1892), Kritické projevy, I, str. 201.
33. “Referent nepoctivec” (Kmen. 1917), Kritické projevy, 10, str. 240.
34. Také: De mortuis non est disputandum.
35. “Problém malého národa” op. cit., str. 51.
36. “Náš nejstarší umělec” (Lumír, 1899), Kritické projevy, 4, (Praha: Melantrich, 1950),
str. 247-253. Vrchlického názory na Růži stolistou jsou v tom ohledu zajímavé, viz. No
vé studie a podobizny.
37. např. Novina, 1908, Kritické projevy, 7, str. 29-32.
38. Mácha snivec a buřič (1936) ve vyd. Studie z české literatury str. 293; Recense Škampovy knihy Venku a doma, op. cit., str. 375; Šaldův zápisník, VII. str. 59-68.
39. Moderní literatura česká, str. 33.
40. “Stroupežnického cyklus” (Rozhledy, 1894) Kritické projevy, 2, str. 75-76.
41. Moderní literatura česká, str. 37, Duše a dílo, str. 85-93, např. “Mistr Jan Hus a doba
jeho v moderní poesii české” (1915), Kritické projevy, 9, str. 323.
42. “M.A. Šimáčkovi a J.V. Sládkovi” (Rozhledy, 1895), Kritické projevy, 2, str. 346
“Duch české literatury atd.” op. cit., str. 246.
43. “Nejnovější krásná próza česká”, Šaldův zápisník, VII. str. 127.
44. tamtéž, str. 166.
45. O nejmladší poezii české, op. cit. str. 139.
46. “Tři básničtí premianti čeští”, Šaldův zápisník. VII, str. 18.
47. (Rozhledy), Kritické projevy, 2, str. 183-187.
48. Moderní literatura česká str. 41.
49. např. v recensi Tří legend o krucifixu (Literární listy, 1896), Kritické projevy, 3, str. 51.
50. Recense Zeyerovy Doni Sanči (Literární listy). Kritické projevy, 3, str. 285.
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Bořitel mýtů Josef Škvorecký
Helena Kosková
Letošního roku byl Josef Škvorecký poctěn literární cenou, The Neustadt International Prize for Literatuře, kteráje po Nobelově ceně nejvýznamnějším meziná
rodním uznáním. Uděluje ji každý druhý rok The University of Oklahoma z nada
ce oklahomské průmyslnické rodiny Neustadtových (jejich předkové pocházeli
z Wiener Neustadt - odtud jméno - a přistěhovali se do U.S.A. v roce 1848).
Dosavadními laureáty byli: Giuseppe Ungaretti (1970), Gabriel García
Marquéz (1972), Francis Ponge (1974), Elizabeth Bishop (1976) a Czeslaw Milosz
(1978). Mezi letošními kandidáty byli např. Giinter Grass, Miroslav Krleža,
Yannis Ritskos. Mulk Raj Anand aj. Udělení léto významné ceny českému roma
nopisci je uznáním úspěchu naší moderní literatury. Při této příležitosti uveřejňu
jeme studii o Škvoreckého literárním díle z pera významné bohemistky Heleny
Noskové, žijící ve Švédsku.

Pro toho, kdo chápe hlubokou humanistickou tendenci díla Josefa Škvoreckého a jeho toleranci k lidem nejrůznějších politických názorů, je občas trochu ne
pochopitelné, proč se stal předmětem tolika nenávistí a útoků. Jedním z důvodů
je pravděpodobně jeho obdivuhodná charakterová a umělecká síla, která mu
umožnila vyhnout se všem negativním vnějším vlivům. Psal vždycky z vnitřní
potřeby, bez ohledu na módní tendence umělecké nebo politické, a stal se tak,
spíše bezděky než programově, bořitelem falešných dobových mýtů. V roce
1948 podává ve Zbabělcích desheroizovaný obraz květnového povstání a do
týká se tak nejen “Rudé armády Osvoboditelky”, ale také a především české ma
loburžoázie. V roce 1954 píše Tankový prapor, satiru na armádu a nepřímo
na celý systém stalinismu, která byla v době svého vzniku stejně nebezpečná pro
režim jako pro autora. V druhé polovině šedesátých let ve Lvíčeti napadá svou
kritikou nejen stalinisty, ale i postoje lidí, kteří se právě dostávali do popředí a
stali se později stoupenci dubčekovské stranické linie. Mirákl vzbudil snad nej
prudší reakci tím, že si Škvorecký dovolil desheroizovat živé mýty pražského
jara. A po vydání Příběhu inženýra lidských duši mu přibylo jistě mnoho no
vých osobních nepřátel mezi emigranty.
Nikdo mu tedy dost dobře nemůže vyčíst vypočítavost, konjunkturálnost, při
způsobování se požadavkům doby. Mnozí se proto soustřeďují na jeho nedosta
tek úcty k jakýmkoli ideálům - a jestliže zaměníme slovo ideál slovem ideolo
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gie - můžeme jim dát do jisté míry za pravdu. Motto z James Jonese, jež uvádí
Mirákl,]e vjistém smyslu mottem celé jeho literární dráhy: “Žádný člověk není
symbol... proto je tak snadné zabíjet skutečné lidi jménem té nebo oné zatracené
ideologie, jakmile šije nějaký zabiják dokáže vyabstrahovat do symbolu, nemu
sí mít žádný pocit viny za to, žeje zabil, protože už to nejsou skuteční lidé.” Věč
ný a často zdánlivě beznadějný boj lidskosti, ohrožené falešnými dogmaty,
předsudky, iluzemi a mýty, o přežití v deshumanizovaném světě, je základním
motivem a jednotícím prvkem celého Škvoreckého díla i jeho životní filosofie.
Škvorecký patří ke generaci, která byla formována zkušenostmi z doby ně
mecké okupace a komunistického totalitárního režimu. Odtud pramení jeho
hluboká nedůvěra k ideologiím a jejich zneužití v oblasti sociálně-politické i filosoficko-noetické. V politickém životě se ideologie mění v nástroj moci, která
degraduje jedince na pouhou součástku společenské mašinérie, lehce nahra
ditelnou a zbavenou osobní zodpovědnosti. Na člena kolektivu, který se jak
známo nejlépe definuje a identifikuje nenávistí vůči všem, kteří stojí mimo něj.
Proti této absolutní formě deshumanizace. ve které se hodnota lidského života
měří vyššími kolektivními cíli, kde člověk je jen prostředkem nebo překážkou
k jejich dosažení - staví Škvorecký morálku založenou na úctě k jednotlivému
lidskému životu, řídící se křesťanským krédem neublížit bližnímu. Proti vnu
covanému kolektivismu staví jedince v jeho základních lidských potřebách a
motivech jednání. Rozbíjí pevnou strukturu společenského systému, s její petri
fikovanou hierarchizací hodnot tím, že odhaluje pokrytectví ideologie, která se
v praxi mění jen v tenký povrchový nátěr, v soustavu mechanicky opakova
ných frází. Škvoreckého humor je založen na zdůraznění paradoxního rozpětí
mezi skutečnými motivy lidského jednáni a různými ideologickými pózami.
Velká slova, vznešené cíle bývají odkrývány jako karieristický prostředek k
uskutečnění vlastních ambicí, lidskost bývá naopak často maskována antihrdinskou pózou nebo skutečnou skromností. Pravda je vždycky ukryta v ab
surdní směsici vysokého a nízkého, neboť svět je nekonečně složitý.
V této životní zkušenosti musíme hledat i kořeny jeho filosoficko-noetického
přístupu k životu. Ideologie, zdegenerovaná v politickou demagogii, předstírá,
že je hotovým systémem axiomů, že ví všechno o životě. Škvorecký naopak
v celém svém díle důsledně zdůrazňuje relativnost každé pravdy. Neosobujesi
právo vidět a vžívat se do vědomí všech postav, proto tak často podtrhuje jedno
strannost svého pohledu použitím vypravěče. Danny Smiřický není soudce,
kritik, hlasatel všeobecně platných zásad, je to pozorovatel, desheroizovaný a
ironizovaný stejně důsledně jako jeho okolí. Je centrem vědomí, o kterém nám
autor neustále připomíná, že je omezené svými individuálními předpoklady.
M nohá nedorozumění vznikla tím, že kritikové dělali nesprávné rovnítko mezi
vypravěčem a autorem.
Škvorecký se sice stále znovu vrací ke svým vlastním zážitkům, ale realita je pro
nej víc a víc jen východiskem: na základě viděné, slyšené, prožité a umělecky
přetvořené skutečnosti se snaží pronikat hlouběji pod povrch a klást otázky o

58

skutečných, hlubších podnětech lidského jednání a smyslu života, dešifrovat
signály, které v lidském chování a řeči pronikají na povrch.
Pravda o životě, kterou autor hledá není v jednotlivých realistických episodách,
ale vjejich kompozičním sestřihu, vjejich podtextu, jež zůstává důsledně mno
hoznačný. Literatura je “pravda, která jistým způsobem lže o povrchu, aby
týmž způsobem pověděla pravdu o podstatě. O snu. O kořenech lidské touhy
po životě.” (Samožerhuch, str. 115-116).
Škvorecký vždy znovu a znovu klade otázky a vyhýbá se jednoznačným odpo
vědím. Mnohoznačnost jeho díla, která se stupňuje a prohlubuje od Zbabělců
až k Inženýru lidských duší, je snad sama o sobě nejlepším vysvětlením všech
nedorozumění a literárních skandálů, které tak věrně doprovázejí jeho dílo a
o kterých se mnohé dozvídáme v knize Samožerbuch.
1. Divák v únorové noci stalinismu.

Je symptomatické, že už Škvoreckého oficiální vstup do české literatury je
poznamenán skandálem, který provázel vydání jeho románu Zbabělci koncem
roku 1958. V knize Samožerhuch se dozvídáme, že se vlastně jednalo o předem
plánovanou kampaň, pro kterou byl po delší úvaze na ÚV KSČ Škvorecký vy
brán v soutěži s Valentou a Ptáčníkem jako kandidát na exemplární potrestání
spisovatelů, kteří začínali být nepohodlní. Ironií osudu byla hlavním výsledkem
této kampaně nesmírná čtenářská popularita, která okamžitě proměnila Zba
bělce ne-li v nejčtenější, tedy nesporně v nejčastěji diskutovanou knihu pražské
ho undergroundu.
Bez ohledu na tyto vnější okolnosti si však Zbabělci svými literárními kvalitami
zasluhují nejméně stejné pozornosti, jakou jim nechtěně poskytl zásah komu
nistického režimu proti nim a jejich autorovi. Nesmíme zapomínat, že mezi na
psáním a vydáním této knihy leží deset let. představujících prakticky celé první
tvůrčí období, jehož část je nenávratně ztracena: jako kupř. novela Divák vúnorové noci, kterou autor sám označil za etudu v camusovském existencialismu.
jež. metodou Zbabělců popisuje únor 1948. Je proto velmi těžké sledovat jeho
umělecké začátky, jedno je však jisté: Škvoreckého mimořádný literární talent
je jediným možným vysvětlením neobyčejné literární zralosti románové prvoti
ny čtyřiadvacetiletého autora, napsané za několik měsíců na podzim 1948 a na
jaře 1949. Autor se v ní vrací do svého rodného města a vypráví historii osmi
dnů, 4. - I I. května 1945, z nichž každý tvoří jednu z kapitol knihy, s překvapi
vou schopností vidět lidi pravdivě.
Velký historický okamžik konce války a vlasteneckého povstání proti Němcům
se pod vypravěčovým zorným úhlem mění v kaleidoskop jednotlivých indivi
duálních osudů, které dohromady skládají málo lichotivý obraz českého malo
města na konci války. Kostelecké povstání je jakousi miniaturou, mikrokosmem “Velké vlastenecké války”, ve které jsme si zvykli počítat oběti na milióny.
V kostelecké variantě je konec této války viděn v důvěrně známé podobě české
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ho maloměsta, kde historické události postrádají anonymní zobecnění a rozpa
dají se na episody jednotlivých lidských osudů, zbavených falešných historic
kých masek a perspektiv, a kde právě proto každý obětovaný lidský život proží
váme jako osobní tragedii. Z tohoto hlediska je Zbabělce možno označit za ja
kýsi směšno-hrdinský román, v němž je důsledně udržováno parodické rozpě
tí mezi oficiálním obrazem “velkých historických okamžiků" a jejich skutečnou
podobou.
Základním prvkem Škvoreckého metody je desheroizace skutečnosti, která
začíná už v kriticko-ironickém pohledu na vypravěče. Jen u něj vidíme vnitřní
pohnutky jeho jednání, které mají velice daleko k čítankovému hrdinství, ale
jsou naopak diktovány velice osobními, často egoistickými motivy: snahou za
líbit se děvčatům, touhou po dobrodružství, strachem o život (vlastní i jiných),
láskou k jazzu, anglosaské kultuře a kamarádům. Danny je prostě jedním ze
zbabělců, o kterých vypráví, jenž na sebe ve vnitřních monolozích prozrazuje
mnohé z toho, co u druhých tušíme a víme až z jejich jednání.
Zároveň má Danny instinktivní citlivost mladého člověka a důvěrnou znalost
prostředí, která mu pomáhá rozpoznávat falešnost různých ideologických zdů
vodnění a společenských rolí, které přicházejí na pomoc, když chybí odvaha
zachovávat prosté základní normy lidské slušnosti. Jeho mládí mu dává mož
nost pozorovat svět dospělých očima diváka, outsidera. Danny a jeho přátelé
z orchestru vidí a často provokují předsudky společnosti, ve které žijí. Jejich
láska k jazzu je pro ně jednou z forem úniku z tísnivé atmosféry maloměsta v do
bě okupace. Druhou přirozenou formou je jejich mládí, jež je zdrojem neopotřebované lidské spontánnosti a životní energie, která se projevuje navzdory vněj
ším okolnostem.
Rozpětí mezi vypravěčem a autorem samotným je menší, než v pozdějších
Škvoreckého autobiografických dílech. Oběma je společný spíše podvědomě cí
těný než proklamovaný existencialismus. Existencialismus jako životní pocit
generace, která ztratila náboženství jako pevný systém morálních norem a ko
lektivně cítěný smysl života, prožila traumatický zážitek zneužití ideologií jako
opory totálně deshumanizovaných režimů, a které zůstala “jen” tíha a krása
osobního života s celou morální zodpovědností za vlastní činy a jejich důsledky
pro druhé lidi. Z tohoto postoje vyplývá i silně cítěný prožitek času s jeho ne
návratností a úcta ke každé chvíli každého lidského života a nenávist ke všemu,
co jej ničí.
V době svého vzniku byl Škvoreckého román stejně provokativní pro nastupu
jící komunistický režim jako pro jeho odpůrce. Protože Danny a jeho přátelé
patří sociálně k české buržoazii, jsou její příslušníci v knize exponováni a ze
směšněni víc než kupř. členové komunistické odbojové skupiny - a poznámka
na záložce prvního knižního vydání, která jej měla zaštítit před pozorným okem
komunistické cenzury, že je to sžíravá satira na zbabělost české buržoasie, byla
vlastně pravdivá.
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Provokativně originální je i formální stránka knihy. Je možno říci, že stejně tak,
jako ignoruje kulturně politické okolnosti, ignoruje také všechny vnější ten
dence současné české avantgardní prózy. Je symptomatické, že jeden z teoreti
ků české avantgardy. Jindřich Chalupecký, vrátil zklamaně Škvoreckému ru
kopis Zbabělců s komentářem, že to není literatura. Škvoreckého osobitý, mo
derní realismus byl skoro stejně nepřijatelný v kruzích avantgardy, jako u před
stavitelů oficiální kritiky. Je trochu zarážející, že Chalupecký nepoznal tak vý
razný literární talent (na který ho navíc upozornil František Halas), ale lze najít
v dějinách české literatury mnoho podobných případů. F. X. Šalda také nero
zeznal talent Karla Čapka a nepřesvědčil ho ani nesporně pozitivní čtenářský
ohlas jeho díla.
Škvoreckého styl má na počátku jeho prvního tvůrčího období (kam vedle
Zbabělců patří také Konec nylonového věku a řada později uveřejněných po
vídek) své inspirační zdroje především v americké próze, jmenovitě u Hemingwaye. Ve Zbabělcích najdeme, zvláště v autorské řeči, krátké, koncizní věty, jež
se vyhýbají lyrismu, dávají vyprávění silný epický spád a současně vzbuzují
v čtenáři pocit telegrafické stručnosti sdělení, úspornosti textu, který vyžaduje
domýšlení podtextu. Celá kompozice je založena na zkratce, autor si pro ná
vrat do svého mládí vybral právě dobu osmi dní, které byly kulminací, mezním
bodem historie. Do těchto osmi dní se mu vešel až kronikársky široký obraz
českého maloměsta, s reprezentativním složením všech společenských vrstev a
politických proudů a přitom se mu podařilo vykreslit charaktery a osudy postav
tak živě, že se v nich lidé neustále poznávali.
Jedním z typických znaků Škvoreckého prózy, který se projevuje už v jeho prv
ním tvůrčím období je jeho zřejmě vrozený sluch pro hovorový jazyk. Užjedna
zjeho prvních povídek Babylónský příběh z roku 1946 je založena na dialogu
a je zajímavé, že povídky ze začátku padesátých let bývají daleko zdařilejší,
převládá-li v nich dialog nebo vyprávění ich-formou. Profesor Henry Kučera
z Brown University v Providencii srovnal za pomoci computeru dialogy jedné
kapitoly ze Zbabělců s lidovými dialogy natočenými ve východočeském kraji
a zjistil, že obojí se naprosto shoduje. Dialogy mají ve Zbabělcích velice důleži
tou roli: jsou často nositeli literární zkratky, nápovědi nevyřčeného, charakte
ristikou postav i situací. Zdůrazňují rozpětí mezi řečeným a cítěným, mezi pró
zou a skutečností, mezi neschopností jazyka vyslovit komplexní realitu, jsou
signály, vysílanými od jedince k jedinci, které jen vzácně a jen na okamžik mo
hou přerušit samotu a zprostředkovat kontakt mezi dvěma lidmi. Velice často
jsou to také jen klišé, hotová pro potřebu určité situace a určité společenské
vrstvy.
V Samožerbuchu v kapitole o Zbabělcích popisuje Škvorecký, jak ve svých pro
zaických prvotinách zápasil s dialogy. V první fázi byly jako politické úvodníky,
plné informací a sdělení. Později na radu Vratislava Blažka se pokoušel o více
méně přesný, téměř foneticko-fonologický záznam. Až později se inspiroval
a poučil na Hemingwayově románu Sbohem armádo. Zjistil, že dialog v próze
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nemusí - a ani nemá - informovat. A že lidé ve skutečnosti nemluví jako v Hemingwayovi, že autor odstranil z jazyka strusky a ponechal jenom špičky ma
lých ledových ker krásného dialogu.
Poučení hemingwayovským realismem má ve Zbabělcích velice důležitou fun
kci, odpovídá dokonale ideálům a stylu Dannyho, pro kterého je láska k anglo
americké literatuře a jazzu pojítkem se svobodným světem, s lidmi stejných ná
zorů, byť jsou třeba i v německých uniformách. I tady má vypravěč blízko k au
torovi, který v době, kdy píše Zbabělce studuje angličtinu na Karlově universi
tě. Jeho důvěrná znalost anglické a americké literatury rozšířila obzory nejen
jeho vlastního díla, ale díky jeho překladům také celé české literatury. Pomoh
la mu také nesporně překonat politickými zákazy vynucovanou izolovanost
od současného světového literárního dění.
Nebyl to však vztah epigonský, což přesvědčivě dokazuje další Škvoreckého
román Tankový prapor, jenž nesporně navazuje na literární tradice domácí.
Není náhodou, že jeho francouzské vydání v roce 1970 uvítala kritika slovy:
"Dobrý voják Švejk není mrtev.” Hubert Juin v Les Lettres Françaises 21. 3.
1970 píše: “V dobrém vojáku Švejkovi je satirická síla, již léta nijak neoslabila,
stejná sílaje ve Škvoreckého popisu velkých manévrů tankových vojsk v obdo
bí stalinismu.” Jako kdysi Haškovi zkušenosti z armády rozpadajícího se rakousko-uherského mocnářství, tak Škvoreckému presenční služba v česko
slovenské armádě na počátku padesátých let poskytla osobní zážitek inten
zivního styku s lidskou blbostí v její koncentrovaně čisté, zinstitucionalizované
formě, jakou snad může poskytnout jen instituce jakou je armáda vůbec a armá
da totalitárního státu okořeněná dogmatismem padesátých let zvláště.
Je nevýslovně krásnou ironií osudu, že právě v roce 1954, v době absolutistické
vlády socialistického realismu v oficiální české literatuře, píšeŠkvoreckýv Pra
ze dílo realistické v tom slova smyslu, že s dokonalou pravdivosti a téměř foto
grafickou přesností zobrazuje poměry v československé armádě padesátých
let. Dojem absolutní pravdivosti se při četbě Škvoreckého knihy neustále střídá
s obdivem nad bohatostí autorova humoru, v němž v existencionalistické polo
ze vrcholí dlouhá literární i ústní lidová tradice národa, který vždy v těžkých
dobách nalézá v humoru “modus vivendi”, neboli přesněji řečeno jakousi pu
dovou sebeobranu, která je poslední zbraní lidskosti v boji s přesilou deshumanizace a hlouposti.
To, co ve výsledné podobě budí dojem naprosté autentičnosti a geniální jedno
duchosti, je ve skutečnosti výsledkem neobyčejně vynalézavého a citlivého způ
sobu práce s jazykem; jako ilustrace může posloužit téměř kterákoliv pasáž
z knihy, např. charakteristika majora Borovičky a popis jeho příjezdu k prapo
ru: “A tak se stalo, že když se z ranní mlhy vynořil džíp s číslem štábu divize,
naskytl se očím majora Borovičky, zvaného “Malinkatej ďábel”, poklidný a
realistický obraz krajiny Stanky. Ležely jako prežraní kanci v mělkých jámách a
ranní větřík si laškovně pohrával s chomáči trávy a spornými větvičkami, na
strkanými tu a tam za madly a kolem příkopu. Srdce nepatrného majora se za-
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tetelilo radosti, neboť se mu zde naskytla možnost dokonale se uplatnit. Vydal
svému řidiči ostrý rozkaz, aby zastavil. Potom křepče vyskočil z džípu, a sekaje
vojensky nožkama v naleštěných holínkách, spěchal k dobře viditelnému štáb
nímu vozu.” (Tankový prapor, str. 17.)
Autor má zvláštní schopnost vyhledávat a demaskovat prázdnost fráze, která
se pohybuje bez jakéhokoliv dotyku se skutečností, a potencionální komičnost,
která se uvolňuje vždy, když nedopatřením dojde ke krátkému spojení mezi
světem fráze, ideologie, instituce a realitou. Schisma mezi skutečným životem
a komedií, ve které je nutno účinkovat, je absolutní a je u Škvoreckého vyjádře
no především jazykově. Zvláště dokonale je tento princip nemíchat dohromady
to, co žijeme s tím, co říkáme uplatněn v kapitole “Provedení zkoušek FO u
sedmého tankového praporu":
“Za Prouzou se vztyčil nadporučík Růžička, který dosud vytrvale mlčel. Nyní se
rozhodl, že bezradnému nováčkovi pomůže v zauzlující se situaci.
“Počkejte, Mácha,” pravil a obrátil se k poručíkovi. “Soudruh četař má správ
nou myšlenku, jenom je třeba ho upřesnit. Mácha, jak říkáme, že byla první re
publika?”
Tváří v tvář svému bezprostřednímu nadřízenému ztratil politruk výmluvnost.
“Buržuasně demokratická,” pravil stručně. - “A jak ještě říkáme?” - “Kapita
listická.” - “A jak říkáme, že tam byla vládnoucí třída?”-“Kapitalisti.”-“A kdo
sloužil v armádě?” - “Lid.” - “A kdo byli důstojníci?” - “Kapitalisti.” - “Kdežto
dnes?” Četařovi konečně svitlo. “Dnes říkáme,” pravil kvapně, “že důstojníci
sou synové dělnické třídy.”-“A v naší vlasti říkáme, že lid co?” - “Vládne.” (Tan
kový prapor, str. 81-82)
Politická fráze je ve vojenském prostředí na rozdíl od civilního světa, kde spo
kojeně žije ve sféře politických školení, často nucena posloužit i jako forma sty
ku mezi důstojníky a mužstvem. Vzniká tak, za podpory negramotnosti důstoj
níků zvláštní čeština, jejichž komických účinků Škvorecký dokonale využívá.
(Její syntaxe naznačuje, že ideová nadstavba vzniká doslovným překladem
z ruštiny.)
“Není mi vědomo,” pravil poručík, jenž se pod dojmem instrukcí z intendančního učiliště snažil ve služebním styku mluvit spisovně, “v čem mnou byla neplně
na kázeň.” (str. 175)
Je to také především jazyk, který je prostředkem vyjádření nepřekonatelné pro
pasti, která leží mezi teorií, ideologicky správným obrazem o průběhu vojenské
ho výcviku a skutečností. V četných pasážích knihy se tyto dva světy na oka
mžik střetnou - když příliš naivní důstojník nebo primitivní voják nepochopí
pravidla hry a zareagují spontánně - a účinky jsou katastrofální.
“Generál vyňal z černé etuje pozlacený odznak a připíchl ho Očkoví na hruď.
“Soudruhu četaři,” zněl přitom božsky hlas v megafonech, “z pověření soudru
ha ministra národní obrany, generála armády doktora Alexeje Čepičky, jmenu
ji vás mistrem v řízení tanku!” Nato v ampliónech cosi zakloktalo, co snad mělo
být předepsaným “Sloužím lidu!” a co zřejmě musel pronést jedině četař Očko.
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A tu se generál zapomněl; dojat nazrzlou vesnickou tváří před sebou, a ve vzpo
mínce na jiné takové tváře, které ho v dobách války obklopovaly v tanku i v ka
sárnách, místo tváří, které ho nyní obklopovaly na ministerstvu, dopustil se ne
milé chyby - Očkový medvědí červené dlaně dávaly tušit skutečné, ne pouze zá
vazkové mistrovství - a dojatý fronťák se vlídně otázal: “Nu což, soudruhu četa
ři, jak jste to udělal, že jste se tak dobře naučil řídit tank?” - Jeho slova jasně re
produkovaly megafony. Hned nato reprodukovaly neméně jasně četaře Očka:
“Kurva, soudruhu generále, já su, kurva, v civilu řidič vod pásáku, kurva."
(Str. 195)
Na rozdíl od Haškova Švejka, kde je to spíše epizoda, příběh, jenž ilustruje ko
mičnost střetnutí lidského jedince s institucí armády, u Škvoreckého je humor
založen na vynalézavé práci s jazykem. Má to hluboký smysl, politická fráze
byla ve světě stalinismu hlavním nástrojem zcizení člověka. Jiří Voskovec kdysi
napsal o Švejkovi, zeje to “moderní svátý Jiří, hrdina ságy triumfu jedné hlavy
nad hydrou Vrchnosti, Režimu, Systému - rozum přestrojený za slabomyslnost
v boji proti Absurdnu, vydávajícímu se za Moudrost a Důstojnost - smysl Ne
smyslu proti nesmyslu Smyslu.”
U Škvoreckého se lidskost v boji proti absurditě armády a totalitárního režimu
přestrojuje do své nejzákladnější, živočišné podoby. Toto přestrojení je možno
plně pochopit jen když si uvědomíme, že Tankový prapor byl psán v roce 1954,
kdy oficiální t.zv. socialisticko-realistická literatura vyráběla na objednávku
schematické příběhy, jejichž hrdinové měli místo krve v žilách politické fráze.
Danny Smiřický a jeho rabelaisovsky živočišní přátelé provokují stranu a vlá
du jako kdysi Gargantua a Pantagruel provokovali církev svátou, a ohlašují za
čátky renesance lidskosti.
V padesátých letech byl rukopis Tankového praporu pro režim stejně nebezpeč
ný jako explozivní látka. Neméně nebezpečné bylo z něj číst byťijen přátelům a
později na veřejnosti v Redutě. I první pokusy o uveřejnění ukázek z něj byly
cenzurou zabaveny (např. kapitola “Noc v posádkovém vězení” v Literárních
novinách nebo “Lekce z katolického náboženství” v Kulturní tvorbě). Konečně
vyšla v Plameni kapitola “Proč se Brynych nestal vojenským básníkem”, jenže
nešťastnou náhodou právě v den armády , což pobouřilo generála Prchlíka.
Jenže tehdy už politický vývoj spěl rychle k liberalizaci a tak táž zdramatizova
ná kapitola o Armádní soutěži tvořivosti vyhrála rok nato Armádní soutěž tvo
řivosti. Na jaře 1968 četl M. Horníček vybrané pasáže v pražském rozhlase a
12. dubna 1968 uzavřel autor smlouvu s nakladatelstvím Československý spi
sovatel. Kniha byla už. vysázena, ale ke čtenáři se dostala až jako první svazek
nakladatelství 68 Publishers v Torontě.
A tak nečekanou ironií osudu se, zhruba současně s nadšenými kritikami prv
ních cizojazyčných vydání, stala předmětem ostrých invektív řady českých
emigrantů, šokovaných faktem, že Škvoreckého hrdinové nemluví jazykem Ba
bičky Boženy Němcové.
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2. Memento bassaxofonu.
Ediční osudy Tankového praporu jsou typické nejen pro Skvoreckého, ale do
značné míry pro celou undergroundovou literaturu padesátých let. Kompliku
jí značné práci literárního historika, který se snaži sledovat vývojovou linii čes
ké literatury. Vysvětlují také náhlý rozmach české prózy šedesátých let, která
zdánlivě ze dne na den se pozvedla na světovou úroveň, nezasažena ve své pod
statě vnucenou kulturní izolací padesátých let. Byl zásluhou a do značné míry
dílem spisovatelů, kteři jako Škvorecký pokračovali ve své literární tvorbě
z vnitřní potřeby, bez vyhlídky na možnost publikace.
Začátek šedesátých let znamená přelom ve vývoji české literatury a zahajuje ta
ké druhé tvůrci období Škvoreckého díla. Není to jen změna vnějších okolností,
ale zásah mnohem hlubší. Ve svém prvním tvůrčím období byl outsiderem,
ironickým pozorovatelem, který rozbijí mýty. Divákem, zbaveným odpověd
nosti: ve Zbabělcích vzhledem k svému mládí, v Tankovém praporu jako nejnižší, bezmocný článek celé vojenské mašinérie.
V šedesátých letech se stává aktivním členem umělecké avantgardy kolem di
vadel malých scén a nové vlny českého filmu. Generace, která vyjadřuje absur
ditu světa, dvojí odcizení člověka v totalitárním režimu: existenciálni a sociálněpolitické. Generace, která opouští underground a stává se součástí kulturního
života, kde krok za krokem probojovává právo na uměleckou pravdu. Ukazuje
se, že Chalupeckého neporozumění Škvoreckého díla bylo zčásti záležitostí ge
nerační. Nastupující avantgarda se Škvoreckým inspiruje a hlásí se k jeho dílu.
Už v roce 1959 navštěvuje ho Miloš Forman, který chtěl natočit Zbabělce, ale
protože to nebylo možné, píše se Škvoreckým alespoň scénář podle jeho po
vídky Eine kleine Jazzmusik. jenž byl po dlouhých bojích s dramaturgickou ra
dou nakonec v roce 1961 zabaven. Forman se ke své myšlence natočit Zbabělce
vrací v roce 1968. kdy Škvorecký pracoval na libretu. Téměř všichni příslušníci
nové vlny českého filmu se obraceli ke Škvoreckého dílu a s většinou z nich spo
lupracoval. (Věra Chytilová pro zkoušku na FAMU napsala scénář, založený
na Škvoreckého povídce Rasová otázka, Jiří Menzel natočil filmovou povídku
Zločin v dívčí škole a chystal se Škvoreckým Zločin v šantánu, Edvald Schorm
natočil Farářův konec a těsně před okupací plánovali hudební detektivku, na
psanou pro Voskovce a Wericha se Suchým a Šlitrem. Jan Němec připravoval
Konec nylonového věku, jehož natáčení ztroskotalo v roce 1968 na tom, že
copyright pro hudbu byl příliš drahý. A 19. 8. 1968 dokončil Škvorecký slovní
komentář k Němcovu filmu o pražském jaru, který byl po okupaci přepracován
v Oratorium.)
Atmosféra šedesátých let, nástup nové české umělecké avantgardy, byl tedy sil
ně poznamenán Škvoreckého osobností a naopak ovlivnil jeho literární dílo.
Jeho vidění reality se prohlubuje, epické jádro příběhu sestává pouze stavebním
kamenem, nositelem hlubších filosofických podtextů. Sílí pocit existenciálni
úzkosti, lítosti nad ztracenými, zmarněnými lety života, nenávist k lhostejnosti.

65

vědomí simultánní existence různých časů v lidském osudu, otázky viny a tres
tu, minulosti, promítající se do současnosti jako její čtvrtá dimenze, čas. Tento
pocit je víc, než jen filosofický názor, je to současně hluboký osobní prožitek.
Milan Kundera se snažil, s větším či menším úspěchem, svým francouzským
studentům a kritikům vysvětlit, že Franz Kafka byl v Československu přijímán
často jako téměř realistický zobrazovatel skutečnosti - vyjadřoval to, co lidé
denně prožívali. V podobné rovině musíme chápat i Škvoreckého existencia
listické tóny v jeho díle ze šedesátých let.
Po roce 1963, kdy konečně mohou vyjít Zbabělci (v druhém, nepatrně pozmě
něném vydání) a Legenda Emöke se Škvorecký mění z legendární postavy v jed
noho z nejčtenějších spisovatelů. V rychlém sledu se čtenářům dostávají do ru
ky: Sedmiramenný svícen (1964), Ze života lepší společnosti (1965), Smutek po
ručíka Borůvky (1966), Babylónský příběh (1967) a Konec nylonového věku
(1967).
Překvapující žánrová a stylová bohatost díla má dost reálné vysvětlení. Díky
vnějším okolnostem setkáváme se s autorovou produkci, jež vznikla v rozmezí
patnácti let: Koncem nylonového věku, napsaného 1950, konfiskovaného cen
zurou 1957 a s výběrem povídkové tvorby z let 1946 - 1965.
Chceme-li sledovat jeho vnitřní umělecký vývoj všedesátých letech, musíme od
hlédnout od edičních osudů jeho děl a vrátit se ke spojovacím textům knihy
Sedmiramenný svícen, Legendě Emöke, Bassaxofonu, Písni zapomenulých let
a románu Lvíče.
Rok 1963, kdy Škvorecký dokončuje Sedmiramenný svícen, je nejen rokem je
ho rehabilitace jako spisovatele, ale je současně také rokem rehabilitace obětí
politických procesů. V obou případech viníci rozhodují o míře, v jaké poskyt
nou “milost” svým obětem. Škvoreckého Sedmiramennýsvícen byl proto mno
honásobně aktuální v dobovém kontextu svého vzniku. Příběh o kukačce svou
otázkou o vině a trestu, možnosti a oprávněnosti individuální pomsty je jedním
z předzvěstí Lvíčete. “Myslím, že jsou zločiny, které se vymykají zákonu, a kte
ré proto, do jisté míry, ospravedlňují soukromou pomstu,” říká se v záhlaví
Lvíčete. A oběť v tomto detektivním románě je vlastně vrah, který vraždí svou
lhostejností k osudu druhých. Má na svědomí nejen svoji židovskou snouben
ku. ale také celou řadu zničených talentů a ztracených hodnot v české literatuře.
Pomsta může být oprávněná, aleje vždycky marná. Ztráta na životech, zničení
talentů, ztráta bezpočtu let života se nedá nahradit. Škvorecký to sám prožil,
vědomí ztráty patnácti nejproduktivnějších let života v něm probudilo silné vě
domí o nenávratnosti ztracených možností, o beznadějném uplývání času.
Osobní, citový základ jeho možná podvědomého existencialismu. A cit pro
všechny jiné oběti spojený s nenávistí k lidské lhostejnosti. “Takový je tenhle
svět, chtěl jsem jí říci. Stoji na lhostejnosti.” (Sedmiramenný svícen, Zürich
1973, str. 34.) Proto se vrací ke své povídce Rebeka z roku 1947 a přepracovává
ji ve spojovací text, rámec povídek o osudech Židů za druhé světové války, kte
ré většinou vznikly v roce 1957. Židovská tématika byla, nejen u Škvoreckého,
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ale v české literatuře vůbec, nejen polemikou s antisemitismem stalinistů. Židé
byli také symboly všech obětí, o kterých se zatím nesmělo psát.
Sedmiramenný svícen je využitím starších próz z padesátých let, a proto je to
hlavně jejich spojovací text, kde se ozývá sugestivně poetický tón bolesti nad
nenávratností ztrát, se kterými se v nejčistší podobě setkáváme v Legendě Emö
ke.
Legenda Emöke je snad jedním z nejosobnějších autorových děl, a všichni ti,
kteří si ho pletou s Dannym Smiřickým (viděným očima marxistické kritiky),
by si ji měli pozorně přečíst. Jeto lyricko-filosofická báseň v próze, kde příběh je
posunut do symbolické roviny: je to podobenství o promeškané, zrazené a jed
nou provždy ztracené možnosti vzácného lidského vztahu lásky, kontaktu mezi
dvěma jedinci, dotyku s absolutní hloubkou, smyslem lidského života. Symbol
lásky, krásy, přátelství, opravdovosti lidských vztahů, absolutních hodnot není
v postavě Emöke, ale v sugestivně poetickém náznaku touhy dvou jedinců vy
trhnout se magickou silou lásky z povrchnosti života, dát mu hlubší smysl.
Oba tuto možnost cítí a oba se v mezní chvíli svého života, v průsečíku svých
cest, minou. Emöke pokračuje ve svém úniku od reality, jež ji poznamenala
traumatickým zážitkem prvního manželství, do světa svých představ a ideálů,
ale také různých pověr. Redaktor do otupující banality svého povrchního živo
ta. Jejich vztah je, právě když se blíží svému naplnění, zničen vnějším zásahem.
Postava učitele je ztělesněním vandalismu, téhož vandalismu, o kterém Milan
Kundera hovořil na sjezdu spisovatelů v roce 1967 jako o smrtelném nebezpečí
pro českou kulturu. Agresivní formy lidské prízemnosti, hlouposti a bezcha
rakternosti, jež nikdy nezapochybuje o správnosti svých názorů a svého práva
zničit všechno, co ji přesahuje.
Legenda Emöke bude jistě různě vykládána díky své mnohovýznamné poetičnosti. Pro českého čtenáře v roce 1963 nebylo však pochyby o tom, jakou kon
krétní podobu lidské hlouposti Skvorecký napadá. Postava učitele má také za
jímavé prvenství: je první a pokud vím jedinou postavou v celém Škvoreckého
díle, která je stoprocentně negativní.
Bassaxofon, napsaný v roce 1965, má k Legendě Emöke blízko svojí sugestivní
poetičností. Jeto básnická próza napsaná formou volných asociací, které se po
hybují sice také ve sféře osobních vzpomínek, ale na pokraji mezi skutečností
a fantazií. Je to vyznání lásky k jazzu, kráse umění, vyjádření autorova vztahu
k životu, v němž zaznívají silně existencialistické podtexty:
"... a najednou jsem vzpomínal na sebe mezi těmi přízraky, jak je to všechno
strašné, takový ostrý, špičatý, krutý okamžik poznání: jak mě přivedli do toho
to dusného, nelidského, nezdařeného světa, měkkoučké bejby utkané ze snu;
jak tím stále pronikal sen; ale nijak grandiózní sen; patologický sen bezmoci, ne
schopnosti; poznamenaný nemocí; výsměšným, pichlavým dívčím smíchem;
netalentem; osamělým odpoledním biografem, noční můrou, noční hrůzou; že
to jednoho dne skončí, že se to všechno zhroutí; bejby dotčené od prvního růžo
vého kočárku smrtí; strachem z pohledů, z uší. z kontaktu, osamělé, nepovede
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né bejby, pošetilost nechápajících - hrál jsem, a obrovský bassaxofon se nade
mnou skláněl jako rám nějakého temného obrazu. Náhle jsem cítil, věděl, že
odevždy a provždy patřím k Lotharu Kinzemu, žejsem s ním prošel celou tu nomádskou cestu ztroskotání a že s ním táhnu pořád, až do hořkého konce."
(Bassaxofon, Babylónský příběh. Praha 1967, str. 172.)
“Ale sen to nebyl; neboť ve mně dosud je ten zoufalý výkřik mládí; výzva bassaxofonu. Zapomněl jsem na ni v úprku dne; v úprku života, a opakovaljsem je
nom mechanicky: miluji, miluji, protože léta a necitelný zájem světa mi daly tu
to tvářnost, tuto hroši kůži; ale existuje memento; intimní, pravdivá chvilka
bůhvíkde bůhvíkdy, a tak budu navždy putovat s orchestrem Lothara Kinzeho,
smutný hráč, po truchlivých troskách evropské periférie, obklopené mračny
velkých bouřek; a temný bassaxofonista. Adrian Rollini, mi bude znovu a zno
vu připomínat sen. pravdu, nesrozumitelnost; memento bassaxofonu.” (Bas
saxofon. tamtéž, str. 178)
Legenda Emöke i Bassaxofon jsou vrcholy Skvoreckého povídkové tvorby še
desátých let. Obě mají, kromě své poetičnosti a lyricky přímé autorovy výpovědi
společné, že se v nich mísí a střetává tušení pravých hodnot života, jež jsou do
sažitelné jen jako “intimní memento pravdivé chvilky", s drsnou skutečností
všedního dne, lhostejnou k těmto hodnotám. V Legendě Emöke je vypravěčův
návrat do této reality zobrazen dlouhou sekvencí jízdy ve vlaku, v Bassaxofonu
je sám sen a jeho naplnění relativizován promíšením s realitou, která jakoby
vystoupila z obrazu Hieronyma Bosche. Orchestr Lothara Kinze i jeho hudební
kvality naznačují, že okamžik kontaktu s pravdou i smyslem života je vždycky
jen relativní, osobni, prchavý pocit, uskutečněný navzdory absurdně kafkov
ské realitě života a poznamenaný naší nedokonalostí.
Legenda Emöke a Bassaxofon vyjadřují poeticko-lyrickou formou to, co Po
vídka zapomenutých let a román Lvíče vyjadřují epický. Otázka viny a trestu
vedla Škvoreckého, spolu s jeho zájmem o divadlo a film také k zájmu o detek
tivky. Projevil se knihou Nápady čtenáře detektivek, řadou jeho scénářů, sbír
kou povídek Smutek poručíka Borůvky a pro českou literaturu nejvýznamněji románem Lvíče. psaným v letech 1963-7. Jeho detektivní zápletka, kjejímuž
rozuzlení dospěje vypravěč, redaktor Leden, je založena na motivu křivdy, spá
chané v minulosti, která žije jako otevřená rána v přítomnosti.
Málo čtenářů a literárních kritiků však vnímá Lvíče jako detektivku. Je to
především výborný obraz situace v pražských literárních kruzích šedesátých let.
Vypravěč má tentokrát s autorem společné jenom povolání, jež mu dává mož
nost sledovat život v pražských redakcích očima přímého účastníka. Jeho opatrnický postoj a snaha sedět na dvou židlích - být současně zadobřese svým bez
charakterním a zkompromitovaným šéfem i s rostoucí opozicí, usilující o změ
nu poměrů - dává vypravěči logickou možnost důvěrného styku s oběma skupi
nami. Redaktor Leden je současně výborně napsaným portrétem tiché většiny
lhostejných, kteří se kompromisem vždycky včas přizpůsobí poměrům a jejichž
životním krédem je: “Život je krátký ... a posmrtný tresty se nekonaj. S pomo
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cí opatrnosti se mužem dožít pense.” (Lvíče. Toronto 1974, str. 134.) Jejich si
tuace se poněkud komplikuje v šedesátých letech, kdy balancují na hranici mezi
těmi, kteří potřebují uchovat status quo, jenž je zárukou jejich společenského
postavení a stále agresivnější skupinou těch, kteří za cenu neustálých konfliktů
s režimem prosazují skutečné literární hodnoty.
Atmosféra šedesátých let je zachycena s takovou pravdivostí, že zkarikovaný
obraz skutečnosti pražského literárního prostředí se samozřejmě neobešel bez
hledání skutečných předloh. Škvorecký si toho byl vědom, a proto v předmlu
vě k torontskému vydání radí čtenářům: “Když už se ale chcete bavit takéjinak
než sledováním příběhů cynického redaktora a krásné slečny ze Zverexu. zanechte identifikování svých přátel nebo nepřátel se zloduchy mé fikce a zpytuj
te radši vlastní svědomí. Sotva v něm nenajdete alespoň některý z. těch reálných
postojů, i když třeba ne v tak rudimentární manifestaci."
Lvíče završuje druhé Škvoreckého tvůrčí období - a byla to také poslední jeho
kniha, která mohla ještě vyjít v Československu, ale byla brzy stažena. Otom,
co pro něj pražská atmosféra šedesátých let znamenala, se mnohé dočteme v je
ho knize All the Bright Young Men and Women - A personalhistorv of Czech
Cinema, byla to doba velmi stimulující, plná nadějí a plánů do budoucnosti.
V jistém slova smyslu i doba umělecké roztříštěnosti, kdy mnoho sil bylo vyčer
páno na boj s cenzurou, které nacházíme popsané ve Lvičeti. Zanechalo po sobě
nejen hlubokou nostalgii, ale především mnoho podnětů, jež dozrály až v sedm
desátých letech.

3. Člověk v absurdním teatru mundi
Šedesátá léta aktualizovala motiv minulosti, který žijejako otevřená rána v pří
tomnosti, jakoby blesk proťal povrch skutečnosti a v jediném okamžiku osvět
lil všechny její časové vrstvy. Desítky ztracených let, stovky kompromisů, které
bylo třeba zdůvodnit sobě i okolí, spousty hrdinů, kteří se ukázali jako zbaběl
ci a vice versa, proudy slov, ježjen málokdy vystihovaly pravdu. Všechno zkon
denzováno do prožitku jednoho zlomku přítomnosti.
Tato náhle pociťovaná všudypřítomnost minulosti, typická pro celou řadu pří
slušníků Škvoreckého generace v šedesátých letech, je základem nesmírně slo
žité kompozice románu Mirákl (1972). Téměř dvacet let - celá mozaika postav
a událostí se pozvolna skládá v celek a čtenář nabývá stále intenzivnějšího poci
tu, že svět se zbláznil. Jak jinak by mohl bývalý mukl z Jáchymova sbírat míčky
pana doktora Hrzáně, který přijel díky své kariéře získané na základě komu
nistické legitimace a nyní je řádným profesorem na americké universitě - a sou
časně poslouchat vyprávění opatrnického pana Kohna, který se po třiceti le
tech konečně odvážil navštívit starou vlast 20. srpna 1968.
Autor sám píše v Samožerbuchu, že román sestřihoval skládáním drobných epi
sod do dvou základních dějových rovin. Jednu tvoří detektivní rekonstrukce
“čihoštského zázraku”, inscenovaného kdysi StB v rámci proticírkevní kampa
ně - druhou osudy Danny Smiřického od padesátých let do konce roku 1969.
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Závažnost a pravdivost uměleckého zpracování druhého dějového pásma je tak
silná, že postupně strhává plně čtenářovu pozornost a přerůstá původní kom
pozici, která zvláště v poslední části druhého dílu působí nevyváženě. Na roz
díl od Lvíčeteje Mirákl špatná detektivka, kde čtenář autorovi místy trochu
zazlívá, že ho rozuzlováním zápletky okrádá o druhé dějové pásmo, které je ry
zím čtenářským zážitkem.
Detektivní pásmo má však také svůj hlubší podtext. Autor nechává úmyslně zá
věr otevřený, mirákl je současně symbolem pravdy o životě: "... myslel přitom
na život, který teprve přijde. Na tu špatnou detektivku, v níž pachatel se jmenu
je Pravda, ale detektiv ho nikdy nechytí. Občas, snad, zabliká nějaké řešení,
jenže vždycky je přitažené za vlasy, nepravděpodobné. Vypadá třeba krásně,
ale platí jenom v literatuře.” (Mirákl 2, str. 283.) Danny se setkává ve svém ži
votě se symboly vyšších pravd, než je jeho osobní racionální život, který dová
dí člověka k bezvýchodnosti. Tytosymbolyjsou však součástí našeho, nepocho
pitelně absurdního světa a jsou prožívány, vnímány a interpretovány vypravě
čem na jeho úrovni omezené lidskou povahou a schopnostmi. Lidskost je u
Škvoreckého ta zvláštní směsice nejvyššího a nejnižšího, kterou nelze od sebe
oddělit. Život je schopenhauerovská tragedie, která má v jednotlivostech cha
rakter frašky. Mirákl je v tomto smyslu epickou obdobou Baxsaxofonu. Ideál,
sen, memento pravdy je podáván na scéně, kde se apokalyptická absurdita mísí
s lacinou fraškou.
“Vešli jsme do kaple. Kdysi to patrně bývala tělocvična, na jedné stěně vzadu
dosud tkvěl zbytek švédského žebříku... U průčelní stěny stál podivný oltář. Byl
trojčlenný, po vzoru gotických oltářů, a téměř svítil psychedelickou barevností.
Na prostředním obraze vznášel se růžový Kristus s tváří panáčka a modrýma
očima se rozhlížel po všech koutech někdejší tělocvičny..." (Mirákl 2. str. 277.)
“Ale všude kolem lavic stály vozíky a v nich - udělalo se mi zle. Snad to byli lidé,
ale spíš... fantazie Hieronymuse Bosche... Pochopil jsem, proč je vystěhovali
z Prahy, naplněné optimismem. Přede mnou, jako přerostlé tykve, tři hydrocefalické hlavy, scvrklé tvářičky, trofeje... lovců lebek. Zkroucení kostlivečkové s rukama vykloubenýma kostižerem... beznohé trupy, mužské i ženské, leží
cí stíny, jež připomínaly Oranienburg.” (Mirákl 2, str. 278.)
“Nad bělostného kostlivce se sklonila statná sestra, osušila lebku s mrkavýma
očima bílou plenkou. A já ji poznal... Udelína. Celých těch jednadvacet let, za
tímco já - skláněla se nad přízrakem, otírala žijící lebku. Táž. nyní už aspoň šedesátiletá. laskavá, nepřirozeně - nepřirozeně? - veselá tvář, obratné, nyní už
flekaté, ale pořád jisté ruce, jedna z těch deseti... Bože, zvolal jsem v duchu,
ačkoliv jsem na něho nevěřil, ani na jeho zázrak, Bože, co to všechno znamená -”
(Mirákl 2. str. 278-9.)
V Miráklu se rodí nový Škvoreckého styl, který je symbiózou nejlepších prvků
jeho dosavadního díla, obohacených zkušenostmi práce s filmem.
V záběru realistického detailu, jehož stavebným kamenem je dialog, jazyková
charakteristika, nápověď, zkratka, poznáváme Škvoreckého talent absolutního
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sluchu pro jazyk, fotografické presnosti detailu, jeho schopnost pronikat pod
povrch falešných póz a masek. Filmovým sestřihem se realisticky videný detail
pomalu skladá v absurdní obrazec. Mezi Dannym ze Zbabělců a Dannym Wráklu leží dvacet let života. Dávno už ztratil schopnost a právo jako divák šes
tým smyslem mládí demaskovat falešné role světa dospělých. Pozorovatel už
vstoupil do světa aktivních spolutvůrců absurdity a jejich spoluviníků, člen
orchestru Lothara Kinzeho na pouti světem. Jeho očima a prostřednictvím je
ho zážitků znovuprožíváme atmosféru padesátých let, přípravu a vyvrcholení
pražského jara, totální desheroizaci jeho aktéru. Skvorecký se nemohl dosti
dobře vyhnout tomu, aby v jeho románě nevystupovaly určité konkrétní po
stavy - byť i zamaskované v směsici literární fikce. A tak tentokrát jeho román
způsobil zase skandál v pražském undergroundu. Někteří mu vytýkali umělec
ké nedostatky, což je věcí názoru, ale převážná většina odsuzovala, žejehodesheroizovaná pravda o pražském jaru nahrává dnešnímu režimu. (Tedy obdoba
toho, co by byli v roce 1949 lidé vyčítali Zbabělcům, kdyby mohli vyjít.) Kon
statují, že Škvorecký má příliš malý časový odstup od událostí, aby je mohl vi
dět objektivně. Pravda bude spíš pravým opakem, reagují především ti, kteří
jsou sami ještě pod přímým traumatickým vlivem následků pražského jara.
“Neboť co nám vypráví Škvorecký ve svém obdivuhodném Miráklu! Toto:
opozice. Pražské jaro 1968, Charta 77, samizdat nejsou dílem svátých nebo mu
čedníků, ale lidí jako vy a já, kteří dovedli na nejvyšší stupeň vitální umění lži.”
říká Philippe Garnier-Raymond ve své kritice francouzského vydání knihy
(Ľ Express, N. 1448, 14.4. 1979.) “Mirákl je fuga o třicetipěti hlasech, dirigova
ná velkým spisovatelem, který poznal jakým způsobem křehké lidské bytosti...
zdolávají slavné cesty svobody.” Není bez zajímavosti, kdo je pro francouzské
ho kritika nejdojímavější postavou knihy: “A je tu Božena - nesporně nejdojí
mavější postava Miráklu. Vstupuje do románu, zříkajíc se svého otce, zatčené
ho za to, že byl kulak. Pražské jaro ji osvobodí, dá jí možnost promluvit? Vůbec
ne. Stala se selkou. Nebude se snažit rehabilitovat svého otce. K čemu by to by
lo, když je mrtvý?” (Tamtéž)
Kompoziční metoda Miráklu svým sestřihem dává autorovi možnost zvládnout
látku, která by podle západní kritiky stačila na několik románů. Těch dvacet
let, o kterých Škvorecký píše znamenalo mnoho lidských tragedií, jež měly spo
lečného jmenovatele: zneužití ideologie totalitárním režimem. A proto se Škvorecký místo na různé ideologie soustřeďuje ve svém záběru právě na ty konkrét
ní detaily, které zničily tolik lidských osudů, a na které si Laura nemohla zvyk
nout. “K próze... člověk musí nějaký ten čas pobýt na tomto světě, a poznat ne
jenom jak život bolí, ale co všechno taky obnáší; poznat jej v těch zatraceně
teskných drobných jednotlivostech. A právě ty, když, se vám povede je dostat
do prózy, přimějí čtenáře k nejvyšší kritické chvále. “Přesně tak je to! Přesně tak
to bylo!” (Samožerbuch, str. 113.)
Příběh inženýra lidských duší pokračuje v linii začaté Miráklem, rozvíjí a do
vršuje jeho techniku a patří, jak svým obsahem, hloubkou a šířkou pravdivé vý
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povědí o lidech, tak i svou formou, k nejlepšímu, co autordosud napsal. Tento
krát je široký, kronikářský záběr společnosti, ve které Danny žije, složen ze
dvou hlavních sekvencí: Dannyho osudu jako posrpnového emigranta a profe
sora literatury na torontské universitě, odkud mu “myšlenky utíkají od povin
ností, za něž je placen, k opulentním vzpomínkám, jimiž žije.” Vzpomínky jej
zavádějí do rodného Kostelce v posledních letech války, do doby totálního na
sazení, účasti v odbojové činnosti diktované klukovským romantismem a tou
hou imponovat děvčatům. Kromě těchto dvou hlavních dějových pásem se ve
vzpomínkách - často formou dopisů - panoramatický úhel pohledu rozšiřuje
také o osudy Dannyho přátel doma i na různých kontinentech.
Spolu s životní zkušeností přibyla i celá galerie nejrůznějších lidských typů,
zvláště těch, jež reprezentují prakticky všechny vlny československé emigrace.
Mnozí její příslušníci si zachovali kromě ideálů také předsudky, přivezené před
mnoha desetiletími či několika měsíci z vlasti, které brání porozumění a tole
rantnímu přístupu k jiným emigrantům a lidem na novém kontinentě. Toto po
rozumění je velice těžké i při maximu dobré vůle z obou stran. Lidé často jen
zdánlivě mluví stejnou řečí, slova mají pro ně jiný podtext, jiné asociace. A
Škvorecký z toho těží nádherně komické epizody, jako např. střetnuti nakladatelky Santnerové s panem Senkou. Vůbec už nemluvě o ztížené možnosti do
rozumění mezi panem profesorem Smiřickým a jeho posluchači. “1 tady rozdíl
tkví v životní zkušenosti. Wendina je hlavně televizní, moje pochází z evropské
ho teatru mundi.” (Příběh inženýra lidských duší I, str. 93.) “Napadá mi, že
podstata všeho jsou asociace. Asociace v čase, v podobě, v teorii, v srdci, vše
mocné a všudypřítomné.” (Tamtéž, str. 151.)
A tak stejný fakt a stejná myšlenka může vyznít zcela jinak, když je přirozený
generační rozdíl umocněn ještě rozdílným sociálně-geografickým zázemím.
Současně však, přes všechny rozdíly, je mnoho věcí, které dokazují, že něco je
mladým lidem - a snad lidem vůbec - vždycky společné. Je jenom těžké navázat
kontakt, najit společný jazyk a bohužel téměř nemožné předat životní zkuše
nosti, byť i těžce zaplacené. Ale půvab knihy spočívá právě v pocitu té ohromné
vzdálenosti - a současně velké blízkosti - mezi Kostelcem protektorátních let a
Torontem let sedmdesátých. Rozdílů je tolik, že člověk má dojem, že se neve
jdou do jednoho lidského života, ale na druhé straně lidé zůstávají ve své nej
hlubší podstatě stále stejní.
Formálně zde Škvorecký poprvé důsledně uplatnil metodu, s jejímiž náznaky
jsme se setkávali v Miráklu. Ve vědomí vypravěče se v proudu volných asocia
cí vynořují jednotlivé realisticky viděné epizody z jeho mládí a prolínají se do
zážitků ze současnosti. Stejně tak jako v nejlepších částech Miráklu je čtenář
svědkem jakéhosi vertikálního řezu vypravěčovým já, může sledovat, jak se vy
tvářela jeho psychika a čím jsou určovány jeho reakce na okolní svět a názory
na život. Složitost kompozice je hluboce funkční. Vyjadřuje pro autorovu ge
neraci tak typické neustálé střídání společenských řádů, ideologií, předsudků,
referenčních rámců - celé to absurdní teatrum mundi, které útočí najedince, za-
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sahuje do jeho osudu i do životů všech jemu blízkých a neustále klade otázku
vlastní identity. “Oblouky času napnuté k prasknutí. Jsem to ještě já? Jsem. Do
jednoho života se vejde strašně moc." (Příběh inženýra lidských duší, 1. str.331.)
Na rozdíl od Miráklu, kde pravděpodobně snaha o zapojení detektivního pás
ma o čihošťském zázraku místy porušila rovnováhu, je v Příběhu inženýra lid
ských duší kompozice diktována jenom vnitřní logikou díla a dovedena k do
konalosti. Škvoreckého fabulační schopnost, výborná znalost lidí a absolutní
sluch pro jazyk a dialog jako prostředek zkratkovité charakteristiky postav
vzbuzují často dojem, že jednotlivé epizody jsou fotograficky přesným zázna
mem reality, nejčastěji v jejich každodenních, banálních podobách. Jsou však
ve skutečnosti jen tou hemingwayovskou osminou ledovce, který je vidět nad
hladinou, a který čerpá svou ničivou sílu z těch sedmi osmin, co jsou skryty.
Jsou uměleckou zkratkou, v níž text je jenom výchozím signálem hlubokého
podtextu, kladoucího otázky po smyslu lidské tragikomédie současného světa.
Žádná ze Škvoreckého autobiografických knih není osobní zpovědí, směr po
hledu není namířen do nitra vypravěče. Jeho pohled je naopak filmovou kame
rou, která zabírá přesný detail skutečnosti, z jednoho omezeného zorného úhlu,
který je sice dost pronikavý, aby demaskoval falešné role a zesměšňoval lživé
mýty, ale současně vzdálený každého nároku na všestrannost a neomylnost.
Je to teprve ve střihu, ve vzájemném působení jednotlivých obrazů, v asocia
cích čtenářovy mysli, kde nastává srážka vážného s komickým, ze které se vy
kreše jiskra pravdy o životě.
Známe už z předchozích Škvoreckého děl jeho absolutní sluch pro jazyk. V In
ženýru lidských duší musíme k němu přidat fenomenální, fotograficky přesnou
paměť. Jestliže francouzský kritik přirovnal Mirákl k fuze pro třicet pět hlasů,
pak v Inženýru lidských duší je to symfonie, ve které ani jediný nástroj velkého
symfonického orchestru nevydá falešný tón. Východočeské nářečí pologramot
ného Lojzy, které do sebe pozvolna přijímá prvky slovenštiny, dopisy Vratisla
va Blažka, které by mohly být autentické, vypravěčova čeština, do které v ame
rických sekvencích důsledně proniká angličtina, patagonština Blběnky, anglo
saská zdrženlivost "mladého muže jménem Percy, pojmenovaného na paměť
onoho dědečka, jenž se slovy Pivní polky na rtech zemřel, á la long, za komu
nismus.” (Příběh... I, str. 156.)
Šířka Škvoreckého jazykového rejstříku nemá snad v české literatuře obdoby.
Spolu s jeho bohatou životní zkušeností je pramenem neobyčejné žánrové bo
hatosti jeho díla. A tak, jen jakoby na okraj, mezi dvěma autobiografickými
kronikársky širokými romány, vydává další dvě sbírky detektivek, z nichž hlav
ně Desatero pro pátera Knoxe je v mnoha případech virtuosní jazykovou etu
dou. Čtenář má však místy dojem, že autor zde omezuje svůj spontánní tvůrčí
naturel přísným respektováním předem stanovených pravidel žánru. Charakte
ristiky postav, dialogy, celý autorův rukopis by unesl daleko hlubší podtexty,
než jenom rozuzlení klasické detektivní záhady. Desatero pro pátera Knoxe
zůstává jen okrajovou záležitostí v autorově tvorbě. Konec poručíka Borůvky
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je naopak její rovnocennou součástí. Není už, jako Desatero “útěkem do světa,
kde vražda je hra", ale stejně jako ostatní Škvoreckého dílo říká něco pravdy o
světě, ve kterém žijeme. Tentokrát o střetnutí mezi muži moci s aristokracií
“citlivých, ohleduplných a zmužilých lidí”, ke kterým patří i poručík Borůvka,
neboť není zasažen onou “podivnou anomálií života", kde city nepocházejí
ze srdce a vášně pramení z rozumu.
A současně s těmito dvěma knihami se Škvorecký pomocí magické síly umění
a slova vrací znovu domů, do svého mládí, do doby, kdy Danny Smiřický byl
napůl dítě a napůl muž, kdy pokušení byla “svalnatá”, svět jen o něco málo vět
ší než Kostelec a politické katastrofy zpola zastíněny dívčími spodničkami.
V šesti kapitolách knihy Prima sezóna, z nichž každá je soustředěna kolem jed
né dívky, prožívá septimán Danny šest neúspěchů ve svém namáhavém boji o
ztrátu panictví. Šest realistických příběhů, plných humoru a poetičnosti, se po
zvolna skládá v básnický obraz mládí s jeho egocentrismem a zranitelností, ne
jistotou maskovanou falešnou pózou, konflikty se světem dospělých, s problé
my a pseudoproblémy, nad kterými se trochu závistivě nostalgicky usmíváme,
vědomi si jejich nenávratnosti.
Nejsou to však příběhy, je to zorný úhel a jazyková a formální virtuozita, která
tak sugestivně evokuje mládí. Krutou absurditu světa vystřídává idyla, vypra
věč ještě nedospěl natolik, aby byl povinen k ní zaujímat stanovisko. Život je
ještě pořád novou, neznámou hrou, jejíchž tragických následků si Danny není
vědom. V jeho sedmnáctiletém světě slovo sadista označuje pana radu, který
ho nutil do půlnoci počítat rovnice jako trest za to, že mu sváděl dceru. Samo
zřejmost, s jakou po celou noc přepisoval církevní matriku, aby Gestapo ne
zatklo pana faráře za pomáhání Židům, byla diktována stejnou lidskostí jako
skutečnost, že při tom nemyslel na hrdinství, ale na zmeškané rande. Zdroj hu
moru není tentokrát v kontrastu mezi falešnými, politickou demagogií dikto
vanými rolemi, jež jsou lidem vnucovány a jejich přirozeností, ale v neznalosti
mládí při jeho první konfrontaci s životem.
Důslednost psychologického a jazykového ztotožnění se s mentalitou mladé
ho vypravěče má v české literatuře snad jen jednu obdobu: Poláčkův návrat do
klukovského světa v Bylo nás pět. S čistotou a poetičnosti mládí přichází do
Škvoreckého prózy i větší odvaha k lyrizaci jazyka vnitřních monologů. Stejně
tak jako okolní realita, i svět citu, fantazie je pořád ještě lákavá neznámá. Slo
va jsou poetickými symboly a ne tisíckrát zneužitými nástroji odlidštění. Je to
moderní lyričnost, oproštěná od sentimentality, ale plná citovosti, je to Stříbr
ný vítr Škvoreckého generace. Civilnější a o půl století mladší než u Šrámka,
ale ve všem podstatném stejně podobný, jako jsou si podobní kanadští studenti
v Příběhu inženýra lidských duší se studenty z Kostelce.
Škvoreckého dílo má, zvláště s přihlédnutím na všechny vnější okolnosti, impo
nující rozsah a epochální význam pro českou literaturu. Na konci čtyřicátých
a v padesátých letech patřil k těm, kdo udržovali kontinuitu české prózy, jež
v undergroundu přežívá epochu socialistického realismu, aby se na začátku še
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desátých let stala inspiračním zdrojem a součástí nastupující literární a filmové
avantgardy. Škvoreckého kompoziční postupy, práce s jazykem, dialogy ovliv
ňují výrazně nastupující generaci českých prozaiků. V sedmdesátých letech je
to především jeho dílo spolu s romány Milana Kundery, které nejen dovršuje
rozmach české prózy šedesátých let, ale je přijímáno jako významná součást
světové literatury. Od dob Karla Čapka najdeme stěží příklad spisovatele, kte
rý tak významně zasáhl do dějin české literatury. V jistém slova smyslu nava
zuje Škvorecký na čapkovskou tradici, především na jeho filosofická výcho
diska relativismu a nedůvěry k absolutnům všeho druhu, jako ke zdrojům lid
ské netolerance. Čapek jejich zhoubné účinky předpovídal, Škvorecký je pro
žívá, zobrazuje a odhaluje jako nejzhoubnější formu deshumanizace našeho
století. Podobně jako Karel Čapek má geniální cit a sluch pro jazyk a obohacuje
českou prózu ze zdrojů hovorové češtiny. S Čapkem sdílí i zájem o okrajové,
“pokleslé” literární žánry, především o detektivky.
Podobně jako Karel Čapek jde Škvorecký svojí vlastní cestou, která viděna oči
ma avantgardy není rozeznána jako její součást a je často označována za for
málně konzervativní. Přitom jde v obou případech o spisovatele, kteří umělec
ké podněty avantgardy mnohdy sami zprostředkovávali (Čapkovy Překlady
moderní francouzské poezie), a kteří měli velké osobní zásluhy o rozšiřování
zorných úhlů české literatury (Škvoreckého erudice v oblasti anglo-americké
literatury a jeho překlady). A oba přispěli svým dílem k tomu, že se moderní
česká próza vyvíjela paralelně se současnými tendencemi světové prózy. Oběma
se také dostalo uznání dřív v cizině než doma. A oba vyčerpali mnoho sil na
vnucenou společenskou angažovanost. Karel Čapek na obranu ohrožené ma
sarykovské demokracie a Škvorecký v boji o samotnou existenci české literatu
ry. Doma v neustálých potížích s cenzurou a v cizině vydavatelskou činností
v Sixty-Eight Publishers (i když ze Samožerbuchu víme, že hlavní podíl ini
ciativy i práce je zásluhou jeho ženy).
Čapek i Škvorecký získali bezprostřední čtenářský ohlas mnohem dříve než
uznání literární kritiky. Snad proto, že rozpoznat a analyzovat uměleckou do
konalost je úkol daleko těžší, než spontánně sdílet autorovu radost z vyprávění,
které nám dává možnost znovuprožít určité klíčové situace života a snažit seje
dešifrovat, objevit zrnko pravdy na dně skutečnosti.
“Ty tři komponenty: snaha znovuprožít významuplné chvíle života; touha zno
vu a znovu zahrát to tenorové sólo; potřeba opět se stát mistrem oněch plácavých konverzací - ty jsou, myslím, i ve všech mých pozdějších opusech a hokusech pokusech. Pohromadě je drží zvláštní druh lhaní, zvaný imaginace,
jímž se spisovatel liší od nespisovatele.” (Samožerbuch, str. 109.)
Bibliografie díla Josefa Škvoreckého:
Zbabělci (Čs. spisovatel, Praha 1958)
Legenda Emöke (Čs. spisovatel, Praha 1963)
Sedmiramenný svícen (Naše Vojsko, Praha 1964)
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Ze života lepší společnosti (Mladá fronta, Praha 1965)
Nápady čtenáře detektivek (Čs. spisovatel, Praha 1965)
Smutek poručíka Borůvky (Mladá fronta, Praha 1966)
Konec nylonového věku (Čs. spisovatel, Praha 1967)
Babylónský příběh (Svobodné slovo, Praha 1967)
Lvíče (Čs. spisovatel, Praha 1969, Sixty-Eight Publishers, Toronto 1974)
All the Bright Young Men and Women (A personal history ofthe Czech cinema)
- (translated by Michael Schonberg, P. Martin, Toronto 1971)
Tankový prapor (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1971)
Mirákl (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1972)
Hříchy pro pátera Knoxe (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1973)
Prima sezóna (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1975)
Konec poručíka Borůvky (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1975)
Příběh inženýra lidských duší (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1977)
Samožerbuch (se Z. Salivarovou), (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1977)
Hořkej svět (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1978)

Oskar Kokoschka: Ilustrace k Josefu a jeho bratřím od Thomase Manna
[1933)
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Hlubinná sonda Rio Preisnera
(ZASUTO, poezie, edice Arkýř, Mnichov 1980)

Poesie v našem ponětí zkresleném, tj. prakticky intelektuálsky snobském a na
myšleném, myslím ta psaná a tištěná, podobá se narozdíl oné přirozené, tj. zpí
vané k nástroji, či coram publico z hlavy recitované, zhýčkanému a záhy zkaže
nému mláděti. Poesie řečové a řečnické, ústní kultury nesla se totiž časoprosto
rem předdějin a jejich úsvitu po celá millenia, a je z devadesáti procent ztracena.
Poesie kultury psaného a pak sázeného písma trvá nejvýš pár století, v praxi
nutno ještě pořádně ubrat, zato je celá k dispozici. Vyspěla rychle, nezdravě,
v době nejnovější pak, sotva před hodinou, začala o sobě dokonce uvažovat,
a to právem, neboť znejistěla, touto autoreflexí pak jakožto sebevýčitkou, se i
ničit. Vergilius se ovšem domníval, že poesie slouží zábavě a poučení, asi jako obráz
ková knížka pro děti a před ním Aristoteles mínil, žeje v podstatě imitací praxe.
Prakticky totéž, s několika učeneckými výminkami navíc, domníval se ještě
v 19. stol, positivista Wilhelm Scherer; ale lidem bezuzdnějším a zas přísnějším,
podle situace, neušlo, žeje i poznáním, dokonce že její kognoscenční segment
zabírá i zadírá se obsáhavěji a hloub, než oblouky obráběné kon- i divergenčními postupy ratia, že v ní nemá co pohledávat ani filosofie, natožpak theologie
a že rovněž není čirou meditací, opakem to živé komunikativy, ona, komunika
tivní povýtce, atd. Je tedy vlastní paní, podnájemnicí samého kosmu; pochopi
telně, jsouc nájmem, abych citoval anekdotu Josefa Palivce, je zavázána jak so
bě tak domu: nechová-li se ve svém bytě a k sobě samotné jak náleží, bude vystě
hována. Jak banálně to zní, tak nebanálně o koketérii a nezávaznostech da
ných k dispozici nicotě, svědčí tolik konkrétních katastrof básníků sebenadanějších. Není ovšem důvod k radosti muset dodat, že ještě předevčírem, v dobách gilgamešovských a homérských a byť už s trhlinami, ještě v okcidentálním středově
ku, nabízelo se jsoucno lidem takřka nerozlišeno od původního, přirozeně po
svěceného bytí; pokud tu právě neintervenovali theolog či mudřec, jev s pod
statou splývaly, všude bylo vše. stačilo vyjít před obydlí a prsty promnout žír
nou půdu anebo u břehu vod stopit čeřen: o výsledku úlovku nebylo pochyb.
Přes tuto snadnost, anebo právě pro ni, byla básníkova schopnost úlovek dovle
čený domů, i gestace, s jakou jej velkoryse a za doprovodného nadšení dával
k dispozici - obdivována, on milován, a právem: lidé se v jeho zpěvu poznávali,
vystupovali v něm jako vítězové i poražení, milovaní i nenávidění, a rovněž drži
telé i páni vlastního, skromného sic, ale hrdě vykazovaného díla. Tisíciletí však
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minula jak sen, evoluční křivky přepadly na se samé, svět dnes, pervertovaný,
odpadlý ode všeho a zrazující permanentně základ, tj. přijetí, oslavení a znovupředání, neschopen dát se k dispozici - skýtá ve své opovrženíhodné, koupí a
prodejem určené nabídce vedle vraždy, co jediné mezilidské vztažnosti, už jen
smetiště. Vyjít před dům? - lze už jen bloudit skládkami a za nepoměrného vy
naložení sil a ustavičné, náměsíčně bdělosti zpod rumu vyhrabat např. úlomek
kosti. Vše je zasuto. Je-li tedy básník dneška k nerozeznání nepodoben včerej
šímu pěvci s postsakrální aurou, je za to nepodoben, ale přímo totožný se
dvěma postavami profánními, právě tak reálnými, jako přízračnými: s tou
např., která se ve svém šestém deceniu vydává s pánví a ruksakem do dávno
vyrabovaného Klondyke, či zbloudilci na městské periferii - a rozhodně nepříslušejícímu zahoustlému měšťanstvu, aniž salonnímu bolševismu - jenž
přičapnut na bobku a ozbrojen dlouhým drátem na konci s očkem, po celé ho
diny trpělivě prohrabuje sedimentované bahýnko kloakového odpadu, aby
v něm přec jen našel prstýnek. Co kdyby náhodou? Zasuto. - A je-li pak poesie
dnes ještě poznáváním a poznáním, pak právě už jen periferním, nesrovnatelně
namáhavěji dobývaným; tykadla mučivé rozpomínky se prodlužují nesnesi
telně: syté publikum se pak tomuto počínání chechtá, hladové zuří, nejčastěji
chybí vůbec. Ale i za takových okolností - neboť tak hromově neoslyšitelný
byl a je původní výron i výrok o něm - vychází čas od času ze své skrýše po
stava, aby se vydala za cílem, jenž přese vše vždy nanovo tušen, není dán pře
dem; z tohoto řidnoucího hloučku je to ovšem jen mizivá jeho část, jejíž, stopu
záhodno sledovat, popřípadě se zeptat, komu patří.Domnívám se, že k takovým pozdním konkistadorům pouště patří i Rio Preis
ner. Zasuto je po Kapilárách, vydaných 1968 v brněnském Bloku, po Odstupu,
vydaném v září 1977 v curyšské Konfrontaci a Zvířeti dětství v Poesii mimo do
mov o deset let později u mnichovského nadšence Daniela Strože, jeho sbírkou
poesie čtvrtou. Editoval ji, a pečlivě, Karel Jadrný, ve své nedávno v Mnichově
založené edici Arkýř; zůstává bez jediné tiskové chyby, v exilu českém, přímo
rakušácky šlampáckém, událost to sama pro sebe: a zatímco je Zvíře dětství
vznikově dáno léty 1967-1968, Zasuto je určeno trojletím 1968-1969 plus 1979,
a tedy s celou vsuvkovou dekádou navíc, přesto v přímé návaznosti. Proč Zasu
to? Už jsme napověděli. Zasuto - titul ostatně sugestivně přitažlivý, znepokoji
vý, jistě dlouho uvážlivě hledaný a pak zvolený naráz. Zasuto - verschüttet,
overwhelmed, buried. Lavina, sopečný tuf, zdrolené a sesuté zdivo ti okamžitě
vytanou, podpořeny v těch asociativních přemítkách i graficky přiměřeně řeše
nou úpravou obálky, mramorově šedou, s těžkým, cihlově rudě zašlým gro
teskem titulu, sraženým až dolů na spadnutí, přičemž ta obálka vůbec nenese
autorovo jméno.
Zasuto, pohřbeno? Ne jméno, ale věc. Zasuto je naše dějinné vědomí, snad
ještě hloub, sama biicky-psychická výbava, s níž dávno už neumíme nakládat,
natožpak s vědomím souvislostí, vývinových zřetězení, jak a proč a k čemu do
cházelo až i došlo, až zbyla jen a jen zcestí, pominutí odpovědností kolektiv-
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nich i jedineckých v obecném prostoru dějinnosti, který nespadá, to se nikdo
nedomnívej, odněkud shůry, ale může být utvářen právě jen námi za jednoho
jediného předpokladu -jsme-li jej ochotni přijmout: Jak se jmenuje? Jmenuje
se Kristus, zakladatel i osa dějin, myšlenka ovšem ne Preisnerova, ale v české
poesii s touto houževnatostí, zavilou zarytostí a neoddiskutovatelností zastáva
ná snad vůbec poprvé. Zasuto je pak konsekventně vysokohorskou expedicí po
extrémních hřebenovkách, kdy ze všech údolí řvou démoni. Ale jak muž s drá
tem, opatřeným na konci ouškem, zpod popela vyhrabávající základní ponětí
od lidoopa po dnešního ne-člověka genocidálního, tak básník-myslitel-křesťan
jde, o tom není pochyb, neomylně, odolný ke všem svodům. Nepřistihneme jej
při jediném uklouznutí. Pro takového muže neexistuje žádná třetí cesta, žádná
cesta do Itálie, socialismus s lidskou tváří, ale ovšem ani žádné narcistní sebezrcadlení poetické imanence. Preisner toť stanovisko, nesmlouvavě neotřesitel
né, utsi omnes, ego, non, a to právě tehdy, kdy už se všichni dávno spikli v ne
stoudném houfu, od nahrávačských liberálů přes marx-křesťany s podhoufy
přijebávačů, naprosto nedefinovatelnými. Ale jako básník-konkistador se
Preisner pokouší i o prostě nezbásnitelné: ve dvaatřiceti strofách, opatřených
svébytnými margináliemi, strofách, jež na zpěv jsou málem, na přednes za do
provodu bubnů a píšťaly tak právě, na dušený vzlyk pak vždy vším, a to nepra
videlným, mistrným ovšem, kostrbatým doggerelem- o nic menšího, než opsat
dějinný oblouk od zasuté předminulosti do popelem zasypaného dneška s vý
hledem už jen do zázraku nikoli ve chvíli poslední, ale minutu po dvanácté, kdy
obecná Apokalypsa surovým kopnutím už rozrazila dveře...
Nejde tu, jak se rozumí, o četbu; četba je to však nezvyklá: první pročtení zů
stavuje tě rozpakům, druhé i další rozpoznání nutnosti luštitelské spolupráce,
s autorem totiž, který se v poesii u nikoho neučil, který je neslýchané sám sebou.
Při sebepozornější četbě, sebenapjatější, až zlomyslné vůli odhadnout či od
halit tu někoho, kdo v pouhé literární historii napovídal - nepřipadáme na ni
koho, nalézajíce vždy jen Preisnera. Text sám je pak čirou antilyrikou, suverén
ním panoramatem nelíbivosti, dokonceamúzický. Je konsistentní, přitom erratický, zcela nepředpokládaný - podvojnost, která se vylučuje sama v sobě, nic
méně právě to Preisner dokázal. Jakákoli interpolace vyloučena, verše jsou lo
ženými bloky starých Mayů, mezi jejichž plochy nevrazíš čepel nože.
Skladba v českém chóru neslýchaná: “Psal ji cizinec, cizinec- nikoli vyhoštěnec,
cizinec přicházející ze severu, z krajů chladných, kde neuhlídat ohniště zname
ná zahynout.” Takto doslova skladbu charakterizoval Preisnerův editor Karel
Jadrný. Preisner by k tomu dodal: “Možná trefné, přičemž oním ohništěm nut
no rozumět Krista.”
Tato poznámka pak je jen průkazem nerecenzovatelnosti jeho sbírky, opako
vaným krachem výrokování o poesii. Demokrit stručně řekl: “Existují jen ato
my a prázdno, ostatek je komentář.” Nevyplácí se ke světlometu přišroubovat
ruční svítilnu, neradno zapomenout, že světlo je jedinou kategorií, již ani nám,
zlodějům ohně z povolání, nelze zcizit. -di-
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Oskar Kokoschka: Viněta k Svícím chlapcům (1918)
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Slovenská moderna
Gabriela Nausová
Veľmi často sa stáva, že v určitej historickej dobe je vplyv jednej literatury,
ktorá so sebou prináša nové témy, štýl, či žáner, na druhú literatúru viac viditeľ
ný, ako v inej dobe. Za určitých okolností, hoci podvedome, sa existencia litera
tury udržuje umele tým, že domáca literatúra prijíma cudzie vzory, modely a
formy výrazu, ktoré sú jej nevlastné, ale sú prevzaté z dôvodov extraliterárnych,
a ich úlohou je pôsobiť dynamicky v evolúcii domácej literatúry. Takýmto ja
vom sa dá nazvať to literárne obdobie v slovenskej literatúre, ktoré sa zrodilo na
začiatku 20. storočia, a je výlučne vyhradené básnickej tvorbe takých autorov
ako boli I. Krasko, I. Gali, V. Roy, J. Jesenský, S. Kosorkin, VHS, J. S. Neresnický a A. Klas. Toto je obdobie Slovenskej literárnej moderny, ktoré však zani
ká za necelé dve desaťročia od svojho vzniku.
Pojem Slovenská literárna moderna, vyraďuje zo svojich kruhov takých spi
sovateľov ako J. G. Tajovského, J. Čajaka, Timravu a iných z tých dôvodov, že
oni zobrazovali slovenský kultúrny a sociálny život technikou kritického realiz
mu, a v ich tvorbe sa nenájde nič, čo by sa dalo nazvať‘modernistickým.’ Tí istí
literárni dejatelia sa viac zaujímali o rozširovanie názorov týkajúcich sa budcnosti národa, ako o hodnotenie úlohy a vývinu slovenskej literatúry. Na začiat
ku 20. storočia, veľká rada spisovateľov a básnikov, pokračujúc v štúrovskej
tradícii, v tradícii romantikov a realistov, videli poslanie slovenskej literatúry
tesne späté s národnostnými požiadavkami, ktoré diktovali literatúru “didaktizujúcej tendenčnosti, literatúry pre ľud, literatúry úžitkovej a osvetárskej”
(Gáfrik, 1960, 143). Tieto ideály, ktoré nútili slovenského básnika a spisovateľa
byť v neustálom spojení s národnosociálnymi otázkami, začínajú byť narušova
né myšlenkami, ktoré tvorili podstatu západnej literatúry ku koncu 19. a na za
čiatku 20. storočia, a formulovali jadro modernistického hnutia.
Základy modernizmu v literatúre, ako to vyjadrujú Bradbury a McFarlane
(1976); Cepan (1965); Strohsová (1963) a iní, treba hľadať v štruktúre rozvíjajú
cej sa buržoáznej spoločnosti 19. storočia, ktorá, v procese ochrany svojich
vlastných socio-ekonomických záujmov posunuje záujmy jednotlivca do poza
dia, a izoluje človeka od človeka. Básnik, uvedomujúc si nerovnováhu v boji
človeka so spoločnosťou, dostáva sa do konfliktu s realitou, uzaviera sa sám do
seba a začína hľadať zmysel svojej vlastnej existencie. Strohsová, v knihe Zroze
ni moderny (1963), tvrdí, že subjektívne a individualistické témy, ktoré sa na
chádzajú v básniach tejto fenerácie sú výsledkom sociálnej izolácie básnichov a
ich neistoty, ktorú pociťovali v spojení s budúcnosťou národa a svojou vlastnou
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existenciou (63). Modernistické hnutie v umeni “vskutku chápe souvislost umě
ní a skutečnosti v tomto dvojím smyslu: skutečnost je jí (modeme) jak zdrojem,
tak předmětem aktivního působení umělecké tvorby” (Strohsová, 1963, 61).
Koncept básnika-občana je v podstate namierený proti individualizmu a sia
ha za ideálmi demokracie, ako to vyjadruje v svojej tvorbe Walt Whitman,
v ktorej dôležitú úloho hrá jeho vlastný pojem básnika-občana a jeho poslanie
v severo-americkej spoločnosti (cf. Strohsová, 1963, 63-64). “Whitmanovský”
básnik obdivuje skutočnosť akoby odznova, akoby sa snažil zachytiť dojmy a
pocity, ktoré v ňom vzbudil okolitý svet z perspektivy dieťaťa, ktoré je nadšené
všetkým čo vidí. Pohľad na skutočnosť takého básnika vyúsťuje v jej oslave a nie
v jej negácii, ako to pozorujeme u európskych básnikov, ktorí, na prelome sto
ročia sú sklamaní životom, majú pocity ‘ennui’ a nesmiernej duševnej prázdno
tyPodobný egoistický a individualistický postoj k svetu sa už objavuje v poézii
Ch. Baudelaira, v jeho zbierke Les Fleurs du Mali 1851), a pokračuje v poézii
A. Rimbauda a P. Verlaina, tzv. enfants terribles francúzskej poézie. Tvorba
týchto básnikov nie je typická ich jednotnou vzburou proti spoločnosti, oni tiež
sa odlišujú jeden od druhého vo forme vzbury a jej povahe. Obdobie druhej po
lovici 19. storočia je svedkom rozličných smerov, počínajúc parnasizmom a
končiac impresionizmom.
Simbolizmus a dekadencia, ktoré sa zaraďujú do tejto rozmanitej škály, sved
čia o nesúhlase medzi básnikmi v ich náhľade na spoločnosťa na úlohu literatú
ryVšetky tieto rozmanité a od seba odlišné smery a formy tvoria základ modermizmu. V literárnej evolúcii, každé nové hnutie je negácia predchádzajúcej ten
dencie, a dva alebo tri samostatné smery nie sú schopné existovať vedľa seba, a
udržaťsi svoju existenciu. Ale modernizmus je práve takýto jav. On vyvracia tú
to teóriu, lebo vo vnútri pojmu existujú odlišné od seba básnické smery a každý
jeden plní dôležitú funkciu v tvorbe určitého básnika, a niekedy, u jedného bás
nika vidíme rôznorodé, navzájom rozdielne a protikladné tendencie. Básnik
modernizmu sa nevzdoruje zákonom predchádzajúcej literárnej tradície, on len
posunuje ich funkciu. Básnici parnasizmu, ktorí tkveli na presnosti formy a
obsahu, boli vystriedaní symbolistami, ktorých pocity vnútornej nespokojnosti,
duševného rozvratu a túžbe po poznaní mystického, nútili ich k symbolistické
mu výrazu vlastných dojmov. Symbol-znak skutočnosti - sa často približuje
hudobnosti vo forme, ktorá je najlepšie vyjadrená v básniach, v ktorých akoby
fantázia si hrala s básnikovou imagináciou a nútila ho do voľných asociácií. Tá
to technika sa neskoršie stala doménou surrealistov.
Básnik dekadencie, podobne ako symbolista, pociťuje stály smútok, sklama
nie životom, depresiu, tiahne sa k mystike, ale na rozdiel od symbolistu, odvra
cia sa od denného života a jeho problémov. Jeho realita považuje denné životné
problémy pascami, od ktorých sa dekadent odvracia a tiahne sa k iracionaliz
mu. Básnici moderny, ktorí sa neodvrátili od vonkajšieho sveta, snažia sa za-

82

chytit len určitú časť skutočnosti, ten letiaci okamžik, ktorý v nich vzbudil do
jem, že zachytili farebnú, stále meniacu sa manifestáciu reality. Básnik okami
hu, prijímal vonkajšie dojmy cez zmysly, a snažil sa zobraziť svoj duševný svet,
ktorý bol ovplyvnený vonkajšou prírodou, technikou impresionizmu.
D. Lodge (1977, 3), vysvetľuje modernistické hnutie v literatúre terminoló
giou deSaussurea, ako tzv. očakávanie Saussureovho názoru na vzťah medzi
znakom a skutočnosťou, ktorý ukazuje dominantnú pozíciu formy nad obsa
hom, a v tomto význame, modernizmus sa odvrátil od tradičného poňatia ume
nia ako imitácie, a dokázal, že umenie môže existovať ako autonómna aktivita.
Od samých počiatkov literatúry, cieľ umelca bol napodobňovať skutočnosť, či
už to bola jeho reálna alebo ideálna koncepcia, a manifestácia jedného aspektu
dominujúceho nad druhým dala podnet mnohým smerom v umení. Ale, ako
sme už videli, modernizmus, nie je dominovaný jedným homogénym javom, vo
vnútri smeru existuje mnoho foriem a štýlov. “Hľadanie štýlu a typológie sa sta
lo vedomým cieľom básnika modernistickej literárnej produkcie; on je neustále
zaujatý do hlbokej a nekonečnej cesty cez sposoby a bezúhonnosť umenia.
V tom zmysle, modernizmus je menej štýlom, ako je hľadanie štýlu vo vysoko
individualistickom zmysle; a naozaj, štýl jedného diela nie je zárukou toho isté
ho štýlu v nasledujúcom diele” (Bradbury a McFarlane, 1976, 29). V tomto
zmysle môžeme prijať analógiu modernizmu so Saussureovym poňatím znaku:
keď básnik nedokázal zmeniť skutočnosť, ku ktorej pociťoval nespokojnosť,
aspoň sa snažil zmeniť poetický jazyk, ktorým tú skutočnosť opisoval.
Tieto subjektívne a individualistické pocity nespokojnosti básnikov západnej
literatúry, prenikli na začiatku 20. storočia do slovenského kultúrneho, sociál
neho a literárneho života a našli si cestu do tvorby mladých slovenských básni
kov. Len pred niekoľkými rokmi, ku koncu 19. storočia, progresívne myšlienky
boli považovaní za jadro a silu národnooslobodzovacieho boja (viz. diela Vajanského, Vansovej, Maróthy-Soltésovej, Kukučina, neskoršie Tajovského a
Čajaka). Dedinský ľud, naopak od západného realistického románu, bol pova
žovaný za nedostatočný model pre propagáciu slovenských národostných otá
zok. Na začiatku 20. storočia, subjekt zobrazovania v slovenskej literatúre sa
zase mení bez akejkoľvek navonok viditeľnej motivácie. Dedinský ľud ešte stá
le hrá pasívnu úlohu v národnooslobodzovacom boji, aj keďje tématickým sub
jektom v tvorbe niektorých básnikov, e.g., I. Krásku, ale zeman a progresívny
sedliak, z dôvodu rozvíjajúcej sa buržoáznej spoločnosti, začína byť kritizovaný
ako koreň všetkého zla v spoločnosti (viz Timrava, Nádaši-Jégé).
Ako vidieť slovenskí básnici, tvoriaci jadro moderny, nemali skutočnú emo
cionálnu bázu, aby pociťovali duševnú krízu a ‘ennui’, ako to bolo u básnikov
západnej spoločnosti. Poslanie slovenského básnika, od samého začiatku ro
mantického hnutia a Štúrovej školy, bolo slúžiť utlačenému národu, aby si uve
domil zmysel a cieľ svojej existencie. Z toho dôvodu, poézia a próza boli stále
tendenčné, lebo v tej onej forme odzrkadľovali sociálne a kultúrne potreby ná
roda. Na začiatku 20. storočia, poprvý raz v histórii slovenskej literatúry, bás-
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nik, pod vplyvom západnej literatúry, ktorý v sebe niesol tendenciu ľart pour
ľartizmu, stal sa subjektom svojej vlastnej tvorby a bolo mu dané privilégium
vspytovať svoju vlastnú existenciu a nie len existenciu národa a jeho sociálnych
a spoločenských problémov. Ale tieto ašpirácie boli hneď potlačené kritikmi,
ako Šrobár, Stefánek, Tajovský, Čajak a Pavlů (Gáfrik, 1960, 148-49),
ktorí hlásali tendenčnosť v poézii a v literatúre všeobecne. Títo kritici, vo väčši
ne zastúpení kriticko-realistickými spisovateľmi, tvrdili, že básnik, ktorý prešiel
introspekciou musí, zákonite, rozoznať nie len svoje vlastné hodnoty, ale aj
hodnoty spoločnosti. Básnikovi bolo udelené nosiť ideály svojho národa.

Táto básnická rozdvojenost’mala zaujímavé následky v Slovenskej moderne.
Gáfrik (1960, 154) hovorí, že populárnym podujatím v tom čase, bolo objavo
vať básnikov za pseudonymami, lebo básnici moderny používali niekoľko
pseudonymov, odmietali byť identifikovaní, alebo po niekoľkých publikáciách
sa natrvalo odmlčali. Pocity básnikov Slovenskej moderny sú najlepšie vyjadre
né slovami Ivana Galia, keď odhalili jeho pseudonym, "táto chvíľa zabila vo
mne básnika," -zaujímavé je, že ho odhalil Ivan Krasko (Gáfrik, 1960, 154).
Tieto slová odzrkadľujú pocity básnikov a umelcov, ktorých umelecký duch je
ubitý tými, ktorí vo všetkom hľadajú tú ideológiu, ktorej sú sami nositeľmi.
Ako môže básnik, ktorému sa život javí ako maškarný ples, delúzia naplnená
klaunami a harlekýnami, tvoriť v spoločnosti, v ktorej poprední kritici a spiso
vatelia ako Tajovský a Čajak, považovali realizmus a ľudovovýchovné povied
ky za posledné slovo literatúry (Gáfrik, 1960, 144), a zdôrazňovali tendenčnosť
v umení a v živote. Maškarný ples má svoje kúzlo, kým hudba hrá a ilúzie nesú
v sebe ovzdušie skutočnosti, Gali “však prichádza po poslednom spustení opo
ny, ‘hrdinov’ veľkolepej spoločenskej komédie nachádza detronizovaných
v stave odličovacom” (Gáfrik, 1961, 279-80):

Hamlet bozká cnostnú Gréty
(miesto lebky - flaša vína),
Sokrat krúti cigarety,
tu sa modlí Columbína;
šašov klobúk dobre sluší
učencovej lysej hlave,
básnik cíti prázdnost’ v duši
a Harlekýn sní o sláve.

Gali pociťuje disharmóniu medzi skutočnosťou a jeho ideálom a uvedomuje
si, že táto priepasť sa nedá preklenúť, lebo život je samá pretvárka a lož, ako to
vyjadruje v básni Masky (Rispetti) (Čo šepká zem. 1976. 57):

Je život bál a my v ňom všetci masky:
tam smutný Hamlet, tu cnosť Markétina,
tu Cyrano, tam Carmen plná lásky
a blbá smeje sa tvár harlekýna.
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Tu čižmár, básnik, žobrák, Bonapart.
Kde bol, začína a kde končí žart?
Sme šťastní lžou, veď pravda toľko bolí
a bez masky sťa prví ľudia holí.

Gali nevidí rozdiel medzi skutočnosťou, ideálom a výmyslom. K jeho ‘mas
kám’ patria literárne osoby, ľudia, s ktorými sa stretávame v každodennom ži
vote, a tiež aj historické postavy. Keď sa skutočnosť zamieňa s výmyslom a vý
mysel'sa pletie do reality, potom je ťažko rozoznaťkedy začína fantázia, a v kto
rom momente končí skutočnosť.
Lyrika plná citu a osobného prežívania niekoľkých radostných chvíľje vyvo
laná v Gallovej ‘impresionistickej’ básni, v sonete Zlatý deň, v ktorom básnik
maľuje obraz slnečného, jarného dňa prvej lásky spôsobom asociácií:

Mám rád deň slncom pozlátený,
keď rozkvitá ďatelina,
nad plavý jačmeň rozvlněný
ohnivou hlavou mak sa vzpína,

(ten mäkké, hriešne ústa ženy
mi svojim kvetom pripomína)...
keď vzduch sa chveje oteplený
a voní dúška materina.
Básnická tvorba Ivana Galia, hoci skromná (písal od roku 1904 do 1908), je
nasýtená lyrikou a náladovosťou básnika, ktorému sa život javí ako fraška a
hlúpy žart. Jeho básne sú subjektívne, lebo básnik je centrom svojej poézie. Po
dobne môžeme charakterizovať začiatočné lyrické básne Ivana Krásku, ktorý
ale prechádza k básniam, v ktorých dominujú sociálne otázky a poslanie básni
ka v spoločnosti. Tento aspekt Kraskovej poézie je najlepšie odzrkadlený v poé
zii na tému otrok'. “Som ten, ktorému v uši znela pieseň matky-otrokyne./Som
ten, čo dozrieval pod bičom otrokára.” Ten istý motíf dominuje Kraskovu bá
seň Otcova roľa (Súborne dielo I. Krásku, 1966, 103):
...Poddaných krvou napitá pôda
domov ma volá...
A v srdci stony robotných otcov
zreli mi v semä...
Vyklíčia ešte zubále dračie
z poddaných zeme?

V tejto básni, Krasko ztotožňuje lyrické “ja” s druhámi a cíti, že on, ako bás
nik je časťou spoločnosti a jej problémov. Ivan Gali, na rozdiel od Krásku, je
básnikom subjektívnym, jeho nezaujímajú objektívne hodnoty, on je centrom
svojich básní (cf. Gáfrik, 1961), kdežto časť Kraskovej poézie sa stáva tendenč
nou lebo on pokračuje tú úlohu básnika, ktorú mu vytýčili kritici, ktorí vidia
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poéziu a umenie súčasťou ideológie, a to stavia Krásku, vedome, či nevedome,
predsa však historicky, so súvislosti duchovnej tradície slovenskej literatúry 19.
storočia.
Na začiatku 20. storočia, básnikovi Slovenskej literárnej moderny bolo dané
privilégium vyjadriť svoje vlastné pocity (to bol základ celého modernistického
hnutia), a nie len pocity k národu, avšak v tej istej chvíli, táto pocta mu bola
odmietnutá kritikmi, ktorí zastávali tendenčnosť v umení. Slovenská literárna
história nie je založená na individualizme, ale na romantickom poňatí národa.
Literárna tradícia učila básnika pocitom vernosti k národu a k jeho sociálnym, a
politickým a kultúrnym problémom. V západnej, demokratickej spoločnosti,
uplatňujúc privilégia slobodnej vôle a konania, básnik, ktorý nesúhlasil s rozvo
jom spoločnosti, mohol sa vzbúriť proti nej, lebo on ju sám vytvoril ako občan.
Situácia na Slovensku na začiatku 20. storočia bola celkom iná. Slováci do tej
doby nemali svoj nezávislý štát s vlastnou vládou a konštitúciou. Z toho dôvo
du, aj keď hnutie básnikov Slovenskej moderny netrvalo dlho, a nebolo veľmi
plodné, jeho význam je tým dôležitejší v ďalšom rozvoji slovenskej literatúry.
Umelá adaptácia cudzých foriem výrazu a tématického materiálu mala pozitív
ny účinok na rozvoj slovenskej kultúry a slovenského jazyka.
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Kritické marginálie
Hodina protestu
(Hodina naděje, almanach české literatury,
1968; Toronto 1980)
Almanach je ideologicko-literární pro
test 47 českých spisovatelů známých i méně
známých od Jakuba Demla (1878) až po
Pavla Zajíčka (1951). První v knize je esej
Jana Patočky, signatáře Chaty 77. Jeho
pojetí člověka jako bytosti svobodné “pře
jímající zodpovědnost za to, čeho původ
cem není, t.j. za vlastní život“, Patočkovy
názory a činnost narážely na marxistickou
ideologii a neustále komunisty dráždily.
Nekrolog od Jiřího Hájka zdůraznil Patoč
kův humánní postoj a jeho pronásledování
režimem.
Symetricky s úvodním článkem uzavírá
sbírku esej od Václava Černého, v níž se
ne nepodobně jako Solženicyn napadá
konzumní charakter současné industri
álni společnosti, byrokratickou diktaturu
pojišťující si vládu policejním systémem.
Společnost sice osvobozuje člověka od hla
du, ale potlačuje jeho svobodu. Podporuje
vědecký rozvoj, protože by bez něho ne
mohla úspěšně existovat, ale jen potud, po
kud nezasahuje do její monopolní struktu
ry. Černý se dívá kriticky i na ty, kdo proti
tomu protestují. Mluví o kulturním “alibismu” českých i amerických hippies, o
“subkultuře”, o “kulturním sebešálení”,
o “mystice sexu a kultu smyslového bla
ha”. Jeho kritiku možno vztahovat i na
skupinu básnických protestů v almanachu
(Pavel Zajíček, Karel Soukup, Zbyněk
Hejda).
Jiří Gruša napsal esej o literatuře, v níž
“literatura se stává zaměstnancem reklam
ní agentury, totiž státní ideologie“. Píše o

generaci let čtyřicátých a šedesátých, o
vzniku samizdatu (1972), o Petlici, o Če
skoslovenském fejetonu. Pro dnešního i
budoucího historika je to cenný doku
ment. Příbuzné zaměření má článek J. Lo
patky o “literatuře v katakombách”.
Dobře analyzuje současný sloh jako polyfoní, s nečekanými přechody a kontrasty
mezi “exaltovaným poznáním“ a “pá
dem” do vulgárnosti.
Dokumentární, ve smyslu literárních
dějin i autobiografie, ke část pamětí Ja
roslava Seiferta. Vzpomíná na své mládí na
Žižkově, na Devětsil, na Nezvala a na Teigeho s bezprostředností, jakou nacházíme
jen zřídka v memoárové literatuře. Skoro
senzačně se čte jeho “Dosti Wolkera!“,
kde Seifert vypravuje o Wolkerově pohřbu
a událostí kolem něj. Seifert a skupina po
etizmu tehdy reagovali heslem: Dosti Wol
kera! Proti tomu heslu polemizuje dnes
skoro každá česká i slovenská kniha o soci
alistickém realismu. Seifert nepolemizuje,
popisuje “jak to bylo” téměř zlomyslně,
ale pravdivě. Dozvíte se, co žádná literární
historie neříká a bez něho byste nikdy ne
nahlédli do zákulisí Wolkerova kultu. To
nepsal senior českého Parnasu, ale mladý
Seifert okouzlený moderními směry, které
mu vykládal učitel jeho generace Karel
Teige.
Není tu možnost zmínit se o všech účast
nících almanachu. Vyniknou známá jmé
na: Jan Trefulka povídkou “Na krásné vy
hlídce”, Ivan Klíma, již dříve vydanou pró
zou. Alexandr Kliment potvrzuje, co o
něm říká ediční poznámka: jeden z nejvý
znamnějších českých spisovatelů. Mezi
méně známé patří Karol Sidon a jeho fan
tastická “hoffmannovská“ povídka. Kdy
by referent směl mluvit subjektivně, řekl
by, že nejlíp se čte protest Karla Pecky o
tryzně za ministra na scéně Národního di
vadla. Milan Uhde, jeden z redaktorů al
manachu protestuje rozhlasovou hrou
proti korupci v medicíně. Eda Kantůrková
(Můj přítel Ladislav Fuchs) nás zavádí do
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zákulisí literární politiky (vystupují Donát
Šajner a Jan Kozák. Nechybí jména mezi
národně známých autorů, L. Vaculíka, Vá
clava Havla, Pavla Kohouta. Hanč prote
stuje proti Nezvalově “nepoctivosti” a
“lásce k cvrčkům, k chrpám”, a přirovná
vá Nezvalův úpadek k “úrovni Klášterské
ho”. Jméno Klášterského užil tu nevhodně
a neprávem.
Hodina naděje dává v kostce přehled o
současné situaci v českém - ve slovenské li
teratuře nic takového neexistuje - literár
ním “odboji” a umožňuje orientaci v dneš
ní české literární otázce.
M.S.
Politické eseje Romana Rakhmanny-ho

(In Defense of the I krainian Cause /The

Christopher Publishing House. 53 Billings
Road. North Quincy. Mass., 02171, hard
cover $12.95)
Sbírka esejů známého kanadského žurna
listy ukrajinského původu líčí osvobozo
vací hnutí na Ukrajině a některé důležité
aspekty i úspěchy ukrajinského živlu v zá
padních zemích. Dílo redigované dr.
Stephanem Olynykem (Washington.D.C.)
obsahuje téměř padesát esejů i kratších
novinářských článků, jež kryjí zhruba po
sledních třicet let politické historie a auto
rovy veřejné činnosti. Ve svém celku, kniha
zachycuje všechny důležité fáze ukrajin
ského národního hnutí od konce druhé
světové války.
V prvé části díla, autor vysvětluje začátky
ozbrojeného povstání na Ukrajině, za vál
ky i po ní. Tento významný odboj nazývá
“neznámou frontou”. V druhé části knihy
analyzuje postup boje, který ovlivnil i po
litickou scénu východní Evropy. V závě
rečné části se Rakhmanny zabývá jednot
livými aspekty politického, sociálního i ná
boženského života, do něhož ukrajinské
osvobozovací hnutí zasáhlo. Jak konsta
toval jeden z kanadských komentátorů,
“dílo R. Rakhmannyhoanalyzuje význam
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né a poměrně málo známé aspekty života
Ukrajiny. Autor tak učinil nikoli z kon
venčního referentského hlediska, ale své
eseje předkládá jako objektivní a přesvěd
čivou politickou lekci”.
Čeští a slovenští čtenáři jsou autorovi
zvláště vděčni za analýzu komunistického
únorového puče. Další studie líčí předvá
lečné Československo jako “Mekku ukra
jinských intelektuálů”, zvláště ukrajin
ských básníků-nacionalistů. v letech 1919
39. Na řadě konkrétních příkladů autor
dokazuje, jak vydatně Masarykova re
publika pomáhala osvobozovacímu hnutí
Ukrajinců, zbavených vlasti. Několik
ukrajinských nacionalistických básníků,
kteří nalezli útulek v Praze, bylo r. 1941
zavražděno nacistickými hordami v oku
pované Ukrajině.
Rakhmannyho sbírka esejů má značnou
cenu nejen pro čtenáře toužící poznat cíle
“svobodné Ukrajiny”, ale zaujme všechny
čtenáře vyznávající zásady humanismu a
studující novodobou historii východní a
střední Evropy. Autor zde přináší také
cenný příspěvek k lepšímu pochopení
ukrajinsko-českých vztahů, od poloviny
19. století.
R. Rakhmanny je členem “International
PEN-klubu”. Ukrajinské svobodné aka
demie věd (v Kanadě) i naší SVU. Jako
spisovatel a člen kanadského vládního
Výboru pro kulturní pluralitu (1974-79)
přispěl i k rozvoji tohoto pozoruhodného
konceptu.
Jiří Škvor

Spony z římského období

Dr. Emilie Říhová, vědecká pracovnice
muzea “Römerhaus” v Augstu u Basileje
(Švýcarsko), shrnula výsledky své dosa
vadní práce v tomto muzeu v knize Die
Römische Fibeln aus Augst und Kaiser

augst. (Vyšlo jako 3. svazek řady “For

schungen in Augst” nákladem “Amt für
Museen und Archäologie des Kantons
Basel-Land v srpnu 1979.)

Na 219 stranách text,u a 80 tabulkách je
popsáno, roztříděno a zdokumentováno
přes 1800 šatních spon z římského období
(1. až 5. století po Kr.). kdy v Augstu exis
tovalo kvetoucí město Augusta Raurica.
Až na pár výjimek (asi 20 exemplářů) jde
o nálezy, které jsou v této knize popsány
poprvé. M nohé ze spon byly nalezeny tepr
ve v poslední době v souvislosti se zvýše
nou stavební činností.
Vedle nálezů z majetku muzea je do popi
su zahrnut srovnávací materiál z jiných
veřejných sbírek i ze soukromého majetku
ve Švýcarsku. Metalografický průzkum
nálezů provedl spolkový ústav prozkouše
ní materiálu (Eidgenössische MatcrialPrüfanstalt. Dübendorf, ZH).
R. Zátková

Odkaz české reformace v současném eku
menismu.
Jan Milíč Lochman: Living Roots of Re
formation.Augsburg Publishing House.

426 South Fifth Street. Minneapolis. MN.
1979. Stran 96. cena $3.50.
Čeští církevní historikové a teologové
se doposud s nevalným úspěchem pokou
šeli o to. aby se české reformaci, jak se pro
jevila husitstvím a českobratrstvím. dosta
lo plného uznání za její podíl v rozvoji re
formačního hnutí. U historiků velkých
protestantských církví stále ještě převažu
je názor, že za reformaci jest považovati
jenom klasická hnutí století šestnáctého,
luterské a kalvínské. kdežto co předchá
zelo ve století čtrnáctém a patnáctém je
podružného významu: husité a před nimi
valdenští jsou sympatičtí, ale jsou to jenom
předchůdci, zvěstovatelé klasické reforma
ce šestnáctého století. S tímto názorem
vyslovil teď nesouhlas Jan Milíč Loch
man. profesor systematické teologie na ba
silejské universitě, v knize, o které referu
jeme.
Zastáncům české reformace se tak do
stává významné pomoci, neboť autorita
tohoto teologa je dnes světově uznávána.
Vyšel z české reformační tradice a stále se

k ní hlásí, ale svým teologickým významem
daleko přesahuje hranice dané jeho národ
ností. Svými kořeny tkví profesor Loch
man hluboko v českobratrské církvi evan
gelické. kde jeho víra byla formována sil
ným prostředím staré evangelické rodiny a
její věrností místnímu evangelickému sbo
ru. osvědčovanou pravidelnou nedělní do
cházkou do sboru pět kilometrů vzdálené
ho. Studium na Komenského fakultě v
Praze, kde promoval v roce I94X. pomoh
lo rozvinout pevný základ víry v teologic
ky uvědomělé přesvědčení nesmazatelně
poznamenané českobratrskou tradicí.
Dva roky po promoci se Jan Milíč Loch
man habilitoval na Komenského teologic
ké fakultě v Praze a tam pak působil jako
profesor systematické teologie a filosofie
až do roku 1968. V politickém systému
a společenském řádu náboženství nepří
znivém nemohl docent a později profesor
Lochman jinak než neustále zápasit o svou
českou bohosloveckou identitu. A na tak
to solidně zbudovaném českobratrském
fundamentu se začalo rozvíjet Lochmanovo působení v církevních vztazích mezi
národních. umožněné studiem v cizině v
místech s českou reformací úzce spjatých:
na presbyteriánské fakultě v St. Andrews
ve Skotsku a na teologické fakultě univer
sity basilejské. Politické uvolnění roku
1968 umožnilo jednoletou pohostinskou
profesuru Lochmanovu na newyorském
teologickém semináři Union, po ní ná
sledovalo jmenování profesorem systema
tické teologie na universitě v Basileji a
po deseti letech zvolení rektorem této pro
slulé university, kterou v šestnáctém stole
tí a na počátku století sedmnáctého hojně
vyhledávali studenti z českobratrských ro
din (Karel starší ze Žerotína bvl jedním
z nich). Mimořádné jazykové schopnosti
profesora Loch mana, spojené s nevšední
erudicí teologickou, umožnily jeho vyni
kající uplatnění ve světovém protestan
tismu a hnutí ekumenickém. Po řadu let
zastává profesor Lochman funkci předse
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dy teologického výboru Světové aliance
reformovaných církví a účastní se ve vý
znamných funkcích práce Světové rady
církví.
Na tomto pozadí vynikne pravý význam
jeho knihy o živých kořenech reformace,
která obsahuje souhrn tří přednášek pro
slovených na luteránském teologickém se
mináři Trinity v Columbu ve státě Ohio.
Nenapsal ji učenec stojící nad ruchem sou
časných dnů. nýbrž teolog hluboce anga
žovaný. v jejich problémech teologických,
etických a sociálních. Potřeba nového
zdůraznění významu české reformace u
něho vyrostla z tohoto vyrovnávání se
s problémy současné doby. “’Nepředstí
rám”, praví Lochman na 14. stránce své
knihy, že podávám vyrovnaný obraz tří
větví reformace. Uvádím spíš tři příklady
toho, jak specifické koncepce tří reforma
cí. luterské, kalvínské a husitské, osvědči
ly svou platnost a prokázaly pomoc v zá
polení s palčivými problémy dnešních
církví a dnešní společnosti. Nejde mi tak
o jejich historický jako živý odkaz.”
Janu Milici Lochmanovi je reformace
permanentní, mnohostranné a obsáhlé
hnutí a nemůže proto být ztotožňována
s jednou její historickou formou, a to ani
s její formou nejklasičtější. Uznává, že
pro soustředění na klasické reformační
hnutí luteránského a kalvínského hnutí
jsou přesvědčivé důvody, ale zdůrazňuje
také, že utkvění na nich odporuje duchu
velkých'reformátorů šestnáctého století,
kteří zastávali princip permanentní refor
mace - semper reformanda. Pěstování kul
tů jednotlivých reformací nebo dokonce
jednotlivých reformátorů není podle Lochmana na místě, protože takové kulty zatarasují cestu k pravé, t.j. permanentní re
formaci, a způsobují stagnování reformač
ního hnutí. Co bylo ve vývoji reformační
ho hnutí životním a historicky správným
důrazem, to se pak příliš rychle přenáší
do jiných okolností a způsobuje, že se ne
vidí naléhavé, ale změněné reformní po
třeby nové a přítomné doby.
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Lochman má pochopení pro to. že se re
formační hnutí ustavilo v několika cír
kevních útvarech, s odlišnými konfesemi.
Varuje však, že pokračování v takovém vý
voji by bylo politování hodné a mohlo by
se stát hříšným, kdyby to. co dělí se stalo
důležitějším než to, co spojuje. Účelem kni
hy je posílit vědomí fundamentální jedno
ty reformačního hnutí, při tom však také
poukázat na jednotlivé prvky, ze kterých
tato jednota vznikla a je jími udržována.
Používaje příměru z hudební teorie a
praxe. Lochman mluví o polyfonii refor
mace a sleduje, jak se v ní uplatňuje tón
reformace české. Při tom však zdůrazňuje,
že tato reformační polyfonie má také sil
ný a dynamický cantus firmus, vedoucí
hlas. V reformační polyfonii zaznívají tři
klasické motivy, luterský solafide. kalvínský soli Deo gloria a husitský status mundi
renovabitur. Tyto tři motivy rezonují vzá
jemně, a spolu se základním, vedoucím
hlasem, společným všem reformačním
hnutím, cantus firmus, vyznívají v plnou
reformační polyfonii.
Lochmanova kniha je složena ze tří čás
tí. V prvních dvou se vysvětluje, jak k spo
lečnému reformačnímu základu přispělo
učení luterské a kalvínské. ve třetí pak se
sleduje, jak k němu přispěla první reforma
ce, do které Lochman vedle husitů a čes
kých bratří zahrnuje také valdenské, při
jímaje tak rozdělení, které navrhl pražský
církevní historik Amadeo Molnár. Za je
den z hlavních rysů první reformace Loch
man označuje pojem radikální obnovy.
Slovo radikální tu má dvojí význam - vy
jadřuje návrat církve k jejím počátkům,
kořenům - “radix” - jednoduchým počát
kům apoštolským. Praxe původní církve
měla pro valdenské a husity význam nor
mativní. Druhý význam slova “radikální”
je v jeho důrazu na praktickou stránku ví
ry. Správná praxe byla pro první reformá
tory neméně důležitá než. správná víra, te
dy nejen ortodoxie, nýbrž také ortopraxe.
V první reformaci převažovala výzva k ná

polyfonii, kterou má být nahrazena mo
sledování příkladu Ježíšova, jeho zákona
notonie jakékoliv konečné definice toho,
a jeho konání, zatím co druhá reformace
co je reformace. V těchto formulacích se
soustředila svou teologii na pavlovskou
ozývá podstatný rys Lochmanova teolo
zvěst o ospravedlnění. U husitů a valden
gického postoje, jeho ekumenismu. Pre
ských byl v důrazu na následování Ježíšo
sident teologického luteránského seminá
va příkladu, na apoštolskou chudobu, sil
ře, na kterém profesor Lochman své před
ně polemický aspekt, zaměřený proti etab
nášky pronesl, nazval jejich autora pasto
lované církvi jako instituci, ale valdenští,
rem čtyř konfesí, uživ tak označení, kte
husité a čeští bratři nejen polemizovali,
rým nedlouho po válce s mírnou ironií
nýbrž také obraceli své poselství v praxi,
oslovil mladého tehdy docenta Lochma
pokoušeli se vytvořit společenství chu
na vynikající luteránský teolog při návště
dých. i když nedokonale a často marně.
vě skupiny českých evangelických teologů
Některé stránky tohoto typu myšlení a
u jejich slovenských kolegů v Bratislavě.
jednání, pokud se vzdalovaly skutečno
Byla to narážka na čtyři konfese, ze kte
stem světa, musily být vyjasněny a teolo
rých po první světové válce vznikla česko
gicky korigovány. To učinila reformace
bratrská církev evangelická: konfesi augs
šestnáctého století a její opravy nebyly ne
burskou, helvetskou, českou konfesi z. ro
slyšeny církvemi české reformace. Ale bylo
ku 1575 a konfesi českých bratří. Profesor
by bláhové, zdůrazňuje profesor Loch
Lochman se tomu označení nebránil a za
man. přehlédnout dnes trvalou a rozhod
pastora čtyř konfesí se stále považuje.
nou výzvu první reformace, že pravá obno
Přiznává, že by to mohlo být vykládáno
va církve musí mít dynamickou sociálně
jako znamení teologického zmatení, ale
etickou a sociálně kritickou dimenzi.
spíš by v tom. právě v dnešní ekumenické
Tento hlas české reformace v polyfonii
živého odkazu světové reformace by měl situaci mohlo být něco z Boží prozřetel
nosti. V Lochmanově poukazu na ekume
zaznít a být slyšen právě dnes, kdy v eku
nický základ českobratrské konfese z ro
menickém křesťanství jsme svědky skuteč
né exploze zájmu sociálně etického. Více ku 1918 je také náznak vysvětlení, proč se
než kdy jindy, zdůrazňuje profesor Loch nejeden člen českobratrské cíkve evange
man, je dnes potřeba teologického pro lické významně uplatnil v ekumenickém
myšlení celého problému. Sociální anga hnutí. Ekumenický element Lochmanovy
žovanost církví je dnes naléhavou věcí se teologie ho předurčil k zmíněnému již
zřetelem na globální úzkost lidstva, ale předsednictví teologické komise světové
ta angažovanost může být přesvědčivá a Aliance reformovaných církví a k význač
účinná jenom tehdy, když to nebude pře ným funkcím ve Světové radě církví kde
hnaná reakce neuváženého aktivismu a je m.j. členem její komise pro otázky víry
bude-li vycházet z promyšlené a aktivní a řádu, ve které jsou zastoupeni jako řádní
víry. Teologie bude schopna splnit svůj členové také představitelé katolického
úkol jenom když půjde k pramenům a bu Sekretariátu pro jednotu křesťanů. V po
de hledat modely pro radikální nový počá kračujícím dialogu mezi katolíky a pro
tek. H las české reformace je takovým zdro testanty se jméno profesora Lochmana
vyskytuje často na setkáních zásadního
jem a modelem.
Tento Lochmanův závěr nedvojznačně významu. Jako příklad budiž uvedeno je
ukazuje, že jde o úkol, který přesahuje hra ho vystoupení v disputaci konané na val
nice jednotlivých církví a může být řešen ném shromáždění Německého evangelic
jenom na základně ekumenické. Na jed kého svazu v září 1977 v Ulmu, kde jeho
nom místě Lochman mluví o ekumenické katolickým partnerem disputantem byl
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profesor Jan Metz. Disputace se zabývala
otázkou, kde se projevuje duch Boží v sou
časné době na rozdíl ducha času, l ato dis
putace mezi oběma profesory byla otištěna
jako hlavní část XXI. ročenky Německého
evangelického svazu za rok 1977. Na eku
menickém kolokviu pořádaném rovněž v
roce 1977 v Rocca di Papa příslušným vý
borem Světové rady církví a Pontifikální
komisí Svaté stolice pronesl profesor
Lochman obsáhlý výklad o sociální kon
cepci Světové rady církví. (Otištěn byl
in extenso v IX. čísle čtvrtletníku Church
Alert.) Profesor Lochman však nezaned
bává ani diskuse s českými katolickými
teology v zahraničí a účastní se jejich eku
menických setkání. Mezi katolickými a
evangelickými teology v zahraničí se tak
vytvořil vztah srdečného porozumění,
osvědčeného také statí Msgra Alexandra
Heidlera v lednovém čísle Českého slova
po zvolení Lochmanově rektorem basilej
ské university. Nepřehledná by bvla řada
publikací a článků, které profesor Loch
man napsal a píše do ekumenicky oriento
vaných časopisů. Ekumenické dimense
Lochmanova teologického myšlení a pů
sobení ukazuje jednoznačně, že smyslem
jeho knihy o živých kořenech reformace
není partikulární zájem oslavení české
reformace, nýbrž aktivisace jejích du
chovních sil pro řešení problémů, před
nimiž dnes stojí všechny křesťanské církve.
(Budiž ještě poznamenáno, že zatím vy
šla další Lochmanova kniha. Wegweisung
der Freiheit. GTB Siebenstern. Gütersloher Verlagshaus Gern Mohn, Gütersloh
1979. s. 160, podávající nárys etiky v per
spektivě desatera.)
Mil. Kohák
Ještě jednou o Jiřím Kolářovi.

Proč ještě jednou? Když se čtenáři Pro
měn s ním již seznámili eseji Jindřicha
Chalupeckého, článkem M. Mládkové a
ukázkou jeho dvou básní z “České suity”?
Vracíme se k němu, protože chceme refero
vat o jeho nejnovější publikaci Jiří Kolář
(Zirndorf, 1979). Je to folio, které má 299
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stránek, přes čtyřista černých a barevných
reprodukcí, texty od Butora, Chalupeckého, Padrta a Koláře. Obsahuje úplnou
bio-bibliografii, seznam výstav (první
v Praze, v Mozarteu. 1937), slovník Kolá
řových technických výrazů. Je jich přes
stovku, známých i méně známých, frontáže, chiasmáže, ventiláže a muchláže (od
slovesa muchlovati) i ryze české cvokogramv.

O něm. Kolář žije v ČSSR. vystavo
val v Evropě i v Americe. Jeho umělecký
životopis obsahuje prvky, z nichž byla a
je složena situace nejednoho českého uměl
ce. Narodil se roku 1914, příliš pozdě, než
aby se mohl uplatnit v avantgardě ČSR.
Byl mužem mnoha živností: pekařský po
mocník. truhlářský učedník, nezaměstna
ný. stavbár, redaktor, básník. Tehdy v Ce
chách. víc než jinde v Evropě, hrál fran
couzský surrealismus význačnou úlohu a
poznamenal české básníky i dějiny literár
ní teorie. Také Koláře. Přišla okupace,
válka. Kolář se protloukal jak se dalo.
Publikoval své verše z let 1937-1939
(Křestní list, 1941) a na konci války se
objevil ve Skupině42. V roce 1945 se zdálo,
a to nejen Kolářovi, že cesta umění, pro
mnohé zatarasená okupací a válkou, je pro
všechny a že je svobodná. Kolářovi vyšla
jeho sbírka Limb a jiné básně (1945) vě
novaná J. Chalupeckému a za rok Ódy a
variace věnované přátelům ze skupiny 42.
s Hudečkovými ilustracemi, s mottem
Henry Millera, s dedikací F. Halasovi.
Ale netrvalo to dlouho a Kolářova poezie
se stala “literární zrůdou”. Jeho verše by
ly vysázeny, ale nevytištěny. nebo vytiště
ny a nevydány. Roku 1953 bvl zatčen a za
kázáno mu publikování.
Generace. Kolář patřil ke generaci ja
koby vtisknuté mezi slavnou generací Devětsilu a tou. která nastoupila po druhé
světové válce, kde byli ti. kdo neměli pří
ležitost uplatnit se za války, anebo jen ne
směle. Literární historie je někdy označuje
jako mezigeneraci. Patřil k ní i Blatný. Hu

deček. Chalupecký. který měl pro pováleč
nou avantgardu podobný význam jako
Teige pro generaci Nezvalovu a Seiferto
vu.
Básnické postupy. Kolář začal
nové období sbírkou Sedm Kantát (1945).
Měl tenkrát všechny podmínky úspěchu na
své straně. Doba patřila nezatíženým mi
nulostí. Měl vzorné kádrování: otec pekař,
matka švadlena. Sedm kantát opět dopro
vázel Hudeček a citát z Henry Millera. Ně
které Kolářovy verše se příliš neodlišují
od básnických projevů z roku 1945:
Rudá armáda se blíží!
a báseň končí zvoláním: Stalin! Kdo by ne
znal jiné verše Kolářovy neuhodl by. kdo
je autorem, mohl by to být i V. Hons.
Zkreslili bychom však Sedm kantát, kdy
bychom rychle nedodali, že mají i jiné tó
ny. jako ten “Skřípavý hlas pilky z tesař
ské dílny”, který připomene svou hovoro
vou řečí Blatného, ale je drsnější, méně
lyrický. Podobně “V malé řeznické dílně
dívka Nabíjí střívka...” (Limb), připome
ne v něčem Blatného Terrestris. Kolář je
však blíž životu, není tak artistní. “Skří
pající pilka” má odvahu říci: “Marie Ko
čová narozená 30. září v Lounech.... Udá
vala jste své spoludělnice. ačkoliv...”
Vršovický Ezop (1966) byl další krok
kupředu. Obsahoval koláže, udával směr
Kolářově výtvarné “poezii”, k tomu, o čem
dnes Kolář mluví jako o poezii. Ve Vršo
vickém Ezopu není jen to, čemu se říká nálepkovitě experiment, ale také odvaha na
psat báseň o Udicích (1942), o Marii
Nouskové v koncentračním táboře. Básní
ci chodili okolo těch námětů jako kočky
okolo horké kaše. Ovšem. Josef Čapek
psal bratrovi veršem. Fuks psal o utrpení
židů, ale to byla sdělení, příběh. Mnozí
jiní brali jméno Lidice nadarmo, anebo
psali vzpomínky, shromažďovali doku
mentace, fakta. Báseň bere na sebe osobní
zodpovědnost, nedá se odbýt a to jednou
pro vždy. “Moderního básníka ponouká
všechno Čeho se nikdo neodvážil.” (No

vý Epiktet. 8.) Umění je něco víc než umě
ní.
Poznámka. V období politicko-kulturní détente let šedesátých Kolář vystavuje,
ale nepublikuje. Povšimněte si, že výtvar
ný projev je v Čechách mnohem svobod
nější než literární. Literární estetika a teo
rie stojí na pevných základech socialistic
kého realismu. Výtvarnictví není tak pevně
sešněrováno, i když tak zvané surrealistic
ké a expresionistické výstřelky a formální
“experimenty”, jsou zapovězeny. Ale v
podloudních dávkách se objevují na sou
časných knižních obálkách, ilustracích a
v grafice.
Další postupy. Budoucí Kolářův vý
voj. cestu, jež vedla k jeho mezinárodnímu
uznání, ukazuje Návod k upotřebeni
(1969). Každé básni odpovídá na protější
straně koláž, dvaapadesát básní dvaapade
sát koláží. Každá báseň začíná imperati
vem: Přilož, vyjdi, vyznej, atp. Kolář bu
duje svou estetiku: báseň je výtvarný pro
jev, výtvarný projev je báseň. Příklad: na
jedné stránce “Sonet”. “Vezmi román...”:
a na protější dekorativní plocha písmenek
s maďarským úmrtním oznámením (Pa
mátce Lajose Kassaka). Tomuto sonetu
z roku 1969, odpovídá koláž z roku 1971
“Sprechendes Quadrat”, už bez veršů.
Expressionismus hovorové řeči je ve ver
ších “Cizím dřít nebudeš”, “Proč mu to
trpíš”. “Jez už. prosím tě, kam se koukáš”,
to není realismus, to je nápěvek života, ja
ký realistický dialog neznal. V próze hovo
rová řeč funguje ve smyslu vyprávěcím,
sdělným, kdežto u Koláře (jako kdysi u
Blatného) ve smyslu poeticky evokačním.
Jak čtete poezii?
Já
Svatopluk Čech t.č. v Obříství
stvrzuji
že paní Anna Nováková
posluhovala...
(Náhodný svědek.
výbor z díla. 1964)
Ve studii o Sv. Čechovi by musil literární
historik ke své biografické interpretaci dát
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fotografii (koláž) služební knížky, aby ve
vás vzbudil adekvátní účinek a víc: aby dal
možnost vzniku asociací, kterc v sobě slo
va nesou. Mají objektivní základnu, danou
lexikálním sdělením, ale mají asociační
potenciál vlastni jednotlivému umělci a
čtenáři. Surrealismus byl právě pokus vy
trhnout tvar-slovo z jeho ustálených sdru
žených představ. Když čtu Kolářovy ver
še (koláž) o Sv. Čechovi, vidím ten ne
romantický kraj v Polabí, časně na jaře,
za mžený, chladný, kde v Obříství psal Sv.
Čech verše, které někdo uctívá, jiný kri
tizuje. Ale nikdo nemůže popřít, že jsou
z látky, z níž se tvoří básně. Kolářovy sho
ra citované vyjadřují pathos lidského ži
vota a jeho všední křehkost (jako třeba
blatouchy v Polabí, i jinde, mají svůj lesk,
v poezii musíte být všímaví, lesk v tom jar
ním chladu “nevhodný”, nesvítí slunce).
V dálce je Obříství. Někdo řekne “Obří
ství”. ale mohl by to také být nápis na sil
nici. Máte asi s životem a s Obřístvím jiné
zkušenosti než Kolář, ale on nám otvírá
cestu, kterou bychom snad minuli. Srov
nejte verše o Boženě Němcové (z Vršovic
kého Ezopa a jeho České suity) s “Vějířem
Boženy Němcové”, s “Naší paní Boženou
Němcovou”, které měly neobvyklý úspěch
v době okupace, u básníků i u čtenářů:
“Máš v balíku čtyři páry podvlíkaček.”
Jen srovnejte! V prvních byla pravda, ale
i sentimentalita, věřte, že není básník, kte
rý by se prosil o soucit, ve Vršovickém Ezopu je jen pravda.
N o v ý E p i k t e t (1968) kontrastuje s
předešlými Kolářovými sbírkami svou
“didaktikou” a ukazuje Kolářovu mnoho
strannost. V Epiktetu formuluje Kolář
svou estetiku a její možnosti.
16. Je-li někomu všechno moc moderní...
24. c. A jak poznáš, že ses nemýlil?
26.6. Báseň je komposice, která nemůže
postrádat tvar, barevnost
25.e. Že se do nejdelší smrti ničeho ne
dočkáš?
45. Proč se stále všude cpeš
Když nejsi báseň ani hlas
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A proč tvrdíš že se tvé pravdy shodují s
tvým přesvědčením
Když jinak píšeš a jinak žiješ?
Kolářova poetika. Zdůrazňuje a
zároveň popírá význam lexikálního slova.
U něho slovo existuje jako tvar a jeho sdru
žená představa, ať už ustálená, konvenční,
fantasijní (surrealistická), nebo forma
listická. U něho slovo klesá ze své samo
statné jsoucnosti, rozpadává se ve frag
menty, v dekorativní zdrobněliny. Jeho
poezie, její výtvarný projev, podtrhuje
konec klasické, renesanční a realistické
tradice.
Dialog s mistry. Proto vidíme Mantegnu. Boticelliho, Leonarda. Ingrese jako
roláže (pamatujete se ještě jak jste se učili
ve fyzice o lomu světelných paprsků ve vo
dě?). Ingresovy lesbické odalisky se ocit
ly ve viktoriánském interiéru, s pánem ve
večerním obleku, který jakoby vypadl z
ruského nebo francouzského románu.
Že slova mají svou grafickou mluvu,
to věděli již středověcí písaři, první tiskaři
a barokní emblémy. S optickou stránkou
poezie experimentoval již Morgenstern
(Kolář ho cituje). Pod titulem “Fisches
Nachtgesang” je místo řádků veršů třináct
řádek těžkých (-) a lehkých stop (.). Kolá
řova “Píseň ticha” jsou čárky a hvězdičky.
Píše, že Balzakovy a Dostojcvského korek
tury jsou pro něho výmluv nčj.ší a důležitěj
ší než četba jejich díla a katalog sbírky
Max Ernsta “krása jen a poezie.”
Vyznání. “Ich weiss ich bin verrückt”
píše Kolář ve zpovědi svého věku. Ptá se.
zda není celý dnešní svět bláznivý a zda
má vůbec nějaký smysl. Kolář odpovídá,
že na tom příliš nezáleží, i když jeho vlastní
postoj k světu není nijak lhostejný. Běh
světa, kde lidé žijí jak na svobodě, tak v
koncentračních táborech, jen ten dává
smysl umělcovu životu. Viz Kolářovo dílo
vzniklé po návštěvě osvětimského mu
zea. Člověk, který se zajímá jen o fotbalo
vý zápas a o auta, ten je jen “polovičním
člověkem.” Kolářovo vyznání moderního
umělce je vyznáním humanisty.
Milada Součková
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199th Street,

Pocta Vladimíru Holanovi
Jaroslav Seifert
Jsou chvíle, kdy ve svých myšlenkách
závidím i mrtvým,
jako by jejich věčné nebytí
bylo jen spočinutí
v lahodné nehybnosti a v bezbolesti
a v zátiší vadnoucího kvítí.

Sbohem nám nedal František Halas,
milovaný druh.
Toužil, aby jeho verše krákoraly
lidem do uší,
ale někdy mu to nedalo
a zpíval.

Stačí však jeden záchvěv rozkoše,
ať už je jakákoliv,
a vracíme se ochotně
ke svým každodenním trampotám.

Prudkým gestem odešel náhle
Konstantin Biebl.
Stýskalo se mu asi po něze
javanských dívek.
které jsou jako živé květy
a chodí tiše po špičkách.

Přežil jsem všechny básníky
své generace.
Všichni mi byli přáteli.
Naposled umřel Vladimír Holan.
Jak by mi nebylo úzko,
jsem sám.
První byl Jiří Wolker,
byl mladý a spěchat.
Ach, ty nešťastné polibky
nu horečnatá ústa
tuherkulózních dívek v sanatoriu
na mořském pobřeží!
Po letech umírá Jindřich Hořejší,
byl z nás nejstarší.
Verše psal v přeplněné kavárně
na kulatém stolku
jak voják po bitvě dopisy své milé
na převráceném bubnu.

Josef Hora byl jediný,
kdo z nás mohl si tykat s F. X. Šaldou.
Jen vejděte do jeho sadu,
kdy počínají kvésti štěpy.
Jejich dojemné k věty voní na slunci
po hořkých mandlích.

Vítězslav Nezval se smrti rouhal
a ta se pomstila.
Když nečekaně zemřel o velikonocích,
jak si sám předpověděl.
zlomila se jedna ze silných větví
stromu poezie.
Na smrt ještě ani nevzdechl
František Hrubín.
Zprvu jsem netušil, kde objevil
kantilény svých veršů.
a on jen poslouchal usměvavou vodu
na sázavském jezu.
Holan umíral dlouho.
Telefon mi často padal z ruky.
V té zpropadené voliéře Čech
rozhazoval své básně s pohrdáním
jako kusy krvavého masa.
Ale ptáci se báli.

Smrt chtěla od něho pokoru,
on pokoru neznal.
A do poslední chvíle
bojoval se smrtí zuřivě.

Anděl, který mu pozvedal ruce,
když umdléval,
seděl na okraji jeho postele
a plakal.

