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Sociální rovnoprávnost, třídní reprezentace
a dělnická třída
Uspěje polské odborové hnutí?
Jan Tříska
Po druhé světové válce dělnici ve východní Evropě pokládali znárodnění
průmyslu a vyvlastnení zemědělského majetku za důležité kroky k sociální rov
noprávnosti v nové heztřídní spoleěnosti. Ale tempo stalinské industrializace
bylo příliš rychlé, těžký průmysl rostl na úkor spotřebitelské výroby a zeměděl
ství podlehlo stagnaci. Výroba se podstatně snížila a životní standard upadal.
Ve východní Evropě zavládla bída.
Na konci padesátých a na počátku šedesátých let došlo k revizi Stalinových
ekonomických zásad, pravidel a systémů. Snaha zachránit zhroucená národní
hospodářství uvedla do diskusí nové hospodářské myšlenky a pojmy: ekono
mickou efektivnost, kontrolu výkonů a výrobků, racionalizaci systémů a tak
dále. Tyto pojmy, z nichž mnohé se ujaly, byly však zároveň krokem k omezení
společenské rovnoprávnosti dělníků. Nové rozdíly, spočívající na výkonnosti a
jakosti výrobků, na systému odměn za zvýšenou produktivitu a na diferencova
né standardizaci pracovních norem ohrozily sociální rovnost dělníků a to ne
jen tím, že dělník se začal lišit od dělníka, ale hlavně tím, že dělníci byli poníženi
jako třída. Stalinská nivelizace znamenala rovnost ne-li nadřízenost dělníků
nad úředníky a nad technickými silami. Naproti tomu důraz na ekonomickou
výkonnost, na racionalizaci výroby a na efektivnost povýšil úřednickou sílu nad
dělníky, protože úředníci se stali odpovědni za zvýšení produktivity ve vyvinu
tých socialistických systémech. Role dělníků přestala být základní. Bylo jich
příliš mnoho, neměli politickou váhu a nedovedli prosadit své zájmy. Jejich pří
nos spočíval pouze v manuální práci a té bylo dost. A když pak stranické apará
ty se pokusily omezovat spotřebu vyššími cenami, dělníci se počali bouřit. Ne
dostatky v zásobováníjim nevadily pokud byly všeobecné. Jakmile to však pře
stalo a jakmile začal vzrůstat rozdíl mezi třídou dělníků a třídou úředníků, na
stalo napětí.
Dnes se dělníci ve východní Evropě obávají, žejejich sociální smlouva, kterou
plnili po celá léta, byla zanedbána komunistickými stranami. Po třiceti letech
slibů, dělníci dnes chtějí činy. Chtějí konec vykořisťování. Chtějí lepší materiál
ní základnu, vyšší mzdy, lepší stravu, lepší bydlení a více zboží za levnější ceny,
jakož i zlepšenou sociálnípéči. Ne, že by si nedovedli utáhnout opasky. A le ptají
se proč to dělat, když mnohým se vede daleko lépe než jim a když společnost je
nyní mnohem víc třídně rozčleněna než byla před tím. Ptají se, proč straničtí a
vládní úředníci a technická inteligence má právo žít v pohodlí, ne-li v luxusu, a
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to na úkor dělníků. Z dělnického hlediska komunistická strana má být výlučnou
ochránkyní dělnické třídy, nástrojem dělnické moci a spojení všech proletářů...
A tak dnes víc než kdy jindy dělníci začínají vyžadovat, aby se proletáři všech
zemí spojili.
Všechny stávky a demonstrace dělníků od roku 1953, kdy dělníci poprvé
stávkovali a demonstrovali v Československu a ve Východním Německu, bvlv
sice vyvolány specifickými těžkostmi a problémy hospodářsképovahy, přesto
však téměř ve všech případech dělníci rovněž žádali, aby jim byla dána větší
možnost sdělovat, reprezentovat a ochraňovat své zájmy v budoucnu: dožado
vali se svého vlastního sociálního nástroje, který by fungoval nejen v kritických
momentech, ale trvale a to ne proti společenskému systému, nýbrž vjeho rámci
jako jeho součást. Dělníci nechtěli revoluci, nýbržjen reformu: chtěli svou vlast
ní odborovou organizaci... organizaci, která byje reprezentovala v komunistic
ké straně tak, aby strana nebyla proti dělníkům. Nechtěli už dále trpět komu
nistickou stranu, která by ve své praxi nehájila zájmy dělnické třídy.
Dnes už dělníci dobře vědí, že chtít něco a dosáhnout toho jsou dvě různé vě
ci. Jsou si vědomi, že nemají možnost vyjádřit své mínění ani v rozhodnutích,
týkajících se jejich podniků a jejich vztahů k těmto podnikům, třebaže sejim ří
ká, že hrají “vedoucí roli" v socialistických zemích východní Evropy. Jsou si
vědomi, že nemají ani právo mluvit o tom, je-li plán příliš nízký či vysoký a že
mají pouze povinnost plán provést. Jsou si vědomi, že nemají zastoupení, vlast
ní orgány a organizace. Jsou si vědomi, že odborové organizace, ke kterým mu
sí všichni dělnici podle zákona patřit, jsou korporativní organizace zodpovědné
stranám a ne dělníkům. Komunistické strany však lpěji na dogmatu obecného
souhlasu. Povolily by dělníkům jejich vlastní odborové organizace, kdyby tyto
organizace svou vlastní existencí nepopíraly výlučnou zákonitost a legitimnost
komunistických stran.
Na podzim roku 1980, jak se zdá, polští dělníci dosáhli vlastní autonomní
odborové organizace. Jejich základní požadavek byl splněn. Otázka však je,
bude-li to trvalý ústupek komunistické strany silnému dělnickému hnutí ve
státě, který se vždycky trochu lišil svým nekolektizovaným zemědělstvím a
svým opatrným vztahem ke katolické církvi od ostatních zemí východní Evro
pyJá se osobně domnívám, že ústupek polské komunistické strany silnému děl
nickému hnutí nebude trvalý. Žádná vládnoucí komunistická strana nemůže
ustoupit od zásady, že vládne jménem dělnické třídy. To by znamenalo krok
zpět od Leninova Co dělat k Marxově a Engelsově Řeči k lize komunistů. A to,
podle mého názoru, je neslučitelné jak s vývojem komunistického hnuti, tak i
s dnešním vedením komunistických stran od Moskvy do Prahy. Co však je his
toricky slučitelné s vývojem je na loktý dlouhé jednáni mezi vůdci dělníků a zá
stupci komunistické strany. Časové ústupky v některých základních hodech a
prohrávání episod však přesto skonči vítězstvím komunistické strany. Soupeři
ve východní Evropě nejsou v rovnováze. Komunistické strany určují pravidla
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hry, mají materiální prostředky, čas je na jejich straně a Sovětská moc je plně
podporuje.
Neočekávám, že Sovětský svaz bude vojensky intervenovat v Polsku a to ne
jen proto, že to je riskantní - Poláci by asi bojovali ale protože to nebude po
třeba. Komunistická taktika “krájenísalámu" se osvědčila v minulosti a patrně
se opět osvědčí v budoucnosti.
Čeho se Sovětský svaz nejvíce bojí a čeho se vždycky nejvíce bál je sociální
změna. A protože změny jsou v životě nevyhnutelné. Sovětský svaz ve východní
Evropě vždycky stál před problémem jak reagovat na změny ajak s nimijednat,
aniž by tím byl ohrožen socialistický řád sovětského typu. To je důvod proč
Sovětský svaz nikdy neuspěl s řešením sociálních problémů ve východní Evro
pě. Sovětský strach z možného rizika vždycky diktoval konzervativní prostřed
ky a snahu udržet za každou cenu to, co Sověti měli a co znali.
A tak dělnické nepokoje ve východní Evropějsoujen dalším důkazem hlubo
kého a progresivního odcizení sociálních sil od zastaralých sociálních a politic
kých struktur. Socialismu se tam nepodařilo zrušit třídní antagonismus, eko
nomické vykořisťováni a společenskou nenávist, protože byl neschopen při
způsobit se funkčním potřebám svého vlastního vývoje.

WARSZAWA
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V Stalinově stínu
Václav Černý
Na červen 1946 Syndikát spisovatelů chystal za velikých příprav sjezd čes
kých spisovatelů, první v osvobozené vlasti, byl ustaven velmi honosný čestný
výbor a velmi rozsáhlý výbor pracovní. Získali jsme presidenta Eduarda Beneše
pro myšlenku sjezdu i pro jeho osobní účast na něm, a pak už nebylo lze jinak
než ho požádat i o zahajovací sjezdový projev na thema, které by celé manifesta
ci dalo povahový a směrový ráz. Slíbil přednášku “Poslání literatury v novém
Československu” a zcela zřejmě byl vděčný za příležitost, kterou mu Syndikát
nabídl, vyjádřit se ex cathedra k otázce kulturního života v Republice, a to sou
časně před užším forem spisovatelským i nejširším forem národním. Zároveň
jako spisovatel a čestný předseda Syndikátu, jako hlava státu a jako povolaný
formulátor smyslu kultury v obnovené demokratické vlasti. Sjezd proběhl v pěti
dnech od soboty 15. června do čtvrtka 20. června 1948 za nesmírně živé pozor
nosti národní kulturní obce i celé veřejnosti, v neděli dopoledne jej president
svou řečí v Divadle 5. května slavnostně zahájil, na odpoledne přijal pozvání
na Dobříš, zámek českých spisovatelů. Další čtyři dny byly pracovní, byly ráno
i odpoledne vyplněny přednáškami spisovatelů na určená themata (bylo jich
pět) a debatami k nim, vše to na filosofické fakultě UK. Pražská divadla nabíd
la sjezdu dvojí večerní představení. President republiky, ministři Zenkl a Ma
saryk uspořádali během sjezdu pro spisovatele každý po recepci. Veškerá akta
památného sjezdu byla Syndikátem vydána v objemném sborníku Účtování a
výhledy, kterýiUspOřádal Jan Kopecký. Je to dobrý sborník, obsahuje úplné
texty všech přednášek na sjezdu pronesených včetně presidentovy, všech diskus
ních příspěvků k přednáškám, texty přijatých i.odeslaných telegramů i texty
\ šech referátů o sjezdu a přednáškách-vděnríím tisku; ovšem i text závěrečné resoluce sjezdu a texty úhrnných úvah ô něm. Sborník vyšel bohužel teprve v břez
nu 1948 (!) a jako celek nezapůsobil. Zůstává nicméně posledním kolektiv
ním dokumentem dosud zcela svobodného českého spisovatelského myšlení
o kultuře, trčí na tom svém pokraji druhé polovice dvacátého století jako maják
rozsvícený do oceánu věčné tmy. Zato úvodní sjezdový projev presidentův vyšel
péčí Syndikátu samostatně ještě v samém sjezdovém roce k vánocům 1946 v
krásné úpravě velkého formátu. Ale ještě dříve jsem si jeho text od presidenta
vyžádal a s jeho svolením jsem / něho podstatnou část otiskl v Kritickém měsíč
níku (roč. V1I-1946, červencové dvojčíslo), publicity měl tedy projev dost a ta
ké ši jí zasloužil. President přicházel na sjezd ještě v síle a svěží, neunavený, ky
pěl chutí do práce a dobrou pohodou, byl to stále Eduard Beneš své předsjezdo\ é. květnové návštěvy na Dobříši, jak ji slovem i fotografií v kterémsi našem po
pulárním ilustrovaném týdeníku zachytil Jan Drda, však se také tehdy i se svým
kommilitonem Řezáčem k presidentovi měl! Benešova sjezdová řeč působila
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jako puma: naprosté a bezpodmínečné vyznání zásady úplné tvůrčí svobody
myšlenkové i umělecké jakožto nutného předpokladu opravdu plodnéduchovní práce a národního mravního zdraví, a ostatně i požadavku pravé demokra
cie. Jako puma, a jako sprcha na totalitní apetity, neboť president svou řečí
zjevně ohlašoval i cestu, po níž hodlá obnovený stát řídit. Naši totalitaři chodili
dlouho jako opaření, jaro a léto 1946 byly vůbec dobou, kdy naděje v nezávislý
budoucí vývoj naší vlasti dosahovaly nejvyššího bodu; o tom zde byla už řeč.
A poněvadž president svěřil text svého projevu Kritickému měsíčníku a ten je
ho podstatnou část přinesl první a vzápětí; i poněvadž presidentův projev vy
zníval naprosto v duchu principů, které jsme v KM hájili a o něžjsem bojoval; a
poněvadž totéž červencové číslo KM přinášelo na druhém místě i text mé vlast
ní sjezdové přednášky o vztazích kulturní osobnosti a kolektiva a v diskusní
rubrice i hrst mých poznámek k sjezdové debatě o mé přednášce, roztočila se na
plné obrátky i kola domácí spisovatelské šuškandy našich protivníků: president
a Václav Černý spolu byli stran sjezdu předem dohodnuti; ba dokonce: presi
dentovi jeho projev složil V.Č. Neboť pánové zvyklí, že jejich vysokým mluv
čím vypracovává projevy kancelář stranických propagačních odborníků, a čes
ká dušička těžko chápala, že jak E.B. tak V.C. stačili na svoje projevy každý
sám.
Co jsem od presidenta Beneše zvěděl? a jakého jsem ho poznal? Zvěděl jsem
mnoho, skrýval se přede mnou možná méně než před jinými. Chraň Bůh ne
smýšleli jsme vždy svorně. A například hned ve věci národně základní a tehdy
právě znovu dost namáhavě řešené, ve věci národní identity Cechů a Slováků.
Dr. Beneš byl tvrdým zastáncem národní totožnosti, názor, že Slováci tvoří samobytnou národní jednotku, a tedy ijejich nároky na rozsáhlou národní auto
nomii v rámci společného státu s Cechy, ho jitřily, i když ho jeho úřední funkce
nutila toto stanovisko neprojevovat. Byl jsem mínění jiného, celkem zajedno se
Slováky, i když mi slovenský šovinismus nebyl sympatický a už dokonce jsem
nevěřil v života schopnost samostatnej slovenskej státnosti, ta by se dřív nebo
později stala kořistí sousedů a hrobem slovenského národa vůbec, nejen jeho
osamělé samostatnosti. Rozhodně mi však bylo jasné, že v otázce ethnicko-nacionální osobitosti Slováků není povolanějších směrodatných rozhodčí než
Slováci sami, ať už k vlastnímu prospěchu či neprospěchu, ať už i k naší škodě či
neškodě. Ani presidentovi jsem se se svým názorem netajil, a měl jsem mož
nost být svědkem jeho podrážděné nevůle: Zůstane přesvědčen o jediností a to
tožnosti československého národa, i když jako ústavní president bude případ
ně nucen podepsat akty, které dvojí národní kolej ústavně zakotví. Nezdálo se
mi, že tato apriorní tvrdošíjnost je nejlepší cestou k shodě a oboustranné dobré
vůli národních složek státu, což byla jediná nadějná cesta případně i k jejich
možnému budoucímu splynutí. Na českou umíněnost bylo už pozdě, zrovna
tak jako zase i slovenský malomyslný pocit ukřivděnosti vůči Cechům byl už
historicky antikvárni: české velikášství bylo k ničemu a marné, slovenské sebezatěžování pocitem nedospělosti (a tedy inferiority), kterou jim nikdo rozumný
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už dávno nepodkládal, bylo zbytečné a pro všechny škodlivé. Nedal jsem se tedy
presidentem přesvědčit, ale jeho očitá nedůtklivost mne umlčovala, raději jsem
mu naslouchal, než se s ním přel.
Nejraději jsem ho slýchal líčit jeho zkušenosti se Stalinem. President Beneš se
domníval, že má Stalina v hrsti. A rád se tedy šířil jak o Stalinových projevech
přísně k nám, tak o svých osobních službách Stalinovi, jimiž nám tuto Stalino
vu dobrou vůli nepochybně získal. Doba: dr. Beneš v Moskvě roku 1943; scéna:
jedná v Kremlu osobně se Stalinem; výjev: Stalin stojí u mapy střední Evropy
a rozmachuje se štědrou pravičkou po východních oblastech Reichu; slova: A
nyní mi, pane presidente, ukažte, jaké jsou vaše územní nároky vůči Německu!
Snad měl i jakési ponětí o Slezsku, dějinné součásti České koruny. A president
Beneš: Takové nároky nemáme žádné, chceme zpátky jen to, co je poctivě naše,
nemíníme si do budoucna vytvářet jakékoliv německé revizní požadavky. A
Stalin s úsměvem, neboť tento geniálně cynický realista nepostrádal hrubého,
ale jadrného humoru: Nu, Němcům by zbyly revizní požadavky, a vy byste měli
území'. Z cizího byl Stalin ochoten rozdávat plnou hrstí a Němce v tu chvíli ne
náviděl, nahnali mu příliš hrůzy, zlobil se na vlastní důvěru, kterou tak
dlouho prokazoval Hitlerovi, věděl již vztekle, jak chatrným byl sám počtářem,
a nebyl ani zvlášť nakloněn německým moskevským komunistům, neboť ho
špatně informovali, že Německo je prosáklé komunismem a že stačí, aby padla
první dělová rána, a němečtí dělníci v uniformách Wehrmachtu budou v da
vech přebíhat na sovětskou stranu; a ti němečtí dělníci hnali pak sovětské armá
dy až k Leningradu a Moskvě, německých přeběhlíků nebylo ani na ošatku a
mocně založená sovětská propaganda do řad Wehrmachtu neměla účinků za
mák. Komunista nekomunista, internacionalista neinternacionalista, Stalin
chtěl především a nejdřív Němce potrestat jakožto N ě m c e , a nějaký
Ulbricht mu v tom nemohl a nesměl bránit, na toho nehodlal brát ohledy a také
nevzal: z Polska si sám vzal celou východní třetinu, a vrátil ji Polákům bohatě
vrchovatou na západě z německého. Kéž se Beneš tehdy nikoliv stalinsky roz
máchlou paží, ale nehtem jediného prstu dotkl kladského hrabstvíčka - a měl
je! Ale on nemínil živit budoucí revizní nároky Reichu, hrome! Nechtěl snad
také zvětšovat československou zadluženost u Stalina? Projevovat nenasyt
nost? Bál se snad již, že Stalin, rozdávající svým západním spojenečkům ä hrěve
échéance, hodlá obdarovat sám sebe ä la ľéchéance plus longue? Nikoliv, niko
liv. Beneše vedla jen náležitě opatrná potřeba spravedlivé restituce, pohnutka
veskrze demokratická, a svou zdrženlivostí si hodlal Stalina pro sebe ještě více
naklonit. Stalina si nakloňoval demonstrací své demokratickosti! Stačí? Ale
zásadně si Stalinovou náklonností byl i beztoho bezpečně jist, spoléhal totiž na
Stalinovu vděčnost, cítil se být jeho věřitelem. Vždyť přece Stalina před několi
ka málo roky zachránil! Narážím zde ovšem na konspiraci Tuchačevského pro
ti Stalinovi, před níž Beneš Stalina včas varoval.(l) Ve chvíli, kdy mně president
Beneš líčil svou službu Stalinovi, sám ještě věřil v historickou skutečnost Tu
chačevského konspirace. Ale věřil v ni ještě také Stalin? A jestliže se za-
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t í m (1937-1943) Stalin už poučil o svém omylu, měl tedy roku 1943 Beneš ještě
vůbec důvody (a právo) bezpečit se Stalinovou vděčností? Ba, měl lakové dů
vody, i kdyby byl tehdy ještě Stalin sám o někdejší Tuchačevského zamýšlené
zradě přesvědčen? Dr. Beneš byl muž rozvážný a velmi důmyslný; ale byl i dob
rým psychologem? Rozuměl vůbec Stalinově povaze? A měl vůbec byť i jen při
bližně ponětí podstaty stalinsko-sovětské raisoň d’Etat,\el vždy byla, jest a na
vždy měla zůstat povahy veskrze taktické? Tolik jejen jisté, že byl přesvědčen, že
drží Stalina na uzdě Stalinovy vděčnosti. Bůh mu odpusť! Ostatně mně i vylí
čil (chlubivě? naivně?), jak Stalinovi přímo a rovnou vyložil také českou národ
ní politicko-mravní psychiku: Češi jsou národ z gruntu demokratický, na de
mokraty je vychovaly celé dějiny od samých křesťanských počátků; a revoluční
subversi a diktaturu u nich a na nich prostě provádět nelze. S jakým asi po
baveným úsměvem za lulkou a pod knírem naslouchal Stalin tomu českému ka
zateli, který bral svoje ideologicko-mravní iluze za minci bernou i mezi revoluč
ními marxistickými materialisty! Povážlivější ještě pomyslit, že tuto svou před
stavu Stalina ochočitelného rozumovým a mravním zdůvodněním demokra
tických stanovisek Beneš šířil i mezi demokratickými spojenci. Otevřel se s ní
Rooseweltovi, tomu přišla vhod, hověla jeho moralistickému demokratismu
puritánsko-náboženského prapôvodu. Přesvědčoval o ní i Churchilla a Edena.
kteří jeho cestu do Moskvy viděli neradi; oslaboval u nich hlas Poláků. De
Gaulle ve svých Válečných pamětech (kap. Diplomacie) výslovně reprodukuje
svou rozmluvu s Benešem po jeho návratu z Moskvy: “Mou zemi osvobodí tedy
od Němců Rudá armáda. Abych v ní mohl zavést svoji správu, musím se tudíž
dohodnout se Stalinem. Právě jsem to vykonal, a to za podmínek, které na Čes
koslovensko neuvalují žádnou hypotéku. Podle toho, na čem jsme se oba shod
li, ruské velení se do našich politických záležitostí vměšovat nebude vůbec.”
Jaké důvody měl president Beneš - a měli jsme s ním všichni - spoléhat se na
Stalinův závazek, věřit v jeho slovo? President Beneš měl svůj důvod osobní,
zvláštní a jednotlivý, právě jsme jej viděli, byla to víra v Stalinovu vděč
nost; všechny ostatní důvody jsme všichni, celý národ, sdíleli s ním. Byla to pře
devším nová sovětská ústava z prosince 1936, v pořadí třetí, schválená 8. sjez
dem strany, řečená “stalinská”, prý “nejdemokratičtější ústava světa”. Čekali
jsme na její aplikaci, nutili jsme se věřit, že jen zcela výjimečné světové i domácí
sovětské poměry, záhy nato vypuklá válka oddalují její uvedení v účinný život.
Ta válka ovšem nakonec skončila, přišla chvíle umožněné ústavnosti, ve
kterou s námi a celý světem netrpělivě doufaly i milióny vracejících se sovět
ských vojáků, čekaly odměnu za přinesené oběti: za odměnu svého vítězství šly
jich však statisíce do vězení a pracovních táborů, neboť styk se Západem a
vzrůst sebevědomí je nakazil; od poloviny roku 1946 v Leningradu probíhá
Ždanovova čistka liberálních intelektuálních vrstev, a v celém průběhu roku řá
dí na Ukrajině hlad rozměrů nevídaných po celá desítiletí. To vše se málo podo
balo slíbené ústavnosti, liberalizaci a demokratizaci, kdo v ni tedy věřil, sedal
jen na vějičku.(2) Ale nedržel-li Stalin slovo vlastnímu národu, bylo tu ještě slo-
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vo dané nám výslovným znením smlouvy z prosince 1934 a Stalinovým proje
vem k naší vládě, vracející se přes Moskvu domů v březnu 1945: “Já vím, že me
zi Čechoslováky je ještě sem tam nedůvěra k nám. Ale já vám pravím, že tu
smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, že budete nezávislí, svobodní a že my se
vám do vnitřních věcí míchat nebudeme, tu smlouvu dodržíme. Jak si to udělá
te, tak to budete mít.” A za třetí, bylo tu všech nás spoléhání na Stalinův vlastní
rozum, na jeho chladný a racionální výpočet: Stalin si sám spočte nesmírné vý
hody, jež mu v světovém veřejném mínění vynese fakt, že dostál v slovu malému
sousedovi, z něhož chce mít opravdového věrného přítele a spojence navždy,
a zvlášť nemá-li ho to stát víc než, že se zřekne nikoliv snad své podstaty a cíle
universálního socialismu, ale jen své metody subversivního exportu revoluce
násilím. Tyhle naděje byly, v Benešovi i nás všech, ohlasem, residuem, aktuální
interpretací starého mínění TGM, že bolševismus se bude postupně demokratisovat a vnitřně liberalisovat samotnou silou dějinné vývojové nutnosti. Způ
sob, jímž se již v roce 1946 naši stalinovci pokusili u nás justifikovat a prosadit
ždanovskou likvidaci leningradské skupiny; ještě víc Stalinův postup vůči na
ší adhesi k Marshallovu plánu; a brzo nato (leden 1948) jeho imperativní potla
čení Dimitrovova a Titova úmyslu federalisovat svoje státy, ačkoliv původně
jevil Stalin s federatívni koncepcí blahovolný souhlas, a jeho striktní maršruta
(poslušenský blok Východu s moskevským monopolem moci) demonstrovaly
marnost našich nadějí i v této poloze. Nadějí, založených na nedostatečném
pochopení stalinismu. Větrem učiněny jsou! Jedinou jejich omluvou bylo,žeto
byly počestné naděje důvěřivého plemene domácích králíčků.(3)
Demokratem byl president Beneš naprosto opravdovým, pokládal se za dě
dice a naplňovatele idejí Masarykových, k jehož odkazu lnul nevýslovně. Raději
bych zemřel, než abych se vzdal demokracie v Československu, ta slova jsem z
jeho úst výslovně slýchal, nešťastník netušil, že vlastně pronáší proroctví. Ma
sarykovi byl přitom povahově naprosto nepodobný. Nejlépe by bylo lze vystih
nout tuto složitou záležitost rozlišením Beneše-demokratického politika a Beneše-demokratického člověka. Demokratickým politikem Beneš jistě byl, a to
jedním z nejvýznačnějších a nej proslulejších v Evropě; nikterak ne však samo
statným a originálním myslitelem politické demokracie, teorii demokracie pře
jal od svého idolu Masaryka, anižji rozvinul a obohatil o to nejmenší, demokra
cie pro něho v podstatě byl parlamentární stranický pluralismus, udržující po
kojný běh státu a národního vývoje směrem mírového a umírněného sociální
ho pokroku metodou proměnlivých vládních majorit, získávaných dohodami
mezi stranami parlamentu. Doba mezi oběma světovými válkami, kdy systém
takto pojaté demokracie ve světě zobecněl, byla Benešovou velkou dobou a
první Společnost národů jevištěm jeho největších úspěchů v mezinárodní poli
tice, tehdy a tam jsme zvonili na zvony světa a Československo bylo takřka svě
tovou politickou velmocí, a to spíš vahou principů, které představovalo, a au
toritou svých vůdců a tvůrců, než silou své moci a svého národa. Na rozdíl od
TGM však v Benešovi osobně-lidský materiál nestál na výši charakterových a
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mravních principů, a demokracie, to v člověku není jen ideologie, to je přede
vším charakter a mravní podstata. Anebo, ajinak: za demokracii v Benešovi ne
ručila mocná osobnost, nýbrž pouze nabyté přesvědčení a profesionální
obratnost. V Masarykovi byla demokracie ethosem a pathosem, v Benešovi jen
poctivým politickým stranictvím. Anebo ještě jinak: člověk v Benešovi nebyl
hlubokého a ryzího demokratického ražení, a aby dosáhl demokratických po
litických cílů, Beneš tedy neváhal, bylo-li třeba, používat velmi nedemokratic
kých prostředků. Jeho političtí odpůrci, především z řad národně-demokratické a agrární pravice, Kramář, Dyk, Švehla, Hodža, to tvrdívali již v dobách
První republiky. Jeho činy v druhé emigraci to potvrdily, způsob, jímž v odbo
ji odstavil Hodžu a Osuského, nebyl bezvadný, ale o tom ať promluví Paměti
Osuského, jenž ho nadlouho přežil, a nejsou-li dosud řádně sepsány, tím hůř pro
Osuského a jeho památku. V emigraci svou vůli a linii prosazoval vůbec nad
míru peremptoricky, nesnášel odchylná mínění, a výmluvná jména lidí, které
nechal bez rozpaků padnout, poněvadž nesouhlasili především s jeho důvěřivou
politikou východní, Wenzel, Jaksch, Bechyně, Feierabend, Nečas, Gustav
Winter, vrhají na jeho metody silný stín. Nečas a Winter jsou mrtvi a do smrti
nepromluvili, ale právě ta němě zatrpklá jejich retraite ještě v emigraci přímo
křičí. Vzpomínám si na přítele mezi všemi drahého, Egona Hostovského, a na
těch našich několik setkání, když se roku 1946 z válečného exilu velmi dočasně
vrátil; byl člověk v gruntu nepolitický, ale z Beneše emigračního si přinášel do
jem odporu smíšeného s nedůvěřivým strachem, sděloval ti jej soukromě a tiše,
z úst do ucha; a vracel se jen, aby si na našem ministerstvu zahraničí, v jehož
byl za emigrace službách, opatřil rychle jmenování na externí post v Norsku, zů
stat doma rozhodně nechtěl. A to jsme se v životě viděli naposled. O řadě Be
nešových politických postupů po jeho poválečném příchodu do Prahy, vzhle
dem k tomu, jak fragrantně porušovaly demokracii, lze použít bez rozpaků
bonmotu Talleyrandova: to bylo něco horšího než zločiny, to byly chyby. Uká
jely sic presidentovu prepotenci a osobní vindikativnost, ale šly už na samotnou
podstatu demokracie. Copak bylo demokratického na totální expulsi všech,
i nenazistických Němců od nás? Byl to jen akt čirého nacionálně-utilitaristického konjukturalismu. Zbavoval nadto demokrata Beneše masové podpory
ethnické jednotky, jež sklíčená porážkou totalitního nacionalismu a trpce pou
čená vývojovým dementi, byla by šla za ním s pokornou oddaností. Ve volbách
by mezi Němci stalinský radikalismus nebyl ulovil ani hlas. Svoje pravicové
protivníky z posledních předválečných let dal Beneš rozdupat s krutostí, jež
byla směsí nespravedlnosti, neprozíravosti a nedemokratičnosti. Jiří Stříbrný,
Rudolf Beran, Radola Gajda byli ovšem banální politikusové drobného formá
tu, ale do doživotního žaláře nepatřili, zde bylo trestáno staré štvavé antibenešovství, nota bene v případě Stříbrného kajícné, nikoliv domnělá národní zra
da. Způsob, jímž s nimi bylo naloženo, musil Benešovi prudce odcizit celé širo
ké národní vrstvy konservativní. Předem toho nedbal, přicházel totiž s úmyslem
odepřít těmto vrstvám veškerý politický hlas a vliv, a to metodou, jež byla defi
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nitivní záhubou demokracie: národní pravicové strany dal prostě zrušit jakoby
velezrádné, ač bývaly jen politicky omezené a egoistické, a ovšem protibenešovské. Podle pravidel Národní fronty mohla jakákoliv nová strana vzniknout
pouze se svolením téže Národní fronty a vlády: tím byla jakákoliv politická oposice prosté zamezena. A to že byla demokracie? Přitom se bláhové domníval,
že na tomto opravdu smrtelném hříchu na demokracii vydělá nakonec on, to
jest demokracie. Takto usuzoval: Odnít naší pravici, a především venkovské
mu agrárnímu konservativismu. možnost projevit se vlastním stranictvím,
přinutí jej, aby ve volbách dával volky nevolky svoje hlasy straně národně-socialistické a straně lidové, po výtce benešovským, jakožto stranám, které se
onou amputací národního politického stranictví na pravém křídle staly auto
maticky z politického středu pravicí národního politického života. Co naší bý
valé pravici zbude než volit benešovsky? Slepota sama! Podle geniálního
ruského receptu z roku 1917 komunisté slíbili našemu venkovanovi zabavenou
německou a vyvlastnenou statkářskou půdu, věčné lákadlo jeho hladu, a náš
venkov masově volil podle lákavé nabídky, přesně tak jako ruský mužik roku
1917. Nesvědčilo to o politické uvážlivosti našeho venkova, ale nebylo na ven
kovanovi, aby vážil nebezpečí své vrozené lakotné hrabivosti “po-zemské” a
rozebíral si na základě historických vědomostí z dějin cizí země záludnost po
litického principu, který podle programu odevzdá půdu do osobního vlastnic
tví, jež pak podle téhož programu v další etapě kolektivizací zruší. Bylo však na
politické rozvaze národního vůdce, aby jednak tento program a postupjiž třicet
roků znal, a za druhé, aby si pro svou osobu uvědomoval, že zapomenout na
stará osobní příkoří bývá dobrou cestou k sympatiím předvčerejších protivní
ků, a že postranní klikaté cesty nevedou vždy nepřímo k cíli, nýbrž často přímo
do záhuby. Byl však dr. Beneš opravdu velkým demokratickým státníkem! \
ne často jen politickým taktikem demokracie a výborným demokratickým
diplomatem'! Spoléhal příliš na svou osvědčenou osobní obratnost, méně už na
neosobní pravdu a spravedlnost. A aby také byly odhaleny příčiny těchto složi
tých psychických mechanismů nebo alespoň okolnosti, které je nesmírně posí
lily: dr. Beneš se z emigrace vrátil nevyhojitelně pokořen a celý nadále obolavěn vzpomínkou na Mnichov, Mnichov byl a zůstal jeho zlým snem, mučivou
noční i denní můrou. A znovu a znovu toužil dokazovat světu i národu, že ten
krát měl pravdu on a jeho protivníci se mýlili a svými omyly mu zle křivdili.
Svět i jeho někdejší domácí protivníci byli ochotni to uznat a napravit účinky
svých omylů. Ale on byl posedlý další myšlenkou, že křivda musí být potres
tána. Vždy byl známý svou rechtaherep teď ho drásala potřeba retribuce, re
vanše, odplaty. Západní demokracie ho v Mnichově hanebně obětovaly; jeho
emigrační koncepcí bylo ukázat jim, že se bez nich a jejich nespolehlivého spoje
nectví tedy obejde, neboť má v záloze Stalina. Domácí pravice mu vrážela po
léta nůž do zad; viděl návrat k obnovené moci doma jako obraz zadupaných
protivníků. Neměl velkolepé královské svrchovanosti a klidně spravedlivé rov
nováhy Masarykovy, byl povahou mnohem a mnohem slabší než byl TGM.
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Masaryk byl spravedlivý, a jako každý Spravedlivý se i on devětkrát za den do
pouštěl nespravedlností, ale vždy jen jednotlivých, a pokaždé jen omylem; aby
mu však nespravedlnost sloužila za případnou taktickou metodu, nevídáno neslýcháno, nemožno. Ano, Eduard Beneš nebyl siláckého rodu TGM. V kri
tických letech 1945-1948 byl slabý dvojnásob. Byl nejprve slabý slabostí rodilé
ho bázlivce. President Beneš byl vskutku člověk bázlivý, a právě proto ne
přímý, taktický, postranní, přímo fyzicky uhýbavý, ostražitý a plachý. Kdyby
mi bylo dovoleno jít si pro přirovnání do světa vesnického realismu, Eduard
Beneš byl z rodu mužů, co se hojífacek. A byl podruhé slabý svou nemocí: pre
sident se z emigrace vrátil vážně churav, a nemoc tiše pokračovala, až ho v krisi
1948 srazila. V politických kruzích se o ní mlčky vědělo. A byli lidé, kteří tvrdili,
že je záměrně nervově opotřebováván, aby ve vyhlédnutou chvíli nebyl scho
pen odporu.
Aby bylo však také jasno: president Eduard Beneš byl československým de
mokratickým táborem špatně podporován. Nikoliv pro nedostatek oddanosti.
Nýbrž pro slabou kvalitu vůdců naší politické demokracie. Ten tábor, to byla
zalklá stojatá prostřednost, jejíž mechanismy jak tak fungovaly v pohodlí před
válečného parlamentarismu, jež však naprosto nebyla rostlá čelit děsivému tla
ku, který se na československou demokracii valil. Uskakovat před drtícím vál
cem, kličkovat před ním, házet mu do cesty polena, ano. Postavit se mu čelem,
ať vás třebas i rozdrtí, málokdo. Naše demokracie přestala produkovat mrav
ní pathos životní oběti a především ve svých vůdčích představitelích na sebe ne
mínila brát risiko všeho nebo ničeho. Vidím mezi nimi jen nepatrnou hrstku
mužů opravdu celých a vysoce nadprůměrných, tak či onak tvůrčích, kterým
bylo jasné, oč běží v smrtelné bojové sázce. Příznačně: vesměs to byli iidé nestraničtí, mimo strany a nad nimi, představovali demokracii jako princip, den
ního politického strkání se neúčastnili. Nepochybně: Jan Masaryk, arcibiskup
P. Josef Beran, Ferdinand Peroutka. Jana Masaryka po celá desítiletí chtěl čes
ký národ vidět jen jako neukázněného synáčka velkého Otce, jakéhosi přepy
chového šprýmaře, bylo to drbařské a celkem špinavé. Za války se Masaryk
našim lidem svými náladově optimistickými proslovy z. Londýna silně přiblí
žil, a od té chvíle byl naopak národním mascottem, symbolem a ztělesněním
pojmu TGM. Byl hlavně hluboce opravdový člověk v gruntu citlivě smutný,
pod povrchem veselého rozmaru vnitřně schystaný k tragedii, drcený láskou
k Otci a pocitem své necennosti vedle Něho, ale zcela kompensující tuto tíhu
odhodlaností zemřít za Jeho odkaz. P. Josef Beran byl nesmírně prostý a
skromný muž z mravní ocele, pastýř svého lidu v starožitně nejkrásnějším
smyslu našich národních kněžských buditelů: národ miloval až po jeho husit
ské “omyly” a hříchy, v nichž cítil jen kypění mravní charakternosti; bohu byl
oddán vášnivou a spolu pokornou nepochybující vírou, která se u něho nave
nek projevovala neschopností mlčet ke lži a klidnou ochotou k mučednictví.
Peroutka, člověk kulturně i politicky bystrozraký a prohlédavý, naprosto čest
ný, ideolog a polemik jasného myšlení a břitkých formulací, jemuž velkopanský
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životní styl distantního a pohodlného gentlemana ä ľanglaise, vzdalujícího se
davů, stran a drobné politické pitvořiny, zamezoval nabýt vlivu na široké masy,
ba dokonce i na celé vzdelanecké gros. To věru nebyli však vůdcové v čelo ba
rikád a pouličních bojů. Takovým se spíš podobali dva odhodlaní a stateční
bojovníci z přesvědčení, Krajina a Majer, kteří by byli asi neváhali rozdat da
vům pušky a vést je do ulic, jejich jmény se poprvé objevují na jevišti boje o de
mokracii reálné politické strany. Ale Majer byl zatížen dissidencí ve vlastním
stranickém týle. Krajina i omylem ve svém stranickém východisku, přijal funkci
generálního tajemníka strany národně-socialistické, jež lichotila jeho reálným
schopnostem rozmáchle organisovat a tvárnit, jenomže ho handikapovala sa
ma povaha strany, bláto nelze tvárnit. A toť vše. Potom jen, o poschodí níž, ně
kolik personalit nevyrostlých bojem a k boji, ale poctivou pracovitostí, pilných
a spolehlivých, úhelných opor demokracie zabezpečené a neohrožované: oba
vůdci strany lidové, monsignoři P. Šrámek a P. Hála, u národních socialistů
Benešův sekretář dr. Prokop Drtina. A pak užjen, tentokrát o zvlášť vysoké po
schodí níž, matný zástup těch Zenklů a Šrobárů, Ripků a Laušmanů, Strán
ských a Procházků; v bezprostředním presidentově úřednickém okolí Smut
ných a Jínů; v kulturně-politickém životě Bělehrádků, J.B. Kozáků, Hromádků
e tanti cuanti: samá jména ve své chvíli, a drobné formáty vždy, ochotné k ja
kékoliv vysoké funkci a odhodlané podporovat Beneše v každém boji, jejž by
vyhrál, neboť k tomu zde president konec konců také byl, aby manévroval a
obstarával a nakonec i úspěšně obstaral. Spoléhavost československých demo
kratů na tohoto nemocného a slábnoucího taktika demokracie byla absolutní:
Beneš nemohl nemít úspěch, vždy jej přece nakonec měl; Beneš nesměl nemít
úspěch, kam by se poděla Masarykova republika! Je pravda, že Benešova po
vaha, stejně její klady jako její zápory, odjakživa živila toto bláhové spoléhání,
jednou upřímně věrné, podruhé pohodlnické a nestatečné, potřetí vypočítavé.
Benešovo neústupné sebevědomé neomylnictví; jeho umění taktických rekursů
a kompromisů; celý jeho osobnostní habitus, v gruntu diplomatický, k němuž
klíčem bylo slovo finassieren. Ano, Beneš-diplomat odpovídá i na otázku po
Benešovi-politikovi a Benešovi-člověkovi: po celý život dovedl Beneš zamezo
vat, aby v oblasti naší zahraniční politiky vedle něho vyrostl a mohl se rozvi
nout jediný další talent. Nepřál si možné konkurenty, v této funkci se měl za ne
nahraditelného, nepostradatelného, jediného povolaného. To vytýkal a těžce
nesl tuším již Švehla. A také si sám žádného nevychoval, nechtěl. Vypěstoval si
řadu diplomatů schopných, totiž schopně poslušných, myslitelného náhradní
ka vlastního pěstění neměl. S jediným svým diplomatem zdatným a jenž měl při
tom zahraniční koncepce citelně rozdílné od jeho, a kterého přitom odstranit
nemohl, s pařížským Osuským, byl po celý život au pied de guerrefroide. Jedi
ný talent tohoto druhu dovedl po jeho boku a v tomto režimu poslušného sekundantství vyzrát nad průměr, Arnošt Heidrich. Začali jsme u představitelů
naší demokracie, a obloukem jsme se vrátili k dru Benešovi, u něho všechno za
čínalo a všechno končí. A slovo závěru a úhrn nebude tedy od místa. Nicméně
jiné slovo závěru, než je snad očekáváno.
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Na otázku, nese-li president Beneš podíl viny na debaklu naší demokracie
v únoru 1948, odpověď zní nepochybně: ano. Je sice pravda, že na tom našem
místě v srdci Evropy, na přesném rozhraní dvou světů, kdejsme se měli v únoru
1948 stát obětí velmocenské hry, jsme se octli bez jeho viny. Ale on nás do té
hry zamíchal a postrčil. Jeho povaha - jeho osobní traumata mnichovská -jeho
nepronikavé poznání stalinismu - jeho konjunkturální falešné hráčství s demo
kracií - vše spolupracovalo na výsledku a k výsledku. Žádná omluva s něho ne
sejme znamení počtáře, jenž se přepočítal. Ale o tom dokonce nechci
ani mluvit, to mám za samozřejmost. Nýbrž o jeho činech zcela posledních, ji
miž se snažil napravit situaci, když už dospěl - pozdě - poznání svých početních
omylů, a přesněji řečeno, o smyslu jeho závěrečného abdikativního gesta,
o tragicky trvalém smyslu, jenž jeho život a působení daleko přesáhl a jenž se
vtiskl jako cejch i model i příklad do budoucna ve tvář jeho národa: Opakoval
svoje chování z roku 1938, vystoupil ze hry, “urovnal to po dobrém”, složil se
sebe závazek demokracie a neangažoval svobodu, kterou měl střežit, činem. To
byl akt čirého mravního odzbrojení, to nejhorší, co se mohlo stát. Dvakrát za
sebou v průběhu desíti let v nás utratil ideu Masarykovu, zabydlil nás v návyku
aktivní neúčasti na vlastním osudu, zakotvil v tradici pasivity a lidské malosti
a vyčkávání na štěstí spadlé nám odjinud do klína. Kdy budou Čecháčkové
ochotni za něco bojovat?
Naposledy jsme se s presidentem Benešem sešli dne 12. března 1948 v jeho
soukromí v Sezimově Ústí. Den předtím ve čtvrt na šest odpoledne mne v Pra
ze navštívil presidentův starší bratr Vojta Beneš se vzkazem: President by mne
rád viděl. Zítra v pátek mne do Ústí odveze auto hradní kanceláře. Ptám se, bude-li mi dána příležitost zůstat s presidentem chvíli o samotě. Říká ano. Ale sly
ším od něho i nečekané slůvko přímého soudu o paní Haně Benešové: v krajní
péči o churavého manžela jej příliš konfiskuje a izoluje, činí se polštářem mezi
presidentem a vnějším světem, aby zachycovala nárazy a vlivy zvenčí, ovlivňuje
jeho chování soudy, jež jsou subjektivní a jsou zaměřeny jen k tomu pohnout
ho, aby na svém místě v čele státu co nejdéle vytrval. Žádá mne, abych s presi
dentem jednal vlídně, je tělesně nesmírně unaven, smrt Jana Masaryka na něj
strašlivě působila. Vojta Beneš mi ukazuje i strojem rozmnožovaný leták, který
mu došel poštou a jejž ukázal i dru Benešovi: anonymní vlastenec, pathetický,
ale nehloupý a zřejmě poctivý, vyzývá v něm presidenta, aby odešel do ciziny,
vzdal se veškeré další činnosti, a srovnává ho s Háchou. Presidenta prý nesmír
ně bolelo srovnání s Háchou, prudce je odmítal. “Chovejte se k němu šetrně,
příliš mnoho bylo naloženo na toho malého muže!” Pro mne je to samozřejmé.
Ale počínám se u sebe té návštěvy bát.
V této situaci jsem dne 12. března 1948 ve 3,45 hodin odpoledne, doprová
zen Josefem Koptou, překračoval v Ústí práh presidentovy vily. Fakta, výroky,
průběh hovoru, které následují, jsou naprosto autentické a doslovné, fotogra
ficky věrné, reprodukují záznam, který jsem si ještě téhož dne po návratu udě
lal. Bylo to mnohem horší, než jsem čekal. President vypadal strašně, zestárl
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o dvacet let, vpadl se, shroutil. Mužíček jakoby navlečený do cizích šatů, boty si
zřejmě nešněroval sám. Tvář popelavá, oči vyděšené, zalité vodou. Pohyby
loutky, mechanismu pokaženého dítětem: při kroku vpřed se mu noha sama vy
mrští. nepružná, v kolenu neohnuta, jako by padal šikmo na tvář, zbaven rov
nováhy. Spěchá ihned usednout do křesla v pravém rohu u okna, vypadá v něm,
jako by do něho utekl. Mluví neobratně, chvílemi špatně článkuje, v ústech se
mu tvoří sliny a co chvíli hustě a bíle plivá do misky na zemi po své pravici. Od
vracím úzkostný mlčenlivý pohled, tak jsem si představoval Háchu na konci
války. A hned pravidelná otázka: Tak co je nového, pánové?, - ale cítím, že je to
jen simulace normálnosti, a že ji pronáší tak spěšně, jen aby si ušetřil přechody
a úvody. A zdá-li se uvažovat normálně, cítím v té normalitě zase jen unavený
automatismus návyku, i v absolutním nervovém vyčerpání něco v hlavě dosud
běží samo, ale uštvaně, utlačeně, vyssátě, nepřetržitě na pokraji záchvatu. Hroz
né je to, že v tom záchvatu tuším záchvat pláče. Během řeči, když jeho hlas do
stoupí, jak je u něho pravidlem, jisté pronikavější výše, samovolně vklouzne v
plačtivý tón a bojíš se slz. To je nesnesitelné. Jesi vědom národní situace, to jedi
né zcela jasně, a zároveň utkvěle, jako by mu někdo tu představu do hlavy zabu
šil kladivem a on teď definitivně neměl už na nic jiného pomyšlení, a jezoufalý.
A zuřivý, bezmocně zuřivý. Dští nenávist. Ihned přechází v líčení toho, co ho
potkalo - uvědomuji si, že mne zavolal hlavně proto, aby se svěřil - a vjeho líče
ní se vztek mísí s vědomím pohany a pocitu strachu, fyzického strachu. Poprvé
v životě ho slyším spílat: Lháři, Podvodníci, Ničemové. To na adresu našich
moskevských stalinistů. Nejvíc snad nenávidí Fierlingera, pro toho má jen jmé
no “zrádce”. “Rozdupat jako hada.” Svěřoval se asi tomuto dávnému důvěrní
kovi a má za to, že o všech jeho úmyslech, prostě o pravdě jeho nitra právě
Fierlinger protivníky průběžně odedávna informoval? “Fierlinger musí viset
na nejbližším stromě”, prohlašuje zajíkavě a upírá pohled oknem do zahrady,
která souvisí se zahradou sousední vily Fierlingerovy. A toto je jeho verse udá
lostí: Přijmout demisi ministrů byl přinucen, bylo mu hroženo občanskou vál
kou. Nechtěl “připustit nové Lipany”. Přímo se však děsí představy, že by měl
platit za Háchu číslo 2. Odmítá odpovědnost za výsledky kříse, nebyl informo
ván o úmyslu demokratických ministrů demitovat, byl by jim poradil nedělat
to, postavili ho před hotovou věc. Neměl armádu za sebou, Svobodovo ujišťo
vání, že armáda jde za svým presidentem, je obojaká floskule, i armáda by byla
rozdvojena. Ministři-demisionáři šli do krize lajdácky nepřipraveni, “ani dva
Sokolové nebyli k disposici pro Václavské náměstí”, kdyby tam měla být uspo
řádána demokratická protidemonstrace. Není tedy člověkem, jenž opustil v
nouzi přátele! Ptá se znovu a znovu, je-li národ náležitě informován, rozumíli národ jeho chování, je-li si národ vědom, že byl znásilněn proti své vůli. Bu
doucnost vidí temně: jsme vsazeni bez možnosti nápravy na rozjetý vůz, na ten
nepravý, nemáme již volnost o svém osudu rozhodovat, jdeme do katastrofy,
bude válka a v ní “budou komunisté rozdrceni v měřítku světovém”: řekl to
Gottwaldovi, vzkázal to po něm do Moskvy, má dojem, že Gottwald jeho vzkaz
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vyřídil. Na můj dotaz, pokládá-li válečnou katastrofu za nevyhnutelnou ajakji
lhůtuje, odpovídá, že jakékoliv zastavení vývoje je nemyslitelné, Moskva po
Československu nemůže už zabrzdit a obrátit, automat již působí; válku očeká
vá do čtyř let, ale ta mez je nejzazší. Nesdílím jeho předpovědi, živěcítím, dojaké míry jsou diktovány jeho strašlivou depresí, střežím se však námitek, abych
nerozněcoval jeho rozčilení. Zároveň si uvědomuji, že president se ani slůvkem
ve svých prognosách nezmínil o názorech ciziny na náš osud a vývoj, což vždy
pravidelně dělal, o reakci světa na naši krisi pravděpodobně ani neví, nečte již
cizí tisk, ačkoliv k nám ještě chodí. Obracím řeč tím směrem a upozorňuji ho na
výborně informovaný a objektivní hlas Neue Zürcher Zeitung, která nám již
po celý týden věnuje celé strany. Neví, nečetl. Mluvím o nedávném úvodníku
osnovaném na obšírném citátu z jeho, Benešovy knihy, kde president není
obviňován a československý případ je líčen jako tragédie oklamané loyality
k Východu. Neví o něm, na místě dává přede mnou příkaz mému průvodci, aby
mu presidentská kancelář číslo opatřila a dodala. Trochu u sebe žasnu: to tedy
presidentská kancelář přestala presidentovi dodávat přehled nebo výběr nejdů
ležitějšího zahraničního tisku? Sám ovšem zamlčuji, že článek v Zürcher Zei
tung končí závěrem, že dru Benešovi zbývá už jen splnit poslední čestnou po
vinnost k sobě i k demokracii, abdikovat! Ale president začíná o svém odcho
du sám. Říká, že v samotné chvíli, kdy z brutálního nátlaku přijmout demisi
demokratických ministrů pochopil, že nemá už svobodu rozhodování, proje
vil Gottwaldovi svůj úmysl složit na protest svůj presidentský úřad. Tento
úmysl má dosud. To, že odejel z Hradu do Sezimova Ústí, bylo protestem proti
událostem v Praze, nemá s nimi nic společného. Dal již stáhnout i presidentskou vlajku zde, na své vile v Ústí; ale přijel Gottwald a “uprosil (?)” ho, aby ji
dal znovu vztyčit. Gottwald žádal, aby se president vůbec vrátil zpět do Prahy,
chtějí ho mít tam - praví dr. Beneš -, aby svou přítomností, jež sama sebou zna
čí, že “zůstává ve funkci”, sankcionoval činy nové vlády. Nepůjde však do Pra
hy. Objeví se v Praze jen k půlhodinové účasti na pohřbu Jana Masaryka v Pan
teonu, kde se ani neujme slova, a ihned se zase vrátí do Ústí (- a tak se také sta
lo-). A znovu bolestně palčivá otázka, rozumí-li n á r o d : “že to nedělám
s n i m i ? že to nikdy nebudu dělat s n i m i ?” A od repetice: Chci odstoupit!
odpovídám - a jsem ve velkých rozpacích -, že národ jeho odjezdu z Prahy a jeho
chování bezpochyby rozumí, ale bude mu ovšem rozumět čím dál tím méně,
neboť bude propagačně zpracováván, obelháván, což již začalo. Nepodal-li
demisi ihned, budiž, už se stalo! Bylo by to gesto národu zcela srozumitelné, ale
událostí naprosto srozumitelnou je i smrt Jana Masaryka, a chtít zvyšovat nezvyšitelný dojem z Masarykova konce nemá smysl. Ať president prozatím svou
již odloženou demisi odloží, ale ať se demisního rozhodnutí nevzdává, demise
je teď prozatím jeho poslední zbraní; ale musí si pro ni znovu volit moment, má
li být její fakt skutečným činem a šokem pro mravní svědomí národa, a nikoliv
jen tichým resignovaným a nepovšimnutým detailem vývoje. Pro tu chvíli aťzůstane v protestním ústraní Sezimova Ústí, ale tam ať dbá klidu a pečuje přede
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vším o své zdraví jakožto nezbytný předpoklad další práce. Zdraví, klid, síla,
vracím se k tomu několikrát. President nesmírně živě souhlasí, je zrovně hma
tatelně patrné, jak rád slyší slova péče o jeho zdraví. Ale zdá se mi, že vítá též
možnost odsunu, odkladu svého rozhodnutí: pro dnešek je tedy zbytečné od
cházet. Jeho vůle je zřejmě narušena. Vtírá se mi i bolestný dojem, že se presi
dent bojí. Bojí se o sebe. Bojí se nepřátel. Nemám odvahu mu říci, že si může do
volit prásknout za sebou dveřmi, že mu nic nehrozí (- ale nehrozí opravdu? -) a
že přece demise, k níž prohlašuje svoje odhodlání, bude-li vskutku zamýšleným
“činem”, musí se rovnat prásknutí dveřmi. Nemám odvahu, neboť on patrně
není mého názoru; a mimoto by poznal, že jsem postřehl jeho bázeň. To ne
chci, deprimovalo by ho to. A proto opakuji zas a zas: Vaše zdraví. Vaše Zdra
ví. Snad, myslím si, se mu se zdravím vrátí i kus vůle. A teď se mne president
znovu vyptává na novinky zvenčí, je palčivě zvědav na postupy vítězů proti po
raženým. Povídám mu o čistce na universitě, líčím mu svoje předvolání na
“akční výbor” naší fakulty a snažím se ho svým vystoupením spíš rozesmát. Ta
ké vím o nátlakových “vstupech” do KSČ v ministerstvech. President si žádá být
o takových věcech informován, praví, že v tom směru již protestoval u Gott
walda a že se mu dostalo ujištění, že podobných nátisků a přehmatů nebude
(- snad s tím souvisí předvčerejší prohlášení Slánského v novinách, že KSČ za
kazuje předkládat v úřadech k podpisu přihlášky do strany -). Ale o účinnosti
svých protestů si president zřejmě iluze nedělá: “... slíbí, a nic nesplní...” Můj
průvodce přistupuje teď sám k vlastnímu “úřednímu” programu, předkládá pre
sidentovi tři akta na vědomí, případně k podpisu: dopis nějakého občana od
kudsi, jímž presidentovi v tu chvíli projevuje sympatie; projev nějaké student
ské skupiny v Brně, která ujišťuje presidenta věrností; dvě fotografie presiden
tovy busty, na které právě pracuje sochař Dvořák; a žádá o schválení. Hrome,
tomu říkám starosti! Tahle groteskní minima nabývají pravého významu prá
vě v situaci tragického obratu těchto dní. Už se nedivím, že o událostech na uni
versitě, o výlukách ze Syndikátu spisovatelů, o osudu Peroutkově president
z referátů své kanceláře neví nic. Ani nemá nic vědět! Už chápu, proč mne
ten “hodný člověk” pod stolem šťouchal, jakmile jsem v hovoru použil ostřejší
ho slova, vyslovil termín “demise” nebo jméno Jana Masaryka. Tahle slavná
presidentská kancelář už fakticky presidenta odepsala, bůhví čí pokyny po
slouchá, ale prozatím se nadevše bojí jeho demise, protože by s odchodem byla
sama rozpuštěna: ta tam dobrá místečka, teplicko, úřední automobily, honéry! Ba, v té kanceláři absolutní věrnost presidentovi a myšlence, kterou před
stavoval, projevili jen dva mladší členové dr. Ján Belánský a dr. Emil Ludvík.
Však to také odnesli! Ale hlavně si v plné míře ozřejmuji tragédii nešťastného
presidenta, jeho osamělost. Ti, kdo ho mají uvádět s lidem ve styk, ho ve skuteč
nosti isolují, jejich informace jsou vytříděné, probrané, kusé. Tento kabinetní
politik rozvažuje národní situace v samotě svého kabinetu na materiálu doda
ném kabinetem, pak svoje rozhodnutí sděluje prostřednictvím téhož kabinetu.
Lidu se ve skutečnosti straní, ba bojí, ani k němu zpravidla nechce a neumí dojít.
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To lid se spíš několikrát - marně - namáhal dostat se až k němu. A jak neblahá je
ta mezera, objeví se právě vždy nejspíše v krisi: na jedné straně národ, jenž se cítí
bezradný, neví dobře, co a jak si president myslí, nerozumí jeho chování, ještě
méně jeho náznakům; na druhé straně on, hrozně samotný a prožívající svou sa
motu stále bolestněji: Rozumí národ, že jsem byl přinucen...? že to s nimi nedě
lám...? Mám pro presidenta ještě jedno otázkové thema, ale chtěl bych je pro
jednat mezi čtyřma očima. Když president na chvilku odejde z místnosti, žá
dám svého průvodce, aby nás nechal na malý okamžik o samotě, že chci presi
dentovi sdělit něco soukromého. Před desíti minutami prošla místností paní Be
nešová a zdravíc se s námi, požádala mého průvodce ostatně, aby zašel za ní:
sám jsem to pokládal za plnění slibu Vojty Beneše, že pro mne bude uspořádá
na či připravena příležitost promluvit s presidentem krátce o samotě. “Jak to?
To přece není možné?”, zní odpověď “hodného člověka” tónem bezmála pohor
šeným. Naprosto zřejmě se z titulu své směšné a špatně plněné funkce v hradní
kanceláři cítí úředně oprávněn mi v neodposlouchávaném pětiminuto
vém styku s presidentem zabránit. Vím tedy na čem jsem, mohl jsem to očeká
vat: drží nešťastníka v hrsti a nehodlají ho z ní pustit, leč podle vlastní potřeby.
Jsem tedy nucen mluvit před svědkem, budu nucen přizpůsobit formulace ci
zímu uchu. Ostatně vidím presidentův tělesný stav a od první své zamýšlené
otázky upouštím, sama sebou odpadá, a zvlášť v přímé formulaci. A tak věc za
haluji do upozornění na množící se útěky našich lidí za hranice, a ptám se, můželi schválit takové útěky. Je na ně brzo, odpovídá, v tuto chvíli nezbude uprchlí
kům než dát se do služeb Američanů a pouze plnit jejich přání, samostatná akce
k národnímu prospěchu je nemyslitelná. Spokojuji se tím, ačkoliv mi jde záro
veň hlavou, že president je přece již od loňska přesvědčen o blízkosti nového
konfliktu mezi Východem a Západem; ale střežím se mu klást před oči rozpor.
Sedíme do šesti hodin. Přichází znovu paní Benešová, děkuje mi, že jsem presi
denta potěšil, zve k nové návštěvě; manžel jí prý před chvílí sdělil, jak “přesně
dr. Černý analysoval situaci” a jak “jsme se oba shodli”. Zamlouvám to rozpa
čitě, je mi smutno. Na čem jsme se proboha měli shodnout?! K příchodu presi
dentovy choti jsem povstal, už si nesedám, a tak se těch pár vět vyměněných me
zi paní Benešovou a mnou samovolně mění v scénu loučení. Z předsíně se “hod
ný člověk” stavuje v obývacích pokojích manželů, zatím se oblékám. Znovu
všichni vycházejí do předsíně, nové loučení. “Ani jsme vám, kolego Černý, ne
ukázali zahradu!” Je mi tak úzko z těch projevů, jak jen může být z projevů
opuštěných lidí, potěšených, že na ně ještě někdo myslí a zůstal stát při nich.
Citovým projevům jsme od presidenta nebyli zvyklí. A odpovídám tedy more
meo, po svém způsobu, vesele, a aby se zdálo, že si pro presidenta slibuji ještě
dobu klidného a rovného života, že “tam půjdeme až v létě, protože já chodím
do zahrady jen, když tam pro mne se stromů visí hrušky”. Opakuji ten drobno
hledný vtip, tiskneme si ruce: Na shledanou a přijeďte zas! “Stačí vzkázat, pane
presidente!” Nasedáme v půl sedmé. V bráně sadu hradní stráž s automatem.
Před branou na rozcestí dva SNB v uniformě, třetí v civilu. V městečku dvoj-
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členné hlídky SNB. Dobře střežen. Tady věru není návštěv incognito. V osm
večer jsme v Praze.
Nebyl jsem na té zpáteční cestě zrovna mluvným společníkem. Pohoršilo
mne chování mého společníka. Rozebíral jsem si u sebe svoje dojmy ze setkání,
o němž jsem věděl, že mi je nedovolí opakovat. Prožívaljsem veliké životní zjit
ření: opravdovou lítost nad tím zmučeným a zoufalým stářím; hluboký smutek
z. porážky šlechetných představ o národním životě, které Eduard Beneš před
stavoval; prudké rozhořčení na naše i cizí viníky, kteří dovedli člověka, jenž se
obětoval vlasti a myšlence, až k potupnému mučednickému kůlu a přivlastnili
si právo metod, jež jsou sama nízkost; a opovržení k zbabělcům a přeběhlíkům.
A jako vždy to zjitření tak divně složené - lítost, smutek, hněv a opovržení - ne
jen že mne nedrtilo a nezkličovalo a nebudilo ve mně sebezáchovný pud, jak by
logicky mělo, ale naplňovalo mne protestní mravní euforií, jako by jen na tom
záleželo, abych sám sebe přihodil na zlehčenou misku vah, a rovnováha byla
obnovena! Tohle je častá iluze nepodlehlého svědomí, neschopného složit zbra
ně, a já jsem po celý život po něm toužil; přeceňuje svoje síly. Toho večera jdu
v pozdních hodinách na návštěvu k Langrovům, kamjsem pozván s Kovárnovými, a naslouchám Langrovu rozkladu o situaci. Langer se zřejmě chystá uchy
tit se na druhém břehu, mluví o “historické nutnosti” vývoje, “nejsou prý tak
zlí” atd. O své návštěvě u presidenta zde vůbec mlčím. Mluvím o ní druhého
dne odpoledne u Kovárnů, kam přicházejí ještě Jiránek a Peroutka. Podle Pe
routky je nutné “dra Beneše již vůbec odepsat z československé politiky”, selhal,
a to dokonce dvakrát, přijal demisi demokratických ministrů napříč svému sli
bu a nesplnil další slib, podat sám demonstrační demisi ihned, jakmile vítězové
přijdou s první protiústavní věcí. Peroutka si klade otázku, “stojí-li tento národ
ještě za to, aby se pro něj bojovalo”. Protestuji, ta otázka se mi zdá úplně ne
smyslná, zde promluvila ta parádní urozenecká peroutkovská melancholie:
protože byl poražen a uráží ho teď každý mamlas, cítí se stát na Mont Blancu
zneuznané dokonalosti, která se stykem se smrtelníky jen špiní. Stojí-li tento
národ za to. aby se pro něj bojovalo? Já jsem přece také “tento národ”. Bojovat
má mravní a boží smysl, pokud za to stojím já, pokud si vážím sebe samého, a
třebas i posledního a jediného. Pro mne jasný, úplný a dokonalý smysl podržuje i představa mít osaměle pravdu jediný proti všem a bojovat jeden proti všem.
Bleskla mi v tu chvíli hlavou dávná, dávná vzpomínka: když jsem byl kluk,
hlava přeplněná romány a historickými příklady, a přišlo mi přemýšlet o životě
tak, aby to bylo lze zvát jakousi modlitbou, přávaljsem si nadšeně, aby na mne
bylo uvaleno všechno, co jen unést může muž. Začínám teď podezírat, že Bůh
mým naivním dětským prosbám vyhověl. Slibuje to ovšem život strašlivý. Bu
deme na něj tedy pyšni!
Z memoárů Václava Černého,
které vydává 68 Puhlishers v Torontě.
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Poznámky
(I) Ten děsivý příběh je dnes již znám, vylíčil jej jistým způsobem Beneš ve svých Pamě
tech (1947, 24-54), potvrzují jej Canaris i Chruščev, který jej vyslechl z další strany, od Sta
lina. Po svém nástupu k moci pokoušel se Hitler ujednat s Československem smlouvu o
přátelství obdobnou té, kterou uzavřel s Polskem plukovníka Beka. Vyslal dne 13. listo
padu 1936 do Prahy svého zmocněnce hraběte Maxmiliána K. von Trauttmannsdorfa,
bývalého Rakušana se vztahem k naší zemi, jeho bratr měl velkostatek v Hrochově Týnci.
Trauttmannsdorf byl Benešem ihned přijat, a dne 18. prosince znovu, tentokrát ke schůz
ce, jež trvala osm hodin. Beneš odpověděl protinávrhem Hitlerovi nepřijatelným, jako
byly Hitlerovy návrhy nepřijatelné nám, vjednání se pak již nepokračovalo a zjara 1937
zahájilo Německo svou štvavou a hrozivou rozhlasovou a tiskovou kampaň proti našemu
státu. Trauttmannsdorf byl ve svém pražském jednání zdvořile naléhavý, a když Beneš
poukázal na naše spojenecké závazky vůči Francii a Sovětům, které nemůžeme porušit,
varoval přátelsky presidenta, aby na Sovětský svaz nespoléhal, je prý slabý a ohrožený
vnitřní secesí, dokonce prý armádní; uklouzlo mu (neopatrně? úmyslně?) i jméno maršá
la Tuchačevského. Podle jiné verse (Beneš, Paměti) se jménem Tuchačevského Trautt
mannsdorf podřekl našemu vyslanci v Berlíně na počátku ledna 1937. Buď jak buď, Tuchačevský má prý protistalinovské kontakty se Západem, mohl je navázat jen toho roku
1936 během své delegační cesty na pohřeb krále Jiřího V. do Londýna, po němž se zasta
vil v Paříži. President Beneš neprodleně Stalina varoval prostřednictvím pražského vy
slance Alexandrovského, sdělil mu ovšem i jméno. K udání nutně došlo v prvních měsí
cích 1937, poněvadž nadalší delegační cestu do Londýna, na korunovaci Jiřího VI. v máji,
Tuchačevský již nesměl. Má se dnes za to, že německé písemné doklady o Tuchačevského
zrádných kontaktech na Západě byly podvrhy vyrobené v služebnách Heydrichova ber
línského Rcichssicherheitshauptamtu, a že Trauttmannsdorfova indiskrece Benešovi by
la záměrně inscenována, aby Beneš naletěl a buďsám ve vyjednávání s Hitlerem změkl ne
vírou v sovětskou sílu a konsolidovanost, anebo Stalinovi vnukl podezření, což učinil.
Účinek Stalinova podezření je znám: poprava Tuchačevského dne 12. června 1937 v okru
hu Povolží, kam byl předběžně z centra odstraněn, zatčení jeho manželky, dcery, tří ses
ter, dvou bratrů, poprava celé jeho skutečné nebo domnělé spiklenecké skupiny, generá
lů Jakira, Uboreviče, Bljuchera, Korka, Feldmana, Putny, Kovťucha, Dubového, Gamarnika (ten zhynul sebevraždou), likvidace nesčíselných armádních kádrů, Stalin vyří
dil okolo čtyřicíti tisíc důstojníků. Toužil-li Hitler před válkou se Sověty zbavit předem
armádu svého protivníka dvou třetin jejího vedení, měl úspěch, o jakém se mu ani snít ne
mohlo, viz také horentní porážky sovětů na počátku války. Málokdo uvedl v souvislost
s tuchačevštinou výraznou změnu v čele NKVD: armádní likvidaci neprováděl již Jagoda (byl sám v březnu 1938 popraven pro - nedbalost!), Stalin jej právě před čistkou nahra
dil bestiálním mrňousem Ježovem, direktorem procesů s trockisty, nové koště metlo
vskutku snaživě, proto přece nastoupilo; bylo samo posláno na smrt koncem 1938 pra
cí Benovou, necelý rok po Jagodovi. Stalin řádil proti tuchačevcům tím zběsileji, že - sám
válečnický analfabet (a v tom podoben Trockému) - měl s velikým vojenským talentem
Michailem Nikolajevičem Tuchačevským dávný nevyřízený účet. Již roku 1918seTuchačevský vyznamenal na Volze proti Čechoslovákům; rok nato proti Kolčakovi na Sibiři;
rok nato proti Děnikinovi na ruském jihu; rok nato (1921) potřel vzpouru eserů v Kronštatě a povstání Antonova na Tambovsku; reformoval Rudou armádu, byl autorem její
ho nového polního řádu, moderněji přezbrojil. Za celou kariéru jediný neúspěch: roku
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1921 neuspěl proti Polákům vinou... Stalinovou'. Na frontě, kde velel, západní, hnal sice
Tuchačevský Poláky až k Varšavě a na Vislu, ale v červenci jej z Paříže na pomoc povola
ný Weygand zastavil a vrhl zpět, neboť na frontě jihozápadní Stalin proti rozhodnutí
samotného ústředního výboru strany v Moskvě držel tu falešně slavnou První “konarmiju” Buděnného na pochodu na Lvov, ačkoliv měla zamířit na pomoc Varšavě, až se doslo
va rozplynula a marně roztála na nekonečných komunikacích. A Tuchačevský nemlčel
a viníka neúspěchu polského tažení před stranou odhalil. Viník však byl z těch, kdo do
smrti nezapomínají!
(2) Do poznámky skutečný obsah událostí od “demokratické” ústavy v prosinci 1936 do
konce války 1945: exterminační procesy a čistky tuchačevštiny 1937 - čistky ve vládě a
stranickém aparátu v důsledku neúrody a hladu na Ukrajině - “třetí moskevský proces”
s tzv. pravicí (Bucharin, Rykov, Krestinský), březen 1938 - XVIII. sjezd VKS (b) v květnu
1938, kde se z 1986delegátů minulého sjezdu objeví, jako “přežilí”, jen 59, takže lze mluvit
o zcela jiné, “nové”, teď již veskrze stalinské, straně - definitivní zánik jakékoliv opozice,
vyjadřované dosud tzv. “frakcemi”, a jejich nahrazení novými útvary, skupenstvími
“klik”, nejvhodněji pojmenovatelnými osobními jmény, Ždanovova (leningradská),
Chruščevova (ukrajinská), Malenkovova (stranické byrokracie), Berijova (NKVD) - parforsní rusifikace a asimilace Pobaltí, od srpna 1940 - přesídlení povolžských Němců a
krymských Tatarů, během války.
(3) S tím souvisely i naděje, které president Beneš vkládal v Klementa Gottwalda. Byl
k nim oprávněn? A svědčily o jeho státnické prozřetelnosti? Budiž zde výslovně prohláše
no, že se Beneš zpočátku bezpečil Gottwaldem, se kterým se dlouze radíval a diskutovával, domníval se ho mít za sebou, měl za to, že se jím dal Gottwald přesvědčit o správnosti
československé politiky v posledním desítiletí, pokládal ho za dostatečně poučeného udá
lostmi. Gottwald, obratný taktik a daleko nejpružnější mezi komunistickými leadery u
nás, jevil vskutku vůči Benešovým argumentům daleko nejvíc pozorné a ústupné vníma
vosti, a to až po okamžik, kdy se koncepce Benešova a koncepce Stalinova diametrálně
střetly, až po rozmezí Marshallova plánu, k jehož přijetí se dal ještě, a to bonaJide, pře
svědčit. Stalinova reakce na plán navodila v něm přelomovou krizi, do níž by byl potře
boval především mnohem větší dávku živého národního cítění, aby se rozhodl jinak, než
učinil. Jeho národní cítění však nebylo skálopevné, a pour bonne cause-, narozen 1896 z
moravské vesnické chudé rodiny, odešel už jako nedospělý syneček po vzoru moravského
proletariátu do učení (tesařem) do Vídně, a víme, jak Vídeň činila slovanskou dělnickou
mládež nacionálně vlažnou, a zvlášť když tam vgravitovala, jak bylo pravidlem, a roz
hodně případem Gottwaldovým, do sféry revolučního socialismu; prožitým poznáním
českých národních poměrů nedotvorený mladík, sotva vyučen, odešel do války a v té ho
naplno zasáhly myšlenky Říjnové revoluce, plynule navazujíce na dělnicko-socialistickou Vídeň. Kde tu bylo místo pro národní formaci Gottwaldovu, a vznik pocitů
národní odpovědnosti? Tohosi měl být Beneš vědom. Hned po válce se redaktor
Gottwald ocitá v krajně levicové oposici proti Šmeralovu pravičáckému vedení strany.
Šmeralova linie znamená kladný postoj k realitě nového československého státu jakožto
jevu historicky pokrokového, taktiku jednotné fronty s ostatními socialistickými strana
mi, koncepci strany jako masového hnutí; levicová oposice se vyznačuje kritickým až ne
gativním poměrem k nové státní realitě - produktu buržoasně-utlačitelských ideologií,
taktikou boje proti “sociálfašismu”, tj. proti spojenectví s ostatními dělnickými stranami,
koncepcí strany jako vyhraněného a početně omezeného předvoje proletariátu, usilující
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ho dosáhnout diktatury ozbrojeným povstáním. Levice se prosazuje na 6. sjezdu Komu
nistické internacionály v Moskvě v červenci 1928. V Gottwaldově příslušnosti k levici se
hned po válce projevuje a plynule pamatuje jeho svázanost s Vídní, národní vlažnost po
měru k vlastnímu státu mluví zcela zřetelně. Jako zástupce levice stává se Gottwald roku
1925 členem ústředního výboru KSČ, v únoru 1929 na 5. sjezdu KSČ v čele “karlínských
kluků” a ve znamení “boje proti oportunismu” svrhuje Jílkovo vedení (a v podstatě Šmeralovu koncepci) a stane v čele KSČ, roku 1935 je zvolen do užšího předsednictva Inter
nacionály: celá životní politická kariéra, a byla věru nemalá, vše, čím Gottwald byl a
se stal, budováno ve znamení stalinismu a jako jeho výraz, a nepřímo ve vztahu a dů
sledku k Vídni. Kterou státnickou odpovědnost, národní nebo mezinárodní, ho veškerý
obsah jeho života nutil vážit a cítit jako naléhavější? Že by byl s to projevit v daný okamžik
krise svou národní nikdy nedozrálou vůli proti Internacionále a na její neprospěch, bylo
nepředstavitelné. Tento jednoduchý psychologicko-aritmetický výpočet president Beneš
nikdy nepodnikl, dal se oklamat poslední etapou Gottwaldova vývoje, kdy se v třicátých
létech vlivem událostí v Německu politika Třetí internacionály obrací na čas k rozpozná
ní národních a národně místních nezbytností a k budování “levých front” na široké
základně spolupráce s demokratickými stranami proti fašismu. Jakmile svěrák nutnosti
vítězstvím ve válce povolil. Internacionála a Gottwald s ní - se vrací k stalinskému pořád
ku věcí, a Gottwald v sobě obnovuje trend jemu od prvopočátku vlastní, takřka “přiroze
ně” nabytý a původní, anacionální.

Poněvadž projevy dr. Eduarda Beneše a dr. Václava Černého na sjezdu českých
spisovatelů v roce 1946 znamenitě vystihují komplexitu doby a osobností a vý
mluvně doplňují vzpomínání Václava Černého, otiskujeme je tak jak vyšly
v Kritickém měsíčníku 7:2-3 (1946).

Beneš
Není to po prvé, co si uvědomuji a co i veřejně opakuji: politika a kul
tura, politika a literatura, politika a umění jsou obory sobě tak blízké a sebe
navzájem tak pronikající, že je podstatnou chybou, když si tyto dva světy tak
úzce související, nerozumějí, jeden od druhého se neučí, jeden druhému přímo
neslouží. Problémem je jen, jak se to činí, a jak se to má činiti.
Jako každý z vás i já jsem od studentského mládí uvažoval o tom, co budu
v životě dělat. Váhal jsem z počátku mezi vědou a uměním. Pěstoval jsem aspoň theoreticky - dost dlouho obojí a rozhodl jsem se nakonec pro filosofii a
sociologii. Ale studia umění a literatury jsem nikdy neopustil, i když mne pak
události samy, a hlavně první válka světová, strhla k pěstování sociologické vě
dy praktické, t.j. politiky.
A promýšlel jsem velmi bedlivě vztah obou těch světů: viděl jsem brzy, že po
litika sama je a má býti vědou, a že, ať je jakkoli denním bojem strhávána dolů,
je a musí býti uměním. Řídí, vede, upravuje a usměrňuje vztahy člověka k člo
věku, zkoumá a zabývá se především člověkem vjeho žití individuálním a v je
ho projevech i životě kolektivním; zkoumá jeho tužby a přání, proniká jimi a
uvažuje o jejich správnosti, o jejich psychologických předpokladech a o jejich
uskutečnitelnosti a přenáší je pak v praktický život.
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Který obor lidské činnosti lépe, hlouběji a důkladněji o člověku poučuje nežli
právě literatura a umění? Kdo lépe vykládá politikovi o lidské duši, o její
ohromné komplikovanosti na jedné a přitom nevyslovitelné prostotě na druhé
straně, o její zlobě, bídě a nicotnosti a na druhé straně zase o její kráse, jasnosti
a velikosti, nežli právě psychologie, uložená v klasických dílech literatury? A co
vyjadřuje lépe a co správněji učí politika chápat budoucnost, kterou on má tvo
řit a v praktickém životě uplatňovat, nežli inspirace umělecká všeho druhu, vy
jadřující přání a tužby lidstva zítřka, hlásající ideje, názory a plány, které z ml
havých představ mají zítra přecházet v realisaci politického života a které ho
musí uvádět na správnou cestu, když hledá a zkoumá, jaké jsou nálady a touhy
lidu, jaké budou jeho představy zítra a pozítří, co chce a má chtíti lidstvo nikoli
dnes, ale zítra, za rok á za celá desetiletí?
V tom smyslu jsem se od mládí vždy zabýval a nepřestal se nikdy zabývat a
přímo žiti literaturou a uměním. Nejen že politik má znát a řešit materiální
podmínky a otázky kultury vůbec, a máje tudíž bezvadně chápat a ovládat, ale
mně literatura a umění byly v politice vždy bezpodmínečně nutným
spolupracovníkem a pomocníkem, jenž úzce politikovi pomáhá,
politiku spolutvoří a její vlastní materii stále a stále obnovuje. Učil jsem se od
svých studentských let poznávat člověka v našich, ruských, anglických, fran
couzských a jiných románech a divadlech, učil jsem se lidské psychologii a po
znání života a společnosti - více v theorii nežli v praxi - v literatuře a literatu
rou, naučil jsem se životní problematice více v pojednáních uměleckých a na
výstavách nežli v analytických studiích vědeckých, a - neznaje tehdy pozdější
dosah toho - doslova jsem hltal za svého mládí, stráveného v cizině - masu svě
tové literatury všeho druhu, která mne formovala - a už tehdy zformovala v podstatě v to, čím jsem se stal a zůstal i dnes.
Jedním slovem literatura a kultura, národní a mezinárodní, v nejširším slova
smyslu, stala se od mého života a mé činnosti jako politika neodlučitelná.
Stala se mi samozřejmostí, vnucenou životem a životní praxí. Chápal jsem
tak celý poměr kultury a politiky, celý problém moderního demokratického po
litika.

***

Já vím, že je trochu těžké volat dnes, po nejstrašnějším nacistickém ubíjení
lidské důstojnosti v moderní historii, ke zdvíhání praporu lidskosti a k tvoření
novohumanistických theorii a ideálů. Vidíte přece všude kol sebe netolerantní
zdůrazňování stranictví, nacionalismu a imperialismu v nových formách a v no
vém šatě. Vidíte v nových formách veliký rozkvět staronových nacionálních
ideologií při jednáních o nové mírové smlouvy a v zápolení o příští budoucnost,
v tvoření předpokladů pro skryté či jasné ovládání těch či oněch krajů světa a
slyšíte už dnes na všech stranách o přípravách k nové válce světové. A budete
tudíž na pochybách, zmíní-li se vám někdo - vám, spisovatelům, tvořitelům a
nositelům nového světa - o novém humanismu.
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Není, myslím, lepšího příkladu - a nám bližšího a pochopitelnějšího příkladu
- vývoje a poslání národní kultury a literatury, nežli je příklad našeho vlastního
národa. Národ náš vstoupil do historie současně s většinou národů evropských,
dnes kulturně vyspělých, a dosáhl už v době posledních Přemyslovců a za prv
ních Lucemburků vrcholů tehdejší evropské kultury a v době husitské revoluce
představoval snahy o docílení vrcholného vývoje na poli mravním, nábožen
ském a sociálním v tehdejším kulturním světě vůbec. Byl mezi prvními na poli
snažení politického, byl hospodářsky vzorem mnohým jiným, na poli vědy a
kultury založil si pražské vysoké učiliště, jež jej postavilo na vedoucí místo ve
snahách po nejvyšším duchovním vývoji Evropy a v husitském vzepření se kato
lické církvi zaujal přímo vedení v tehdejším duchovním boji o svobodu svědomí
a o moderního člověka vůbec.
V té době výtvory jeho národní kultury, výtvory jeho umění, literatury, prá
va, je možno řaditi do počtu těch, jež i daleko přesahovaly rámec českého náro
da a státu, stávaly se středoevropskými, evropskými a v tehdejším smyslu svě
tovými. Přišla však doba všeobecného konfliktu katolicismu s protestantis
mem, pak náš národní pád, všecko to, co se u nás spojuje s Bílou horou a dobou
pobělohorskou. V té chvíli po dřívější době, charakterisované kulturně Janem
Husem, Petrem Chelčickým a dobou Jiříka Poděbradského, přichází ještě po
slední kulturní vzepětí v osobě J.A. Komenského, jenž se stává nositelem naší
národní tradice v celém tehdejším světě a přímo ostentativně nese ve svém dlou
holetém exilu náš program češství, evropanství a lidství.
Po smrti Komenského - a hlavně od polovice 18. století - prodělává pak náš
národní a kulturní život tentýž vývoj, kterým prochází později většina mladých,
nových a menších národů evropských (a jiných) v době jejich národního růstu,
vzkříšení a obrození. Jejich kultura a literatura začíná brzy prací pro malého
člověka a jeho výraznějším uvědoměním národním, pak sociálním, mravním
a duchovním vůbec. Literatura se stává nejvýraznějším nástrojem tohoto uvě
domování a tohoto kulturního, politického a sociálního zápasu. U nas se to pro
jevuje literaturou obrozeneckou. J. Dobrovský se stává - vedle řady ostatních representantem tohoto období naší národní historie. A hned přebírá starý náš
program národní tradice. F. Palacký a Jan Kollár v něm pokračují a T.G. Ma
saryk jej vyvrcholuje. Cešství, evropanství, lidství: toje ve zkratce
smysl tohoto programu a tohoto vývoje.
Naše národní kultura, speciálně literatura od roku 1848, je pak zcela cha
rakteristickým příkladem vývoje moderních kultur národních: je nositelem ná
rodního vývoje, je nástrojem obrození národního a sociálního vzestupu malého
člověka, dělníka a rolníka. Od literatury revolučních let z r. 1848 do roku 1860,
od Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové a literatury let 1870 až 1890, od vy
tvoření všech moderních směrů a forem literárních v našem moderním písem
nictví po letech osmdesátých a devadesátých až do doby přítomné sloužila lite
ratura a všechny kategorie našeho umění - divadlo a hudba, umění výtvarné,
malířství, sochařství a architektura - v té či oné formě tomuto velikému cíli:
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národnímu obrození a jeho vyvrcholení v politické národ
ní samostatnosti.
Soudím však, že ve chvíli, kdy této samostatnosti bylo dosaženo, takřka
instinktivně role naší národní kultury a především naší literatury se začala při
způsobovat nové situaci: přebírala znovu roli, kterou vlastně žila ve svém po
čátku od doby Husovy, v době před naším politickým pádem, t.j. snažila se zno
vu státi se evropskou a světovou a neomezovala se jen na svou lokální
a isolovanou úlohu národní. Nejvýraznějšími nositeli tohoto období naší ná
rodní literatury v době nejnovější - vedlejiných - byli František X. Salda a Karel
Čapek, v hudbě jím byli Dvořák, Smetana, později Suk, Janáček a jiní, v malíř
ství celá garda našich umělců od posledních desetiletí 19. století, v sochařství
Myslbek a Štursa. Stávali se evropskými a zjevně tíhli k tomu, aby se stali
světovými. Šli ruku v ruce s naším vývojem politickým, který vedl národ
k politickému, sociálnímu a hospodářskému uplatnění se v Evropě a ve světě.
Výrazem toho byl Masaryk v celém svém snažení politickém a jedním z nejjas
nějších projevů této politiky byla naše politika mezinárodní, zahraniční. Dovo
líte mi, abych řekl, že všecko moje snažení jako zahraničního ministra od dob
první republiky na poli mezinárodním bylo záměrně určováno těmito myšlen
kami, vědomím politické a kulturní synthese, za níž náš národ šel od doby nej
starší, vědomím jasného národního programu už od doby husitské, vědomím
nutnosti dostat se plně a definitivně k integrálnímu uskutečňování našeho pro
gramu obrozeneckého a dojít až k vrcholné úloze, jakou náš národ může hrát
v kulturním zápolení s národy ostatními: od češství k evropanství a k lidství.
Masaryk formuloval tento program s vyhraněním náboženským ve svých
úvahách o smyslu českých dějin. Soudím, že tato cesta - od národovectví k svě
tovosti, od národa k humanitě - platí a vždy platila o všech národech moder
ních, mravných, vzdělaných a vyspělých a že to platí i dnes - v době opětovného
formulování Společnosti národů v nové formě - vide než kdy jindy. A dává to
zároveň linie myšlení a práce našim spisovatelům. To neznamená, že na př. my
nemáme vzhledem k Němcům odporovat co nejradikálněji zlu a rozplývat se k
nim v nějaké sentimentální humanitě. Naopak i pro nás platí být tvrdým a ne
poddajným v boji o právo a snažit se vyhladit až do kořene to, co znamenal ne
lidský, nehumánni, barbarský nacism a fašism.
Tím docházím k praktickému závěru tohoto programu: naše literatura a
umění, naši literáti a všichni kulturní pracovníci mají úkol v duchu našeho ve
likého lidského a národního odkazu záměrně a důsledně sloužit k světové
duchovní expansi národa. Spisovatel má býti šiřitelem a zprostřed
kovatelem našich duchovních hodnot ostatnímu světu. Dělá t.zv. nepolitickou
politiku a tím politiku nejlepší. Nedělá práci a literaturu tendenční, vulgárně
propagační, ale chce představit ostatnímu světu svůj národ v umělecké řeči a
formě světové tím, že sám stojí na výši světové, a jsa na úrovni světové a přivádě
je naši národní kulturu a literaturu na tuto úroveň, řeší otázky stejně národní
jako světové.
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***
Aby mohla literatura a kultura tyto úkoly zdárně plnit, musí zůstat ve svém
sociálním prostředí především svobodná, tj. autonomní. Při všem
intimním spojení s celým ostatním životem politickým, sociálním a hospodář
ským musí se snažit stát nad tímto životem a suverénně jej duchovně ovládat.
Do svobody projevů literárních a kulturních vůbec nemůžeme nějakým rozho
dujícím způsobem zasahovat ani žádná strana a třída, ani jiné vlivy neliterární
a laické, ani přímé vlivy politické a ovšem ani stát.
To neznamená, že by se nám mohl zítra začít v literatuře a v duchové kultuře
vůbec roztahovat - jako tomu bývalo dříve - pod záminkou svobody myšlení
a uměleckého tvoření nějaký nový fašism a nacism. Byl jsem vždycky proti ono
mu liberalismu, který hájil stanovisko, že není demokratické potlačovat svobo
du fašismu; zastával jsem mínění, že také demokracie má právo na svou obranu;
kategoricky jsem odmítal ono pokrytecké stanovisko, která hlásali naši henleinovci a němečtí nacisti, že my máme povinnost uskutečňovat do všech dů
sledků své zásady demokracie, aby pak oni mohli na tomto základě svou dik
taturou vůdcovskou naši demokracii zničit. Kdo usiluje o svobodu
mou, nemá práva dovolávat se svobody pro sebe a tato
svoboda mu může a má býti odepřena.
Je otázkou politického umění posoudit, kdy politická svoboda počíná být
nebezpečná sobě samé a kdy a do jaké míry se má dočasně omezovat. Ale vždy
to musí býti jen do jisté míry a dočasně. To rozhodne praktická den
ní politika. Ideálem je míti tak vyspělý lid, aby v těchto věcech si dovedl uklá
dat disciplinu sám.
Ale žádné umění nemůže zdárně existovat bez svobody. Žádná literatura ne
může plnit s úspěchem svůj úkol bez svobodné možnosti projevu. Nemůže býti
ovlivňována ani thesemi stranickými nebo třídními, ani nějakou oficiálností
státní. Každé oficiální umění a hrubě tendenční oficiální literatura se ze dne na
den zprotiví a přestane mít hned účinek. Neznamená to, že stát nemůže a ne
smí zabránit určitým projevům politickým, jakmile se odějí do formy umělecké
ho a literárního projevu. Ale musí nesmírně přesně, opatrně a co možno liberál
ně vytýčit všeobecné hranice, přes které se nemůže a nesmí jiti. Takové vytýčení
je možné a správné. A měli by si je určovat nebo aspoň spoluurčovat především
spisovatelé sami. Také v tom vidím tu autonomii kultury a literatury a umění.

***
Z toho všeho dále plyne, že literatura a umění je vrcholným strážcem
především neporušitelnosti lidských práv. Nemá nikdy mlčet
k porušování demokracií si daného zákona. Nemá nikdy přecházet mlčením
zvůli ať byrokracie, ať zvolených orgánů a demokratických institucí. Má v této
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funkci doslova střežit bez kompromisování každé sebemenší právo,
lidu konstitucí a jinými zákony dané. Říká se, že je to úkolem tisku a t.zv. veřej
ného mínění. Ano, ale literatura, spisovatel, umělec má speciální poslání v ná
rodě a jednou z hlavních povinností jeho poslání je hájit vždy, všude a za všech
okolností fundamentální podmínky svobody člověka. Neboť svoboda je stat
kem, hodnotou absolutní a může býti omezována jen stejně platnou a stejně
a rovně uplatňovanou svobodou člověka druhého.
Tím vším je dán úkol spisovatelův v našem dnešním prostředí. Má státi vždy
tak vysoko, aby, jsa nositelem veškeré duchovní svobody ve společnosti, nebyl
ve své činnosti ani sektářem, ani dogmatikem. Jeho úkolem a posláním je, aby,
jsa kritikem společnosti, jsa nositelem všeho duchovního kvasu v národě, jsa
harmonisátorem někdy protichůdných tendencí a slouže k vytváření synthetisace různorodých proudů národní kultury, stál nad denním rmutem dočasných
vedlejších a bezvýznamných sporů a byl k nim všem objektivní a do značné míry
filosoficky tolerantní. Straníci a lidé zaujatí a předem stranickým stanoviskem
duševně spoutaní mohou si dovolit být nesnášenliví ve věci i ve formě. Spiso
vatel jím býti nemá. Spisovatel má vidět především člověka a pak teprve straní
ka. J inak by nemohl plnit svůj veliký úkol objektivního nositele duševního kva
su své společnosti; ta v rámci dogmatického stanoviska které
koliv strany nemůže nikdy býti duchovně dosti bohatá a
stává se v jistém smyslu vodou stojatou.
To však neznamená, - a to zdůrazňuji -, že by spisovatel neměl míti vyhraně
né stanovisko a chtěl býti obhájcem všech možných kompromisů. Naopak:
je to spisovatel, u něhož nedostatek charakteru je vždy věcí nejodpornější. Lite
rát je a má být - jsa stálým a důsledným výrazem svědomí národa - také nepod
dajným charakterem jako člověk skrz na skrz svobodný a prostě svůj.
Tím vším, co jsem dosud řekl, dotýkal jsem se stále thematu “literatura a poli
tika” v nejširším a nejvšeobecnějším toho slova smyslu. Chtěl bych nyní k tomu
dodati ještě toto:
Spisovatel je a může býti jako každý jiný občan straníkem přesto, že nemá
nikdy zapomínat na své nadstranické poslání v životě veřejném vůbec. Je a má
býti straníkem ve vyšším toho slova významu, t.j. má býti společenským a mrav
ním kritikem vůbec a tudíž i poměrů a nešvarů stranických. A že život politický
a strany jako takové bez stranických nešvarů existovat nemohou, vychází z psy
chologie politických stran samých.
Tu si musí spisovatel uvědomit, že demokratický stát má a musí míti za prv
ní a základní úkol plnit své poslání ve smyslu skutečně demokratickém, tj. hájiti vývoj co možno bez všeho násilí duchovního a fysického a ve smyslu striktní
ho plnění práva a spravedlnosti stejně pro všechny občany v duchu režimu,
demokracií stanoveného a demokraticky prováděného. Tu ovšem musí si přes
ně stanovit a určit, čím demokracie je a čím není. Pověděl jsem o tom vše nutné
ve své knize “Demokracie dnes a zítra” a odkazuji na ni.
Dodávám znovu, že odmítám jen ryze politický pojem demokracie ve smys
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lu liberalistickém, že demokracii chápu jako systém také ve smyslu hospodář
ském a sociálním a že v ní vidím zároveň uskutečňování určité filosofie mravní.
V tom smyslu je demokracie v dnešní době sama svou podstatou tak, jak já ji
chápu, vysoce revoluční. Dále v ní vidím systém, podléhající stálému vý
voji a zdokonalování, jenž nemůže znamenat trvalé petrifikování určitého po
litického režimu a určitých politických institucí. Jinými slovy: demokracii je
dlužno chápat jako systém vývojový, jdoucí uvědoměle k demokracii stále lepší
a lepší.
Tu však zároveň varuji před nějakým zbožněním státu a jeho
orgánů. Stát a společnost není a nemůže být i absolutním pánem individua a
jakýmkoli fetišem. Jsou určitá nezadatelná práva člověka vedle státu a společ
nosti a o vyrovnání vlivu těchto dvou faktorů se od dob nejstarších stále a stále
bojuje a hledá se určitá synthesa mezi státem a společností na jedné a indivi
duem na druhé straně. O tom nejlepší svědectví podáváte vy, spisovatelé, sami;
toto thema je tudíž jedním z nejčastějších v literárním tvoření moderní doby.

♦**
A konečně poslední věc: Jsou problémy, jejichž řešení a vyřešení zůstává ne
dokončeno a je stále o ně boj. Mluvíme dnes o fašismu a neuvědomujeme si, že
nám představuje myšlenkový systém, který od dávných a dávných let existoval,
který v dnešní své formě dostal právě toto jméno, obdržev k svému dřívějšímu
jménu, obsahu a formě zároveň některé dnešní časové znaky jako produkty pře
devším dnešní doby; existenci tohoto způsobu myšlení však ani zdaleka ne
smíme připisovati Hitlerovi nebo Mussolinimu. Je to směr a způsob myšlení,
jenž dávno a dávno nejen existoval, ale jenž nezmizí ani s touto válkou. Bude
me se my i naše příští generace v té či oné formě s ním potýkat stále. Neboťje to
prostě synonymum stálého, nikdy neutuchajícího boje o politickou svobodu či
nesvobodu v lidské společnosti.
Jsou jiné problémy podobné, i když rázu jiného a jež se týkají činnosti spiso
vatelské. Historie filosofie všech dob a věků vykazuje spor, někdy silnější, jin
dy mírnější, o spiritualism a materialism v různých jejich
formách. S konečnou platností nikdy spor ten vyřešen nebyl a, po mém sou
du, ani vyřešen nikdy nebude. Spisovatel si musí býti vědom, co myšlenkových
bojů, proudů, inspirací, vítězství a porážek tento spor pro lidstvo znamenal a i
dnes znamená, a měl by - i když se boje toho účastní a staví se více či méně vášni
vě pro nebo proti jedné či druhé thesi - stát přece jen nad tímto sporem anebo
vedle tohoto sporu s tolerantní objektivitou a filosofickou nezaujatostí. A to
tím spíše, že dnes přijímání nebo nepřijímání dialektického materialismu nemu
sí už míti vliv na fakt, je-li nebo není-li moderní člověk socialistou.
A dle toho by pak měl vyvozovat praktické důsledky politické a životní vů
bec. Oč krásnější, slušnější a spokojenější by byl náš veřejný život, kdybychom
se dovedli - jak to spisovatelé a veřejně působící činitelé mají - dívat na tyto a po
dobné otázky, a tím na náš úkol tvořitelů a budovatelů národní kultury, v tom
to smyslu: s filosofickou objektivností a tolerantností.
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Černý
Neosmělím se urážet svého čtenáře předpokládaje, žeje vůbec nutno dokazo
vat mu úlohu, kterou ve společnosti a vůči ní hraje, vždy hrála a vždy bude hráti
tvůrčí osobnost. Kdo by ji chtěl a směl popírati ze spisovatelů? Nikdo lépe
než oni neví zrovna o umění, jež je jevem eminentně společenským, že ho bez
osobnosti vůbec není: neboť umělecké dílo je právě typickým účinkem osobní
iniciativnosti a úsilí kvalitativního, je typickým projevem jedinečnosti, toho co
umím právě já, a nikoliv druhý, nikoliv každý; a současně toho, čeho si ti druzí
žádají a čeho potřebují, co je jim nutné, aby žili opravdu lidsky, kulturně. To,
co platí o společenské úloze osobnosti v umění, platí mutatis mutandis i na
ostatních polích sociálního projevu a života. Individualista to hlásá, ale kolektivistu ani nenapadá to popírati, neboť by popíral očividnost. Nedávno jsem
četl tento pronikavý výrok v proslulé již knize sovětského autora o zápasu před
Moskvou: “...Jistě jste nejednou slyšeli o masovém hrdinství Rudé armády. To
je fakt, to jsou svátá slova. Ale vězte, že není hromadného hrdinství, není-li vůd
ce, není-li toho, kdo vstane a jde první. Není lehké zvednout se k útoku a nikdo
se také nezvedne, není-li tohoto prvního, nezvedne-li se jeden, který vyrazí prv
ní, který vede, strhuje za sebou ostatní...” (Alexandr Bek, ‘Za námi Moskva’, II.
díl.) Myslím, že tento citát mluví za celou knihu. Ale komu by se zdálo, že tu bě
ží spíše jen o pouhý projev mentality vojácké a že se tu platně vyjadřuje jen vý
jimečná, kritická situace válečná - každá válka je krisí, jež suspenduje pravidla -,
tomu lze připomenout co o úloze a významu osobnosti a její tvořivé jedineč
nosti říkají výslovně Lenin i Stalin. Nejen že ji oba nevidí v kolektivistický organisované společnosti zkrácenu a nivelisovánu; zdálo by se naopak, že ji v ní vidí
potencovánu v účincích i. právech. A kdyby vůbec nebylo jejich projevů, za
všechno mluví prostá skutečnost jejich osobního působení v sovětské kolektivi
tě: je to skutečnost tak nesmírně nápadná, tak mlčky hlasitá, ba ohlušující, že
téměř nemohla nevést k nedorozumění. Myslím zde na známou knížku Andrého Gida a na způsob, plný nepochopení, jímž reagoval na kult, kterým sovětské
kolektivum uctívá osobnost Stalinovu. Tento básník celý život hlásal velikost
tvořivého, ba někdy i oprávnění netvořivého individua: v Rusku mu náhle však
působí obtíže, pochopit a přijmout skutečnost veliké osobnosti, kolektivem až
do projevů dětinské oddanosti zbožňované. Do té míry téměř pobuřující kla
dou zde všichni před sebe jednoho!
Nikoliv, o významu osobnosti v kolektivu nebude mezi námi sporu. Úloha
tvůrčího jedince v společnosti není otázka spornosti faktické. Nýbrž venkon
cem otázka spornosti mravní, otázka ethického oprávnění. Nebudeme-li se vů
bec přít o skutečnost sociálního působení tvořivé osobnosti, shodneme-li se, že
je v lidském vespolném životě málo činitelů nad ni významnějších, spor nasta
ne v tom okamžiku, kdy počneme mluvit o smyslu a oprávněných cílech jejího
uplatnění. Neboť někteří toto uplatnění vymezí a omezí právem společnosti
ony cíle přijímat nebo potlačovat, prostě určovat, při nejmenším spoluurčovat.
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Budou pro kolektivum vindikovat právo požadovat, aby osobnost svou tvoři
vou úlohu uplatňovala k společenskému užitku, ve směru cílů, jež si kolekti
vum k společnému dobru klade. Nuže, teprve tímto okamžikem stává se poměr
osobnosti a kolektiva, úloha individua v společnosti námětem možné diskuse,
neboť teprve nyní se klade otázka mravního poměru jejich. Vše předešlé bylo
jen konstatování nepopiratelné faktickosti.
Mám předem a zásadně za to - a ti, kdo smýšlejí sociálně, dají mi bez nesná
zí za pravdu - že společnost má právo žádat sociální kladnost individuální tvor
by. Ty ostatní upozorním prostě na to, že buďsi tvůrčí dílo sebe více projevem
individuálních schopností a osobnostní originality, působ si svému tvůrci sebe
více osobních radostí i drahých bolestí, buďsi sebe více v první řadě nástrojem
osobního sebevytváření - svým účelem a cílem je každé dílo předmětem sociál
ního konsumu. Požadavek sociální kladnosti uměleckého díla je tu jen jakýmsi
mravním a právním vyjádřením skutečnosti, že umělec bez publika je jen her
cem, hrajícím či grimasujícím v samotě svého pokoje před zrcadlem. Zajisté
může tím způsobem a před tím němým, neživým svědkem dát výraz i těm nejvyšším schopnostem: ale kde je zde, krom vlastní samolibosti, jaký soudce, podněcovatel a tedy i rozmnožitel těchto schopností, kde je ono napětí mezi tvůr
cem a hledištěm, napětí souhlasu a sympatie nebo odporu a vzájemného nepřá
telství, ale vždy plodné, protože nutí pudí, slibuje vítězství? A jistě může být
místečko před zrcadlem i jevištěm velikých samotářských rozkoší: ale nikoliv té
nejvyšší, jejíž jméno je radost, žejsem rozkoš způsobil i bližním, že jsem pánem
jejich citů a že se mně cit vlastní vrací stokrát znásoben. A také se umělec může
ve svém žárlivém osamění se svým zrcadelným vis-à-vis dotvářet a vybrušovat
k nejvyšší dokonalosti sebe samého, ba, zdálo by se, že sebou samým se nejprav
děpodobněji stane právě na poušti, a byť i sebe uměleji okolo sebe vytvořené.
Ale tu se ptám, jakýmže způsobem se vlastně stáváme sebou samými? Bez nich,
bez těch druhých, anebo spíše proti nim? To jest v ustavičném styku s nimi a ko
nec konců jejich nedobrovolnou pomocí?! A vůbec, a dále: jestliže si kladu cíl
úplného seňc-vytvoření, potřebuji k tomu uměleckého díla, jakožto vnějšího
výrazu, dokladu a vedlejšího produktu procesu sebevytváření, anebo pouze to
hoto procesu samotného? Proč by se tu tvůrce neomezil tedy na pouhé vnitřní
prožití díla, na zážitek jeho vzniku, aniž je učiní skutečným, objektivním a smys
lovým předmětem? Tu pak by znovu platilo, že nejkrásnější úlohy zůstanou nesehrány, nejkrásnější básně nesepsány. Nasnadě je potom inverse té proslulé
věty: nenapsané básně budou nejkrásnější! A to je paradox, jímž se omluví a
okrášlí každá sterilita, každá neschopnost uměleckého činu. Nikoliv, není a ne
může být umění bez publika. Jsou zajisté umělci, a velicí, kteří si nevybírají ve
vrstvách publika již hotových, ale své publikum si vytvářejí; nejdou za ním,
nýbrž čekají, až se kolem jejich nesnadného díla konstituuje vybraná menšina
duchů spřízněných. Zrovna moderní doba poznala početněji tento typ umělce
v tiché oposici k měšťanské společnosti, ale nebyl neznám ani antice; ba, právě z
antiky odvozuje své pověstné programové heslo: Odi profanum vulgus. Nuže,
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ani tento umělec, záměrně omezený na jedinou vrstvu a často vrstvičku obecen
stva, netvoří do vzduchoprázdna: a i kdyby mu při tvorbě, při působení, při sebe-vytváření tanul na mysli a v srdci zcela osobitý ideál čtenáře, který bude mít
třebas tvář a podobu jediné milované bytosti, pro niž tvoří, jíž se chce líbit,
jejíž jediný souhlas chce mít, pro niž sebe-vytváří (a neklame se: každý umělec
má svou ideální představu obecenstva, jíž se orientuje, a velmi často tato před
stava se ztělesňuje v skutečnost milé osoby), tento umělec dále zůstává živým
důkazem sociální povahy umění, společenského rázu jeho určení, a demonstru
je volky nevolky a téměř per absurdum, že uměrlí, abyjím bylo a aby splnilo své
poslání, musí být sociálně kladné. To neoddisputuje žádný individualistický
solipsista.
Tážeme se nyní, jakým způsobem nebo jakými způsoby se sociální kladnost
a dobrodějnost tvůrčí práce osobnosti projeví, v jakých formách je vztah osob
nosti a kolektiva dán. Vidím dvě takové základní formy, dva hlavní typy umě
lecké povahy a vůle, dva póly, jež by bylo snadné postavit proti sobě, ale jež ve
skutečnosti vždy v každém jednotlivém umělci interferují, vždy jsou v něm smí
šeny v nestejném a proměnlivém poměru a vždy jsou v něm dány spolu obě:
Vidím především umělce, jenž je výrazem, úhrnem, esencí své doby a spole
čenské skupiny. Ta doba může být kratší nebo delší, a představovat desítiletí,
tak jako dekadentní básník vyjadřuje sklíčenou náladu nedlouhého období na
sklonu století, nebo může zahrnovat nekonečné lidské věky, jako je Dante
myšlenkovou, citovou i volní summou celého středověku. A ona společenská
skupina může být skrovná počtem, jdouc od společenské jednotky krajové až
k celé sociální třídě, k národu a případně k lidstvu celému. Co však vždy charakterisuje zde umělcovu osobnost, je její povaha nebo vůle být “un miroir
vivant de 1’univers”, jak říkal Viktor Hugo: umělec zde zrcadlí dobově-sociální
obsah, je mluvčím své obce a doby, neboťji pronikl a pochopil vjejí skutečnosti
a potřebě. A ona stojí za ním, souhlasíc s ním a slavíc jej, neboť on především
souhlasí s ní a z této zrcadlivé jednoty a harmonické symbiosy čerpá svou sílu.
Je mluvčím toho, co jest dáno. Jeho osobnost je, řekl bych, ztělesnitelská. Za
jisté tento typ sám obsahuje nespočet stupňů a odstínů povahy někdy mravní:
od bytosti, jež se chytá časové módy, své skupině lichotí třebas vjejích neřestech
a přijímá poslušně direktivy a pokyny, k bytosti, jež ráda střásá tíhu své samoty
a jedinečnosti rozplývajíc se blaženě v nirváně davu jako kapka v moři, a dále
až po bytost vladařskou, jejíž moc nad dušemi plyne z pronikavého poznání
zákonitostí společenských, z pochopení stavu a směru vývoje a jeho potřeb, ne
bo po bytost, která je silou své lásky jakoby mravní esencí doby a skupiny a ja
kýmsi svědkem věčnosti v nich, strážcem a nositelem duchovně-mravních kon
stant kmenových, národních, lidských. Chceme jen říci, že základním rysem
povahy tohoto typu je souhlas. Nespojujeme s tímto určením věc hodnocení, o
to zde neběží. Nijak ostatně nelze snižovat umělce proto, že nedovedl nebo od
mítl se postavit proti své době, své třídě, svému národu. Souhlas je věcí stejně
velkolepou a vznešenou jako nesouhlas a boj, je-li účinkem pochopení a lásky.
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A mluví-li Barrěs ze svých mladých vzpomínek s patrnou ironií o národních
apotheosách básníků a o těch nesčíslných davech občanů, jež v památné noci
na pařížských ulicích před Hugovým katafalkem, “šílely nadšením radujíce se,
že zrodily boha”, samotné jméno mrtvého básníka vyvrací jeho opovržení. Stej
ně by je stačilo vyvrátit jméno Balzacovo, jež je přímo symbolem dobově-sociální věrnosti a výraznosti až po ono katolicko-monarchistické přesvědčení
autorovo, nebo jméno Walt Whitmana, jemuž lidské štěstí a vůbec lidské po
slání bylo jen otázkou správné výchovy a správně pochopené přirozenosti, s je
jíž danou povahou naprosto souhlasil. Zajisté: básník má mluvit z lidských srd
cí, vždyť mluví pro lidská srdce. Má mluvit za lidi, vždyť mluví k lidem.
Je otázka nyní, zda mluvit pro lidi a jejich dobro neznamená někdy mluvit
proti nim. Není-li milovat je totéž jako rozejít se s nimi. Neboť jestliže jednou
osobnost dobu a sociální skupinou zrcadlí a obráží, po druhé ji silou svého du
cha dotváří a dovršuje: dává ve svém díle jasný výraz tomu, co v dobově-sociální skutečnosti dříme a temně touží, co samo sebe v ní nechápe a přece je názna
kem budoucnosti nejautentičtější. Jasnozřivě tvůrčí osobnost zde časovou i
společenskou realitu předstihuje: je nyní velkou “předjimatelkou’’, jako byla
prve ztělesnitelkou. Desítky příkladů se tlačí do pera. A protože jsme před chvil
kou uváděli Balzaca-ztělesnitele, jak nevzpomenout nyní kontrastového zjevu
Stendhalova: říkal o sobě nad všemi svými neúspěchy, že bude čten okolo roku
1880, a uhodl do puntíku. Rozšíříme-li oblast platných případů, náleží sem
všichni velcí utopisté a revolucionáři, socialističtí myslitelé především. Také zde
všude běží o úlohu sociálně kladnou, o tom nemůže být sporu! Ale všimněte si,
že v tomto případě předjimatelském o této kladnosti kolektivum může pochy
bovat, a nejvíce právě ona skupina lidská, na niž se osobnost obrací, již si přeje
svým dílem změnit. A máte dánu situaci konfliktu individuální osobnosti s ko
lektivem. Tisíckrát se ve vývoji vyskytla ve formách ostřejších i mírnějších, sto
tvarů a podob má osobnost nekonformní, jako jich měla sto osobnost zrcadlivá:
od lžiosobnosti geniálnického diletanta, jenž se brání jakékoliv námitce prostě
tím, že žádnou neuznává a opředen vlastnoručně legendou aristokratické vybranosti, opancéřován opovržením k lidské hromadě, opírá svůj nárok jednou
o mythus výsostných práv ducha, po druhé naopak o povýšenost rodu, ne-li své
“čisté”, nordické nebo jiné krve, až k osobnostem, jež přijaly svou nedobrovol
nou samotu jako trest za to, že člověk vskutku není beztrestně lepší než druzí,
a jejichž tvořivá a pracovitá pýcha, urážlivá sice, ale stejně často urážená, je
jen formou pokory, obětující všechno štěstí okamžitého úspěchu a vlastní ra
dosti budoucí radosti lidské. Od jednoho pólu k druhému stupnice je vpravdě
nekonečná. Umístěte si na ní kde chcete a uznáte slabocha a vraha Villona, ne
sociálního spíš mořem opovržení, jež od lidí spolykal, než opovržením, jež by
lidem rozdal. Byrona, Shelleyho i Keatse, tři vyhnance ze svého národa, své tří
dy. Stendhala, s osmdesáti prodanými výtisky svého nesmrtelného románu.
Máchu, jehož “Máj” je ironisující kritice “to, co se nic nazývá”. Carlyla-“antisnoba”. Bloya-“antiprasáka, to jest nepřítele lidí všech”, jak říkal. Vignyho vje-
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ho “věži ze slonoviny”. Verlaina v smradlavé špíně jeho doupěte. Heineho na
nuzáckém lůžku nemocného proletáře. Rimbauda na útěku z poesie a civilisace
k divochům. Dostojevského na útěku před luzou “slušných” lidí k “poníženým
a uraženým” a k Bohu. Nietzscheho, uprchlého do snů o nadčlověku před Něm
ci, křesťanstvím a měšťáky. Koho mám ještě jmenovat? Snad celý typ “básníka
prokletého”, jak se formoval od konce osmnáctého století, od Gilbertů a Chattertonů, romantickou vzpourou, přes Desbordes-Valmorovou, Poea, Baudelaira až k posedlému spiritualistovi Mallarméovi, a dál až do našich dnů k po
slední své podobě, jíž je “čirost” valéryovská? Nebo typ rovnoběžný a velmi čas
to souvislý, jímž je “básník bohémský”? Můžete mít oprávněné pochybnosti o
účinnosti vzpoury, jak ji ztělesňují tyto typy, nelze však nijak popřít, že jsou vý
značným a často výslovným projevem nekonformity tvůrčí osobnosti s kolekti
vem, zde s kolektivem společnosti měšťanskou třídou uspořádané. A nesčíslné
jsou i projevy a formulace konfliktu osobnosti s kolektivem: Shelley radí básní
kovi, aby nepsal nic, k čemu ho nenutí osobní přesvědčení o pravdě, a nepři
jímal rady od hlupáků, neboť “čas převrací názor blbého davu a současná kriti
ka představuje pouze úhrn bláznovství, s nímž jest geniovi bojovat”. “Svět je pln
pitomců, a vám jde o souhlas světa!”, volá Carlyle. “Vy máte za to - posmívá se
mladý Barrěs - že bych chtěl být pochopen kýmkoliv? Píšu, abych uvedl pořá
dek do sama sebe... Fuj, pane! Chtěl byste za tři franky padesát poznat mé nej
jemnější složitosti. Nejdřív vykonejte předběžná studia či spíše obraťte sejinam,
neboť nic mne nepřesvědčuje, že jste se narodil, abychom my dva spolu roz
mlouvali...” volím úmyslně výroky krajní, až po ten osobivý tón aristokratické
ho francouzského esthéta, zabořeného do svého uctívaného já. Schválně pomí
jím hlasy bolestnější, ty spíše utištěné než vzbouřené, jež nesouhlasem své osob
nosti s kolektivem trpí a vzdaly by se ho rády. - A nyní: kdo rozsoudiv těchto
sporech? 7. vašeho překvapení čtu odpověď. Což, alespoň ve většině případů
zde uvedených, budoucnost už jednoznačně nerozsoudila, a to ve prospěch
osobnosti? Nuže, rozsoudila vskutku, a přijímám toho soudce. V poslední in
stanci soudí v konfliktu osobnosti s kolektivem vskutku platně jen on: budouc
nost. A vím dobře, že je trochu směšné odvolávat se z přítomných sporů k tribu
nálu budoucnosti: podobá se to ústupu. Ale kdo přistřel ostatně apél k budouc
nosti tímto komickým přízvukem? Ubohá slota, jejíž případ je zcela jasný již
kritice a názoru současníků, ale která se dovolává a odvolává, kličkuje z nouze
a nevědouc kudy kam mrká k budoucím věkům s výmluvou: Však prý uvidíme.
Stendhalův apel k budoucnosti však není (a nikdy nebyl) směšný. Ptáme se však
na možnost soudu bezprostředního: komu náleží, aby se vyslovil současně o
sporu osobnosti se společností? Tu se zajisté jeví na prvním místě potřeba a
úloha pravé konstruktivní kritiky, strážkyně nezadatelných práv osobnosti
jako sociálního zdraví. Na té jest, aby poznávala, kolik živiny plodné pro kolek
tivum je v tom, co vzpurného a zdánlivě bořivého přináší nekonformní osob
nost, a aby ji bránila, stejně jako aby odmítla nároky její přebujelé samolibosti.
A jestliže se osobnost nepokoří? neboť je silná svým přesvědčením a ví, že omy
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ly kritiky se historie hemží neméně než osobními nároky na pravdu. Pak nevi
dím - pro nekonformní osobnost - jiného rozhodčího otázky, má-li či nemá se
kolektivu pokořit, než její vlastní, osobní mravní svědomí. A vidím-li až příliš
často, že kolektivum osobnost umlčí nebo ztrýzní majíc k tomu moc, nevidím,
že by k tomu, toto svědomí a tuto osobnost lámat násilím, mělo jakékoliv právo.
A jsem předem nakloněn a myslím, že i kolektivum si může dovolit věřit v
opravdovost takového vzpurného svědomí: lze věru mít za to, že kdo se dovedl
zříci bezpečných .úspěchů svého života pro možnou cenu dobré pověsti budou
cí, kdo se vzdal výhod shody se svým kolektivem pro věrnost tomu, co pokládá
za dobré člověku, a třebas i proti jeho vůli - má své svědomí v pořádku.
Mohl bych zde přestat. Ale chce se mi vrhnout na antithesu osobnosti a ko
lektiva ještě jediný, poslední pohled. Zajisté běží o antithesu. Bývá častěji for
mulována termíny poněkud odlišnými: říká sejí spor individua a společnosti.
Někteří ji vidí zvlášť strmou, nesmiřitelnou a mluví o její věčnosti. Věčná je bez
pochyby jejich dvojice a napětí mezi nimi; klade se otázka, je-li nutně stejně věč
ný i jejich boj. Nuže, všímám si toho, že tato antithesa je nerozlučně spjata sjistými historickými, to jest kontingentními, tedy časovými a proto i dočasnými
podmínkami společenského vývoje, jsouc přirozeným důsledkem nejprve řádu
feudálního, pak řádu měšťanského, a dokonce jejich charakteristickým rysem.
Ptám se, není-li jejím osudem, aby zmizela s nimi; není-li z počtu těch antithes,
které nejsou podstatně dány v samém pojmu lidskosti, ale s postupem vývoje
se rozplývají v harmonii synthesy či integrace vyšší, v níž oba póly trvají sice dá
le, ale doplňují se a potencují, místo aby se potíraly; není-li věčnost tohoto pro
slulého sporu prostě ubohou lidskou věčností, věčností několika století, na je
jichž konci možná stojíme, nemohouce dosud s antithesou hnout jednoduše
proto, že ji ještě stále navykle klademe v termínech, v nichž je vskutku nevyřešitelná: v termínech měšťanského světa a jeho myšlení. Neboťjak ji v těchto termí
nech řešit, když je právě esenciálním rysem tohoto světa a ten měšťanský svět ji
zrodil jakožto právě antimonii neřešitelnou? Nuže, dovolte mi říci, jak sám si
formuluji termíny slavné a zdánlivé hádky individua či individualismu s kolek
tivem. Říkám si především - a v tom se tuším všichni shodneme až na několik,
kdo prostě vidět nechtějí - že formou vespolného života a lidských vztahů ko
lektivních, k níž svět nutně a právem spěje, je socialismus: a nemluvím tedy o
poměru individua a kolektivu, ale - domnívám se: přesněji a upřímněji - o životě
individua v socialismu. A, za druhé, vyměňuji i druhý termín antimonie a na
místo individualismu a individua dosazuji - osobnost. Po celou dobu své úva
hy jsem mluvil o osobnosti, slova individuum se úmyslně vystříhaje: nanejvýš
jsem se zmínil o vzpurné lži-osobnosti. Neboť mezi individuem (a individua
lismem) a osobností (a personalismem) činím právě ten rozdíl: Individuum je
mně summou náhodných a přirozených věcí, darů i nevýhod, jichž jedinec na
bývá bez svého vlivu; individuem jsem, narodiv se toho a toho roku toho a toho
století, v Praze a ne v Americe, jako Slovan a ne černoch, jako muž, zdravý nebo
nemocný, tak a tak dědičně zatížený nebo naopak s těmi a těmi talenty, v rodi-
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né milionáře nebo měšťánka nebo chuďasa, svým sociálním původem spoluurčován k té a té existenci atd.: mým individuem je dána má přírodní nestejnost,
rozlišnost, nerovnost vzhledem k ostatním individuím. Osobnost pak je to, co
ve mně ze své přírody a náhodnosti vytvořím silou vlastní práce na sobě samém,
silou svého rozumu, svého ethosu, své svobody; osobnost je ve jménu lidské
dokonalosti a plnosti zpracované a dovršené individuum, jež v sobě rozvilo
všechny dané možnosti tvůrčí až ke kvetu a plodu. Jako individuum jsem prostě
dán a determinován; osobností se stávám. Individuum je řádu fysického; osob
nost řádu mravního. Jako individuum jsem vůči ostatním nestejný a nerovný;
jako osobnost zůstávám zajisté nestejný, ale ze samy osobnostní podstaty ply
ne zřejmost mravního práva na obecnou rovnost všech v plném lidství, hodném
toho jména. Nuže, jako je pravda, že socialismus čiší chladem k pojmu indi
vidua, tak je pravda, že celý gravituje kol pojmu a ideálu osobnosti. Neboťsám
smysl socialismu je právě v tom, aby každému jednotlivci byla dána objektivní
možnost úplného rozvití, uskutečnění i uplatnění tvůrčích možností v něm
obsažených a plného osobního štěstí. Socialismus nemá jiného původu než po
hled na bídu individuí vyhnaných z naděje a možnosti realisovat své lidství
v osobnosti. Jeho cesta záleží právě v tomto vývoji nebo přeskoku z individua
v personalitu, či jak Engels říká: “Je to skok lidstva z říše nutnosti do říše svo
body.” Mluvme tedy o antithesi individua a kolektivu, o boji individualismu a
kolektivismu v měšťanské společnosti; ale mluvme o životě a rozvíjení osob
nosti v socialismu. A chcete-li snad hovořiti v starých termínech, ale rozuměti
ovšem individualismem úsilí o osobnost, lze říci, že je možno být socialistou
z individualismu spravedlivě cítícího, jako je možno klást individualismus za
cíl socialismu správně pochopenému. Neboť socialismus není leč vyrovnání a
jednota obou pólů.
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Peroutka - Setkávání a střetávání
Václav Holešovský
Naše cesty se zkřížily krátce po únorovém puči, kdy jsem se stal jedním z člán
ků v projektu dostat Ferdinanda Peroutku za hranice. Skupina sociálně-demokratických a národně-socialistických studentů, k níž jsem tehdy patřil, došla k
názoru, že mám být pověřen navázáním prvního kontaktu. Že se prý k tomu
nejlépe hodím, poněvadž budím důvěru. Technické detaily provedení měli pak
s Peroutkou projednat jiní.
Ukázalo se, že toto rozdělení úkolů bylo vysoce prozřetelné. Já, Peroutkovi
naprosto neznámý mládenec, zčistajasna se objevivší u dveří jeho bytu, jsem
byl nejen vpuštěn, ale dokázal jsem Peroutkovu důvěru získat natolik, že po
dvou asi tak hodinových návštěvách přistoupil na schůzku s dvojicí, která mě
la na starosti probrat technické detaily provedení. Když mi naproti tomu pozdě
ji připadla malá dílčí úloha v samotném provedení - přinést jakési zavazadlo
k sjednané hodině a místu na smíchovské nádraží - dopustil jsem se elementární
hlouposti, která se nám všem nemusila vyplatit. Přijel jsem totiž na smíchovské
nádraží obut v zbrusu nové tenisky, připoutávající pozornost svou běloskvoucí
nádherou. Operace sice počítala s tím, že Peroutka nebyl ještě soustavně sledo
ván, ale nějakého tajného před nádražím mohlo klidně napadnout zjistit si, kam
si to ten extravagantně obutý mladík s inkongruentním kufrem šine. Však si mě
Peroutka i Slávka, když nakonec všechno dobře dopadlo, v exilu s těmi bělost
nými teniskami znovu a znovu dobírali.
S odstupem času se ve mně však probudila otázka, zdali ve skutečnosti sa
motné navázání kontaktu a získání Peroutkovy důvěry nebyla ta hlavní nezod
povědnost, které jsem se dopustil. Kde jsem měl záruku, že některý článek
účastníků operace Útěk, skrytý v přítmí spiklenecké anonymity, není agent
STB? K jakým rizikům jsem to Peroutku sváděl se svou důvěru budící vizáží
a aktivisticko-idealistickým zanícením? Pravda, neměl jsem tehdy ještě pohled
na svět zkažený špionážními romány Helen Maclnnes, kde se to hemží doppelagenty, ale i bez toho možnost zrádných pastí musila tenkrát napadnout každé
ho, kdo byl v mé situaci. Mne také napadla. Rozdíl byl v tom, že o několik let
později bych se asi byl neodvážil na sebe takovou riskantní odpovědnost vzít,
kdežto v březnu a dubnu 1948 jsem neváhal.
Když jsem jednou tyto pochybnosti vyslovil, vyšlo najevo, že Peroutkova
důvěra nebyla tak docela slepá, že kriticky zvážil plán provedení, že měl k po
rovnání jiné alternativy útěku, které se mu nabízely. Rozhodující roli však
hrála Peroutkova preference pro podnik inspirovaný angažovaným idealis
mem zpolitizovaných studentů, který se mu zdál spolehlivější a důvěryhodnější
nežli napůl komerční, napůl politické nabídky od příslušníků starší generace.
Zaplať pánbůh, vyšlo to. Ale pokaždé při té vzpomínce mám mrazení, jak
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všechno viselo na řetízku důvěry mezi řadou článků mladých lidí, kteří se ne
znali.
Peroutkova metoda vážit lidi a jejich charaktery osobní intuicí a na základě
smysluplných detailů patrně nebyla bez nebezpečí selhání, ale když fungovala,
což bylo většinou, byla velmi mocná, často fascinující, a pokud jí bylo použito
v polemikách, absolutně zničující. Peroutka byl mistrem v podání portrétu lidí
na základě symbolického detailu, či drobného výroku, či uřeknutí, dávajícího
nahlédnout do jejich podstaty. To mě vlastně na Peroutkovi upoutalo dávno
předtím, nežli jsem se obeznámil s jeho úlohou v předválečném žurnalismu a
kulturním životě, dávno před lety 1945-46, kdy jsem se začetl do jeho Budování
státu, do sbírek eseji Ano a ne, Jacíjsme, kdy jsem začal hltat jeho úvodníky
v Dnešku a ve Svobodných novinách, dávno před tím, než jsme se seznámili
osobně.
K mému prvnímu, jednostrannému seznámení s Ferdinandem Peroutkou
došlo v zimě roku 1938, u příležitosti pohřbu Karla Čapka. Poslouchal jsem
tehdy rozhlasový přenos pohřebních obřadů vjedné malé obci u Vysokého Mý
ta, v chalupě pantáty Nováčka, kde jsem trávil jako patnáctiletý gymnasista
zimní prázdniny. Mikrofon registroval enervující štkaní Olgy Scheinpflugové,
podbarvující osobní tragikou oficielní projevy nesené duchem obligáního čes
kého oslavného pathosu. Pak přišla řada na Ferdinanda Peroutku. Krátký,
jednoduchý projev, tak docela jiný než všechny ostatní, rezervovaný a přitom
osobně vřelý, pronesený oním prozaicky jednotvárným tónem, který byl, jak
jsem později zjistil ve Svobodné Evropě, pro jeho přednes tak charakteristický.
Jedna část projevu mi však uvízla v paměti téměř doslova, a to Peroutkova
zmínka o posledních zápisech v Čapkově poznámkovém notesu, kde mimo ji
né stálo: “Dát Ferdovi spravit lampičku.” Nenápadná, všedně faktická po
známka. Ale jak výmluvná, když pronesena nad hrobem, jak výmluvná snad ani
ne tak pro nahlédnutí do Čapkovy soukromé osobnosti, jako pro nahlédnutí
do duše a stylu muže, který ji považoval za dost významnou, jako hlubokým
smyslem obtěžkaný dokument, aby ji citoval v pohřební řeči.
Nejkrásnější příklad charakteristiky prostřednictvím zdánlivě podružného
výroku, na který nezapomenu, je v Peroutkově eseji o velikosti T.G. Masaryka,
nevím už, ve které sbírce. V posledních letech svého života Peroutka někdy
hostům poukázal na originál skupinové karikatury “Pátečníků” od Adolfa
Hoffmeistra, který visel v jeho obývacím pokoji, s melancholickým podotknu
tím, že on je poslední, který je ještě naživu. Najedná z mých posledních návštěv
ještě dodal: “To všechno, co jsme za první republiky dělali, je pryč. Nic z toho
nezůstalo.” Řekl to svým obvyklým suchým tónem konstatování faktu, ale pod
tím bylo cítit tak zdrcující rezignaci, že jsem se pokusil o útěchu, o demonstraci,
jak myšlenky tehdy vyslovené žijí rozptýleným životem v následujících genera
cích, a nejsou ztraceny. Vylovil jsem na důkaz z paměti některé pasáže z jeho dí
la, které pro mne zvláště mnoho znamenaly, mezi nimi právě onu pasáž o Ma
sarykově velikosti.
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Peroutka tam vybudoval obraz Masarykovy osobnosti na drobném, zcela ne
konvenčním postřehu. Nikoliv na jeho díle jako filosofa -jako filosof Masaryk
Peroutkovi příliš neimponoval - nebo jako státníka, nýbrž na základě kratičké
ho výroku v Hovorech, který pro Peroutku symbolizoval podstatu Masarykovy
velikosti, totiž Masaryka jakožto model mužnosti. Masaryk tam hovoří o
problému antisemitismu a o svém vlastním postoji, a ke konci dodává cosi v
tomto smyslu: “Morálně jsem antisemitismus překonal. Citově nikdy.”
Tento výrok pak Peroutka podrobně rozvedl, vyzvedávaje jeho mravní
implikace - Masarykovu odvahu dívat se na sebe objektivně a prostě doznat, co
zjistil, jakkoliv to bylo nelichotivé a mohlo býti zamlčeno. Peroutka odhalil sí
lu v doznání slabosti. Tento hluboký postřeh na mne udělal nesmírný dojem,
jakož i ta nekonvenční schopnost vycítit cosi tak podstatného ve zdánlivě po
družné poznámce. Tento postřeh zároveň prozradil mnoho o autorovi samém,
o jeho pojmu mužnosti a o jeho nároku být počítán k jejím modelům. Na ta
kovýchto literárních zážitcích, nastřádaných v prvních poválečných letech, se
zakládal můj obdiv a úcta k Peroutkovi jako člověku.
K tomu pak ovšem jeho jedinečný styl, zejména polemický: táž schopnost vy
hmátnout zdánlivě podružný výrok či uklouznutí, tentokrát za účelem rozcu
povat jej a odhalit v něm širší hloupost, omezenost, pokrytectví, záludnost či
zlý záměr napadeného odpůrce; schopnost podmalovat vývody groteskním pří
měrem, konkrétní paralelou, nevinně-rafinovaně voleným, avšak málokdy
obecně známým citátem z klasiků (nejraději ruských); a neustat ve volném
proudu svrchované ironie, až z odpůrce nezbyl než směšný, obnažený hastroš.
Tento styl mi nesmírně vyhovoval. Byl to živý příklad smrtící magie slova konfrontujícího brutální sílu, nabubřelost, aroganci, i čirou hloupost. Byla v tom
rozkoš vidět všeliké Goliáše svíjet se v bezmocném vzteku, zasažené laserovými
paprsky výsostného ducha ironie ze stratosféry mravní a intelektuální nadřa
zenosti.
Během let jsem se značně přeorientoval, pochopiv určité slabosti této oslňu
jící polemické techniky a širší možnosti střízlivé analytičnosti bez stylistického
jiskření, avšak v předpučových letech to bylo moje, jistě z nějakých podvědo
mých osobních důvodů, o nichž se netřeba šířiti. Nicméně, okouzlení tímto po
lemickým stylem nikdy nevyprchalo. Tak třebas dodnes lidem rád opakuji
Peroutkův geniální aforismus z padesátých let, kdy u nás jednou byl na večeři
na sto osmé ulici a Amsterdam Avenue, a během stolování přihodil do konver
zace toto: “Víte, pane Holešovský, jaká je definice amerického politika? Na
rozdíl od Luthera, jeho zásada je - Hier steh’ ich, und kann auch anders."
Když už o Peroutkově stylu, nemohu si odpustit vzpomínku na roztomilou
episodu z mých ruštinářsko-češtinářských studií na filozofické fakultě Karlovy
univerzity. Po složení příslušných zkoušek nadešel čas zvolit si témata pro stát
ní práce. Dostavil jsem se tudíž k profesoru Bohuslavu Havránkovi o schválení
a záštitu svého námětu pro obor ruštiny: “Rozbor Leninova slohu.” Profesor
Havránek byl námětu víc než nakloněn, usmíval se, ba řekl bych takměř tetelil
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se, pokud si univerzitní profesor jako on mohl dovolit veřejně se tetelit. Sám
komunista, považoval mé zřejmě za mladého soudruha, který si už výběrem té
matu pro státní práci prozřetelně připravuje péro do stranické čelenky. Načež
mi nedalo, a povídám, na nic zlého nemysle, z žádného jiného důvodu než čistě
pro informaci: “Já, pane profesore, si pro státní práci z češtiny vybral u profeso
ra Šmilauera paralelní téma, totiž - ‘Rozbor slohu Ferdinanda Peroutky.’ ”
Nikdy v životě jsem neviděl něčí od ucha k uchu se usmívající tvář tak náhle
zhasnout, protáhnout se a zvadnout jako v tu chvíli. Po této nechtěné ráně pod
pás schůzka rychle skončila ve znamení mumlaných a mimicky vyjádřených
rozpaků. Havránek se nedokázal vzpamatovat, aby dal svým citům průchod
artikulovanou promluvou.

***

Roky mé práce pro Svobodnou Evropu, má léta tovaryšská, byla obdobím
povlovných změn v mém poměru k Ferdinandu Peroutkovi. Větší odstup k po
stavě mistra, rostoucí důvěra ve vlastní úsudek, respekt, ale s rezervami -jedním
slovem zrání, tak jak už to bývá v normálních světabězích.
Na počátku, když jsem se ocitl v létě 1951 po třech pařížských letech v New
Yorku, ženatý, ale bez kvalifikací, ulehčil mi Peroutka existenční problém tím,
že mě přijal jako volného spolupracovníka, pisatele rozhlasových pořadů. Ne
patřil jsem ke skupině Skutečnostníků, kde si mladí exulanti před založením
Svobodné Evropy dělali pisatelské renomé a tím průkazku rozhlasově redak
torských schopností. Bylo tedy pochopitelné, že mi Peroutka napoprvé řekl:
“Jak já ale mohu vědět, pane Holešovský, že umíte psát?” Já si sám nebyl tak
docela jistý, ale přišel jsem hned na začátku s návrhem pravidelného pořadu,
na který jsem si troufal. Měl to být pořad ve formě osobního dopisu fiktivnímu
příteli komunistovi, o kterém by se předpokládalo, že si udržuje původní idea
listickou komunistickou motivaci, aleje čím dál více rozčarováván stalinskou
realitou a potřebuje si to s někým prohovořit. Myšlenka se Peroutkovi líbila, a
můj nultý pořad na ukázku vyhověl aspoň natolik, že posloužil jako podklad
ke spuštění programu na vodu, či spíše na vzduch. Pak k tomu přišly jiné pořady
- “Čteme ze zakázaných knih”, “Jak vzniká totalitní stát” ajiné příležitostné za
kázky. Peroutkovi se moje psaní čím dál víc líbilo, a já byl v sedmém nebi. Uzná
ní od mistra, možnost dělat cosi, co se tehdy jevilo jako činnost nejvíce se podo
bající “osvobozování Československa”, co mohlo být uspokojivější?
Brzo však nastaly s programem “Dopis komunistickému příteli” potíže.
Někdo nahoře v amerických patrech redakce začal čichat kontraband. Jakže?
Psát svobodoevropské protikomunistické programy z politických pozic levice,
socialismu, ba i marxismu? Jak se to rýmuje s bojem proti “ateistickému komu
nismu”? Není úkolem zahraničního rozhlasu líčit výdobytky fungujícího ka
pitalismu pod slunce svobody? Vycházet z pozic liberální demokracie a mírného
pokroku v mezích zákona? Podivné jevy pražského jara, jako odboj komunistů
proti komunismu ve jménu komunismu, byly ještě zahaleny v šerých mlhách
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budoucnosti. V letech 1952-54 tudíž nadredaktorským dohližitelům ještě ne
došlo, že pro členy strany je stalinismus ideově nejzranitelnější zevnitř, ze zá
kladních principů Marxovy demokraticko-revoluční myšlenky. Čili - program
narazil. Avšak Peroutka nad ním držel ochrannou ruku. Jemu byla věc od za
čátku úplně jasná. Jak se mu podařilo konkrétně program zachránit, nevím.
Pamatuji se ale, jak mi jednou po takové nadredakční konferenci naznačil a na
pověděl: “Víte, pane Holešovský, tady musí být člověk pořád jako Cincinnatus,
jednu ruku na pluhu a v druhé meč.”
Peroutkovy rozhlasové komentáře pokračovaly více méně stylem jeho předpučových úvodníků, avšak změněná situace tento styl jaksi devalvovala. Ne že
by ztratily na invenci a rafinovanosti. Cist si je u stolu poskytovalo stejné požit
ky jako dřív. Avšak politický kontext byl změněný. Rozhlasový projev nebyl už
souboj, jako bývaly úvodníky před pučem, v rámci zápolení, jehož výsledek
nebyl jistý. Teď to byla situace jednostranného pokřikování přes vlny éteru s
břehu poražených na břeh arogantních vítězů. Ostatně, debilitujícímu vlivu této
situace na styl pořadů bylo ve Svobodné Evropě vůbec těžko ujít, a rád bych vě
děl, zdali se od té doby starým a novým redaktorům podařilo se z něho vymanit.
Horší bylo, že jsem tu a tam přišel na komentář nebo na pasáž, které mi Pe
routku předvedly jako člověka chybujícího. Pamatuji se, jak mě trápilo, když
jsem ho jednou přistihl při nedovoleném chvatu, který mu. pokud vím, nikdo
neodpískal, a to v jednom komentáři o Václavu Řezáčovi. Vcelku to bylo doce
la pěkné shození spisovatelského posluhy. Avšak na jednom místě Peroutka
Řezáčovi nasadil hlavu sadisty, a to na základě faktu, že Řezáč v jednom romá
ně popsal scénu, v níž sadistické dítě provozuje rafinované týrání krysy ve dvoře
pražského činžáku. Náhodou jsem ten román znal, bylo to Řezáčovo Černé
světlo, a věděl jsem, jak působivá ta scéna byla v celkové struktuře díla. Avšak
inference o Řezáčově charakteru z jeho literárního zpracování tématu sadismu
byla naprosto nepřípustná, unfair.
Retrospektivně pak přišly i pochyby o některých starších, předválečných ese
jích, v nichž si Peroutka vzal na mušku leckterého spisovatele, který mu nese
děl. Pokud se mě týká, šlo především o Vladislava Vančuru. Pamatuji, jak jsem
si krátce po válce pochutnal na Peroutkově zničující studii Vančurova románu
Poslední soud. 7 různých stran tam Peroutka znovu a znovu najíždí na domnělé
Vančurovy slabiny, na rozpor mezi nadneseným, excentrickým slohem a jedno
duchými fakty, na vkládání složitých úvah do mysli prostého Rusína bloudící
ho Prahou, na samoúčelný slovní formalismus. Jenže v exilu jsem se začetl do
několika Vančurových knih - v Paříži mi Toyen věnovala Pole orná a válečná
a Rozmarné léto - a přišel jeho stylu nesmírně na chuť. I přišlo k revidování mé
ho bývalého nadšení nad Peroutkovým nemilosrdným strháním Vančury a k
pochopení určitého manka, které provázelo Peroutkovo krédo obsahovosti
v krásné literatuře, totiž - určité “amúzičnosti” či nedoslýchavosti vůči poetické
stránce uměleckého díla, která ho dráždila, když se dostala do popředí na úkor
obsahovosti. Tak se mi to alespoň začalo jevit, a jaksi mi to bylo líto, že se v tom
ohledu rozcházíme. Cena tovaryšské nezávislosti...
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Tyto náměty nepřišly ovšem nikdy k hovoru. K otevřené diskusi, na rozdíl
od obvyklé komplementární, souhlasné konverzace, došlo snad jen dvakrát,
ale tu šlo o otázky obecně důležité a značně složité. Proto se o nich chci trochu
rozepsat.
První kontroverze se týkala zásadního zaměření zahraničního rozhlasu, a
došlo k ní po mém rozchodu se Svobodnou Evropou na jaře roku 1957. To by
lo po čtrnácti měsících mého redaktorování v Mnichově, během nichž jsme za
žili Chruščovovu tajnou řeč, polské povstání v Poznani, polský Říjen, a maďar
skou revoluci. Po porážce maďarské revoluce, jak známo, politikové, vládní
místa a tisk svobodného Západu zahájili štvanici proti Svobodné Evropě. Místo
aby se styděli, že si nedokázali vůbeč nic vymyslit, co by pomohlo maďarskou
revoluci zachránit, začali pást po někom, na koho by se dala svalit zodpověd
nost za to, že maďarská revoluce vůbec vypukla. A tak došli velmi hbitě na viní
ka, totiž na “štvaní Svobodné Evropy”, připojivše se tím k hlasu východoevrop
ských komunistických režimů. Svobodná Evropa byla sice po šetření vládou
spolkové republiky z nařčení oficielně očištěna, nicméně interní krize v koncep
ci vysílání, která byla maďarskou revolucí vyvolána, tím vyřešena nebyla.
Pokud se týká československého oddělení, pravda byla taková, že určitá část
programů byla až do listopadu 1956 zaměřena na aktivistickou podporu spon
tánních domácích proudů a tendencí, jejichž logické vyústění bylo v událostech
typu maďarské revoluce či pražského jara, a ještě spíše polského stávkového
hnutí z léta 1980. Julius Firt tomu tehdy tak rozuměl; cítil, že se síly odporu ve
východní Evropě, včetně Československa, začínají opět dávat do pohybu, a
chtěl, aby rozhlas u toho aktivně byl. Proto mě, spolu s jinými kolegy z New
Yorku pozval, abychom spolu s ním šli do Mnichova, v rámci obrody čs. oddě
lení. Opakoval mi mnohokrát: “Víte, vy umíte tu aktivistickou linku šikovně
podat... My do toho Mnichova přitáhneme jako korouhevníci, a zkusíme to
tam obrátit.”
Toto obracení trvalo až do maďarské revoluce, kdy se vedení rozhlasu zaleklo
svého domnělého vlivu na východoevropské události, a začalo brzdit. Aby to
tak nevypadalo, vymyslil si někdo nahoře náhražku za aktivistickou linii v po
době kampaně propagující jugoslávský systém dělnických rad. Kampaň to byla
kampaňovitá, skoro až po předpisování kvóty programů věnovaných oslavo
vání onoho titovského podvodu a paskvilu, který byl tehdy před čtvrt stoletím
ještě daleko větším podvodem a paskvilem nežli dnes. Šlo mi to přirozeně proti
srsti, a pokud jsem se námětem zabýval, pak výhradně analyticko-kriticky a s
odborářského hlediska. Tím došlo k menším frikcím ve smyslu insubordinace,
což patrně zavdalo Williamu Griffithovi, tehdy ještě politickému poradci, pří
činu, aby se při mém odchodu rozloučil slovy: “1 understand you don’t agree
with democratic centralism!”
Ve skutečnosti jsem však viděl krizi vysílání jinde a hlouběji. Postoj Ameriky
a Západu k maďarským událostem odhalil prázdnotu všech tradičních eisenhowerovských poselství porobeným národům. Ukázalo se, že neměly větší pod-
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statu nežli poselství městské rady nezaměstnaným v písni Voskovce a Wericha:
V tom letáku ať stojí,
ať se nikdo nebojí,
město na stráži stájí,
pomoc mají jistou.
Že na ně vzpomínáme,
že peníze nemáme,
tak jim ten leták dáme,
nemaj’ co dělat, ať si čtou.
Po této blamáži Západu se mi začalo zdát morálně neúnosným pokračovat ve
vysílání jakoby nic, totiž za hlasitého či tichého předpokladu, že Západ a Spo
jené státy jsou nadále efektivní podporou východoevropských osvobozenec
kých hnutí. Nekompromisní řešení jsem začal vidět v přenesení zásad svobod
ného žurnalismu do zahraničního vysílání. Říkat věci, tak jak jsou. Podporo
vat dále hnutí odporu informacemi, artikulováním jeho snah, analýzou jeho
procesů a možností, ale bez iluzí a za tvrdého předpokladu, zeje odkázáno samo
na sebe. Opustit veškerý propagační tón na zásadě, že pravá demokracie nemů
že pěstovat manipulativní propagandu, jelikož její jediná oprávněná “propa
ganda” je její praxe - svobodné vyjadřování svobodného ducha. Sepsal jsem
to ve stručném memorandu, rozeslal je, a brzy na to rezignoval z mnichovské
pozice.
Po návratu do New Yorku mi Peroutka ani nedal příležitost vylít si srdce.
Byl bych si rád postěžoval, jak jsem se stal panu Firtovi nepohodlným a jak o
mně začal roztrušovat po světě poznámky jako “Víte, ten Holešovský, to je ta
kový papírový revolucionář”, což v jistém smyslu nebylo daleko od pravdy,
ale v dané situaci fungovalo jako signál, že by mu nevadilo, kdybych se ztratil.
K tomu všemu jsem se tedy nedostal. Peroutka hned na mne, jakou že to zastá
vám teorii žurnalismu: “Vždyť vy byste chtěl být jako americký žurnalista - ten
co neví, to nepoví. Ale národ doma je jako nemocný člověk. Tomu se nemůže
říkat plná pravda. To není zodpovědný žurnalismus, za všech okolností chtít
říkat všechno, co víte.”
Namítal jsem, že jde spíš o to, v jakém duchu se ta pravda podává, a že je mož
né podat ta nejhorší fakta tak, aby nebudila depresi či zoufání. Že neříkat plnou
pravdu znamená osobovat si právo lidmi manipulovat, a to že se neshoduje
s duchem demokracie. Rozhovor se nikam nedostal, protože jsme každý stáli
na svém.
Po tomto setkání jsme se dlouho neviděli. Přeorientoval jsem se plně na stu
dium ekonomiky, na výzkum, pak na profesorování. Avšak ona kontroverze o
žurnalismu mi nikdy nesešla z mysli. Nemohl jsem neuznat, že něco na Peroutkově stanovisku je, přestože jsem svoje stanovisko dále považoval za logicky
nepropustné. Konec konců v obou případech žurnalista ovlivňuje veřejnost,
a v obou případech něco říká a něco zamlčuje, protože nikdo nemůže říci všech
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no. Žurnalismus je tudíž součástí politiky, jak jsme si nezvratně zjistili za po
sledních deset let ve Spojených státech. Oč tedy jde, je co ten či onen říká a co
zároveň neříká, což udává směr jeho politického ovlivňování. Kontroverze
s Peroutkou se nakonec týkala toho, zdali a v jakém smyslu je národ doma ne
mocný, a zdali se má nemocným zamlčovat, a pakliže ano, pak co. Škoda, že se
nenaskytla příležitost tuto otázku důkladně projednat. Možná, že bychom se
byli dohovořili.
Druhý velký kontroverzní námět, který jsme také neprohovořili do jedno
značného konce, byla otázka správné taktiky malého národa obleženého ne
přátelskou přesilou. To bylo na mé poslední návštěvě u Peroutků, půl roku či
rok před Peroutkovou smrtí. Peroutka tehdy svedl řeč na problém zahraniční
politiky Izraele. K mému veikému překvapení kritizoval izraelskou neochotu
k akomodaci a ústupkům vůči arabským požadavkům, a to ne proto, že by je
považoval za nějak zvlášť správné, nýbrž proto, že v neústupnosti viděl nebez
pečí pro budoucí existenci izraelského státu - nebezpečí založené na čirém ne
poměru sil měřených počtem obyvatelstva. Řada důležitých faktorů a kvalifika
cí zůstala mimo diskusi, takže k vyčerpávající soustavné analýze tohoto zaple
teného problému nemohlo dojít. Zastával jsem hledisko, že taktika průtahů a
oddalování řešení není Izraeli za daných poměrů nikterak na škodu. Avšak de
bata rychle sklouzla z této roviny na problém izraelského chování v extrémních
hypotetických situacích: obrana i za cenu národní sebevraždy, židovská Massada. A z toho pak přirozeně na otázku Mnichova.
Peroutka v podstatě zastupoval Benešův způsob ospravedlnění vzdání se bez
pokusu o obranu na vlastní pěst: předejít nesmyslnému krveprolití - nesmyslné
mu, protože bez vyhlídky na úspěch; zachovat fyzickou podstatu národa. A
aplikoval toto uvažování beze změn na situaci Izraele.
Když, se dnes snažím tuto diskusi rekonstruovat, vidím teprve, jak byla ne
systematická, roztřepaná na okrajích, bez jasně formulovaných tézí a s mnoha
nevyslovenými předpoklady. Tím také byla hodně emotivní. Snažil jsem se Pe
routku přesvědčit, že za extrémních okolností, kdy je malý národ tváří v tvář
přesile a bez. jediného přítele, hrozba obranou, na první pohled nesmyslná, je
jedinou možností, která slibuje jakousi pravděpodobnost východiska. Vzdát
se bez boje znamená jistotu vydat se na milost a nemilost nepříteli. Být připra
ven bojovat, to znamená udělat něco nepředvídaného, jelikož nepřítel počítá
u napadeného národa s racionalitou strachu a reflexu fyzické sebezáchovy.
Udělat něco nepředvídaného, něco, s čím žádný rozumný člověk nepočítá, zna
mená zmást nepříteli karty a vytvořit nečekanou situaci, a s ní nové možnosti
manévrování nebo i změny v interním režimu nepřítele. Jinými slovy, snažil
jsem se vyvodit racionální reálpolitické aspekty na pohled zoufalého a iracio
nálního hrdinství. Přitom jsem ale dovozoval, že taková vůle k obraně nesmí být
jen předstíranou taktikou, bluffem, nýbrž, aby byla účinná, musí být míněna
smrtelně vážně. Tím se mi reálpolitické aspekty iracionálního hrdinství v mysli
spojily s jeho aspekty morálními. To znamená s myšlenkou, že fyzické přežití za
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cenu ztráty sebeúcty, za cenu zapření lidských hodnot, které pozvedávají jed
notlivce a národy nad úroveň živočichů a živočišných kolonií, nestojí za to. Ji
nými slovy, opak všech postojů ilustrovaných klasickým sloganem “Better red
than dead”. Duch starověké Massady.
Peroutkova replika byla zhruba tato: “Ale kdo na sebe smí vzít tu odpověd
nost hnát národ k sebevraždě? Mohl byste vy je k tomu nabádat? Tak to zkuste.
Tak takovou výzvu publikujte, vždyť máte přístup k nějakému tiskovému orgá
nu!” Měl jsem na rrtysli odpovědět, že přeci nejde o nabádání zvenčí, ale o vlastní
rozhodnutí lidského společenství, o něž jde. Můj pokus dát to do slov nebyl pří
liš úspěšný, zejména protože mi hlavou proběhla myšlenka o tom, jak složitá
je otázka artikulování vůle a vedení uvnitř lidských kolektivů, což se blížilo
uznání, že na Peroutkově stanovisku opět něco je.
Trochu horší to bylo s otázkou Mnichova. V tom případě u toho Peroutka
byl, a jeho hlavní argument spočíval v tom, že obrana na vlastní pěst nebyla
prostě technicky možná, pro sabotáž ze strany příslušníků čs. armády majících
německou národnost a pro hrozící vzpouru sudetského obyvatelstva uvnitř
země. K tomu přistupoval další argument, argument racionálního strachu ne
tak před regulérní německou armádou jako před krutostí oddílů SS. Tento
strach byl našeptáván neoficiální delegaci, ve které byl také Peroutka, němec
kým vyslancem, aristokratickým diplomatem Eisenlohrem.
Argument o konkrétní technické nemožnosti boje na mne udělal velký do
jem, a to jsem také přiznal. Druhý argument už ne. Eisenlohr měl zřejmě za
úlohu strašit československé vedení esesáky, tedy hrát roli onoho příslovečné
ho “nice cop”, a obměkčit tak československou rezistenci. Kromě toho z něho
mohl mluvit jeho vlastní strach před esesáky. Hlavní bod však byl, že vzdání se
bez boje před esesáckým terorem Cechy nikterak neuchránilo. Ten přišel stejně,
kdežto pokus o obranu mohl u rabiátů vzbudit respekt, neutralizovat jejich
pomstychtivost, anebo dokonce dát popud k vnitřnímu puči proti Hitlerovi.
K vysvětlení tohoto stanoviska jsem se však už nedostal. A tak zůstala i tato
diskuse nedodělaná, nedopovězená. Přemýšlel jsem později o spodních tónech
naší rozepře, a přišel jsem na to, že za politickými úvahami se skrývá hlubší
rozpor v samém postoji k hrdinství a k otázce lidské povahy. Ne že by Peroutka
býval proti hrdinství nebo že by byl popíral možnost hrdinství. Jenomže to mu
byla výhradně záležitost jednotlivce, svobodného jednotlivce, který se může
suverénně rozhodnout, jak se svým životem naložit. Pokud se týká hrdinství
kolektivů, na příklad národů, k tomu byl Peroutka, řekl bych, skeptický, a
to proto, že byl skeptický k průměrnému jedinci vůbec. Myslím, že ku příkladu
není náhodou, že jeho řada dramatických obrazů o nacistické době, Oblak a
valčík, byla řadou ilustrací lidského selhání, malodušnosti, kompromisnictví,
morálního debaklu. Bylo to navázání na Čapkovy Trapné povídky dotažené
k drastickým koncům. Bylo pak logické generalizovat toto vidění průměrných
jednotlivců na kolektivy, které z nich sestávají, a z toho usoudit, že nikdo nemá
práva od těchto kolektivů očekávat hrdinství a vést je k němu.
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Je to však tak logické? Co tu chybí, je vzít v úvahu, že lidské postoje nejsou
dány jednou pro vždy, nejsou statické. Jsou historické chvíle, kdy ta sbírka
průměrných individuí v sobě objeví intenzívní pocit společenství, sounáležitos
ti, společné situace a společného osudu, kdy se dokáže vzepnout k činům, kte
rých by normálně nebyla schopna. (Napsal mi nedávno jeden bývalý spolužák,
který zažil invazi v roce 1968: “Že jsme se do Prahy ze zahraniční cesty vrátili,
vůbec nelitujeme. Zažili jsme úchvatnou renesanci Československa a našich
lidí, ve které jsme už přestávali věřit. Za těch šest dní po okupaci jsme zažili tolik
neuvěřitelného a do té doby nemožného, že na to do smrti nezapomeneme.”)
Za takovýchto okolností se otázka hrdinského aktu, kolektivního vědomí a
vůle, jakož i vůdcovství jeví docela jinak. Další rozvádění těchto úvah by tu ne
bylo na místě. Je jasné, oč tu jde: o součást našeho národního úsilí vyrovnat se s
traumaty minulosti, kdy jsme byli o hrdinský akt připraveni, a která v nás hlo
dají jako věčná sebevýčitka. Zde řečené stačí k naznačení toho, co mezi Perout
kou a mnou zůstalo nedořečené a co mi dál táhne hlavou v nekončící tiché de
batě se zesnulým.

***
V řadě našich mnoha setkání jsem si poměrně záhy uvědomil, že Peroutka
pro mne představuje mimo jiné klasickou “father figuře”. Potíž byla v tom, že
se k této roli Peroutka vůbec nehodil, že ji odmítal hrát, tak jako ve veřejném
životě exilu odmítal na sebe vzít roli organizátorského vůdcovství, což mu tolik
lidí mělo za zlé. Peroutka byl pozorovatel a komentátor, vždycky trochu “nad”
a “mimo”, a za klidným kouřem dýmky stále tak nějak na číhané přistihnout
lidi při nějakém protimluvu, nepřesnosti, nelogičnosti, a vždy hotov k výzvě.
(“A jak to víte?” byla jeho oblíbená otázka.) To samozřejmě není úplná skuteč
nost, ale fakt je, že dlouho, snad až do posledka, jak jsem se s Peroutkou rád
setkával, tak jsem se s ním cítil nesvůj, aspoň po určitou dobu. Když to šlo
dobře, tak prvních pět-deset minut, jinak déle. Byly to jakési vibrace nervózní
ho nepokoje, pod jejichž vlivem jsem kolikrát říkal nevhodnosti (které Perout
ka neomylně postřehl), a měl pocit “that I am being challenged”. Přitom vím,
že Peroutka uměl být prostě lidský, a jsem přesvědčen, že vědomě u druhých
takové pocity budit nemínil.
O prosté lidskosti Peroutkově by se dala zpaměti vyklopit spousta drobných
výroků a episod. Vzpomenu letmo jen jedné, z doby, kdy jsme adoptovali To
máše, a Peroutka naše vytržení z adoptivního rodičovství upřímně sdílel, nej
prve starostí (“A nebojíte se, že bude třeba dědičně zatížený?”) a potom nelíče
ným nadšením (“To je ale krásný dítě!”). Asi jsem měl od té chvíle v Peroutkovi
vidět “a grandfather figuře”, radši než “father figuře”, což se možná podvědomě
stalo.
K jednomu z nejhezčích setkání u Peroutků došlo v zimě tuším roku 1977/78.
Byl jsem tehdy v New Yorku se ženou, a tak jsme přišli po dlouhé době oba,
v sestavě, v které jsme se scházívali v padesátých letech. Nutno předeslat, že
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vůči ženám měl Peroutka jako hostitel i jako host zcela specielní poměr. Nebyla
to jen staromódní formální galantnost, která z každé návštěvnice dělala dámu.
(Místo “děkuji”jim Peroutka vždycky říkal “rukulíbám”.) Byla to jakási něžná
ochranná úcta, která jim v Peroutkově společnosti dávala výsadní postavení
ve srovnání s muži, k nimž Peroutka měl poměr sice přátelský, ale s odstupem,
vždy podmalovaný určitým napětím, lišícím se patrně kvalitou a intenzitou
od osoby k osobě. (Kdyby toto Peroutka dnes mohl číst, určitě by k tomu po
znamenal: “To je ale přirozené, nemyslíte?”) Tím, že tentokrát moje paní přišla
s sebou, byla návštěva předem pod dobrým znamením. K tomu ještě přistoupi
la doznívající vánoční nálada a to, že k Peroutkovům na chvíli zaskočil doktor
Steinbach, muž neodolatelného šarmu a kultury, a k tomu “první člověk, se
kterým jsem se na tomto světě setkal”, jak jsem ho manželce představil - býval
totiž ve dvacátých letech porodníkem v Praze na Štvanici.
Nejsvětlejší část setkání se však otevřela, když se zjistilo, že se během před
cházejícího patnáctiletí z Hanne, mé paní, stala promovaná germanistka a vel
ká znalkyně jakož i ctitelka J.W. Goetha. Nikdy předtím jsem neviděl, aby se
Peroutkovi tak rozzářil obličej a hlas posunul z polohy monotónní ponurosti
do polohy mladistvého nadšení, jako když shledal, že tu má partnera k poho
voru o Goethovi, který, jak doznal, byl jednou z jeho prvních literárních lásek.
A hned začaly létat citáty, vyměňovala se hodnocení, biografické detaily a
anekdoty, sdílela se nostalgie nad osvícenstvím osmnáctého století - to nebyla
konverzace, to byl jiskřivý, teplý lidský pohovor zázračně pojící jednotlivce
společnou oddaností věcem ducha a umění. Tu nebylo stopy po Peroutkově
skepsi a ironii, tu se projevil tón skrytější, soukromější, intimnější a skutečnější
Peroutka, Peroutka literát, člověk hluboké kultury a kultivovanosti, a lidskosti.
Byl to nezapomenutelný večer.

***
K závěru se musím ještě jednou vrátit k Peroutkově smutku, k jeho smutku
jako posledního z “Pátečníků”. Od jinošských let mě často zaměstnával
problém lidské pomíjejícnosti a lidské touhy po trvání a přetrvání, pratyp a zá
klad vší lidské tragiky, a proto mě tak dojímalo, když jsem viděl tuto tragiku
zpřítomněnu v Peroutkově melancholii. Masarykovo řešení, jeho vůle k víře
v nesmrtelnost, jeho “já chci být já i po smrti, nechci se rozplynout v nějaké me
tafyzické kaši”, mi vždycky připadalo značně naivní, ba primitivní. To Perout
ka myslím také nesdílel; spíš byl hotov vyrovnat se s pomíjejícnosti ne sice beze
smutku, ale s realismem a hrdostí stoika. Já jsem byl vždy nakloněn hledat po
smrtnou kontinuitu individua v historické existenci lidského společenství, v po
době jakési mezigenerační osmózy, jakéhosi duchovního ekvivalentu zákona o
zachování hmoty, ve štafetě života. Za válečných let totálního nasazení v jino
nické Waltrovce, kdy jsme si krátívali noční šichty intelektuálními hříčkami
a veršováním, jsem jednou na ono téma života a pomíjejícnosti napsal básničku,
která končila verši:
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Snad jako člověk nebudeš tu věčně však navracet se budeš v žití nekonečně.
A třebas v lidské kůži nebudeš tu s námi,
my najdeme tě v oblacích a mezi květinami.

Chtěl bych dnes tyto staré dorostenecké verše položit jako věneček na Peroutkův hrob.

Článek z knihy o Ferdinandovi Peroutkovi
a od Ferdinanda Peroutky. Připravuje nakladatelství Index.

Eva Kmentová: Místo, kde nic neroste (1979)

Příjezd do Prahy
Deník z Buchenwaldu (úryvek)

Ferdinand Peroutka
16. května (středa) Dnes pět neděl po osvobození Buchenwaldu, po 6. hodi
novém čekání, odjeli jsme (asi 300 lidí) v pěti sanitních autech, přecpaných, ve
3 hod. odpoledne z Buchenwaldu přes Jeme am Hof do Františkových lázní.
Každou chvíli jedno z aut stojí, ostatní čekají. Po cestě vidíme rozstřílená auta,
zbořené mosty, stěhující se evakuované Němce, jak si na vozíčkách vezou zbyt
ky majetku domů. V 11 hod. přijeli do vesnice Goritz, 18 km před Hofem, zde
přenocovali. Spal 4 hodiny v hospodě na lavici. Den bez jídla. Hlavní výhoda
proti transportům Gestapa: nejsme spoutáni. Jinak pohodlí není mnohem vět
ší.
17. května (čtvrtek) V 8 vyjeli, ve 3 přijeli do Františkových lázní. Bydlím
v Rheinischer Hof. Město voní šeříkem. Hledal hotel, kde před 11 lety jsem byl
s Máňou, Fifkou, Soňou Kolowratovou - takové jsem vzpomínkové zvíře. Ne
našel, z toho trochu smuten: tak pryč je to, tak dávno.
Potkali jsme tři ženy - židovky z Auschwitzu: lékařku Friedmannovou, prof.
Kačerovou, medičku Marušku: s nimi, s Horném a zdejšími funkcionáři, jíme
v oddělené místnosti: jaké blaho zbavit se toho tisícihlavého kolektiva! Člověk
pomalu si zvyká být civilní.
Mluvil dlouho do noci se zdejším spojovacím důstojníkem Jalůvkou: zase
hledal informace, ale zdá se, že v Londýně sami nevědí zcela, co si myslit; my
chceme od nich vědět, a oni jakoby se chtěli dozvědět od nás, co bude. V Londý
ně prý se bojí mluvit o ruské otázce a ruském vlivu na nás; v té věci panuje jaké
si tichošlápství, i Beneš prý raději mlčí. Clen britského parlamentu: Českoslo
vensko bude pro nás zkušebním kamenem, zde uvidíme, jak Rusko plní sliby.
Budeme zkrátka ve sféře ruského vlivu. Doufejme, že to nebude tak, jako když
člověk miluje hezkou ženu a musí si vzít ošklivou.
18. května (pátek) Byl v Chebu, celá nádražní čtvrt zničena. Zlomky pocitu
triumfu v těchto přemožených krajích. Bude to zde velká práce. A člověk cítí:
nelze se z této práce vyřadit, stát stranou, i když by důvody byly úctyhodné.
Večer dlouho seděl s našimi důstojníky.
19. května (sobota) Přijela a zase odjela Truda Sekaninová. Javůrka mi dal
mnoho anglického tabáku, anglická mýdla. Odpoledne v Chebu, vykoupal se
v gynekologické klinice. Byl zde mladý Přikryl, od něho se dovídám bezpečně,
že v pražských bojích se rodině nic nestalo.
21. května (pondělí) Byl zde Rostislav Kocourek, nyní war correspondent.
Asi mne vezme ve středu do Prahy. Začal: August Bier: “Die Seele”. Kniha z to
hoto odmaterialisovaného biologického a filosofického směru, ke kterémujsem
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se za těch 6 let obrátil. Asi jsem si zkazil žaludek, normální choroba propuště
ných vězňů; ležel v posteli a četl.
22. května (úterý) Ve 3 hodiny konečně odjel z Františkových lázní. Vezl mne
Kocourek a Tomič v jejich autě. Přenocovali v Horní Bříze, kde je část naší zá
padní armády. Večer pitka s pány a dámami v nějaké tovární budově - vypil
spoustu koňaku.
23. května (středa) Na cestě do Prahy jsme se stavili v Berouně u tiskaře Šefla.
Všichni lidé jsou velmi pohostinní, on mi vnutil 5.000 K - nějak ještě nechápu, že
peníze mají vůbec nějakou cenu. Ve 3 dojel do Prahy. Dovídám se, že Eva se
dnes ráno vdala. Hned návštěva u Brumlíků. Jiří nemocen. Do rána do 5 u Janotů na jakési svatební hostině. - U všech, jak vidím, deprese a nedůvěra k bu
doucnosti.
24. května (čtvrtek) První se dostavil Fíirth - stejně nejistá nálada, jako u
všech, co přijeli z Anglie. Pak Kolowrat, vlastně jediný, kterýž cizích lidí podpo
roval Máňu. Večeru Rudy-dovídám se o jeho a Kolowratově roli v podzemním
hnutí - byli stateční.
25. května (pátek) U maminky, viděl svého malého synovce. Pak šel kolem
Pankráce a díval se na to zvenku. Tam v té cele... Vlastně to bylo hrůza, ale člo
věk si nějak na všechno zvykne a všude má své radosti i žalosti. Potom u Míly a
jeho ženy Evy. Na večeři u Ripky. Vyrostl za hranicemi, dospěl, zvěčněl, snad
také proto, že jeho osobní ctižádost je ukojena. Mluví o velkém napětí mezi
Ruskem a Anglií. V stejné nejistotě jako ostatní, ale osobně pevný. O budouc
nosti víme asi oba stejně. Všichni zde nedůvěřují komunistům - ač oni snad,
snad to zatím myslí upřímně: pak by byla tato nedůvěra politická chyba. Stalin
řekl v Moskvě Benešovi: vy nám nevěříte, my víme, že ne, ale můžete věřit, o tom
se přesvědčíte. O českých komunistech řekl: to jsou malí lidé. Přinesl jsem od
Ripky mnoho cigaret: to mi pořád připadá jako zázrak, ty drobné hmotné dary
života, a proto si to zapisuji.

Peroutka o Pátcích
Já se obávám, že se o Pátečnících myslelo víc a něco jiného, než vlastně Pá
tečnici byli. Začalo to nejskromnějším způsobem. Karel Čapek a Fráňa Šrá
mek si udělali pravidlo, že se budou vždycky v pátek scházet a povídat si. Během
doby k tomu přibyl Josef Čapek a potom ještě František Langer. Mluvili o lite
ratuře a takových věcech a pak jsem k tomu ještě přibyl já. To nás bylo pět, ale
odpadl Fráňa Šrámek pro svou plachost. Zdá se, že nesnášel víc lidí než dva. Já
jsem s ním několikrát smluvil, že spolu půjdeme do divadla nebo někam, ale po
každé se písemně omluvil, pokaždé se mu něco stalo, proč nemohl přijít. Oby
čejně snědl tlačenku, která mu leží v žaludku a není mu dobře. Fráňa Šrámek
vůbec asi nemohl existovat v početnější společnosti, v jakou se potom Pátečnici
vyvinuli. Žil v ústraní, v zajímavém poměru. Věřil ve volnou lásku a myslel, že
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žije ve volné lásce. Žil s nějakou poštovní úřednicí z Vršovic a tato “volná láska”
bylo asi to nejpevnější manželství, jaké kdy existovalo. Pátečnici vznikli čistě
jako společnost, která diskutuje literární problémy. Ale pomalu začalo se disku
tovat také o politice a v té věci byl Šrámek poněkud nejistý. Mezi Pátečníky byl
positivní státní duch a Fráňa Šrámek pořád se nemohl rozhodnout a zapome
nout na svůj antimilitarismus. Trochu v něm zůstal anarchista. On sice rozu
mově uznával, co my jsme uznávali, totiž, že když je stát, že musí mít vojsko,
ale celá jeho minulost ho nějakým způsobem zavazovala a jemu to bylo nepří
jemné, jemu se to nelíbilo a najednou do této společnosti, která diskutovala po
litiku nepatřil. Bývával tam Vančura, Durych, Miroslav Rutte a to pořád ještě
převahu měla diskuse literární. Později začali chodit lidé politicky interesovaní.
Hlavně chodíval historik Šusta, profesor anglické literatury Mathesius, pro
fesor Macek a čím dál se to obracelo v takovou společnost, která sice diskutuje
všechno, tak také literaturu, ale většinou politiku a věci veřejné.
Seděli jsme ve velké místnosti, každý v lenošce, beze stolu, ale stůl byl připra
ven vedle a každý z Pátečníků v pořadí musil jednou přinést jídlo pro všechny.
Scházeli jsme se odpoledne, ale někdy se debata protáhla a někteří odcházeli
v 10 večer. Později to začalo být takové, že Pátečnici nabyli jakési pověsti a lidi
tam chtěli být ze ctižádosti, otcové to dávali svým synům jako nějaké věno nebo
co, a brali je s sebou mezi Pátečníky. Někdy přišel mezi nás Hoffmeister, někdy
Nezval se svým temperamentem. A myslím, že to byl on, kdo nejvíc pobavil Ma
saryka. Pamatuji, jak jednou se svým obvyklým enthusiasmem vykládal Ma
sarykovi, čím menší buržoa - tím horší a Masaryk se tomu moc smál a bylo mu
to příjemnější, než vážné úvahy. On tam šel, aby si vlastně odpočinul. Přichá
zel mezi nás nepravidelně, téměř až do své choroby. Nebavilo ho mluvit o váž
ných věcech. Jednou jsem se ho ptal na nějakou věc z Kanta a on se skoro mra
čil. Literární salon to jistě nebyl, bylo to povídání. Ale potom už to nebyli lite
ráti, už tam vlastně byl kdekdo, někdy Sokolové, někdy doktoři. Masaryk větši
nou poslouchal, zajímali ho lidé, jejich názory. Bohužel někteří mluvili moc presidentsky, pořád státoprávně a positivně: “á, jak nám to sluníčko hezky hřeje,
pane presidente, jak nám to obilí na políčku kvete, pane presidente” a tak dále a
to hrozně otravovalo. Mně osobně se nejvíce líbili ti klasičtí Pátečnici, dokud
jich tam bylo málo - pět-šest a dokud to ještě bylo v Čapkově bytě na Újezdě.
Tam Pátečnici začali. V 25. roce si Čapek vystavěl vilu na Vinohradech a Páteč
nici se tam přestěhovali.
Pátečnici, to nebylo nic velkého, hlavně proto, že ani nebyl nikdy žádný
úmysl, aby to bylo něco velkého. Nic se tam nikdy nevyjednávalo, nic důležité
ho se tam nikdy nestalo, žádná debata se nedomluvila, jako obyčejně se debaty
nedomluví a tak to bylo takové shromáždění, kde každý vlastně mluvil o čem
chtěl, co ho právě zajímalo. Arne Laurin, šéfredaktor Prager Presse, jednu dobu
byl nadšeným spiritistou, tak tam pořád mluvil o spiritismu, až Karel Poláček
mu řekl: víte, Laurine, možná že jsou duchové, ale řekněte mi, co je Vám do to
ho?
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Masaryk přestal chodit v roce 1933, kdy se objevila jeho nemoc, a začal tam
chodit Beneš, čímž Pátky vlastně dostaly trochu jiný charakter. Masaryk pa
sivně poslouchal, Beneš to byl debatér. Debatu vedl, debatoval o všem možném,
debatoval otevřeně, tak jak byl jeho zvyk.
Když se Čapek v roce 1934 oženil, přestěhoval Pátky z přízemí do mansardy a
Olga měla zakázáno se objevit, poněvadž Pátky byly přísně neženské. Ale na
konec, kdy tam chodil kde kdo, nemyslím, že by ženy byly uškodily.
Pátečnici skončili Čapkovou smrtí. Olga se po válce snažila je poněkud ob
živit, ale to už byly víceméně jenom úzké, přátelské schůzky, nic jiného.

Peroutka o Haškovi
V létech desátých jsem prodělával jakousi dobu bohémy. Mladý člověk je
prakticky náchylný ke každému směru. Je náchylný k dobru, je náchylný ke zlu,
pořád okolo sebe tápe a hledá. Zkrátka potřebuje určitou dobu, kdy vlastně je
pro něj výhoda, že nemá pevný charakter, že teprve hledá. A to nejvhodnější
prostředí pro toto je bohéma. A tak jsem ve svém velmi mladém věku upadl me
zi bohému.
Když mně bylo sedmnáct-osmnáct začal jsem chodit s lidmajako byl Jaroslav
Hašek, malíř Lada, Karel Nový, básník Otakar Hanuš. Hanušův otec, byl pro
fesorem hudby na konservatoři, Otakar se vlastně jmenoval Trnečka. Prof.
Trnečka-otec, učil hře na harfu. Hanušovo jméno zapadlo, jen později se vyzna
menal tím, že spadl s nějakou slečnou v noci z vyšehradských šancí, ale jinak se
do dějin české literatury nevryl.
A tak s Haškem, Karlem Novým a Hanušem jsem byl na svém prvním flámu.
Zavedli mne do vinárny a pili a já pil také. Já ovšem jsem do té doby nikdy ne
pil, nevěděl jsem, co je to víno a tak jsem to pil jako vodu. Mně to docela chutna
lo a tak jsem pil a pil a oni pili a pili. Co se dělo dál - nevím. Ztratil jsem vědomí.
Když jsem se poněkud probudil, stál nade mnou Karel Nový a bil mne mokrým
ručníkem do obličeje. Druhý den, když jsem ses nimi opět sešel, povídal Hašek:
“Jsi pěkná myš.” Teprve jsem se dozvěděl, jak to bylo. Ztratil jsem vědomí a oni,
věrní přátelé, mne neopustili, nýbrž mne brali s sebou na další potulky. Prý
jsme byli ve dvou kavárnách, oni mne vedli pod paží a říkali: teď pomalu, teď
dolů, teď nahoru a já dělal, co mi poradili. Ale nic jsem si z toho nepamatoval.
Hašek to asi všechno inspiroval. Bylo to poprvé a naposledy, kdy jsem se opil.
S Haškem jsem se stýkal jednu dobu dost často. Ve Spálené ulici byla hospo
da “Na Bidýlku” a tam jsme vymýšleli, kam půjdeme večer. To bylo v době než
napsal Švejka. Tehdy psal do novin humoristické povídky, zajímavé, ale nezdá
lo se, že to kdy bude něco velkého. S Haškem flámovat bylo dost obtížné, poně
vadž, když jsme chtěli do nějaké hospody, on tam obyčejně nesměl, protože dě
lal výtržnosti.
V té době začal v Praze první bar Montmartre, kde se tančily moderní tance.
Tam se poprvé v Praze tančilo tango, one-step, two-steps. Bylo to noční sídlo

52

celé umělecké Prahy. Tam jsem poznal všechny lidi, kteří tenkrát v uměleckém
životě hráli nějakou roli. Začínající malíře, spisovatele, poznal jsem tam Kische,
chodili tam cizinci, viděl jsem tam několik francouzských básníků - a tam Ha
šek zkrátka také nesměl, poněvadž i tam ztropil výtržnost. Náhodou jednou
tam byl policejní komisař, Hašek mu vyložil svůj případ a pan komisař nako
nec řekl: “Když se, pane Hašku, budete slušně chovat, tak vás tam musí pustit.
Podle zákona vám musí nalít.” Pak šel, vyložil to majiteli Montmartru, ten ko
nečně povolil, Haška pustil dovnitř. Hašek popíjel, choval se slušně, nakonec
řekl, že nemá peníze, abych to zaplatil. Tenkrát se Hašek už dostával do doby,
kdy měl zakázáno pít, doktoři žádali jeho přátele, aby na něj dávali pozor, tak
jsme na něj dávali pozor, aby moc nepil. Někdy opravdu nepil vůbec. Pak jsme
se dovídali, že šel do kuchyně a pil tam.
Hašek jako člověk nebyl ani moc zábavný a povahu měl dost zlou, sadistic
kou, rád trápil bezmocné lidi. Jednou, když byl svatojánský ohňostroj v Praze,
šel jsem s ním do Tůmovky. To byla kavárna. Potkali jsme starou poutnici, kte
rá do Prahy přijela a šla se podívat na svatojánský ohňostroj a Hašek ji nutil,
aby ošklivě mluvila o Panence Marii. To snad připomíná Švejka - Švejk je Ha
šek. Začátky Švejka - to je úplný Hašek.
Haška jsem snad zrovna rád neměl, nevím, ale příjemný mně byl. Zasvěco
val mne do různých tajů života, do různých tajů bohémy. Nebyl to Mefisto, na
to byl líný.
Byl dost málomluvný. Všechny známé Haškovy řeči jsou od Lady. Lada je
nějak koncipoval. Hašek raději pozoroval a přemýšlel, co by komu vyvedl. Pak
mi zmizel - odešel do války v patnáctém roce a znovu jsme se začali stýkat v le
tech jednadvacet, dvaadvacet. To psal Švejka. V té době jsem byl v Tribuně a
on nám tam psal všelijaké humoristické povídky, také ze svého legionářského
života v Rusku. Tenkrát už neměl za ženu Jarmilku, nýbrž Rusku, Šuročka se
myslím jmenovala a ta nad ním držela dozor, aby psal. Přivedla ho do Tribuny,
zavřela ho v jedné z redakčních místností, zamkla, klíč odnesla. Hašek tam mu
sel čtyři - pět hodin psát Švejka. To byl vlastně psaný román na pokračování.
Potom se nám Hašek nějak ztratil na Sázavě a za nějakou dobu přišla zpráva,
že tam zemřel.

Peroutka o Šmeralovi
Když jsme byli studenti, tak nám nebyl dost jasný federalismus rakouský a
byli jsme přirozeně radikální, jako mládež bývá. Ale já sám, kdyžjsem se začal
politikou trochu víc zabývat, tak jsem nabyl určité sympatie k ideji státu ra
kouského, poněvadž, když tak dnes uvážíme, kdyby se bylo uskutečnilo fede
ralistické Rakousko, čili vlastně desetkrát větší Švýcarsko, tak to byla velká
věc. Zabránilo by to samozřejmě nacismu, zabránilo by to i mnohým jiným vě
cem, které později přišly.
Zajímavý je případ Šmeralův - vůdce komunistické strany. Šmeral byl sociál
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ní demokrat, potom se dal k sociálně demokratické levici, založil komunistic
kou stranu. Když už všechno bylo rozhodnuto, když už bylo naprosto bezna
dějné setrvávat při ideji rakouského státu, čili v říjnu 1918, on přeci, s jakousi
velkou tvrdohlavostí, stál na stanovisku rakouském, ačkoliv viděl, že z toho
má všechen osobní neprospěch, že je opovrhován celým národem, poněvadž
vyslovoval jakési poznání, o kterém po pozdějších zkušenostech, nemůžeme ří
ci, že bylo falešné. Trval na tom, že malé státy ve střední Evropě se neudrží, i
když nabudou samostatnost, protože jsou malé.
To bylo velmi prorocké. Když si člověk odmyslí tu tehdejší náladu, musí si
vlastně Šmeralova stanoviska velmi vážit. Ale nebyl tehdy na to čas. Byla urči
tá nálada v národě. Nebyla jiná možnost od okamžiku, kdy Rakousko se dalo
na pangermanismus. Český národ nemohl uznat nic jiného, než absolutní oposici a zničení Rakouska.
Byla jakási menší politická sekce, která se sekupovala kolem časopisu “Pře
hled”. Ta proti celkové české náladě stále zastávala positivní rakouské stano
visko. Já jsem se tenkráte těmi myšlenkami poněkud nakazil.
Není nejmenší pochyby, že positivní funkci Rakousko mít mohlo. Je těžko
říkat, co by bylo, kdyby... ale jisto je, že historie by byla vypadala jinak, kdyby
Rakousko dále bývalo existovalo - nějakým způsobem.

Adolf Hoffmeister: Pátečnici
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Jaroslav Seifert - osmdesátiletý
Jan Lopatka
Milost boží k nám projevila se v tom, že nechal
stvoření svého nedokončeného a povolal nás k němu
jako dělníky, spolupracovníky, spolutvůrce,
ponechávaje nám možnost účasti v něm; a není
snad povážlivé domýšleti se, že s přáním a
touhou, abychom ji užili.
Kdo zná sílu kola tanečného, bydlí v bohu, neboť
ví, jak láska usmrcuje.
Dželaleddin Rúmí
(Z motta k Šaldovým “Loutkám a dělníkům božím”,
2. vyd., Praha 1918)

“Koho bozi milují, umírá mlád”, tohoto okřídleného antického bonmotu
použil zcela nedávno Josef Škvorecký. Použil ho však trochu jinak, než bez
prostředním a přímočarým způsobem. Použil ho tak, že mohl oživit zkušenost,
že každé rčení má své antirčení, každý bonmot antibonmot, každá floskule antifloskuli.
Stalo se tak v případě recenze posledního z románů Grahama Greena. Škvorec
ký upozornil na neplatnost, přímo šťastnou neplatnost, původního bonmotu
právě v Greenově případě. Neboť proč vlastně tato omilostňující úloha smrti
v úvodním rčení? A u koho? No přece u těch autorů, jejichž začátekje nejsilněj
ší, nejslibnější. A kde pak už - aťs omluvami nebo kriticismem - pociťují čtenáři,
že jde stále o další a další reprodukci, rozmělnění, toho původního blesku či
snad otisku božího palce na čele, když už jsme u těch floskulí. A milost boží se
tady projevuje přesně tím, že k tomuto hořkému konci nenechává dojít.
Je však ještě druhá podoba toho, jak lze být bohy milován a zkoušen. Tu měl
právě na mysli Škvorecký v případě Greenově. Řečeno profánně, je to ten sta
tisticky vzácnější případ osobního vývoje literárního, kdy požehnaný osobní
věk není jen reprodukcí. Kdy je možno mluvit skutečné o životním semper
eadem. Kdy je přesně třeba mluvit o milosti boží, jak je chápána v citovaném
mottu této poznámky. K takovýmto dělníkům na díle je třeba právě tohoto
autora počítat. Smrt, láska, vina, paměť osudů a věcí, tyto definitivní otázky
a motivy, dostávají u Seiferta stále přesnější podobu (a to právě v jeho poezii
cca posledních 15 let), v níž je nejen ta “síla kola tanečného”, jak jeho právě po
léta jakoby určovala, ale právě i implicitní přítomnost toho vědomí, té naivní
víry, málem chlapecké, že - pro každého osobně - tvůrce “nechal stvoření svého
nedokončedného”. Málokdo ví o donkichotské stránce tohoto stvoření tolik, jako Ja
roslav Seifert. V tomto aspektu cesty od - jakpak nám to říkali? - myslím, že od
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smyslového nazírání k abstraktnímu myšlení a odtud k praxi - se právě tím, jak
to zakusil Jaroslav Seifert, blížíme k snad nejpodstatnějšímu z dnešního světa.
K jakému podstatnému? Hledejme to v těch morových sloupech, poetických
nekrolozích, na zapomenutých hrobech. Hledejme to v paměti. Neboť: cynická
linie - vždy a od nepaměti módní - esejistiky nám dnes v podivuhodné shodě s
autokracií říká, že vše bude zapomenuto. Kdyby tomu tak bylo, tedy kdyby
tomu bylo tak úplně a bezezbytku, už nikdo z nás by dávno nevěděl o lidském
komunikování slovem a písmem. Jen proto, že stále a všude na světě je hrstka
mladických stoupenců nezapomnění, můžeme dosud např. diskutovat o tom,
zda vše bude nebo nebude zapomenuto. Základními mentálními i přímo fyzio
logickými instrumenty k těmto možnostem nás totiž zásobují vždy a dosud jen
ti, kteří žijí v naivní víře, že zase tak úplně všechno zapomenuto být nesmí.

František Bidlo:
Jaroslav Seifert 1936
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Všechny krásy světa
Příběhy a vzpomínky (úryvek)

Jaroslav Seifert
Nemáme čas být i sami sebou. Máme jen čas být šťastni.
Albert Camus

Elas, bohyně ranních červánků
Počátkem dvacátých let, kdybych to měl upřesnit, řekl bych, že to bylo patr
ně v roce 1921, zavolal mě Artuš Černík, do Brna. Redigoval kulturní část br
něnské Rovnosti, měl dost práce a chtěl, abych mu pomáhal. Bylo mi dvacet
let, studovat jsem přestal a bylo hořké ujídat doma chléb, kterého nikdy nebyl
nadbytek. Rozhodl jsem se rychle. Večer před odjezdem zaběhl jsem ještě na
vrch Vítkov, prošel jsem stará známá místa, podíval jsem se na Prahu a domů
jsem se vracel druhou stranou. Na stráni ještě neupravené nad karlínskou Inva
lidovnou sedl jsem si do trávy a loučil jsem se s městem, na které padal večer a
z kterého - nepočítaje pár neděl prázdnin - nevytáhl jsem ještě paty. A aby lou
čení bylo ještě slavnostnější, z keřů se vyrojilo plno svatojánských mušek. Ně
kolik jsem si jich pochytal do škatulky od sirek. A než jsem ulehl, škatulkujsem
otevřel. Svítily mi dlouho, než jsem usnul. A patrně až do svítání. Časně ráno
sedl jsem do osobního vlaku a odpoledne čekal mě na nádraží Černík.
Brno se mi rázem zalíbilo. Však tenkrát se říkávalo, že Praha je velká vesni
ce a Brno malé velkoměsto. Už tehdy byly v Brně bary, kde tloukli černoši do
jazzbandových bubnů, zatím co v Praze se ještě zpívalo u Fleků a u Tomáše.
Bydlel jsem s Černíkem v Juliánově u slepého ramene Svitavy, do Obřan a Bí
lovic bylo pár kroků a do Neumannových adamovských lesů malý výlet. V Rov
nosti ]sem psal za malý honorář velikánské hlouposti. Artuš Černík byla duše
k nezaplacení. Z titulu redaktora Rovnosti a člena pražského Devětsilu poku
sil se, a nikoliv bez úspěchu, navázat styky s celou moderní kulturní Evropou.
Psal si s Duhamelem, s Vildracem, psal si i s Tz.arou, Reverdim, s básníkyjugoslávského Zenitu, psal do Španěl, do Německa, a všude tam, kde se ozvalo ně
jaké nové jméno, které nám bylo blízké a příbuzné. V té době i napsal pěknou
knížku veršů, jmenovala se Severní záře a byla to jediná kubistická knížka
poezie u nás. Škoda že nevyšla. Neumann otiskl z ní několik básní. Měla by vy
jít ještě dnes. Ještě dnes by byla pozoruhodná. Artuš Černík pro naši moderní
kulturu udělal víc než už dnes je známo. Jeho jméno, žel, zapadá do zapomenu
tí.
V Brně na Cejlu, asi v těch místech, kde rodiče Mařenky, manželky E.F. Bu
riana, měli hostinec, setkal jsem se poprvé s Halasem. Zastavil mě mladý muž a
povídá mi do očí: “Že ty jsi Seifert?” A já na to bez rozmýšlení: “A tyjsi Halas!”
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Tak vzniklo přátelství, které skončilo až Halasovou, žel tak předčasnou smrtí.
Bylo krásné. Vzpomínám na ně s upřímným povzdechem a lítostí. Halas se vy
učil knihkupcem u brněnského Píši. Kde byl zaměstnán v době našeho seznáme
ní, už nevím, už si nevzpomínám. Myslím však, vlastně dobře vím, že mnoho
stříbra mu nikdy v kapse v té době nezvonilo. Nermoutil se však proto nikterak.
Nakladatel Karel Zink mi kdysi rozkošně a s láskyplnou účastí vyprávěl dojíma
vou historku z Halasových let učednických. V krámě knihkupce Píši byl jeho
bezprostředním nadřízeným a nepochybuji, že dobrým. Ale jeden čas zpozoro
val, že v antikvariátním oddělení závodu se ztrácejí některé knížky. Udeřil na
učedníka Halase a ten ho zavedl k regálu, který byl dole při ruce a kde všechny
knížky, ty které postrádal i jiné, o kterých nevěděl, byly srovnány pečlivě jedna
vedle druhé. Byl tam Baudelaire, Alfred de Vigny, Whitman a jiní z těchto a po
dobných literárních oblak spolu s českými autory: Tomanem, Šrámkem, Neu
mannem a Mahenem. Ihned mu nařídil, aby knížky, jak knihkupci říkají, roz
hodil na jejich místa, kam podle abecedy v antikvariátu patřily. Halas ovšem
poslechl, ne sice přeochotně, ale musel. Když se však k Halasovi Karel Zink za
chvíli vrátil, nalezl ho u pultu s hlavou na rukou položenou. Halas plakal. Byla
to jeho polední četba, když se zavřel krám a ostatní zaměstnanci šli k obědu.
Sotva jsme se poznali, seznámil mě Halas s Mahenem. Halas Mahena milo
val. A mě, musím se přiznat okouzlil Mahen hned napoprvé a přitom navždy
cky. Je něco příjemně mefistofelského, co zářilo z jeho tváře. Viseli jsme mu
vždy na ústech, a vše, co říkal, bylo vždy zajímavé a vtipné. Četli jsme nadšeně
jeho Plamínky, Díži a jeho román Kamarádi svobody hučí mi v hlavě dodnes.
A živě mi ve vzpomínkách utkvěla scéna, jak jedna z hrdinek sama rozpínala mi
lenci knoflíky na své blůze. To už je let. Kdybych však na všechno zapomněl,
na toto určitě nikoli.
Do Brna jsem přijel z chudých žižkovských činžáků, kde jsem viděl a zažil vše
lijakou bídu. Ale tak chudý byt, jaký měl Halas na brněnském předměstí, jsem
ani na Žižkově neviděl. Bydlel se svou stařičkou babičkou, patřící nepochybně
k jedné z jeho starých žen. Nevím proč mu bylo vyčítáno maloměšťácké pro
středí básně. To zavinila ta papírová palma v osmém verši. V jediné malé míst
nosti, kam se ovšem došlo rovnou z chodby, nebyl žádný nábytek. Ve zdi byly
dvě větší skoby na šaty. Na jedné byly všechny šaty babiččiny a na druhé všech
na roucha jejího vnuka. Babička spala na dvou bednách, na kterých byl chudý
a proležený slamník. A Halas spal na podobném slamníku na zemi. Ale přece
tam měli něco překvapujícího. V rohu stála vysoká a dosti umně konstruovaná
klec a v kleci sem a tam poskakovala veverka. Ale ještě bych byl na něco za
pomněl. V druhém koutě visela chudá polička a na ní řádka knížek. Samá aris
tokratická jména francouzská, ale vedle nich komunistický manifest a Klímův
Svět jako vědomí a nic. To byl svět, ve kterém počal žít mladičký Halas. V těch
to stránkách listoval básník, když počal vymýšlet své první sloky.
V redakci Rovnosti poznal jsem se ještě se starým Hybešem. Netrvalo to dlou
ho a Hýbeš zemřel. Jeho pohřeb, když jsme šli v řadách dělníků na brněnský
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hřbitov za jeho rakví, byl nejmohutnější dojem, který jsem si z dělnického Brna
přivezl.
Z Prahy, kam mě zavolal opět Teige po tomto brněnském intermezzu, s Halasemjsmesi často psali. To už byl založen i brněnský Devětsila Halas s Černíkem
a Václavkem počali vydávat Pásmo, zatímco Goetz se postavil v čelo literární
skupiny, která vydávala Hosta do domu. A pak se Halas s Brnem rozloučil a
přijel do Prahy.
Byl to tenkrát krásný den prvního léta, pozdní jarní vůně lip a svěží zeleně
vábila ještě lidská srdce. Ale já čekával před výkladní skříní Paukertovou na
Halase, a pohrdajíce slunečním svitem, zapadli jsme do útulné, ale zabedněné
vinárny u Paukerta, kde se, pokud si vzpomínám, po celý den svítilo. Sedli jsme
si v koutě a čekali jsme na Horu, který pobýval v redakci v odpoledních hodi
nách. Halas nám četl své první verše a pak jsme vyprávěli a horovali až do půl
noci, kdy u Paukertů zavírali. 1 popošli jsme někam blízko, kde zavírali později.
Letní noci, jak víte, míjejí rychle. Vzpomínám si, že když se objevily v oknech
první ranní červánky, spěšně jsme zatahovali tmavé a zakouřené záclony, proto
že úsvit nás rušil a příliš připomínal příští den plný všelijakých povinností. A tak
líbezná bohyně ranních červánků musela ještě chvilku počkat, než jsme vyšli
z hustého kouře místnosti a zhluboka se nadechli svěžího ranního vzduchu.
Dosti Wolkra
Seděli jsme u dlouhé tabule v domě Wolkrových na náměstí v Prostějově.
Proti mně posadili dívenku, kterou paní Wolkrová oblékla do hlubokého smut
ku černého krepu a černých krajek. Její tvář, když ji za rakví vedl bratr Jiřího,
zakrýval hustý závoj. A tak teprve u stolu mohli jsme zahlédnout uplakané oči
poslední lásky Wolkrovy. Bylo pár chvil, po Wolkrově pohřbu. Dozněly smu
teční řeči a Marie Majerová hodila na rakev, kterou lehce spustili do hrobu, svě
ží snítku vavřínu. Skřehlí a zamlklí vydali jsme se na zpáteční cestu. Rychle se
blížila zimní noc. Na hanáckých polích a rovinách ležel sníh. Vraceli jsme se od
hrobu a před námi byl celý dlouhý život. U bran hřbitova jsme se chtěli rozlou
čit a spěchat na večerní vlak. Paní Wolkrová však nedala a pozvala nás do své
ho domu, odkud před hodinou vyšel průvod.
Kolik nás bylo u Wolkrů už si dobře nepamatuji. Snad dvanáct, snad patnáct.
Vedle plačící dívky seděl Konstantin Biebl, efebsky pohledný, milý mladý muž
s něžnýma očima. Byl spolu s Píšou nejbližším přítelem Wolkrovým a obracel
se dvorně k mladičké černé nevěstě. Nebylo pražádným tajemstvím, že přemno
há z mladých žen, které se v těch letech ocitly v naší blízkosti, spočinula na
Bieblově chlapecké tváři se zalíbením. A také nebylo tajemstvím, že Biebl tyto
pohledy ochotně přijímal a oplácel.
Ještě před večeří pozval pan Wolker Horu a mě do svého pokoje a přinesl
účetní knihu, jaké bylo vídat na stolech v bankách a spořitelnách. Byla po
dlouhlá, vázaná v nazelenalém plátně s temnými pruhy. Na jejím štítku bylo
krasopisně napsáno: Nemoc Jiřího. Pan Wolker byl ředitelem prostějovské spo
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řitelny. Knihu otevřel a položil před nás a upozorňoval na zapsané obnosy, kte
ré musel vynaložit na nemoc svého syna: lékařům v sanatoriu v Tatranské Poljance a nakonec i pohřebnímu ústavu v Prostějově. Byli jsme rádi, když nás pa
ní Wolkrová zavolala k večeři a unikli jsme z dosahu smutných cifer.
Uprostřed večeře poprosila náhle paní Wolkrová o trochu pozornosti. Po
vstala u stolu a počla jímavě hovořit o svém synovi, o jeho příchylnosti, která
trvala už od dětství, a neztrácela na něžnosti ani v létech, kdy Jiří dospěl. Svěřo
val se jí se vším. Četl jí své první literární pokusy, aby ji později zasvěcoval i do
prvních milostných zalíbení a úspěchů u prostějovských děvčat. Všechno, co se
týkalo Jiřího, provázela svým láskyplným zájmem. Pak sijen posteskla na to, že
Jiří vedl v Praze život bohémský a bouřlivý a tak si přivodil svou nemoc, která
ho zahubila. A podívala se na mě. A tu musím, ačkoliv po těch letech už je to
téměř zbytečné, poznamenat, že nenávidím-li něco ze srdce, je to tak zvané bohémství. Nikdy jsem se o nic podobného nepokoušel. A protože paní Wolkrová
při těchto slovech utkvěla vyčítavě na mně, chtěl bych k tomu, také už vlastně
dost zbytečně říci toto: S Wolkrem jsme byli vlastně jen jednou jedenkrát v chu
dém a smutném baru na kraji Smíchova. Bar se jmenoval Finále a Wolker o tom
to podniku napsal jednu ze svých slabších básní. S Wolkrem, pokud jsme se ne
scházeli u Teigů, kde později bydlil, vidívali jsme se povětšině jen v kavárnách,
a ani tyto schůzky nebyly příliš časté. Ostatně záhy po smrti Jiřího jsme byli
zbaveni všeho podezření. Na stejnou nemoc zemřel i Wolkrův bratr a kdosi na
svátém Kopečku mi prozradil, že tak také umřeli i stařeček se stařenkou (jak
pěkně říkají na Moravě prarodičům), kteří v těch místech bydleli a ke kterým
Wolker často zajížděl. Měli tam výrobu moravských lihovin. Byla to tedy zřejmě
rodová choroba, kterou si Wolker uspíšil svým odříkavým způsobem života.
Peněz měl maloučko a utrácel je za knihy. Jeho otec byl přísný. Konečně obráti
la se paní Wolkrová k dívence ve smutku. Spočinula na její smutné tvářičce a
hlasem poněkud zvýšeným ji požádala, aby se na památku Jiřího a jeho lásky
vzdala všeho světského života a vstoupila jako řeholnice do kláštera. V té chvíli
jsme postřehl, že Bieblovou tváří škubl krátký úsměv. Co si myslela černá ne
věsta nevím. Dnes má již dospělé děti a byla prý v životě šťastna.
Na cestě k nádraží se mi Kosťa Biebl svěřil, že v okamžiku, kdy paní Wolkro
vá posílala dívku do kláštera, jeho opovážlivá ruka pokoušela se pod hlubo
kým ubrusem dlaní sevřít dívčí koleno.
Téhož roku, kdy umírá Jiří Wolker, zemřel v Paříži Anatol France. A Francie,
jejíž jméno si zvolil za své příjmení, vystrojila svému velikému básníku pohřeb,
jaký si podle mínění úředních míst zasloužil. Francie to dovede! Pařížští sur
realisté však vytiskli k této příležitosti leták s heslem: //fata tuer le cadavre. A
leták s tou nej vážnější tváří dávali lesklým cylindrům. Pomstili se jednak Franceovi za jeho nevlídný postoj k jejich hnutí a pak, a to bylo asi to hlavní, zásad
ně odmítali smekat a klanět se před úředně petrifikovanou básnickou velikostí
a slávou.
Proč to však vyprávím? Když zemřel Jiří Wolker, popularita jeho poezie rych
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le vzrůstala. Nebyli to jen mladí komunisté, kteří z básnických rukou přijali
jeho revoluční odkaz. Hlásil se k němu kdekdo, ba dokonce i kruhy politicky
protilehlé a nepřátelské. Této popularitě nahrávala nejen Wolkrova poezie,
časová svými myšlenkami, a blízká šťastnou sdělností, ale i tragický a před
časný konec mladého a tolik slibujícího života.
I mrtví nás na svých smutečních oznámeních téměř napořád ujišťovali, že je
jich smrtí se na světě pranic nezmění a jen několik srdcí se zachvěje. Zkrátka ce
lá veřejnost byla zahlcena kultem Wolkrovy poezie a konjunktura její trvala.
Tuto slávu bychom byli nešťastnému příteli přáli, kdyby v tomto kultu nebylo
cosi retardačního, co nás nutně popuzovalo a co nám prostě překáželo v době,
kdy jsme dospěli k počátkům svého nej vlastnějšího díla, které nemělo (a tojsme
si samozřejmě přáli) zůstat ve stínu poezie Wolkrovy. Přihlásili jsme se k evrop
skému proudu poezie, který byl předznamenánjménem Apollinairovým. Mno
zí z našich kritiků poukazovali, že Wolker se odvrátil od Apollinaira a navázal na
tradici Erbenovu. Poezie Erbenova nám v té době říkala málo a Apollinaira
jsme milovali. A s Nezvalem a hlavně s Teigem jsme právě vymýšleli poetismus,
poezii životní pohody a rozkošných chvil.
Ale nebyli jsme to jen my nejmladší. Ale i Hora, tento magnusparens pová
lečné poezie se uchyloval od proletářské a revoluční poezie do krajin duše, aby
se stal básníkem svých dvou, tří nejkrásnějších knih. A tak po vášnivých deba
tách jsme se shodli na protiwolkrovské akci a vymysleli si bojovné, pregnantní
heslo: Dosti Wolkra. Nemohu nepoznamenat, že Nezval touto akcí nadšen ne
byl. Ale nakonec neprotestoval. A poněvadž jsme v té době neměli žádný časo
pis, informovali jsme Černíka, který v Brně redigoval časopis brněnského Devětsilu Pásmo. Hned v příštím čísle se pod tímto heslem objevil ne dlouhý, ale
ne právě nejšťastnější komentář - a byla mela. Později se objevilo - tuším, že v
časopise Listy pro umění a kritiku provolání několika autorů rnimo Devětsil.
Byl mezi nimi i Vilém Závada. Pokud se pamatuji, soustředil se pak protiútok
Wolkrových zastánců na bedra Závadová a přiřkli mu i autorství těch dvou
příkrých slov. Neprávem. Vymyslel jsem je já. Už je to dávno.
Kult Wolkrův ovšem pokračoval pak samozřejmě dál. To už nám však nikte
rak nevadilo, protože jsme si, alespoň ve svých představách, uvolnili cestu. A
generace avantgardy, o které někteří mladí lidé dnes mluví jako o legendě, mě
la záhy úspěch i na všech úsecích: v poezii, ve výtvarnictví, v hudbě, v architek
tuře, v té zejména - a v poezii také. A pokud je nutno tuto generaci pro historii
umění nějak označit, věřte mi, byla to generace Teigova. Jestliže jste v tomto
okamžiku zaslechli tichý vzdech, nevšímejte si toho. To jsem si povzdechl já
nad krásou těch dávných let, kdy jsme byli šťastni a nevěděli jsme o tom. Dnes
už to víme.
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Smíchovský danse macabre

Chci však vypravovat o smrti Karla Teigeho. A zcela nevhodně začínám téměř
od konce. Je zapotřebí vyprávět od samého začátku. Mrtvý si toho sám žádá.
Když jsme se s Teigem rozhodli, že se poprvé podíváme do Paříže, přemluvil mě,
abychom si na cestu dali ušít nové, pěkné šaty, abychom representovali tuto
zem, což od nás nikdo nechtěl, ale abychom také trochu representovali naše
moderní umění, a to jsme chtěli sami. Za čtrnáct dní pak už jsme v nich šlapali
po bulvárech, s kloboučky líbezně opršalými, jak říkávala Milena Jesenská,
tehdy ještě módní referentka. Eiffelova věž, kterou jsme před tím dost zbožně
vzývali, dívala se na nás netečně.
V Paříži je krásně, i když prší, natož když je pěkně. Tehdy byl voňavý letní
den, a měli jsme schůzku s malířem Šímou. Hledali jsme rue Seigniěre 14, když
před námi vyhoupla se z auta, překrásná mladá žena. Elegantní, samozřejmě.
Byla jako vystřižena z Colletina románu. Přechvěla se kolem nás v obláčcích vů
ně. A byli jsme tak okouzleni, že jsme se zastavili a pohlédli na sebe. “Škoda,
že nemám čas,” povídá náhle Teige, “tu bych si namluvil.” Trochu mě to sice
překvapilo, ale Teige to řekl tak samozřejmě, že jsem mlčel. Ostatně do těchto
a podobných věcí jsme si nikdy nemluvili. Dnes po padesáti letech poznávám,
že jsem se divil zbytečně. Teige měl pravdu. Mužje muž a má vždycky mířit výš,
než může. Ostatně jen tak vznikají krásné a zajímavé nešťastné lásky, o kterých
čtenáři rádi čtou. Sbohem Paříži. Už nikdy nebudeš tak krásná.
Když jsme se vrátili do Prahy bylo nám asi dvacet pět let a měli jsme v očích
nadšení a touhy. Devětsil se rozrostl, noví členové přibývali. Tím víc nás však
překvapovalo, když Teige počínal vynechávat schůzky ve Slavii. Přicházel
nepravidelně a ztrácel se beze stop. Už nás večer ani nepřemlouval do barů, kde
saxofony tak svůdně lkaly k tancům a tanečnice nabízely svá náručí. Toyen,
tenkrát jsme jí ještě říkali Manka, řekla to Teigemu upřímně. “Ty jsi se zabouch,
viď?” A Teige s malými rozpaky se přiznal. Od mládí vyznával Teige právo na
volnou lásku. Manželství - to byl však měšťácký přežitek. Tenkrát jsme někde
v ulici zahlédli Nezvala, jak nese do své domácnosti žehlící prkno. Patrně to ne
připustili do tramvaje. Držel je jako kytaru a vypadalo to dost komicky. Toyen
vyprskla smíchy a Teige byl zle ironický. A Nezval, celý rudý, byl v rozpacích.
Tak život šel a ubíhal, hřměl a míjel. Každý den jsme umírali tak trochu, jak
radil Tristan Tzara. Ale o čase nikdo nepřemýšlel. Vydávali jsme knížku za
knížkou, veršů jsme měli plné kapsy. Chtěli jsme děsit měšťáky. Ale děsili jsme
je patrně mírně. Neměli z nás žádný strach. V roce 1929 spolupodepsaljsem ma
nifest sedmi spisovatelů. Z těch sedmi byl jsem nejmladší. Mí přátelé, Teige,
Nezval, Halas, Píša ještě sjinými autory vydali protimanifest ajá na návrh Julia
Fučíka, jsem byl vyloučen z Devětsilu. Už mě to však tehdy tolik nebolelo.
Devětsil pomalu končil své tvůrčí poslání v českém kulturním životě a blížil se
k závěru své krásné a bohaté historie. Členové už začínali nepotřebovat mladý
spolek, který by pomáhal jejich práci. Mnohé z věcí avantgardní generace byly
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již probojovány a každý z nás už byl natolik hotový, že se rozhodoval jít vlastní
cestou a nechtěl být spoután pravidly spolkové hry, která jsme si pro Devětsil
vymyslili a která Teige dost přísně prosazoval. A pak do pravidelných schůzek
začali přímo i nepřímo zasahovat naše dámy a tak bývalo čím dál tím víc
prázdných židlí kolem stolu. Však to dobře znáte. Chtějí-li, dovedou ženy roz
vrátit i říše, natož umělecký spolek. Ale ženy to nebyly, kdo rozvrátil pěkná přá
telství mladého sdružení. Ženy ne.
Nezval ve svých vzpomínkách vypravuje, jak jsem večer co večer, když jsem
se pozdě rozloučil se svou dívkou, spěchal tam, kde jsem tušil své přátele. Ano,
měl pravdu. Bylo tomu tak. Toužil jsem však hlavně po Teigem, s kterým jsem
vždy potřeboval hovořit. Byl to rádce i přítel neúnavný a účinný. Co se mne
dotklo při rozchodu nejvíce, bylo spíš poněkud nalomené přátelství s Teigem.
Stýkali jsme se čím dále tím vzácněji, ačkoliv jsme se zpočátku snažili, aby tomu
tak nebylo. Když však později Nezval s Teigem přivezli z Paříže surrealismus,
setkával jsem se s nimi méně a méně. Navázali nová přátelství s umělci francouz
skými, a Nezval s celou svou brutální robustností vrhl se do proudu nového
hnutí. Zatímco Teige spolu se surrealismem soustředil svůj zájem na moderní
architekturu. A tak jsem začal míjet schody do Slavie a pilněji navštěvovat Ré
vu, kam jsem již dříve chodíval za Horou a za Halasem. Byl tam i Mathesius.
A někdy i Holan. Vzácně Josef Palivec. A Devětsil stal se mi časem milou, ale
trochu nahořklou vzpomínkou a minulostí.
Bydlím dost blízko motolské nemocnice. Už léta vždycky před zimou slétají
se nad areálem nemocnice havrani a svým nepříjemným zpěvem rozviřují ticho.
A zalátají i k nám. Někdy jich tu máme plné nebe. A tu na tomto místě své knihy
a ve chvíli, kdy jejich křik doléhá jako memento času, který se mi už nachyluje,
chtěl bych ještě poděkovat svému milovanému, mrtvému příteli, dokud mám
ještě trochu času. Než bude pozdě.
Nebylo toho málo, co mi dal, kromě krásného přátelství. A bylo toho víc, než
jsem si ve své mladé domýšlivosti kdysi připouštěl. Otvíral mi postupně svět
moderního umění, který jsem neznal, a při své chabé znalosti jazykové, znát ani
nemohl. Měl jsem poezii rád, ale Teige mě ji naučil milovat. Právě tak jako vý
tvarné umění. Naučil mě dívat se na moderní obrazy a sochy. A učil mě opatr
nosti, které je zapotřebí ve světě umění. Ne všechno je umění, co si takto říká,
co se nám nabízí a co je nám někdy vnucováno.
V třicátých letech vídal jsem se s Teigem už jen vzácně, a spíš náhodně. Zato
však po válce, když Družstevní práce snažila se podle svých možností usnadňo
vat život spisovatelům, kteří nemohli nebo nesměli publikovat, setkal jsem se
s Teigem častěji. S dávným nadšením, které jsem tak dobře znal z počátků Devětsilu, vypravoval mi Teige o menší skupině svých přátel malířů a básníků-surrealistů, s kterými se scházel. Byl mezi nimi i Mikuláš Medek a Vratislav Efenberger. Pracoval v té době na fenomenologii moderního umění, knihách, které
plánoval již za války a o kterých se uvažovalo v Družstevní práci. A naříkal si
už tehdy na bolesti žaludku. Tuto chorobu si také léčil, ale útrapy neustávaly.
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Nebyl to ani žaludek a nebyla to ani rakovina, jíž se obával. Bylo to srdce. Na
to nemyslil.
Teige zemřel 1. října 1951. Byl to tesklivý den plný podzimu. Elektrokardio 
gram lhal. Lékař, který jej nedlouho před Teigovou smrtí četl, nemohl podle
záznamu přístroje konstatovat nic jiného než, že jeho srdce pracuje zcela nor
málně. Nepracovalo. Normálně nepracovalo už dlouho. Srdce Teigovo bylo
tak rozervané, že lékař, provádějící pitvu, nemohl uvěřit, že s tímto srdcem mohl
ještě tak žít. Byl to důsledek intenzívní práce, která mu téměř doslova nedávala
spát. Pracoval celé noci. Večer po dvaadvacáté hodině usedal si doma ke stolu
a pracoval až do rozbřesku příštího dne. Poháněla ho nutnost. Měl obavy, aby
knihu dokončil. V té době byl totiž soustavně napadán příkrými a nespravedli
vými kritikami v pražském tisku. Protože byl zcela bezbranný, vznikly po je
ho smrti mnohé pověsti vyvolané tichem, které naráz obklopilo jeho smrt, jeho
jméno a ovšem i jeho knihy. André Breton ve své monografii o malířce Toyen
uvedl jako skutečnost jednu z těchto pověstí, že totiž Karel Teige vzal jed ve
chvíli, kdy byl zatýkán a že jeho žena zabila se ihned poté skokem z okna. Je za
potřebí konstatovat, že Teige nebyl ani zatýkán ani vyslýchán. Události stejně
dramatické udály se jinak.
Jsou ženy, a bývají to ženy spíš mladší, ale někdy i starší, které, stane-li sejim
to neštěstí a muž jim zemře, vracejí se z pohřbu a pláčí. Pláčí kolik dní, pak si
utřou slzy, napudrují nos a zvědavě se rozhlédnou po světě. No nevytýkám jim
to. Takový je život. Jsem při ženách. Nádherný básník francouzský Alfred de
Vigny, majitel rozviklaného manželství, řekl o ženách, že jsou ničitelky vznětů.
Ne všechny. Náš Petr Bezruč pak s oblibou citoval aforismus o ženách: “Matka
je jediná žena, která miluje muže nezištně.” A dodával, že to říkají Francouzi a
ti rozhodně ženy znají. Není to však vždycky pravda. Nedám si nikým vyrvat
mýtus ženy, kterým muži již odedávna si věnčí ženinu krásu. Ani stáří, ani ne
moc, ani bolest, ba ani zklamání, které bývá nejhorší, nepřipraví mé staré oči o
tento krásný pohled na ženu. Jsem zatvrzelý feminista. A ženy bráním, i když
to nemají už dnes zapotřebí. Brání se dobře samy.
Těchto pár vět o ženách je předehra. Opona se vznáší a na scéně je muž se svou
ženou. Někdo klepe a vstupuje druhá žena. Ne probůh, nezačíná komedie o
manželství, jakých známe na tucty ze všech divadel. Ba naopak, začíná jedineč
ný děj. Tragedie muže a dvou ženských srdcí.
Jak jistě víte, psal mi mladý přítel Teigův, Vratislav Efenberger, Karel Teige
byl ve svém romantismu zaujat volnou láskou. Miloval upřímně svou ženu a
když počátkem války poznal slečnu E., snažil se dokázat sám sobě i oběma že
nám, že jejich vztah může být šťastný a harmonický. Věděl jsem o Teigově no
vém poměru. Jeho ženu jsem znal již z mládí. Bylo to vážná, půvabná i vzácná
žena. Jeho přítelkyni jsem poznal jen letmo jednou uGirgala. I ona byla nevšed
ní a rovněž půvabná a jistě i zajímavá. Při jednom z těchto setkání pozval mě
srdečně k sobě na smíchovskou Šalamounku. Nebylo to dlouho před jeho smrtí.
Jak lituji, že jsem jeho pozvání nepřijal ihned. Zakrátko bylo již pozdě.
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Nikdy jsem nepochyboval o vážném vztahu k oběma ženám. Nechtěl být a
také ani nemohl být hercem v banálním manželském trojúhelníku. Divím se
však, jak tento neobyčejně bystrý a chytrý člověk mohl se domnívat, že vytvoří
mezi oběma ženami klidný a harmonický poměr. Jak mohl nevědět, že v oblasti
opravdové lásky, něco podobného mezi ženami není možné. Sám mohl obě že
ny upřímně milovat, ale ženy, jestliže milují, o lásku se dělit nedovedou. Leželo
to na něm, jako těžké břímě a stálo ho to mnoho trvalého vypětí. Ani to nepři
dávalo síly jeho malátnému, nemocnému srdci. Zřejmě tím trpěli všichni tři.
Večer co večer pracoval Teige doma. Teprve k ránu ulehl a dopoledne spal.
V poledne odebral se ke své přítelkyni. Bydlela blízko Arbesova náměstí na
Smíchově. Tam poobědval a odpoledne mu slečna E. pomáhala při excerptech
pro jeho knihu. Tak plynuly a uplynuly tři roky, od roku 1949 do října 1951.
Osudného říjnového dne, protože dlouho nepřicházel, rozhodla se slečna E.,
že mu vyjde naproti. Cekala marně. Cestou se minuli. Teprve když se vracela,
našla Teigeho na refýži u Arbesova náměstí. Opíral se o litinový sloup a volal na
ni. Jeho obličej byl zkřiven bolestnou křečí. Byla to už tvář políbená smrtí.
S námahou dopravila ho do svého bytu. Chůze už působila jen trýzeň. V bytě si
usedl a bylo mu těžko a zle. Spěchala zavolat lékaře. Chvíli jí to trvalo, než léka
ře dostihla. Když se vrátila, byl Teige mrtev. Bez rozmýšlení se rozhodla, že
zemře též. Nejdříve musela však zprávu o jeho smrti sdělit Teigově ženě. Na
psala dopis: “Karel už není. Zemřel dnes v poledne.” A dopis poslala po taxikáři
na Salamounku. Jeho žena, jakmile zprávu přečetla, spálila ihned všechnu Teigovu korespondenci. Nebylo jí málo. Ačkoliv se s oběma ženami denně stýkal,
oběma psal téměř denně dopisy. A po tomto truchlivém obřadu, otrávila se ply
nem. Slečna E. žila jen několik dní. Času použila, aby srovnala rukopisy, pokud
je Teige měl u ní a odevzdalaje přátelům. A pak následovala Teigovu manželku.
Otevřela si kohoutek od plynu.
Její smrtí ustal tento truchlivý tanec smrti, o kterém veřejnost se mnoho ne
dozvěděla dík opatřením, která následovala po Teigově smrti. S jakým krásným
a neobyčejným člověkem i umělcem jsme tu žili. Jaké to síly vyzařovala jeho bo
hatá osobnost.
V obřadní síni při Teigově pohřbu bylo téměř prázdno. Bylo tam jen těch ně
kolik mladých přátel, které jsem tehdy ještě neznal. Z přátel a známých naší ge
nerace, byla to generace Teigova, a nikoliv Wolkrova, jaksejiž vžilo, nebyl tam
žádný. Stáli jsme sami s věrným malířem Muzikou za prázdnými židlemi.

U hrobu rabího Lowa
Na starém židovském hřbitově octl jsem se kdysi s Nezvalem. A to v létech,
kdy naše verše byly mladičké jako dívky v prvních třídách gymnasia. V těch ča
sech, ale myslím že i později, ba až do konce svého života vzrušoval se Nezval
vším, co bylo poznamenáno tajemstvím a romantikou. Vím, že vyhledával jas
novidky, snil o křišťálové kouli, dával si hádat z písma i z ruky. A tomuto po
slednímu umění se dokonce i přiučil. Bedlivě studoval knihy o astrologii a ho
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roskopech. Do počítání horoskopů ho nakonec odborně zasvětil dramatik Jan
Bartoš. Je známo, že si předvídal i vlastní smrt. Aspoň tvrdil, že zemře o veliko
nočních svátcích. Pamatuji-li se dobře, zemřel na Bílou sobotu. Určitě však ne
čekal, že tak záhy.
Šli jsme z hanavského pavilonu, kam jsme vzácně chodívali na sklenku absin
tu. To byl tak trochu básnický obřad. A navíc jsme obvykle nemívali. Snadno
mě Nezval přemluvil, abychom se podívali na starý židovský hřbitov. Na hrob
ku rabího Lowa kladli Židé už odedávna kamínky jako na hroby svých zná
mých, a vyslovovali při tom svá přání, žádajíce zázračného rabího, aby je vysly
šel. Účinnější však prý bylo napsat toto přání na malý kousek papíru a vhodit
je přímo do hrobky úzkou škvírou mezi deskami kamenů. Nezval vytáhl z ka
lendáriku dva lístky a jeden mi podal. Sám pak napsal: “Chci být slavným čes
kým básníkem a být živ do devadesáti let.” A tajuplně vložil lístek do hrobky.
První přání, jak víte, mu rabi ochotně vyplnil. Druhé nikoli. Já napsal jen jedi
né, drobné, ale toužebné přáníčko a vyplnil mi je v nejbližších dnech, jednoho
krásného jarního dne ve Stromovce.

Kuchyňské hodiny
Nevzpomínám si, že by matka kdy zpívala. Ani při práci ani nám dětem do
usínání. Na svá první léta si samozřejmě nemohu pamatovat. Ale měl jsem
sestru o několik let mladší. Zato slyším však v duchu dost zřetelně, jak mě svým
hlasem uspávaly hodiny, které v kuchyni visely nad mou postelí. Byly to laciné
kuchyňské hodiny s dvěma závažími. M usely se dvakrát denně natahovat. Ráno
i večer. A na jejich ciferníku byl v oválu tehdy oblíbený obrázek: jelen v říji a laň
v hlubokém lese. Hodiny šly u nás padesát let. Pak se zastavily a po matčině
smrti odnesl jsem šije do svého domova a dlouho na ně někde za trámem padal
prach. Žádný hodinář už je nechtěl spravit. Primitivní strojek je prý už tak
opotřebovaný, že už se nedají uvést do chodu. Nestály jim prostě za práci.
Po mnoha a mnoha letech, dík laskavosti dobrého známého, hodiny visí
v mém pokoji a jdou. A kupodivu přesně. Podle rozhlasu. Tak po dlouhé době
slyším opět jejich poklidný hlas, jejich občasné zachrčení a tikot. Trochu
ochraptěly sice jako starý kuřák dýmky, jakojá, jako mé verše. Jdou však a bijí.
Také trochu chrchlavě, ale přesně. To známé tik-tak je však poslední, co slyším
z jejich starých útrob. Hovoří ke mně docela jinak. K jejich důvěrnému, ale
vždycky rytmickému hlasu, jestliže se zaposlouchám a jejich tikot vnímám, vy
mýšlím si či lépe slýchávám přemnohá slova. Je to vlastně i také trochu mé ře
meslo.
Uprostřed léta bylo překrásné odpoledne. Chystal jsem se na procházku do
nedalekého parčíku na slunce. Ulice byla zářivě prohřátá, bylo opravdu škoda
sedět doma. Podíval jsem se na hodiny. Bylo ke třetí, když z hodin se ozve: “Vem
-si-deštník-vem-si-deštník”. Slyšel jsem to docela zřetelně. “Nesmysl,” povídám
hodinám “nebe je modré, bez jediného mráčku.” Za hodinu vrátil jsem se pro
močený až na kůži prudkou letní bouřkou. A hodiny mi klidně povídají: “No-
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tak-vidíš-no-tak-vidíš.” Nemohl jsem si někdy vzpomenout jak mi doma kdysi
večer předly. “Spi-už-hochu-spi-už-hochu.” Obyčejně mi to dlouho nemusely
říkat. Sotva jsem si přitáhl peřinu, už jsem spal.
V posledních letech navykli si lidé umírat pohodlněji v nemocnici. Bude-li
mi však dopřáno, abych se se světem rozloučil doma na své posteli, nepochybu
ji, že hodiny mi budou domlouvat: “Tak-jdi-sbohem-tak-jdi-sbohem.” A proto
že, jak mi maminka říkala, jejich tikot mě také vítal na svět, bude to tak úplně
v pořádku. Pak ustanou ve své pouti. Častěji a častěji zapomenou je naši natáh
nout. Nějaký čas budou ještě viset na zdi, tatínek je měl rád, ale pak je dají opět
za trám na půdu. “Už-na-vždycky-už-na-vždycky-už-na-vždycky. ”

František Bidlo:

František Halas 1936

František Bidlo:

Vilém Závada 1914
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Z nových i starších básní Jiřiny Haukové
První noc
Mikuláše Medka v hrobě
Je srpnová noc, která tě dala zemi a věčnosti.
Ty sám pohyblivý hrob, který maloval jiné pohyblivé hroby,
znehybněl.
Svůj obraz začínal vybavovat vleže
a vleže skončil svůj poslední sen o něm.
Nad tebou plná luna, která tě vždycky děsívala,
možná tě děsí i v hrobě a úplněk pohne
tvou netečnou smrtí.
Bál ses našeho světa a utíkal před ním do barev;
pokouše! tě druhý svět tajemným tikotem
nepozemských hodin; v hrobě ti začíná nový čas,
poznáváš to, nač všichni čekáme.
Neprostupnost hlíny tě chrání před vnějším náporem,
sníš o svých obrazech, které namaluješ jinak,
tvá představivost není omezena plátnem
a Hádes ti nabízí nekonečné prostory,
kde nebudou už zakazovat tvé obrazy.

Poznáváš noc druhého světa.
Jeho kyvadla jsi maloval,
ležíš nazad, obracení je zakázáno
a tvá sítnice vnímá jiný svět
pod podkořím rakve,
o němž se živí nedoví.
Tresť tvých barev vsakuje hlína,
rozpad těla trvá pár let,
rozpad obrazů staletí.
Vnímáš všecko, co jsi nemohl postihnout zaživa,
vteřiny splývají v bezčasí,
padá na tebe hluchotina země.
Tlení je součást bytí,
stáváš se imaginárním otiskem,
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tvé šikmo mířící oči tíží víčka,
tvé uši hluchavka obrostlá dřevem,
ubolen světem docházíš velkého klidu.
Magická znamení smrti, která se opakovala
na tvých obrazech, ožila.
Na tobě nárůstek hlíny propocený slzami,
Evy a Emily, jejich láska vytrvá a nezhmotní tě.
Jste tam už spolu, Balcar, Boudník, John ani ty
nedočkali jste se padesáti taková je naše doba.
Kovaříci klepy klep v tom tichu,
netopýři spoluhráči tvé smrti,
růžoví červi větří pach tvého těla,
píšťaly kosti začínají hrát svůj noční nápěv.
Tvých "Sedm trnů ve rtu” probodává
“162 cm křehkosti".
Tvé modré mikroiluze se stávají makroiluzí tmy.
“Hluk ticha" rozřezáván břitkým nožem.

Tvůj pohyblivý hrob si našel své místo,
kolébka rakve je kolébkou zrození.
Nadvláda černě vypuzuje tvou rudou a modrou,
začínáš nový obraz tamtoho světa,
je neskutečný a snový jako všechny tvé obrazy
a neviditelný pro tento svět.
Nová paleta černí dráždí tvé bouřlivé ticho,
mžikají před tebou barvy podsvětí.

Nad hlavou slyšíš se milovat brouky a tráva přímí kořínkv,
tvé nadrealistické sny přecházejí v nové vidiny.
Býval jsi na pokraji vědomí smrti,
vnímáš ji nyní celým tělem,
tvé svaly, tvé bělmo, tvůj mozek se uvolňují,
podvědomí má rozpon nekonečna,
co jsi s námahou viděl za živa,
vidíš lehce tušováním smrti.
Začíná metamorfóza tvého těla,
poznáváš hranice ohraničeného,
to nadskutečno, které jsi tušil.
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Věčnost z tebe dělá novou bytost,
jedovatina černě ti uvolňuje vlasy,
řasy se odčítávají,
rty popelověji.
Vryp času předává tě nesmrtelnosti.
Kohout kokrhá, ale nebudí tě.
Probouzíš se do jitra, které je tmou.

31. srpna 1974

Udeřila hodina konikleců
Udeřila hodina konikleců
a rozkvetly,
udeřila hodina žluv a přiletěly,
udeřila hodina člověka a narodil se,
mozek přírody zná svůj čas
Vzývám jméno Kateřina,
když se pryskyřice řine po rozpuklém stromě,
co země vychová zvířat, keřů a rostlin,
co člověk vychová lidí voda v zátočině se stáčí protiproudem,
vrba nad hladinou
a tichounké zurčení hmyzu
krajina hado-nosná
jahodo-nosná
kameno-nosná
mlhou ochraptělá kukačka.
Hrejme si:
na pelyněk, čapí nůsek, smolničky a slzičky,
na okřehek, zeměžluč, žluť kručinky
a janovce, na rdesno a na sveřep,
na pustoryl, na krvavec
žluť
kukačka
žloutek
kukuč
žluťásek
kačka
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Domýšlivý pták se zobákem vzhůru,
vypjatý luk krajiny se šípem hada,
staré stromy s vousatým trávníkem,
tvary, které dělá šum na vodě,
hluk větru je dětský pochod zvuku.
Větve zalidněné ptáky,
louky v tanci květin,
jeden pták se vytahuje zpěvem nad druhým,
dvoudomé květy na témže stromě se páří,
v mlze pátrá každá květina
po své vlastní duši.
Jak říká Thoreau: Každá rostlina
je myšlenkou půdy.

Podzimní závěť
Žloutnoucí listy prosvětleny sluncem,
opalizující jezírko, z něhož krůpěj za krůpějí snáší se list ten pozvolný lehoučký pád,
kde pozbývá vědomi list.
Snáší se od živých k mrtvým,
do bezpamětna padá vykoupený list.
Na stromě drobné jizvy,
sem tam pták, který neodletěl.
Má tvář dostává tvar schnoucího listu.
Tak lehce bych chtěla přejít
ze života do smrti,
až na mne jako na zvadlý list
dolehne velké zapomnění.
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Tma jako hmota
Tma jako hmota
na městě leží,
vtírá se do mých dveří,
dýše do nebeské skrýše,

družka netopýří
pod okap se plíží,
svár mezi tmou
a nebem plným hvězdných spár.

Tma jako amoeba
do nor ulic zalézá,
světlina tmou zaškrcená,
tma sama sebe zradila.
Tam počátkem a koncem bude,
svět snů do ní vzplouvá,
žití polovina světlo cloní tma kukaň noci.
Tak bezmezné úzko, když padá tma,
závojem mlhy zhuštěná,
má známá neznámá
v černi se poznává.
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Příběh Evy Kmentové
Jindřich Chalupecký
Po svém pozoruhodném nástupu před první světovou válkou české umění
brzo ochablo. V údobí mezi válkami převládl v něm trpný vztah k světovému
vývoji. Svou původnost se pak čeští umělci domnívali hájit nejčastěji tím, že se
vůči světovému dění nedůvěřivě uzavírali. České umění zůstalo provinciální a
jen málokdo se tady odvážil na světovou scénu.
Objektivně posuzováno by se zdálo, že po druhé světové válce se české a stej
ně i slovenské umění dostalo do situace mimořádně nepříznivé. Až na poměrně
krátké údobí moderní umělci zde nemohli vystavovat; zatímco v šírém světě
moderní umění triumfovalo, tady mohlo vystupovat na veřejnost obvykle jen
kradmo, a velmi mnozí umělci neukázali ze své práce po dlouhá léta vůbec nic.
Je překvapující, že právě tato situace se stala popudem neobyčejného vývoje.
Zatímco jinde ve světě strhovala moderního umělce příležitost k úspěchu, totiž
k proslulosti a bohatství, tady umělci s úspěchem nemohli počítat, či aspoň s
úspěchem tohoto druhu; a zatímco jinde umělci přizpůsobovali svou práci pod
mínkám této úspěšnosti, umělci tady neměli se ani čemu přizpůsobovat. A tak,
zatímco ve světě - většinou pod vlivem nového umění severoamerického - do
cházelo k jakési standardní modernosti, která se ve svých důsledcích docela prá
vem může nazývat novým akademismem, tady moderní umělec zůstal ve svém
ateliéru svoboden: odpovídal jen sám sobě, či nezbytnosti, která ho k umění
vedla.
Co se tedy zdálo nevýhodou a co jistě mnozí umělci sami těžko nesli, ukáza
lo se velkou příležitostí. Vnější nepřízeň je nijak neodradila od soustavné práce.
Jejich umělecké úsilí zůstalo ve shodě se světovým děním. Ale nedotkla sejich
deformace, která ve světě postihla umění, když se stávalo zbožím, postupem
času především zbožím a posléze jenom zbožím. Neměli se na co ohlížet; každý
sledoval jen svůj vlastní lidský a umělecký osud. Jejich umění nabylo tím zvlášt
ní intenzity a osobitosti. Není vinou těchto umělců, že jejich práce zůstává ve
světě a dokonce i doma téměř neznámá. Vztvořili si uvnitř světa moderního
umění docela zvláštní místo pro své umění, s jinou stupnicí hodnot a s jinými a velice přísnými - měřítky. Není to již umění provinciální. Není jen doplňkem
světového umění; je svým způsobem zároveň i jeho kritikou.
Vypadá to jako opovážlivé tvrzení. Chybí pořád konfrontace tohoto umění
s uměním světovým a dokonce je čím dále tím méně možná: je těžko nalézt způ
sob, jak srovnávat toto umění tak výrazně se obracející do sebe s expanzivním
uměním světovým. Tématem tohoto umění tady je čím dále tím více lidský osud;
ve světě tématem umění se stává převážně umění samo. Zatím se musíme spoko
jit tím, že srovnáme bezvýznamnost celé téměř téměř té produkce, která cha
rakterizovala české a slovenské umění v letech dvacátých a třicátých, s jeho bo
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hatstvím, původností a rozmanitostí v letech šedesátých a sedmdesátých. Roz
hodně je to umění svého času, umění moderní, které nevzniklo napodobením,
a má specifickou podobu místa, kde vzniklo, a rozhodně trvá na vysoké výtvar
né úrovni. Generace, která začínala svou uměleckou dráhu v Čechách a na Slo
vensku v padesátých a šedesátých letech, položila umění těchto zemí nové zá
klady.
Třeba má toto nové umění v Čechách a na Slovensku historii teprve krátkou,
má už také své velké mrtvé. Řada počíná rokem 1968: Jiří Balcar a Vladimír
Boudník, po nich sochař Pacík a malíři Medek a John; a nyní zemřela první
z českých umělkyň: Eva Kmentová. Umění žen má v Čechách (nikoli na Slo
vensku) místo rozsáhlé a významné; dávno není okrajovou kuriozitou, naopak
mnohé malířky, graficky a sochařky patří v českém umění k postavám ústřed
ním. Účast žen na moderním umění je ve shodě se světovou tendencí, ale opět je
v Čechách toto ženské umění podstatně odlišné. Nevzniklo z feministického
protestování, a jakkoli nese v sobě mnohé prvky specifické, není to z progra
mu: ženskost tohoto umění je jen důsledkem nutnosti a samozřejmosti, s jakou
vzniká. Eva Kmentová byla mezi těmito českými výtvarnými umělkyněmi osob
ností mimořádně výraznou právě proto, že její umění bylo svrchovaně ženské.
Dokonce se dá říci, že jeho výtvarná hodnota vyplývala právě z této jeho žen
skosti. Nebyla to však pro ni krátká a snadná cesta, dostat se k takovému svému
vlastnímu projevu.

1
Už ve svých deseti letech byla malá Eva pevně rozhodnuta, že bude sochařem
-jako její otec. Nešla proto ani na střední školu; z měšťanky vstoupila na odbor
nou školu řezbářskou a hned po válce na Vysokou školu uměleckoprůmyslo
vou, nejdříve k prof. Nušlovi a pak do sochařského oddělení Josefa Wagnera.
V této škole vytvořilo se tehdy neobyčejně živé prostředí, sešli se tam mladí lidé,
kteří měli v českém sochařství mnoho udělat - Palcr, Vladimíra Věra Janouško
vi, Chlupáč, Preclík, Fibichová, Šimek, Zoubek - s tím se po studiích vezmou.
První fotografický dokument Eviny práce ji ukazuje před sádrovým modelem
dělníka v nadživotní velikosti, zápasícího jakýmsi nepravděpodobným způso
bem s velkým ozubeným kolem; štíhlá a nejistě se usmívající dívenka, okolo ní
sebevědomí a cílevědomí mladí muži v montérkách s našitými odznaky. Sní
mek je z roku 1950; to jí bylo dvaadvacet, chodila ještě do školy a s'ocha zřejmě
sloužila za ozdobu nějaké politické slavnosti. Takových soch se tehdy hodně
dělalo - bývaly ze sádry nebo z cementu a po slavnosti se někam odklidily a ča
sem zničily. Učilo se tomu na školách a říkalo se tomu socialistický realismus.
Příští leta po absolutoriu byla na uměleckou práci chudá. Z naučené konven
ce hladké pseudorealistické modelace se zachraňovala v několika portrétních
hlavách. Ostatně sejí narodily dvě děti a se svým mužem sháněla obživu jako
reštaurátorka. Ale mladí umělci se začínají scházet, diskutují, shánějí první
informace o moderním umění a konfrontují si své práce. Do roku 1948 byla
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v Cechách živá tradice kubismu i surrealismu; obě sehrály při oné renesanci
českého umění v letech padesátých svou důležitou úlohu. Introverze surrealis
mu byla Kmentové cizí; upoutal ji kubismus a z něho umění nejvíce extrovertní:
Léger. Najednou dostala chuť do práce; rychle přibývá soch, v nichž zjednodu
šuje kontury, dynamicky váže proporce, rozpojuje a geometrizuje objemy. Nej
výraznějším výsledkem jsou roku 1959 Milenci. Vstoupila do skupiny Trasa;
když sochu dá na výstavu skupiny, vzbudí - stejně jako Olbram Zoubek svým
Zastřeleným - pohoršení příslušného činitele: “svým výtvarným pojetím člově
ka v jeho zkreslených proporcích urážejí lidskou důstojnost”. Oba si musí sochy
z výstavy odnést.
Ale zatím se její umění rychle vyvíjí dál. Mizí vazba realistického schématu
a tudíž i deformace, figura se mění v abstraktní sestavu mohutných geometric
kých těles z betonu, zároveň začnou vznikat sochy, modelované do měkkých
organických tvarů a odlévané do cínu. Sochařka se už pevně včleňuje do velké
ho mezinárodního proudu tehdejší abstrakce. Geometrické Sedící torso (1962)
a organické Torso strachu (1963) jsou v rámci této estetiky díly významné úrov
ně. Ale v té chvíli Kmentová abstrakci opouští.
Ne náhodou prvním signálem chystající se přeměny v jejím směřování bylo
téma přírody: Strom za oknem. Ležící strom, Ptačí strom, také Květy zla, do
konce Cesty jsou názvy soch, rozptýlených mezi roky 1960 a 1963. Téma se už
zřejmě vymyká ze sochařské tradice, ale autorka se je snažila vpravit do sché
mat sošných konstrukcí. Roku 1963 přetrhává toto úsilí téma Polí: sochařka
rezignuje na stavbu sochy a uchyluje se k mělkému reliéfu. Roku 1964 následu
je druhá důležitá socha: nazývá se Opuštěný prostor a vytváří ji negativní ob
jem. Ale tím zároveň Eva Kmentová zanechá sochařského modelování. S tím,
co se dosud pokládá za sochařství, ba dokonce s tím, co jsme si zvykli nazývat
uměním, bude její příští práce mít pramálo společného. Neboť Eva Kmentová
si bude hrát.

2
Začne to tím, že získá vlastní ateliér. Zatím měli ateliér spolu s Olbramem
Zoubkem. Ten její nový ateliér je ostatně podivuhodný. Je na Žižkově, v Kalininově třídě, známé druhdy Karlově, proti budově původně Pensijního ústavu
od architektů Havlíčka a Honzíka. Je to pavlačový činžák, jakýchje plno v této
proletářské čtvrti; vystoupíte do druhého poschodí, přejdete pavlačí nade dvo
rem, dveře na konci vedou do ateliéru: a ocitnete se v přízemí, ateliér stojí na za
hradě se stromy a altánem. Za domem totiž je vršek a zadní sténaje vestavěna
do prudce stoupajícího svahu. Eva Kmentová nazývá tento svůj ateliér doupě
tem. Zalézá do něho před ostatním světem. V ateliéru je starý nábytek, který se
hodí jen k rozštípání. Zaujmou ji kusy dřev, které z něho zůstaly; začne je sklá
dat k sobě, pak otiskovat do hlíny; připomíná jí to krajiny a postavy. Přidá otisk
oblázku, odlitek hadru. Reliéfy se nazývají Pole, Postavy, Plod, Země a mraky.
Je to umění? Kdoví. Někdy se dokonce i Eva bude ptát, zda nepropadá lehko
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myslnosti a nezodpovědnosti - kde je tady nějaký zápas s hmotou, kterým se má
vyznačovat sochařství, kde jsou velké problémy moderního umění, o kterých
se diskutuje v ateliérech? Ale ta božská bezstarostnost, s kterou to vše dělá, uka
zuje sejí příliš vzácná. Zbavena starostí dospělých lidí i dospělých umělců, je
zase tou dívenkou, jež pobíhala kdysi v kraji luk, lesů a rybníků okolo Jevan.
Tam bylo její šťastné dětství. V neumělosti a prostotě se vrací k světu, který po
tají v sobě pořád opatrovala. Ne nadarmo si pečlivě uchovávala v ateliéru pár
drobných kreseb barevnými tužkami. Nejstarší jsou z jejího čtrnáctého či pat
náctého roku, poslední si kreslila ještě ve své třicítce. Jsou vesměs drobných,
často miniaturních formátů; jsou na nich pohledy na krajinu a na kouty bytu,
kde byla doma, na domky, ulici, silnici, často jen na květinu v poli; lidská posta
va se tu objevuje výjimečně. Kompozice je plošná, ale bez ornamentalizace, vě
ci jsou zpodobeny obvykle frontálně, zjednodušeny do kompaktních barev
ných hmot. Pořád jsou to kresby dítěte. Málokdy je na nich znát kreslířská
obratnost. Nedotklo se jich oněch mnoho let uměleckého školení, jímž mezi
tím prošla. Zachránila si svou nevinnost. To bylo teď její východisko.
Jednou otiskne do hlíny svou ruku. To je důležitý objev. Od té doby bude
otiskovat a odlévat dlaň, prsty, čelo, rty, chodidla, nohy, záda, břicho. Odlije
i otisky tohoto těla: polštář s vytlačeným důlkem, prostěradlo ještě pomačka
né po ránu. Je to, jako by dni života sejí přímo vtiskovaly do sochařské hlíny.
Tedy záznamy, zápisy, dokumenty? Daleko ne. Zkušenost života nabývá nové
ho a obsáhlejšího významu, když se rozvíjí v téma vytváření. V otiscích a od
litcích Evy Kmentové nejde tolik o výtvarný výsledek, jako o sám akt otisková
ní a odlévání. Proces vytváření se stává jakýmsi obřadem-hrou, výtvarné dílo
jeho vedlejším téměř produktem.
Co dodává dílu Evy Kmentové jeho zvláštní charakter, je z toho, že skuteč
nost byla pro ni více dotýkáním než viděním. Její otisky a odlitky, později její
mačkané papíry i její kresby, to jsou události, uskutečňující se na hranici mezi
tělem a světem, události těla, jež se dotýká světa, a události světa, jež se dotýká
těla. Nejsou to sochy, reliéfy či kresby, ale dotyky, pohlazení, políbení. Člověk
a svět se sebe dotýkají jako něčeho posvátného. Svět není ještě docela světem a
tělo není ještě docela tělem; v té chvíli oboje, tělo i svět, jsou jen zářením, vzá
jemným zářením. Mizí tu hmotnost těla i hmotnost světa a mizí tu i ta hmot
nost, která dělá sochu sochou a kresbu kresbou.
Krátce před smrtí napsala Eva Kmentová svou krátkou autobiografii. “Mys
lím, že moje ‘umění’ vzniklo asi tak v šestém až dvanáctém roce mého života.
(Pak mi trvalo asi 30 let, než jsem se k němu ‘propracovala’ zpátky.) Měla jsem
štěstí, žila jsem na venkově. Byla jsem sama na bílých zamrzlých plochách ryb
níků. Ticho, jen stopy od mých bruslí nebo lyží. Otisky ptačích stop. Ticho,
když se sypal sníh se stromů - jako závoje. Bylo několik chvil, které si ostře pa
matuji. Nevím, co jsem si myslela, asi nic, ale bylo to takové velké, plné, všeobjí
mající, až do neskutečna. Snad velká dětská radost, nebo spíš tušení něčeho
krásného.”
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Ta obojí intuice, intuice přítomnosti nepřítomného v stopách po lidech, zví
řatech i věcech a intuice čehosi všeobjímajícího a neskutečného, zůstala v po
zadí celé tvorby Evy Kmentové. Byla vskutku sochárkou nehmotného. Jedna
její uvedená už plastika se jmenuje Opuštěný prostor a opuštěným prostorem
by se mohla nazývat většina jejích sochařských děl. Opuštěným prostorem jsou
především všecky ty otisky, ale jsou jím i její odlitky: význam vždy nese povrch,
jeho struktura a jeho světelné valéry, nikoli objem. Jsou to stopy, dotyky něčeho
nepřítomného, ale v této nepřítomnosti se jimi hlásí skutečnost, která je zvlášt
ním způsobem přítomná nyní více než kdy jindy, přítomná něčím podstatným
v sobě. Ty malé prázdnotyjejich objemůjsou znameními velké prázdnoty, která
vše objímá. Není to prázdnota nicoty: naopak, je to plnost jsoucnosti, která se
teprve díky své plné prázdnotě může manifestovat v jevech světa.
V tichu, bělosti, neviditelnosti je dotyk věčné přítomnosti - radost, tušení něče
ho krásného. Odtud ten význam bělosti u Evy Kmentové: bělosti sádry, bělosti
papíru. Proto také nevypráví a nelíčí; zůstává při minimálních náznacích. Co
koli ještě může být čímkoli. Odlitek těla je loukou a nebem; otisk dlaní motý
lem, odlitky prstů výhonky; odlitek polštáře možná oblaky, pahorkatou kraji
nou, čímkoli jiným. Svět je svou vlastní metaforou.

3
V Evě Kmentové s jejím ryzím plastickým cítěním byl skryt architekt. Často
a ráda doplňovala nové stavby abstraktně koncipovanými sochami a dobře si
s architekty rozuměla. Sama si také navrhla svůj nový ateliér v Radlicích na
Konvářce. Byla to barokní stodola bývalého křižovnického statku; Eva Kmen
tová v ní prolomila veliká okna, rozčlenila ji uvnitř vertikálně a horizontálně
na několik prostor a zařídila; zmodelovala také terén svažité zahrady, která
k stavení patří. Starý ateliér byl vprostřed zakouřeného Žižkova. Tady bylo
jasno, ticho, daleká vyhlídka za Vltavu a na vysoké nebe, zelený trávník, staré
stromy: Eva tu byla velice šťastná.
Ale byla to právě asi tato stavba, která se jí stala osudná. Věnovala se jí s
nesmírným elánem a nejspíš právě tehdy si proto nevšimla, že v ní proběhl v mír
né formě infekční zánět jater. Přišlo se na to až pozdě. Zánět se změnil v chro
nický, a co bylo zlé, nabyl autoagresivní podoby. Léčení ji uvrhovalo znova a
znova na mnoho měsíců do nemocnice, a zároveň co zdržovalo postup nemoci,
nesmírněji oslabovalo. Od roku 1974 mohla už pracovat jen velice málo; so
chaření vůbec musela nechat; jejím materiálem se stal papír: kreslila a modelo
vala reliéfy a plastiky z mačkaného, řezaného a trhaného papíru. Změna však
nebyla jenom v materiálu a technice.
Jestli se Eva Kmentová tak mnoho obracela k svému dětství, nebylo to proto,
že by si byla přála uniknout z vážnosti dospělosti do ztracené idyly. Ani v životě,
ani v umění se nevyhýbala zkušenosti utrpení. Pro dětské vědomí kosmu může
být utrpení jen ubližováním, může být jen z nějaké chyby ve světě, z nesprave
dlnosti, zbytkem chaosu, který má být odstraněn. Dospělý člověk, čím více po
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znává utrpení života, tím více seje učí přijímat - nejako nějaký kaz, ani jako
pouhou nezbytnost, nýbrž jako sám výraz síly, z které vzniká a jíž se brání
všecko jsoucí vůči nicotě: integruje svou zkušenost zla, bolesti, neštěstí do ono
ho souhrnného pochopení jsoucna, jehož se mu dostalo jako dítěti, a poznává
v ní přítomnost samé velikosti kosmu, jeho monumentality. Jestli to tedy byla
ona původní dětská nevinnost, jež učinila Evu Kmentovou umělcem, byla to
zase ona, co jí dovolila pojmout do jejího díla bolest dospělosti a dovést ji do
čistého tvaru, do jasu a vědomí.
Téma utrpení i zla zaměstnávalo Evu Kmentovou několikrát; zejména jsou to
její plastiky v letech 1970 až 1973 s odlitky prstů, otisky pěstí a nápisy. Poučné
je tu srovnání s dílem Aliny Szapocznikow, její polské vrstevnice, která náho
dou začínala svou uměleckou dráhu rovněž v Praze ve Wagnerově škole: sou
běžně a současně s Evou Kmentovou, používala odlitků sebe sama, ale sloužily
jí jako brutální dokonce svědectví lidského osudu, zatímco Eva Kmentová do
spěla tady velké abstrakce symbolu. Ne vždy stejně: nejdále ji dovedla asi v ro
ce 1968 v reliéfu Ruce s odlitkem sochařčiných rukou, přeťatých řadou otvorů,
jako by je prostřílela dávka ze samopalu. Ne dokument, ale zase metafora, kte
rou můžeme číst na několik způsobů najednou: ty ruce, obrácené dlaněmi naven, jsou právě tak bezbranné, zraňované a vzdávající se, jako to mohou být ru
ce oranta, navzdory všem ranám se modlícího a žehnajícího.
Nemoc a mnohá utrpení, která jí pro Evu Kmentovou začala, byla by nej
spíš měla zesilovat tragické složky jejího umění. Kupodivu však právě tehdy
zmizely. Ještě ve velkých papírových plastikách z let 1975 až 1977 je dramatické
napětí, ale čím dále tím více se sochařka soustřeďuje k umění velice prostému
a tichému, jakým jsou její rozměrné kresby a její reliéfy z pomačkaného a stří
haného papíru. Tématem je lidské tělo a příroda a zas je to umění dotýkání
nesmírně jemného, ať je stopou tužky na papíře, ať mačkáním a uhlazováním
tenkého papíru v bělostný strukturovaný povrch. Minimalizaci výtvarné práce
Eva Kmentová vítala; sama říkala, že ji zajímá více vymýšlet si a dělat drobný
model než práce na definitivní realizaci: nikdy nepracovala v kameni a nikdy se
ani nevrátila k řezbářské technice, i když sejí vyučila. Ale právě z oněch tak má
lo už hmotných prací jako by vycházelo nějaké prazvláštní štěstí. Eva Kmento
vá si dobře uvědomovala, že už svou smrt nosí v sobě. Byla nesmírně ráda na
světě a bojovala poctivě o život, ale smrti se nebála. Rozlišování bytí a nebytí
pro ni ztrácelo význam. Hleděla už na obě strany. Snad právě proto znamena
lo pro ni doposledka ze všeho nejvíc umění.
V dopise na rozloučenou, měsíc před smrtí, si vzpomínala, jak roku 1964
opustila tradiční sochaření a vydala se na svou vlastní cestu. “Poodkrylo se ně
co, co ve mně bylo hluboko a jen v tušení, co jsem nemohla najít. Když jsem to
trošku našla, změnil se vlastně celý můj život ve štěstí. Trochu těžce a hořcejsem
se už vyrovnala s tím, že už neudělám nic, nebo hodně málo, a bylo by se mi
ještě tolik chtělo. Škoda. Ale zase bylo príma prožít život, byť kratší, tak hez
ky.”
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Minul jí dvaapadesátý rok života, když 8. dubna 1980 zemřela. Bývala celá
plamínkem života, neuhasitelného, nepomíjitelného, a nejvíc jí zářil z očí. Kdo
ji vídal na konci života, kdy z těla zbývalo už tak málo, vzpomíná, jak se ten pla
mínek o to víc rozsvěcoval. Dřív jí často mihl z očí záblesk téměř dravci; teď se
změnil ve vytrvalé světlo. Povídali jsme si, když jsem u ní byl naposled, o smrti
a já se před těma zářícíma očima musel ptát, zda člověk vskutku všechen umírá.
Je to, co z člověka září, ptal jsem sejí, také smrtelné jako jeho tělo? Co víme?
Jestli nám mizí, třeba je to jen proto, že vchází do jiného času. A já, i když je to
už kolik měsíců, co Eva Kmentová zemřela, neumím věřit, že již opravdu není.
Co nám tu zanechala, to je nejspíš kousek toho záření. Její dílo není ani nad
osobní monument, ani svědectví jednoho života. Není tu proto, aby se obdivo
valo pro jeho plastické hodnoty. Je to spíše stopa po nějaké zbožné hře. Má ses
ním zacházet podobně jako se sakralizovanými objekty. Když Eva Kmentová
psala v citované už vzpomínce o svém umění v uvozovkách, měla k tomu dobrý
důvod. Její dílo se z hranic umění vskutku vymyká. Vymyká se proto i z hranic
modernosti. Funkce, instituce, pojem umění se v něm mění; patří k tomu, čemu
se dnes říká umění po-moderní a co je možná už něčím jiným, než čím dosud je
umění. Je to možná už nějaké po-umění.
Čeští umělci si byli dobře vědomi, jak výjimečnou osobností byla Eva Kmen
tová. Po její smrti nevyšel v novinách jediný nekrolog, ba ani pouhá zpráva.
Ale všichni, kdo dnes patří k českému umění, se s ní přišli do krematoria rozlou
čit; bylo jich tam jistě přes dvě stě. Byla to zas manifestace pevné soudržnosti
těchto umělců, a třeba všichni její smrt už dlouho očekávali, mnozí pak říkali,
že ze všech těch pohřbů právě tento byl pro ně nejbolestnější.

F.va Kmentová: NE (1971)

O Alici Garrigue Masarykové
Milada Součková
(Ruth Crawford Mitchell, Alice Garrigue Masaryk, Pittsburgh, 1980).
Knihu uvádí tři předmluvy, Václava Beneše, René Wellka a Ruth C. Mitchellové a uzavírá ji rejstřík jmen, lidí účastných na dokumentaci. Kníhaje psána
anglicky, tedy pro Američany, ale myslím, žeji mohou číst s pravým porozumě
ním a prospěchem jen Češi, protože jen oni mají možnost doplnit a oživit si její
kontext.
Život Alice Masarykové, vnější i vnitřní byl určen neobvyklými vlivy rodin
nými. Kniha přináší rodokmen z otcovy i z matčiny strany, který sahá až do za
čátků sedmnáctého století. Od otce zdědila Alice Masaryková intelektuální
zájmy, tenkrát na zlomu století to byla v Čechách téměř neznámá socilogie.
Začala se studiem medicíny, ale brzo přešla na humanity a pokračovala na uni
verzitách německých (v Lipsku), anglických a amerických. Anglosaské dědictví
se hlásí nejen ve studiu, ale i v životním postoji. Její “romance” - tak to nazývá
v knize Mitchellová - je spíš typická pro román Austenové než pro české mládí
tehdejší doby. Hlavně však předznamenal její život otec.
Tolik tohojiž bylo o něm napsáno, o Masarykovi mysliteli, státníku, člověku.
V rozhovorech s Karlem Čapkem mluvil o sobě sám, ale “Rozhovory” jsou
interview, literární dialog, vedený dvěma muži, kteří si oba byli vědomi svého
postavení a úkolu. Měli společnou lidskou “slušnost”, inteligenci a pragmatis
mus. Vzpomínky Alice Masarykové jsou rodinné, z těsné blízkosti, ale živý
obraz, skutečný, stále uniká. Snad do historie, snad do oficiálního, akademické
ho portrétu Švabinského, na známce, nebo na té aristokratické jezdecké foto
grafii. Kde je ta zajímavá kronika o životě Privatdocenta ve Vídni, v níž žil
Brahms, který se stýkal s Masarykovým kolegou Gollem? Masaryk, pozname
nala jeho dcera, měl Vídeň rád; lze si představit, že vysoká kulturní úroveň říš
ského velkoměsta vyhovovala jeho světovému rozhledu lépe, než tehdejší pro
vinciální Praha. Paní Masaryková dávala naopak přednost Praze před Vídní.
A kde je ten autor “Der Selbstmord ais soziale Massenerscheinung der modemen
Civilization” (1881), jehož spisovným jazykem byla tehdy spíš němčina než češ
tina? Ten profesor nově rozdělené pražské univerzity, který svými přednáškami
poznamenal celou generaci tenkrát dospívající české inteligence? Kde je ta re
dakce “Času” a její politicko-literární aféry? Z toho všeho zůstalo jen několik
anekdot a marginálií.
Musíte znát tu cestu do Tomášské ulice -její fotografie je v publikaci Mitchellové - odtud do univerzitní knihovny, do Athenea, do kavárny - což se o tom
doma u stolu nemluvilo? - musíte něco vědět o jeho kolegovi profesoru Strouhalovi, i když Alice Masaryková nevzpomíná, jak si hrávali se Strouhalovými
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dětmi, jak bruslili na Střeleckém ostrově. Paní Masaryková a paní Strouhalová se obě provdaly do cizího prostředí a mluvily spolu německy. Četba knihy o
Alici Masarykové vyzdvihuje jiné, intelektuální stránky. Její záznamy upozor
ňují, jak málo byl Masarykův charakter český, český ve smyslu devatenáctého
a začátku dvacátého století. Jeho rodiče byli moravsko-slovenského původu,
katolíci, on sám přestoupil před svatbou na protestantství. Alice Masaryková
se často dovolává Husa, Chelčického, Komenského. To ovšem tenkrát dělali
(i dnes) intelektuálové té doby. Tehdy to byla skoro móda v kruzích umělců, spi
sovatelů a básníků. Ale u Masarykových to byla víc než taková stylizace. Alice
Masaryková znovu a znovu zdůrazňuje křesťanskou morálku, humanismus,
četbu bible a metafyziku Boží existence. Její písemnosti, její dopisy, podtrhují
tyto názory zdrženlivostí, ohleduplností, která nevidí a ani nechce vidět lidskou
nízkost, ubohost, jen jejich opak. Lidi, všichni lidi, s nimiž přišla do užšího sty
ku idealizuje a tím více vlastní rodinu - a to dělá i její komentátorka Mitchellová. Intimita rodinného života, až na ojedinělé výjimky, třebas jak si děti hrají
v pracovně otce, zůstává skoro neosobní. Jen vzácně zato tím přesvědčivěji,
promluví o důvěrných okamžicích otcova života, o jeho zármutku po smrti že
ny.
Není bez zajímavosti, že nikde nevzpomene ani jménem Čapka, natož Nezva
la nebo Seiferta. Jediné jméno, které se častěji objeví je Plečníkovo, ale to zas jen
v souvislosti s adaptacemi Hradu a portrétu prezidenta Masaryka ajejího vlast
ního. Říkalo se, že na konci svého života v Lánech, četl Masaryk soudobé české
básníky i to, že navrhoval Čapkovi, aby napsal román ze slovenského prostředí
(Hordubala). Byla to nostalgie po poezii dětství na Slovensku? Sotva, spíš stát
níkův zájem o Slovensko. Ale nebylo náhodou, že profesor Masaryk trávil
prázdniny v Bystřičce a prezident Masaryk v Topolčiankách. Ve vzpomínkách
jeho dcery se objevuje jen jméno Sládkovo (jednou) a Byronovo. Ze strany Ma
sarykovy ženy se v rodině dědilo hudební nadání. Jméno malíře Herberta Ma
saryka uslyšíme jen v souvislosti s tím, že jeho obrazy visely na stěnách Tuscula
Alice Masarykové, v Bystřičce.
Z knihy C. Mitchellové vystupuje Alice Masaryková jednak jako emancipo
vaná žena a sociální pracovnice, jednak jako Elektra nebo spíš Teiresias, kteří
svědčí o rodinné tragédii, o slávě rodu, o jeho pádu, o smrti synů a vnuků. Její
nejlepší léta, kdy žila ve výsluní otcova postavení, ukazuje fotografie z doby,
kdy byla předsedkyní Československého červeného kříže. Jsou to “dvě minuty
ticha” před Rudolfínem, tehdejší sněmovní budovou; Alice Masaryková stojí
ve středu skupiny hodnostářů v okamžiku, který symbolizuje státní suverenitu
Československa, jeho politického a kulturního rozpětí. Na tom všem se Alice
Masaryková podílela a z dokumentace je zřejmé, že v tom viděla smysl svého ži
vota. Jen na jednom místě píše o tom, že jí bylo odepřeno manželství a mateř
ství. Ale v době, kdy o tom psala, už to byla jen úvaha, reminiscence.
Mluví bez dramatického pathosu, bez aristotelovské Múzy poezie, s jejímž
svazkem si Masarykovy děti hrávaly v otcově pracovně. Jakoby věděla, že osud
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člověka se ztrácí na okraji dějin. Snad proto jsou její záznamy o druhé světové
válce, její předehře a dohře, jaksi bezbarvé, hluché, i když je čteme se zájmem.
Nikdy vás neunaví číst popis březnového rána 1939, i když jste o něm četli nesčíselněkrát, obyčejně i poutavě. Německé tanky bylo slyšet až do bytu Alice Ma
sarykové v Loretánské ulici. Pravděpodobně myslila, že Hitlerova okupace bu
de přechodná a že vláda demokracie se zas vrátí “do rukou českého lidu”. Také
únor 1948 je dokumentován jako historická událost, která sice činí samozřej
mým odchod Alice Masarykové do zahraničí, ale jinak je jen pozadím a vyvr
cholením rodové tragédie, smrtí Jana Masaryka. Snad je to ten anglický text,
který působí jako komuniké mezinárodního tisku.
Poslední léta Alice Masarykové svědčí o dobré vůli a činnosti Čechoslováků
v exilu a jejích amerických přátel, které ona i její otec vysoko cenili. Jako dnes,
i tenkrát, humanismus ukázal jak bývá bezmocný proti dějinným událostem a
jejich vývoji.

S Alicou Masarykovou
Agneša Gundová
Původní slovenská verze rozhovoru s Alicí Masarykovou, který otiskl v roce
1966 Kulturní život, 21:52.

Mala tak typicky zložené ruky v lone a hrala sa so svojimi tenkými ušľachti
lými prstami, akoby v nich chcela zamotať do klbka slnko, ktoré jej na ne svie
tilo. Hlavu mala sklonenú, akoby tie prsty pozorovala. Akoby sústredene hľa
dela práve na tie svoje ruky a myslela pritom na letné lúky, po ktorých chodila
zaránky bosá. Chodila vôbec niekedy táto žena bosá...?
Bola ešte stále vzpriamená a plná gracióznosti. Keď sa hovorí o niekom, že
“bol ešte stále taký a taký” - znie z toho podtón, že by už podľa krutých pravi
diel prírody takým byť nemal.
Sedela obďaleč od ostatných žien na širokej svetlej chodbe. Sedela sama, ako
by si nemala čo s nimi povedať popri ich háčkovaní a pletení a popri ich ilustro
vaných časopisoch, do ktorých si ukladali krátkozraké očká. Sedela obďaleč,
ale jej ruky prezrádzali, že sa necíti samotná, že tento pocit nechce poznať ani
dnes, keď vedľa jej prútenej stoličky je opretá palica.
Pristúpil k nej riaditeľ starobinca, sklonil sa ako na pozdrav, ona zdvihla na
jeho hlas hlavu smerom k jeho tvári a hľadela naň. Počúvala pozorne, nepohla
očami. Vyzerala sústredene a nerušilo ju ani slnko, ktoré jej padalo priamo do
očí.
- Máte tu, pani doktorka, návštevu.
- Sestra?
- Nie, máte tu návštevu z kraja.

82

- Od nás? ... Od nás z Československa?
-Je tu istá pani z Československa, rada by si s vami pohovorila, ak vás to ne
bude unavovať.
- Riaditeľ, vy chcete byť krutý, ako by ma mohla unavovať takáto návšteva...
Riaditeľ ma chytil za ruku a priam mi položil prsty do jej štíhlej pestovanej
a trochu už kostnatej dlane. - To je pani...
- Vítajte... - nedala mudohovoriťajej hlas sa stal trochu dychtivým. - Vítajte a
nechajte si dlaň v mojich, - zovrela mi dlaň obomi rukami. Mala ich trochu
chladné, ako bývajú ruky starých ľudí. Obrátila sa ku mne celou tvárou a oči
sa jej po celý čas nášho rozhovoru nepohli.
- Hovorte, čo je doma nového? To je milé prekvapenie v takýto slnečný deň.
Mne nosievala jeseň občas prekvapenia, myslím dobré prekvapenia, na tie býva
totiž život chudobnejší... - hovorila krásnou mäkkou slovenčinou. Bola som do
jatá. Odkiaľ táto slovenčina?
- Som prekvapená, pani doktorka, ako pekne hovoríte po slovensky.
- Ja som hrdá na svoju slovenčinu. Ja som sa na Slovensku narodila a strávi
la som tam svoje detské roky. Povedzte, môže človek zabudnúť tú reč, v ktorej
sa má možnosť dotýkať vlastného detstva?
- Hľadala som vás v Miami.
- Žila som začas v Miami u svojej dobrej priateľky, u istej doktorky, ale po
tom sme sa obe rozchorľaveli.
- A mám pre vás pozdrav od Aničky Ferlenčíkovej z Masaryktownu.
- Anička je dobrý človek v mojom živote. U Aničky som žila dlho, konečne,
Masaryktown na Floride je záležitosťou môjho srdca, veď ste iste počuli. Tam
je nielen čarovná príroda, ale sú tam aj čarovní ľudia. Tam sa hovorí viacej po
slovensky a po česky, ako v celej Amerike dovedna. A pokiaľ ide o Aničku, tak
tej patrí pomník až jej raz nebude. Pomník z čistej čičmianskej výšivky. Pred
pokladám, že viete o tom, čo táto jednoduchá žena urobila v Amerike pre slo
venskú výšivku? A doma, doma sa nosia ešte kroje?
- Pokazím vám obraz detských čias...
-Tak teda hovorme o inom, ja si ho pokaziť nedám. Milujem slovenských ľu
dí najmä preto, že svoju inteligenciu vedia spojiťs prírodou, ak píšete knižky, ak
robíte noviny, ak máte možnosť hovoriť do éteru, alebo vôbec, ak máte čo len
troch poslucháčov odrazu, hovorte im o tom, akéje krásne Slovensko s lúkami,
úšustami alebo hoci len s potokom, na ktorom sa čliapu kačice. Pekné slovo čliapať, čo?
Mlčala som. Na chvíľu padlo ticho aj na ňu a hra jej očí potemnela. Stratila so
mnou kontakt. Nevedela, kam presne obrátiť tvár, stisla mi mocnejšie dlaň a po
vedala: - Po dlhom čase ste jediný človek z kraja... a naozaj ma vaše ženy po
zdravujú?...
- Ste nakoniec známa svojou prácou.
- Prosím vás? Ja som sa hrabala iba v knižkách a kdesi popri mne prebehol ži
vot.
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- Máte odrazu v hlase trpkosť, je čosi, čo by ste ešte raz neurobili, keby ste
mohli začať odznovu?
- Určite..., - pohladila ma po rukách. - Ste vydatá? Máte deti?
- Mám.
- Tak vidíte, nikdy by som viac nezostala sama... A môžem vás uistiť, že ak
budete so mnou hovoriť o literatúre a hudbe a našich lesoch a lúkach, tak ste mi
doniesli kúsok starého domova do týchto múrov, ale ak chcete hovoriť o tom,
čo som urobila pre Červený kríž, pripadalo by mi to všelijak...
- Ste príliš skromná.
Ťapla ma po rukách. - Ale, dosť som ti ja nafúkaná, ale čo je pravda, to je
pravda...
Tak sme hovorili o literatúre. Pýtala sa, akým smerom sa dnes uberá naša li
teratúra, či je v nej dosť prírody a dosť slovenskosti, či keď si prečíta cudzinec
našu novú knižku, bude z nej cítiť naše hory, chalupy, stráne a potoky... a náš
ho človeka.
- Nemyslím na krpce a haleny, ja som poznala množstvo veľmi nadaných slo
venských ľudí, množstvo mladej inteligencie. A Martin, zostal ešte centrom
slovenského kultúrneho života? Bratislava je trochu tak na trojcestí a pôsobia
na ňu vlny spoza hraníc - či v móde, v tempe života, či zmýšľaní a to sa neskôr
ukáže, ale Martin, ten leží akosi tak pokojne ohraničený horami, naozaj ako
kolíska pre slovenskú inteligenciu.
Potešilo ju, že v Martine je lekárska fakulta...Pýtala sa, koľko máme vyso
kých škôl, ako sa má profesor Blaškovič, čo objavil vírus chrípky, či žije ešte
pani Kukučinová, Rázusová-Martáková, či v Čičmanoch zostal aspoň jeden
maľovaný domec a či niet nádeje, že raz slovenská literatúra dostane Nobelo
vu cenu...
-Ak píšete, pište vždy len o tých zážitkoch, ktoré vám spôsobili radosť, dávaj
te radosť ďalej, to je totiž dosť ťažko, aleje to treba, najmä dnes. Ľudstvo sa bo
jí atómovej hrôzy najviac preto, že zažilo málo krásna, že sa všetci kamsi po
náhľame a nemáme času vidieť okolo seba, hoci prvú trávu. Ale už táram, už
som ako starý apatikár, čo rozdáva medicíny...
- Myslievate niekedy na domov?
- Veľmi... Dve veci som na svete milovala - svojho otca a svoju vlasť.
Nastala pauza.
- Opakujem, veľmi, hoci žiť sa dá v podstate všade na svete, ale slovo domov
má svoj zmysel, svoj špeciálny zmysel...
Potom sme hovirili ešte o deťoch, o kvetoch, o našich školách, o Dunaji a na
koniec tak tíško vyslovila otázku, kedy som bola naostatok v Prahe...?
Mala som pocit, že ju trochu začína namáhať tento rozhovor, v ktorom sa
snaží udržať reč, tón i spomienkovú niť, v ktorej je sama zainteresovaná. Okrem
toho, končila oddychový čas pre obyvateľov českého starobinca v Chicagu, na
Pulaski avenue. Vstala, oprela sa o svoju palicu a vtedy som videla, že sa vo svo
jej mohutnosti podobá svojmu nebohému otcovi. Hľadela na mňa meravými,
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sklenenými očami smerom dolu, akoby cítila, že som oveľa nižšia ako ona, že
sa teda patrí hľadieť dolu. Zdvihla ruku a povedala:
- Chcem vás na rozlúčku pobozkať, ste popri mne taká mladá, že si to môžem
dovoliť... - A vtedy sa jej roztriasli trochu ruky. Hmatala prstami moju tvár, če
lo, oči, lícne kosti - poznáte ten hmat, keď štyri prsty kúsok po kúsku si vytvá
rajú komplexný obraz. - Už mi totiž neslúži celkom zrak - povedala a pobozkala
ma. Potom čakala, kým odídem, aby som nevidela, ako ju odvádza zdravotná
sestra. - Som rada, že ste ma navštívili, - povedala ešte. - Boli ste po dlhšom čase
prvý človek od nás z domu...
A posledný...
Pani doktorka Alica Masaryková o niekoľko týždňov po tomto stretnutí do
konala v chicagskom starobinci vo veku 88 rokov. Dlhý čas bola úplne nevido
má - ale nedávala ne sebe nijako znať svoj krutý údel. Necítila sa zatrpklo a roz
hovor s ňou svedčil ojej absolútnej duševnej čulosti. Bol to rozhovor, na ktorý
budem dlho spomínať - a z ktorého vám mám odovzdať jej srdečné pozdravy...
Prijmite ich - mŕtvym sa pozdravy nevracajú.
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Dvojjazyčné vydání s dvanácti celostránkovými ilustracemi
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od Jiřího Ortena v překladu Lyn Coffin
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Za prof. dr. Janem Bělehrádkem
(Osobní vzpomínka)
Jiří Pravda
Poprvéjsem se setkal s profesorem Bělehrádkem v Biologickém ústavu v Pra
ze v roce 1935, když jsem byl v prvním roce medicíny a poslouchal jsem jeho
přednášky. Říkám-li setkal, není to tak docela pravda. On přednášel a já po
slouchal. Byl výtečný učitel a biologie se stala jeho přednášením nesmírně pou
tavá a zábavná. Rád prohodil sem tam nějakou anekdotu a my ho všichni svým
způsobem zbožňovali. Chodili jsme na jeho přednášky jenom kvůli tomu jak
přednášel a ne co přednášel. To "co” jsme mohli klidně najít v jeho učebnici,
která právě vyšla, takže byla zcela na úrovni s tím, co se do té doby o biologii vě
dělo. Také jsme se s ním, alespoň veliká většina z nás, ztotožňovali politicky i
když někteří “pokrokovější” si stěžovali, že je konzervativní. Byl totiž přesvěd
čený sociální demokrat a to těm více do leva nebylo levé dost. Byl naprosto ne
bojácný vyjádřit své mínění, jak politické tak mravní a vědecké, zcela otevře
ně a tak si moc dobře pamatuji, jak nám vykládal o nemožnosti čisté rasy ajaký
je to “humbuk, na němž si nějaký polovzdělaný křikloun v našem sousedství za
ložil svůj tzv. světový názor”. (Pokud vím od mladších bývalých kolegů předná
šel totéž doslova až do zavření univerzity v r. 1939.) Tváří v tvář jsem se s ním
setkal při rigorozu. Byl vždycky hezký člověk, tenkrát prošedivělý na skráních,
s kulatým, typicky slovanským obličejem, tmavých očí, z nichžjedno “šmidralo” (my kluci říkali, že to má z toho věčného koukání do mikroskopu) a ráčkoval. Celá jeho osobnost dýchala klidem, rozvážností a pevnou dobrotou.
Rigo jsem udělal (po létech se mě v Londýně ptal, jestli si ještě pamatujijaké
mi dal otázky. Pamatovaljsem si. Byla mezi nimi ijedna týkající se chromomér.
Řekl mi: “Tak vidíš, člověče, jak jsem tě zbytečně trápil. To už dnes neplatí. Tož
mi to odpusť. ”) Rigo jsem udělal, dokonce se mě zeptal: “Pane kandidáte, máte
nějaký zvláštní zájem o biologii?" Řekljsem, že ještě nevím. Trochu posmutněl
a řekl: “Když to nevíte teď, tak se to už nedozvíte. Však nevadí, ono se vám bude
hodit lépe třeba něco jiného. ” Měl pravdu, jako ostatně ve většině věcí. Nestal se
ze mně biolog ba ani doktor medicíny, ale herec. Pak už jsem ho před válkou
viděl jen jednou, když stál na schodišti biologického ústavu se svými spolupra
covníky a ostatními zaměstnanci při osudném pohřbu Opletalově. To bylo v ro
ce 1939. Nesljsem tam tenkrát věnec a za to mě Němci na nějakou dobu zavřeli.
Po válce jsem čítaljeho jméno často v novinách. Ani dnes si vlastně nemohu vy
světlit proč, ale vždycky jsem byl zvědavý co se s ním děje, co dělá a byl pro mne
vlastně “fatherfigure" aniž jsem o tom věděl.
V roce 1956 jsem z Austrálie přijel do Londýna. Seznámiljsem se hned zpo-
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čátku s dr. B. Kratochvílem, bývalým naším velvyslancem v Británii a když mi
řekl, že se stýká s dr. Bělehrádkem, požádaljsem ho, aby mně umožnil se s ním
setkat. Stalo se tak v Kratochvílově bytějednou večer na podzim v r. 1956. Pan
profesor projevil radost, že se setkává s bývalým žákem a žák sám byl umlčen
úctou a trémou. Jen si pamatuji, že jsem se asi po půl hodině zmínil, že vlastně
nevím jak ho oslovovat a že bych mu snad měl říkat Vaše Magnificence. Řekl
mi: "Prosím vás ne, já už dávno rektorem nejsem. Co bylo, není. Víte za první
republiky jsme měli profesora S., který byl svého času děkanem medicínskéfa
kulty a taky se stal na čas ministrem zdravotnictví. Někdo u něj dělal zkoušku a
když dostal otázku, začal: “ Vaše excelence..." Profesor S. ho přerušil: "Přestaň
te s těmi tituly, už nejsme Rakousko-Uhersko." Hoch, který se snažil oddálit
osudný okamžik, protože odpověď na otázku nevěděl, tedy řekl: "Pane mi
nistře..." Byl přerušen: "To už nejsem." Začal tedy znovu: "Spectabilis..." To
jsem byl vloni” odvětil profesor S. Hoch zašeptal: "Slovutný pane...” S. prompt
ně řekl: "Heleďte, říkejte mi Hugo. Tak co? Jak to je?” Hoch řekl: "Hugo, tohle
zrovna nevím.” A profesor Bělehrádek dodal s úsměvem: "Tak mi říkejte dokto
re, když už mermomocí musím mít nějaký titul. "
Od té dobyjsme se začali stýkat častěji a častěji. Poprvé k nám přišeljednu ne
děli na oběd; udělalijsme knedlíky a on si náramně liboval, že prý mu nikdy "ne
vyjdou". Poté se staly nedělní obědy pravidelností. Pozval nás (moji ženu a mě)
k sobě "na kafe a buchtu". Skutečnějsme dostali buchty, které sám upekl. Nebo
byly někdy místo buchet malé chlebíčky vědecky obložené. U každého chlebíč
ku byla cedulka s počtem kalorií. Velmi rád vařil kávu, hodně silnou "café
filtre". Bydlil v podzemním bytě (nevím, jak bych česky pojmenoval londýnský
“basement") u Knightsbridge, pronajatém od paní Salterové, která měla nad
ním svoji kancelář cestovního podniku. Dost dlouho mějí nepředstavil. Až po
nějakém čase se mi svěřil, že je to vlastně jeho druhá žena, ačkoliv nejsou od
dáni. Jeho první žena a jeho dva synové žili v Paříži. Ona byla v nějakém ústavu
pro duševně choré, celá léta platil veliké sumy za její pobyt a ošetřování. Ode
přela, kdysi, jako katolička se s ním dát rozvést a pak, když onemocněla, cítil,
že se s ní rozvést nemůže. A tak žil takřka pětadvacet let. Teprve když zemřela
v roce 1979 vzal si paní Salterovou. V létech padesátých bydlil tedy v těch dvou
malých pokojích s kuchyňkou a zdálo se, že je úplně šťastný. Vím, že ho paní
Salterová přemlouvala, aby se přestěhoval do jejího bytu, ale dlouho tomu
vzdoroval. Snad ze zásadních mravních důvodů, ale spíše myslím že chtěl být
samostatný. To ještě pracoval o svých dvou teoriích. Měl doma sbírku policajt
ských pendreků ze všech možných krajů, dokonce ijeden z Rakouska- Uherska.
Říkal: "Když mě to přestane myslet, kouknu se na ty pendreky, dostanu vztek,
zrychlí se mi krevní oběh, taky nadledvinky začnou vyrábět adrenalin a užjsem
celý osvěžený. Lepší než všechny ty pilulky. ” Při našich sedánkách jsme mluvili
o všem. Všechno ho zajímalo, věděl toho spoustu, měl úžasnou paměť, ale když
se stalo, že něco nevěděl, bez ostychu přiznal: "O tom nic nevím" nebo “O tom
toho dost nevím” a hned se začal vyptávat “Řekni mi, co ty o tom víš." To už
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jsme si tykali, ale já mu vždycky říkal pane profesore a ty, ačkoliv se zpočátku
ohrazoval: “Říkej mi Janku. ” Nikdy jsem se k tomu neodhodlal a pak snad ta
ky vzpomínka na dětské pohádky, kdy se i králům tykalo: “Jestli pak jsi, pane
králi, slyšel tu ránu?”
Nejvíc ho zajímal proces tvůrčího projevu. Psychologická a psycho-technická
záležitost tvořivosti. Miloval hudbu a provozoval ji. Za odškodné, jež mu Něm
ci platili za uvěznění na Malé pevnosti v Terezíně za války, si koupil elektrické
varhany. Často nám hrál své variace na Bachovyfugy i své “skladbičky”, jak je
nazýval. Ohromně si vážil kohokoli, kdo tvořil. Říkal: “Od vědy ke kumštu ne
ní daleko, jen krůček, ale spousta nás vědců ten krůček není schopna udělat.
Zrovna tak většina umělců je sto být jen vědci-amatéry. Víš, to slovo amatérje
už dnes vlastně pejorativní. Nemělo by být, protože my šťastlivci jsme
“amateurs" svých povolání. Každý člověk, hodný toho jména, má lásku k dílu.
Je to jenom smůla nebo nezbytnost, že se často, velmi často se svou pravou lás
kou jednotlivec za celý život nesetká. Upozorňuji, že mluvím o homo sapiens."
Taky psal a četl mi své říkánkv-básničky. Česky, francouzský, anglicky a
hlavně latinsky. Byl jediný člověk, jehož jsem znal, který uměl konverzovat la
tinsky. Moje středoškolská latina na to spočátku nestačila, šlo to velmi ztuha,
ale po nějakých letech se to zlepšilo. Měl schopnost vždycky člověka překvapit.
Také rád lidi zkoušel (“Konec konců jsem vlastně kantor"). Například: Seděli
jsme u nás v pokoji a slunce vrhalo stíny listí platanů, které stojí na našem ná
městí, na stěnu proti oknům. Stíny tančily po stěnách. Stíny a světla. Najednou
mně povídá: “Jestli pak víš, proč jsou ta světélka kulatá?” Řekljsem, že úzké
průchody mezi listy tvoří “camera oscura" a že světélkajsou tudíž obrazem slun
ce. Odpověděl: “Dobrá dedukce" a já se cítil na výbornou. A hned na to: “Pro
sím tě, jak vy herci memorujete roli?” A chtěl vědět, kolik té paměti je emocio
nální a kolik faktické. “Nic moc o tom nevím: když jsem se musil učit texty nazpamět bylo to vlastněpapouškování. Aleu vásje to trošku jiné. Vím, že rektor
skou řeč k promocentům latinsky jsem se učil dost dlouho. Nechtěljsem to číst,
vypadá to blbě. Ten rektor musí taky udělat nějakou práci, ne?"
Měljsem někdy dojem, že mluví snad všechny jazyky na světě. Z evropských
ho nikdy nic nepřekvapilo i když tvrdil, že jich umíjen trošku. Jeho výslovnost
však byla, až na francouzštinu, typicky česká, jeho slovník, na druhé straně,
velmi obsáhlý. O své angličtině říkal: “Co si mám kroutit hubu jafo kdybych
přežvykoval, však oni mi rozumí." Co neuměl, bylo kreslit. Když pracoval na
své nedopsané práci o chování krystalů za stoupající teploty, kresliljsem mu k
tomu obrázky molekulových seskupení. Ne příliš dobře, ale pokud možno přes
ně. K vánocům 1969 mi poslal gratulaci, na níž velmi neuměle načrtnul moleku
lové seskupení a připsal: “Škatule ze 14 molekul C6 H6 uzavírající sedm mole
kul C Cl(4) ve směsi C Cl(4)plus C6 H6 AA. Bůhje mocný a humorista.” To by
la jeho legrace. Rád se smál. Vždycky jsem mu musil vykládat nejnovější anek
doty a on vždy na oplátku vyhrabal z paměti nějakou z těch starších, kterou
jsem neznal.
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Měl rád divadlo, ale měl jsem dojem, že pro něj vše a vždycky končilo rozu
mem. Emoce jako by byly vedlejším produktem ducha. A přece byl hluboce
emocionální. Měl však hledí, které rád spouštěl. Neparádoval svoje city, ať už
osobni nebo všeobecně poplatné. Jako vlastenectví. Vím, že miloval svoji vlast.
Ale tuhle větu by býval nikdy nahlas neřekl. Ojeho osobních citech se ostýchám
psát. Jen snad jedno bych chtěl podotknout: Svou první ženu hluboce miloval
až do její smrti - však o tom píše ve svých pamětech, které snad budou publiko
vány. Milovalji tak, že si té hloubky snad ani sám nebyl '’ědom. I když se od ní
odloučil, vlastněji nepřežil ani o rok. Zvláštní, hluboký cit, který ho ovládal ce
lý život. A le byl vždycky pánem svých citů: až ke konci, kdyžjsem ho byl navští
vit v sanatoriu po jeho poslední operaci, mu najednou jeho kontrola selhala.
Kdyžjsem odcházel, chytil mě za ruku, oči plné slzí ařekl:“Já tě, Jiří, mám moc
rád." Viděl jsem ho poté už jen asi čtyřikrát - pětkrát.
Jednou, když mi jeho žena telefonovala, abych honem přišel, že Jan mluvíjen
česky a odmítá mluvit jinak. Když jsem přišel, zjistiljsem, že trpí dočasnou dislalií, protože si ani na některá česká slova nemohl vzpomenout a že se za to sty
dí. Dlouho jsem mu domlouval, pomalu se uklidnil a asi po hodině celá záleži
tost přešla. Tisknul mi ruku vděčně: “Člověče, ty seš...!”
Nemohu ocenit jeho význam jako vědce, moje znalosti na to nestačí. Nepubli
koval mnoho, sám mi nejednou přiznal: “Moje velká chyba byla v tom, že jsem
se příliš tříštil. I teď vrtám do něčeho, co vlastně není můj obor. Ale kdyžjájsem
tak děsně zvědavý. Víš, jestli mi ta voda vyjde tak musífyzici přepsat všechna
svoje díla, včetně všech učebnic. To na mě budou mít vztek. ” Bohužel svou prá
ci nedopsal. Pokud vím, dokazoval, že původní stav vodyje plynný a ne tekutý.
Stěžoval si, že by potřeboval mechanický počítací stroj, že by to sám sice vypo
čítal, ale že mu nezbývá čas. A kompjúter nebyl k dispozici. K další práci mu
scházel krystalograf, dopisoval si s někým z Ameriky, ale: “Já bych ho potřebo
val tady, každý den. ” Vždycky špatně viděl, vlastně na to “šmidravé” oko nevi
děl vůbec a po pětasedmdesáti byl prakticky slepý. Ke konci už sám nemohl na
ulici a posledních šest měsíců se pohyboval i po bytě velmi těžce a pomalu. Ležel
na gauči a říkal mi, že “hodně myslí, ale nikam to nevede. Potřebuji někoho
s matematickou hlavou.” Někdy jsem mu předčítal z novin, jinak nechtěl nic vě
dět. “Četl bych ti něco, co by tě zajímalo” navrhovaljsem. “Člověče, kdepak bys
to sehnal" z ničeho nic odsekl. Jeho zájem utuchal. A přece to byl takový rene
sanční člověk, snad jeden z posledních v tomto století.
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Kritické marginálie
O Rádiově teorii národa.

Sudův článek o tomto námětu ve 3. čísle
Proměn je neobyčejně zajímavý. Právem
se tam říká, že “vzdělaný laik považoval
Rádla za Masarykova pokračovatele, ne-li
přímo za nekritického epigona” - a já jsem
patřil k té generaci studentů, kteří tohle
slýchali. Je tedy velmi zajímavé slyšet, že
je to trochu jiné. Říká-li ovšem Suda, že
“Rádlovo pojetí národa je bez nadsázky re
voluční” vyvodil bych z toho na první do
jem závěr, že tedy není důvodu, proč bych
se tím Rádlem dále zajímal. Jsou-li jeho
názory nesporně revoluční, stačí je odmí
tat a musel bych je studovat jen tehdy, kdy
by mohly dnes být vnucovány násilím; če
hož není. Ale včas si připomenu, že je dnes
plno lidí zcela slušných a rozumných, kteří
ale neberou na vědomí, že pro nás tradi
cionalisty je revoluční to, co odmítáme;
nazvou-li něco revolučním, nechtějí tím
našincovi říci, že jde o něco škodlivého, o
nějakou křivdu, o něco obdobného bolševismu a nacismu - velikým revolucím na
šich dob. Přečtěme si tedy o tom Rádioví.
Rádi tedy popíral, že by narození z čes
kých rodičů bylo dostatečným a jediným
důvodem, aby někdo byl, nemohl nebýt,
Čech. Tvrdil, že člověk může a musí být
Čechem dobrovolně. A vše, co Rádi - a Su
da - píší o této otázce, mně připomíná “Ro
dinné fotografie” z minulých Proměn. Ja
ko fotografie v krabici oné staré paní při
pomínají různé a typické příběhy ovládané
dějinami naší doby, tak Rádiový argumen
ty mně připomínají příběhy naší rodiny,
také moje vlastní. Protože i ty jsou typické,
smím se zde rozpomenout...
Že měl Rádi někde pravdu, to si nyní
uvědomuji při vzpomínce na rok 1941.
Tehdy německý přítel, chtěje mě varovat
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před nemilými příběhy, mně vyčítal: jak
se mohu hlásit k Čechům, když je dobře
známo, že moje rodina po mnoho pokolení
náležela národu německému? Odpověděl
jsem, že to tak zařídil můj praděd. Bylo
mi naznačeno, že to tedy dělat neměl;
vždyť moje jméno ohlašuje, že jsem z krve
německé. Nevěděl jsem tehdy, že heslo
“Smrt Němcům!” bude provoláváno lid
mi, kteří se jmenují Fierlinger a Gottwald;
odpověděl jsem tedy, jak by tuším byl od
pověděl Rádi. (Mluvil jsem s přítelem, by
lo možno mluvit upřímně.) Povídám, že je
rozdíl mezi národy lidí a rasami psů. Mop
slík se nemůže stát chrtem, byť by sebe
raději chtěl; ale člověk se může přihlásit a můj praděd se přihlásil k Čechům.
Zde dávám Rádioví za pravdu. Ovšem
nenahlížím obludnou povahu všech “krví
a půdou” daných svazků. Je mně jasno,
že když se můj praděd od německého ná
roda odrodil, byly obhajoby - a příčiny! toho zčásti ty, že jeho matka byla rozená
Wratislavová z Mitrovic, a jí i jemu patři
ly kusy půdy v Povltaví. Jiná příčina - a
tehdá obhajoba! - byla rázu ideového - te
dy docela ve smyslu Rádiově; ovšem Rádi
by nebyl schvaloval ty zásady, které můj
praděd u tehdejších (staro-) Čechů nachá
zel, a u Němců postrádal. Rozuměj: tehdej
ší němečtí liberálové se neřídili historic
kou legitimitou, kterou “historická šlech
ta” spolu se Staročechy byla rozhodputa
bránit “co naše síly stačí, nechť stane se
cokoliv”. Za dob nacismu tím spíše, je-li
tu nějaká volnost výběru, nebylo možno
volit tak, že by ta volba byla znamenala
přihlásit se k zásadám nekřesťanským a ne
historickým.
Tak dalece souhlasím s Rádlem. Jestli
že ale Rádi se namáhal, “aby formuloval
nové ospravedlnění české národní existen
ce a českého nároku na státnost”, pak ne
mohu nevzpomenout, co Maurras - které
ho ovšem Rádi buď nečetl, nebo s odpo
rem zavrhl - vyčítal francouzskému re
publikánovi, který právě “hledal pro ná-

rodní vedomí filosoficky a mravné nosněj
ší základ... nové ospravedlnení národní
existence.” Pro něho tedy -vece Maurrasje vlast věčně obžalovaná, musí hledat
ospravedlnění národní existence! Tato
představa je vlastencovi nesnesitelná...
Ale Rádiový představy jsou vůbec patr
ně takové, kterým se průměrný Cech po
diví. Totiž - jestliže on pohlížel kriticky na
národovectví jazykové, bude jeho názor
sympatický tomu, kdo s nelibostí vzpo
míná na posměšky Havlíčka a přátel proti
“zemským vlastencům”. Ale jestli “jeho
koncepce národnosti je blíže západnímu
konceptu”, je-li smutné, že “umělé dělení
na národnost a státní příslušnost podědila
z Rakouska spolu s jinými danajskými da
ry” - pak se s podivením zeptáme, v čem
tedy pro Rádla byla chyba Rakouska?! Vykládá-li ho Suda správně, pak Rádi lituje,
že mocnářství nezůstalo při pojmech Jose
fa II. Tento osvícený, pokrokový panov
ník doopravdy ve všech svých poddaných
neviděl než Rakušany; a pro všecky - ať
obývali provincii tyrolskou, chorvatskou,
sedmihradskou či moravskou - neplatila
než společná úřední a spisovná řeč - kvůli
německému císaři ovšem německá - ať si
doma hovoří dialektem maďarským, pol
ským nebo českým.
Podobně, jak známo, dodnes. Fran
couzská republika - “jediná a nedělitelná nebo smrt!” volávali jakobíni - ve všech
občanech vidí Francouze, jejichž jazykem
je samozřejmě francouzština; lhostejno,
zda doma mluví nářečím alsaským, bretonským či baskickým. Jistě - kdyby na
ten způsob bylo postupovalo mocnářství kdyby m.j. nebyl císař František povolil
vyučovat na středních školách češtině asi by tu mocnářství dodnes bylo. Z ně
mecké a rakouské strany se dává vina
šlechtě, že si vydržovala buditele těch
nárůdků (Nationchen), aby měla čím opo
novat Vídni; budeme takto litovat, že se
vedle říšského národa udržely národnosti?
Je tu ostatně věta, kde nemohu souhlasit

se Sudou. Je to prý škoda, že komunistic
ká strana v roce 1945 “hodila přes palubu
to jediné, čím v oněch osudových chvílích
mohla národu prospět...: socialistický
internacionalismus.”
T.o tak! Ono nám zrovna stačilo, že ko
munisté měli nejen právo dávat odpustky
kolaborantům, nýbrž také právo udělat
z lidí Čechy. Později objevili, že jsou to
kosmopolité. a oběsili je; but that is
another story. Ale to by nám tak bylo schá
zelo, aby z nich byli směli udělat plnopráv
né občany německé národnosti! To by
patrně ze Šumavy bývali odsunuli klerikální a agrární venkovany, ale v Rudohoří
by zůstalo dělnictvo, vstoupivšedo Strany.
To tak! - Vším způsobem musíme být vděč
ni původci této studie o vlivném autorovi
teorie národa z dob Republiky.
Karel Schwarzenberg

Logika a protiklady “volebního" pojetí
národa
(Douška ke kritice článku o Rádiově theorii)
Jsem rád, že moje úvaha o “národějako vě
deckém problému” dala podnět k tak
mnohostrannému komentáři. Rádiový ná
zory na národnost a státnost si určitě za
slouží větší pozornosti, než jaké se jim až
dosud doma i v cizině dostalo. Nejsou
ovšem bez kontroversí a nedůsledností.
I na to jsem chtěl v úvodníku ukázat, ale
z repliky dra Schwarzenberga mám dojem,
že ne všem čtenářům to bylo zřejmé. Po
kud jde o termín “revoluční”, je vina za ne
dorozumění asi na mně samém; měl jsem
spíš použít výrazu “pronikavě odlišné (po
jetí)”. To je však jen podrobnost, a pisatel
sám to nahlíží. Myslím také, že tam, kde se
probírá zajímavým “albem rodinných
(a národněhistorických) fotografií”, zcela
správně vyvozuje důsledky, které by v jed
notlivých situacích měla aplikace Rádiový
theorie národa.
Na druhé straně se mi zdá, že dr. Schwarz
enberg pomíjí důležitý fakt, totiž rozdíl
v obsahu a povaze jednotlivých národních
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“programů”. Podle Rádla je nezadatelným
právem jednotlivce přijmout nebo odmít
nout kterýkoli program. Rozhodnutí se
řídí mravními hledisky a hodnotním systé
mem člověka. Proto, jakkoli josefínské
pojetí národa bylo bližší pojetí Rádiovú
než představa českých romantických na
cionalistu devatenáctého století, nevyplý
vá z této podobnosti nutnost přijmout
josefínský osvícenský absolutismus. Ještě
méně pak bylo samozřejmé pro Čechy
přijmout pozdější rakouský národní pro
gram. Tento program totiž bud’ vůbec ne
existoval, nebo byl směsicí neslučitelných
prvků a ideí: na jedné straně ucelený a lo
gický pohled na Rakousko jako domov
různých ethnických skupin, nalézajících
v něm bezpečí a příležitost k hospodář
skému a kulturnímu rozvoji v jinak velmi
nebezpečném koutě Evropy, mezi rozpína
vým Německem a imperialistickým Rus
kem (interpretace Františka Palackého);
na druhé straně neodpovědný donquijotism
habsburské dynastie, charakterisovaný
slovy Františka Josefa “Ich fühle mich als
ein deutscher Fürst!” a plýtvající silami
podunajské říše, nejprv v naprosto marné
snaze diktovat všem Němcům z Vídně,
později v nekritické podpoře výbojné velkoněmecké politiky. Víme, která z těchto
dvou nesmiřitelných perspektiv brzy pře
vládla. Mohl však pokrokový Čech při
jmout takový program?
Nesouhlasím s pisatelem, jestliže se staví
za Maurrasovu kritiku těch, kteří hledají
universální ospravedlnění pro národnost
(rozumím totiž z textu, že dr. Schwarzen
berg se s Maurrasem v tomto ohledu ztotož
ňuje: není-li tomu tak. omlouvám se
předem). Budoucnost světově politických
vztahů, a patrně celé západní civilisace,
ne-li dokonce záchrana organického živo
ta na zemi, závisí na postupném překoná
ní svrchovanosti národního státu. To ne
znamená konec národů, nýbrž jejich sdru
žení a spolupráci na vyšší rovině. Ze všech
aspektů svrchovanosti je nej nebezpečněj
ší právě ten, který Maurras vyzdvihuje.
“La France seule!”, francouzská varianta
“Right or wrong, my country!”, obráží
světonázor, který je s to zatarasit cestu
k universálnímu politickému řádu. Rádlův
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požadavek, aby si jednotlivci i národy
kladli otázku po mravním ospravedlnění
státu, je naproti tomu krokem vpřed.
Moje zmínka o postoji komunistů ve
vřavě poválečného šovinismu se nedá vy
kládat jako souhlas s principy KSČ, vyzná
vanými až do Mnichova. V článku jsem
chtěl naznačit, že odsun byl orgiastickým
triumfem romantického nacionalismu,
poděděného po Němcích, pravý anti-rádlovský nadir české kultury. V této situaci
bylo zapotřebí internacionalistické per
spektivy, souzení jedinců. Němců i Čechů,
podle jejich činů, nikoli podle rasového
původu. Blíže neinformovaný pozorova
tel, znalý komunistické rétoriky zdob před
válkou, by byl čekal věcnější stanovisko
mezi komunisty než u ostatních politic
kých stran. Víme, že by se byl krůtě zmýlil.
KSČ přestala být československou stranou
už roku 1929, po úspěšné “bolševisaci”.
Právě proto jí ideologický veletoč z posic
hájících “sebeurčení menšin až do odtrže
ní” na posice primitivního němcožroutství
nepřipadl nijak zatěžko.
Jak jsem již dříve poznamenal, nepřijí
mám Rádiovú theorii bez výhrad. V závěru
článku jsem se snažil vybrat některé slož
ky, které při důsledném uplatnění by
mohly vést ad absurdum. Asi nelze schvá
lit Rádlův radikální racionalism, t.j. čistě
rozumové, intelektuální pojetí národnosti
jako svazku jednotlivce s kolektivem. Ná
rody nejsou kluby, do kterých a ze kterých
lze podle libosti vstupovat a nebo vystupo
vat. Přestup je možný, je to však drama
tický čin. Navíc zůstává otázka odpověd
nosti. Národ je také něco jako rodina. Není
náhodou, že -za zločiny totalitních států,
se nejvíc stydí ti, kteří se jasně distancovali
od zločinů vlád těchto států, a všemi způ
soby prokázali svou osobní nevinu. Chtějí
totiž - a my všichni chceme - nejen vyzná
vat program, který je v souhlasu s mravní
mi ideály. My i oni si nejvíce přejeme toho,
aby se tento program stal programem ná
roda, do něhož jsme se narodili.
Zdeněk Suda

Rádlův přínos k českému filosofickému
myšlení

Rádlovo (podle jeho vlastních slov)/wzďzn
objevení Aristotela v interpretaci sv. To
máše Aquinského, a s tím spojené vědomí
kosmičnosti, tj. stvořenosti a konečnosti
světa, představuje nejcennější duchovní
výdobytek českého filosofického myšlení
v období druhé světové války a prvních let
po ní. Protestant Emanuel Rádi vysoko
ční nad nížinou úpadkového positivismu
své filosofické generace i nad bludným
eklektickým pendlováním mezi gnoseologicky fixovanou fenomenologií, ateistic
kým existencialismem a marxismem u ge
nerace “mladých”. Rádlovo svědectví o
nezbytnosti ontologizace myšlení zapadlo
však v hluku pseudopolitických diskusí
a pretotalitárních akcí. Katedrová filoso
fie na Karlově univerzitě se v roce 1945
v sevřeném šiku vrátila opět ke katolíku
Descartesovi. Budoucí elita aparátčíků si
jeho “metodu” zcela logicky a důsledně
prohlubovala Stalinovým Dialektickým
materialismem “Metoda” se ve svých
důsledcích ukázala být metodou plánovi
tého ničeni zbývající české skutečnosti.
Rádlovo svědectví, myšleno jako znamení
pro českou inteligenci, bylo degradováno
v slabošský ústup těžce nemocného starce.
Podobně byl odbyt koneckonců i Masaryk,
jakmile se snažil poukázat na transcenden
tálni smyl a cíl české politiky a českých
dějin.
Rio Preisner (z chystané knihy eseji
Česká existence)
Předmluva k ekumenickému překladu
Bible (Brno, 1979).

Není knihy v dějinách českého lidu, kte
rá by hlouběji zasáhla do jeho duše a pro
nikavěji ovlivnila jeho život, jako bible. Již
přes jedenáct století je spjata s jeho živo
tem národním a kulturním. Hned u koléb
ky jeho národní kultury, v říši velkomo
ravské, to byl cyrilometodějský překlad
Písem svátých do jazyka staroslověnské
ho. dílo jedinečné v literaturách slovan

ských vůbec. Ačkoliv byl na Velké Mora
vě záhy potlačen a v Čechách se v boho
službě udržel jen v klášteře sázavském do
r. 1097 a přechodně ožil v Praze v klášte
ře Na Slovanech založeném roku 1346
Karlem IV., nezůstal bez ohlasu v našich
zemích a přinesl mnohé požehnání zvláš
tě Slovanům východním a jižním.
Pod vlivem staroslověnštiny vznikly
první české glosy, meziřádkové poznám
ky vepsané v 1 1. až 12. století do latinské
bible z 9. století, uložené dnes v Národ
ní knihovně vídeňské. Jsou ještě směsicí
staré češtiny se staroslověnštinou, ale po
zorujeme na nich už, jak se čeština utváří
v samostatný jazyk. Tyto glosy se shodují
s evangelním textem českých biblí z 2. po
loviny 14. století, takže lze předpokládat,
že už v 1 1.-12. století byly souvislejší čes
ké překlady biblické.
První překlady do češtiny vznikaly v
klášterech a obsahovaly bohoslužebné
texty, především žalmy a evangelia. Ta
kový meziřádkový překlad žalmů pochází
např. z ženského kláštera sv. Jiří na praž
ském hradě z doby před r. 1300. Pozoru
hodné je, že se český text nekryje s latin
ským, takže byl patrně převzat z nějakého
staršího znění nebo z ústního podání.
V některých evangeliářích (nejstarší do
chovaný je Rajhradský ze 14. stol.) se do
chovaly i nárečové rozdíly. Staročeská
předloha se dá dobře sledovat i na nejstar
ších polských žaltářích ze 14. stol., až po
tzv. bibli královny Žofie z r. 1455.
Soustavně se začíná bible překládat te
prve za vlády Václava IV. (od r. 1378) a
proniká z klášterů do vyšších kruhů svět
ských a pak i mezi prostý lid. Nejstarší ru
kopisná česká bible je Leskovecko-Drážďanská z osmdesátých let 14. století. Sho
řela r. 1914 v Lovani v Belgii, kam byla
z Drážďan před první světovou válkou za
půjčena. Zachovaly se jen fotografie a opi
sy asi jedné třetiny původního textu. Zato
se zachovala celá bible Litoměřicko-Třeboňská z let 1411-14, o níž prohlásil J. Dob-
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rovský, že by se za takovou bibli nemusel
stydět ani král. A zachovaly se i další ruko
pisné bible, např. dvoudílná Olomoucká z
r. 1417 aj.
Překládání i opisování celé bible bylo
nejen nákladné, nýbrž i nesnadné. Bylo
těžké vypůjčit si celou bibli na několik let.
Proto jsou jednotlivé biblické knihy zpra
vidla rozmanitého původu a tudíž ne
jednotné. Tak dochází hned začátkem 15.
století k důkladné revizi překladu, a to
postupně několikeré, přičemž se uplatňu
jí i pravopisné reformy M. J. Husa. Všech
ny bible v 15. stol, jsou převody z latiny;
poměry ještě nedozrály k překladům z pů
vodních jazyků.
Převratnou událostí pro šíření bible se
stal vynález knihtisku. Jako první tištěná
kniha vůbec vychází v letech 1452-55 v
Mohuči latinská bible Mazarinova a již
dvacet let nato, jako druhý český prvotisk.
Nový zákon v neznámé české tiskárně.
Znovu pak byl Nový zákon vytištěn před
r. 1487 a 1498. čímž Češi předstihli větši
nu evropských zemí, protože Nový zákon
byl před r. 1501 samostatně vytištěn jen
ještě v němčině a franštině. Ze Starého zá
kona vyšly žalmy r. 1487a 1499. A také ce
lá bible byla u nás ještě v 15. stol, vytiště
na dvakrát: r. 1488 Pražská a 1489 Kutno
horská. Oba tyto biblické prvotisky jsou
vzácným dokladem české kulturní vyspě
losti a lásky českého lidu ke Knize knih.
Z téže doby jen ještě pět národů se může
vykázat biblí tištěnou v řeči lidu, a to ně
mecký, francouzský, italský, holandský a
španělský. Navíc je česká bible jediným
biblickým prvotiskem slovanským.
Pod vlivem humanismu a reformace se
ozývají hlasy volající po nových překla
dech z původních jazyků. Erasmus Rotter
damský vydal Nový zákon řecký a přeložil
jej do latiny. Ačkoli se odlišoval od znění
Vulgáty, došel uznání papeže Lva X.R.
1533 je Erasmův překlad přetlumočen do
češtiny dvěma znamenitými znalci české
ho jazyka Benešem Optátem a Petrem
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Gzelem. Téměř každoročně byla vydávána
bible celá nebo její části. Jako nejvýznamnější uveďme tzv. Melantrišky (1549, 1556,
1560, 1570, 1577), které jsou skvostem čes
kého umění tiskařského. Na ně navazuje
Veleslavínka z r. 1613; inventáře Vele
slavínovy tiskárny bylo užito ještě i při tis
ku Svatováclavské bible (Nový zákon
1677, celá bible 1715, druhé vydání 176971).
Celé české biblické úsilí vrcholí v bibli
Kralické (1579-94) vynikajícím díle pře
kladatelském i tiskařském. V stále nových
přetiscích podle svého posledního vydání
z r. 1613 zůstala po čtyři sta let knihou
živou, a to nejen v církvích reformačních.
Francouzský historik Ernest Denis o ní
píše v “Konci samostatnosti české”: “Ang
ličané teprv o půl století později se poku
sili o věrný překlad písma svátého; překla
dy Vlachů a Francouzů nikterak nelze
srovnávat s původním dílem bratří (t.j. s
biblí Kralickou), ano i překlad Lutherův
jest mnohem podřízenější; ‘málo jest ještě
národů,’ velmi pravdivě dí Komenský,
‘kteříž by tak pravdivě, vlastně i jasně sva
té proroky a apoštoly v svém jazyku mluví
cí slyšeli’. Výklad velice obsáhlý a zajíma
vý svědčí o znamenité učenosti pro onu
dobu; překladatelé znají nejen otce církev
ní a klasiky řecké a latinské (a dodejme: i
staré výklady rabínské), ale i archeologii
hebrejskou; poznámky historické a filolo
gické jsou četné a tak přesné, jak dopouš
těla toho vědecká znalost tehdejší doby.
Ale zároveň skladatelé nezapomínají ni
kdy, že první jejich povinností jest po
vznášet mysli k Bohu...” (přel. dr. J. Van
čura, 4. vydání 1932, II. 226). Bible Kralic
ká má navíc nemalý podíl na zachování
českého jazyka po pohromě bělohorské
a tvořila po staletí most mezi Čechy a Slo
váky.
Přes její rozšíření v národě a přes uplat
nění v bohoslužbě různých církví je znát,
že Kralická bible vznikla v jiné době. Její
jazyk je dnešnímu čtenáři stále vzdáleněj

ší. Proto se zejména od počátku našeho
století objevují nové překlady, v katolické
církvi například Hejčlův pro Starý zákon,
Sýkorův, Colův, Škrabalův a Petrů pro
Nový zákon, v evangelické církvi Žilkův
novozákonní překlad.
Dílo, které ke čtyřstému výročí Kralic
ké bible české veřejnosti předkládáme, je
plodem dlouholeté ekumenické spoluprá
ce (od r. 1961). V tom ohleduje to první
společný, mezicírkevní biblický překlad
v našich dějinách.
Katolický a pravoslavný čtenář bude v
tomto vydání postrádat tzv. spisy deuterokanonické (apokryfní); ty však vyjdou sa
mostatně. Budiž upozorněno i na to, že od
r. 1968 vychází nový překlad jako “pracov
ní text” v edici Kalich v jednotlivých svaz
cích, ve Starém zákoně doplněn podrob
nými výklady, v Novém poznámkami.
Překladatelé děkují všem, kdo jim v je
jich práci byli jakýmkoli způsobem nápo
mocni; přáli by si, aby tato stará Kniha
knih v nové podobě oslovila s novou nalé
havostí mnohé a byla jim k takovému užit
ku a duchovnímu obohacení, jako byla
překladatelům.
Překlad Starého zákona je společným
dílem skupiny překladatelů. K práci zapo
čaté začátkem roku 1961 osmi česko
bratrskými evangelíky se v dalších letech
sešli zástupci šesti církví: z církve bratr
ské jeden, z českobratrské evangelické dal
ších sedm (tedy celkem patnáct), z československé-husitské dva, z evangelické me
todistické jeden, z pravoslavné jeden, z
římskokatolické sedm, celkem dvacet
sedm, z nich čtyři filologové-češtináři.
Počet zastoupených církví je i v měřítku
celosvětovém jev ojedinělý.
Text Starého zákona byl rozdělen mezi
jednotlivé členy překladatelské komise,
kteří připravili návrh oddílů na ně připa
dajících. Návrhy pak byly podrobně pro
brány, v bratrském duchu prodiskutová
ny a upraveny při společných zasedáních
celé komise. Konečný překlad je tedy vý

sledkem dlouhých rozhovorů. Vzniklo tak
dílo, které by nikdy nemohlo vzniknout
úsilím jednotlivce.
Překládalo se z původních jazyků, z
hebrejštiny, případně z armejštiny. Pod
kladem byl text vzorného kodexu ašérovského z roku 1008 uloženého ve Veřejné
knihovně v Leningradu pod značkou B 19.
jak jej podává Biblia hebraica Rudolfa
Kittela od svého 3. vydání. Je to text star
ší o několik století nežli dříve užívaný
‘textus receptus’od Jaakoba Ben-chajjíma,
vydaný v letech 1524-25 v benátské tiskár
ně Bombergově. Přihlíželo se ovšem stále
i ke starým překladům, zvláště k Septuagintě a Vulgátě. Překladatelé si byli vědo
mi toho, že starozákonní knihy byly za
chovány i kanonizovány především pro
svou náboženskou zvěst. Šlo o to dát v pře
kladu co nejplněji zaznít právě těmto ná
boženským motivům nebo na ně aspoň
upozornit v poznámkách pod čarou a ne
dávat místo různým zásahům do textu, s
nimiž se setkáváme v jiných novodobých
překladech. Překladatelé usilovali o konkordantnost u teologicky významných
pojmů (hřích, milost, pravda, spravedl
nost, milosrdenství aj.), aby se i bez užití
původního textu daly v překladu srovná
vat patřičné oddíly a vykládat Písmo Pís
mem. Po formální stránce se snažili dát i v
překladu zaznít kráse a půvabu originálu,
odlišit různé druhy slohu, rozlišovat me
zi poezií a prózou. Zde ovšem konkordantnost už nebyla vždycky možná, proto
že se hebrejské a české pojmy překrývají
zpravidla jen částečně a záleží také na je
jich větném spojení. Místy bylo nutno pro
jasnost některé slovo přidat; to je vyznače
no odlišným typem písma.
Hospodine, dávej dobrý prospěch dílu,
které k tvé slávě a k užitku tvého lidu by
lo vykonáno.
Překlad Nového zákona jsme připravo
vali od roku 1961. Na starší překladatel
skou tradici jsme přitom navazovali úsi
lím o srozumitelnou, živou a melodickou
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řeč, která by věrně tlumočila smysl origi
nálu. Snažili jsme se také naznačit růz
nost slohu jednotlivých novozákonních
knih a tak dnešnímu čtenáři lépe přiblí
žit jejich působení na původní poslucha
če. Na některých místech, která zněla již
v době svého zapsání starobyle či slavnost
ně, například při překladu závěrečných
požehnání listů apoštola Pavla nebo citá
tů Starého zákona, bylo možno přímo
navázat na starší překlady, zejména na
řeč Kralické bible.
Při volbě výrazů a při překladu jednot
livých slovních obratů jsme podle součas
ných překladatelských pravidel vycháze
li především ze smyslu vět, které jsou v ře
či hlavními nositeli významu. Byli jsme si
ovšem také vědomi toho, že některé výra
zy mají na určitých místech zvláštní, zhuš
těný obsah, takže vlastně zastupují krát
kou větu. Takové termíny jsme v určitých
oblastech překládali většinou stejným
slovem. Jsou to například výrazy “sláva”
v janovských spisech nebo “milost” u apoš
tola Pavla. Zato třeba Pavlův výraz “tělo”
(řecký sarx) pro duchovně porušenou lid
skou existenci překládáme různě, podle
souvislosti.
Z našeho postupu vyplývá, že starozá
konní verše, které jsou citovány v Novém
zákoně, nejsou vždy na obou místech pře
loženy stejně. Nelze to pokládat za ne
důslednost, protože již v době, kdy církev
utvořila novozákonní soubor spisů a do
pisů (kánon), nebyl řecký překlad citova
ných hebrejských veršů sjednocen.
Od roku 1967 jsme si vyměňovali zkuše
nosti s překladatelskými experty Spoje
ných biblických společností (UBS), zejmé
na s jejich evropskou regionální překla
datelskou komisí. Spojené biblické společ
nosti zveřejnily také kritickou edici řecké
ho textu Nového zákona (vydali K. Aland,
M. Black, C.M. Martini, B.M. Metzger a
A. Wikgren), která od svého třetího vydá
ní roku 1975 shrnuje práci odborníků vět
šiny konfesí. K tomuto vydání jsme při
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hlédli při závěrečné revizi našeho překla
du (1976-77).
Jak se překlad zdařil, bude možno po
soudit až s odstupem času. Významnou
skutečností je však již to, že vznikl, že
byl vydán a zejména, že na jeho přípravě
spolupracovalo čtrnáct odborníků z církve
římskokatolické, československé husitské
a českobratrské evangelické, z níž k této
práci vzešel podnět. Překládali jsme s vě
domím, že práce s biblí je základem du
chovní obnovy a že dobrý překlad je při
tom závažnou pomocí.
Překladatelé

Pro překladatele Písma
Příklad a pravidlo pravé češtiny budou
cím zákona Páně starého vykladačům a
zvláště synům mým v Pánu milým pozůstaviti zdálo mi se netoliko býti užitečné,
ale i téměř povinné.
A mysle, že to prostým dělám, tak jako
já sám k prostosti se přiznávám, tou příči
nou i široce sem to dělal, boje se, že by
snad mým lakonismům, kteříž by mně sic
častokrát byly nenelibí, nemohli by někte
ří pro svou prostornost rozuměti. I takž
se dělalo, že sem já vždy knihu tuto příliš
rozšířil.
Již k tomu nevím co jiného říci, než k
tobě se. Pane obracím, jestližeť tyto mé
práce, jichž nemálo bývalo, a tak to všecko
meškání mé s těmi chamraděmi a tím str
ništěm zhořeti má (jakož bezpochyby z
mnohé částky), jedné prosím odpusť ne
moudrosti mé a vykonej se mnou to, což si
při té pohrůžce milostného a potěšitedlného Duchem svým pronésti ráčil, totiž
já ať spasen budu a zachován tobě s tebou
s svátými tvými na věky. Budeliťzde skrze
oheň, i to přijmu a přijímám, když jedné
předce k cíli výbornému přímo se pojede
a dojede, se vším platí, všeťs tvou pomocí
bude napomáhati k dobrému. Amen.
Amen.
Jan Blahoslav, Zavírka Grammatiky
české, 1571

Toyen
Jindřich Heisler
"7oven, která nespí a vidí své sny na rubu kamenů.”
Benjamin Péret
*** 1902 ***
Hluboká rána v nebi dělá hlubokou ránu v zemi.
V noci uprostřed lesů šelestí křídlo, jež se dotýká stromů, letí a nechává za sebou
tajemné písmo svých sazí.
- Toto poselství je ve znamení smutku a vítězství.
Ve dne nad rozlehlými hvozdy je zase jiný dravec v slunci. Všude jsou oči v chu
máčích peří a tichý tlukot uvnitř kropenatých vajec. Všude jsou oči jež se odráží
v zrcadle jiných očí.
Uvnitř dřeva pracuje síla vody. Nese své ostré vrcholky a široké, klidné plochy.
Nese svou pronikavou vůli a vtiskuje ji zvolna.
*** 1922 ***
Do světel spánku prolíná moře, zraléjiskry svítí jabloňovým lístkům a vlci vstá
vají ze zvadlých kytic, aby utopili svá unavená víčka, která se propadají, hluboko
do usínajících očí v moři.
Ten kdo zachraňuje životy má v sobě bolest jehly útlého paprsku, jenž namáha
vě proniká listím košatého stromu.
V žalu, který tu stál jako vyježděný olej, plavala spousta pohlednic a starých
peronních lístků. Jen já jsem tam nebyl a přece si vzpomínám jak mi bylo divné, že
umím plavat.

*** 1938 ***
Ruce na stole a oči na stole jak ovoce.
Vše co následuje děje se v nejnudnější šedi a v přítomnosti opravdového šrapne
lu.

Všechna volnost jakoby proudila jenom po tomto stole. Nic se nechytá na jeho
hrany, ale z jeho skvrn vystupují postavy, které se rozvíjejí.
Mimo tento stůl není žádná rýha ani prasklá křivka, kterou by bylo možno po
hlédnout někam jinam. Všechno se skládá v hladké plochy a plocha na ploše za
padá jedna do druhé.
Smutné pole širokého kouře, květnaté rukávy a pláně, dlouhé pláně na nichž
mnoho bot muselo být náhle obuto a na nichž mnoho bot ztratilo náhle nohy.
*** 1946 ***
Trs korálu je sám. Jeho magnet září sasankami a v jeho propasti leží můj přístav.
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