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Apotheosa činu
Na okraj VII. Masarykova sborníku, Praha 1980
Karel Hrubý
V Praze, t.č. sídelním městě československého komunismu bez lidské tváře,
by! k 130. výročí narození T. G. Masaryka vydán sborník prací domácích i
exilových autorů hodnotících myšlenkový i státnický odkaz tohoto velkého
dovršitele národního obrození.
Čtyřsvazkové dílo, uvedené vzpomínkami Masarykových vnuček Anny a
Herberty a přítelkyně Masarykovy rodiny J. Matouškové, obsahuje ve své
hlavní části ne méně než dvacet odborných statí a v závěrečném svazku ještě
řadu dokumentů vztahujících se k Masarykovu životu. Mezi statěmi, napsa
nými většinou autory žijícími v Československu, se setkáváme také s několika
pracemi exilových autorů: E. Koháka, K. Hrubého, J.M. Lochmana a Fr.
Schwarzenberga, které čtenáři Proměn znají z 4. čísla roč. 1980 věnovaného
konferenci SVU v Interlaken. Přetištěna je také německá verse studie Br. Štefánka "Humanitätsideal als Ideologie". 758 stránek textu s několika vyobra
zeními - jako pokračováni řady Masarykových sborníků, vydávaných od r.
1925 Masarykovým vědeckým tajemníkem V.K. Škrachem. Sborník nese ti
tul" T.G. Masaryk a naše současnost” a editoři Milan Machovec, Petr Pithart
a Josef Dubský ho věnovali "největšímu mysliteli české modernosti a nositeli
ideálu naší národní suverenity" - nákladem, pochopitelně, "vlastním" tj. sa
mizdatovým.
Že pod vrstvou řežimní ideologické “kulturnosti" a všeobecné (doufejme, že
jen zdánlivé) necitlivosti širokého publika je i vrstva autentické kultury, která
se nepřestává hlásit k své celospolečenské odpovědnosti a ptát se po svém nej
vlastnějším smyslu - to dokládají nadmíru jasně publikace “soukromých" edic
Petlice a Expedice, dokumenty Charty, literární dopisy přátelům, semináře
Patočkovy university, divadelní představení či hudební a výtvarné soutěže
pořádané "v ústraní". Mnohé z těchto prací se dostaly na Západ a byly tu pře
tištěny. přeloženy, hodnoceny a komentovány. Mnozí z autorů těchto prací
byli zatčeni, vyslýcháni, někteří dodnes jsou v Československu vězněni, jiní
byli ze své vlasti vyhnáni. A přece duch svobodné tvorby přináší nové a nové
plody navzdory politickým, policejním a existenčním represím, jimž je česká a
slovenská kultura v Československu vystavena.
Jedno je všem těmto pracem společné: snaha dobrat se podstaty lidské důstoj
nosti a postavit ji proti tomu nedůstojnému, co se rozplevelilo v dnešním ofi
ciálně režimovém i soukromém životě československé společnosti. Hledají se
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kořeny dnešního stavu, hledají se východiska a v podtextu vši této “privátní”
kulturní aktivity je slyšet otázku: jaká je alternativa k dnešnímu odumírání, a
kde jsou prameny, z kterých je možno čerpat novou životní inspiraci?
Masaryk a jeho životní dílo se tu nabízejí ke srovnání - nejen vahou svého
historického významu, ale především pozoruhodnou modernosti názorů na
problémy, které podnes nejsou v naší společnosti dořešeny. Masaryk se tak
stává měřítkem vztahu k lidské důstojnosti a svobodě, měřítkem opravdovosti
a společenské odpovědnosti každého jednotlivce. Na žádné jiné postavě naši
historie, na žádném jiném myšlenkovém odkazu nezrcadlí se problematika
současné společnosti tak zřetelně jako ve vztahu k Masarykovi, v názoru na
jeho myšlenkový i praktický pokus o porozumění smyslu našeho individuální
ho i kolektivního bytí. Obraz, který podává tento sedmý Masarykův sborník,
je tak nejen obrazem Masaryka viděného pozdějšími generacemi, ale i obrazem
myšlenkové úrovně a hodnotového zaměření těchto generací samých.
A utoři statí vycházejí při posuzováni Masarykova myšlenkového i státnické
ho díla z různých posic: je tu zastoupena filosofie křesťanská katolického i evange
lického směru, je tu - v různých odstínech - řada příspěvků vycházejících z po
sic marxistických, v jiných je možno rozeznat platformu positivistickou, někte
ré příspěvky jsou poznamenány vlivem fenomenologie. To dodává sborníku
dimensi, která ho Uši od všech předchozích: podprahově je tu cítit diskusní
napětí, třebaže autoři se přímé polemice mezi sebou vyhýbají. Zato v mnohých
statích se ozývá přímá kritika současné vládnoucí ideologie a jejich nositelů,
kteří nejen že nedovedli docenit aktuálnost a předvídavost Masarykovy filo
sofie. nýbrž zfalšovali si prostě jeho obraz bez podrobnějšího studia k obrazu
nepřítele, po němž se plive, ale s nímž se nediskutuje.
Psát o Masarykovi »’ komunistickém Československu není jistě snadné.
Archivnífondy jsou často nedostupné i oficiálním historikům. Státní knihovna
v Klementinu totálně vymýtila jméno T.G. Masaryka ze svého autorského
katalogu. Masarykova knihovna a archiv byly po likvidaci ústavu T. G. Ma
saryka v r. 1954 odevzdány Ústavu dějin KSČ, zčásti pak knihovně ČSA V
a zbytek Univerzitní knihovně v Praze. Herberta Masaryková, která vzpomí
ná na to, jak tato knihovna za života TGM žila svým vlastním životem, k tomu
poznamenává: "Je to nehynoucí škoda a hanba, že ta knihovna se nezachovala
ve své celé podobě jako odkaz vědce a politika, jako obrovský pramen studij
ních možnosti v každém oboru; na filosofii pak to byla nejúplnější moderní
knihovna ve střední Evropě", s více než 230.000 svazky. Autoři se tedy mohli
opírat jen o soukromé knihovny a prameny. Proto příspěvk ľ mají často charak
ter osob nu to názoru spíše než studie opřené bezpečně o úplnou pramennou
základnu.
Přesto se na dvacet autorů tohoto úkolu podjalo. Nikoli proto, aby de
monstrovali svůj kritický postoj k režimu, který dílo i jméno Masarykovo po
tlačil a zatratil, nýbrž proto, že jim bylo niternou potřebou Masaryka znovu
objevil, objevit ty elementy jeho integrální osobnosti i díla, které representují
zdravou alternativu k dnešní politicky i morálně deformované společnosti.
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Editori pojali do sborníku také starší práci J. Patočky z r. 1974 “České myš
leni v meziválečném období". Ačkoli je zařazena jako poslední ze statí, nese
ľ sobě vlastné charakter predznamenám: Patočka beze sporu ovlivňuje mnohé
z mladších přispěvatelů jak ľ hodnocení Masarykova myslite/ství, tak jeho
jednání. Ozvuk Patočkovy kritiky Masarykovy filosofie dějin najdeme ľ celé
řadě prací sborníku. Ale základní tenor Patočkova pohledu na Masarvka je
veskrze kladný: Byl to myslitel, který založil stát. A založil stát znamená v
moderní době “významnému společenskému celku dát cíl, směr, smysl života,
dát mu universální úkol”(493). Masaryk nám toto vše dal; ne jako produkt
profesorského volného času, ne lehkomyslně, ale podle nejlepšího vědomí a
svědomí, po důkladné práci vědecké a politické. Dal nám tím směr a úkol.
Založit stát však podle Patočky znamená i postavit celý orbis politicus před
nové problémy a tím převzít i část odpovědnosti za to, co budoucnost spole
čenství přinese. Tato odpovědnost však “nebere odpovědnost druhým, nevy
konává nic za ně, nýbrž vyzývá k vlastni odpovědnosti tím, že jim zjednává
prostor pro politické jednání, a dává jim tak příležitost ukázat, zda jsou hodni
svého vlastního státu, zda jsou hodni vlastního rozhodování j e d n a t ” (497).
Na tuto myšlenku navazuje řada autorů, kteří v obměnách připomínají Ma
sarykův apel na každého člena společnosti, aby se angažoval, aby nezůstal
mravně a politicky lhostejný, aby j e d n a I ve shodě se svým přesvědčením
a svědomím a nikoli jen ve shodě s (vynuceným) obecným censem. Sborník
tím míří kriticky do dnešní lhostejnosti, morální a občanské zakřiknutosti a
cynismu z frustrace. Československá společnost je dnes ve vážnější krisi než
byla v 80. a 90. letech minulého století, kdy Masaryk vedl svůj zápas o její obro
du. Proto je třeba i dnešním generacím oživovat a objevovat Masaryka. Ne
legendu o něm, ale pravdu o jeho životě a díle. A z ni především ony mravní
hodnoty, jež po celý život vyznával, pro něž byl vždy připraven zcela nevšedně,
opravdově žit a - bylo-li třeba - do všech důsledků bojovat. Nadčasová platnost
Masarykova humanismu je především v tom, že je nám věčnou výzvou, aby
chom se s nim zamýšleli a s ním znovu objevovali ten mravní smysl sami, pro
sebe.
Snaha o vyjasněni Masarykovy osobnosti a jeho role v našem životě je zře
telná i v práci Machovcově. která je svým způsobem protipólem Patočkovy
studie. Zatímco Patočka při vši kritice k Masarykově filosofii dějin vyzvedává
velikost Masarykova myslitelství a činu jako dimense m r a v n i , soustřeďuje
se Machovec spíše na k o g n i t i ľ n i aspekt Masarykovy práce: na jeho kritiku
marxismu. Ačkoli Masaryk je mu vedle světodějného Marxe jen činitelem spí
še lokálním, přiznává mu prozíravost, s kterou “vytušiluž v devadesátých le
tech, že marxismus ... bude jedním z hlavních, ne-li vůbec jediným vítězem nad
relativismem 19. století, který by sám sebou nutně vedl lidstvo k úplnému
zlhostejněni, znesmyslnění všeho, k sebezničení" (458). Masaryk prý tušil, že
u méně geniálních pokračovatelů Marxe bude mít marxismus formy pokleslé,
“tuší všechny ony tragedie, které se později odehrály a při nichž i tisíce čestných
Marxových žáků skončilo na popravišti...” (tanu.). Marxismu je podle něho
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právě dnes třeba oné “opimétheovské" kritiky, jaké ho podrobil Masaryk.
“Ta se zajisté nemusí opírat právě o Masaryka, ale cosi takového buď bude anebo brzy nebude už vůbec nic... " říká Machovec na str. 46!;projektuje zřej
mě do obrazu Masaryka některé intence vlastní a nepopírá nikterak svůj nostal
gický vztah k teoretickému marxismu.
Do sborníku přispěli také dva bývalí komunističtí ministři z doby “pražského
jara", Jiří Hájek a VI. Kadlec. / oni stoji teoreticky na posici leninsky pojatého
marxismu, i když v mnohém poučeném nedávným historickým vývojem.
Kadlec podobně jako Machovec věnuje pozornost Masarykovu vztahu k socia
lismu, zejména jeho ekonomickým aspektům. Z tohoto hlediska analysuje
nejen teoretickou Sociální otázku, ale i praktické jednáni Masaryka jako hlavy
nového státu. Ačkoli se Masaryk nejednou vyslovoval pro socialisaci (např.
dolů), nedovedl se podle Kadlece plně rozejít s kapitalistickou buržoazii, je
jíž řídící ekonomickou funkci považoval za potřebnou. Přecenit vliv parla
mentu a vlády vůči průmyslovému afinančnímu kapitálu. Přesto se jeho pohled
a hodnocení ukázaly později jako podstatně moudřejší, než mu svého času by
li i kultivovaní komunisté ochotni přiznat. Masaryk správně předvídal chyby,
jimž se po r. 194# vývoj naší ekonomiky i celého veřejného života nedovedl
vyhnout. Léta i. zv. normalizace 1969-1980 pak svou absurditou jen potvrdila
Masarykův názor na nezbytnost morálních faktorů a politické demokracie
jako předpokladu demokracie hospodářské (428-9).
Hájkův článek, který editoři zařadili jako první stať sborníku, je mnohem
osobnější; je také charakterističtější pro psychologické pozadí odvratu někte
rých levě orientovaných intelektuálů od Masaryka ještě v letech hospodářské
krise třicátých let. Masarykovo pojetí sociálních a ekonomických reforem
se tváři v tvář této krisi jevilo jako nedostatečné. Mnichov pak prý jen dotvrdil
nesprávnost Masarykovy bezvýhradné orientace na západní kapitalistické
mocnosti a vedl k tomu, že Marx a Lenin se zdáli spolehlivějšími ukazateli
cesty než Masaryk. Studená válka padesátých let pak posunula vidění proble
matiky do poloh bipolarity, v níž nebylo místo pro pokus smířit Marxe a Le
nina s Masarykem. “Z pozic anitimnichovanství, které se nynějším generacím
mohou jevit jinak než se jevily a částečně podnes jeví mně (či “nám") a pod
vlivem černobílé popularity, o níž jsem si myslel, že jí odolávám, ale dnes vidím,
že jsem ji byl poplatný jako snad tehdy každý či aspoň většina lidí socialisticky
smýšlejících - jsem nakonec přijal i nutnost plného rozchodu s Masarykem"
(43). Přesto však později “v pocitem zahanbeni za své některé primitívnosti z
padesátých let a zároveň úlevy z nové atmosféry rád četl to, co ľ šedesátých
letech psali lidé. podobně jako já a ještě lip se osvobozující ze strnulosti myšle
ni ochromeného stalinismem - a v tom i návrat k objektivnímu posuzování Ma
saryka" (tanu.).
Je v lom veliký kus upřímnosti - i když přitom potlačuje i nadále skutečnost,
že vedle těch, kdož byli ochotni s komunisty spolupracovat a s nimi zatra
covat Masaryka byla drtivá většina “lidi socialisticky smýšlejících", kteří zůsta
li přesvědčenými demokraty a s Masarykem se nerozcházeli. Jeho vyznáni 4

v tom je snad charakteristický rys téměř všech “tehdy se mýlivších" komunistů
- se zdráhá být plným doznáním. Nicméně je jeho příspěvek zajímavý tím, jak
i v generaci starých (dnes většinou “bývalých”) komunistů je vztah k Masary
kovu odkazu záležitostí aktuální.
Jinou posici zaujímají studie věnované Masarykovu vztahu k náboženství:
politická stránka Masarykovy činnosti je podřízena základnímu vztahu člověka
k věčnosti. Horizont tohoto pohledu není nový. J. Zvěřina doznává trvající
nedostatek rozboru Masarykova vztahu k náboženství s katolické strany a po
kouší se alespoň náznakově formulovat nový poměr “mladého křesťanství” k
TG M. Starý obraz církve, který Masarykovi vadil, pomalu odchází a nahrazuje
ho vřelý vztah k Bohu, který se sdílí a volá po společenství s sebou. J. Šimsa
naproti tomu se může opřít o znamenitou Hromádkovu studii z r. 1930. která
dodnes patří k nejpozoruhodnějším rozborům Masarykova vztahu k nábožen
ství vůbec. Při nedostatku původních textů je rozbor Hromádkovy práce a zopa
kování hlavních jejich'thesí aktem nesmírně záslužným. Autor však v Hro
mádkou nesouhlasí v hodnocení krize moderního člověka, která se ukázala
hlubší než Masaryk tušil a než Hromádka ve svém kritickém rozběhu při
pouštěl. Otřesné zkušenosti posledních čtyřiceti let nám nedovolí vracet se k
Masarykovi a jeho ideálům humanitním jako by se nic nestalo. Stalo se a to
velice mnoho (310). Jen návrat k evangeliu a k Ježíši Kristu dává podle autora
novou inspirující sílu, jak tuto krisi překonal.
Smělou paralelu mezi Masarykovým stanoviskem náboženské demokracie a
Heideggerovou a Finkovou filosofií (interpretovanou doma převážně zemře
lým Patočkou) vede ve své studii V. Lesák. Tak jako Heidegger usiluje o vysti
žení bytostného určeni naši krisové doby a nalezení toho spásného (das Rettende) v ni, tak jde i Masarykovi o zdůrazněni nezbytnosti sjednocující nábo
ženské půdy, jež by prolomila atmosféru duchovní polovičatosti a polovzdělanosti naší doby. Tato zdánlivě přípustná paralela je však autorem zproblematizována poukazem na vztah k totalitarismu, který byl u obou myslitelů tak od
lišný. Masarykův sociologický pohled byl podřízen jiným parametrům, a proto
kladl odlišné akcenty než Heidegger.
Positivní interpretaci významu Masarykových názorů a činů pro současnost
jsou věnovány studie F. Kautmanna (o problému národní identity) a R. Jansena (o dvojí funkci Masarykova úsilí obrodného), v nichž se proti hlasům o
“překonaném” Masarykovi ukazuje na dlouhodobý význam jeho koncepce
mravně i názorově integrovaného národa a jednotlivce. J. Mrákovský připo
míná Masarykovy názory literárně-kritické, které zůstávají dnes nezaslouženě
nepovšimnuty, ač je v nich obsažena hodnotová struktura Masarykovy osob
nosti nejzřetelněji. M. Otáhal .ve vrací k historii rukopisného boje, v němž morálně-obrodný aspekt Masarykova zásahu byl jen předznamenáním A jeho
pozdějšímu zápasu o vnitřní i vnější svobodu národa. J. Nedoma se zabývá
presidentským obdobím Masarykova života. Přiznává mu zásluhu, že Česko
slovensko se stalo opravdu demokratickým státem. Přesto však právě v oblasti
výchovy občana utrpěl Masaryk podle autora největší nezdar. Československo
5

se přes jeho výzvy nestalo komunitou uvědomělých občanů, zapálených pro
zájmy národa, státu a lidství, nýbrž spíše komunitou pečující o svůj chléb
vezdejší a poplatnou maloměšťáckým tradicím a mentalitě. Životopisný příspě
vek J. Hory chce čelit tendencím dělat z TGM legendu. Víc než legendy
je nám třeba pravdy o Masarykovi, ojeho životě i o jeho díle. Historiografickým
přínosem v tomto směru je studie J. Mlynáříka o Masarykově vztahu k M.R.
Štefánikovi. Na základě korespondence připravené J. Jiráskem, z jehož po
zůstalosti mohl čerpat, osvětluje nejen Štefánikovu, ale i Benešovu roli a vztahy
obou k Masarykovi v průběhu první světové války. Aniž se pokouší explicitně
o hodnocení, přibližuje tu politické i lidské profily triumvirátu prvního odboje.
Zd. Pinč ukazuje složitou cestu, která ho vedla k Masarykovi. Představitel
generace třicátníků - narodil se v době, kdy podle jeho slova Masaryk mize!
"na smetišti dějin’ - se vyznává ze svých čtenářských zmatků i z bludů, které
otravovaly duše školáků vdobětzv. "pokroku". Mladí se sejménem Masaryko
vým setkávali zejména při jeho kritice marxismu a zjišťovali, že Masaryk
vlastně Marxovi nerozuměl. Milejší než masarykismus, jak ho jako studenti
poznávali, jim byI “nietzscheánský aspekt Masarykovy filozofie”; i odjinud
poznávala tato generace Masaryka spíše spek trém kritiky. Přesto však, jak
autor vyznává, bylo toto hvperktitické stanovisko k němu - upřímně masary
kovské.
Vztahu Masaryka k Němcům a jeho pokusu o ěesko-německé vyrovnání
rámci nového státu věnuje svou studii J. Dubský. Masarykův pokus o smírné
řešení česko-německých vztahů se přes nesporné úspěchy na přelomu dvacátých
a třicátých let nakonec nezdařil. Autor se domnívá vidět jasně vinu na straně
německé - co všechno bylo zanedbáno s české strany, bude třeba ještě kriticky
přezkoumat.
V dokumentační části sborníku najdeme osnovu přednášky J. L. Hromádky
připravenou - ale už nepřednesenou - k 7. březnu 1948, Ivana Dérera obranu
Masaryka proti pokusům o falšování jeho historické úlohy komunisty, ./.
Němce recensi Masarykovských studií J. Patočky a V. Černého, ale i do
jemně autentické vypsání osudů Ústavu T. G. Masaryka a obsáhlou, odborně
sestavenou masarykovskou bibliografii na neméně než 60 Stánkách.
Ze všech příspěvků - přes různost hodnocení -je cítit snahu dobrat se lepšího
poznání Masarykova díla i jeho osobnosti, které se neodmyslitelně vepsaly do
duše národa přes to, že už téměř půlstoletí je jeho jméno i dílo vystaveno pro
pagandistické kanonádě nepřátel. Význam tohoto "petlícního ” sborníku je
však nejen v doznáni potřebnosti Masaryka pro naši přítomnost a budoucnost;
sborník má význam i tím, že otevírá novou kapitolu v zápase o právo a lidskou
důstojnost: od prohlášeni se přechází k odborným statím, od protestu k tvoři
vému zamyšleni. Ve věčném, vzájemně chápajícím dialogu, který se - byť ne
adresně- vede mezi generacemi, směry, i mezi domovem ajeho kulturní diaspo
rou venku, je cosi potěšitelně nového. Těm, kteří se doma zasloužili o vznik
této vzácné knihy, jsme všichni povinováni hlubokým respektem.
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Národnostní problémy Evropy
Upravený výňatek z knihy Ethnic and Political Nations in Europe,
London, New York, 1981; autoři: Jaroslav Krejčí (Lancaster) a Ví
tězslav Velímský (Brussel).
Sledujeme-li posledních dvě stě let evropských dějin, shledáváme zřetelný
vývoj k většímu politickému sebeurčení jednotlivých národů: nesamostatné
národy nabývaly státní samostatnosti, národy roztříštěné ve více státech se
sjednocovaly a neshoda mezi hranicemi národů a států se zmenšovala. Rychlost
tohoto procesu byla různá: většinou závisela na sociálních vrstvách, které
se staly jeho protagonisty, a na postupu sekularizace spirituálního života.
Intelektuálním předvojem této sekularizace bylo osvícenství. Jeho chladný
racionalismus však vytvořil citové vakuum, které teprve romantismus by!scho
pen naplnit. Povýšením Svaté vlasti na místo Svaté církve nacionalismus ro
mantické epochy uspokojoval hlubokou spoleěensko-psychologickoupotřebu,
pro niž ani osvícenci ani racionalisté pozdějších dob neměli pochopeni.
Postupně byla přijata zásada, že každá etnická skupina, každý národ, má
právo na vlastní stát a každý stát má tvořit jen jedna etnická skupina, jeden
národ. Uskutečnění této zásady však záleželo především na vojenské síle
příslušného národa. První národy dostatečně silné v tomto smyslu byly Němci
a Italové. Jako odpověď na výzvu Francouzské revoluce a následující Napo
leonské expanze se Němci a Italové žijící v mnoha nezávislých a polozávislých
státech (a podle toho s diferencovaným národním uvědoměním), počali poklá
dat za jednotné národy.
Ačkoli po porážce Napoleona Vídeňský kongres obnovil většinu malých
států (Rakousku byla kromě toho povolena expanze do italských území), tento
krok zpět netrval dlouho. Nacionalismus kombinovaný s politickým a ekono
mickým liberalismem se stal dominující ideologií německé a italské střední
vrstvy. Nakonec to však byl monarchický princip, který poskytl základnu pro
politické sjednocení těchto dvou národů a po několika válkách v letech 1859 až
1871 toho dosáhl. V době svého dovršení obsáhly tyto dva sjednocovací procesy
přes 60 milionů lidí (nepočítáme-li nepříznivě postižené národnostní menši
ny, jako zejména Poláky.)
Sjednocení Itálie a Německa bylo prvním rozhodným krokem ve vytváření
národních států v té části Evropy, kde rozdíl mezi příslušností k národu a ke
státu byl nejzřejmější. Tento vývoj měl paralelu v postupném rozpadu Osmanské říše na národní státy. Osvobozování začala Řeckem v roce 1830(po osmile
té válce za nezávislost) a v tomtéž roce bylo Srbsko mezinárodně uznáno jako
autonomní knížectví pod Osmanskou svrchovaností, ale pod ruskou ochranou.
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Rumunská knížectví Valašsko a Moldavsko se v roce 1859 sjednotila a po
stupně emancipovala z turecké svrchovanosti. Roku 1878 dosáhlo samostat
nosti severní Bulharsko a v roce 1885 k němu byla připojena jižní část. Nově
vytvořené státy na Balkáně měly v té době dohromady asi 20 milionů obyvatel.
Tak se stalo, že zatímco po Vídeňském kongresu (1815) více než polovina
obyvatel Evropy patřila k národnostem, které buď neměly vlastní politický sta
tus (ať už ve formě státu či autonomie) nebo byly rozděleny do několika dy
nastických států, během následujících sedmdesáti let podíl takto klasifikované
ho obyvatelstva klesl téměř na čtvrtinu evropského obyvatelstva.
Uplynulo několik desetiletí než další národy nabyly státní nezávislosti.
Představitelé vládnoucích národů nebyli ochotni k včasným ústupkům vůči
menšinovým národům, které v případě Rakouska-Uherska byly vlastně větši
nami. Někteří sociálně demokratičtí předáci (zvláště Otto Bauer) pochopili
neudržitelnost takového stavu a navrhli federalizaci Habsburské říše; nenašli k
tomu však dostatečnou oporu ani ve vlastní straně. Mezitím se, krátce před
první světovou válkou, podařilo mladým národním státům na Balkáně téměř
úplně vytlačit turecké panství z této oblasti (1912-1913). Tehdy také vznikla
Albánie jako další národní stát.
Rostoucí snaha po národním sebeurčení byla tak silná, že hlavní důsledky
první světové války spočívaly v úpravách státních hranic podle národnostního
principu. Tento požadavek byl tak přesvědčivý, že byl v zásadě přijat mocnost
mi, které se později staly hlavními protihráči ve světové politice. Jak americký
president Woodrow Wilson, tak vůdocové nově vzniklého Sovětského svazu
(V.I. Lenin a další) se postavili za tuto zásadu; Wilson, ač ne zcela soustavně,
při mírových jednáních a Lenin v přetváření ruského impéria na federaci podle
etnického principu.
Mírové smlouvy překreslily mapu Evropy. Poláci, Češi a Finové opět získali
státní nezávislost. Slováci se připojili k Čechům a tak vzniklo Československo.
Podobně Chorváti a Slovinci utvořili společně se Srby jeden stát. Království
Srbů, Chorvatů a Slovinců, které bylo roku 1929 přejmenováno na Jugoslávii.
Také tři baltské národy Litevci, Lotyši a Estonci se osamostatnily. Avšak je
jich nezávislost trvala pouze do roku 1939, kdy byly tyto země přinuceny k
začlenění do Sovětského svazu. Mimo rámec mírových smluv se stala roku
1921 větší část Irska samostatnou republikou. Z ostatních národů získalo mí
rovými smlouvami nejvíce Rumunsko; ve srovnání s předválečným stavem se
jeho území zdvojnásobilo.
V důsledku nově vytvořených hranic se v Evropě podstatně snížil počet
příslušníků národů, jimž nebylo dopřáno mít samostatný stát nebo aspoň sa
mosprávné území. Procento tohoto obyvatelstva v Evropě kleslo z přibližně
26 procent v roce 1910 na pouhých 7 procent v roce 1930. Nové rozhraničení
Evropy se týkalo asi 78 milionů lidí. Území s 36 miliony lidí bylo postoupeno
Rakouskem-Uherskem, s 26 miliony Ruskem (započteme-li i Finsko, které
mělo před válkou značnou autonomii, pak o 3 miliony více), s více než 6 miliony
Německem, asi s 6 miliony Tureckem a se 3 miliony Velkou Británií (Irský svo
bodný stát). Posléze asi celkem 2 miliony obyvatel opustily svou vlast a usadily

se v zemích svých soukmenovců. Šlo hlavně o transfer obyvatelstva mezi Tu
reckem, Řeckem a Bulharskem. V několika případeh se zjišťovalo plebiscitem,
kam se obyvatelstvo chce připojit. Severní Šlesvik se rozhodoval mezi Dán
skem a Německem; Mazursko a Horní Slezsko volily mezi Polskem a Němec
kem; Jižní Korutánsko mezi Rakouskem a Jugoslávií a město Odenburg (Šop
ron) mezi Rakouskem a Maďarskem.
Na rozdíl od situace po první světové válce úpravy po druhé světové válce
spočívaly více v přesunech obyvatelstva než v územních změnách: přesunuto
celkem bylo asi 20 milionů lidí. Větší polovinu tohoto počtu tvořili Němci,
kteří uprchli nebo byli vypovězeni z východní části Střední Evropy; menší
polovinu tvořili Poláci, Češi a Rusové, kteří osídlili takto získaná území. Asi
15 milionů lidí zůstalo v postoupených oblastech. Největší územní zisky při
padly Sovětskému svazu (území s více než 13 miliony lidí), menší Jugoslávii,
Řecku a Bulharsku. Všechny tyto úpravy dále zmenšily počet příslušníků ná
rodnostních menšin v Evropě.
Uvažujeme-li o situaci z čistě formálního hlediska, tj. zdali ta která národ
nostní skupina žijící na více méně ohraničeném území má buď de jure nezá
vislý stát nebo federovaný status nebo aspoň nějaký druh autonomie, dochází
me k závěru, že počet příslušníků národností, které nedosáhly žádného takové
ho statusu, klesl po druhé světové válce na pouhá3 procenta evropského oby
vatelstva.
Formální řešení samozřejmě nemusí být vždy uspokojivé. To platí zejména
o pouhé regionální autonomii, ale někdy taky o federaci, která může, jak uka
zuje případ Sovětského svazu, existovat jen formálně. Autonomie menšino
vých území je problematická zejména v Itálii, v Ulsteru a do jisté míry i v pří
padě španělských Basků. Vcelku však lze říci, že od začátku devatenáctého
století se hranice politické podstatně přizpůsobily hranicím národnostním,
zejména, bereme-li v úvahu národnostní federace jako Jugoslávii, Sovětský
svaz. a v nejnovější době i Belgii.
Tento vývoj, jehož výsledek podstatně přispěl k zmenšení jednoho ohniska
mezinárodních konfliktů, nebyl však všude jednoznačný a kromě toho se udál
za velkých obětí. Je třeba uvážit jak počet těch, jejichž etnicko-politický
status se zlepšil, tak počet těch, jejichž status se zhoršil a konečně i těch, kteří
za to vše zaplatili životem nebo zdravím. Bilance mezi rokem 1913 a 1948 se
jeví takto: na straně aktivje možno uvést asi 80 milionů lidí (70 milionů po první
světové válce a 10 milionů po druhé světové válce), jejichž politický status se
ve smyslu národního sebeurčení zlepšil. (Tento počet se ovšem týká jen gene
race, která prožila změnu statusu; dalším vývojem obyvatelstva skoro všude
přibylo.) Hlavními beneficienty byli západní a jižní Slované, Rumuni, Italové,
Řekové a Francouzi - a po dobu mezi oběma válkami také Litevci, Lotyši a
Estonci. Na straně pasiv je třeba uvést: po obou světových válkách zůstalo asi
6 milionů lidí, kteří se z příslušníků národů (Maďaři, Turci a Němci, pokud
nebyli odsunuti) změnili v důsledku územních změn na příslušníky národnost
ních menšin. 8 milionů příslušníků dotud samostatných národů (baltské národy
a Rumuni v Besarábii) bylo nuceno přijmout federální status v rámci Sovětské
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ho svazu. Besarabští Rumuni se stali Stalinovým rozhodnutím Moldavany
a musí psát azbukou místo latinkou.
Tak proti 80 milionům příslušníků národů, které získaly vyšší status, stojí
zhruba 14 milionů lidí, jejichž národnostně-politický status se zhoršil. Do
těchto počtů nezahrnujeme asi 12 milionů lidí, kteří byli přesídleni do zemí
obývaných touž národností jako oni sami.
A nyní - o ceně, kterou Evropa zaplatila za tyto změny. Bereme-li v úvahu
jen války, které způsobily největší ztráty, tj. obě války světové, činily ztráty
na životech přes 40 milionů vojáků a civilistů (přes 9 milionů v první a přes
32 miliony ve druhé světové válce). K tomu je třeba přičíst desítky milionů
raněných, uvězněných a zbavených domova. Právem se můžeme ptát, zdali
všechna výše uvedená zlepšení národnostně-politického statusu byla hodna
této ceny. Zvláště ztráty v důsledku Druhé světové války měly katastrofální
rozsah, neboť “sekulární náboženství” dvacátého století, která se stala státní
mi vyznáními dvou nejpočetnějších národů Evropy a vyhrotila tak jejich na
cionalismus, mohla svou ideologickou nesnášenlivost znásobit dosud neví
danou technikou války a represe.
K zlepšení národnostně-politického statusu nedocházelo však jen v důsledku
válek. V několika případech se politický status národa zlepšil dohodou a změ
nou ústavy. Tak rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867 vyhovělo politickým
aspiracím Maďarů. “Etnická mocenská základna” státu tím byla rozšířena o
Maďary a vzrostla z 25 procent německy mluvících Rakušanů na 44 procenta
celkového obyvatelstva říše.
Teprve rozpadem Rakouska-Uherska byly vytvořeny státy, kde vládnoucí
národy měly skutečnou většinu. Nicméně ve většině z nich zůstaly značné ná
rodnostní menšiny (v Československu 33 procent, v Polsku 31 procent, v Ru
munsku 25 procent celkového počtu obyvatelstva). Po druhé světové válce se
Polsko a do značné míry i Československo staly národnostně homogenními.
I eprve však lederalizace Československa - tady je obdoba s rakousko-uherským narovnáním - plně uspokojila politické aspirace Slováků a vytvořila
stav, kdy 93 procenta obyvatel státu patří beze sporu k jeho etnické základně.
Vývoj česko-slovenského vztahu dobře ilustruje zde diskutovanou problema
tiku. Celé období česko-slovenského společenství (od roku 1918 do dneška)
lze rozdělit do čtyř fází, z nichž každá znamenala pro Slováky nějaké aktivum,
l ze říci, že to byl proces postupného vyrovnávání, při čemž každý stupeň byl
podmíněn politickým systémem své doby.
V první fázi - během dvaceti let první Československé republiky (1918-1938)
- byl na Slovensku vybudován školský systém, který spolu s neomezenou spol
kovou činností a parlamentní demokracií vytvořil základní předpoklad pro
kulturní emancipaci Slováků. Jakkoli asi jedna třetina slovenských voličů
(podle výsledků voleb z roku 1935) nebyla s tímto výsledkem spokojena, proto
že nesouhlasila s koncepcí československého národa a státu, pozitivní přínos
většího přístupu k vzdělanosti podstatně usnadnil další emancipační fáze.
Druhá fáze (1939-1945) byla sice krátká, ale důležitá pro zvýšení národního
sebevědomí Slováků. Slovensko přežilo období německé nadvlády ve Střední
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Evropě jako formálně samostatný stát, zatímco Českým zemím byl vnucen
ponižující status protektorátu. V důsledku vypovězení asi 300.000 českých
zaměstnanců ze Slovenska nová slovenská inteligence získala širší pole k uplat
nění. Naproti tomu protinacistické povstání roku 1944 posílilo slovenskou po
litickou pozici ve smyslu československém.
Po krátkém mezidobí (1945-1947), kdy Slovensko mělo spolu s uznáním
samostatné slovenské národnosti poměrně rozsáhlou autonomii, nastala třetí
fáze, fáze jednotného komunistického státu (1948-1968). Během těchto dva
ceti let se sociálně-ekonomická úroveň Slovenska téměř vyrovnala úrovni
v Českých zemích. Podle ekonomických deterministů. K tomu však nedošlo.
Naopak slovenský požadavek národního sebeurčení zesílil.
Tak v roce reforem (1968) nastala čtvrtá fáze: Československo se stalo fe
derací České a Slovenské republiky. Emancipace Slováků byla dovršena.
Každá z uvedených fází byla stupněm na jedné linii vývoje. Tato okolnost
je tím pozoruhodnější, že se na Slovensku vystřídaly tři naprosto odlišné po
litické režimy motivované rozdílnými ideologiemi: parlamentní demokracie,
quasifašistická diktatura a diktatura komunistické strany.
Podobný proces přeměny jednotného státu ve stát de facto federatívni probí
há v současné době v Belgii. Zde je však situace složitější než v Československu.
Přesto, že i v Belgii jde o dva jazyky - národnostní skupiny jsou v podstatě
tři. Francouzsky mluvící Bruselané ani nejsou valonského původu, ani s valonským územím zeměpisně nesouvisí. Jsou jazykovým ostrovem ve vlámském
území, ostrovem, který se postupným pofrancouzštováním bruselských před
městí stále rozšiřuje. Vlámové chtějí tento proces zastavit administrativními
opatřeními na ochranu vlámského jazyka (nizozemštiny), frankofonní Bruse
lané jsou pro svobodu jazykové volby. Tak zatímco vlámská a valonská oblast
mimo Brusel mají již podle ústavní novely z roku 1970 své orgány kulturní
samosprávy, bruselská aglomerace dosud čeká na prováděcí ustanovení trojdíl
né regionalizace vyhlášené ústavou.
K značnému přizpůsobení centralizovaného státu národnostní struktuře
došlo také ve Španělsku. Do konce roku 1980 nabyly územní autonomii hlavní
národnostně odlišné oblasti: Katalonie, Baskické provincie a Galicie. Otevře
ná zůstává otázka Baleár a provincie Valencie, kde se mluví katalánskými dia
lekty, a Andalusie, kde však požadavek autonomie má více historické než etnic
ké oprávnění. Ekonomické motivy hrají také roli (Andalusie je hospodářsky
málo vyvinutá), ale vymezení této oblasti je dáno tradicí, nikoli hospodářským
charakterem (nevyvinutá oblast jižního a středního Španělska je mnohem
rozsáhlejší).
Přes výše uvedený vývoj k většímu etnicko-politickému sebeurčení zůstává
ještě řada otázek, k nimž v poslední době přibyly další problémy. Všechny
tyto nevyřešené etnické problémy lze rozdělit do čtyř kategorií.
Za první jde o etnické skupiny, které dosud nedosáhly jakéhokoli typu sa
mosprávy. Jestliže, jak ukázalo referendum v roce 1979, autonomie není spor
ným bodem pro většinu Skotů a Walesanů, pak celé národnosti bez zvláštního
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statusu (území nebo kulturní autonomie) zůstávají jen ve Francii (Bretonci,
Alsasani a Korsičané).
Do druhé kategorie patrí etnické skupiny nespokojené s rozsahem své sa
mosprávy. Jde zejména o neruské národnosti v Sovětském svazu a o některé
menšiny v Itálii a Jugoslávii (Albánci).
Třetí kategorii tvoří části národů, které, ačkoliv žily v souvisle osídlených
územích, byly bez svého souhlasu odděleny od hlavního etnického společenství
a připojeny k jiným národním státům. Jestliže uvažujeme jen národnosti v
kompaktně osídlených územích bez jakékoli autonomie, je v celé Evropě okolo
3 -4 milionů lidí patřících do této kategorie. Nej početnější je maďarská menši
na v Rumunsku. Československu, Jugoslávii a v Sovětském svazu (Zakarpat
ská Ukrajina).
Čtvrtá, zcela nová kategorie etnických problémů vznikla emigrací velkého
počtu lidí, kteří odešli z vlasti z důvodů politických nebo ekonomických a usa
dili se v zemích s jiným jazykem a kulturou. Masová emigrace z důvodů eko
nomických je v Evropě dávným jevem. Také emigrace z důvodů politických
a ideologických má v Evropě dlouhou historii. Náboženské války a zásada
cuius regio eius religio, která dala evropským panovníkům právo rozhodovat
o náboženské příslušnosti svých poddaných, přinutila ty, kteří se nechtěli vzdát
své víry, opustit domov a usadit se jinde. Totalitní ideologie dvacátého sto
letí zavedly stejný princip, aniž však připustili vystěhování jinověrců. Přesto
však došlo k hromadnému vystěhování dissidentů a lidí ohrožených rasovou či
třídní persekucí. Po zhroucení nacistického Německa byl pád fašistických
režimů v Evropě jen otázkou času. Naproti tomu vojenská moc SSSR a jeho
aspirace udržet svůj politický a sociálně-ekonomický systém ve všech ostatních
zemích ovládaných komunisty vedly k neutuchajícímu proudu emigrace. Ve
většině případů tento typ emigrace nevytvořil zvláštní problémy, emigranti
se dobře přizpůsobili novému okolí.
Vážnější etnické problémy vznikly zánikem koloniálních impérií. Kde ko
loniální mocnosti přiznaly svým poddaným v koloniích své státní občanství,
musely je přijmout do země, když na ně politické a ekonomické poměry vjejich
vlasti začaly nepříznivě doléhat. To se týkalo především Velké Británie a Ho
landska. Ačkoliv v obou zemích existuje dlouhá tradice rasové a ideologické
tolerance, asimilace přistěhovalců odlišných kulturních tradic se ukázala
obtížnější než se předpokládalo.
Také Francie a Portugalsko musely přijmout přistěhovalce ze svých kolo
nií, ale ti byli převážně jejich vlastní národnosti. Nicméně návrat okolo jednoho
milionu Francouzů a téměř milionu Portugalců (Francouzi hlavně z Alžírska
a Portugalci z Angoly), kteří museli vyměnit své lepší společenské postavení
za nejisté vyhlídky v mateřské zemi, způsobil mnoho problémů, zvláště u druhé
generace, která se už narodila v koloniích.
Poslední nedávnou emigrační vlnu velkého rozsahu tvoří tzv. dělníci-hosté
přicházející z ekonomicky méně vyvinutých zemí Středomoří (Španělska,
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Itálie, Jugoslávie. Řecka, Turecka a Alžírska) do nejbohatších zemí kontinen
tální Evropy (Švédska, Švýcarska, Záp. Německa a Francie). Ačkoliv většina
z nich přišla za dočasným zaměstnáním, mnozí z nich zůstávají a přivážejí si i
rodiny. Čím odlišnější je kulturní prostředí, odkud dělníci přicházejí, tím
obtížnější je asimilace.
Nakonec je snad na místě tázat se, zdali všechno to snažení o větší míru ná
rodního sebeurčení má smysl v době, kdy Západní i Východní Evropa, každá
svou vlastní cestou, usilují o ekonomickou, politickou a eventuálně kulturní
integraci. Nesmíme zapomínat, že tady běží o dva odlišné problémy: národní
sebeurčení na straně jedné a integrace do nadnárodních společenství na straně
druhé. Vyřešení jednoho problému nevede nutně k vyřešení druhého. Jestliže
většina příslušníků etnické skupiny pokládá svůj národnostní status za nespra
vedlivě podřadný, stěží bude ochotna přijmout jako náhražku včlenění vládnou
cí národnosti do širšího mezinárodního společenství.
Často můžeme slyšet nebo číst názor, že národnostní spory jsou v podstatě
odrazem problematiky ekonomické. Podrobná analýza jednotlivých případů
však ukazuje, že ekonomické potíže a kontrasty mohou jen přiostřit, nikoli
však vytvořit národnostní protiklady. Spory mezi Valony a Vlámy, mezi Špa
něly a Basky, mezi Albánci a Srby mají jistě svou ekonomickou komponentu,
ale jádro sporu netkví v tom, že jedni mají zisk z výhodnější alokace zdrojů než.
druzí, ale že každá z těchto komunit má své vlastní národní uvědomění a poklá
dá se za osobitou národnost. Kde takové uvědomění není, ekonomické rozdíly,
byť stejně intenzivní, nevytvářejí podobná napětí.
Ani ideologické výchově, jak ukazuje příklad zemí ovládaných komunisty, se
dosud nepodařilo překlenout národnostní protiklady a vytvořit silnější loaja
litu nadnárodního společenství. Zkušenost z Evropy, Afriky i Asie ukazuje, že
nacionalisticky motivované spory a války mezi státy, jejichž vlády vyznávají
marxismus-leninismus, nejsou o nic méně bezohledné než byly spory a války
mezi státy, jejichž nacionalismus marxisté odsoudili jako buržoázni. Do
savadní zkušenost ukazuje, že žádná masová společnost nemůže uniknout
svým nevyřešeným etnickým problémům tím, že je přenese na jinou - ekono
mickou či ideologickou - rovinu.
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Zápas o toleranci v Čechách a na Moravě
Jan Milič Lochman
V duchovních dějinách střední Evropy posledních staletí patří tolerančnímu
patentu z 13. října 1781 klíčový význam. Jím konči údobí habsburské proti
reformace, jejímž průběhu byl kdysi převážně evangelický národ násilným
tlakem spojené moci duchovní i světské nekompromisně katolizován. Tole
ranční patent uvolnil, byť jen velmi úzce, tuto monopolní ideologickou situaci.
Patent býval často vykládán jako akt milosti osvíceného císaře Josefa II.
Jeho zásluhy se nedají popřít. Bez něho by se byl proces, který vedl k toleranci,
nepochybně zpomalil. Avšak důležitější než blahovůle shůry se při pohledu
zpátky jeví příkladně houževnatý odpor zdůli, totiž předtoleranční rezisten
ce ostatků evangelického lidu v Čechách a na Moravě. Ač zdecimováni, ne
přestali toužit po svobodnějším duchovním životě a svými omezenými prostřed
ky o něj usilovali. Tolerance je pak do značné míry ovocem jejich nekonformní
věrnosti. Protože patent přišel k dobru nejen lidem v českých zemích, nýbrž i
Rakousku a Uhersku, lze hovořit o středoevropském dosahu jejich vzdoru:
o vkladu bezejmenných do pokladnice staletého evropského úsilí o svobodu
a lidská práva.
Povstání “tichých v zemi”
Na první pohled se 18. století v Čechách a na Moravě jeví jako epocha dokonaného triumfu protireformace. Protestantský odpor se zdá být definitivně
zlomen. Arnošt Denis píše právem: “Bylo nad síly lidské, co vše snesli protestanté v Čechách. Energie odporu, již lidé čerpají z přesvědčení nejhlubšího a z
víry nejplnější, má své meze a síla surová zvítězí vždy, bude-li jí užito bez úzko
stlivosti a soustavně v službě ideí vládnoucích.” (A. Denis-J. Vančura, Čechy
po Bílé Hoře, 1,90) Ekonomicky oslaben, zbaven své inteligence a bez možností
sborové práce, měl být evangelický lid dost snadnou kořistí protireformační
strategie.
Pod povrchem “mrtvého moře” však zůstalo “skryté semeno” zbytků evange
lického lidu. Tito “tiší v zemi” se drželi zvláště v pohraničních oblastech, pod
píráni kazately a kolportéry pietistické misie z Halle, později emigrace z Ochra
nova, které úděl spolubratři v “zemi otců” ležel zvláště na srdci. Proto se ohnis
ka evangelického života udržovala především v místech na slezských, saských a
slovenských hranicích. Zde docházelo v průběhu století navzdory hroznému
riziku k organizovaným projevům evangelické vůle.
Těžiště lidového odporu bylo zprvu ve východních Čechách Jezuité, tehdy
úderná síla protireformace, sice věnovali právě této oblasti svou soustředě
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nou pozornost, především ve stále nových pokusech o podchycení a vyřazení
českých evangelických knih (starých, po předcích zděděných, i nových, jak je za
velkých obětí do země posílala zahraniční česká misie). Neměli však plný
úspěch. Roku 1732 dochází na Opočensku k otevřenému vystoupení evange
lického lidu. V pozoruhodné petici s více než 500 podpisy se obracejí na svou
opočenskou vrchnost a žádají, aby jim bylo dovoleno svobodně vyznávat svou
víru. Dokument ukazuje pozoruhodně motivaci těchto lidí. Vyznávají, že už
dlouho jsou jen před veřejností katolíky a že jen pro strach se stali pokrytci.
Avšak varování Zjevení Janova 21,8 je vede k otevřenému vyznání. Uznávají
světský řád, respektují vrchnost, avšak ve věcech víry sluší Boha více poslouchati než lidi, ve věcech svědomí se poddávají jedině Písmu.
Tento důstojný připiš nevyvolal přiměřeně důstojnou odezvu. Na upřímný
hlas víry neměla světská i církevní vrchnost jiné odpovědi, než vyslání osmi
setnin vojska k ruce jezuitovi Firmovi a dragonády v obsazených vesnicích.
Taková strategie nemohla ovšem nikoho přesvědčit, ano dlouhodobě se proká
zala duchovně i politicky jako pochybná. Bez možnosti společně a otevřeně
vyznávat svou víru, systematicky zbavováni možnosti duchovního vzdělání,
zabavováním knih, stali se z “kacířů” leckdy “arcikacíři”: různé formy volnověří i otevřené nevěry se začaly objevovat. Politicky vedl trvalý tlak k tomu,
že celé skupiny lidí se odhodlaly k útěku přes hranice, do evangelické ciziny.
Těžiště duchovního zápasu o toleranci se ve druhé půli 18. století přesunulo
na Moravu, a to zprvu na Valašsko. Tam byla jako ve východních Čechách,
evangelická tradice zvláště silná. Hornatý kraj nadto ztěžoval jezuitům kontro
lu náboženské situace. V neprůhledné situaci se někteří z nich 1777 uchýlili ke
lsti, aby si zjednali jasno. V obcích okolo Vsetína falešně vyhlásili, že císařovna
Marie Terezie povolila toleranci. To mělo vyprovokovat skryté evangelíky k
otevřenému vystoupení a tím otevřít možnost cílené akce proti nim. Došlo
však k překvapení: ne jen malé skupinky tvrdošíjných, nýbrž celé vesnice se
přiznaly k evangelické víře. Běžné metody izolace a deportace zde už nesta
čily. Proto se vídeňský dvůr pokusil o relativně smířlivou reakci: Na Valašsko
byla (pod vedením budoucího královéhradeckého biskupa Haye) vyslána ko
mise, složená z převážně osvícených a tolerantních mužů, aby oblast pokud
možno po dobrém “pacifikovala”.
To se však už nepodařilo. Evangelíci opouštěli houfně katolické kostely,
shromažďovali se pod širým nebem, podnikali dlouhé poutě k bohoslužbám do
nejbližších zahraničních evangelických kostelů (hlavně do Těšína). Proto to
vídeňský dvůr zkusil ještě jednou násilnými prostředky: duchovní vůdci va
lašských evangelíků byli vzati do vazby a - tak jako tolikrát dřív - vypovídáni
do vzdálených oblastí, např. do Sedmihradska na turecké hranice.
Evangelické hnutí tím nebylo zlomeno. Naopak, dostalo se mu podpory i z
jiných moravských krajů. Na jižní Moravě se hlásily evangelické skupiny okolo
Nosislavi otevřeně ke své víře. Obrátily se do Vídně s neohroženou, biblicky
uvědomělou peticí. I když neměla zprvu úspěch a byla žadatelům vrácena
roztržená, přispěla jistě ke konečnému rozpoznání o neúspěchu násilných
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metod boje proti nekatolíkům. Posledním popudem v tomto směru bylo další
hnutí, které v červnu 1781 vypuklo na Českomoravské vysočině v okolí Olešnice. Jeden z jeho vůdců, Jiří (či Řehoř) Jakubec se vypravil dokonce do Vídně
s latinsky psanou žádostí o toleranci. Byl přijat císařem Josefem II., který s
ním rozmlouval o jeho názorech, jež identifikoval jako “reformované”. Na
konci rozhovoru císař prohlásil, že se evangelíci v Olešnici brzy dočkají svého
kostela.
Vskutku: brzy nato byl vydán toleranční patent. Houževnatá věrnost nekonformních českých lidí - a jejich stále odhodlanější protest - došel svého
předběžného, velmi omezeného a přece nadějného cíle.
Duchovní profil vzdoru
Kdo byli tito “tiší v zemi”, kdo našli v rozhod ující chvíli dost síly a statečnosti,
aby se za nadmíru svízelných okolností zasadili za svou víru a tím nepřímo i za
práva občanů v celé monarchii? Nemíním tuto otázku sociologicky, nýbrž
duchovně. Sociologicky lze poměrně rychle konstatovat: ne lépe situovaní
občané měst, nýbrž relativně chudý selský lid byl nositelem vzdoru, zvláště v
geograficky příznivých oblastech tam, kde česká reformace kdysi zapustila
hluboké kořeny. O koho šlo však z hlediska duchovního programu?
Na otázku není lehká odpověď. Po generacích těžkého útlaku bez normál
ních možností soustředění a komunikace nelze čekat, že nám čeští a moravští
protestanti podají promyšlené a soustavné vyznání své víry. Co se nám docho
valo jsou petice, o kterých jsme se výše zmínili, a potom obsáhlé sbírky proto
kolů z výslechů, kterým byli nekatolíci ze strany svých oponentů podrobováni.
To je (zvlášť pokud jde o protokoly) ne zcela spolehlivý materiál. A přece:
při rozboru tohoto materiálu vyniká základní záměr “tichých v zemi” zcela
jasně a někdy i více: základní obrys jejich programu.
Výrazný je už tichý, avšak rozhodný protestní ráz jejich víry. Čeští a mo
ravští protestanté se vědomě distancují od protireformačního typu zbožnosti.
Vnucovaná religiozita je nepřesvědčuje, především tam, kde staví do popředí
zbožné zvyky a ceremonie, či tam, kde přebujelý kult svátých hrozí překrýt
prosté kristovské jádro evangelické víry. Proti tomu protestují a bojují tím
zároveň za své právo, jít vlastní cestou v souladu s vlastním svědomím.
Jak se tato cesta utváří a jevi pozitivně a konkrétně? Tři základní důkazy tu
vystupují do popředí.
1.
Protest českých a moravských protestantů se opírá o jednu směrodatnou
inspiraci: o bibli. V tom jsou vyznavači v Opočně, na Vsetíně, v Nosislavi
i v Olešnici zajedno. Vždy znovu se cituje ze Zjevení Janova: “Osvědčuji pak
každému, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeťjemu přidá Bůh ran napsa
ných v knize této. A jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh
díl jeho z knihy života.” (22,18-19) To je důvod, proč se obce na Valašsku vzpě
čují posílat děti do katolického vyučování, protože se jim zdá, že se tam učí více
ustanovení církve než přikázáním Božím. To odporuje zásadnímu přesvědčení,
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které prostí evangelíci na výsleších vyjadřují velmi pevně: “Církev svátá po
zůstává v samým písmě Kristovým a v zákonu... Co je poručení od církve svaté
a v zákoně stojí, to zachovávám a vícej nic.” Teologicky vzdělaní protokolanti
tento reformační rys u vyslýchaných dobře postihli, když o nich v bohoslo
veckém úsudku souhrně poznamenali, že “kromě Božího slova nechtějí nic
věřit a že své spasení zakládají jen na něm a podle něho.” (Obsáhlá dokumentace
s petičními texty i protokoly je v knize Fr. Bednáře “Zápas moravských evange
líků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781”, Praha 1931; na ni se vztahují
údaje stran v mém textu; právě uvedené citáty jsou na stranách 561 a 568).
2. V centru takto biblicky zaměřené víry je ústřední postava Nového Zákona:
Ježíš Kristus. Na přímou otázku vyšetřující komise, v čem že spočívá jeho víra,
podává jeden z moravských vyznavačů prostou a určitou odpověď: “Má víra
pozůstává v Kristu Ježíši... Já skládám moje naučení na samého Krista Pána a
na žádného jiného.” (561) A jiný vyznavač: “Má víra grunt má v Pána Krista...
Já chci zachovávat, co Kristus svätej církvi poručil. Co ale církev svátá sama od
sebe přidala, to já nevěřím, nebo co člověk udělá, to já nevěřím.” (113) Podobné
kristocentrické důrazy lze najít ve všech peticích a v mnohých protokolech.
Není pochyb: základní pozice, ze které protestanté formulují své kritické otázky
na adresu etablované církve a na níž kladně formulují svou víru, je jednoznačná:
Kristus biblické zvěsti.
3. Pokud jde o bohoslužebný život, vyniká jeden určitý akcent českých a mo
ravských protestantů: jejich bytostná touha po tom, aby Večeře Páně byla
slavena “pod obojí způsobou”. “Sub utraque”, konkrétně: kalich v rukou vše
ho lidu Božího - v tomto biblickém požadavku bilo teologické i liturgické srdce
husitské reformace. Je typické, že se právě toto přání po staletích pronásledo
vání při první příležitosti se vším důrazem objevuje a obhajuje. Přitom se opět v navázání na myšlení české reformace - každá spekulace o povaze Kristo
vy přítomnosti ve svátosti (např. teorie transsubstanciační) odmítá - s praktic
kými důsledky: protestanté se vesměs vzpírají proti uctívání “Božího těla”,
právě v tomto bodě dochází příznačně často ke konfliktům s oficiální zbožností.
Podstatné na slavnosti Večeře Páně nejsou elementy chleba a vína, nýbrž spo
lečenství bratří a sester s přítomným a přicházejícím Kristem.
Tyto tři základní důrazy v zápase evangelických skupin předtoleranční doby
jsou dostatečně silné a jasné, aby nám poskytly nárys jejich věroučné pozice:
je to jednoznačné dědictví reformace, v jehož jménu povstávají a jež obhajují.
Písmo jako kritická i konstruktivní norma všeho křesťanského vyznání i života;
Kristus jako záchranný a závazný střed křesťanské víry: to jsou základní princi
py reformační (solus Christus - sola scriptura). Třetí akcent nadto ukazuje
k specifické podobě tohoto dědictví, tak jak nezaměnitelně vyzrálo v české
reformaci, především v podání Českých bratří. Není náhodou, že se při výsle
ších - a také později, v toleranční době, kdy se ustavují první evangelické sbory nepřeslechnutelně objevuje přání, žít podle “víry Beránkovy” (což však ze stra
ny úřadů nebylo povoleno: čeští evangelíci tak jako jejich souvěrci v celé mo
narchii směli volit rozhodnutím Josefa II. jen mezi luterskou a helvétskou
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konfesí). Není pochyb: za nesmírně svízelných podmínek zastávají “tiší v zemi”
evangelickou víru, žádné neurčité či libovolné volnověření; zápasí o svobodu
ve smyslu uvědomělého evangelického vyznání.
To nebyla žádná samozřejmost. V těsném sousedství skupin, o kterých jsme
jednali, se objevovala na některých místech - hlavně ve východních Čechách hnutí, která mířila jiným směrem. Myslím třeba na “Abrahamity” nebo “lidové
deisty”. Ze zoufalství nad opětovanou ztrátou knih, hlavně české bible, v je
zuitské persekuci hledali někteří útočiště v židovských kruzích (jež i v době
protireformace požívaly omezené tolerance); jiní vyvinuli formy jistého lidově-racionalistického volnověří, které upomíná na proudy deismu mezi evrop
skými vzdělanci. A docházelo i k vysloveně blouznivým projevům nekonformní
zbožnosti. To vše lze v nouzi a tlaku doby dobře chápat. Avšak nedostatečná
opora v historicky zakotvené tradici vedla k tomu, že taková hnutí bývala jen
krátkodobá: oblasti, které po jistý čas ovládala, byly v toleranční době už zase
“normalizovány”. Ze zápasů evangelicky uvědomělých kruhů vznikly naproti
tomu především na Moravě první a významné sbory obnoveného evangelické
ho života. “Skryté semeno” tichých v zemi vzešlo a vydalo plody.
Jak přežít v době temna: víru živou, paměť dobrou
Zápas českých protestantů předtoleranční doby má kromě řady lokálně a
dobově podmíněných rysů i prvky, které mají svůj nadčasový a podivuhodně
aktuální význam. “Doba temna” - to není jen údobí protireformace. Své stíny
mají i jiná historická údobí, v českých dějinách možná častější než v jiných.
Kolik jen nápadných a zarážejících obdob shledá pozorovatel toleranční doby,
zabývá-li se jí na pozadí zkušeností ze soudobé “normalizace” - s jejími petli
cemi i peticemi. To platí nejen o stínech, ale i o světlých jevech. Proto není
nesmyslné ptát se: V čem tkví aktuální příklad nekonformních vyznavačů z
18. století, jakou “pochodeň” předávají těm, kdo se jimi dají oslovit? Na
značím aspoň tři body, které se mi zdají podstatné i platné, zprvu pro spole
čenství církve (o ni šlo předtolerančním protestantům především), pak i národa.
I.
Skupiny i houfy “tichých v zemi” ukazují, že vyznávající křesťanské spo
lečenství není nikdy jen pouhou obětí okolností, odkázáno na milost a nemi
lost dané mocenské konstelace. Nelze popřít, že vnější podmínky mají svou
váhu, těžkou, zvláště za situace dlouhého a všestranného útlaku. Možnosti
církevního života se tím redukují, v krajním případě mohou být ve své organizo
vané podobě likvidovány.V takové zlé situaci má význam, dostane-li se tísně
nému společenství pomoci zvenčí. Viděli jsme, jak bylo důležité že trpký úděl
zdecimovaných protestantů nesešel z mysli jejich souvěrcům z ciziny, že pomá
hali především českými biblemi a knihami. To nelze podcenit. Avšak tím jasněji
je nutno říci: rozhodující pro život a přežití církve je při tom všem věrnost a
vytrvalost doma, “na vlastním”. Jde o pohotovost jednotlivců i skupin, jednat i
uprostřed redukovaných možností aktivně jako subjekt vlastního života, a ne
jen pasivně reagovat jako objekt opatření “těch druhých”, ať přátel či nepřátel,
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jako recipient (ať ran, či pomoci). Taková pohotovost se může projevovat beze
všeho ostentativního heroizmu, v prosté věrnosti “tichých v zemi”. V “Pražském
kancionálu” z neblahého roku 1620 shrnuje autor jedné zvlášť výrazné písně
své přání po osvědčení křesťanského života do slov “víru živou, paměť dobrou
dej při smrti míti”. “ Víra živa", osobní ručení, které poslední vládu nad srdcem,
svědomím i světem nepředává náročivým autoritám, které o ni mocensky usilu
jí, nýbrž žije v pravdě na vlastní nezadatelnou odpovědnost před tváří Boží,
tato víra je životabudič křesťanského společenství - a brány pekelněji nepře
mohou.
2. Avšak nejen víru živou, i ‘‘p aměťdobrou”osvědčují předtoleranční evange
líci. “Paměť dobrá” - to znamená pro ně především bdělé soustředění na po
čátky víry, na původní křesťanskou zvěst. Oba důrazy jejich myšlení, na normu
bible i její osvobodivý střed, ukazují tímto směrem. Na ně se soustřeďují, v jejich
jménu povstávají, jimi měří kriticky církevní tradici i přítomnost. Obdobně
třetí důraz, touha po navázání na husitský a bratrský odkaz, na “víru Beránko
vu”. I tuto “historickou” paměť udržují - navzdory tomu (či snad právě proto),
že proti ní mířily perzekuční akce v příznačném soustředění na písemné pa
mátky české minulosti. Člověk bez paměti je snadno ovladatelný a manipulo
vatelný. Naproti tomu dobrá paměť - jako živá víra - osvobozuje: rozšiřuje
obzory, zužované represí, umožňuje “dlouhý dech” v dusné (či krátkodobé)
přítomnosti. Církve ve Východní Evropě, také právě v Československu, odkrý
vají podnes a stále znovu tuto osvobodivou funkci dobré paměti. Odtud význam
historických jubilejí - i toho 200. výročí tolerančního patentu.
3. Zápas o svobodu náboženskou přispívá nepřímo i svobodě v národě a spo
lečnosti. Národ není církev, společnost je různorodá: nelze je volat pod jedno
vyznání. Avšak živá víra není pro národ, jeho vnitřní kulturu i vnější svobodu,
zanedbatelný faktor. Hloučky lidí, kteří si kladou otázku po poslední pravdě a
odmítají svěřit odpověď na ni normalizovaným autoritám, to je “sůl země”,
zdroj podnětného neklidu i naděje i v podmínkách “mrtvého moře”. Obdobné
platí o paměti. I pro národ je paměť vlastní minulosti, její interpretační zpřítomnění, “navázání” na odkaz těch, kdo nás předešli, podstatně důležitá. Zde
je trvalý a aktuální smysl Masarykova zápasu o smysl českých dějin (pro jehož
konkrétní koncepci, mimochodem, podává zamyšlení nad předtolerančními
evangelíky další argument). Ne náhodou se tažení totalitních ideologií i v 20.
století zaměřuje proti “živé paměti”, zamlčováním, retušováním, překrucová
ním dějin. Neboť závazné vědomí vlastních dějin napřimuje páteř nejen církve,
nýbrž i národa.
Zde vidím národní - a protože zápas o lidská právaje nedílný, tedy konec i
evropský - význam úsilí o toleranci v Čechách a na Moravě. František Bednář
napsal o jeho nositelích souhrnně, že “evangelíci moravští mají v dějinách lid
stva zásluhu, že svou houževnatostí a svým odporem proti násilí ve věcech
svědomí dali vídeňskému dvoru popud, aby tolerančním patentem učinil po
krok v církevně-politických dějinách státu a tak postavil se na stanovisko,
které český lid zaujímal před Bílou Horou jako samozřejmost, uznání svobody
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svědomí ve věcech náboženských. V tom smyslu možno bez nadsázky tvrditi, že
toleranční patent byl činem, který celé říši vydobyl český utlačený prostý člo
věk.” (op. cit. 22 In)
O “českém utlačeném prostém člověku” se hovořívá leckdy jinak, totiž o
“malém českém člověku” jakožto o tom, kdo se neodváží stát do důsledku za
svou věcí, nýbrž spíše vyčkává, co udělají ti druzí, “velcí”, aby pak případně
lamentoval, když ti jej zklamou. Kdo by mohl popřít, že je to pokušení “malé
ho národa”. V ideologii mnohdy v praktickém postoji! Avšak to není nevyhnu
telný osud. Příklad předtolerančního lidu ukazuje, že je i jiná možnost - včera i
dnes.
Bibliografická poznámka
Podrobný rozbor myšlenkového světa ne jen předtolerančních evangelíků,
nýbrž i jiných hnutí a směrodatných postav národního obrození, podávají
starší autorovy knihy: “Náboženské myšlení českého obrození - Kořeny a po
čátky”, Praha 1952; a “Duchovní odkaz obrození - Dobrovský, Bolzano,
Kollár, Palacký”, Kalich Praha 1964.
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Hodžova koncepcia federatívneho
usporiadania Strednej Európy
Mikuláš Mičátek
V čase druhej svetovej vojny Hodža vo svojom anglickou exile neúnavne
poukazoval svojim anglickým priatelom ako i svojim československým kraja
nom na to, že práve vojnová situácia v Strednej Európe je najlepším argumen
tom pre koncepciu pevne organizovanej povojnovej spolupráce všetkých
ôsmich stredoeurópskych štátov, nachádzajúcich sa v geografickej súvislosti
medzi Sovietskym Sväzom, Nemeckom a Talianskom.
Federalizovanú Strednú Európu - vo forme spoločenstva národov obdobné
ho anglickému Commonwealthu - považoval za absolútnu nutnosť nového
povojnového poriadku. Vo federatívnom usporiadaní Strednej Európy videl
splnenie predpokladov na pozitívne využitie národných síl, aby v tejto oblasti
zabezpečili národnú a individuálnu slobodu a umožnili napojenie celej podu
najskej oblasti na politický, hospodársky a sociálny systém, na ktorom bude
nová Európa vybudovaná. Úspešný rozvoj novej Európy bude museťpočítaťso
100 miliónmi slobodomilovných Stredoeuropanov a ich kapacitou potencionálnych konzumentov a producentov.
Koncepcia spoločenstva stredoeurópskych národov sprevádza Hodžu v
celej jeho politickej kariére. Už v r. 1905, ako vedúci slovenský politik úzko
spolupracoval na pôde budepeštianskeho parlamentu s politikmi rumunskými,
srbskými a chorvatskými. Spolu s nimi presadzoval zavedenie politických
slobod na najširšej ľudovej základni (najmä všeobecné hlasovacie právo) a
túto líniu považoval aj za cestu vybojúvania národnej slobody. V rámci uhor
skej štátnosti sa snažil o demokratické riešenie nielej položenia Slovákov, ale
aj ostatných národností včítane Maďarov samotných.
Redakcia “Slovenského týždeníka” v Budapešti sa stala hlavným Stanom
spojeného frontu Rumunov, Slovákov, Srbov a Chorvátov. V parlamente ma
ďarská väčšina síce ľahko prehlasovala klub poslancov menšinových ná
rodností, ale ich spolupráca a postoj dokázali jednu vec: ukázali nemaďarskej
verejnosti v Uhorsku, ale aj značnej časti verejnosti v Rakúsku, ža ani cisár
František Jozef, ani maďarské parlamentné strany nebudú schopné zabezpe
čiť budúcnosť ríše a jej rôznych národností.
V pozdejšom období, už ako minister Československej republiky, Hodža
neváhal postaviť sa aj proti svojim dekadejšim priatelom, ktorí žiarlivé obhajo
vali suverenitu znovuvytvoreného štátu a neboli ochotní pripojiť sa k jeho
postoju, že malí súsedia, postavení medzi bloky veľmocí, budú môcť zachovať
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svoju samostatnosť len vtedy, ak vytvoria medzi sebou pevnú organizáciu
vzájomnej solidarity.
Historicko-geografické predpoklady stredoeurópskej federalizácie
Politický problém strednej Európy je podmienený historicky. Po Napoleono
vom víťazstve pri Slavkove (r. 1805) rakúsky cisár vystúpil z veľkého nemecké
ho spoločenstva národov a sústredil sa na územie Rakúska a Uhorska, čím
položil základy moderného problému strednej Európy.
Podstatou tohto problému bola skutočnosť, že stredoeuropské nenemecké a
nemaďarské národy boli ovládané a utláčané Nemcami a Maďarmi v rozpore
s vlastnými národnými záujmami rozmnožovali vojenský, politický a ekono
mický potenciál Habsburgskej ríše, čím prispievali aj k vytváraniu nerovno
váhy síl v Európe.
O tento problém išlo v rokoch 1848 a 1849, keď revolučné myšlienky a boje
sa rozšírili z Paríže do Viedne, Prahy, Záhrebu a Budapešti. V tom čase nielen
nenemeckí a nemaďarskí politikovia, ale aj umiernení rakúski politici nemeckej
národnosti (maďarskí politici medzi nimi však neboli) zastávali program fe
derácie všetkých národov cisárstva. Kroměřížsky parlament predložil v r. 1849
program, ktorý Hodža označuje za Magnu Chartu cisárstva opierajúceho sa o
autonómne národy. Ale nechuť Františka Jozefa stať sa konštitučným mo
narchom a jeho neschopnosť ujať sa úlohy múdreho a energického vodcu ríše
a jej deviatich národov uvrhla ho do náručia Pruská a po uzavretí aliancie v r.
1878 urobila z neho púhy nástroj Hohhenzollerovcov.
Do r. 1918 dvadsať miliónov Nemcov a Maďarov, podporovaných ríšou
Wilhelma II. ovládalo viacej ako 32 miliónov rakúsko-uhorských nenemeckých
a nemaďarských národností. V medzinárodnej politike týchto 20 miliónov
Nemcov a Maďarov vystupovalo v mene cisárstva reprezentujúceho 52 mi
liónov duší: keby však 32 miliónov príslušníkov iných národností mohlo slo
bodne a nezávisle rozhodovať, sotva by bolo v r. 1914 podporovalo Nemecko
a jeho pangermánsky Drang nach Osten.
Význam nástupníka trónu Františka Jozefa spočíva v jeho snahách reformo
vať Habsburgskú ríšu na rozumnejších základoch. Reforma ríše nemohla sa
podstatne odkláňať od modelu načrtnutého v Kroměřížskej ústave. Snahy
Františka Ferdinanda boli posledným reálnym pokusom zachrániť ríšu Habs
burgov, tým že sa na území starého Rakúska-Uhorska vytvorí politický útvar
uznávajúci práva autonómnych národov. Utláčané národy mali v tom čase už
ujasnené národné a politické ciele a prijímali v podstate dve varianty: alebo
spoločenstvo národov s vlastnými autonomnými vládami (cesta revolučná),
alebo vyčkanie vhodnej historickej chvíle na presadenie práva na národné sebeurčenie (cesta revolučná).
Prvá svetová vojna vyriešila problematiku strednej Európy revolučným spô
sobom a v plnom rozsahu prekonala všetky koncepcie pomalej a pacifickej
evolúcie, ktorú s okruhom svojich spolupracovníkov (medzi nimi bol aj Hodža, .
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kompetentný pre problémy národností) programoval František Ferdinand. Na
území Rakúska-Uhorska vznikol rád nezávislých štátov.Avšak po uplynutí
20 rokov od Versaillského mieru tento nový poriadok strednej Európy bol od
základov rozrušený agresiou nacistického Nemecka.
Federatívna koncepcia ako súčasť politického programu vypracova
ného v rámci uhorskej štátnosti (1905-1914)
Rumunský politický pisatel Aurel Popovici publikoval v r. 1906 knihu “Die
vereinigten Staaten von Gross-Österreich”, ktorá sa stala nielen teoretickým
základom, ale aj praktickým vodítkom novej politiky v podunajskej monarchii.
Popovici zdôrazňoval, že dualizmus sa nevyhnutne vyvíja k úplnému sepa
ratizmu Uhorska a k rozkladu Habsburgskej ríše. V tejto situácii sa monarchia
môže zachrániť len tak, ak uzná federáciu 15 “polo-suverennych štátov” (medzi
nimi Čechy, Moravu, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Vojvodinu, Galíciu,
Transylvánske Rumunsko, Triest a niektoré menšie jednotky). V svojej knihe
Popovici na viacerých miestach hovorí v úzkej náväznosti o problémoch Čechov
a Slovákov a operuje s pojmom politickej únie česko-slovenskej. Opiera sa
pri tom o výsledky porád medzi českými a slovenskými politickými predstavi
teľmi v Hodoníne v r. 1905, v dôsledku ktorých spolupráca česko-slovenská,
obmedzená dovtedy na oblasť kultúrnu a čiastočne sociálnu, sa začína rozvíjať
aj ako spolupráca politická.
Popovicova koncepcia, ktorá obsahovala už aj nárys ústavy budúcej federá
cie, robila však mnohé koncesie rakúsko-nemeckému centralizmu a ponechá
vala rozhodujúcu moc v rukách cisára, jeho generálov, dvora a byrokracie.
Z týchto dôvodov predstavitelia jednotlivých národností ju prijímali s rezervou
alebo s rezolutným odmietnutím, zatialčo u umiernených politikov rakúskych
nachádzala priaznivý ohlas.
Na rozdiel od Čechov, Srbov a Chorvátov, ktorí ku koncepcii Popoviciho
zaujali záporné stanovisko, Slováci zaujali k nej stanovisko kladné. Vyžado
vala si to politická realita, pretože zachovanie národa bolo prvoradou požia
davkou a v snahe vymaniť sa zpod tlaku systematickej maďarizácie akákoľvek
iná alternatíva predstavovala pozitívny prínos. Takto si treba vysvětlovat’
prečo Hodža, a s ním väčšina slovenských národných predstaviteľov, nielenže
súhlasili s Popoviciho thézou, ale považovali ju za optimálnu politickú per
spektívu. Vo veľkorakúskom parlamentu by česko-slovenská únia, zahrňu
júca slovenských a českých poslancov, svojou početnosťou bola rovnocenná
skupinám nemeckých poť. maďarských poslancov.
Následník trónu a jeho spolupracovníci boli zástancami konzervatizmu,
ktorý v obave pred vplyvom širokých más snažil sa zachovať vládnúcim vrst
vám rozhodujúci politický vplyv. Hodža v tomto smere zastával odlišné sta
novisko a argumentoval tým, že vylúčenie širokých más z politických práv
vystaví práve naj konzervatívnejšie vrstvy občianstva nebezpečiu, že sa stanú
obeťou lákavej demagogie politickej, nacionalistickej alebo sociálnej. Ak ale
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široké masy občianstva najmä rolníci, dosiahnu rozsiahle politické práva,
v prvej rade všeobecné hlasovacie právo, tak v svojej prevážnej väčšine budú
podporovať budovanie pevnej konzervatívnej demokracie. V Rakúsko-Uhorsku rolníci tvorili 65% obyvateľstva a nebolo pochýb (Hodža poznal ich zmýšlanie a cítenie z každodennej praxe), že sa postavia za politickú autoritu, kto
rá bude dosť silná a prezieravá, aby im priznala občianske práva, národnú
slobodu a plnú ľudskú dôstojnosť, ktoré im starý režim odopieral.
V budapeštianskom parlamente boli poslanci menšinových národností zdru
žení v národnom klube, ktorý Hodža označuje za predchodcu “Malej Dohody”.
V jednotlivých parlamentných výboroch spoločne postupovali nielen pri há
jení úzkych národnostných záujmov, ale aj pri presadzovaní všeobecných de
mokratických práv: obhajovali zásady individuálnej slobody občanov a súčasne
aj zásady národnej slobody autonómnych národov, bojovali za demokratický
vývoj a za spravodlivú úpravu hospodárskych i sociálnych pomerov v Uhorsku.
Tento postoj umožňoval im spoluprácu aj s niektorými maďarskými politikmi,
či už to boli predstavitelia socialistického alebo katolického smeru alebo jednot
livci z opozičných strán.
Maďarská politická teória spojovala koncepciu podunajskej federácie s me
nom veľkého maďarského revolučného vodcu L. Kossutha. Toto stanovisko
má však len veľmi obmedzenú platnosť. Je síce pravdou, že vo svojich spisoch
Kossuth obhajoval a rozvádzal túto koncepciu, ale tieto spisy napísal až v
exile, kam utiekol po porážke revolúcie, ktorú viedol proti Habsburgskej ríši.
Pred revolúciou a počas revolúcie, v čase keď jeho vplyv na pomery v Maďar
sku bol rozhodujúci, sa k programu federalizácie nehlásil. Naopak, s najväčšou
rozhodnosťou sa postavil proti akémukoľvek pokusu nemaďarských ná
rodností, Slovákov, Transylvánskych Rumunov a Nemcov, Srbov i Chorvátov
dosiahnuť čo ako skromné garancie ich národnej slobody. Postavil sa aj proti
umierneným rakúskym Nemcom, ktorí v období od januára do marca 1849
vypracovali principy federácie, spočívajúcej na národnej autonomii a rovnosti
všetkých národností pod rakúsko-uhorskou nadvládou.
Koncepcia podunajskej spolupráce v období od r. 1918-1938
Hodža rozhodne odmieta názory kritikov Versaillského mieru, že uznaním
práva na sebaurčenie národov vytvoril novú nerovnováhu politických síl v
strednej Európe. Pripúšťa však, že vo Versailles sa premeškala príležitosť kon
solidovať výsledky prvej svetovej vojny, nakoľko sa nevytvorila efektívna
garancia slobody a nezávislosti novovytvorených štátov. Zastáva stanovisko,
že Versailles mal vedome a organizovane priviesť novovytvorené štáty k orga
nizovaniu hospodárskej a politickej spolupráce. Táto kooperácia, spočívajúca
na federatívnych princípoch by nebola izolovala strednú Európu od západnej
Európy a svojou púhou existenciou by vytvorila protiváhu súsednému agre
sívnemu nemeckému nacionalizmu. Nemecký nacionalizmus by sa nebol
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pokusil o iniciatívu, ktorá bola nezlučitelná s duchom európskej kooperácie
a kolektívnej bezpečnosti.
Napriek trpkým zkúsenostiam Slovákov s rôznymi formami maďarského
útlaku v minulosti (mnohé z nich zažil na vlastnej koži), Hodža ako realistický
politik dobre rozoznával spoločné záujmy, ktoré v novej strednej Európe
potrvajú medzi novovytvorenými štátmi a Maďarskom. V slobodnom a ne
závislom postavení národov, ktoré predtým žili v maďarskom područí, videl
podmienky obojstranne prospešnej hospodárskej i politickej spolupráce.
V interview s maďarskými novinármi v r. 1919 Hodža prehlásil: “Keby som
bol Maďarom, tak s ohľadom na centrálnu pozíciu Maďarska v podunajskom
údolí by som neváhal zvolať do Budapešti konferenciu všetkých podunajských
štátov, aby ujasnila a definovala pozície pre realizovanie spoluprácie vo všet
kých hospodárskych otázkach, na ktorých majú účastníci spoločný záujem”.
To bolo ešte priskoro na hlásanie spolupráce medzi národmi, ktoré iba ne
dávno zastavili medzi sebou bojové akcie.
V prvom desaťročí po Versaillskom mieri sa medzinárodná spolupráca v
strednej Európe vyvíjala v dvoch blokoch: v rámci krajín Malej dohody a v
rámci krajín rímskeho protokolu.
Malá dohoda mohla nadväzovať na rumunsko-juhoslovansko-česko-slovenské sympatie a akcie z revolučného roku 1848 praktickú spoluprácu ru
munských, juhoslovanských a slovenských poslancov na pôde budapeštianske
ho parlamentu v pozdejšom období. Rakúsko a Maďarsko hľadalo protiváhu
proti Malej dohode a od r. 1926 napojili sa na Taliansko (“Rímsky protokol”).
Ale už v tridsiatich rokoch sa vyvíja úsilie o zblíženie oboch blokov rozdelenej
strednej Európy v spoločnom hospodárskom systéme. Na tejto ceste význačný
mi etapami bolo predloženie “Dunajského plánu” na medzinárodnej medziparlamentnej konferencii v Londýne v r. 1935 a vytvorenie preferenčného
hospodářského systému šiestich stredoeurópskych krajín, do ktorého mali byť
zapojené aj krajiny Římského protokolu. Pokial ide o Rakúsko v rokovaniach
v rokoch 1936-7 boli politické prekážky hospodárskej spolupráce odstránené
a aj dohoda s Maďarskom sa nachádzala na pol ceste. Konečným cieľom
Hodžovho úsilia bola hospodárska spolupráca Československa s dunajskými
krajinami, zameraná na vytvorenie hospodárskej jednoty a smerujúca k colnej
a menovej unii.
Problémy nacionalizmu v Hodžovej koncepcii
V štábe spolupracovníkov, s ktorými František Ferdinand rokoval o predpo
kladoch na uskutočnenie reforiem v Habsburgskej monarchii, bol Hodža pova
žovaný za experta pre problematiku národností. Boli to najmä problémy ma
lých národov a národnostných menšin, ku ktorým Hodža musel zaujímať sta
novisko a hľadať riešenie vo svojej každodennej žurnalistickej i politickej praxi
a s ktorými za zaoberal aj vo svojich teoretických úvahách. V jeho koncepcii
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politického a hospodárskeho usporiadania strednej Európy zaujímajú otázky
nacionalizmu ústredné miesto.
Podmienkou federatívneho usporiadania strednej Európy je dorozumenie
jej národov, ktoré sa môže uskutočniť len v atmosfére demokratických slobod.
Z hľadiska demokratickej politickej filozofie má každý národ - veľký, stredný
alebo malý - rovnaké právo na vlastný národný život. Žiadna moc nemá právo
utláčať malý národ a usilovať o jeho záhubu.
Osud malých národov nie je však len záležitosťou spravedlivosti a ľudských
práv. Malý národ musí znásobiť svoje vnútorne sily aby sa udržal, nie vo
jenskou mocou, ale hodnotným prínosom k morálnemu a materiálnemu bo
hatstvu ľudstva. Užitočné a zdravé národy si takýmto spôsobom uhájili svoju
existenciu a nebolo tej sily, ktorá by ich mohla vyhladiť z povrchu zemského.
Zmysel moderného nacionalizmu vidí Hodža v plnení morálneho záväzku,
ktorý majú jednotlivé národy voči ľudstvu. Je povinnosťou národných predstavitelov (politikov a štátnikov) aby viedli a podporovali ľud pri plnení tohto
záväzku. Význam národnej nezávislosti a kultúry spočíva v tom, že na de
mokratických zásadách rozvíjaný nacionalizmus bude potenciál svojho národa
využívať pre spoločnú vec ľudstva.
Čo však môže primäť malé a stredné národy, aby dobrovolné prijali ob
medzenie vlastnej suverenity a prijali federatívny model na usporiadanie
vlastného národného života? Je demokratický duch malých stredoeuropských
národov dosť pevný, aby zabezpečil ich účinnú politickú, hospodársku a kul
túrnu spoluprácu v rámci federalizácie?
U všetkých európskych národov (s výnimkou Rakúska a Maďarska) nacio
nalizmus sa vyvíjal simultánne s demokratickým cítením ľudu. Nepriatelia
národných slobôd boli súčasne aj nepriatelmi sociálnymi. Väčšina zemepánov
a veľkopriemyselníkov, ako aj úradníctva, patrili po desaťročia k vládnucim
triedam a boli súčasne aj národnými utlačovatelmi. Takto nemecké vládnuce
vrstvy utláčali Čechov, Poliakov a južných Slovanov. Maďarské statkárske
kruhy zase rovnakým spôsobom utláčali Slovákov, Rumunov, Srbov a Chor
vátov.
Identita národnostného a sociálného útlaku vyvolala vznik defenzívneho
nacionalizmu, napojeného na demokratické presvedčenie a názory. Stredo
európska demokracia je upevnená nacionálnym emocionalizmom a jej nacio
nalizmus je prehľbený demokratickými principami (azda s výnimkou Ma
ďarska). Takto stredná Európa bola pre demokraciu lepšie zabezpečená ako
Nemecká ríša a Taliansko.
Okrem toho stredoeurópske národné ideologie sú prepletené nadnárodnými
zodpovednosťami - ako je socialistická, agrárnicka a katolícka -takže aj z tohto
dôvodu nebudú podporovať separatistický a demagogický nacionalizmus. Je
samozrejmé, že sú v prvej rade zamerané na existenčné potreby svojho národa
a na jeho kultúrne a hospodárske napredovanie, ale v rovnakej miere sú ochotné
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aj k spolupráci s inými národmi. Cesta k internacionalizmu vedie cez nacio
nalizmus.
Problém národnostných menšín je typickou charakteristikou stredoeuropských pomerov. Národnostné menšiny vznikli ako prirodzený dôsledok sťa
hovania obyvateľstva v minulosti. V strednej Európe budú národnostné menši
ny vždy existovať a ak sa s nimi nebude spravodlivo zaobchádzať, stanú sa
chronickou nemocou v tejto oblasti aj v budúcnosti, v akomkoľvek společensko-štátnom útvare.
---Z hladiska celoeuropských záujmov je nevyhnutné, aby bola zabezpečená
účinná kontrola znovuzrodu nacionalistickej agresivity v akejkoľvek forme
a aby boli vytvorené prostriedky na jeho neutralizovanie. To znamená, že je
nutné vytvoriť na vyváženie agresívneho nacionalizmu zjednotenú silu, ktorá už
svojou puhou existenciou bude permanentnou prekážkou jeho panovačným
chúťkam a zárukou slobody malých národov, ktoré tak dostanú viacej ako
rovnocennú protihodnotu za vzdanie sa časti národnej suverenity v prospech
federatívneho usporiadania.
Celoeurópska federalizácia, ktorá je konečným cielom mierového usporiada
nia spolupráce národných spoločenstiev predpokladá predchádzajúce regionál
ne úpravy. V tomto zmysle je v záujme celej Európy, aby stredná Európa bola
jej silným článkom. Briand ztroskotal pri obhajovaní svojej koncepcie Európ
skej unie práve preto, že ju nebudoval na predchádzajúcich regionálnych
úpravách, že postupoval od všeobecného k jednotlivému; účinným môže byť
len opačný postup. V našom prípade to znamená opretie europského medzi
národného spoločenstva o čiastkové federatívne útvary.
Záverom
Spolupráca europských krajín sa môže opierať o celý rad precedentov. Ne
možno ju považovať za improvizáciu, ktorá vznikla v dobe keď sa celá Európa
otriasala výbuchmi druhej svetovej vojny. Koncepcia stredoeuropského spo
ločenstva národov spolupracujúcich na federatívnej platforme je len pokračo
vaním myšlienok, snáh a činov, ktoré sa vyvíjali v minulosti.
Hodža formuloval svoje politické krédo nasledovne: “V praxi som mal po
celý život do činenia s Dunajskou spoluprácou. Dôkladne som poznal mienku
mojej krajiny, ako aj mienku politických predstavitelov vo všetkých častiach
strednej Európy. Dobre viem, že spontánna spolupráca všetkých týchto krajín
je už hlboko zakorenená v mysliach a citoch veľmi mnohých občanov, takže sa
jednoho dňa vynorí ako hlavný ciel stredoeurópskej politiky”.
Ucelené spracovanie celej svojej koncepcie shrnul v knihe “Federácia v Stred
nej Európe”, ktorá vyšla vo Velkej Británii v r. 1942. Svoje bohaté skúsenosti
a svoje úvahy, ktoré v tejto knihe predkladá, považuje len za podnety, v rámci
ktorých sa budú musieť prediskutovať ešte mnohé detailné otázky. Avšak aj
tieto podnety poskytujú cenný materiál, ktorý môže v budúcnosti dobre poslú
žiť pri rozhodovaní o usporiadaní strednej Európy.
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Střední a východní Evropa ve spektru doby
(Z historie stýkání a potýkání v Socialistické internacionále)
Vilém Bernard
Když socialistická internacionála přistoupila po druhé světové válce k obno
vení své činnosti, přerušené válečnými událostmi, měla před sebou nesnadný
úkol a hodně nejistot, na něž narážela, a to zejména nejistotu o budoucnosti
členských stran ve střední a východní Evropě. Československá sociální de
mokracie po obnovení své činnosti hledala cestu ke spolupráci se západo
evropskými stranami a vyslala své delegace na mezinárodní konference, jež se
konaly po válce. V ostrém konfliktu, který tenkrát probíhal uvnitř českoslo
venské strany, musela strana každý krok v tomto směru prosazovat proti tvrdé
mu odporu Fierlingerovyfrakce. Brněnský sjezd v listopadu 1947, který odmítl
zvolit Fierlingera opětně předsedou strany, byl důležitým mezníkem, pohříchu
jen dočasného významu, v tomto střetnutí, ve kterém šlo nejen o vnitřní poli
tiku, ale také o mezinárodní zaměření. V evropských socialistických kruzích
se tenkrát soudilo, že vývoj v Evropěje uzavřen, neboť československé sociální
demokracii se podaří po brněnském sjezdu zachovat svoji samostatnost. Bylo
by mylné očekávání, jak brzy ukázaly únorové události, když po policejním
obsazení ústředí strany se opět ujal bez jakékoli volby vedení strany Fierlinger;
mezinárodní socialistický výbor - COMISCO - se usnesl vyloučit českoslo
venskou sociální demokracii pod novým samozvaneckým vedením z mezi
národního socialistického společenství.
Po únorových událostech ustavila československá sociální demokracie svoji
organizaci v exilu a v prohlášení, vydaném v Londýně v den, kdy v Praze byla
vyhlášena “fuse” s KSČ, odmítla tento násilný akt a oznámila, že stoupenci
strany, pokud žijí ve svobodných zemích, jsou odhodláni pokračovat v její
činnosti byť v omezeném rozsahu vzhledem ke změněným okolnostem. Stejné
rozhodnutí učinily v té době i ostatní východoevropské socialistické strany
a sdružily se ke společnému postupu. V tom je podepřela i mezinárodní socia
listická konference konaná v holandském Baarnu 13. května 1949, když prohlá
sila v resoluci:
“Mezinárodní socialistická konference odmítá uznat stav rozdělení Evropy
na svobodnou a zotročenou oblast za trvalý a soudí, že jednoho dne výcho
doevropské socialistické strany znovu naplno dosáhnou svého práva organisovat se a vyvíjet svou činnost. V tomto přesvědčení mezinárodní socialistická
konference vyzývá socialistické strany Polska, Československa, Maďarska,
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Bulharska a Jugoslávie, aby pod její záštitou vytvořily společné ústředí v exi
lu.”
Baarnské narovnání bylo výsledkem delšího jednání mezi východoevropský
mi stranami a mezinárodním socialistickým výborem. Jednání bylo složité
zejména vzhledem k rozdílům v postavení východoevropských stran; ačkoliv
v poválečných letech prošly v jádře stejným vývojem, lišily se značně v postupu
vůči komunistickým stranám a to se odrazilo i v exilu. Československá sociální
demokracie měla svůj vnitřní konflikt s Fierlingerovou frakcí, ale na rozdíl
od ostatních stran se vyhnula organizačnímu rozštěpení, takže do exilu vstoupi
la jako jednotná strana, aniž stavěla Internacionálu před nesnadný problém
svého zastoupení. Nadto mohla navázat na svůj postup v poválečném období,
kdy hájila spolupráci s evropskou sociální demokracií (po brněnském sjezdu
byla její delegace jedinou z východoevropských delegací, která na mezinárod
ním socialistickém kongresu v Antverpách na sklonku roku 1947 hlasovala
pro vytvoření politických a organizačních předpokladů k nadcházejícímu
ustanovení Socialistické internacionály). Hned po začátku jednání dali mluvčí
mezinárodního socialistického výboru najevo, že nejsou ochotni poskytnout na
rozdíl od předválečných dob stranám v exilu stejné postavení, jaké mají legální
strany působící ve svobodných zemích. Na vysvětlenou a na obranu svého sta
noviska uváděli, že v nové situaci je stran, které byly zahnány do exilu, příliš
mnoho a početní poměr mezi nimi a legálními stranami se příliš posunul v jejich
prospěch, takže jejich hlasy by snadno mohly rozhodovat, kdykoli by v interna
cionále došlo k názorovému třídění a třeba i k bojovému hlasování. V době
nejistoty o své vlastní budoucnosti, kdy sotva byly s to jednat z “posice síly”,
nezbylo exilovým stranám než přistoupit na navržené narovnání byť s výhra
dou, v níž setrvávaly na zásadě rovnosti všech stran. Tato výhrada byla tím
oprávněnější, nakolik internacionála uplatnila nové rozlišování jedině vůči
stranám, jež byly potlačeny v komunistických diktaturách a nikoliv vůči těm,
jež bj !y potlačeny diktaturami vojenskými či fašistickými. Byl to závažný argu
ment, jehož se mluvčí východoevropské emigrace dovolávali jak v tehdejším
jednání tak i později, kdykoliv se projevila tendence omezit členská práva
východoevropských stran a který často zapůsobil i na mezinárodně smýšlející
příslušníky svobodných stran.
Naděje na usmíření mezi Západem a Východem v poválečné době také při
měly vedoucí představitele obnovující se internacionály k tomu, aby se snaži
li vyhnout se všemu, co by mohlo jitřit staré i nové spory se Sovětským svazem
a komunistickými vládami ve východní Evropě. Dobře věděli, že členství stran,
které byly v oposici vůči komunistickým vládám a nadto zakotvení jejich člen
ských práv v organisačním řádu internacionály se stane trnem v oku nedůtkli
vým strážcům komunistické ideologie, kteří ve svém zkostnatělém myšlení
byli nakloněni k tomu, aby mu připisovali větší význam, než jaký ve skutečnosti
má. Mluvčí východoevropských komunistických stran se často vraceli k statu
tárnímu postavení emigrace v rámci internacionály a rozhorleně odsuzovali její
účast na mezinárodních socialistických shromážděních. “Jak můžete hlásat
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dobrou vůli k dohode a přitom trpět ve svých řadách reakcionáře a zavilé nepřá
tele socialismu?” - to byl smysl stížností, které často vznášeli. Mechanické pře
nášení zkušeností z dávno minulých pokusů o mezinárodní socialistickou
jednotu v raných dobách Socialistické internacionály a Kominterny jim ne
dovolovalo, aby v působení Socialistické internacionály viděli prostě dobro
volnou jednotu stran, hlásících se ke stejným idejím, a nikoliv tajemné spříseženství pod záštitou internacionály, jež v komunistickém slovníku je tero
ristickou a špionážní ústřednou.
Baarnské narovnání přiznalo pěti stranám, bulharské, československé, ju
goslávské a rumunské - v roce 1952 také ještě třem baltským stranám, estonské,
litevské a lotyšské - postavení členských stran s poradním hlasem a právem
vysílat po dvou delegátech na kongresy internacionály a čtyři delegáty Socia
listické unie střední a východní Evropy na konference generální rady, v obou
případech s právem účastnit se diskuse, ale nikoli s právem hlasovacím; odepře
lo jim právo na pravidelnou účast na schůzích byra s výjimkou schůzí, na nichž
jsou projednávány záležitosti jich se týkající, jako bylo například obnovení
svobodné činnosti československé sociální demokracie v roce 1968. Toto uspo
řádání bylo zakotveno v organisačním řádu internacionály; jeho revise, pro
vedená v roce 1976, zrušila generální radu jako jeden z orgánů internacionály,
což pro emigraci snížilo počet příležitostí, k nimž vysílá své delegáty. Daleko
sáhlejší návrhy byly předloženy v roce 1972 a znovu v roce 1976; jejich spo
lečný rys byl v tom, že východoevropským stranám přiznávaly právo vysílat
na kongres internacionály jen dva společné delegáty Unie (podobně jako před
tím na konference generální rady) namísto individuelního zastoupení každé z
nich. Socialistická unie střední a východní Evropy shrnula své námitky proti
oběma návrhům v memorandech, které předložila Socialistické internacionále.
Nakonec kongresy konané v letech 1972 a 1976 o nich nejednaly, neboť první
návrh byl odvolán po kritice, která se ozvala v exilových stranách ještě před
konáním kongresu a druhý návrh byl zamítnut na schůzi byra krátce před kon
gresem v roce 1976 většinou jednoho hlasu. V diskusích se ukázalo, že členská
práva, poskytnutá exilovým stranám, jsou důležitým, ale vlastně minimálním
projevem solidarity a ne všechny strany byly ochotny jít pod tuto hranici.
Byro internacionály rozhodlo v roce 1962 ustavit studijní skupinu pro vý
chodoevropské záležitosti jako společný orgán internacionály a Socialistické
unie střední a východní Evropy. Dostala za úkol sledovat události ve střední
a východní Evropě a podávat o nich zprávu byru. Toto rozhodnutí bylo pro
jevem tehdejšího zájmu internacionály a porad studijní skupiny se zúčastnili
jak mluvčí emigrace tak i legálních socialistických stran a to v první řadě ně
mecké sociální demokracie. Přechod k nové východní politice a reorganisace
internacionály přinesly s sebou, že činnost skupiny přestala. Po dobu svého
působení se zabývala těmito otázkami (o nichž vydala rovněž zprávy): Co se
změnilo ve východní Evropě v postalinské éře? Čínsko-sovětský konflikt. Účast
socialistů ve stycích mezi východem a Západem. Hospodářská reforma ve vý
chodní Evropě. Vztah mezi demokratickým socialismem a komunismem. Pa
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desáté výročí revoluce r. 1917. Comecon. Sto let po narození Lenina. Odraz
československé krize ve Francii. Neruské národy Sovětského svazu. Začátky
demokratického hnutí v Sovětském svazu. Dialog mezi francouzskou socia
listickou stranou a francouzskou komunistickou stranou.
Na uspořádání, jak bylo vyhlášeno na baarnské konferenci, spočívaly od té
doby vztahy mezi východoevropskými a středoevropskými stranami a Socia
listickou internacionálou; nic se na nich nezměnilo ani po obnovení svobodné
činnosti maďarské sociální demokracie v roce 1956, kdy strana měla účast na
vytvoření maďarské revoluční vlády - ani po obnovení československé sociální
demokracie ve dnech Pražského jara. Když přišly do zahraničí zprávy o této
významné iniciativě, podalo exilové vedení strany zprávu Socialistické interna
cionále. Zpráva informovala internacionálu o ustavení přípravného ústředního
výboru v Praze, který svůj vznik ohlásil v souladu s tehdejšími pravidly o za
kládání politických stran Národní frontě a prohlásil ve svém podání:
“Fuse strany a KSČ v roce 1948 nebyla provedena ve shodě s tehdy platným
organizačním řádem strany a proto strana legálně nepřestala existovat ani
neztratila své členství v Národní frontě. Proto československá sociální de
mokracie existuje jako členská strana Národní fronty a proto v této souvislosti
jde jedině o obnovení její činnosti a jejího členství v Národní frontě.”
Zpráva internacionále pravila ve svém závěru:
“Socialistická internacionála může čerpat povzbuzení ze znovuzrození
československé sociální demokracie, jedné z jejích členských strana pozdravit
toto jedinečné svědectví životnosti demokratického socialismu. Morální pod
poru a projev solidarity očekávají od Socialistické internacionály ti, kteří našli
tolik odvahy, aby projevili tuto iniciativu za těch nejtěžších podmínek a kteří
jsou odhodláni vytrvat ve svém úsilí.”
Na schůzi byra nebylo jednotné představy, jaké stanovisko zaujmout; in
tensivně cítěná povinnost projevit solidaritu se prolínala s obavami nad důsled
ky, jaký by takový projev mohl přinést. V závěru se byro usneslo na návrh
tehdejšího generálního tajemníka Alberta Carthyho vydat tuto zprávu o schůzi:
“Plná diskuse vyjadřující hluboký zájem o situaci československé sociální
demokracie proběhla na schůzi byra Socialistické internacionály v Londýně
1. července 1968. Byro se usneslo vzhledem k závažnosti této otázky opatřit si
další informace a pokračovat v diskusi na schůzi generální rady internacionály
svolané do Kodaně na srpen 1968.”
Pohříchu, tato schůze se sešla v Kodani 22. srpna 1968; v časných hodinách
ranních slyšeli delegáti ještě před zahájením schůze zprávu o sovětském ozbro
jeném vpádu do Československa. Všechno se vyvinulo úplně jinak, než sta
novený program schůze očekával, a konferenci zbyl jediný bod programu: na
místo zdravice znovuzrozené členské straně přijala schůze ostrý protest proti
invazi. Naděje povzbuzené Pražským jarem se rozplynula a československá
záležitost ztratila na své naléhavosti, nakolik přestal její úzký vztah s vývojem
probíhajícím doma. Rozhořčení nad sovětskou brutalitou bylo upřímné a hlu
boké, ale jakmile první vlna hněvu začla opadat, znovu se ozvaly dřívější po31

ohybnosti a po nejaké době se opět dostala do popředí revise statutárního posta
vení středo- a východoevropských stran v Socialistické internacionále.
V exilu připadlo československé sociální demokracii stejně jako ostatním
východoevropským stranám za úkol, aby vynášely záležitosti svých zemí na
pořad mezinárodních socialistických setkání, aby se dovolávaly morální a
politické pomoci internacionály těm, kdo v zemích za železnou oponou zůstali
věrni jejím zásadám a hájili je i za cenu nějtěžších obětí osobních; a zejména
aby se snažily zařadit své vlastní politické požadavky do všeobecného socia
listického usilování v mezinárodní oblasti. Tento jejich postup, ztížený obtíže
mi, které provázejí každou politickou práci v exilu -jako odloučení od domova,
rozptýlení členů a funkcionářů po celém světě a v neposlední řadě nesnáze fi
nanční přinášel určité výsledky, dokud v internacionále převládala politická
linie tomu příznivá a dokud trval živý ohlas brutálního potlačení politických
svobod ve střední a východní Evropě.
V programovém prohlášení Socialistické internacionály “Cíle a úkoly
demokratického socialismu”, přijatém na kongresu ve Frankfurtu v roce 1951,
se praví:
“Komunismus se neprávem dovolává podílu na socialistické tradici, kterou
ve skutečnosti znetvořil k nepoznání, neboť je vybudován na strohém dogma
tismu, který je neslučitelný s kritickým duchem marxismu.”
“Mezinárodní komunismus je nástrojem nového imperialismu. Kdekoli do
sáhl moci, svoboda anebo možnost si svobodu vydobýt, byly zničeny. Komu
nismus spočívá na vojenské byrokracii a policejním teroru. Vytvořil pronika
vé rozdíly v blahobytu a výsadách a tím i novou třídní společnost. Nucená
práce tvoří důležitou část jeho hospodářské organisace.”
“Socialisté vyjadřují svoji solidaritu s lidem všech zemí pod diktaturou fa
šistickou nebo komunistickou, v jeho úsilí o dobytí svobody.”
Dokud internacionála kladla důsledně a nesmlouvavě požadavek svobod
ných voleb pod mezinárodním dozorem na celém německém území, dal se
stejný požadavek hájit i pro ostatní země pod komunistickou nadvládou. Po
dobně, když se v evropské politice vynořila myšlenka neutrálního pásma ve
střední Evropě - do něhož bez ohledu na rozdíly mezi různými koncepcemi
bylo Československo vždy navrhováno - mohla se i Socialistická unie střední
a východní Evropy dovolávat této myšlenky a dosáhla toho, že generální rada
internacionály v resoluci přijaté na konferenci v Bruselu v červnu 1958 spojila
požadavek politické změny ve střední a východní Evropě s tenkrát aktuelní zahraničně-politickou iniciativou a vyslovila se pro:
“Uvolnění (v anglic. originálu: disengagement) ve střední a východní Evropě,
které by usnadnilo vyřešení politických problémů včetně sjednocení Německa
a které by přivodilo změnu dnešní situace v zemích východní Evropy postup
ným vývojem a v souladu se všeobecnou touhou po uvolnění napětí ve všech
oblastech dotyku, kde velmocenské bloky na sebe narážejí a to zejména v Evro
pě.”
Takový postup socialistického exilu se však dařil méně, když v politice
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internacionály - a na západe všeobecne - se začly ozývat stále hlasitěji nové
tóny a nové politické koncepce v různých versích, napřed myšlenka mírového
soužití a potom myšlenka uvolnění (detente).
V rekapitulaci tohoto vývoje, který probíhal po léta s různými výkyvy, nejde
o hodnocení všech těchto koncepcí, jak je pojímaly vlády či Socialistická inter
nacionála; jejím účelem je spíše posoudit, jak se některé účinky politiky uvolně
ní dotkly aspirací socialistického exilu z východní Evropy. Nepochybně se
všeobecným souhlasem se setkaly vždy cíle, které sleduje politika uvolnění a
které vytyčila helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě jako
slučování rodin rozptýlených v důsledku válečných událostí v různých částech
světa a Evropy, rozsáhlejší svoboda cestování a návštěv a dalekosáhlejší po
žadavky politické jako svobodná výměna informací a takové zmírnění napětí
mezi státy, které by usnadnilo dohodu o odzbrojení. Tíživé problémy pro vý
chodoevropské země a pro socialistické strany v oposici vůči komunistickým
vládám se však vynořily, když se v duchu politiky uvolnění začala uplatňovat
tendence - napřed nepozorovaně a pak čím dále tím častěji - zařazovat jen má
lokdy východoevropské záležitosti na pořad schůzí internacionály. Nakonec
se členské strany Unie, pokud se snažily pokračovat v dosavadní taktice při
pojovat své vlastní požadavky a náměty do všeobecného politického snažení
internacionály, octly ve svízelné situaci, neboť příležitostí k tomu ubývalo.
Tento vývoj se zrychlil, když v Internacionále převládla orientace na země
Třetího světa a zejména na Latinskou Ameriku. Pozoruhodného pokroku
dosáhla internacionála na tomto poli ve srovnání s předválečnými lety, kdy
se zabývala takřka výlučně záležitostmi evropskými. Škoda jen, že jednostran
nost tehdejší má vystřídat nová jednostrannost, která je ve stejném rozporu
se zásadou universálního zaměření socialistické myšlenky na všechny země,
západu, východu, jihu i severu. Škoda ještě citelnější, jestliže tato změna v
orientaci internacionály a tato mezera v jejich dnešních úkolech a akcích nastá
vá v době, kdy události nesmírného a dalekosáhlého významu pro celé evropské
a světové socialistické hnutí probíhají před našima očima ve východní části
Evropy. Stoupenci socialismu ve všech zemích a všech škol socialismu se vždy
učili jeden od druhého; Socialistická internacionála se stávala přirozeným
zdrojem poznávání a poučení a tak tomu bylo i s jejím programovým prohlá
šením z roku 1951, které zrcadlilo tehdejší vývoj ve východní Evropě a tehdejší
střetnutí mezi sociální demokracií a komunismem. Jak podstatná změna nasta
la v přístupu internacionály k ožehavým problémům naší doby, se ukázalo v
projevu, který přednesl Felipe Gonzales, generální tajemník španělské socia
listické strany, loni na kongresu internacionály v Madridě jako úvod k diskusi
o nové versi prohlášení zásad a cílů - a ve kterém se nezmínil ani slovem o vý
chodní Evropě ba ani o Polsku.
Značná pozornost se znovu upřela na Československo, když do exilu přišli
po sovětské invasi také bývalí vedoucí představitelé KSČ a přední účastníci
Pražského jara. Po prvé se stalo, že se sociální demokraté a bývalí komunisté
octli současně v exilu, a to dokonce v oposici vůči témuž komunistickému re-
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zimu doma. Tato nová situace přinesla s sebou novou diskusi uvnitř sociální
demokracie, a to v souvislosti s jejími vztahy se Socialistickou internacionálou.
Ozvaly se dokonce obavy jedněch a očekávání druhých, zdali sociální demokra
cie si udrží své statutární postavení ve struktuře internacionály anebo zdali ji
v této funkci nahradí komunističtí reformátoři v exilu. Do jisté míry západo
evropští socialisté sami dali popud k těmto úvahám, nakolik začli zvát bývalé
komunisty jako hosty na svá diskusní fóra. Sledovali s upřímnými sympatiemi
vzrušené události Pražského jara a uvítali, když po dlouhých letech, kdy v cho
vání československých komunistů bylo tolik odpudlivých rysů, se vynořila idea
socialismu “s lidskou tváří”. Dychtivě vyslechli informace od přímých účastní
ků pražského pokusu odpoutat se od stalinského vzoru a viděli v tom náznaky
kýžené obrody socialismu. Podobné úvahy přiměly i Socialistickou interna
cionálu, aby zvala bývalé komunisty jako hosty na svá shromáždění, takže i při
takových příležitostech se zástupci obou levicových směrů setkávali na stejném
fóru. Na příklad rakouská socialistická strana je pozvala k rozpravě o spo
lečných záležitostech; ta se konala ve Vídni v únoru 1978 za předsednictví
předsedy strany Bruno Kreiského. Blížící se sté výročí založení československé
sociání demokracie vtisklo ráz celé diskusi. Socialistická internacionála je
pozvala k účasti na konferenci byra v Paříži v září 1978, která měla na programu
“situaci v Československu”; úvodní slovo pronesli mluvčí obou směrů, soc.
demokratického i reformně-komunistického. Rozdíl ve statutárním postavení
však zůstával nezměněn a nic nenasvědčuje tomu, že by internacionála mínila
přiznat stejná členská práva jako mají zástupci československé sociální de
mokracie i bývalým komunistům. Ostatně ani sami takový požadavek nevzná
šejí a prostě se přestali označovat za komunisty. Někteří se stali členy zápa
doevropského parlamentu; jiní dospěli ve svém ideologickém přerodu daleko
doprava: Luděk Pachman k Franz-Josef Straussovi a Evžen Loebl k sloven
ským separatistům a pokračovatelům v díle Sidora a Durčanského.
Úděl všech východoevropských zemí pod komunistickou nadvládou byl v
posledních letech v podstatě stejný, ale v průběhu událostí se čas od času proje
vily důležité rozdíly jak v chování vládnoucích režimů tak i v mezinárodní
oblasti. Byly doby, kdy československé noviny nebyly připuštěny do Polska a
jindy tomu bylo naopak. Změny, jež postupně nastaly v programu schůzí So
cialistické internacionály, dopadly mnohem tíživěji na Polsko než na Českoslo
vensko a po dlouhou dobu Internacionála věnovala mnohem více pozornosti
Československu než Polsku. V kruzích internacionály získaly totiž návrhy
pražských chartistů na “dialog” s vládou a jejich snahy klást meze vlastnímu
oposičnímu působení hodně porozumění, neboť se jevily jako nadějná cesta,
jak dospět k nápravě poměrů bez krisí a otřesů, kdežto polský vývoj se jevil jako
plný výbušného napětí s nedozírnými důsledky i na mezinárodním poli. Udá
losti však probíhalyjinak: v Československu Husák namísto ochoty k “dialogu”
odpověděl zostřením persekuce a Polsko od loňského léta vytrvává na cestě,
kterou narýsovala nově utvořená odborová organisace “Solidarita”, která
podala obdivuhodný příklad akční jednotky, organizační síly a politické zra
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losti, takže již dnes lze říci, že proměny, jimiž prochází Polsko, jsou převratného
významu pro dělnické hnutí všech škol a všech ideových orientací. Přiměly i
Socialistickou internacionálu, aby prohlásila v resoluci, přijaté na kongresu
v Madridě 16. listopadu 1980:
“Jako demokratičtí socialisté zastáváme právo dělníků organisovat svo
bodné a nezávislé odbory. Vítáme uznání těchto práv v Polsku a považujeme
je za důležitý pokrok při uplatňování práv hospodářských a občanských. Zdra
víme statečnost, kterou projevilo vedení Solidarity. Vítáme pragmatický a
realistický postoj, jaký dosud zastávala polská vláda. O naší solidaritě se zápa
sem za odborová práva není sporu. Uznáváme tento vývoj jako vymoženost
polských pracujících a jsme přesvědčeni, že i další pokrok bude jejich dílem.”
Na madridském kongresu se vynořila i myšlenka nevměšování se do záležitostí
jiných států. Willy Brant, předseda internacionály, pravil ve svém úvodním
projevu:
“... kdekoliv neseme státní odpovědnost, platí v rámci této odpovědnosti
příkaz přísného nevměšování do záležitostí jiných států...”
Stejnou zásadu Willy Brant zdůraznil ve shrnutí diskuse, která proběhla na
schůzi předsednictva internacionály v Bonnu 15.-16. července 1981:
“Vzhledem k vývoji v Polsku chceme podtrhnout se vším důrazem: jakkoli
hluboce nás vzrušuje takový vývoj v tak důležité zemi jako Polsko a jakkoli nás
nenechává ani trochu v postavení chladného pozorovatele a bez zájmu, jsme
přesvědčeni o nutnosti přísného nevměšování. To se vztahuje na nás a podle
našeho názoru na všechny ostatní. Mám za to, že my všichni přejeme Polsku
a jeho lidu, aby dovedli k úspěšnému završení proces hospodářské a sociální
obrody, který zahájili.”
Willy Brant mluvil o “odpovědnosti státní” a to znamená odpovědnost či
spoluodpovědnost za rozhodování vlád a parlamentů o záležitostech zahra
ničně politických a vojenských. Politika nevměšování nemá znamenat lhostej
nost vůči úsilí polského lidu o završení hospodářské a sociální obrody. Nevmě
šování vojenské nemá znamenat pasivitu v oblasti idejí a ideologice. Pro česko
slovenskou sociální demokracii a ostatní východoevropské socialistické strany
se zde otvírá podobný úkol jako na jiných úsecích: působit k tomu, aby So
cialistická internacionála se zabývala intensivněji než v uplynulých letech
nesmírně závažnými událostmi v střední a východní Evropě - dnes v Polsku
a zítra v kterékoli jiné zemi, ve které zápas za demokracii a práva pracujících
nabude na své naléhavosti.
Sblížení mezi národy a státy místo konfliktů, které je stavěly proti sobě a
vedly k ničivým válkám, bylo vždy smyslem usilování československé sociální
demokracie. Často hájila mezinárodní ideu proti nepochopení či záměrnému
zkreslování nebo obviňování z národní vlažnosti či dokonce zrady národních
zájmů; takové útoky přicházely kdysi se stran tradičního nacionalismu a později
v poválečném období jejich zdrojem byla KSČ, která s obvyklou ideovou pruž
ností střídala hesla všeslovanské vzájemnosti se socialistickým internaciona
lismem, jenž se vjejím pojetí zúžil v bezvýhradnou podporu sovětské zahraniční
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politiky a naprostou poslušnost vůči Moskvě. Myšlenka sama zůstávala zdro
jem nesmírné morální sily, jakou dává vědomí ideové a akční solidarity se stejně
smýšlejícími v ostatních zemích. V raných dobách internacionály, kdy nebylo
pevně zorganisovaných socialistických stran a internacionála se opírala o před
voj zanícených průkopníků, myšlenka mezinárodní solidarity pomáhala překo
nat slabost začínajícího hnutí v jednotlivých zemích. Stejně tomu bylo, kdykoli
po letech rozmachu a úspěchu následovala léta porážek a úpadku: solidarita
pomáhala překonat útlak a pronásledování.
Vztahy mezi československou sociální demokracií a Socialistickou interna
cionálou se proto nemohly vyčerpávat společným hledáním cest, jak naplnit
tyto společné tužby a cíle. Byly to zprávy o persekuci, o zatýkání, procesech
a žalářování, jež určily náplň spolupráce. Po krutém pronásledování politic
kých odpůrců po únorových událostech r. 1948 a po krvavé čistce ve vládnoucí
straně přišla řada na stoupence sociální demokracie. V padesátých letech takřka
všichni, kdo dříve měli stranické funkce v ústředí, krajích a okresech anebo
dále hlásali ideály strany, byli odsouzeni k dlouholetým trestům na svobodě.
Vedení exilové složky sociální demokracie sestavilo listinu odsouzených, na
jejímž podkladě Socialistická internacionála a její členské strany organisovaly
protestní akce a intervence na jejich obranu. Tato kampaň dosáhla nejvyšší me
zinárodní úrovně, když vedoucí představitelé Labour Party Hugh Geitskell
a George Brown předali listinu vězněných Bulganinovi a Chruščevovi při jejich
oficielní návštěvě v Londýně. Stejně pomáhali i vedoucí představitelé interna
cionály jako bývalí předsedové Alsing Andersen a Bruno Pittermann. Byly
určité náznaky, že tyto akce zapůsobily na československou vládu, která cítila
potřebu nějak na ně reagovat. Byly to akce humanitní, ale zároveň vysoce po
litické, neboť skutečnost, že mezi oběťmi persekuce byli i sociální demokraté,
měla značný vliv na socialistické hnutí ve svobodných zemích a mnohým otvíra
la oči.
Další vlna persekuce nastala za Husáka a postihla především průkopníky
a signatáře Charty 77. Dlouholeté rozsudky na svobodě byly vyneseny vzdor
nesčetným protestům a žádostem o propuštění přicházejícím ze všech složek
politického života na západě. Tato přímo cynická necitlivost vůči projevům
veřejného mínění ve svobodných zemích je novým znepokojujícím rysem v
chování držitelů moci v Praze. To bylo zvlášť nápadné v případě Rudolfa Battěka, neohroženého bojovníka za lidská práva, všeobecně uznávaného mluvčí
ho Charty 77 a zakladatele nové skupiny nezávislých socialistů, kterého pražský
městský soud odsoudil k trestu sedm a půl roku vězení. Do obžalovacího spisu
zařadil prokurátor také dopis, který R. Battěk napsal vedoucím představite
lům Socialistické internacionály. To znamená, že v dnešním Československu
se pokus o styk se Socialistickou internacionálou hodnotí jako trestný čin
rozvracení republiky; odpovědnost za tuto zvrácenost nese vedení téže KSČ,
která nejednou nabízela internacionále společné akce a spolupráci.
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Česká hudba v kontextu evropské hudební
kultury
Jiří Zeman
Památná Smetanova slova "V hudbě život Čechů", pronesená při slavnost
ním položení základního kamene ke stavbě pražského Národního divadla 16.
května 1868, plně vystihují neobyčejný význam hudby v českém národním ži
votě. Od pradávna byla hudba nejvěrnější přítelkyní, která sdílela s každým
citlivým občanem této v dějinách tolik zkoušené země jak radost tak žalost,
jak bujné veselí tak hluboký zármutek. Zněla v chrámu Páně, byla morální po
silou husitských vojsk, stala se v průkopnickém díle “mannheimských” Čechů
a Moravanů základem nového komposičního stylu v Evropě, přispěla vrchova
tou měrou k národnímu obrozeni - stala se druhým “mateřským jazykem". Ja
zykem, který zejména v nejtěžšich chvílích promlouval do nitra národa způso
bem nejdůvěrnějším. Vzpomeňme na Sukovu “Meditaci na staročeský chorál
Sv. Václave", kterou hrálo legendární České kvarteto především během první
světové války, vzpomeňme na pražská Talichova provedení Smetanovy “Mé
vlasti", Jeremiášova provedení Dvořákovy “Svaté Ludmily" a Bakalovy brněn
ské premiéry Novákova “De profundis” za druhé světové války, vzpomeňme
vánočního koncertu Michlova křižovnického ansámblu ve Smetanově síni let
padesátých, kdy na závěr předem dlouho vyprodaného koncertu české du
chovní hudby povstali spontánně všichni návštěvníci, aby společně za dopro
vodu varhan zazpívali vánoční píseň “Narodil se Kristus Pán”. Každý z poslu
chačů po takových a podobných koncertech odcházel se slzami neochvějné
naděje a s vroucí prosbou: “Nedej zahynout i nám, ni budoucím!”
Za prvního z českých hudebníků, kteří vstoupili do dějin evropské hudby lze
označit českého krále Václava II. (1278-1305). V německém Heidelberku se
nachází bohatě iluminovaná sbírka písní od 140ti autorů, tzv. “Mannessische
Handschrift”, mezi nimiž je uveden přemyslovec Václav II. jako autor několika
písní.
Zásluhou německých minesängrů a francouzských truvérů, kteří patřili k
ozdobě každého evropského královského dvora a obrátili pozornost od du
chovní hudby k hudbě světské, plné lyriky a obdivu k ženskému půvabu, do
chází k první kulturní výměně mezi evropskými národy. Obzvláště za vlády
Lucemburků nastal v Čechách čilý hudební ruch, soustředující se především
v Praze. Jako sekretář Jana Lucemburského (1310-1346) působil tu známý skla
datel a přední představitel francouzské “ars nova” Guillaume de Machault.
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Ještě jako korunní princ povyšuje Karel roku 973 založené pražské biskupství podřízené dosud mohučskému arcibiskupství - v roce 1344 na arcibiskupství
a svatovítská katedrála se stává církevním centrem českých zemí, kde se dostává
také hudbě mimořádného postavení. V druhé polovině 14. století za vlády krále
Karla IV. (1346-1378), kdy se Praha stala hlavním městem českého království
a později centrem svaté říše římské, nastal neobyčejný rozkvět nejen hudby
duchovní, nýbrž i hudby instrumentální a s ní hudby taneční. Světskou lyriku
obsahuje především hudební dílo magistra pražské university Závise ze Zap
(13607-1411?), duchovní hudbu tu předstatuje dominikánský bratr Domaslav
(data neznáma), a pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (1350-1397). Hudební
theorie byla jedním z oborů, který byl na základě spisů theoretika francouzské
“ars nova” Jean de Muris od počátku na pražské universitě přednášen. Ne
méně plodné kulturní styky pěstovala tehdejší Praha se severní Itálií, kde vzni
kaly v těchto letech florentská “ars nova” a ranný humanismus. Na pražském
císařském dvoře působící Francesco Petrarca a Cola di Rienzo dokreslují
kulturní obraz tehdejší Prahy.
Ačkoliv v Praze ještě působili Heinrich von Můgeln a Miilich von Prag, do
chází k postupnému přechodu od jednohlasového zpěvu k formě vícehlasé.
Okolo roku 1330 podává o tomto vývoji neobyčejně zajímavou zprávu český
kronikář Petr Žitavský ve své kapitole “Novoty mravů”: “Zpěv lámanými
hlasy v kvintách a půltónech zpívaných, který kdysi pěstovali jen dokonalí
hudebníci, ozývá se už všude při tancích a na náměstích od laiků a farizeů”.
Tento postřeh vypovídá o převratu dosavadního hudebního cítění. Minulost
patřila zpěvu “jedním hlasem” a nyní nejen dokonalí hudebníci uměli již zpívat
“lámanými hlasy”, tj. polyfonně. Tento slibně započatý vývoj mnohohlasové
hudby byl v českých zemích na počátku 15. století sice přerušen a vrátil se zpět
k jednohlasu - avšak k jednohlasu, který nejen hudebně, nýbrž i duchovně, po
liticky, filosoficky, národně, vojensky i morálně přinesl poprvé jak v české tak i
v evropské hudební historii prvky dosud neznámé.
Pod tlakem pražské synody z roku 1406 dovolila církev, podporující výhrad
ně latinský liturgický zpěv, pouze čtyři české duchovní písně, které se mohly
zpívat během bohoslužby: “Hospodine, pomiluj ny”, “Svatý Václave”, Bůh
všemohúci” a “Jezu Christe, ščedrý kněže”. V této souvislosti se také vynořuje
jméno rektora pražské university Mistra Jana Husa. Jeho hudební přínos byl
však minulostí přeceněn, když mu byla autorsky připsána v Jistebnickém
kancionálu uvedená píseň “Jezu Christe, ščedrý kněže”, která vznikla daleko
dříve; Hus se podílel nejspíše jen na přepracování či jazykové úpravě textu.
Jako jediný věrohodný autor písní Jistebnického kancionálu se uvádí pouze
husitský kněz Jan Čapek, známý svými dogmaticky důslednými a mravoučně
tendenčními písněmi. Mučednická smrt Mistra Jana Husa v plamenech kost
nické hranice roku 1415 zostřila již delší dobu napjatou situaci v Čechách,
která se roku 1419 proměnila ve vojenský konflikt. Připomeňme si, které písně
udržovaly jak obyvatelstvo tak husitská vojska v spravedlivém boji morálně na
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výši: “Povstaň, povstaň, veliké město pražské”, “Dietky v hromadu se senděme”
a “Ktož sú boží bojovníci” patří k těm nejvýznamnějším.
Statečný zápas české reformace, jejíž duch se ozývá v těchto písních, ne
zůstal v Evropě bez ohlasu, jak dosvědčují mnohem pozdější reformní hnutí
reprezentovaná osobnostmi jako byl Martin Luther (1483-1546) v Německu a
Ulrich Zwingli (1484-1531) ve Švýcarsku.
(Hodnocení hudebního vlivu české reformace především v Německu nacházíme
ve spisech Alberta Schiffnera, který prohlašuje chorál “O Lamm Gottes”, který
v drážďanském katolickém dvorním chrámu patřil k repertoáru, původně za
chorál husitský. Rovněž Otto Schmid-Dresden označuje Čechy “za vlastní
kolébku reformace”.)
Vzhledem k revolučním událostem české reformace se dostává v ostatní
Evropě praktikovaná polyfonie do českých zemí s půlstoletým zpožděním.
Za vlády Jiřího z Poděbrad (1458-1471), kdy se český stát po husitských bou
řích rychle restauruje, vznikají příznivé podmínky pro přijetí nové fáze evrop
ské kultury. Za prvních Habsburků proniká do Čech vyspělá kultura románské
renesance se západoevropským reformačním humanismem, který našel velkou
odezvu u českých vzdělanců z řad utrakvistů a Jednoty bratrské. Prvé stopy
českého renesančního ducha se projevují nejen v literatuře, ale, což je velmi
příznačné, opětovně v české duchovní písni, jež vyrostla ze svěžího lidového
základu. Tento rychlý rozvoj české kultury byl způsoben nejen hospodářským
rozkvětem země, především však skutečností, že český stát v 16. století má
ryze český charakter. Praha se stala za prvních Habsburků nejen sídlem ústřed
ních úřadů, ale jedním z nejdůležitějších kulturních středisek v Evropě. V popře
dí kulturního života a tím i hudebního umění stojí Jednota bratrská, která
přivedla k netušenému rozvoji především českobratrskou duchovní píseň.
Česká duchovní píseň tohoto období se nejplněji rozvinula a pro budoucí ge
nerace zachovala v českobratrských kancionálech, jejichž tradice počíná na
na prahu 16. století (Lukášův kancionál z roku 1501) a vrcholí ve slavném Šamotulském kancionále (prvé vydání 1561, další 1564 a 1576) a kancionále Kra
lickém (1615). Šamotulský kancionál redigoval hudební theoretik a biskup
Jednoty bratrské Jan Blahoslav (1523-1571) - zároveň autor textů a několika
překrásných nápěvů - a byl vytištěn v poznaňských Šamotulech. Svým spisem
“Musica” z roku 1558 se stává Jan Blahoslav prvním českým hudebním theoretikem.
Největší podíl na rozšíření vokální polyfonie mají literátská bratrstva. Literátské kůry byly nejen katolické, nýbrž i evangelické a kališnické - zpívalo se
jak latinsky tak česky. Nejdůležitější památkou českého hudebního vícehlasu
a mensurální notace je královehradecký Speciálník ze sklonku prvé poloviny
16. století. Jeho neobyčejný historický význam spočívá v tom, že jak skladatel
tak písař a malíř jsou známi. Zachována zůstala nejen jejich jména, nýbrž i
jejich portréty. Jiří Rychnovský, hudební autor kancionálu, patří k předním
reprezentantům české polyfonní školy. K nejrozsáhlejším českým Speciální-
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kům náleží bezesporu Smíškovský kancionál z roku 1491, který nese jméno
zámožné kutnohorské rodiny, která tento projekt finančně zajistila. 980 per
gamenových listů české provenience je dodnes uloženo ve vídeňské “AmbrasSammlung”.
V české polyfonní škole, jejímž markantním znakem byl odklon od složité
komposiční práce Holanďanů, Italů a Angličanů a návrat k jednoduchosti,
kdy “všechny hlasy zpívají”, zaujal významné místo Krištof Harant z Polžic a
Bezdružic (1564-1621) Navazuje na dílo Jana Turnovského a tvoře po vlivem
Filipa de Monte zapsal se významně do dějin české hudby svými několika
málo, ale přesto pozoruhodnými díly, jako např. Missa quinis vocibus super
Dolorosi martyr, Maria Kron a Qui confidunt in Domino. Literární podklad
jeho děl tvořily jak latinské tak německé a české texty. Jako komorník a cí
sařský rada Rudolfa II. a dvorní rada Matyášův se přidal Harant k českým
povstaleckým pánům a přilnul k nim svou vírou a přesvědčením. Stal se velite
lem povstaleckého dělostřelectva a posléze prezidentem české komory za vlády
Friedricha Falckého a skončil spolu se Šlikem, Budovcem a jinými významný
mi představiteli české inteligence na staroměstském popravišti osudného 21.
července 1621.
Ztracená bitva na Bílé Hoře roku 1620, poprava na Staroměstském náměstí,
a hrůzy dlouholeté války přivedly zbylé obyvatelstvo (na začátku války čítalo
2 miliony, z kterých po “Vestfálském míru” 1648 zbylo pouhých 700 000) do
nepředstavitelné hmotné bídy a duchovního útlaku. Kdo nepřistoupil ke ka
tolické víře, musel opustit zemi. Většina členů českobratrské církve prchá před
náboženským pronásledováním do ciziny. Svou víru a své písně berou s sebou,
aby pokračovali ve vydávání svých kancionálů a tajně je posílali do Čech. Nej
důležitějším místem této činnosti se stává lužická Žitava. Roku 1659 končí
tato tradice velkým Amsterodamským kancionálem biskupa českobratrské
církve Jana Amose Komenského (1592-1670), světoznámého pedagoga, škol
ského reformátora a myslitele, jehož hudební tvorba je již ovlivněna ranným
barokem.
I tato činnost nezůstala bez vlivu na sousední německé země. Otto SchmidDresden se zmiňuje o hudebním vlivu českobratrské éry na německou reforma
ci: “Že Luther a jeho přítel a hudební rádce Johannes Walther projevil neoby
čejně vřelý zájem o českobratrské zpěvy, které vznikly ze zpěvů husitských,
vychází ze správného pochopení společné podstaty obojího vyznání.” Herder
pak píše: “Ve zpěvech Českých bratří je často prostota a pobožnost, niternost
a pocit bratrského společenství, které musíme my (Němci) vynechat, protože v
nás neexistují.”
Když roku 1555 uvedl prokatolický král Ferdinand I. Jezuitský řád do Čech,
pokračovala rekatolizace s daleko větším úsilím než doposud. Jakkoliv byl
tento řád - a bezesporu právem - veškerým obyvatelstvem pro svoji nemilosrdnost z hloubi duše nenáviděn, lze mu přezevšechno alespoň jedno positivům právě pro další hudební vývoj v českých zemích velice důležité - připsat k dobru.
Hudební výchově věnoval značnou pozornost. Téměř každý skladatel 17. a 18.
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století navštěvoval nebo absolvoval jednu z jezuitských kolejí - ať již v Praze
či v celé řadě českých a moravských měst. Nedálo se tak vzhledem k všeobecné
mu hudebnímu nadání školních dítek, nýbrž ze zcela praktických zájmů. Kaž
dou neděli provozované figurální mše potřebovaly dostatek muzikantů a zpě
váků.
Nepříznivá politická, hospodářská a náboženská situace přinutila celou řadu
hudebníků opustit svou vlast a hledat uplatnění v cizině. Od poloviny 17. sto
letí se setkáváme s českými hudebníky po celé Evropě. Na této nebývalé a úspěš
né expanzi mají ovšem zdaleka největší zásluhu venkovští kantoři, kteří připra
vili všechny budoucí muzikanty důkladně pro jejich povolání. Jak byl odborně
připraven vesnický učitel pro své povolání vysvítá z jedné žádosti o místo z roku
1738, ve které kandidát zdůrazňuje, že ovládá hru na housle, violu, violoncello,
trubku a lesní roh, zpívá tenor a bas a může být nakonec potřebný i při výuce
aritmetiky. Nelze se proto divit, že anglický hudební cestovatel Charles Burney
nazval české země konzervatoří Evropy.
Z barokních skladatelů je to především louňovický rodák Jan Dismas Ze
lenka (1679-1745), který působil jako kontrabasista a později jako dirigent
a skladatel kurfiřtské kapely v Drážďanech. Stýkal se osobně s Johannem
Sebastianem Bachem, který si jeho díla nesmírně vážil. Pražské nahrávky ně
kolika jeho skladeb nebyly s to upoutat na tohoto autora větší pozornost za
hranicemi rodné země. Až teprve německá nahrávka jeho hobojových sonát se
švýcarským Heinzem Holligerem a především vyznamenaná nahrávka Ze
lenkových Capricií Bernské Cameraty prolomila ledy nezájmu. Holligerovi
se podařilo vzorným způsobem předvést celému světu, že hudebními historiky
neprávem označení malí mistři nejsou zdaleka tak malí, jak se rádo tvrdí. Ze
lenka dnes slaví renesanci svého díla jak na evropských koncertních pódiích
tak v rozhlasových vysíláních - a to po více jak třech stech letech od svého na
rození.
K nejslavnějším českým skladatelům předklasického období patří nesporně
Jan Václav Stamic (1717-1757) z Havlíčkova Brodu a František Xaver Richter
(1709-1789) z Holešova, jejichž působení v Mannheimu znamená dovršení
tehdejšího evropského hudebního vývoje a přípravu vídeňského klasicismu.
Terasovitou barokní dynamiku nahrazuje crescendo a decrescendo, sonátová
forma nabývá své definitivní podoby a instrumentální obsazení klasického
orchestru, především co se týče dechových nástrojů, je s konečnou platností
ustáleno. Také působení starobenátské rodiny Bendů v severním Německu
zanechalo hluboké stopy v hudební historii Evropy. František Benda (17091789) se stává, jak tvrdí Joseph Joachim, zakladatelem severoněmecké houslo
vé školy a jeho mladší bratr Jiří Antonín (1722-1795) je jednoznačně uznáván
za objevitele formy melodramatu. Jeho “Ariadnu na Naxu” a “Medeu” obdivo
val sám Wolfgang Amadeus Mozart. V oblasti opery nelze zapomenout trium
fálních úspěchů pražského rodáka Josefa Myslivečka (1737-1781) v Itálii.
Pedagogická činnost Antonína Rejchy (1767-1836) na pařížské konservatoři
byla natolik významná, že v dlouhém seznamu jmen jeho žáků nacházíme osob
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nosti jako Adolph Charles Adam, Friedrich von Flotow, Charles Gounod,
Hector Berlioz a César Franck. Ferenc Liszt patřil k jeho soukromým žákům.
Jako klavírní virtuos byl po celé Evropě znám Jan Ladislav Dusík (1760-1812),
syn čáslavského varhaníka, který ve svém pozdním díle dospívá k romantické
hudební řeči.
Český hudební klasicismus je snad jediné velké slohové období, podobně
jako oblast české husitské duchovní písně, kdy se česká hudba neopozdila za
evropským hudebním vývojem - naopak v mnohém jej předstihla a stala se
doslova průkopníkem a nositelem nových myšlenek.
Odchodem všech těchto vynikajících hudebníků do zahraničí byl nesporně
hudební život v Čechách a na Moravě ochuzen. Vtírá se však zároveň otázka,
zda všichni tito umělci dosáhli oněch legendárních úspěchů, kdyby bývali
zůstali doma a tvořili v tehdejších provinčních podmínkách.
Vznik a rozvoj barokní hudby na území Čech a Moravy je spojen se vznikem
a rozvojem zámeckých kapel. Tento vývoj se odehrával daleko intensivněji na
Moravě nežli v Čechách. Jedním z nejdůležitějších středisek hudebního života
druhé poloviny 17. století se stává kapela olomouckého biskupa Karla Liechtensteina Kastelkorna, jejímiž členy byli především dva vynikající skladatelé
domácího původu - Němec Heinrich Ignaz Biber (1644-1704) a Moravan Pavel
Josef Vejvanovský (16407-1693). Mezi celou řadou dalších šlechtických kapel
v Tovačově, v Holešově a ve Vyškově zaujímá významné místo zámek Jaroměřice nad Rokytnou s kapelou hraběte Jana Adama Questenberka, ve které
působil František Václav Míca (1694-1744) a v jehož díle se nezávisle na Mann
heimu a Vídni dotváří sonátová forma.
Z českých středisek barokní zámecké hudební kultury si připomeňme rezi
dence hraběte Františka Antonína Sporcka v Kuksu, Lysé nad Labem a Praze,
švarcenberský zámek v Českém Krumlově, zámek hraběte Morzina v Lukavici
u Plzně a pražské paláce Kinských, Černínů a Fúrstenberků. Notové archivy
všech těchto kapel svědčí o čilém kontaktu s ostatní hudební Evropou - zejména
s Itálií, Rakouskem a Německem.
Přesto, že tak velké množství hudebníků hledá své lepší uplatnění v cizině,
zůstalo několik vynikajících osobností doma, aby od ranného baroka až po
vrcholný klasicismus se pokusily navázat na dosavadní domácí tvorbu, aniž
by odmítali nové myšlenky a nové proudy přicházející z Itálie a později z
Mannheimu a Vídně. K nej významnějším českým autorům ranného baroka
patří vedle Vejvanovského jindřichohradecký rodák Adam Václav Michna z
Otradovic (16007-1776), varhaník, skladatel, básník a šenkýř, jehož obsáhlé
dílo je výlučně věnováno duchovní hudbě. Michnův současný francouzský
protagonista Carl de Nys tvrdí, že “Michna má pro hudbu své země přinejmen
ším podobný význam jako Heinrich Schůtz pro hudbu na severu Evropy”.
Valnou část svého života působí na domácí půdě svatojakubský regenschori
Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742), jehož žáky byli údajně operní re
formátor a skladatel Christoph Willibald Gluck a italský houslový virtuos
a skladatel Giuseppe Tartini. Doloženo je naproti tomu, že u něho studovali
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čeští hudebníci Jan Zach - kapelník mohučského arcibiskupa, František Ignác
Tůma - komorní skladatel a kapelník ve Vídni a Josef Norbert Seger-varhaník
týnského a křižovnického chrámu v Praze. Významně zasáhl do pražského
hudebního života svatomartinský regenschori Šimon Brixi (1693-1735) a jeho
syn František Xaver (1732-1771), který se stal ve svých 17 letech svatovítským
dómským kapelníkem a výrazným představitelem pražského rokoka. Více
jako Mozartův pražský hostitel, než jako vynikající klavírista, pedagoga skla
datel je znám František Xaver Dušek (1731-1799). Za prvního českého, na
domácí půdě působícího operního skladatele lze označit bratrance slavného
“vídeňského” Leopolda Koželuha Jana Evangelistu Antonína Koželuha (17381814). Nejvyhraněnější uměleckou osobností doby předsmetanovské byl Jan
Václav Tomášek (1774-1850). Jeho tvorba vychází z hudební řeči mozartovskobeethovenovské a dospívá v klavírních cyklech “Eklogy”, “Dithyramby” a
“Rapsodie” k projevu ranně romantickému, kterým připravuje zároveň tvorbu
mladého Bedřicha Smetany.
Všichni tito hudební tvůrci se podíleli ve své době na dlouhém a složitém vý
voji jak domácí tak evropské hudební kultury, aby nechali zazářit čtyři nej
větší zjevy české a moravské hudby: Bedřich Smetana (1824-1884), Antonín
Dvořák (1841-1904), Leoš Janáček (1854-1928) a Bohuslav Martinů (18901959) se stali svým dílem národními klasiky a částí svého díla i autory evropské
ho a světového formátu. Že k nim nemůžeme počítat ještě Fibicha, Suka, Nová
ka, Foerstra, Odstrčila a Hábu rozhodl prozatím nemilosrdný a často nespra
vedlivý koloběh doby. Tento soud nemusí mít však definitivní platnost, najde-li
jejich dílo přesvědčeného a oddaného interpreta. A tak jako Mendelsohn kdysi
“objevil” Bacha a Holliger nedávno Zelenku, tak snad někdo ve světě “objeví”
také tyto naše autory. První krok byl již učiněn pražskými nahrávkami z posled
ních let. Jejich ohlas ve světě je důvodem k oprávněným nadějím.
Těmito jmény sice končí dosavadní česká hudební historie, ale nekončí český
hudební život. V roce 1946 navazuje Česká Filharmonie na Talichovy dřívější
Pražské hudební máje a zakládá hudební festival “Pražské jaro”, na kterém se
opět navazují válkou zpřetrhaná pouta s okolním světem. Ještě jako americký
voják se tu ujímá taktovky Leonard Bernstein. Během let se mění Česká filhar
monie v hudební ústav, jehož součástí je nejen orchestr, nýbrž také Český
pěvecký sbor a celá řada nejlepších sólistů a komorních sdružení. Je založeno
Smetanovo, Janáčkovo a Vlachovo kvarteto, Talichův Český komorní or
chestr, Sukovo trio. Vynikající interpretační výkony umožňují cesty do zahra
ničí, kde se publikum seznamuje s bohatou tradicí české hudby. Z bývalé Umě
lecké besedy vzniká Český hudební fond, který se snaží podporovat tvorbu
skladatelů a hudebních vědců různou formou materiálního zajištění. Mono
polní postavení Supraphonu končí založením průbojného nakladatelství
Panton. Jsou zakládány nové orchestry, nová divadla další komorní sdružení.
Konservatoře a hudební Akademie přímo chrlí vynikající instrumentalisty,
kteří z části přijímají zahraniční angažmá tak jako v minulosti, a ne všichni se
z nich vracejí zpět domů. Dnes to však není pouze Evropa, kde nacházejí nová
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působiště, nýbrž celý svět. Není snad jediného orchestru na světě, kde by nehrál
český muzikant, a jistě ne právě u posledního pultu. Připoměňme si také dlou
holeté úspěšné zahraniční působení Bohuslava Martinů, Karla Boleslava Ji
ráka, Rafaela Kubelíka, Váši Příhody, Rudolfa Firkušného a Zdeňka Máčala.
Česká hudební kultura si v poválečných letech udržuje své dosavadní výsadní
postavení a snaží se úspěšně o další expanzi. Lépe sejí to daří na poli repro
dukčním, než na poli tvůrčím, kde kvalita a touha po nových cestách trpí čas
od času pod dogmatickou ideologií. Že se stát, jako dosud největší mecenáš
v české hudební historii, snaží tvorbu, dramaturgické plány a personální obsa
zení špičkových míst řídit či ovlivňovat - že se jednou omezuje, nařizuje či za
kazuje, aby se později tolerovalo, povolovalo nebo dokonce podporovalo není jev mimořádný. Každý chlebodárce - bez ohledu na světové strany a poli
tické zřízení - si tato práva vyhražoval v minulosti a vyhražuje si je i v sou
časnosti. Zda právem či neprávem je ovšem jiná otázka. A že se česká hudební
kultura s těmito problémy dokázala i za určitých obětí s úspěchem vyrovnat,
dosvědčuje nejen její bohatá minulost i přítomnost, nýbrž ijejí významné posta
vení v kontextu evropské hudební kultury.
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Kollárov nacionalizmus a humanita
(k 130. výročiu básnikovej smrti: 24.1. 1852)
Anton Štefánek
Ján Kollár se narodil na sklonku 18. storočia a rástol v dobe prechodu tak
zvaného osvietenectva do romantiky. Žil a účinkoval v dobe duchovnej a poli
tickej revolúcie, ktorá bola bohatá na pôvodné diela filozofické a vedecké, a
účinkoval na prebúdzajúce sa národy podobne, ako renesancia a reformácia
14.-17. storočia. Idey, ktoré čerpali buditelia Kollárovej a Štúrovej školy zo
svetovej literatúry, hlavne z nemeckej, neboli celkom nové; súviseli priamo s
reformáciou, ale svojou novou úpravou znamenali definitívny odklon od teocentrického názoru stredoveku. Hume, Montesquieu, Voltaire, Spinoza a
mnohí iní sa stali učiteľmi Kanta, Herdera, Hegela, Goetheho, od ktorých
čerpali bezprostredne, alebo nepriamo, poučenie a nadšenie naši buditelia,
medzi nimi na prvom mieste Ján Kollár. Boli to v novom podaní názory neotické, psychologické, sociálne-dejepisné, prírodospytné, ktoré upravovali
pomer človeka k človeku, odmietali poťažne upravovali dogmatizmus nábo
ženský, tvorili nový idealizmus človeka vo forme takzvaného humanizmu,
patriotizmu, národnej kultúry, moderného demokratického štátu, liberalizmu
a napokon aj socializmu.
Na výstavbe novodobého názoru svetového brali účasť všetky kultúrne ná
rody Európy. Keď lojálne priznávame, že Slovania s Čechmi a Slovákmi na
prvom mieste čerpali mnoho poučenia od Nemcov a Francúzov, neznamená
to, že by ich prínos do spoločnej duchovnej kultúry sveta bol býval čisto receptívny a nepôvodný. Univerzita Karlova patrila v stredoveku medzi prvo
triedne školy a s Jánom Husom sa začala vlastne účinným spôsobom prejavo
vať emancipačná snaha po väčšej slobode človeka voči všemohúcej autorite
rímskej. Okrem toho dal náš národ svetu mysliteľa J. A. Komenského: z jeho
diela čerpali všetky národy Európy. T.G. Masaryk píše v “Českej otázke”:
“České hnutí reformní zúrodnilo i učeneckou půdu pro nové idee, čeští vystěhovalci, nejlepší to charakterové potlačeného národa, v tisících a tisících šlechti
li krev i ducha německého - tak splácela nemecká filosofie svůj dluh českému
národu a pomáhala buditelům překlenout staletou duchovní smrt. Osvícenectví minulého věku, osvícenectví německé, anglické i francouzské bylo jen
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pokračováním v duchu hlavních ideí české reformace.” 1) Masaryk poukázal
týmto svojim, nemeckou vedou odmietaným výrokom 2) na skutočnosť, že v
stredoveku i v dobe humanizmu a osvietenectva, keď latinský jazyk ľahšie spá
jal vzdelancov západného sveta, bola vzájomná výmena myšlienok medzi spi
sovateľmi všeobecnejšia ako dnes. K tomu možno ešte dodať, že národnostné
rozdiely nedelili učený svet v takej miere, ako v terajšej dobe nacionalistickej
nevraživosti.
Kollárovu ideológiu a slovanské národné nadšenie by nebolo možné rozu
mieť a vedecky analyzovať bez znalosti filozofických a národnostných prúdov
doby osvietenskej a romantickej, presnejšie povedané, bez filozofie Herderovej,
Kantovej, Hegelovej, Schellingovej atď., ktorá vévodila na univerzitách ne
meckých a v kultúrnom svete koncom 18. a začiatkou 19. storočia. Ján Kollár
sa oboznámil s Herderovou filozofiou v Jene, kde sa zoznámil i s Goethom, a
mal príležitosť vidieť na vlastné oči mohutný pohyb národného prebudenia
nemeckého študenstva. Herderova humanitný filozofia a teológia zapôsobila
mocne na neho a našla v ňom dobrého interpréta a i používateľa pri tvorbe
slovanskej ideológie. Nemáme síce ešte podrobne zistené, čo všetko Kollár
čerpal priamo alebo nepriamo z Herdera a z iných mysliteľov nemeckých, po
tažné francúzskych a anglických. Kollár bol viac básnikom ako filozofom,
preto sa naši dejepisci Jakubec, Vlček, Pražák, zaoberali s ním viac po stránke
literárne-historickej. Murko načrel síce hlboko do filozofie 3), podobne aj
Masaryk v “Českej otázke”, “Humanitnýh ideáloch” a hlavne v “Slovanských
štúdiách (Naše doba, roč. I., 1894), najnovšie aj vo svojej “Svetovej revolúcii”,
ale diela podobnej kvality a rozsahu, aké má nemecká literatúra o Herderovi
(Haym, Stadelmann, Kuhnemann, Schaumhell, Bruntsch, Lamprecht atď.),
nemáme. Kollár by si zaslúžil dôkladnú monografiu po každej stránke svojej
činnosti, teda aj po stránke filozofickej a homoetnologickej). Hoci nedosiahol
ako filozof a etik takú hľbku a slávu, ako jeho majster Heder, vynikol predsa
len ako teoretik a praktický budovateľ slovanského nacionalizmu a patrí ne
pochybne medzi najväčších mužov československej i slovanskej minulosti.
Je pravda, že snáď v žiadnom inom národe sa nezachovala taká živá tradícia
spoločného pôvodu, ako u Slovanov. Rozdelení viac než tisíc rokov na rôzne
krajiny sveta, na rôzne štáty, Slovania si zachovali väčšiu príbuznosť jazyka
a ľudovej kultúry než Nemci, Románi, Anglosasi atď. Albert Pražák, Frank
Wollman, Marjan Szyjkowski správne poukazujú na to, že Kollár nevynašiel
Slovanstvo, ba ani nie základy svojej teórie a literárnej vzájomnosti. Povedo
mie slovanskej spolupatričnosti zachovalo sa u všetkých Slovanov od pra
dávna, a čím viac sa dejepisci zaoberajú históriou Slovanov, tým viac dokladov
o tom nachádzajú v stredoveku i novoveku.
Kollár nadväzoval v zmysle Herderovej dejepisnej teórie predovšetkým na
domácu tradíciu. Na Slovensku splývali vlastne pojmy slovenský a slovanský
v jedno. U Fándliho, Papánka, Bernoláka atď. sú “lingua slavica”, “natio slavi
ca” totožné so slovenčinou a Slovákmi. Slovensko sa stáva kolískou Slo-
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vanstva 4). Bolo teda Slovensko zvlášť připravené a schopné vydať diela po
dobného druhu, aké boli “Slávy dcéra” a “Vzájomnosť”. S Herderom pove
dané: “Was im Reicheder Menschheit nachdem Umfangegegebener National-,
Zeit - und Ortsumständen geschehen kann, geschieht in ihm wirklich” 5). A
prísnym kritikom Kollárovho diela pripomenul by som ešte ďalší Herderov
výrok, podľa ktorého možno, ba treba posudzovať Kollárovu “Vzájomnosť”:
“Dies ist der schonste Wert der Schriftstellerei und ein gutgesinnter Mensch
wird sich viel mehr dartiber freuen, was er erweckt, als was er sagte.” 6)
Humanita je podkladom Kollárovej poézie a jeho vedeckého úsilia: nefilozofoval o pojme, o logickej podstate humanity, ale používal ju vo svojich “Káz
ňach”, v “Slávy dcére” a najsústavnejšie vo “Vzájomnosti”, takrečeno ako člá
nok užitej vedy, praktickej morálky a homoetnológie. Humanita, konkrétne
vyjadrená v kresťanskom náboženskom cítení, eticky v láske a súdržnosti ľud
skej, je podľa mienky vynikajúcich mužov slovanských základným rysom
slovanského charakteru. Nejdem dokazovať, do akej miery je to pravda. Pre
sociológa je však pozoruhodné, že u Slovanov nachádzame mnoho nábožen
ských a etických horlivcov. Od Cyrila a Metóda, bogomilov, Husa, Chelčického, Komenského, až po Masaryka, v slovanských dejinách sa tiahne ako červe
ná niť túžba po vyššom a čistejšom živote, ktorá vyvrchoľuje často v očividný
mysticizmus a anarchistické sektárstvo. Treba si len uvedomiť, že najväčší du
chovia poľskí - Mickiewicz, Slowacki, Krasiňski, Kasprovicz, Wyspiaňski boli katolícki národní horlivci, že Dostojevskij, Tolstoj, Merežkovskij atď.
patria priamo medzi mystikov svetového mena. U iných Slovanov vidíme po
dobné zjavy. Niet u nich temer význačnejšieho človeka, ktorý by neupútal na
seba pozornosť pre svoje humanistické horlenie. 7) Masaryk vidí v humanizme
zmysel a podklad národného prebudenia. Je to ideál národný, historický, spo
ločný Žižkovi i Dobrovskému, Balbínovi i Palackému. 8) Kollár čerpal pouče
nie a nadšenie predovšetkým z tradícií českobratrských, potom od Nemcov,
kde našiel hlboko založenú a modernejšími prostriedkami filozofickej vedy
podloženú humanitnú ideológiu.
Ak si z dobových názorov, z ktorých čerpal Kollár, vezmeme na pomoc
hlavne Herderovu, Hammanovu, Schleiermacherovu, Lessingovu... filozofiu
humanity, poučíme sa o tom, že pod týmto pojmom nerozumeli naši buditelia
len do podrobností rozobrané Jánovo evanjelium lásky, ale aj šľachetnú ľud
skosť (edle Menschlichkeit) na každom poli života. Do okruhu tejto ľudskosti
patrí na prvom mieste opravdivá kresťanská mravnosť a zbožnosť, spravodli
vosť, krása charakteru, šľachetnosť duše, umenia, jazyka, vedy. i heroizmus a
vlastenectvo. V stati “Der 27. Humanitätsbrieľ’ Herder píše o ľudskosti,
ľudských povinnostiach, právach, ľudskej a národnej dôstojnosti. Huma
nita je stručne povedané charakter ľudského rodu. Jej protiklad je hrubosť a
surovosť (Brutalität und Roheit). Tieto vlastnosti nezískava človek pri narode
ní, len vlohy sú mu dané prírodou a ostatné si môže nadobudnúť iba účelnou
a dobrou výchovou. “Das Gôttliche in unserem Geschlecht ist also Bildung

47

zur Humanität... Humanität ist der Schatz und die beste Ausbeute aller mens
chlichen Bemühungen, gleichsam die Kunst unseres Geschlechtes. 9) Ľudskosť
spočíva i v uvedomení si týchto vlastností, vlôh a charakteru, čím sa človek
delí od zvierat. Je to vedomie ľudského poslania na tomto svete, ktorému ne
možno uniknúť, ani sa ho vzdať. “Er ist (der Mensch) also Freund, Bürger,
Ehemenn, Vater, Mitbürger der grossen Stadt Gottes auf Erden, die nur ein
Gesetz, ein Daimon, den Geist einer allgemeinen Vernunft und Humanität
beherrscht, ordnet, lenkt.” 10) Ľudskosť v takomto znení je niečo prírodou
dané a dejinným vývojom formované s viditeľným účelom stáleho pokroku
k väčšej dokonalosti. Občasný sklon k primitívnemu barbarstvu (vojny, mravný
úpadok atď.) nemení nič na skutočnosti, že človek je ovládaný rozumom a sna
hou po vyššej dokonalosti mravnej a rozumovej. Dejiny ľudstva sú “die Schule
des Wettlaufs zur Erreichung des Schönsten Kranzes der Humanität und
Menschenwürde.” 11) S tohoto stanoviska hľadí Herder i na filozofiu, vedu a
umenie. Niet inej filozofie, ako filozofie ľudskosti. Klasické umenie starých
Grékov ho uvádzalo do nadšenia: aj umenie je školou humanity. 12) Odlišuje
samozrejme náboženstvo od cirkvi, dogiem a zvykov. Len kresťanstvo v rámci
čistej humanity je náboženstvom. 13) Ak mám zhrnúť týchto niekoľko postre
hov o Herderovej humanite, použijem Kühnemannove slová: “Er (Herder)
bezeichnet die Humanität die ewige Anlage der Menschlichkeit, das ungestörte
Beharren in dem Zustande, in dem die Natur, genetische Kraft, Klima, Ort,
Zeit, den Menschen gebraucht, das Eigenrecht des individuellen Lebens...
Jetzt in der Form schöner Humanität wird sie ein in unendlicher Zukunft lie
gendes Ziel.” 14)
Nebude od veci zvlášť si povšimnúť Herderovho nacionalizmu, ktorý v hu
manistickom pojatí nepochybne najviac zapôsobil na Kollára. Odmieta ná
rodnú povýšenosť. “Unter allen Stolzen, halte ich den Nationalstolzen, sowie
den Geburts - und Adelsstölzen, für den grössten Narren.” Žiaden národ nie je
od Boha vyvolený. “Was ist Nation? Ein grosser ungejäteter Garten, voll Kraut
und Unkraut... sie ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm ohne
Wirkung.” 15) Naproti tomu, čo by malo hatiť Nemcov, aby napospol ako spo
lupracovníci na spoločnej výstavbe humanity neboli uznaní, ctení, a aby si
navzájom nepomáhali?...
Na Kollára zapôsobil tiež bezpochyby “Literárny list” o Komenskom. Herder
vyzdvihuje u Komenského zvlášť toleranciu a mierumilovnosť (stavia ho ešte
nad St. Pierra), čistotu charakteru, jeho lásku k materinskej reči (hoci ho po
číta k Nemcom). Chváli českobratrská cirkev, ktorá sa ujala v Nemecku pod
menom ochranovskej cirkvi (Herrenhutter), vyzdvihuje ďalej slovanské národy,
ktoré sa pred Komenským vyznamenali ... “durch Eintracht und Tapferkeit,
wie ausser derSchweiz ... nirgends anders. Eine Ilias beweinenswürdiger Um
stände tritt dem Geschichtsforscher vor die Augen, über die der Freund der
Ordnung und des Fleisses seufzend errötet. Comenius betrug sich bei allem
mit der Würde eines apostolischen Lebens.” 16)
Najmocnejší dojem urobili na Kollára nepochybne Herderove názory našlo-
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vanské národy v knihe “ldeen zur Philosophie der Geschichte” a jeho nad
mierny chválospev na národný jazyk. Stručne povedané, vyzdvihuje veľkosť
slovanských národov, spomína ich utrpenie v dejinách už od Karola Veľkého,
ktorý chcel mať v pokojných a pracovitých Slovanoch iba usilovných sluhov.
Čo začali Frankovia, skončili Sasi: vyničili Slovanov v celých provinciách,
alebo ich uvrchli do rabstva. Herder vyzdvihuje nešťastie Slovanov, ale najviac
ich pokojamilovnosť, pracovitosť, pravda, i udatnosť a heroizmus v obrane.
Tieto vlastnosti sľubujú Slovanom skvelú budúcnosť, od Adriatického mora
až po Karpaty, od Donu k Mulde. Skvelé vlastnosti humanitné musia čoskoro
zvíťaziť v živote slovanských národov.
Z tohto náčrtu vidieť, že osvietenský a romantický humanizmus sa líšil v
mnohom od humanizmu renesančného. Aj Herder a jeho vrstovníci zaujímali
kritické stanovisko voči cirkvám i voči svetskej vrchnosti a vynasnažovali sa
nahradiť svojou humanitou nedostatky naivnej viery, ale so svetáctvom talianských umelcov minulých storočí nemali nič spoločného. Humanizmus zna
menal v dobe renesancie jemné vzdelanie na základe grécko-rímskej kultúry
latinského a gréckeho jazyka. Objavovanie polozabudnutých gréckych klasi
kov prebiehalo súčasne s oživením slobody ľudskej osobnosti. Význam tohto
hnutia spočíva v klasickej literatúre a individualizme. Treba však uznať, že
ani Herderov, Schleiermacherov, Lessingov humanizmus, v teórii taký nádher
ný, neobstál pred kritikou pozdejšej doby a ako zospoločenstvujúci princíp mu
sel ustúpiť pred nemeckou vôľou k moci, sláve a vládychtivosti. Po Kantovi
a Herderovi následoval Hegel, ktorý stvoril svoju teodiceu nemeckého štátu
a stal sa i nevlastným otcom Feuerbacha, Marxa, Nietzschehoa Stirnera. Hu
manizmus nemohol nahradiť organizované a tradíciou posvätené cirkevné
učenie. Napomohol, pravda, humanisticky podloženému nacionalizmu u ma
lých a neslobodných národov slovanských.
(Výňatok ze štúdie “Kollárov nacionalizmus”, ktorá vyšla r. 1937 nákladom
Slovanského ústavu v Prahe ako príspevok do “Sborníka Jána Kollára)

Poznámky:
1) Masaryk: Česká otázka, Praha 1908. str. 9
2) K. Bittner: Herders Geschichtsphilosophie und die Slaven, Reichenberg
1929, str. 106-8, 131
3) Murko: Deutsche Einfliisse auf die Anfänge der bôhmischen Romantik,
1897.
4) Fándli: Compendiata historiae gentis slavae, Trnava 1793. “Melita slavica
natio” sú Slovania a Slováci vjednom. - Jiří Papánek: História gentis slavae,
1780. Obsahuje výklad o slovenských kráľoch, o slovenskej ríši, o pôvode
Slovákov, od ktorých pochádzajú všetci Slovania. Fándli čerpal z Papánka.
- A. Bernolák: Dissertatio philologico critica de litteris Slavorum a s ňou
súčasne Linquae slavicae per regnum Hungariae usitatae compendiosa etc.
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- J. Vlček: Česká literatura zv. III. Hollý korunoval Svatopluka za slo
venského kráľa a Veľkomoravskú ríšu vyhlásil za slovenskú ríšu, za kra
jinu Slovákov.
5) Herders Sämtliche Werke, Hrsgb. B. Suphan 1877-1913. 33 zväzkov. Zv.
14. str. 144.
6) Suphan, zv. 13, str. 6.
7) Dr. Sam. Št. Osuský: Filozofia Štúrovcov, Myjava 1926, str. 120-1.
8) Masaryk: Česká otázka, str. 218-228.
9) Suphan, zv. 17, str. 137-142.
10) Suphan, zv. 17, str. 143
11) R. Haym: Herder, 1880-1885, 2 zväzky. Zv. 2, str. 238.
12) Haym, zv. 2, str. 406.
13) Haym, zv. 2, str. 555.
14) Kiihnemann: Herders Persônlichkeit in seiner Weltanschauung, Berlín
1893, str. 125.
15) Suphan, zv. 17, str. 211 (42. Humanitätsbrief).
16) Suphan: Brieľe zur Humanität, 5. Sammlung (5.209-211).
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Vzpomínky na Jana Patočku
Milíč Čapek
Zřetelně si vzpomínám na své první setkání s Janem Patočkou. Bylo to někdy
na počátku října 1929 - první den v mém životě na filosofické fakultě na Sme
tanově náměstí, kam jsem přišel k zápisu. Profesor J.B. Kozák mi radil, které
kursy si mám zapsat; ale protože jsem měl poněkud neobvyklou kombinaci filosofii a matematiku jako předměty hlavní a fysiku jako vedlejší - byl určitý
problém, na které fakultě se mám zapsat: na filosofické či přírodovědecké?
Profesor Kozák se obrátil na mimojdoucího profesora psychologie Šerackého,
jejž doprovázel Patočka. Bylo to při této příležitosti, kdy jsem byl Patočkovi
představen.
To bylo naše první krátké setkání; k pravidelnému kontaktu mezi námi došlo
až za rok - v podzimním semestru 1930. V říjnu 1929 Patočka odjížděl na stu
dium do Francie, kde zůstal až do jara příštího roku. Od podzimního semestru
1930 pak byl po celé dva roky asistentem profesora Kozáka a knihovníkem
filosofického semináře. Současně dokončoval svou disertační práci. Dosud
mám ve svém “archivu” kartičku podle níž “PhC. Jan Patočka dovoluje si
oznámiti, že bude v sobotu dne 20. června 1931 o 12. hodině ve velké aule
Karlovy university veřejně prohlášen doktorem filosofie”. Živě si pamatuji,
jak odcházel k ústní zkoušce s obvyklou evropskou nervositou, ač pro něho
byla hračkou.
Bylo to právě v těchto dvou létech (1930-1932), kdy jsme byli spolu ve styku
velmi pravidelném, téměř každodenním. Já se pohyboval mezi přírodově
deckou fakultou na Albertově a filosofickou fakultou na Smetanově náměstí.
Seminární studovna byla na druhém poschodí s výhledem do Kaprovy ulice;
seminární knihovna byla těsně vedle. Brzy jsme se spolu seznámili a filoso
fické konversace nebralv konce. Měl jsem s několika jinými studenty od něho
privilej přímého přístupu do knihovny, což bylo zcela proti kontinentálním
pravidlům; americký “free stack permit” tehdy u nás neexistoval a neexistuje
dodnes - ani v Paříži v Bibliolhěquenationale, ani v knihovně Britského Musea.
Knihovna byla bohatě a všestranně vybavená a já jsem v tichém vytržení zíral
na francouzské a německé tituly na hřbetech knih tak, že Patočka s humorem
poznamenával: “Člověče, ty vypadáš, jako bys stál před cukrářským krámem!”
Anglických knih bylo zřetelně méně; mně to nevadilo, protože tehdy jsem
anglicky nečetl. Klasičtí filosofové angloameričtí byli ovšem zastoupeni v
překladech; pamatuji se, že s A.N. Whiteheadem jsem se seznámil ve fran
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couzském překladu jeho knihy Science and íhe Modem World. Tyto inter
mezza v knihovně byla jen zdánlivě na úkor studia, protože jsme obyčejně
diskutovali to, co jsme četli. Naše diskuse pokračovaly ještě v tramvaji; zatím
co já jezdil na oběd do Studentského domova na Albertově, Patočka se vracel
domů na Vinohrady do Perunovy ulice (bůhvíjak sejmenuje teď); to znamená,
že jsme měli společnou cestu až k Jiráskovu mostu, kde se naše cesty rozchá
zely.
Musel to být asi zábavný pohled na dva studenty, zcela zabrané do abstrakt
ních filosofických diskusí a stěží vnímající své okolí. Po létech pamatuji si nejen
jejich povšechný ráz, ale i některá konkrétní témata. Patočka byl člověk zcela
a bezvýhradně oddaný filosofii, byla to pro něho záležitost nejen intelektu, ale
celé bytosti. Pamatuji se, jak mi popisoval filosofický zážitek z. četby Nietzscheho; říkal, že když se seznámil s jeho teorií “věčného návratu”, podle níž vesmírné
dějství se v ohromných periodách identicky opakuje v nejmenších detailech,
“po několik dní nestál za nic”, nedovedl mysliti na nic jiného. Jindy mi popiso
val se skutečným vytržením Heideggerovský pojem “vrženosti” (Geworfenheil).
s nímž se právě tehdy seznamoval. Byl u něho vždy silný mystický (v dobrém
smyslu), nebo, lépe řečeno metafysický prvek; k positivismu, zakazujícímu me
tafyziku, měl vždy odpor a materialism pokládal jako převážná většina se
riosních evropských filosofů za filosofickou negramotnost, již moderní noetika
(teorie poznání) nemůže bráti vážně. (Je důležité si připomenout kontrast mezi
tehdejší poměrně vysokou filosofickou úrovní u nás a dnešní pseudofilosofickou fraškou dialektického materialismu, násilně k nám importovaného z
SSSR). Pamatuji se, jak se mi Patočka přiznával ke své lásce k Platonovi a jeho
teorii nadčasových a nadprostorových idejí; jsem si jist, že něco z toho zůstalo
u něho po celý život.
Ale tehdy - na podzim 1930 - Patočka byl pod ne sice výlučným, ale zřetelně
převažujícím vlivem tehdejší filosofie francouzské. Vrátil se právě z. Paříže,
kde se myšlenkově seznámil s tehdejšími předními představiteli francouzského
myšlení. Pro knihu profesora Kozáka, jež tehdy vyšla pod názvem Přítomný
.stav etiky, vypracoval celou kapitolu o stavu etického myšlení ve Francii a pro
fesor Kozák v předmluvě výslovně zdůraznil, že tato kapitola pochází od něho.
(Nevím, zdali je tento příspěvek zanesen v seznamu Patočkových prací.) Asi
půl bloku od filosofické fakulty bylo francouzské Pommeretovo knihkupectví,
kam jsme se pravidelně chodili dívat na nově vyšlé knihy za výkladem. Pama
tuji se, jak Patočka mi hlásíval s radostným výrazem: “Je nový Lalande..."
“Je nový Bergson...” “Je nový Brunschwicg...” To bylo období, kdy jsme si
patrně byli nejblíže; zájem o francouzskou filosofii nás spojoval tím spíše,
že filosofie věd - ve zcela jiném smyslu než je teď v anglosaských zemích - ve
Francii opravdu kvetla. Dominujícími francouzskými filosofy v tomto oboru
byli kromě André Lalande a l.éona Brunschwicga hlavně Emile Meyerson,
autor knih Ľ Identitě et realitě, De ťexplication dans les Sciences, Laděduction
relativisté a konečně kniha, vyšlá již po Patočkově návratu z Paříže, Du
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cheminement de la pensée. Vzpomínám Patočkových slov: “Nechte, mládenci,
všeho a studujte Meyersona
Když jsem chválil Patočkovi kritickou analysu
Hegla v Jamesově knize A P/uralistic Universe (již jsem tehdy četl v německém
překladu), naznačil, že Meyersonův rozbor je prý hlubší. Patočkův obdiv byl
pochopitelný a oprávněný: Meyerson byl myslitel opravdu vzácný tím, že slu
čoval rozsáhlé vzdělání vědecké s důkladnou znalostí historie idejí - a to jak
vědeckých, tak filosofických; v tomto směru se mu vyrovnal jedině Brunschwicg
a Lalande ve Francii a Ernst Cassirer v Německu. Při četbě Meyersona si člo
věk uvědomuje, že nelze dobře pochopiti vznik a dějiny moderní filosofie bez
moderní vědy a naopak; není náhodou, že obě se zrodily současně - v šestnáctém
a sedmnáctém století. Patočka se tehdy živě zajímal o problémy současných
věd a nejen o ty, které měly bezprostřední filosofický dosah. Pamatuji se, jak
jsme se jednou v jeho pracovně hmoždili s odvozováním l.orentzovy transfor
mace - a jak jsme měli radost, když se nám to konečně podařilo, aniž jsme se
podívali do knihy.
Co nás také hodně sbližovalo byl společný zájem o Bergsona. Bergson již.
tehdy nebyl v módě, čili, jak se již tehdy říkalo, byl “překonán”. Jeho vliv vrcho
lil před první světovou válkou - ale byl to spíše vliv společenský, pololiterární
a polofilosofická móda, jež mu spíše uškodila než prospěla; opadnutí této módy
jen přispělo k hlubšímu porozumění obsahu jeho díla. Patočka nebyl z těch
nepříjemných a povrchních individuí, která podléhají módám - to bylo neslu
čitelné s vážností jeho filosofického zájmu. Pamatuji se, jak prohodil, když
řeč poprvé se stočila na Bergsona: “Jediný metafysický pokus, jenž za něco
stojí.” V Praze, ve francouzském institutu Arnošta Denise, přednášel tehdy
Vladimír Jankélevitch, jenž ve své právě vyšlé knize dokazoval, že klíčem k
porozumění Bergsona je jeho analysa pojmu nicoty a nepořádku. Patočka s tím
živě souhlasil - byl to možná u něho počínající vliv Heideggerův-a vyjádřil svůj
souhlas v obšírném referátu, jejž napsal o knize v České mysli. Také si vzpo
mínám, jak chválil “fenomenologicky přesný” popis bezprostřední zkuženosti
v první kapitole Bergsonovy Matiére et mémoire. Byl také nejdříve informován
o nových knihách francouzských a byl první, který mi sdělil, že dvacet let očeká
vaná kniha Bergsonova o mravnosti a náboženst\'\(Les deu.x sources de la
morale et de la religion) konečně vyšla. To bylo na jaře 1932; když Václav Černý
knihu přeložil o tři, čtyři léta později, Patočka na jeho přání napsal k ní před
mluvu. Ta dopadla nikoliv sice negativně, ale bohužel dost bezbarvě a kon
venčně - bylo v ní málo o knize samé; Patočkův zájem byl tehdy již obrácen ji
ným směrem.
Přirozeně že jsme se oba zajímali o směry, převažující v tehdejší české filo
sofii, a jak to bývá u mladých, byl náš postoj převážně kritický - až povýšený.
Bylo to ovšem dost pochopitelné: při našich soudech jsme užívali měřítek evrop
ských - měřili jsme tehdejší stav filosofie v Československu tím, co jsme viděli
ve filosofii evropské. Také jsme ještě dobře nechápali speciální situaci Českoslo
venska, kde t.zv. “čistá filosofie” (t.j. ryze odborná filosofie, zabývající se
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teoretickými problémy) je vždy do jisté míry přepychem - nebo - lépe řečeno je snadno ji tak obviniti; filosof prý nesmí zůstat ve své věži “ze slonové kosti”,
ale musí sestoupit do politické arény a nesmí se vyhýbat praktickým problé
mům. Přiznám se, že jsme se s Janem Patočkou shodli v radikálním odporu
k podobnému pojetí filosofie; viděli jsme v tom její degradaci a zpronevěření
její vlastní podstatě. Slovy Juliena Bendy, jehož kniha právě tehdy byla přelo
žena do češtiny, viděli jsme v tom “zradu vzdělanců”. Tehdejší situace v Evropě
počátkem let třicátých - Hitler ještě nebyl u moci a versaillský systém aliancí
zdál se zaručovat bezpečnost malých středoevropských států-podvědomě zesi
loval náš postoj. Proto nám připadalo volání po “aktuálnosti filosofie” ne
valně oprávněné: nejvlastnější úlohu filosofie jsme viděli v úsilí o poznání
“pravé skutečnosti”, nezávisle od lidských předsudků, přání, nadějí a obav “pravda nade všecko”; cítili jsme, že vzdáli-li se filosof tohoto úsilí, přestane
být filosofem v pravém slova smyslu. Viděli jsme také, jak to dopadá s filosofií,
když ve jménu “aktuálnosti” se vzdá své základní úlohy - a viděli jsme to na
dvou představitelích tehdejší české filosofie - profesoru Janu B. Kozákovi a
Emanuelovi Rádioví. Měli jsme příležitost pozorovat je oba velmi z blízka;
Patočka byl Kozákovým asistentem a občas sedal na jeho seminářích; Rádla
jsme oba horlivě četli a já jsem mimo to byl jeho posluchačem na přírodově
decké fakultě.
S Kozákem jsme byli oba v nej lepším osobním poměru a oba jsme souhlasili
s jeho energickým odmítáním naturalistického a deterministického pojetí člo
věka. Pravím “naturalistického” - nikoliv “materialistického”; jak jsem již
řekl, materialism byl tehdy převážně pokládán za noeticky primitivní nonsens,
který vegetoval jen na periferii filosofie - ve Volné myšlence u marxistických
agitátorů. To byl důvod, proč se nikdo vyvracením materialismu nezabýval pokládalo se to za zbytečné. 1 positivisté- u nás František Krejčí a Vilém Forster, a v sousedním Rakousku Wiener Kreis (který o několik let později emigro
val en masse do Spojených států a po válce ovládl téměř úplně americkou filoso
fii věd) - vedli čáru mezi svým naturalismem a materialismem velmi rozhodně.
Dosud si vzpomínám Krejčího ostré kritiky německých materialistů Bůchnera,
Moleschotta, Vogta a Häckela v jeho knize O filosofii přítomnosti, jíž jsem
četl již na gymnasiu (na universitě jsem Krejčího nezastihl, protože již byl emeritus), vzpomínám jeho slov, že materialisté jsou “od narození slepí” pro rozdíl
mezi introspekcí a smyslovým vnímáním - “ztotožňují jevy duševní s hmotnými
pouhým diktátem, předpokladem, jenž apriori odporuje zkušenosti”. Krejčí stejně jako Wiener Kreis - zůstal věren striktnímu determinismu; pod vlivem
Spinozy, Wundta a fysiologické psychologie zastával teorii psychofysického
paralelismu, podle něhož “duševní” a “hmotné” jsou dvě stránky jedné a téže
skutečnosti, jejíž vlastní podstata nám uniká; naše poznání je omezen jen na
“jevy” (Comte, Spencer, Milí a novopositivism). Positivism byl tedy natura
lismem, prostým noetické primitívnosti materialismu; laikovi, ba i některým
filosofům tento rozdíl zdál se být podružný, ale nikoliv fanatickým a primi
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tivním materialistům rázu Leninova; vzpomeňme jeho nenávistných útoků
proti novopositivistům Machovi a Avenariovi v knize “Materialism a empiriokriticism”. (Slyšel jsem, že tato kniha se stala po r. 1948 hlavní učebnicí v indoktrinačních komunistických kursech a že pologramotní aparátčíci v potu tváře
vykládali marxistickou dialektiku nedobrovolným “žákům”.) Na druhé straně
cítili jsme oba, já i Patočka, že Kozák si kritiku positivismu poněkud zjedno
dušoval; neurofysiologii prohlašoval za “irelevantní” (to bylo jeho oblíbené
slovo) a skutečnou kritiku psychofysického paralelismu (jenž v USA je znám
pod jménem “double aspect theory” a je hájen mezi jinými libereckým rodá
kem Herbertem Fieglem) nepodal; rovněž ne Rádi, který mne vždy jen odkázal
na Drieschovu knihu Lieb und Seele. Také nám vadilo, že Kozák měl sklon
k opakování, což bylo následkem toho, že se zabýval čím dále více politikou a
na filosofii mu zbývalo méně a méně času (v roce 1935 byl zvolen poslancem za
pardubický okres). Tak se stalo, že jeho argumenty se nejen opakovaly, ale i
někdy v nich rétorika nahrazovala logiku: na př. když prohlásil za největší
vyvrácení Krejčího teorie jeho duševní aktivitu na vzdor jeho fysickému stáří argument opravdu žurnalistické úrovně. Zesměšňoval Krejčího mechanické
pojetí zkušenosti - “svět není pro Krejčího nic než mechanický Betlém” (!); při
pomněl jsem Kozákovi později v exilu, když jsem ho navštívil v Oberlinu v
USA, že by měl být důsledný a aplikovat stejnou kritiku na positivism a determinism Benešův, jehož pojetí skutečnosti je stejným “mechanickým Betlé
mem”. Jeho nepříliš filosofická odpověď byla, že “Beneše zásadně nekritisuje”...
Co se týče Emanuela Rádla, dráždil, znepokojoval, ba i dopaloval nás mno
hem více. Otřásal naším pojetím filosofie jako nezaujatého zkoumání a hle
dání podstaty skutečnosti; cítili jsme sice, nejdříve podvědomě, později čím
dále jasněji, že filosof nemůže se vyhnout sociální zodpovědnosti - ale těžko
bylo souhlasit s metodou, jíž Rádi při tom používal - mohlo-li se vůbec mluvit
o metodě. Rádi byl případem “dogmatika aktuálnosti”, často užívajícího ka
zatelského a velmi útočného tónu, jenž filosofy nutně musel odpuzovat, zvláště
když se dopouštěl při tom řady křiklavých nespravedlností. Pamatuji se, jak
Patočka přišel z první schůze redakční rady České mysli, jež se ustavila po
resignaci prof. Krejčího; v novém programu byly vytýčeny dva hlavní body “aktuálnost filosofie” a - “geniálnictví se zakazuje”. Jan správně cítil, že druhý
bod byl zaměřen proti teoretickému a kontemplativnímu postoji vůbec - a to
nás dopalovalo. Většina myšlenek, jež Rádi hájil, sedala formulovat mnohem
přesvědčivěji a soustavněji, ale metodičnosti a soustavnosti se Rádioví právě
nedostávalo. Souviselo to s tím, že - jak se sám přiznal - byl velmi špatným
učitelem již na střední škole. Vzpomínám, jak při přednášce nám vypravoval
o svém učení na pardubické reálce; žádnou disciplinu neměl - a na konec se
stalo, že při příchodu do učebny celá třída stála na hlavě... Přednášení na uni
versitě ho také nebavilo; často nepřišel vůbec a při zkouškách (kolokviích)
nejhorší známka byla “dobrá”: (Jednou mi podepsal kolokvijní vysvědčení
bez zkoušení, protože spěchal.) V tom ovšem nebyl sám; vědecká tvořivost
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je často doprovázena nechutí k pedagogické rutině - je ovšem základní chybou
pokládat universitní přednášky za rutinu a obtíž. Ale Rádi prostě neměl trpě
livosti a discipliny. Tyto nedostatky se projevily i v jeho knihách - a to tím více,
čím byl starší. I v jeho poslední vynikající knize Dějiny vývojových teorií, jež
byla přeložena do tří jazyků (němčiny, angličtiny a španělštiny) jsou rysy, jež
Meyerson shledal “bizarními” (De 1’explication dam les Sciences, I, p. 228),
zatím co Eric Nordenskiold, jenž respektoval Rádla více jako historika biolo
gie než filosofa, shledal jeho četné filosofické digresse “někdy vtipné, ale častěji
kuriósní” (The History o f Biology, p. 611). Ukvapenost, nesoustavnost, ne
kázeň - to vše zmenšovalo Rádlův vliv a zeslabovalo přesvědčivost i jeho cen
ných a pronikavých postřehů. Jan Patočka to tehdy charakterizoval velmi při
léhavě: Rádi u nás zavedl “filosofii od oka” - t.j. nedostatek pojmové přesnosti
a koherentní argumentace. Tyto nedostatky vyvrcholily v jeho Dějinách filo
sofie, jež byly napsány velmi chvatně (snad v předtuše přicházející choroby?)
počátkem let třicátých, kde negativní účinek kvapných a nespravedlivých charakterisací je ještě zhoršen trapně chtěnou lidovostí slohu.
A přece zrna zlata svou vahou převažují písek, jimiž jsou promísena. Po
drobný a propacovaný rozbor Rádiový filosofie a jejího vývoje dosud podán
nebyl a v rámci tohoto článku není pro něj místa. Budiž mi dovoleno jen nazna
čit v čem vidím základní inspiraci jeho filosofie. Rádi byl metafysický dualista:
nebylo náhodou, že opětovně prohlašoval Platona za “největšího filosofa všech
věků”. Základem jeho dualismu byla jeho filosofie organického života: pod
vlivem Driesche odmítal mechanism v biologii. Věřil, že životní děje nejsou
beze zbytku vysvětlitelné fysikou a chemií, protože v nich působí činitel nefysikální - entelechie - který stojí mimo prostor a čas, ačkoliv působí do prostoru
a času. Odtud byl jen krok k názoru, že nad přírodní skutečností stojí “krá
lovství tiché a neměnné”, mimo prostor a čas, podobné Platonově říši idejí či
spíše ideálů, které dodávají smysl přírodnímu dění. V etice to znamenalo thesi o
neodvoditelnosti mravních norem ze skutečnosti, aťjiž biologické nebo psycho
logické. Zde je kořen Rádiová moralismu (a někdy i moralisování) a jeho
aktivního postoje ke skutečnosti; odtud jeho originální (ale poněkud zúžená)
definice filosofie “jako programu pro reformu světa”. Není pochyby, že Rádlův
odpor k monismu byl posílen vlivem Masarykovým; jako Masaryk odmítal
stejně energicky naturalistický monism materialistů a positivistů jako monism
pantheistů a mystiků. Není pochyby, že vedle Driesche Masarykův vliv byl
rozhodující; ve svém anti-monismu a aktivismu Rádi byl jediným, nebo téměř
jediným žákem či spíše pokračovatelem Masarykovým. To byl také názor Pa
točkův před válkou i po válce, jak dokazuje nedávná studie Jana M. Lochmana
(T.G. Masaryk in Perspective, 1981, pp. 82-95; Proměny 17/4 1980,pp. 87-95).
Bohužel faktem je, že Rádlův dualism zůstal pojmově nevyjasněn a nevypra
cován a myslím, že se nemýlím, vidím-li příčinu toho v tom, že byl příliš zatížen
vlivem Drieschovým. Driesch byl ovšem biologem světového jména v první tře
tině dvacátého století, který se domníval, že experimentálně prokázal auto
nomii životních procesů a Rádi byl o tom přesvědčen také (viz Dějiny vývojo- *
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vých teorií, p. 485-94). Ale hlavní obtíží Drieschova (a Rádiová) dualismu
není okolnost, že Drieschovy pokusy se nepokládají dnes za průkazné, ale že
oba - Driesch a Rádi - ignorovali současnou revoluci ve fysice. Driesch se velmi
důrazně postavil proti teorii relativity ve spise Relativitätstheorie und Welttanschauung, a na filosofickém kongresu v Praze r. 1934 proti moderní fysice
vůbec - a Rádi ho v tom následoval. (Svědčí o filosofické toleranci Rádiově
a Rádiová oddaného žáka Dr. Zdeňka Smetáčka, redakčního tajemníka České
mysli, že otiskli v tomto časopise mou ostrou kritiku zmíněné Drieschovy knihy
a podobně zaměřenou mou filosofickou prvotinu “Fysika a psychofysický
problém” r. 1933. Stále si člověk elegicky vzpomíná, jak “otevřenou spo
lečností” byla československá filosofie za první republiky!) Tak Driesch i Rádi
ustrnuli v příkrém dualismu téměř stejného rázu jako dualism Descartesův se
všemi příslušnými obtížemi. Zřejmě nepochopili, do jaké míry likvidace me
chanistických modelů ve fysice ohrožuje mechanistické pojetí života a celkový
mechanicko-deterministický obraz světa vůbec. Jako o všech problémech, mlu
vili jsme o toms Patočkou, jenž s humorem prohodil: “Ten Driesch má opravdu
takovou sprostou (sic) teorii hmoty!” Myslím, že to byl jeden z opravdu ne
šťastných Rádiových omylů; jeho rozsáhlé přírodovědecké a filosofické vzdě
lání ho přímo předurčovalo k tomu, aby jako žák a pokračovatel Masarykův
prohloubil a odůvodnil Masarykův filosofický dualism - ale nestalo se tak,
Rádi, jenž nevěřil Darwinově interpretaci vývoje, nepřestával věřit Newtonově
fysice, z jejíchž předpokladů darwinism vycházel. Když jednou jsem ho po
přednášce vyprovázel ze zoologického ústavu na Karlově k tramvaji na náměstí
Petra Osvoboditele a pokoušel jsem se ho přesvědčit (beznadějná situace pro
mladého PhC tváří v tvář přednímu českému filosofovi světového jména!),
odbýval mě s úsměvem: “Já těm pánům (-fysikům) nevěřím...” (Méně omluvi
telný byl případ Hostinského, profesora teoretické fysiky na brněnské universi
tě, jenž prohlásil v kulturní kronice “Lidových novin”, že Einsteinova teorie
je “odbytou věcí”... To bylo někdy r. 1947 - dva roky po Hirošimě!)
Jednou z hlavních příčin, proč Rádi se přestal zajímat o pokroky věd, bylo
jeho rostoucí přesvědčení, že na poznání, na teoretickém obraze skutečnosti
nezáleží. Nemám po ruce jeho Dějiny filosofie, ale mám vypsaný důležitý
odstavec z této knihy, jenž charakterisuje tehdejší myšlení Rádlovo velmi
výstižně a jenž plně vysvětluje Rádlův příklon ke křesťanství, jak se projevil
v jeho spolupráci s J. L. Hromádkou a jeho vydáváním Křesťanské revue:
Učedníci Ježíšovi také nikdy nepřistoupili k Ježíšovi s theoretickými otázka
mi a Ježíš nikdy žádnou theoretickou odpověď jim nedal. Světoborné učení,
nejhlubši ze všeho, co známe aje zcela prosté theorie! (Autorem podtrženo.) Otázka, co mám dělat, je základní otázkou evangelia: “Mistře, co čině, život
věčný obdržím?” Sokrates a Plato se naproti tomu ptají, jaká je podstata
skutečnosti?
Krásně a sugestivně řečeno - ale ne zcela přesvědčivé. Citovaná slova o “věč-
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ném životě” jasně ukazují, že křesťanství není “zcela prosté” teorie, naopak;
jeho praxe předpokládá velmi určitou odpověď na otázku o podstatě sku
tečnosti - v tomto případě skutečnosti a nezničitelnosti ducha. Rádlovo tvrzení
není ani historicky pravdivé; historikové křesťanství s Albertem Schweitzerem
v čele se shodují, že Ježíšovo působení je nepochopitelné bez jeho eschatolo
gického obrazu brzkého konce světa. A ovšem nejméně měl s Rádlem souhlasit
jeho tehdejší a později tak neslavně proslulý spojenec J.L. Hromádka, bdělý a
nevalně snášenlivý strážce protestantské orthodoxiea nicejského kréda, formu
lovaného ve čtvrtém století po Kristovi: to že není teorie? To že není určitá
odpověď na otázku o podstatě skutečnosti? Není theism, ať Hromádkův, či
(podstatně odlišný) theism Rádlův a Masarykův takovou odpovědí? Nebojo
val Hromádka a Rádi (a před nimi Masaryk) proti redukci náboženství na
pouhou citovou mlhu, Schleiermacherův “cit závislosti”, nebo Spencerův
“cit nepoznatelna”? Nezdůrazňoval Hromádka, nemýlím-li se v brožuře “Křes
ťanství a vědecké myšlení”, že křesťanství musí být určitým “světovým názo
rem”?
Tato okolnost dodávala spojenectví Rádla a Hromádky určitého zbarvení
umělosti, jíž si Rádioví žáci neuvědomovali. Je těžko si představit, že ani Rádi,
ani Hromádka si neuvědomovali hlubokých rozdílů, které je dělily. Na jedné
straně filosof, biolog a historik věd, zcela proniknutý evolučním obrazem svě
ta, i když usiloval o duchovní přehodnocení myšlenky vývoje; na druhé straně
konservativní theolog, žák ultrakonservativního Maria Bartha, zcela loyální
středověkému apoštolskému krédu.
Ostatně z poslední, posmrtně vydané knihy Rádiový, Útěcha z filosofie, je
zřejmé, že její autor se otázce po “podstatě skutečnosti” nevyhnul. Útěcha
z filosofie je ovšem jen nárys, chvatně vržený na papír před jeho smrtí, aleje
v ní zřetelně vidět jak hluboce odlišný byl jeho theism od theismu Hromádkova
a tradičního theismu vůbec. Hromádkův bůh byl tradiční nebeský mocnář,
“pán přírody a dějin”, dirigující vesmír i v nejmenších detailech; v brožuře
Ústřední principy protestantismu přijal bezvýhradně nauku o predestinaci “i neposlušnost Adamova byla v radě boží”! Rádi nikdy se tak nevyjadřoval naopak vzpomínám, jak v přednáškách kritisoval Kierkegaardovo obdivování
biblického mythu o Abrahamovi a Izákovi, podle něhož Bůh stojí mimo dobro
a zlo, a jehož rozkazu nutno poslouchat, i když se příčí našemu svědomí.
Rádlův “bezbranný Bůh” je zcela jiného druhu; není to bůh hřímání a blesků jeho superiorita je rázu mravního, nikoliv mocenského. Aniž by o tom věděl.
Rádi se velmi přiblížil pojetí ne-všemohoucího Boha amerických personalistů
a A.N. Whiteheada, jehož filosofie teprve teď počíná pronikat do Evropy,
ovšem jen západní. Podobnost pasáží Whiteheadových, citovaných J.M. Lochmanem, a závěrečné kapitoly Proces and Reality je opravdu nápadná. “Horším
modlářstvím”, praví Whitehead v této knize (p. 520), “je připodobňovat Boha
k obrazu egyptských, perských a římských vládců. Církev dala Bohu přívlastky,
které náležejí výlučně Caesarovi... Existuje však v galilejských počátcích křes

58

ťanství jiný prvek... Nezdůrazňuje ideu vládnoucího Caesara nebo tvrdého
moralisty, ani nehybnou příčinu pohybu. Upozorňuje na prvky něhy ve světě,
které působí láskou, pomalu a bez hluku, a naplňuje svůj účel bezprostřední
přítomností království, jež není z tohoto světa...” Nebo jiná pasáž, jíž podávám
raději v originále: “He (God) does not create the world, he saves it: or, more
accurately, he is the poet of the world, with tender patience leading it by his
vision of truth, beauty and goodness.” (p. 526). Těžko nevzpomenout Březi
novi závěrečné básně ve sbírce Větry od pólů s podobným ústředním motivem.
Filosofický “happy end”? Tak mi Patočka jednou charakterizoval poslední
knihu Bergsonovu, ve svých závěrech tak příbuznou Whiteheadovu myšlení.
Nemyslím, že tato charakteristika je spravedlivá, leda bychom pokládali za
“happy end” vše, co se nesrovnává s thesí totální absurdity světa, jak ji hlásá
Schopenhauer, Sartre nebo dnes Jacques Monod. Nemám možnost zjistit, jak
reagoval Patočka na poslední knihu Rádiovú; v Čechách v létě 1977jsem slyšel nemýlím-li se od Dr. Františka Laichtera, bývalého nakladatele - že Patočka
nakonec prohlásil, že “Rádi měl ve všem pravdu”. Myslím, že to byla do jisté
míry řečnická nadsázka, jíž Patočka chtěl naznačit, že dospěl k positivnějšímu
hodnocení Rádla než dříve. Jak Patočka smířil své nové ocenění Rádla se svým
příklonem k Heideggerovi, je jiná otázka, jíž se bude muset zabývat příští inter
pret české filosofie. Nebylo by žádnou hanbou, zůstaly-li tyto radikálně
odlišné prvky u Jana Patočky nesmířeny; jak Ferdinand Peroutka napsal bystře
při úmrtí F.X. Saldy, čím bohatší a složitější osobnost, tím těžší je synthetisovat její různorodé prvky. Jednou věcí jsem si však jist: u pramene Patočkova
nekompromisního a statečného postoje na konci jeho života stál Rádi - a Plato nikoliv oportunistický a pesimistický Heidegger.
Když jsme již u těch “posledních věcí člověka”: budiž mi dovoleno vzpome
nout ještě jedné diskuse, již jsme spolu měli. Bylo to jednou po odpoledním
semináři, když Jan z nějakého důvodu nespěchal domů a tak jel se mnou na
večeři do Studentského domova. Po večeři jsme bezcílně chodili v okolí a bylo
to asi sousedství pathologického ústavu pod Albertovem, jež asociací vyvolalo
vzpomínku na nedávnou smrt mé maminky; tak diskuse se nevyhnutelně stočila
k problému osobní nesmrtelnosti. Je to problém, jemuž se žádný myslící člověk
nemůže aspoň jednou v životě vyhnout, nejméně pak filosof. Je pravda, že mezi
průměrnými vzdělanci problém se odbývá pokrčením ramen - vzpomeňme
Peroutkovy poznámky o “naivitě” Masarykově - ale myslím, že se jedná spíše o
strach vypadat “nemoderní” než co jiného. (Titíž agnostikové si neváhají objed
nat církevní pohřeb - lidí, jako Herbert Spencer, jenž zakázal církevní obřady
nad svým hrobem, není mnoho.) Určité nedorozumění také pochází z toho, že
lidová obraznost směšuje dva podstatně odlišné pojmy - tělesné vzkříšení a
duchovní nesmrtelnost; první polomythický pojem je přijímán jen velmi konservativními theology, ale téměř nikdy filosofy, i když - jako např. Kant - nevylu
čují pojem druhý. Onoho večera to nebylo jistě poprvé, co jsme to s Janem
diskutovali; probírali jsme důvody pro a proti. Závislost ducha na nervové
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soustavě je nejpopulárnějším argumentem proti; na druhé straně jsme vzpo
mněli Bergsonova argumentu, že prokáže-li se byť i jen částečná nezávislost
vědomí na hmotě, břímě důkazu spočívá na těch, kteří přetrvání ducha popírají.
Tehdy nebylo ještě soustavného experimentálního zkoumání ESP (extra
sensory perception); teď i positivisté jako prof. Feigl připouštějí, že “evidence
pro telepathii se nedá odbýti líným pokrčením ramen”; jediné, v co mohou
doufat, že bude vysvětlena fysikálně, nějakým nepravděpodobným druhem zá
ření. Podobné stanovisko zaujímá dnes sovětská věda, kde je řada parapsycho
logických institutů, ačkoliv ještě r. 1965 sovětská encyklopedie definuje tele
pathii “jako idealistickou antisociální fikci”. (Jako vždy, sovětský postoj je ryze
praktický; ESP stejně jako moderní fysika se nehodí do materialistických sché
mat, ale to sovětské vládě nevadí technicky plně je využít; je možno si předsta
vit něco užitečnějšího pro špionáž než ESP?) Otázka aspoň částečné nezá
vislosti ducha od nervové soustavy je stále otevřena a každá odpověď, ať po
sitivní, či negativní, je riskantní “leap of faith”. Jak Jan tehdy poznamenal,
“skutečnost má tento problém rozřešen” - nejistota je v našem hledání. Psy
chologická nevýhoda positivní odpovědi je v tom, že vybavuje představu
okřídlených bytostí, brnkajících na harfu a zpívajících nekonečné chorály - a je
to patrně takový komplex primitivních představ, jenž vede tolik lidí k soucitné
mu pokrčení ramen. Odpověď na otázku závisí od odpovědi na širší a hlubší
otázku: je život lokální nemocí zemské kůry a duch pouhým akcidentem ve
vesmíru - nebo je tím nejpodstatnějším prvkem skutečností? Nemám pochyb
ností, které odpovědi Jan Patočka dával přednost.
II.

Od podzimu 1932 naše styky velmi prořídly vlivem vnějších, “zeměpisných”
faktorů. V září 1932 Patočka počal učit na kutnohorské reálce; dosud mám
pohled od něho, datovaný 9. IX 1932, s obrázkem chrámu sv. Barbory a padesátihaléřovou známkou Miroslava Tyrše. Ale již za měsíc odjížděl na celoroční
pobyt do Německa, kde studoval nejdříve v Berlíně a druhý semestr ve Freiburgu. Udržovali jsme dočasnou korespondenci, ale ta nenahradí nikdy každo
denní konversaci. Jan se plně ponořil do studia německé filosofie, zejména
Husserlovy fenomenologie, a z intensivního soustředění ho nevyrušily ani
dramatické události v Německu r. 1932-1933. Tehdy jsem začal cítit, že se naše
cesty rozcházejí. Neběželo ani tak o konflikt názorů jako spíše devergenci záj
mů. Patočka ztrácel víc a víc zájem o vědy a zvláště o jejich filosofický význam;
to bylo ovšem v tradici německého filosofického idealismu, jež pokračo
vala ve fenomenologii a existencialismu. Na druhé straně já cítil čím dále zře
telněji, že vědecký obraz světa nelze odlučovat od filosofického Weltanschauung a že úkolem filosofie je také interpretovat revoluční proměny, ji
miž prochází zvláště fysika od počátku století a jež profesor E. Kohák správně
označil jako “mezník v novodobém myšlení”. Patočka se přikláněl k názoru,
že funkcí vědy je matematický popis fysické skutečnosti a nic jiného (v bez
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děčném souhlasu s positivistickým pojetím vědy); já na druhé straně jsem pře
svědčen, že není aktuálnější úlohy pro filosofii než zhodnotit obsah - a nejen
formu - všech převratných objevů, charakterizujících vědu po r. 1900. Rozdíl
v názorech a divergence zájmů neměly vliv na náš osobní poměr. Na podzim r.
1933 jsme se shledali opět a občas se stýkali, Patočka tehdy procházel dočasnou
těžkou vnitřní krisí a nikdy nezapomenu jeho naprostou důvěru, sjakou se mně
s tím svěřoval.
Ale na pravidelné rozmluvy zbývalo málo času; já byl tehdy (1934-1936) cele
zaměstnán přípravou na státní colloquia, státní práce a státní zkoušky (filo
sofie, matematika, fysika) a současně přípravou disertace a studiem na přísluš
ná rigorosa; mimo to, Patočka se zřídka vyskytoval na fakultě, protože mimo
vyučování na střední škole všechen volný čas věnoval přípravě své habilitace.
Vzpomínám, jak jsem ho někdy v lednu 1937 navštívil na vyšehradské reálce;
říkal mi, že připravuje článek do plánovaného Benešova sborníku o Benešo
vě filosofii, kterou pokládal za modernější než Masarykovu, již tehdy charakterisoval jako “antikvovanou”. Vím, že mě to dost překvapilo, protože Beneš byl
ovlivněn positivismem devatenáctého století nepoměrně více než Masaryk;
naznačil jsem to již v článku o Kelsenovi v Laichterově Naši době o několik
měsíců později. Patočka mi též radil, jak a kde si opatřit revisi francouzského
resumé disertace, jež vyšla o rok později, zhruba v době rakouského anšlusu.
Někdy v té době také vyšla Patočkova kniha Přirozený svět jako filosofický
problém, již autor předložil jako habilitační práci; J.B. Kozák byl pro, J. Král
proti habilitaci. Sám jsem měl v úmyslu napsat referát o knize do České mvsli,
ale rušné události podzimu 1938 a jara 1939 to zmařily. Omlouval jsem se Pa
točkovi za nedodržení slibu krátce před svým odjezdem do Francie, kam jsem
jako recipient stipendia Denisova ústavu v Praze odjížděl v srpnu 1939; to byl
po léta můj poslední písemný kontakt s mým dlouholetým přítelem; válka zne
možnila na léta styk nejen s ním, ale s domovem vůbec.
Nemá smyslu a nepatří do rámce těchto vzpomínek mluvit, byť i jen zběžně,
o mých vlastních zkušenostech v létech 1939 - 1946. Stačí, řeknu-li, že to bylo
dlouhé, složité a občas dramatické putování z Prahy (lépe řečeno, že severo
českého pohraničí, kde jsem působil 1937-38 až do Mnichova) via Paříž, Mar
seille, Dakar a Casablanca do USA a pak - r. 1946 - zpět do Prahy. S Patočkou
jsem se poprvé setkal až koncem června 1947 po návratu z Olomouce, kde jsem
působil r. 1946-47 na nově zřízené universitě Palackého. Zvláštní a symbolickou
shodou okolností jsme se potkali - před francouzským knihkupectvím Pemmeretovým, kde jsme patnáct let před tím vyhlíželi nové francouzské knihy...
Bylo to radostné, ale krátké setkání těsně před mým odjezdem na venkov; tak ke
druhému a delšímu setkání došlo až v září (mám poznamenáno, že to bylo
prvního dne v měsíci) v dejvické kavárně. Tehdy si Jan velmi stěžoval na obtíže,
na něž naráželo jeho jmenování na universitě; změněná politická situace se již
počala zřetelně projevovat i ve školství, ačkoliv ministerstvo školství bylo
ještč v rukou národně socialistických. Ta se také projevovala v trapně oportu-#
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nistických konversích některých českých filosofů k “marxismu”; jako fenomenologa Ladislava Riegra a positivisty Vladimíra Tardyho. Seděla s námi též
Jiřina Popelová, jež tehdy Patočkovým kritickým poznámkám pokrytecky
přizvukovala; za několik měsíců později se z ní vyklubala opravdová “velemarxistka”, jak ji charakterizoval profesor Odložilík. (Patočka při mé návště
vě Prahy r. 1968 prohodil o její marxistické ethice, tehdy publikované: “Nečti
to - není to nic než sklerosa”.) Tato dlouhá rozmluva nezvětšila mou touhu
zůstat v ČSR; bylo zřejmé, že demokracie byla u nás na ústupu - a s ní i svoboda
filosofického myšlení.
Tak jen o něco později - v lednu 1948 - jsem byl opět na cestě do USA. Cesta
holandskou lodí přes moře trvala tehdy dobrých deset dní a tak byl čas na psaní
dopisů; mám poznamenáno, že 16. ledna psal jsem dopis Patočkovi, datovaný
“v mlhách u New Foundlandu” . Odpověď jsem dostal od něho brzy na mou
tehdejší adresu v Pennsylvanii; vyslovil upřímnou naději, že se vrátím (k puči
ještě nedošlo) a dal mi cenné bibliografické informace o Romanu Ingaidenovi,
jež jsem později použil ve své práci. Únorový puč měsíc po mém příjezdu zna
menal další drastické omezení kontaktu s domovem a prakticky znemožnil
jakoukoliv korespondenci filosofického druhu. (Teprve po létech mi Patočka
potvrdil, že obdržel jeden separát mého článku.) Ztráta kontaktu trvala tehdy
mnohem déle - až do r. 1962. Teprve tehdy, krátce po mém příchodu na bos
tonskou universitu, byl jsem mile překvapen dopisem od něho. Nepřišel poštou,
ale byl mi doručen mým kolegou, profesorem R. Cohenem, který navštívil na
krátko Prahu. Dopis byl datován 1. listopadu 1962 a má záhlaví “Filosofického
ústavu československé akademie věd” v Praze. Vyjadřoval upřímnou radost
nad mým jmenováním v Bostonu a upřímně mi blahopřál. Psal, že se pokouší
“podle možností” pracovat a zmiňoval svou historickou knihu o vývoji pojmu
pohybu s titulem “Aristoteles, jeho předchůdci a kritikové”, která byla právě
v tisku. Ale jinak obsah dopisu byl smutný. Zmiňoval se o své nemoci a o ne
moci své manželky, jež byla již po druhé na psychiatrii, pokaždé pět měsíců;
končil větou: “Kdybys měl čas a chuť vzpomenout si na starého kamaráda,
velmi by ho to potěšilo.”
Tu větu jsem měl v paměti, když jsem přijel do Prahy r. 1965, kde bylo zře
telné “tání”. Zavolal jsem ho telefonicky a on nás navštívil; tehdy teprve jsem
se dozvěděl více smutných podrobností, které jen naznačil ve svém dopise.
Nebyla to vlastně rozmluva, nýbrž dlouhý monolog, v němž mi vyléval své
srdce. Tehdy ještě nebyl politicky pronásledován, dokonce bylo mu umožněno
pracovat; ale tragický incident nesmírně zkomplikoval a ztížil život celé rodiny:
někdy v padesátých letech jeho vlastní syn, tehdy studující gymnasia, šel místo
do školy do blízké obory “Hvězdy” na Bílé Hoře (Patočkovi bydleli na Břevno
vě). Všiml si ho detektiv, který ho sledoval a zjistil, že na jednom místě chlapec
vyryl nebo namaloval tehdejší slogan Eisenhoverovy kampaně “I like Ike”.
Nic necharakterisuje morbidní podezíravost tehdejšího stalinského režimu ví
ce, než tato okolnost - detektiv, špehující polodospělého chlapce! Ale to není
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ještě ničím ve srovnání se mstivou brutalitou, s jakou režim jednal s ním a celou
rodinou. Otec viděl, že je zle a věděl, že chlapec nebude moci zůstat ve škole;
proto zašel ihned do gymnásia a odhlásil chlapce z ústavu. Ale bylo mu řečeno,
že to nestačí: že syn je vyloučen ze všech ústavů v republice! To bylo nervově
neúnosné pro matku, jejíž zhroucení skončilo bezmála tragicky a jež se nikdy
z toho nevzpamatovala. I pověstnému fanatikovi Arnoštovi Kolmanovi. auto
rovi slabomyslného článku v Tvorbě 1946 “Největší osobnost současné vědy”
(-J.V. Stalin) se to zdálo kruté: “Vždyť to byla přece jen hloupost”... V r. 1965
syn měl povoleny jen nějaké večerní nebo dálkové kursy a tíha jeho vyučování
spočívala na otci. Při poslední návštěvě r. 1973 mi Patočka sděloval, že syn je
stále jen topičem...
V r. 1965 mi sděloval také jiný stejně příznačný případ. Kdyžjsem ho vypro
vázel k tramvaji, ptal jsem se ho na osud Zdeňka Matouše, který jako plachý
student sedával pilně a vytrvale ve studovně filosofického semináře. Byl to
idealistický komunista stejně jako jeho otec, vzpomínám-li si dobře, profesor
v Náchodě. Prohodil jsem, že se mu asi vede dobře jakožto starému členu stra
ny. Nemohl jsem se více mýlit: soudruh Matouš ml. se odvážil v r. 1950 poslat
protestní připiš vedení strany, kritisující některá porušování “socialistické
zákonnosti”. Reakce partaje byla rychlá a brutální: byl zbaven profesorského
místa a do konce života zůstal dělníkem... Nebyl rehabilitován ani v roce 1968.
Po roce 1965 jsem viděl Jana již jen dvakráte: v roce 1968, když jsme strávili
asi půl hodiny procházkou po Břevnově, a naposledy v r. 1973, kdy jsem ho
navštívil v jeho bytě. Je příznačné, že při obou návštěvách se konversace točila
hlavně kolem současných událostí. V roce 1968 nej naléhavější otázkou bylo:
zakročí Rusko, nebo ne? Patočka nebyl zcela pesimistický (já se přiznávám, ze
také ne) - proto mě znovu nabádal, že bych se měl ještě vrátit. V roce 1973 se
naše rozmluva jen krátce dotkla filosofie: Patočka si stěžoval, jak v současné
české filosofii je sklon dívat se na klasické myslitele filosofické jako "na mrt\é
psy”. Není to účinek marxistické indoktrinace; je to též reakce proti ní - odtud
popularita Sartreova a existencialismu vůbec - vlastně jen proto, že jsou teď
módní na Západě. Sám jsem tehdy ještě netušil, že Patočka se zřetelně přiklonil
k Heideggerovi, jak vysvítá z jeho studií o Masarykovi; kdybych to věděl, došlo
by jistě mezi námi k živé výměně názorů. Při žádné své návštěvě jsem se ne
setkal s jiným členem rodiny: r. 1965 jeho manželka byla již nemocná, v r. 1968
Jan byl již vdovcem; jeho syn byl vždy v zaměstnání.
Při mé další návštěvě Prahy r. 1977 Jan Patočka již nebyl mezi živými; zemřel
za známých okolností několik měsíců před tím. Týž brutální tlak. jenž dolehl
před tím tak těžce na jeho rodinu, dolehl i na něj a zkrátil jeho život. Ale Pa
točka byl také obětí naivnosti a neschopnosti dvou posledních amerických
presidentů, Forda a zvláště Cartera; marné naděje, vzbuzené “dohodou” v Hel
sinkách a Carterovým mluvením o lidských právech, jen usnadnily režimu
zjistit ty, kdo s ním nesouhlasí, a likvidovat je, ať již přímo nebo nepřímo. Člo
věk, jenž byl jedním z řečníků na Patočkově pohřbu (a jen později zemřel /.a
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velmi podezřelých okolností), mi popsal, jak policejní helikoptéry a motocykly
kolem hřbitova rušily hlukem pohřební obřady a jak detektivové v civilu brali
ostentativně snímky účastníků pohřbu. To mi připomnělo, jak při staroměst
ských popravách v červnu 1621 se také hlučně bubnovalo, aby se hlukem pře
rušila poslední slova odsouzených. To se zdá být trvalým a tragickým rysem
našich dějin: proti myšlenkám práva a svobody dovedli jejich nepřátelé posta
vit vždy jen bezduchý rámus a fysické násilí. Vidím teďv duchu Janovu jemnou
sensitivní tvář, jak říká s výrazem vždy trochu plachým a váhavým, jako člověk
který vždy váží každé slovo: “Pravdu je možno přehlušit nebo dočasně umlčet ale nikdy ji nelze zničit”.
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Neboj se ničeho
Neboj se, ničeho se neboj
a třeba bylo nejvíc zle
vždycky se někde najde člověk
který se vejde na housle
Básně Jana Skácela z posledních let jsem vlastně vždycky nejdřív četla buď
na útržcích papíru nebo na osmerkách neuměle sešitých hrubou nití - verše
opisované na stroji nebo přepisované ručně - a vzpomínám si, s jakým užaslým
dojetím jsem brala do ruky petliční vydání Chyby broskví pečlivě svázané do
hrubého plátna. Někde po špinavých brněnských ulicích chodil básník, jakého
v zemi moravské nebylo od dob Halasových, chudoba se mu věšela na paty,
jediný jeho verš nesměl být vytištěn a přesto jeho poesie byla a je milována.
Čtyřverší Oříšků pro černého papouška už za mnou putovala přes oceán
jedno po druhém, vybírala jsem je z dopisů jako malé klenoty a srdce se mi nad
nimi svíralo. Stejnou cestou přišly i básníkovy sonety o lásce.
Skácelova poesie není mnohomluvná, není v ní bombastických metafor a
siláckých slov, je to poesie komorní, která se vtírá do duše a nechává za sebou
stopu takřka hmatatelnou. Člověk si v ní “říká” tak jako si lidé zbožní říkají
v modlitbách - básník ostatně svá čtyřverší nazývá “Střelné modlitbičky” a její existenciálni poloha je stejná jako u starých lidových písní. Dotýká se
života i smrti stejně bezprostředně. Přes všechen smutek v ní není trpkosti, není
v ní zloby. Je to poesie, která pomáhá unést život.
B r (Brno)
Stále jsou naši mrtví s vámi
S tá le js o u n a ši m r tv í s v á m i
a n ik d y v la stn ě n e jsm e sa m i.
A p ř ic h á z e jí ja k o s tín y
ve vlasech p o p e l, k u s y h lín y.
T váře ja k o b y v y m a z a n é
a p ř e c e se jen p o z n á v á m e .
Po ch rpách , k te r é k v e t/v vlo n i,
sla b o u n c e jejich ru ce von í.
Tiše m n e z d r a v í ja k o sv é h o
h r b á č k a času p ř íto m n é h o .
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S o n e t o lá sc e a o b á sn íc íc h

Z p ř a d ý n k a času a sp o ň je d n u niť
d o je h ly n a v lé c i, v s r d c i z a v ř ít ránu,
to c h tě l b y b á sn ik .
A b ílo u s o lí ch le b a p o s o lit.
S m u tn é m u P ie ro tu r á d b y d a l tu rú ži,
j e ž r o z k v e tla , k d y ž d o z r á l v řece stín
a b e z trn ů je.
A sá m b y s c h o v a l o č i d o k v ě tin .
N a je d n o u zč e rn a la však p ř e s n o c všech n a sůl,
z p ř e d e n a času
to u h a d o u tn á k m o tá ,
v e le to č rů že z a b il P iero ta
a z k r o tiv b á sn ík n a k o le n o u s la v í
ty s ta r é lá sk y, k te r é n ereza ví.

Son et s krajinou m ísto náhrdelníku

a p r o to ž e u ž b r z y ze stá rn e m e
a b u d e m e ja k o d o m y p tá k ů ,
n a še l jse m p r o te b e krajin u ,
k d e je n a p a je d lo ,
rů žo vý kopec,
p ropadán í
a ta k é strá ň ,
na k te r é p a m ě ť je š tě trvá.
A d á m ti ji,
ja k o jse m v ě n o v a l ž iv o t v la tn í sm rti,
k d y ž jse m ji te n k r á t p ř e m o h l
na s lo n í lo u c e
v tr á v ě n ešla p a n é.

S o n e t o z á p a su s a n d ě le m

H las v p r u s k é m o d ř i zazn el,
n e zn a je s lito v á n í,
h le a n d ě l p o d iv e n í
d o tk n u l se jejich sk rá n í.
A o n i zá p a sili,
c o s ta č ili j i m sily
c e lo u n o c s a n d ě le m
A ž z a s tih l j e den.
U ž z v o n y v y z v á n ě jí
a p o m o c i j i m není,
m ů j b o že , b u ď j a k buď.
P u stíš nás? P ra v il a n o,
a n d ě l a b y lo rán o
n a p o li p ln é m h ru d.

Sonet o růžích
V eřejn ou r ú ži v p a r k u u k rá st lze
za le tn í n oci. R ů že ve vá ze
j e zra n ě n á a k rán u o p a d á v á
ta k j a k o všech n o, j a k o lid sk á sláva.
J so u rů že p o lo ž e n é n a ra k ev,
r ů ž ič k y b ílé p r o n e v ě sty ,
j e rů že u tr ž e n á z e m s ty
a rů že v z p o u r y te m n á j a k o k rev.
Z těch k v ě tů žá d n ý . R ů ž i p r o te b e
p ů jd e m e s p o lu n a m e z u trh n o u t,
k d e o p ře la ses lo k te m o nebe,
k d y ž d ě lili js m e d á v n o o d n ed á vn a .
A m lé č n á d rá h a r á ze m b y la s p la v n á
a v o r y lá s k y m o h ly p o n í p lo u t.

S o n e t se s p á n k e m v če l

N a k o n e c u teče n á m b ílé k ů z lá tk o
a o siřím e.

O živ n o u k o p ř iv y .

H la sitý sp á n e k včel
n a p ln í krajin u .

A ú ly .
z e p tá š se,
k d e u k r y ty jso u ú ly?

Sonet se slavíkem a obavem i
P ozn áš, a ž n e b u d o u u ž slo v a ,
ja k v e lik ý b y l z á zra k v to m ,
že v ě te v v y slo v ila p tá k a
a sla v ík ře k l n a h la s stro m .
A n ik ý m n e tá z a n á n a v ž d y
p o d e s á té m i o d p o v ě z ,
d o ja k é h lo u b k y ve sn u v o n í
p o d ze n u m u šk á t, dřín a bez.
A n ik d y n e z e p ta n á zn o v a ,
d ř ív e n e ž tic h o ru k á v sch o vá ,
z e p te j se, n a č se b o jím p tá t:
M o c to h o z b ý v á n e b o m á lo ,
co b y se za d v a lid i bálo ?
K d y ž sla v ík zp ív á , n e m á k d y se b á t.

66

S o n e t o lá sc e v e fo r m ě b lu e s

D n y j d o u ja k n á k la d n í vlaky
k o lik jic h v ro c e je ,
je d e n k r á t d o je d o u v šech n y
a s k o n č í k o leje.
P ro č b y c h se j á tím trá p il,

v ro c e j e to lik dní,
m ů j vlá ček n e je z d í načas,
m ů j vláček m á z p o ž d ě n í
a j e s t l i p ř ije d e p o z d ě ,
co se m i m ů ž e stá t,
p r o lá sk u z tr a til js e m hlavu,
z tr a til js e m j í z d n í řád.
(D n y js o u j a k n á k la d n í vlaky
tř p y t í se k o le je .)

Son et jak o talism an
A b y t ě p ř e d z lý m chránil,
ta k o v ý u ž j e sv ě t,
d á v á m ti a m u le t
a n o s j e j b e z p ře stá n í.
J e p r o t i c h v ílím k r u tý m ,
z a h á n í z d u še h la d
a to h o , k d o m á rád,
u c h rá n í p ř e d u štk n u tím .
S n a d s n e b e n a ze m p a d lo
to v zá c n é z a k lín a d lo
ve s v ě tle léta vic,
d o s tř íb r a js e m j e v y ry l:
S IN E A M O R E N I H I L
B ez lá sk y n e n í nic.

S o n e t o lá sc e a M o d r é m P o r tu g a lu

B ý v a lo i h r o z n ě n a vinici.
N a v e k y sa m i. Č ern é h la v y vína
le ž e ly sťaté, lid s k ý ž iv o t b y I
p e r e n o s p ó r a , m a rn á p ra šiv in a .
A p ř e c e lá sk a ja k o m o d r á sk a lice,
ta k rá sn á d řin a k u zo u fá n í
n á s za ch rá n ila . K v e te v in o h ra d ,
p o d tíh o u h r o zn ů čas se sklán í.
Z as k o n e c léta. Z a s j e b líz k o k vínu
a č is tý v ítr z p ív á o p o d z im u ,
ta k ja k o te n k rá t, d á v n o , k d y si...
A ť ž iv o t s k lá n í se či n esklán í,
d n y lá s k y js o u ja k s k le p y ve strá n i,
lis o v n y s d u b o v ý m i lisy.

S on et o těch, kteří ji zardousili
S v o u lá sk u z a b íje jí ja k o h o lo u b á tk o
p ř e s n ě a tiše za b ílé h o dne.
S ta č í, k d y ž p ř i l o ž í d v a m írn é p r s t y k h ru d i
a p o č k a jí, a ž s r d c e u m lk n e.
I v n a š í lá sce b y lo d o tý k á n í
a r o s tla n oc, n o c ro s tla ja k o th u je,
n e ž js m e se o d v á ž ili. P rsty m a jí p a m ě ť
a r o v n ě ž d la ň si c e lá p a m a tu je .
Však z á m lk a té s m r ti p o d p e řím ,
ta n ě m á h rů za - n e m ů že b ý t tvá ,
m á lá sk o . O to m o d lím se a n e v ě řím .
A p o c h o p il jse m , vím dn es, c o se děje,
k d y ž n a s k o n h o lo u b á te k se n ě k d o v y p tá v á
a o č i p r á z d n é m á a b e z n aděje.
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S o n e t o č e r v e n c o v é n o c i na V y s o č in e

Večer s i leh á tiše clo p o lí.
N a k a m e n e c h se le sk n e z la tá slída.
M ěsíc ja k c h r o m ý p a s tý ř o h o li
je d in o u h v ě z d u n a d d ě d in o u h lídá.
O d p o to k a je sly še t r o z h o v o r .

Z h o s p o d y d o m ů v ra c e jí se c h la p i
a p ř o u se p o tm ě , n ěco je m o c trápí.
N o č n í c h la d siln ě d o tý k á se hor.
P o slě ze všech n o ztic h n e . N a p ro sto .
Jen s le p á m ů ra d o ž á r o v k y vráží.
N a c h v íli v y jd e m e s i na z á p r a ž í
a o h r o m í n ás n o c i m a je stá t.
T isíce h v ě z d ... A ch , b y li b y c h o m s to
p o celo u n o c p o d tím to n e b e m stá t.

Je studánka a plná krve
Je stu d á n k a a p ln á k rv e
a k a ž d ý z n í u ž je d n o u p il
a n ě k d o z a b il m o u d iv lá č k a
a k d o s i s tra šn ě u b líž il
A p o to m m u to b y lo líto
a d o d la n í tu v o d u b ra l
a p r o h líž e l ji p r o t i s v ě tlu
a m o c se b á l a n e u b á l
A d r ž e l ale n e u d rže l
tu v o d u v p r s te c h B ože m ů j
a v m r tv é m lo m u k á m e n lá m a l
a n a v ž d y p ro s il: K a m e n u j
A p r o s il a le n e u p ro sil
a b á l s e ale n e u b á l
a s tu d á n k a je p ln á k r v e
a k a ž d ý u n í je d n o u stá!

Uspávanka se studánkou
J se m d ů le k č isté
svěží vody
a p o s tý lk a h v ě z d
s tř íb r n á
n a p ít se p la c h é la n ě
n a p ít se p la c h é
la n ě c h o d í
za h o r k ý c h n o c í
z m ého dna
A n a c e stu jim
h v ě zd y s v ítí
a b y se n e m u 
s e ly b á t
a k d y ž je rá n o
a d en b ílý
d o s tu d á n k y j d o u
h v ě zd y sp á t
T oh le m i d n e sk a
a b y s sp a la
s tu d á n k a je d n a
p o v íd a la
k d y ž js e m se z e p ta l
je s tli ví
k d e v la s tn ě h v ě z d y
za dn e s p í
A s tu d á n k a ta
n ik d y n e lže
p r o to ž e k a ž d á
lid s k á le ž
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ve stu dán ečce
u to p í se
i k d y ž je v e lk á
ja k o v ě ž

U spávanka se starými dom y
K d y ž p ř ijd e n o c a lid é s p í
p o t o m s i m ě síc v m a lé m k r á m k u
h e d v á b n é n itě n a k o u p í
a p r a s ta r ý m i u lič k a m i
k d e s ta r é d o m y s to jí s a m y
p o d p r e jz o v ý m i stře c h a m i
p u tu je m ě síc k ř íž e m k rá že m
h e d v á b n o u n ití p e v n ě v á že
h v ě z d ič k y k s o b ě na n e b i
K d y ž p o s v a z u je všech n y h v ě z d y
a d á je d r ž e t so c h á m ve z d i
n a d lo u h ý c h n itích z h e d v á b í
u lič k o u tic h á h u d b a z n í
To s ta r é d o m y v y h r á v a jí
N a b a su č e to n a h o b o je
b u b ín e k c im b á l h o u sle d v o je
u ličk a sta rá v y h r á v á
p o c e lo u n o c a ž d o rána
A n a slo u c h a jí s v a ti ve z d i
n a d ru h é m k o n c i n ití h v ě z d y
a dokon ce i kam eny
k o č ič í v h r b o la té d la ž b ě
š títy a ř ím s y p l o t y tr á m y
m říže a o k n a se z á c lo n k a m i

k le p a d lo s ta r é u d v e ř í
k o m ín y s tín y ža lu zie
n a s ta r é v ě ž i p ů ln o c b ije
a k rá sn á h u d b a stá le z n í

A n e z p ív a jí m e d ú z y
n a te k lo b y jim d o p u s y
to s ta r é m o ř e
je ž je v ě čn é
A ta k n a c e s tě n e k o n e č n é
z p ív á s i je n o m p la v č ík Jan
H oupy h o u p y h ou py hou
r y b y p lu jí p o d v o d o u
ry b a n e n í ž á d n é p tá č e
v p ře d u p lu ji za v in á č e
za m a k re lo u tlu s tí s le d i
a v e lr y b y n a p o s le d y
Ve v e lr y b ě ja k o p á n
p r o c h á z í se p la v č ík Jan
Ve d n e p lu jí v n o c i s p í
vů b ec n ic jim n e c h y b í

Otázky
(N a m o tiv z v e lk é d á lk y )
k d y ž se tě d ě ti n a u lici večer ze p ta jí,
p a n e , k o lik je h o d in ,
n e sm íš jim n ah las o d p o v ě d ě t,
ž e u ž je s tr a š n ě d á v n o .
V ^ d \t co je cas, c o b ý v a l a co b u d e z n a m e n a t
za n ašich p ř íš tíc h d n ů ?
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K o lik a b ra n a m i js m e p r o š li sh rb e n i
a k o lik b y lo v rá te k ,
p ř e s k o lik p ř e líz e k a zá p ra ží.
D a le k o o d nás j e oceán
a v B razílii
p o rá n u m o ř e v y p la v í na b řeh
d o je m n é m r tv é p in g u in y .
A z a k o h o se v la s tn ě to lik trá p ím e
z tr a c e n i ve vesm íru ,

v n ě m ž h v ě z d a v e lik á ja k slu n ce
n e n í n e ž n e p a trn á ve š
v s o u h v ě z d í z v a n é m V lasy B eren iěin v.
A r o v n ě ž v E in ste in o v ě p a ru c e .
B yl p ř íliš k a d e řa v ý .

Variace na jedno thema
(Předmluva k stejnojmennému souboru desíti kreseb Oskara Kokoschky z r. 1921)
Max Dvořák
V posledním čísle Proměn vyšlo pojednání o malíři Oskaru Kokoschkovi. Jako dopl
něk otiskujeme nyní ještě první český překlad vynikající studie, kterou u příležitosti
vydání souboru desíti Kokoschkových kreseb z r. 1921 napsal krátce před svou smrtí
největší český historik umění - Max Dvořák, jenž je též pokládán za nejvýznamnějšího
představitele tzv. vídeňské školy dějin umění, jedné z nejdůležitějších v dějinách
této vědecké discipliny.
Max Dvořák (1974-1921) studoval na českém gymnasiu v Roudnici a na české uni
versitě v Praze, kde byl žákem Jaroslava Golla. Později přešel na universitu ve Vídni,
kde se stal už r. 1905 nástupcem Aloise Reigla na katedře dějin umění. Po válce mu byla
nabídnuta řada universitních stolic v Německu - a ovšem i v Praze (předtím se už o něj
ucházely švýcarské university ve Fribourgu a v Basileji), ale Dvořák nechtěl překotně
opustit Vídeň, jejíž umělecko-historická škola by jeho odchodem byla zanikla; časem by
se byl jistě vrátil do Prahy, kdyby nebyl náhle a předčasné zemřel při návštěvě přátel v
moravských Hrušovanech, kde je též pochován.
Ve svém dílem navázal Dvořák především na odkaz svého vídeňského učitele Franze
Wickhoffa. který jako jeden z prvních kodifikoval zásadní principy metody dějin umění,
jež chápal jako disciplinu přísně vývojovou (šlo o tzv. “genetické” pojetí proměny umě
leckých forem a slohů); později rozvinul Dvořák i učeni Aloise Riegla. jenž. kladl důraz
také na psychologii tvůrčího záměru (Kunstwollen); této teorii dal potom Dvořák širo
kou dimenzi duchovně-vědnou: umění je podle něho projevem ducha doby. jenž se odráží
v tvůrčím záměru umělcově a úkolem dějin umění je zkoumání uměleckého vývoje v takto
metodologicky vymezeném rámci. Dvořákovi žáci označili tuto jeho koncepci formulí
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, jež. se pak v metodologii oboru plně vžila. Je ne
pochybné. že toto pojetí dějin umění podstatně přispělo též. k prohloubení ikonologické
metody Krwina Panofského. jež dosud převládá v historiografii dějin umění. Také lon
dýnská škola (Fritz Saxl. Otto Kurz a Ernest H. Gombrich - všichni tři studovali ve
Vídni) navazovala a navazuje přímo na školu vídeňskou.
Většina Dvořákových děl je věnována umění středověku a renesance. V mládi publiko
val česky, svá hlavní díla však napsal ve Vídni německy; jen nepatrný jejich zlomek byl
vydán i v českém překladu. Předmluva k uvedené edici Kokoschkových kreseb je typic
kým projevem závěrečné fáze Dvořákova myšlení, je nutno též uvést, že Dvořák se v ní
projevil jako jeden z prvních historiků umění, kteří dovedli ocenit i umění současné. Je
to o to zajímavější, že r. 1921 bylo Kokoschkovi teprve 35 let a že (zejména ve Vídni) byl
považován za avantgardního buřiče; v tom směru byla Dvořákova studie jakousi pro
rockou předzvěstí příštího malířova významu.
Před několika desítiletími namaloval jeden z. velkých mistrů impresionismu
řadu obrazů, která by byla mohla nést podobné souhrnné oz.načení, jako je ti-
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tul alba desíti kreseb reprodukovaných na následujících listech. Mám na mysli
slavnou řadu obrazů stohů obilí (Les Meules) jejímž autorem je Claude Monet
(1). Obsahem této “naturalistické” ódy (2) bylo znázornění optického dojmu,
kterým na diváka působí určitý krajinný výsek, pozorovaný v světle a v ovzdu
ší, jež se mění podle roční a denní doby.
Kokoschkův cyklus představuje v desíti obměnách obličej mladé ženy, či lépe řečeno - řadu desíti různých výtvarných reflexí, jež obličej této ženy vy
volal v umělcově tvůrčí fantazii a v nichž individuální zjev portrétované osoby,
který byl výchozím bodem jeho inspirace, se zdá být jen jejím tichým, někdy
slabším, někdy silnějším souzvukem, připomínajícím hlas písně, která k nám
doléhá odněkud zdáli.
Obě řady - Monetova i Kokoschkova - patří ovšem dvěma zcela odlišným svě
tům, jež jsou od sebe odděleny tak významnou proměnou uměleckého myšlení,
že jí v dějinách umění lze nalézt jen málo podobných: neboť tu nejde jen o změ
nu uměleckého projevu; nýbrž o změnu světového názoru vůbec.
Monetovy Stuhy náleží období vědeckého pantheismu, jehož kořeny sahají
sice daleko do minulosti, jenž však skutečného vítězství dosáhl teprve v XIX.
století, kdy nastoupil na místo světového názoru náboženského. Vědomě či
nevědomě začalo tehdy lidstvo propadat přesvědčení, že vědecké prozkoumá
ní přírody je klíčem k vyřešení všech problémů bytí i k získání jeho nejcenněj
ších statků. V přeludné představě pokroku údajně určovaného přírodním vý
vojem byl hledán smysl života a v jeho domnělé a rozumově poznatelné záko
nitosti byla spatřována nejvyšší pravda. Příroda se tak stala zjevením, všemo
houcí silou a matkou života, a dokonce i úhelným kamenem pojmu krásy a
možnosti duchovního povznesení, tedy skutečným bohem, určujícím osudy
všeho lidstva.
Před tímto bohem se skláněla nejen věda, nýbrž, i všecky projevy tvořivosti
umělecké, jež se zaměřovaly převážně k upřesnění metod správného pozoro
vání a zobrazování přírody, směřujících posléze až k nejzazší hranici možnosti
malířského zachycení okamžitého smyslového vjemu. Umělecké vidění přírody
se tak ztotožnilo s citlivostí fotografického aparátu a stalo se v podstatě bezdu
chým, neboť čím dále umělec pokračoval v úsilí o věrné zobrazení skutečnosti,
tím více se vzdaloval prapůvodnímu zdroji umělecké tvořivosti, jímž je du
ševní život člověka. Jen takto pojaté umění nám umožňuje vymanit se z pout
smysly omezeného poznání a zamířit k hodnotám absolutním.
Na tento nedostatek schopnosti duševního zření ovšem umění XIX. století
také zašlo (3). Jako poslední strážce pětistoleté naturalistické tradice bylo
spolu s ní smeteno, jakmile osud otřásl samotnými základy duchovních předpo
kladů, na nich byla vybudována a jež se opíraly o bezvýhradnou víru (která
ovšem byla ve skutečnosti pouhou pověrou) ve všemohoucnost přírodovědec
kého poznání, a jakmile se stále naléhavěji začaly objevovat pochybnosti o
tom, zda lidskými smysly poznatelné pravdy mohou dospět k vyřešení životních
problémů v jejich absolutní podstatě. Tak se celá pyšná budova zbožštělé pří
rody musila zhroutit jako ubohý domeček z karet, a tento pád zasáhl též umění,
protože i umělci si počali klást otázku, zda příroda má blíže k Bohu než lidská
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duše, a zdaje správné odsoudit tvůrčí potenci této duše k pouhému reproduko
vání dojmů, jimiž na ni působí přírodní jevy, když je to ve skutečnosti ona.
která je pravou hodnotou božskou, která je tím nej vyšším, co člověk má, a jež
zároveň představuje sílu, která mu umožňuje povznést se z pomíjivé reality do
výšin nepomíjivého světa duchovního.
Tak jako horské bystřiny se řítí ze svahů pokrytých tajícím sněhem do pro
bouzejících se údolí, proklestil si tento revoluční proces v posledních desíti
letích svou dráhu i v oblasti umění. Jeho cesty nebyly vždy stejné, stejný byl
však vždy konečný cíl: skoncovat (po prvé od středověku, ale bez lítosti) s do
savadní nadvládou přírody; smyslová zkušenost se přitom proměnila v bezvý
hradný výraz duchovního prožitku, jenž mnohdy hraničil až se subjektivní
libovůlí, která nyní nastoupila na místo dřívějšího podrobení umělcova tvůrčí
ho procesu samému.
První listy se ještě zabývají osobní charakteristikou portrétované ženy, což
v dalších kresbách zcela mizí. Rysy jejího obličeje, které umělce zpočátku zauja
ly jako komplex individuálně nečinným psychických znaků a vlastností, se
postupně proměňují působením pasivního nadindividuálně vnitřního prožitku.
Žena naslouchá slovům nebo tónům a pod vlivem tohoto imateriálního, do
jejího nitra zvenčí pronikajícího světa mizí vše subjektivní; portrét vyúsťuje v
jakýsi ideální typ, v němž jsou ve všeobecně objektivní platnosti ztělesněny
nadosobní duchovní síly, které jsou největším divém pozemského bytí a nej
cennějším darem, jejž toto bytí může člověku poskytnout. Tato vnitřní pro
měna určuje i vnitřní ráz kresby, která je v prvních listech (podobně jako ve
starších Kokoschkových pracích) analyticky ostrá a vášnivě rozevlátá, zatím
co v dalších se postupně zklidňuje, aby dospěla ke konečné velkoryse pojaté
syntéze - podobně jako tomu bylo v kresbách Michelangelových a Tizianových,
pocházejících z doby, kdy italské umění počalo v oblasti znázorňování lidské
ho těla těžit z vymožeností quattrocenta, aby se postupně propracovalo k vytvo
ření typického ideálního obrazu. Kokoschkovy Variace se tak vkliňují mezi dvě
slohová období, tvoříce jakýsi zjom mezi předchozím převratným časem a zro
dem nového německého idealismu (4), neomezeného už světem smyslového
poznání, nýbrž čerpajícího inspiraci pro své ideální tvary v prasíle ducha. Na
jeho vstupní bránu by bylo možno napsat slova, jež kdysi pronesl Delacroix:
“Skutečnost je bezvýznamná, protože pomíjí; zůstává jen její ideová podstata,
takže existuje vlastně jen jak idea.”
Poznámky překladatele:
1) V německém originálním textu (napsaném - jak bylo výše uvedeno - r. 1921) uvádí
Dvořák omylem, že Monetovy obrazy byly namalovány přibližně před půlstoletím tedy
kolem r. 1870. Veskutečnostijdeošestobrazůzlet 1884/1885, pět dalších vzniklo v letech
1888/ 1889, šestadvacet jiných v dvouletí 1890, 1891 a poslední tři pocházejí z r. 1893.
2) V duchu teorie svého učitele Franze Wickhoffa považoval Dvořák impresionismus
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za naturalistické vyústění pozdněromantických a realistických tendencí XIX. století.
Tohoto označení lze pro impresionismus použít ovšem jen pokud máme na mysli úsilí
jeho představitelů o plné vyjádření dynamismu života a prostředí.
3) Dvořák nebyl první mezi moderními historiky umění, kdosi uvědomoval, že počátek
našeho století je víc než významným mezníkem ve vývoji novodobého umění. Viděl však
mnohem dále než většina jeho předchůdců, kteří nenalézali z konce “realistického” pojetí
umění východiska. Je známo na příklad, že Jakob Burkhard (ač zemřel téměř čtvrt
století po první stejně skandální jako slavné výstavě impresionistu \ Paříži) spatřoval
dokonce už v impresionismu katastrofální a konečný rozpad všeho uměleckého úsilí.
Ani Carl Justi a patrně ani Alois Riegl a (podle svědectví jeho posledních pamětníků) ani
Heinrich Wolfflin se nedovedli smířit s koncem více méně realistického procesu napodo
bování přírody. Právě v tom však byl rozdíl mezi nimi a Dvořákem, který plně pochopil
význam nových expresionistických směrů, jež se objevily ve výtvarném umění XX. sto
letí. Vývoj byl ovšem ještě složitější, než jakjej ve Vídni žijící Dvořák viděl. VPaříži uspo
řádali francouzští symbolisté - předchůdci expresionistů - už r. 1889 (tedy v době. kdy
Monet maloval ještě své Stohy) svou první manifestační výstavu, na níž se představili
veřejnosti jako Groupe impressionniste et synthétiste. Všichni - dokonce i Gaugin - bvli
impresionismem poznamenání (aspoň v začátcích svého vývoje) rozhodnou měrou. A dí
lo Van Gogha bylo první geniální; ale skutečnou syntézou impresionismu, symbolismu
a expresionismu. Nešlo tedy o násilný zvrat, nýbrž o vývojovou linii nebo lépejak Dvořák
vždy učil o několik vývojových linií vzájemně se prolínajících. Ani na různé projevy se
cese tu není možno zapomenout.
4) Nelze tu samozřejmě mluvit jen o nástupu nového německého “idealismu”. I západní
umění mělo své expresionisty - třebas se jejich dílo vyvíjelo většinou ze symbolismu. V
Paříži se Chagall už r. 1911 odpoutává od reality a jeho berlínská výstava, uspořádaná
r. 1914 v galerii Der Sturm, ovlivnila rozhodným způsobem právě expresionistickí po
válečný projev. V italském malířství se v téžé době začínají uplatňovat vedle “kosmické
ho” futurismu tzv. metafyzické tendence (Chirico. Carrá, Morandi). Také v abstraktním
umění převládá zpočátku “lyrický" (tj. expresionistický) směr. 1 ruský rayonismus (M.
Larionov a N. Gončarova) z let 1912-1913 patří do stejné polohy. A dokonce i kubismus,
zvlášť ve své “syntetické” fázi (1913-1914), předznamenává svou řečí znaků mnohem
pozdější estetiku konceptuálni. Ani Malevičůvsuprematismus(19!3-19l5). Mondrianův
neoplasticismus (1912-1917) a geometrickou abstrakci vůbec, a ani o něco pozdější sur
realismus nelze považovat za “anti-idealistické” projevy. Naproti tomu si nelze nepo
všimnout. že'funkcionalistický Bauhaus bude založen právě v Německu; skutečnost,
že jeho nejproslulejšími členy a učiteli sestánou V. Kandinskij a P. Kleea že r. 1925 jeho
nákladem vyjde (pod názvem Xeue Gestalmng) německý překlad známého Mondrianova eseje, svědčí jen o velkorysosti a erudici zakladatele a ředitele Bauhausu. Waltera
Gropia. Všecky umělecké slohy se rodí ze souhry nebo z konfliktů intelektuálních, emo
cionálních i voluntaristických složek psychického života tv ůrcova (ve Focillonově smyslu
tvůrce tvarů), podmíněného prostředím duchovním i sociálním v nejširším významu to
hoto slova. Pouhá národní příslušnost tu může. ale zdaleka nemusí hrát rozhodující
úlohu.
Mojmír Vaněk
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Setkání s J. B. Foerstrem
Josef Balcar
V srpnu 1945 se mi naskytla příležitost navštívit skladatele Josefa Bohu
slava Foerstra v jeho bytě na okraji Prahy - Strašnic. Vysokomýtský ředitel
kůru a skladatel Josef Bohm. těžce postižený ztrátou zraku, mě tehdy pověřil,
abych Mistrovi odevzdal rukopis Žalmu, své nejnovější skladby na slova Boži
Beranové.
Hned u zahradní branky mě Foerster velice vlídně přijal, a když jsem mu
řekl o účelu své návštěvy, jeho zájem se ještě zvýšil, takže naše setkání se
protáhlo na celou hodinu. Nechtěl jsem unavovat, protože schůzka byla pře
dem telefonicky sjednána na 19. hodinu. Ujistil mě, že večeře počká, že nikdy
nebyl otrokem přemrštěné pravidelnosti. Zavedl mě nejprve do zahrádky, kde
jsme si sedli na lavičku, zatím co jeho choť se pilně obírala prací na záhonech
opodál.
Foerstrovi bylo velice milé, že si skladatel Bohm na něho vzpomněl a nazna
čil. že se vynasnaží, aby skladba - smíšený sbor s varhaním doprovodem - byla
provedena v rozhlase, i když to cele nezáleží jen na něm. “Každý skladatel touží
to tom. aby svůj výtvor slyšel a má na to plné právo, psaná nota je přece jen
papír.”
Projevil jsem zájem o jeho všestrannou činnost muzikanta, malíře a literáta,
a tu se pozvolna rozhovořil. Zatím se snášel poklidný srpnový večer nad tímto
milým koutkem Strašnic, kde trávil poslední léta svého života jeden z největších
českých muzikantů, oddaný vyznavač kultu Smetanova a Dvořákova.
Vyptával jsem se na jeho lásku, kterou vždy projevoval k J.V. Sládkovi.
Připomněl jsem mu, že mám v živé paměti jeho zájezd do Brna, který uskutečnil
v 20. letech s Adou Nordenovou. Tato vynikající zpěvačka tehdy zpívala jeho
písně na slova Sládkova a mistr ji sám doprovázel. Jako nesmělý sextán jsem
mu po koncertě přišel poděkovat za krásu, kterou nám v Besedním domě tak
štědře rozdával nejen jako komponista, ale i jako výkonný umělec. Těšilo ho to
uznání i to, jak nám všem jsou drahé zvláště jeho mužské sbory: Velké, širé
rodné lány. Oráč, Polní cestou. Z osudu rukou... Už první sbírka Sládkova
s názvem Básně ho s ním velice sblížila pro své teskné ladění, které tehdy vyho
vovalo i jeho životní náladě, ačkoliv se Sládkem osobních styků neudržoval.
Tu sbírku mu přinesla přítelkyně Foerstrovy matky, která chodívala do rodiny
Riegrovy. kde se scházel slavný trojlístek Sládek, Vrchlický, Zeyer.
Hovor se pak přenesl na Vysoké Mýto. Vzpomínal na setkání s řed. kůru Jo
sefem Bohmem i na to, jak jednou při procházce tímto městem ho jako malíře
zaujal jeden motiv nedaleko chrámu, kde poblíž starobylé věže stál veliký, le-
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titý strom. Jal se ho kreslit a později se dověděl, že tímto aktem nepřímo ten
strom zachránil. Obec chtěla strom odstranit, ale jeden dobrý občan se tomu
postavil energicky na odpor a poukazoval na to. že si tohoto pěkného zákoutí
všimli i malíři a že by tím vznikla nenahraditelná škoda.
Jen letmo se dotýkáme v hovoru také posledních událostí. Bylo jim zde ve
vile taky horko, když z protějších polí se ozvala německá děla a když jeden
granát vybuchl nedaleko jejich obydlí. Jedna střela zasáhla i u nich;.bohudík
nikoho nezranila. “Jinak se o politiku nezajímám a nikdy jsem ji nepěstoval.
Taky noviny skoro nečtu. To musí ke mně někdo s novinkami přijít, jinak bych
se nic nedověděl. Věnuji se stále tvorbě a jsem vděčen Pánu Bohu, že pracovat
mohu. Právě komponuji velkou Kantátu 1945 a k malířství se uchyluji, chci-li
si odpočinout. Dnes jsem např. také musel náhle ustat v komponování a vzít
do ruky štětec, abych si odpočinul. Střídám-li tyto odlišné druhy práce, neuna
vím se tak. A teď pojďte, ukáži vám ty mazanice.”
Vstupujeme do vily, všude vzorná čistota, pořádek. Jen v mistrově pracovně
je rozloženo plno drobností, jak si to vynucuje umělecké tvoření. “Moje paní
se se mnou často vadí, že si ty věci zde nikdy neuklidím, ale to víte, to není dobře
možné.”
Ze tří stran jsme zde obklopeni nevysokou knihovnou. Všude mnoho obrazů,
ponejvíce krajinářské motivy, několik obrazů, které maloval mistrův bratr
Viktor. Mluví sice skromně o své malířské dovednosti, protože se ovšem cítí
především muzikantem, ale já nevycházím z obdivu nad krásnou žní obrazů,
které vykazuje jeho příbytek. Zvlášť rád kreslil Lužanský park. Jsou zde i obra
zy jiných mistrů. O Foerstrovu malířskou činnost projevil zájem i slavný Sla
víček a vyměnili si spolu jeden obraz.
Přecházíme do hudebního salonu, kde je skvostné koncertní křídlo, zase
řada obrazů, a tu se zastavujeme před dvěma obrazy mistrovy první choti.
Ačkoliv jsem viděl fotografii této slavné zpěvačky už dřív. zde jsem stál užaslý
před jedním z nejkrásnějších portrétů, jaké mi kdy bylo dopřáno shlédnout.
Stáli jsme oba v hlubokém tichu. Jako když vstoupíš pod velebnou klenbu
staleté katedrály, kdy hovoří minulost a “temnými údery padá ticho”. Z měk
kého pastelu Maxe Pirnera, stvořeného v neuvěřitelně krátké chvíli necelých
dvou hodin, na nás hledí laskavé oči té, s níž mistr šel životem 46 let. “Byla to
krásná, předobrá duše. krásná nejen tělesně, ale i duševně. Měla mnoho zaslou
žených úspěchů, sám P. I. Čajkovskij si ji po premiéře Evžena Oněgina zval
do Moskv y, tak mu učaroval její hlas v Taťáně. Max Pirner malov al mou pani
celkem dvanáctkrát. Tento obraz jsme dostali za smutných okolností. Jednou
večer k nám přišel malířův syn a odevzdal mé ženě tento její portrét. Posílal
jej ze smrtelného lože a takto se s ní loučil.”
Ještě se zastavujeme v pracovně, kde si dávám na památku podepsat dvě skla
datelovy knihy - Poutníka a Co život dal. Pozvolna scházíme se shodů. K za
hradní brance nás doprovází roztomilý psík. “Děkuji vám za návštěvu a dou
fám, že se zase někdy setkáme.”
Dnes, kdy si připomínáme 30. výročí smrti J.B. Foerstra. myslím i na to.
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jak si tento vzácný člověk dovedl i jako spisovatel a přednašeč podmanit své
čtenáře i posluchače. V jednom novoročním rozhlasovém projevu před lety
nás všechny nabádal k uvědomělé lásce, která jediná může zachránit tento
smutně krásný svět. “Stůněme nedostatkem lásky. Je na nás. pouze na nás a
není jiné cesty. Chtějme a nastane století nové, jasné a utěšené, století záští
vystřídá století lásky a slzavé údolí se změní v pozemský ráj.”

<0

Totožnost člověka ve světě znaků
(Kundera - Linhartová - Hrabal)
Sylvie Rychterová
“Tout. au monde, existe pouraboutirá un livre”, napsal Stéphane Mallarmé
(1), všechno na světě existuje proto, aby vedlo, ústilo, vlilo se do knihy, všechno
se stává nebo stane knihou. Kniha jako metafora světa. Svět jako kniha. Tato
představa, vyslovená básníkem, jehož dílo je pokládáno za konec jedné epochy
v umění a začátek druhé, ať stojí v úvodu úvahy o současné české literatuře.
O literatuře, která žije v situaci, kde společnost nabývá jakési veliké totální
knihy.
V srpnu osmašedesátého roku se na zdech a chodnících v celém Českosloven
sku objevil křídou nakreslený čtverec a u něho nápis: “toto kolečko je černé”.
Asi o rok později se na veřejných budovách téže země červenal transparent s
heslem: “se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“. “Tautologie a
kontraindikace nejsou obrazy skutečnosti,” říká Ludwig Wittgensteih v Logicko-filosofickém traktátu: “Prvá totiž připouští jakoukoliv možnou situaci; dru
há žádnou". A dál: “tautologie a kontraindikace jsou mezní případy znakové
souvislosti, její rozklad” (2).
Autor sklerotického hesla a genius semiotické syntézy postavili nám před oči
dva body, jimiž prochází linie rozlučující svět skutečnosti a svět znaků. Znak
jak známo je základním prvkem komunikace; podle jedné z definicí italského semiologa Umberta F.ca je znakem vše. čím lze stejně dobře říkat pravdu jako lhát.
Pro člověka, který nakreslil křídový čtvereček a napsal pod něj toto kolečko je
černé, měla souvislost slova a skutečnosti existenciálni význam. Ncmusil číst
Saussura, aby pochopil, že znak, kterému přikládáme význam, je arbitrárni,
protože právě zažil zrušeni společenské smlouvy, podle níž dáváme jistým
věcem jistá jména a něco více méně jistého jimi rozumíme. Vyjádřil to definicí,
která ruší všechny definice. Tautologické heslo naopak nemá jinou funkci nežli
potvrdit platnost jediného, monolitního systému znaků, který existuje nezávisle
na skutkové podstatě prvků, z nichž je utvořen. Zatímco tautologie potvrzuje
jen sama sebe. označuje bílý čtvereček všechno: celek i jakoukoliv jeho část.
Je to poslední stupeň onoho tolik v Čechách citovaného “všechnoje jinak”, kdy
už nemá smysl měnit náhledy, opravovat výpovědi nebo očekávat nová vy
světlení. Je to konec dosavadní komunikace, konečný bod, mat v partii, která
se jmenuje dialog.
Pokračujme v hovoru proto, že pokládáme tuto partii dosud za rozehranou.
Víme však už. jak vypadá mat a proto se naléhavě ptáme, co je šachovnicí, jaké
jsou na ní figury a kdo jimi vlastně táhne.
Žijeme ve společnosti, která definuje člověka jako živočicha společenského
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a kulturu jako projev komunikace, založené na systémech znaků. Psychologo
vé, sociologové a antropologové dokazují, že člověk jako bytost společenská
je nejprve podmiňován symbolickým systémem sdělovaným řečí a že praxe
následuje teprve po jeho nastolení. Ne nadarmo se semiologická vášeň zmocnila
všech odvětv í humanitních věd. Nejen to, člověk si navykl považovat sama sebe
především za původce a příjemce nejrůznějších zpráv a dále. začal pohlížet
na sebe především jako na znak. Nevyřešená otázka identity člověka se nepozo
rovaně proměnila v otázku indentity znaku.
Jestliže se člověk převtělí ve znak. projde, nevěda třeba ani jak. hranicí, která
ruší vztah znaku ke skutečnosti. Konec možného dorozumění prožívá jako
katastrofu. Ale ne proto, že by touto proměnou ztrácel smysl, (ani tautologie a
kontraindikace nejsou nesmyslné, jak upřesňuje ještě Wittgenstein. nýbrž
“patří samostatnému symbolickému systému, jakým může být třeba aritme
tika” (3). Člověk - znak tedy neztrácí smysl, katastrofa tkví v tom, žejeho smysl
je nyní daný znakovým systémem, v němž se ocitá, v němž může být podle jím
nekontrolovatelného klíče libovolně označen za cokoliv a mimo který neexistu
je“Jsem mrtev a nemohu se proto zúčastňovat vědeckých zasedání (...)jako ten.
který není a vlastně ani nikdy nebyl, nesmím uvádět v omyl čtenáře, a proto jsou
všechny mé publikace v Československu vyřazeny z knihoven a mé jméno je vy
mazáno ze seznamu autorů (4). Žádná semiotická studie nevystihuje přesněji
hrubou ale působivou analogii společnosti jako velké knihy, nežli tento úryvek
z otev řeného dopisu Karla Kosíka Sartrovi. V důmyslné totální knize systému
filosof neexistuje jako neexistuje v románu postava, o níž. autor nemluv í. Je to
prosté a není to metafora. A svědčí to ani ne tak o krizi identity, jako opět o
jedné mezní situaci, s níž. se člověk v dnešním světě měří.
Jako člověka proměněného ve znak a putujícího slepě gramatikou spole
čenského mechanismu můžeme definovat každou klíčovou postavu Kunderových románů. Všechny Hrabalovy “pábitele” můžeme naopak vidět jako lidi,
kteří vytvářejí v řeči samy sebe tak. aby do každého známého a ustaveného
systému nemohli být zahrnuti. V divadle Václava Havla se mechanismy samos
tatného. na skutečnost nevázaného dorozumívání rozehrávají podle své přesné
a dokonale fungující gramatiky. V prózách Věry Linhartové putuje vypravěč
z jedné osoby do druhé v nikdy nekončících proměnách tak. že za promlouvají
cím subjektem stále zůstává znát prostor nezachytitelné skutečné osoby. Do
tazník Jiřího Ciruši zakládá svůj účinek na tom. že se v programovacím štítku
(dotazníku) ocitají informace, které do předepsaného symbolického systému
nanáležejí. Spisovatelé rozdílní, takřka nesrovnatelní, v mnohém protichůdní,
scházejí se nad onou rozehranou partií, ve které jde o to, mluví-li člověk anebo
je "mluven” a jakým jazykem. Chtěla bych ukázat na příkladu Milana Kundery.
Věry Linhartové a Bohumila Hrabala, jak vypadají tři naprosto různá řešení
tohoto společenského problému.
“Byli jsme jen němí herci podstrčení pod dávno nazpívaný text”, říká v Žertu
Jaroslav, kterého “vzpomínka na rozmarýnový věneček dojímá víc. než sku
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tečné první milování” (5). Tento citát vyjadřuje základní situaci všech posta\
Kunderových románů. Lidé se tu mohou setkávat pouze v prostoru nějakého
textu. V Žertu se Helena zamilovala do funkcionáře Zemánka “uvnitř” písně
Avanti popolo. Kostka se setkává s Lucií díky tomu. že šiji promítá do podo
benství evangelia. Ludvík se cítí doma “uvnitř skleněné kajuty písni” svého mlá
dí. Matka v románě Život je jinde vynakládá krajní úsilí na to. aby odpovídala
podobě, jakou musí mít podle předpokládané konvence milenka malíře; Jaromil vidí důkaz své existence v tom, že jeho básně jsou otištěny v novinách. Sil
nější nežli sexuální pud je společenský význam teplých spodků a červených
trenýrek. Pud společenské realizace uskutečňované ztotožňováním se s pres
tižními znaky je potom vůbec silnější nežli pud sebezáchovy. A to i tehdy, kdy
člověk ještě má možnost volby. Hubená prodavačka může omluvit zpoždění na
schůzku s ambiciózním básníkem, jenom vytáhne-li z rukávu takovou kartu, ja
kou je na stupni společenských významů ilegální přechod přes hranice. A není
to pouze výmysl, ale především semiologická operace založená na správné zna
losti platného kódu.
Ve společenském systému je taková hra opravdové eso, neboť zaručuje nosi
teli vstup do společenského systému, přičemž nemusí být ničím podložena.
Odměna a trest jsou čistě a jenom záležitostí pravidel hry. Hry. v jejímž rámci
se hrdina pohybuje slepě, ztotožňuje se postupně s různými “kartami”, může
vyjít z jedné partie a vstoupit do druhé, ale není nikdy ničím jiným nežli více
nebo méně úspěšně sestavenou kulturní jednotkou. Regrese k živočichu je už
nemožná, narodil se jako básník, přesněji řečeno, byl básníkem ještě než se
narodil, z rozhodnutí u jehož kolébky se tyčila sériově vyrobená socha antické
ho boha.
Setkání, rozchody, tragedie i fraškyjsou v Kunderových románech podmíně
ny znaky, jejichž význam uniká z moci zúčastněných. Příběhy Směšných lásek
(7) i děje následujících tří románů mají na počátku vždycky slovo: slovo vy
myšlené, žert, fikci, která nabývá převahy nad svým autorem. Je-li otázka
identity člověka položena jako otázka identity znaku, pak se člověk může pohvbovat pouze v jazyce, jenž je konvencí; jednotlivec do něj nemůže rozhodujícím
způsobem zasáhnout. Tak Ludvík v Žertu může pouze reprodukovat v soukro
mí mechanismus, jehož obětí se stal ve sféře společenské.
V klasickém díle experimentální literatury Tristramu Shandym si Stern hraje
s konvencí vyprávění, zveřejňuje techniku vypravěčských postupů a ruši zá
konitosti příběhu. Kundera naopak buduje peripetie svých příběhů na zahale
ných, nesrozumitelných a železných zákonech řeči. Onirická logika I alčíku nu
rozloučenou (8) je dána tím, že se zúčastněné postavy podílejí společně leč ne
vědomě na konstrukci konečné “zprávy”, jejíž smysl je přesahuje, kterou žádná
z nich neuvidí v celém konečném smyslu. Motivace zločinu, zločin, trest a vina
jsou mezi nimi volně distribuovány: Klíma by se rád zbavil Růženy, kterou za
bije Jakub, přičemž vinu na sebe bere František, ačkoliv má na ní podíl Skréta.
Zdá se, že řetěz příčin a následků je zpřetrhán, ve skutečnosti však působí zcela
neoblomně, ale za obzorem jednotlivých postav: Jakub se domnívá, že vyslo
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vuje obecné soudy a zatím prorokuje vlastní čin: “většina lidí se pohybuje v
idylickém kruhu mezi domovem a zaměstnáním.!...) Přitom stačí, abychom je
vyvedli z tohoto tichého území a stanou se vrahy, ani nevědí jak” (9).
Lidé jsou tu rozloženi v řadu znaků, a ty určují dráhu, po níž se za nimi sami
povlečou nebo poženou, která rozhodne o jejich narození, životě i smrti. Poča
té dítě je žolík, vstupenka do budoucnosti anebo nebezpečná nálož, která hrozí
vybuchnout. Záleží jen na tom, do kterého systému symbolů vstoupí. Vnitř
nosti, vzpomínky, nosy, sny, pilulky, portréty na plakátech, spermata, ideály,
milenky skutečné a hlavně neskutečné jsou pravými hybateli dějů, ve kterých
člověk marně hledá svoji pravou podobu.
Kategorie lyrismu jako ignorace skutečnosti, kterou Kundera vypracoval
v románě Život je jinde, platí nejen na nezkušeného lyrického básníka, ale i na
zralého intelektuála Jakuba, který se nikdy nesetká se svým skutečným zloči
nem: odnáší si místo zkušenosti metaforu.
Klementisova beranice, staré milostné dopisy, ztracené deníky v Knize smí
chu o zapomnění (10) jsou rozuteklé znaky zmizelé Historie, zfetižizované auto
biografie. knihy, mimo něž se člověk propadá do bezčasí a nepaměti. Na jedná
straně symbolický kruh lidí vykonávajících stejné pohyby v jednotném rytmu
(jakási mimická tautologie); na druhé straně nicota marně krmená slovy, mlu
vením o sobě, knihami napsanými i nenapsanými, grafománií a “bojem o ucho”
(marná snaha zpředmětnit se ve světě, kde cokoliv může znamenat cokoliv anebo
něco jiného). Kundera dobře ví, že pro člověka, který se ztrácí ve větší či menší
knize dějin nemůže být alternativou žádný přirozený divoch; úsilí o přirozenost
biologickou ruší přirozenost jako takovou. Sen o Dafnisovi je vnitřní a nesdělitelný.
Kundcrovy metafory jsou tak přiléhavé, že když jejich prizmatem znovu
přehlížíme skutečnost, z níž vyrostly, zdá se nám, že ji obsahují celou. Že ona
rozehraná partie s předem známým matem prochází už jenom různými varian
tami, které hru mohou sice prodloužit, ale ne změnit. Dalo by se to říct také
takhle: ten, kdo se ztotožní s některou z Kunderových postav, je ztracen, je jako
ony slepý nebo oslněný oživlými symboly, pokud se nechce stát středem zvě
davého zájmu coby tonoucí.jako Tamina. Kunderovy příběhy jsou tragedie
bez anagnorise, bez změny nevědomosti v poznání. Proto také mají katastrofy
komický charakter. Jediné místo, odkud lze celou hru přehlédnout, je místo
vypravěče. Jenom vypravěč, který není v textu uzavřen, tento abstraktní subjekt
prostředkující mezi autorem a čtenářem , vidí a dovoluje rozeznat jak slovní do
rozumění zpečeťuje naprosté vzájemné nepochopení.
Celé dílo Věry Linhartové můžeme charakterizovat jako zkoumání vztahu
člověka a textu. Dva protipóly současné české literatury, Linhartová a Kunde
ra, vycházejí ze stejných, historicky a antropologický objektivních premis: také
pro Linhartovou je řeč místem, kde se lidé mohou setkávat. “Někdy rozumím
slovu řeč ve významu věci společné, přizvukuje mi souznělost s polským rzecz,
jemuž vojvodí res - rzecz pospolita, věc obecná, tedy to co je mezi námi, co je mi
s tebou společné”, píše v P i k a r e s k n í m p r ů m ě t u n a p o z a d í ( 11). Otázka, kterou
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si položila hned na začátku své cesty je: “zda lze prostou řečí vytvořit předmětný
tvar, to je samostatný předmět, který by byl schopen stát na vlastních nohou a
pohybovat se z vlastních sil” (12). Nemohli bychom za samostatný předmět
vytvořený řečí a pohybující se z vlastních sil považovat třeba hru, která se v
Kunderově povídce Falešný autostop (13) neodolatelně zmocní vlády nad
dvěma milenci a rozmetá jejich vztah? Linhartová ovšem svůj vytčený úkol
upřesňuje zásadní podmínkou, která se stane hybnou silou jejího dalšího hledá
ní; vychází z obavy, “která se pomalu stává nejhlubší úzkostí a téměř posedlostí
našeho života, abychom nevstupovali jen do slov samých”(14). I tuto větu by
chom mohli vztáhnout k Směšným láskám, jejichž hrdinové právě naopak
vstupují do slov samých (od nerozvážného slibu po vymyšlenou řečtinu v povíd
ce Já truchlivý bůh (15) a podléhají potom jejich demiurgické síle.
Je s podivem, kolik styčných bodů nacházíme mezi autory, kteří snad jeden
druhého ani nečetli: Kunderův Ludvík nazývá písně “skleněnou kajutou”,
vypravěč Linhartové mluví o své řeči jako o “příbytku”. Zatímco však postavy
Kunderových románů v zákrutech jazykových mechanismů ztroskotávají,
vypravěč Linhartové zdůrazňuje, že si zachovává identitu právě tím, že dovr
šený jazykový útvar opět opouští: “myslím, že tento příbytek je hotov”, končí
povídka Totéž později, “můžete se v něj uvázat, jakmile se vytratím zadním
vchodem” (16). Důkazem, že jde u obou autorů o totéž základní téma, může
být i to, že v díle obou je rozhodujícím strukturotvorným faktorem mnohoznač
nost slova. V Kunderových románech jsou různé možnosti interpretace jednoho
činu, žertu, gesta, slova nastraženou pastí, jakýmsi nadosobním strůjcem
osudů. Linhartová naopak mnohoznačnost každého prvku řeči prohlubuje a
znásobňuje záměrně, hraje tu otevřená a její postavy vystupují spíš jako strůj
cové mnohoznačnosti než jako její oběti.
Na pozadí české tvorby Věry Linhartové lze číst celé dobrodružství moderní
evropské literatury od chvíle, kde se “umělecký postup stal protagonistou
tvorby”, jak se vyjádřil Jakobson (tedy třeba právě od Sterna), po mnohostran
né experimenty, ke kterým uvědomění vypravěčských technik vedlo. Linhar
tové však nikdy nešlo o literární experiment: maximálně otevřená, nikdy se v so
bě neuzavírající struktura jejích textů je výsledkem důsledného a tvrdošíjného
pokusu o svobodu člověka, jenž se může sdílet s druhým jen pomocí řeči a při
tom je si vědom nástrahy, kterou v sobě tento nejdokonalejší nástroj dorozu
mění skrývá: “Je pravda, že mým nástrojem je řeč; ale není jisto, vedu-li řeč
já, anebo ona vede mne”(17).
Linhartová jazyk personifikuje, (v Dobrodružství nevlastního dítěte), vyprá
ví příběh o vyprávění příběhu (Métův život v obrysech) (18); neúnavně dělá
čtenáři průvodce po vlastní fikci i po fikcích jiných autorů, (její vypravěč navště
vuje Skvorešniky z Běsů například). Cílem této cesty je zaprvé dosáhnout dvojmosti vypravěče-autora (i čtenáře), dosáhnout toho aby hranice mezi skuteč
ností a fikcí byla viditelná i průchodná oběma směry.Znamená to, že vymyšlené
postavy ožívají a vlastní minulost, vlastní život mohou být stejně dobře uskuteč
něné jako smyšlené (téma, které najdeme také u Hrabala). Dalším a hlavním cí
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lem této cesty je proniknout z vlastního já k druhému, ke třetí osobě, ke světu,
který je v konvenci řeči fikcí vždycky. Rozhodujícím východiskem je při tom
vědomí situace, jejíž hluboký smysl se za zdánlivou samozřejmostí obvykle
vytrácí: “Jsem řečí, stávám se řečí, říká Linhartová v Meziprůzkumu nejblíž
uplynulého, ale neztotožňuji se s ní, nepřevtěluji se do ní, jsem stále také něco
jiného než řeč.” (19) Odtud pramení jednak možnost mluvit za sebe i proti sobě,
propůjčovat řeč druhému, promítat promlouvající já do rozporuplných množin
osob, stěhovat vědomí do krajiny i do předmětů. Je to hledání řeči, “která by
měla skladbu odlišnou ode všech, které znám”, jak říká Linhartová v knize
Dům daleko, (20) v textech, kde tento svůj pokus dovedla nejdál. Znamená to
totéž jako stavět labyrint znaků a symbolů a zároveň se učit procházet v něm
zdí.
Tato metafora by byla planá, kdyby nebyla provázena současně radikální
proměnou vlastního subjektu konfrontujícího se neustále s jazykem. Kdyby
nebyla úsilím “probdít se k jiným očím” (21). Linhartová nejprve definovala
své vypravěče jako osoby ve skutečnosti nemožné, přirovnala je k abstraktním
figurám a geometrickým tělesům, aby postupně dospěla k metafoře subjektu
jako světelného bodu, který “prochází v temnotě všeho,” je “před časem i teď,”
(22) je “pohybující se světlo bez zdroje,” (23) a aby dál znovu opouštěla každou
metaforu, protože: “není žaláře, leda by sis chtěl vystavět dům, ve kterém bys
tady přebýval.” (24) Přirovnání řeči k příbytku, (domu, kajutě) je potvrzeno,
tentokrát ve vyšší rovině: ve smyslu biblického “člověk nemá, kam by složil
hlavu.” Jako žije člověk na Zemi, žije v řeči a skrze ni. “Neboť umění je znovuvzkříšení věcí vpravdě zemřelých a jejich zmrtvýchvstání. Je klíčem na prahu
prachu. Je tím, co se hledá, v co se přerůstá, tím, v co se ukrývá a tají.” (25)
Hrabal od svých prvních Hovorů lidí a Perliček na dně (26) sází právě na
zázrak. Na zázrak nečekaných významů tryskajících z řeči, na jiskry přeskaku
jící ze snáře k semaforu na Václaváku, z poutačů na fotbalové hřiště, z vyprá
vění do vyprávění. Úvahy o vztahu jazyka, člověka a skutečnosti jeho tvorbě
předcházely, důkazem toho je i autorovo svědectví, že živelnost a spontaneita
jeho mnohohlasých skladeb je výsledkem práce spočívající ve shromažďování
materiálu, výběru, konfrontaci, střihu a montáži.
Hrabalovou základní technikou je montáž a koláž různorodých textů: “Morytáty a legendy, Toto město je ve společné péči obyvatel (27) a málo známý
protože netištěný Mrtvomat, napsaný už v letech 1949/53. Princip koláže tkví
v konfrontaci a prolínání textů odpoutaných, vzdálených jejich původci i
kontextu. (V Mrtvomatu např. Hrabal sestřihuje seznam betlémových figurek
nějaké hračkářské firmy, nápisy ze hřbitova v Nymburku, ceník lázeňského
léčení, snář, mezinárodní telegrafní kód atd. Teprve když původní funkce i
autor textu zmizí, může řeč ožívat vlastní pamětí, mnohoznačnost slova se
obnovuje, nový kontext vykřesává nové významy: “některé skvrny nelze vy
čistit bez porušení podstaty látky”, zní moto Tohoto města; poklady, uložené
po povrchem běžných významů se otevírají v okamžiku, kdy se sdělení odpáře
od kabátu, na který bylo přišito, a přenese z čistírny na bílý papír. Tajemství
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Hrabalova neortodoxního surrealismu je v tom. že podvědomí, do kterého se
dobývá, je podvědomí jazyka.
Vytvoření nového významu, nebo spíš nalezení významu zasutého, vytěsně
ného, původního, je jiskrou, zázrakem, iluminací, dobrem, katarzí. Slovo je
Hrabalovi energie, duchovní síla, která ovlivňuje i tělo: “Procházím se Michelskou, čtu nápis: Železné dveře. To člověku dodává sílu jak železité víno.”(28)
Hrabalovské přirovnání je udílení milosti: “U kandelábru stojí člověk, jako
by naslouchal vážnou hudbu. Teď ale zvrací, tekutina mu teče z úst jako by mu
vypadly kapesní hodinky na řetízku.” (29) Anebo: “pan Iontek nemá zuby, jen
skořepinku jakýchsi kostí a kostiček, stačilo kýchnout a ty zbědované zuby
by mi vletěly do pokoje jak pár uschlých okvětních lístků jasmínu, který v
závanu větru se sypal z keřů vločkovou letní vánicí.” (30) V Pražskýchjesličkách
(31) Hanťa rozřezává s kostelníkem pilou dřevěné svaté a celou nesmyslnost
té destruktivní činnosti vykupuje slovem; andělská křídla se mísí s křídly fotba
lového mužstva, hlava archanděla Gabriela znamená v Hanťově řeči mimické
míč. Cílem tohoto postupuje interpretovat každou i sebenepříjemnější událost
jako vyhrávající číslo. Jméno při tom funguje jako magnet soustřeďující zlomky
světa ve svém silovém poli: “Povídám stařeně, praví sev Kafkárně, Paní, nezna
la jste náhodou Františka Kafku? Božíčku, řekla, já jsem Kafková Františka.
A můj tatínek byl koňskej řezník a jmenoval se František Kafka!”(32)
Vyprávět, kecat, nadsazovat, vymýšlet si, mystifikovat, to všechno jsou
způsoby jak vymanit z rozumové kontroly jazyk, jak rozprostírat sítě, do kte
rých se zázrak řeči chytí. Osoby Hrabalových povídek žijí proto, aby mluvily,
proto, že mluví, tou měrou jak mluví a díky tomu, že se o nich mluví. To je jejich
hlavní funkce a vykonávají ji bez ohledu na skutečnost, o níž vypovídají, ve
fantastickém rozporu s ní anebo v ještě fantastičtější shodě. Pábitelé říkají pra
chu cementárny zdravy vzduch, malují idylické výjevy stojíce “po pás ve smrad
lavé břečce” a "když slyší kapkat vodovod, už berou tužku a kreslí si vodopád
v Niagaře.” (33)
“Pábitel je nástrojem jazyka, který obohacuje sebe sama o všechny něžnosti
a finty, o něž má zájem jazykověda. (...) Pábitel, když se nedává do řeči s lidmi,
baví hovorem sám sebe, podává informace o případech, jejichž význam je zve
ličen, přesunut, zpřeházen, protože pábitel cedí skutečnost přes diamantové
očko inspirace.” (34) Tak definuje svůj typ vypravěče Hrabal sám. A jako je pro
něho člověk nástrojem jazyka, je skutečnost křivým zrcadlem, které nabývá
lidského rozměru teprve skrze slovo. Zejména tehdy, když ztrácí svůj praktický
význam; předmět, který žádnou praktickou funkci neplní, může mít stejnou
funkci jako slovo; tak třeba pan Metek čerpá euforii z měřícího přístroje bez
čoček a vidí lépe cvikrem beze skel.
Exaltace smyslů, obžerství, opilost, nezřízenost, přemíra mohou být poklá
dány za důkaz Hrabalovského hedonismu, ale jsou mnohem víc stimulátorem
opojení ve složkách jazyka; pivo a vepřová jsou H rabalovi tím, co hašiš a opium
prokletým básníkům a droga surrealistům. Pan Karel, který v povídce Na za
hrádce (35) pleje záhony v leže, protože jinak kvůli svému obrovskému břichu
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nemůže, není symbolem hedonismu, nýbrž nenasytnosti smyslů, která je Hrabalovi symbolem živoucího. Proto je Hrabalovo labužnictví slovní, je stejně
smyslné týká-li se jídla nebo chuti Poldinky, mysliveckého slangu nebo zaprá
šených rekvizit divadelního skladiště.
Stejně tak není základním Hrabalovým žánrem hospodský kec, nýbrž poly
fonie hlasů (a podobně jako Linhartová mění i Hrabal rod vypravěče) (36)-je to
koláž a montáž promluv; hospoda je rámcem koláže stejně jako maringotka
nebo sběrna starého papíru nebo kterékoliv jiné místo, kde setkavší se hlasy
nabývají nebývalé výjimečnosti a prorocké naléhavosti, jako věty sv. Augusti
na, Novalise, Nietzscheho, Herdera a sv. Jana na dvou stránkách Rukověti
pábitelského učně, jako setkání Lao Ce s Kristem u lisu na starý papír a vyhoze
né knihy. Hrabal tak skrze jazyk umocňovaný “pábiteli” soustřeďuje maximum
smyslové, citové a myšlenkové energie a podává jím jakousi kolektivní anam
nézu. V podvědomí jazyka je ještě uchováno neporušené, plné vědomí člověka.
Jenomže v Příliš hlučné samotě (37), která zatím uzavírá hlavní “pábitelskou"
větev Hrabalovy tvorby, magická říše jazyka zaniká. Starý Hanťa vzdělaný
“proti své vůli” obsahem knih, které ničí, je “sobě současně umělcem i divá
kem”. Ztotožnil se se svým předmětem tak, že se sám podobá mase starých knih,
bydlí ve starých knihách a je moudrý jako staré knihy. Ale je sám, polyfonní
skladba hlasů se přestěhovala do stoupy a do jeho hlavy zasvěcené samotě.
Balíky slisovaného papíru se srdcem nej krásnějších knih uprostřed jsou posled
ním stadiem koláže. A Hanťa sám, s hlavou plnou nej krásnějších slov, si vysnívá
jako hrob, jako Rajskou zahradu slisovaný balík světa, který zaniká s jeho kni
hami a hlavně s jeho pracovní-životní metodou založenou na vztahu ke slovu.
Nelisuje se to snad kniha, o níž snil Mallarmé?
Jak u Kundery tak u Linhartové i Hrabala shledáváme, že těžištěm jejich
pozornosti je prostor řeči vytrářený více hlasy, spíš nežli dialog polyfonní sklad
ba. Děj, dobrodružství, událost tu nastává vždycky přerušením přímého a
jednoznačného vztahu slova ke skutečnosti. Toto přerušení vytváří zvláštní
dimenzi, ve které se projevuje důležitost řeči nikoli už jako prostředku dorozu
mění, nýbrž jako existenciálního prostoru, který člověk vytváří vlastní výpovědí
a jímž je při tom současně utvářen.
Jediné, co překračuje tento rámec, je vypravěč, nebo lépe jen subjekt, který
prostředkuje mezi autorem a čtenářem a nemůže se nikdy stát znakem žádného
symbolického systému. Ani ve vlastním světě, protože jej organizuje a tudíž
zůstává nutně mimo, ani v cizím, protože jakmile zmlkne, je neuchopitelný.
Je i není, jeho jméno nelze vymazat z žádného seznamu, v tom je silnější než
autor, který ho ovšem může vždycky znovu vytvořit k obrazu svému.
Nevím, jestli je tento závěr dostatečný vzhledem k otázkám položeným v
úvodu. Všechny možné analogie s totální knihou společnosti, o níž byla řeč
na začátku, ať zatím zůstanou otevřeny.
(únor, březen, 1981)
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Vzpomínka na Václava Holešovského
( 1924 - 8 1 )
Jaroslav Krejčí
Václava Holešovského jsem poznal v Praze v roce 1947. Byl posluchačem
ekonomického kursu, který jsem tehdy měl v Dělnické akademii. Říkám-li
posluchačem, nejsem zcela přesný. Václav mě od samého začátku upoutal svým
živým zájmem a porozuměním pro ekonomické otázky. Ač student filosofické
fakulty - to jest s orientací značně odlišnou - Václav si velmi rychle osvojil
logiku makroekonomické analýzy a svými seminárními pracemi a účastí v
diskusích podstatně přispěl k oživení kursu.
Bohužel svobodné učení nemělo v Praze dlouhého trvání. Přišel “Vítězný
únor” a Václav, který se na filosofické fakultě exponoval proti totalitní politice
komunistů a Fierlingovců, byl vyloučen ze studia. Usoudil, že učiní nejlépe,
když ze své vlasti odejde. Nebyl snílkem, věděl, že ho čeká kus tvrdého života
a do poslední chvíle se snažil co nejvíce se naučit. Vzpomínám si na poslední
dlouhý rozhovor těsně před Václavovým odjezdem. Zajímal se tehdy o změny,
které komunistický převrat přinese v ekonomické politice a přitom se otázal,
zda myslím, že bude možno zachovat typ hospodářského plánování jak bylo za
počato před únorem. Nepřekvapilo ho, když jsem o tom vážně zapochyboval.
Stiskli jsme si naposledy ruku s perspektivou, kterou nikdo nechtěl vyslovit,
že už se možná nikdy neuvidíme.
Ale sešli jsme se znovu, a to v létě roku 1969. Václav mezitím dosáhl diplo
mu na škole politických věd při pařížské universitě (1950), pracoval pro Rádio
svobodná Evropa (1951-57), vystudoval a dosáhl doktorátu na Columbia Uni
versity v New Yorku ( 1964) a v roce 1965 se stal profesorem na universitě Massechusetts v Amherstu. Během svého studia v Paříži se Václav seznámil s Ame
ričankou Hanne Weilovou, která se stala nejen jeho manželkou, nýbrž i spolu
pracovnicí ve společném okruhu zájmů.
Místem našeho setkání v roce 1969 byl Oxford. On, tehdy už profesor eko
nomiky s bohatou publikační činností za sebou a já jako nový emigrant, který
teprve hledal své uplatnění. Václav měl v St. Antony College přednášku o
československé cenové reformě, kterou vyložil a rozebral brilantním způso
bem. Pak jsme spolu dlouho chodili oxfordskými zahradami a jako by nebylo
časové mezery 21 let, navázali na rozhovory z roku 1948. O několik let později
jsme v nich pokračovali při jeho návštěvě v Lancasteru. S úžasem jsem pozo
roval jak důkladně Václav sledoval čsl. vývoj, o mnoha věcech byl informován
lépe než já. Teď už se tomu nedivím; jakkoli je to paradoxní, lidé v emigraci
mají mnohem větší přístup k věcným informacím o zemích ovládaných komu91

nisty než samotní občané těchto zemí. Václavův zájem byl však mimořádný a
jeho pohled měl pronikavou hloubku. Pochopil jsem to lépe, když jsem se
postupně seznámil s jeho pracemi. Z asi 34 publikací vydaných mezi rokem
1961-81, 22 se týkalo konkrétní československé problematiky, ostatní práce
obsahovaly čsl. zkušenost jako podklad teoretických úvah. Pozoruhodné
jsou jeho kvantitativní analýzy oboru národního důchodu, jakož i jeho teore
tické rozbory podstaty Marxovy ekonomiky. Sem taky patří návrh revize taxo
nomie socialismu. Vyvrcholením této linie Václavova zájmu je však jeho
magnum opus Economic System: Analysis and Comparison, vydaný v New
Yorku r. 1977. Autorova důkladný znalost klasické marxovské i keynesiánské
ekonomiky mu umožnila originální přístup ke srovnávací analýze, kombinací
vysoké teoretické úrovně s praktickými pohledy a výhledy do budoucna. Václav
otevírá širokou paletu možností, dramatické zvraty však pokládá za méně
pravděpodobné. Očekává spíše spontánní vývoj ve prospěch prvků pozitivně
ovlivňujících ekonomickou efektivitu. Uvažuje proces progresivní rekonstruk
ce, který postupně odstraní podstatný znak kapitalismu, soukromého i státního
(v SSSR), znak spočívající v protikladu námezdní práce vůči těm, kteří drží
klíčové pozice a tak ovládají celý systém. V tomto směru si Václav zachoval
svůj optimismus.
Přes svůj vědecký zájem Václav Holešovský nezapomínal na politické reali
ty. Aktivně se zúčastnil hnutí za lidská práva a byl prominentním členem
Výboru za svobodný svět.
Plánovali jsme ještě další setkání. Netušil jsem, že on, mladší, odejde dříve.
Zanechal bohatý program nedokončených prací. Ztratili jsme v něm význam
ného představitele ekonomické vědy a člověka ryzího srdce.
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Péro a pendreky
Jiří Morava: Exilová léta Karla
Havlíčka Borovského, vydalo
n a k la d a te lstv í K o n fr o n ta c e ,
Curych, 1981
Morava si ke své knize zvolil vzrušující
námět: střetnutí svobodomyslného poli
tického žurnalisty a spisovatele s režimem,
řídícím se ve svých krocích absolutistickou
a centralistickou ideologií a policajtskou
bezohledností. Není pochyb, že Havlíč
kův konflikt s bachovskou reakcí po potla
čení “rakouského jara” let 1848/49 byl o
více než století později husákovským po
kusem o restauraci monopolní diktatury
po potlačeném “pražském jaru” drama
ticky aktualizován. Paralela, která se tu
vnucuje, je svádivá; není však bez nebezpe
čí.
Novinář, který v rušných měsících
sílícího liberalismu vyslovil bez obalu své
krédo a odvážil se formulovat politickou
alternativu k dosavadnímu vládnímu sys
tému, se po likvidaci hnutí dostává pod
tlak “normalisační” či restaurační politi
ky mocenského centra. Jak na tuto snahu
odpoví, závisí na sílejeho vlastní osobnosti
i na postoji toho zbytku potlačeného hnu
tí, jemuž v době liberalisace svým pérem
sloužil. Neboť mnozí odpadnou, aby se
poklonili a sloužili nové vládě, mnozí se
odmlčí a stáhnou do svého třebas nera
dostného soukromí, a jen nemnozí si uvě
domují dlouhodobou závaznost toho, co
z hloubi svého svědomí hlásali v době
slibující možnost reformy systému. V tom,
zdá se, historie svůj refrén znovu opakuje.
Kam patřil K. Havlíček? Podle úporně
tradovaného mínění, k němuž přispěli
mladočeši stejně jako Masaryk či později
Zd. Nejedlý, “on pevný byl a hrdina” (K.
Toman). Moravovi právě toto tradované
schéma je výzvou k historickému pře
zkoušení. Od svého odchodu do exilu
v r. 1968 žije autor v Rakousku, od r. 1971
v Innsbrucku, tedy v blízkosti Havlíčkova

brixenského exilu. Zde měl možnost pro
studovat zprávy a dokumenty policejních
a správních archivů a spolu s informacemi,
které poskytuje Havlíčkova koresponden
ce a tvorba shromáždit materiál k re
konstrukci Havlíčkových postojů v
posledních letech jeho života. Není to však
jen kus havlíčkovské biografie, který dělá
z Moravovy knihy vzrušivé čtení: je to spí
še jeho pokus vidět Havlíčkův osud a vážit
jeho jednání na pozadí toho, co se dělo
v táboře jeho dřívějších stoupenců doma.
Že to byl neutěšený obraz, vysvítá zejmé
na z korespondence, kterou s Havlíčkem
vedli nemnozí z jeho dřívějších přátel. Až
sarkasticky řízně to říká v jednom dopise
Z. Pinkáš: “Vás odvezli z vlasti, nám vlast
samu obrátili v pevnost a žalář; rozdíl není
tak veliký”. Tváří v tvář tomu. co bychom
mohli nazvat masovým odpadlictvím,
poznamenává Pinkáš: “Tolik je mi zřejmo,
že ty zástupy, pro které jsme zápasili v nej
lepším duchu a smyslu, nejsou zralé pro
onu ušlechtilou svobodu, jak ji máme na
mysli a že jen shora by pro ni mohly býti
vychovány...”. A F. Palacký, který se
Havlíčkovi zmiňuje o tom, jak reakce
stupňuje svůj nátlak a persekuci a jak se
bývalí příznivci strachují pod dojmem
toho i jen přiblížit se nečemu, co připo
míná úsilí roku osmačtyřicátého, radí
rovnou, aby Havlíček se věnoval nadále
raději beletrii: “Jediný Walter Scott více
by nám nyní prospěl, nežli pět Žižkův,
jelikož by tito ani co činiti neměli, ana
smysl národu v kalu všednosti se brodí”
(28. ledna 1852).
Havlíček sám se v nuceném exilu chová
zdrženlivě. Neprovokuje, nevyužívá pří
ležitosti k útěku, stojí jen tvrdohlavě na
svém: jsem bezprávné vězněn, zrušte mou
konfinaci či mi dejte pas k odchodu do
ciziny. Ale Vídeň mu nevěří. Není to už.
jeho původní odpůrce Bach. který v Moravově podání se zdaleka nejeví být tak
zapřisáhlým nepřítelem, jak nám byl v
historickém schématu doby líčen, nýbrž
podezíravý šéf nově zřízeného Nejvyššího
policejního úřadu Johann Franz Frei-
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herr Kempen von Fichtenstamm, který si
pro Havlíčka vymýšlí nová a nová ome
zení. Morava sleduje, jak isolace Havlíčka
postupně tlačí k rozhodnutí, jež ještě před
lety považoval za nemožné: 10. ledna 1855
píše žádost o zrušení své konfinace a mo
tivuje ji starostí o zabezpečení své rodiny.
A píše tu i ten od Vídně dlouho žádaný
passus: “že si už ani nepřeji vstoupit na
žurnalistickou dráhu a že se hodlám ome
zit jen na takovou průmyslovou činnost,
která by mé rodině zajistila hmotnou vý
živu.” Morava tuto “slušnou prosbu” ne
považuje vzhledem k tehdejším korespon
denčním normám za podlézavou či ne
odpovídající Havlíčkovu pojmu cti. Tepr
ve okolnost, že se Havlíček dodatečně
zavázal vzdát se i spisovatelství, vede
Moravu k závěru, kterým se domnívá
rozbít onu staletou legendu o neústupném
hrdinovi: “Havlíček zaskočen nejen ra
kouskými úřady, ale i českým národem,
byl z 1o m e n , a onen zákeřný protokol
podepsal” (171).
Morava přirovnává Havlíčkův osud k
osudům odpůrců dnešního komunistické
ho režimu v Československu a dochází
k závěru, že Havlíček na tom nebyl vlastně
tak špatně: “Rakouské mocnářství voli
lo v jeho případě nejhumánnější postup,
jaký kdy proti svému úhlavnímu pro
tivníkovi mohlo použít. Odvezli jej kamsi
do hor,... a jeho manželce vyplatili peníze
na cestu za ním. Dům, ve kterém tato
nerozdělená rodina žila pohromadě,
byl moderní, prostorný, okolo se dalo
zahradničit, chodit na výlety, koupat se
a navštěvovat kavárny a hostince...” Člo
věka vystaveného policejní zvůli, která ho
politicky, fyzicky a nakonec i duševně
drtí, nelze ovšem měřit okolnostmi jiné
epochy. Proti policii bachovské éry lze
postavit policii éry Gottwaldovy či Husá
kovy. Nelze však hodnotit Havlíčkův
zápas odkazem na to, že to měl lehčí než
jiní o století později. Havlíček zůstal jako
jeden z opravdu nemnohých věrný sám
sobě. Že po resignaci ostatních, a po zradě
přátel i smrti své ženy odmítl zemřít ve vě
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zení, neopravňuje k závěru, který stigmatisuje návrat do vlasti jako selhání v roli
hrdiny. Havlíček svým návratem do udu
šené a ustrašené Prahy nedělal krok, jímž
by režimu ustupoval. Ani dodatkem v
protokolu, jímž se vzdával spisovatelství,
nesankcionoval protiprávní postup vlády
proti němu. Legenda o pevném člověku
tím rozhodně rozbita není. Bylo-li vedle
toho úmyslem Moravcovým ukázat zbabě
lé chování českých stoupenců jako rozho
dující faktor Havlíčkovy závěrečné resignace, pak by k tomu bylo třeba více než
jen několik ilustrací z korespondence
přátel. Havlíček sám se ve svých proje
vech z exilu tímto selháním národa neza
bývá: bere je za dané, nehledá v něm pů
vod své vlastní kritické situace, uvažuje v
objektivních politických dimensích, nikoli
v subjektivně psychologických. Že Havlí
ček se nemohl opřít o vědomí solidarity
širších vrstev svého národa, zůstává ne
popiratelně tragickým symptomem nejen
jeho osobního, ale celonárodního osudu.
Přes spornost některých závěrů je Moravova kniha pozoruhodná: otvírá prostor
úvaze o úloze osobnosti a o síle tzv. “objek
tivních poměrů” v období reakce následu
jící po nezdařeném pokusu reformovat
nereformovatelné. Pro tento aktuální
podnět si zasluhuje, aby byla hodně čtena.
K. Hrubý

