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F úvodníku minulého čísla Proměn (19.2) dr. Karel Hrubý recensoval čtyřsvazkový Masarykův

sborník, který vyšel v roce 1980 r Praze v edici Petlice. Některé články vydavatelé pražského Masary
kova sborníku přetiskli z Proměn (17.4.) aniž by si vyžádali svolení. Ale nezlobíme se. Spíše se cí

tíme poctěni. Na oplátku dnes otiskujeme několik článků, které do sborníku napsali čeští a slo

venští autoři doma - a rovněž tak činíme, aniž bychom se ptali - a to v naději, že nám to pražští vyda
vatelé Masarykova sborníku nebudou zazlívat.

T. G. Masaryk a problém národní identity
Teze
František Kaufman

1.
Pro Masaryka národnost nebyla fenoménem jednou provždy definitivně
daným, konstatním či dokonce vrozeným a biologicky podmíněným. Tomu
odporovala už jeho individuální zkušenost. Pocházet ze smíšeného slovenskoněmeckého manželství, čeština nebyla jeho mateřskou řeči, valnou část svého
školního vzdělání až po nejvyšší získal v řeči německé. Češtinu si osvojoval už
jako dospělý ajejí dokonalou znalost dosáhl převážně sebevzděláním. Prostře
dí jihomoravského venkova, byť bylo v jádře české, zůstávalo příliš vzdáleno
střediska českého národně osvobozeneckého ruchu, který vyzařoval z Prahy
jako ze svého přirozeného centra. Ještě na střední škole uváděl Masaryk v
úředních dokumentech svou národnost jako "slovanskou", jak se tehdy všeo
becně označovali Češi z Moravy, Ve svých prvních vědeckých pracích, věno
vaných obecné naukové problematice. "Sebevražda" a "Základy konkrétni
logiky", z nich první byla dokonce napsána německy, zabývá se českou tema
tikou jen okrajově. A když přichází do Prahy jako profesor znovuzřízené české
university, teprve se s Prahou, českou společnosti, kulturou, ale i historickou
tradici seznamuje, V nemnoha letech ovládne českou historii a problematiku
tak dokonale, jako málokterý z českých kmenových patriotů a může suverénně
formuloval po Palackém druhý český politický program v "České otázce". Tak
pro Masaryka zcela přirozeně od počátku národnost vystupuje jako problém
vůle, aktivity, tvorby.

II.
Mýticko-biologické pojetí národnosti, s nimž vystoupil romantismus konce
18. a počátku 19. století a které hrálo tak obrovskou roli v procesu konstituová
ní moderních evropských národů a v utvářeníjejich národní kultury a umění,
bylo Masarykovi vždy cizí.
Projevilo se to už při jeho prvé bouřlivé konfrontaci s českou společnosti v
rukopisných bojích osmdesátých let minutého století. Při interpretaci této
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události se často zapomíná na její dvojaký charakter. Masaryk a jeho skupina
jistě vystoupili s morálně bezúhonným heslem boje za vědeckou pravdu, za její
neohroženou obhajobu, proti národním mýtům, pověrám a falsifikátům.
byť utvářeným "bona fide". Ale jejich útok proti Rukopisům byl současně
útokem proti posvátnému národnímu palladiu, proti jeho povznášející a inspi
rující roli v národní kultuře, tedy nepřímo i proti dílům, která působením Ru
kopisů bezprostředně vznikla, lákových děl byly desítky, mezi nimi pak i hod
noty v kontextu národní kultury tak významné, jako byly kresby a malby Má
nesovy a Alšovy, sochy Myslbekovy, hudební skladby Smetanovy a Fibichovy,
verše Čechovy a Zeyerovy. Odtud animozita, s niž česká společnost reagovala
na útok proti Rukopisům, a proto se proti Masarykovi tehdy nepostavila jen
tehdejší politická reprezentace obou českých politických stran. Staročechů i
Mladočechů. ale také Jan Neruda. Adolf Heyduk a Josef Holeček. Masaryk
vedl svůj boj chladnokrevně především proto, že nebyl zatížen biologickomýtickou komponentou národního uvědomění, která v té či oné míře ovládala
všechny představitele našeho národního obrozeni počínaje jeho druhou (Palackého) generací. Masaryk, který si své národní uvědomění sám utvářel jako
zralý muž na výši tehdejší evropské vzdělanosti, nepokládal pro český národ
za katastrofu, jestliže nejstarší památky jeho literatury budou vědeckou kriti
kou usvědčeny jako padělky. Jeho studium, zejména náboženských dějin ná
roda. ho poučilo, že zůstane stále dost nosných tradic, s jejichž pomoci a na
nichž je možné budovat české národní uvědomění, V tom měl Masaryk pravdu.
Ale bylo také pravdou, jak později Masaryk sám uznal, když sebekriticky
káral svou prudkost a netoleranci v rukopisných bojích, že bez romantickvmytologické fáze českého národního obrození by mu chyběla půda i bitka, na
niž a z níž bylo možné moderní českou národnost utvářet.
III.

Co znamenalo podle Masaryka utvářet národnost? Znamenalo to přede
vším povznést ji ze stadia etnografické existence do stadia evropsky či světově
kulturního činitele. Právě proto, že národnost není danost (jak ji třeba zpo
čátku chápal J. Jungmann). kterou je třeba jen chránit, kultivovat a popula
rizovat. není však nutné dokazovat před světem její právo na existenci. Podle
Masaryka národ jako etnografický celek být může, ale také nemusí. Svět sice
může občas se zájmem obdivovat jeho specifičnost, kroje, tance a zvyky jako
kuriozitu, ale jinak se bez lakového národa klidně obejde. Jen takový národ
má právo na existenci, který obohacuje celé lidstvo: národnost má tedy své
oprávněni teprve jako hodnota světově kulturotvorná. Má český národ šanci
stát se takovým národem? To bylo kacířské zpochybněni existence českého
národa v pověstném Schawerově článku "naše dvě otázky", za nějž Masaryk
sice přímou odpovědnost nenesl, ale hněv české společnosti se snesl na jeho hla
vu. Je možné vůbec položit otázku, stojí-li za to vyplýtvat tolik energie a du
chovních sil společnosti na pouhé uchováni národnosti, zatímco by tyto síly
mohly výrazně přispět k rozmnoženi kultury lidstva?
4

Masarykova odpoveď by zněla: ano, stojí za to to. pakliže národ bude vyburcován k takové kulturní tvorbě, která obohatí jedinečnými a nezaměni
telnými hodnotami celé lidstvo. S takovým programem nastoupil Masaryk do
českého kulturního života už ve svých prvních akcích jako profesor pražské
univerzity: v “Alheneu" (v znamenitém programovém článku "Jak zvelebova
li literaturu naukovou"), v osvětové činnosti, v projektech naučného slovníku a
edice památek české náboženské literatury, v požadavku zřízeni české Akade
mie věd a druhé české univerzity atd. Ale rozhled po tehdejší české společnosti
Masaryka současně přesvědčil, že aktivně zasáhnout do formulováni české
národní identity může jen ten. kdo vstoupí do tehdy - mimochodem značně
pokleslého - českého politického života. Protože tenkrát u nás existoval systém
dvou stran, bylo nutné zařadit se do jedné z nich. Masaryk pokládal za málo
významné, která z nich to bude, pokládal obě za stejně špatné. Nakonec to
byli Mladočeši, kteří ho kandidovali za poslance, jímž byl také zvolen, ale
brzy poznal, že v rámci této strany a v rámci tehdejšího českého politického
života konstituovat moderní národní vědomí vůbec nelze. Uchýlil se tedy
opět do vědecké pracovny a během několika let dokonale prostudovalzákladní
problematiku českého národa a jeho dějin, sociální otázku a problém Rusko
a Evropa - tedy nejakutnější problémy, které měly v budoucím století vymezit
prostor pro formování české národní identity. Současně vydával vědecko-po
pulárni revui (Naše doba) a formoval politickou stranu, vlastně spíše skupinu,
která nikdy nebyla masovou, dosáhla dvou, a pozdějijen jediného poslanecké
ho mandátu v Říšské radě, kterýpřipadl Masarykovi. Ale opřen o tento mandát
stal se postupně - a na dlouhá léta - nejautoritativnějším vůdcem českého ná
roda.
IV.

Jako poslanec Říšské rady ve Vídni Masaryk nedělal specificky českou, ale
evropskou politiku. Tím si nastřádal kapitál, z něhož potom bohatě profitoval
pro české zájmy, zejména v době úsilí o vytvoření našeho samostatného státu
za první světové války. Tak jako se zastal národa židovského proti rituálni
pověře v "hilsneriádě" (ač se tu podruhé dostal do ještě ostřejší konfrontace
s českou společností, na jejíž straně však tentokrát - na rozdíl od rukopisného
boje - nebyla žádná aktivita), obhajoval v Říšské radě proti rakouské vládě
nespravedlivě obviněné chorvatské "vlastizrádce", odhaloval intriky rakouské
ho ministerstva zahraničí proti Srbsku, zastal se perzekvovaného svobodo
myslného profesora církevních dějin na innsbrucké universitě Wahrmunda,
podporoval národně sociální a demokratické hnutí studentů ukrajinských
a slovenských, aktivně se podílel na protiklerikálním boji a přikročil k úzké
spolupráci s českou sociálně demokratickou stranou.
To všechno logicky vyplývalo z pojetí našeho národního úkolu: Chceme-li
být národem kulturotvorným, nesmíme být lhostejník otázkám, které vzrušu
ji Evropu a lidstvo. V tom je "světovost" poslání národa, v tomto procesu
se utváří jeho národní identita. Masaryk, nezatížený mýtickou-biologickou
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složkou svého národního vědomi, nestanulpřed internacionalismem sociálních
demokratů jako před nepřekročitelnou bariérou, jak se to stalo ostatním
českým politickým stranám. Dokonce sociálním demokratům pomáhal pro
českou společnost snesitelně formuloval přirozenoprávní národnostní pro
gram. A k lomu bylo třeba nemálo odvahy po protistátoprávnim prohlášeni,
s nímž vystoupili poprvé zvoleni sociálně demokratičti poslanci v Říšské radě
a jimž tolik pobouřili českou společnost. Ta totiž v historickém "českém stát
ním právu" uctívala palladium ještě posvátnější než Rukopisy, ačkoli vlastně
nikdo pořádně nevěděl, co si má pod nim představovat. Masaryk dobře znal
Palackého kolísání mezi historicko-právním a přirozeno-právním zdůvodně
ním českého národního programu. Obě pojetí měla své kladné, ale také zá
porné stránky. (Nakonec při zdůvodňováni vzniku Československé republiky
se mu hodila kombinace obou principů: historicko-právního i přirozenoprávního.)
A pokud jde o sociálni demokraty. Masaryk usiloval o jejich integraci do
národního společenství, a to právě jako sociální demokraty, protože správně
postřehl, že internacionální marxistická ideologie je pro dělnickou třídu na
tolik přitažlivá, že stavěl proti ni instituci protimarxistických "národních děl
níků" nemá výraznější šance na úspěch. Masaryk nikdy marxistou nebyl a
vždy se od marxismu diferencoval. Ale dovedl také postihnout jeho kladné
stránky a přiznával mu spravedlivě, že oprávněně upozornil společnost na
osudovou nutnost řešení sociální otázky.
V.

Když Masaryk zkoumal nosnost české dějinné tradice, vystoupila před
nim do popředí otázka náboženská. Tím pojal do jisté míry českou otázku jako
otázku náboženskou, což revidovalo Palackého filozofii českých dějin (v níž
základní úlohu hraje odvěká konfrontace živlu slovanského s germánským na
našem území, konkretizována jako boj Cechů s Němci) a vyvolalo už v době
svého vzniku a periodicky vyvolává dodnes polemiky historiků, politiků i po
litologů. Na tomto místě nemůžeme tylo polemiky hodnotit a pro náš účel - vymezení Masarykova pojetí národní identity - to ani nemá smyslu. Protože
telá evropská kultura se po dva tisíce let vyvíjela v dimenzích křesťanské kul
turní tradice, je náboženský ekvivalent všech významných společenských hnutí
v Evropě v této době mimo pochybnost, byť by vystupoval v jakkoli latentní
podobě. Není sporu o lom. že náboženství u některých evropských národů tvo
ří neodlučitelnou konstitutivní složku jejich národní identity (např. katoli
cismus u Poláků). V dějinách českého národa není náboženský vývoj ani pří
močarý. ani jednosměrný. Masaryk celkem správné neevokoval příliš problém
konfliktu byzantinsko-slavjanské a římsko-latinské kultury, k němuž
došlo na našem území na počátku našich kulturních dějin. O této době toho
příliš nevíme a po krátké epizodě zvítězila kultura římsko-lalinská. která nej
méně na tisíc let rozhodla o naši západní kulturní orientaci. Ale náš náboženský
vývoj byl přerušen raně reformačním vystoupením Husovým už na rozhraní
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14. a 15. století, po němž následovaly husitské války a v různých obměnách
dvě století trvající reformační vývoj našeho národa. Patnácté století pak zna
mená současně prudký rozvoj české kultury, zejména české psané literatury
Tento proces zastavuje násilná pobělohorská protireformace, k níž se později
přidružuje i germanizačni úsilí rakouských vládců, kteréje korunováno bezmá
la zánikem českého národa. Proto na sklonku 18. století nastáváfaktické zno
vuzrození. vzkříšení českého národa v pravém slova smyslu, neboť tehdejší
národ uchovával sice na venkově svou řeč, písně, kroje a zvyky, ale neměl už
ani střední školství a česky psanou literaturu, a protože jeho kulturní před
stavitelé - vědci a umělci - působili v cizích jazykových prostředích, namnoze
se už ani nevědělo, že jsou to původně Češi (to piati zejména o českých hu
debnicích, úspěšně ovlivňujících vývoj hudby v celé Evropě). Pobělohorská
emigrace, která dala světu tak vynikající představitele české kulturní tvorby,
jakým byl třeba J.A. Komenský, už téměř vymizela a tak první buditelská ge
nerace v čele s Dobrovským národ doslova vydupávala ze země (ajeho literatu
ru dobývala ze zaprášených archivů a knihovních regálů) a mnozí zjejích před
stavitelů, jako např. opět Dobrovský, o možnosti existence novodobého kulturotvorného národa pochybovali.
A tu Masaryk, když hodnotí obrovské dílo našich buditelů a snažíseje sklou
bit s naším úsilím reformačním - a dílem Husovým. Chelčického a Komenské
ho, vypouští složku katolickou. Balbina a celou plejádu katolických kněži. nosi
telů obrození zejména na českém venkově. Ale musí si odmyslet i osvícenské
katolictví Bolzanovo a řádové kněžství samého Dobrovského. Opomíjí rovněž
liberálně nacionalistickou složku, jejímž představitelem je Masarykovi ne
sympatický Jungmann. Tím Masaryk vytváří bezprostřední spoj mezi naši
reformaci a národním obrozením (což lze celkem nenásilně dokumentoval
na Kollárovi, Šafaříkovi a Palackém. už podmíněně na Havlíčkovi) aformulu
je pak zásady našeho politického programu jako přímé navázáni na huma
nismus české reformace. Tento Masarykův program, bez ohledu najeho histo
rickou oprávněnost, se ukázal po několik desítiletíjako dostatečně nosný pro
formováni moderní české identity - i když v tomto procesu podléhal doplň
kům, korekturám a revizím, nezbytným pro rozšířeníjeho společenské základ
ny - nicméně sjedn
otil celý národ při konstituováni samostatného českoslo
venského státu v roce 1918.
Vedle oprávněných korektur, doplňků a revizi bylo také nemálo pokusů
nahradit Masarykův národní program nějakým jiným, diametrálně odlišným
Některé pokusy vycházely z univerzalistické ideologie nadnárodní - takovým
byly různé - ovšem vesměs jen in margine formulované - programy katolické,
pokus o národní program, cele absorbující protireformaci, s nimž vystoupil
Pekař, marxisticky orientovaný, byť značné voluntaristický program Z. Ne
jedlého a konečně různé militantné nacionalistické až šovinistické, mýtickorasové programy, směřující k fašismu, spíše však italskému protože český fa
šismus se mohl jen obtížně zcela oprostit od protiněmecké dimenze domácího
nacionalismu. Žádný z těchto pokusů však trvaleji neuspěl a tak po Palackém
zůstal Masarykův program jediným českým národním programem.
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VI.

Pro Masaryka je příznačné pozitivní vymezováni národnosti a jejích úkolů.
Má v tom předchůdce v protišovinistických postojích českých představitelů
našich kulturních dějin. Už Jan Hus tvrdil, že dobrý Němec je mu milejší než
špatný Čech. Komenský po celý svůj život spřádal plány o sjednocení kulturní
ho lidstva, o zajištění trvalého míru a reformoval školství Polska, Švédska.
Uher a dalších zemi. Kollár básnil: "Kdykoli zvoláš Slovan, nechť se ti ozve
člověk". Palacký formuloval program účasti českého národa v kulturním sou
těženi evropském jako nevyhnutelnou podmínku přežiti národa. Největší český
filozof 19. století Augustin Smetana psal všechna svá díla německy a řešil v
nich problematiku všelidskou. Havlíček byl svobodomyslný liberální de
mokrat, jehož boj s vídeňskou vládou a její germanizačni politikou se odehrá
val především na úrovni demokratických občanských a sociálních práva tuto
linii bychom mohli v četných představitelích národní kultury prodloužit až do
doby vystoupení Masarykova. Ale současně nelze zapomínat, že celé české
obrozeni bylo nepřetržitým bojem proti germanizačním snahám rakouských
vlád, podporujících v tomto směru (ne vždy a ne důsledně, pokud tak ale ne
činily, dlouho se neudržely) germanizačni tendence německo-rakouských šo
vinistů. Zejména ve smíšených pohraničních krajích se vedly každodenní po
ziční boje o národní školy, v měřítku celostátním pak o úředníjazyk, o oficiální
alespoň dvoujazyčnost atd. Několik generací plně zasvětilo svůj život právě
tomuto protiněmeckému boji. A bylo tedy přirozené, že když Masaryk přišel na
počátku osmdesátých let do Prahy, setkával se tu vesměs s negativním vymezo
váním české národnosti (k němuž přispěl kdysi už i Palacký svou filozofií na
šich dějin) a pro mnoho Čechů tehdy národnost počínala a končila - vysilují
cím bojem proti Němcům.
Masarykovi, který se později stal přímo symbolem našeho protiněmeckého
odboje a již před válkou byl německým nacionalistickým poslancem v Říšské
radě veřejně označen za velezrádce, byl jakýkoli protiněmecký nacionalismus
a šovinismus naprosto cizí. Jeho osobnost utvářela kultura německá - v Brně,
ve Vídni, v Lipsku. Jeho spolužáky před příchodem do Prahy byli z větší
části německo-rakouští a němečtí kulturní pracovníci. Je sice pravda, že vý
raznou korekturu do Masarykovy kulturní orientace vnesla jeho americká
manželka Charlotta Garriguová - proto při příchodu do Prahy už Masaryk s se
bou přináší problémy světa románského a anglosaského, které demonstruje
na osobnostech A. Comta, D. Huma, B. Pascala. To ale znamenalo rozšíření
kulturního obzoru, tolik potřebné pro naše vlastenecké kulturní pracovníky:
jestliže při svém protiněmeckém zaměření něco znali ze světové kultury, byla
to převážně zase jen kultura německá. Také do české literatury krátce před
Masarykem a pak souběžně s ním přinášejí světovou orientaci teprve lumírovci. A co dalšího: Masaryk orientuje českou společnost k vážnému, soustavné
mu a kritickému studiu věcí slovanských. Ne že by tu takový zájem nebyl už
před nim - ale byl náhodný, nesoustavný, nekritický a povrchni, utápěl se
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spise v patetických frázích, za nimiž často chyběl reálný obsah. (Teprve Josef
Holeček u nás prováděl, byť sám z hlediska téměř slavjanofilského, systema
tický průzkum záležitosti ruských a jihoslovanských).
Ruská literatura se u nás od poloviny 19. století dost často překládá a čte.
Teprve Masaryk však obrací naši pozornost na její největší představitele Dostojevského, Tolstého, Turgeněva. Masarykovi žáci a spolupracovnici, i
moderní kritika, nastupující několik let po něm v čele s F.X. Šaldou. pak tento
zájem rozšiřuje a prohlubuje směrem k Puškinovi a Gogolovi do minulosti a k
Čechovovi a moderním ruským spisovatelům z přelomu století do přítomnosti.
Masaryk také reviduje nekritické slavjanofilství a rusoftlstvi zejména naši
druhé obrozenecké generace. Je mu blíže kritický postoj Havlíčkův, který
také, podobně jako Masaryk, poznal ruskou problematiku z vlastni zkuše
nosti. Zejména varoval před iluzemi o "slovanských" sympatiích ruských vlád
a carů - ti používali slovanské politiky spíše jako mocensko-politické nástroje
v evropských konfrontacích, pokud se jim to hodilo, kdežto o nepravoslavné
Slovany už ani velký zájem neměli (vydávali by se nebezpečí obdobných střet
nutí. jaká se trvale odehrávala mezi Rusy a jimi okupovanou části Polska).
Palacký, zatrpklý soustavným ignorováním všech svých federalizačních plánů
a návrhů rakouskými vládami, mohl ještě zakolísat a uvažoval o možnosti
přičlenění naši země k carské říši, což pokládal za "menši zlo", než se vydal
všanc germanizaci a maďarizaci v Rakousku-Uhersku. Ale bylo to zakolísám
jen chvilkové.
Masarykova generace však už o carském Rusku iluze neměla a nečekala od
něho pro český národ žádnou ochranu. Ale to jí nebránilo, aby nás soustavně
neinformovala o duchovním prouděni v soudobém Rusku, které už tehdy
nejen z Evropy mnoho přijímá, ale současně evropskou k ulturu obohacujejedi
nečnými a zcela novými hodnotami.
Když tedy Masaryk sám pro sebe (a tím i pro národ) Schauerovu otázku
zodpověděl kladně, byl tím současně nastíněn program, pozitivního vyme
zení české národní identity. A odvodil-li pro tento program z našich národních
dějin souhrnný obsah humanity, paralyzoval tak současně jakoukoli apriorní,
šovinistickou zaujatost proti kterémukoli národu na světě, ať už se v dějinách
dělo a v budoucnu bude dít cokoli. Program humanity znamenal úctu ke každé
lidské bytosti, etické posuzováni jakékoli lidské činnosti, etické budování
intersubjektivnich vztahů, v politice důsledný demokratismus, boj za lidská
a národní práva, svobodu svědomí a projevu, v oblasti sociálni hledání účin
ných forem k odstraněni sociální nerovnosti (protože tady Masaryk nepřijímá
ani Ježíšův postulát "chudé budete mít vždycky mezi sebou"). Úcta ke každé
lidské bytosti znamenala i úctu ke každému jinému národu - v oblasti vztahů
mezi národy odtud vyplývá požadavek nahrazeni konfrontace spolupráci
na společném osudu lidstva. Masaryk utvořil československý národní stál
(byl to ovšem původní stát mnohonárodnostní, a pro jeho reálné zachováni
by bylo bývalo nutné přebudovat jej v duchu švýcarské federace), ale jeho
perspektivním záměrem byly přinejmenším Spojené státy evropské jako in-
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tegrujicí nadstavba, která by vytvořila ze staré Evropy důstojného partnera
Spojených států amerických. (Ne náhodou se právě o Masarykovi v Evropě
uvažovalo jako o nejpříhodnějším kandidátovi na místo prezidenta - bohužel
tehdy a asi ještě na dlouhou dobu do budoucna utopických - Spojených států
evropských.)
VII.

Nastínili jsme tu model Masarykova pojetí národní identity. Tento mode!
byl současně ideálem, jistě nikdy plně nedosaženým a patrně v důsledku vnitro
politických i mezinárodně politických souřadnic našich novodobých dějin i
nedosažitelných. Pomineme zde proto kritiku realizace tohoto modelu v Česko
slovenské republice období 1918-1938. Nebudeme také hodnotit, co z ne
dostatků tohoto realizovaného modelu padá na vrub modelu samotného a co
bylo nevyhnutelným následkem jeho realizace. Máme-li na mysli kulturní
tvorbu, vědecký a umělecký rozvoj jako pozitivní, nezaměnitelný přínos česko
slovenské (míněno teritoriálně) národní kultury světu, musíme Masarykovu
státu udělat oprávněné absolutorium: vznikla zde veliká kulturní díla nej
různějších směrů a proudů, v bohaté paletě politického spektra od krajní le
vice ke katolicismu (pokud se k těmto názorům hlásili jejich tvůrci) a na této
kulturní tvorbě se podíleli příslušníci všech národnost i ve státě. Jen proto mohla
být také duchovni rezistence národa v katastrofě 1938-1945 dost silná.
A byl-li později Masarykův národní program soustavně demontován, vedlo
to snad k posílení národního charakteru (který se podle Masaryka také musí
neustále hníst a utvářet, protože ani on není jednou provždy, fatálně, ať už
biologicky nebo historicky neměnitelně určen) a k upevnění pocitu národní
identity?
Národ není jen jazykové společenství. Není také jen sociálně a ekonomicky
poměrně zabezpečovaná kolektivita. Národ je kolektiv, schopný samostatné
kulturní tvorby na světové úrovni. Posledním kritériem oprávněnosti existen
ce národa je, dovede-li, řečeno slovy Dostojevského, říci lidstvu nové, osvobo
zující (nebo osvobození napomáhající) slovo.
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Malý hovor katolického teologa o TGM
Josef Zvěřina
Ve studii “Kolem Masarykovy filosofie náboženství" interpretuje Jan Pa
točka Dostojevského “Sen směšného člověka", v němž uvádí přiklad umělce,
který “mluví se stromy jako sobě rovnými". Nejsem umělec, ale katolický
teolog: ty pokládal Masaryk za nenapravitelné metafyziky a dogmatiky, teolo
gii za “orgán mýtu". Dnes si chci dovolit sen směšného člověka a vést hovor s
mrtvým - neboť s mrtvými se hovoří klidněji, hlouběji a prospěšněji než s ži
vými. Zvlášť když je to velký mrtvý; malí mrtví totiž pravidelně míči. Odvažu
ji se ovšem jen malého hovoru s TGM. protože ty velké jednak jsou napsány
(a ovšem nejsou k dostáni), jednak látky k dlouhým hov ořům by bylo nesmírně
víc než na jeden článek. Trochu se k tomu cítím oprávněn i tím. že jsem prožil
různé metamorfózy této postavy. Jako žáček jsem přednášel na první oslavě 28.
října “Tatíčku starý náš"; jako student jsem byl svědkem útoku na Masaryka
zprava i zleva; jako dospělý jsem viděl upadat nepřátelství stará a zrození no
vých.
Opadly i staré mýty; nerodí se nové? Sám Masaryk by mýtus o sobě odmítl.
Ale jako teolog nemám rád souvětí: "Co by bylo, kdyby bylo..." Je však sku
tečnosti. že kdo chce psát dějiny, naše skutečné dějiny, a ne historii vojenskopolitickou (či opačně) nebo historické záběry socio-ekonomicko-politické
(pořadí opět zaměnitelné), nebude moci tuto osobnost pominout.
Profesor - ale vzdělanec, který nezradil.
Polemik a bojovník - ale ne nepřítel toho, proti komu se postavil, nýbrž za
přisáhlý přítel rozumu, pravdy a spravedlnosti (což není častý jev právě dnes).
Politikem proti své vůli - ale snad právě proto politik myslitel (kombinace
dosti vzácná vůbec).
Sociolog - ale spíše filozof, který kritizuje, aby se svými odpůrci obohatil.
Co sjednocovalo tuto bohatě členěnou osobnost? A Masaryk - přes všechny
rozpory - byl osobností sjednocenou, jaksi monolytickou. Nedávno napsal
Václav Černý, že podstata Masaryka je náboženská. Jím bych chtěl zahájit
tento rozhovor, ne však na téma "Masaryk a náboženství” či podobně. Víc mi
leží na srdci - právě tak katolickému teologovi - akt spravedlnosti mezi Ma
sarykem a katolictvím. Tento pohled zpět chci doplnit pohledem vpřed: kon
frontací Masaryka se současnou teologii, a z této konfrontace vytěžit něco
pro duchovní orientaci a souhlas v této době.

*
Abychom se neminuli cílem, musíme rozlišit dvojí hledisko: historické a
věcné. Je patrný dobový vývoj v názorech Masarykových na náboženství: v “Se
bevraždě" je Masaryk zcela zaujat východiskem z duchovni krize, jejímž přízna-

kem byla sebevražda a kořenem moderní subjektivismus; proto mluví o ná
boženství poměrně kladně a vřele. Jinak mluví polemik v “Boji o náboženství",
kde mu jde o očistu skutečného náboženství ohnivou kritikou povrchnosti,
farizejství a jiných "náboženských” chorob. Závažnější a zásadnější kritiky
vyslovuje ve spise "Rusko a Evropa”. Ve “Světové revoluci” se bouře uklidni
la, ale pro náboženství vyjasněné dny nenastaly. Poklidný vypravěč v Hovo
rech s TGM prokazuje svou zbožnost, katolické reminiscence a skoro scholas
tické zdůvodňování náboženství.
Z hlediska věcného, tj. v obsahu Masarykových náboženských názorů a
postojů, je opět vhodné rozlišit asi tři roviny: rovinu Masarykových historic
kých zkušeností s náboženstvím; rovinu filozofického zdůvodňování náboženství;
rovinu osobního náboženského života. Začněme poslední, k niž pro věcnou
souvislost připojíme první.

*

Nejhlubší jádro Masarykovy bytostí je v jeho nejvnitřnějším duchovním
životě O tom sám nerad mluvil - a ani bychom nesměli vstupovat do tohoto
nej vnitřnějšího soukromí, kdyby o tom nebyly vysloveny pochybnosti (F.X.
Šalda) - a kdyby se nám to nezdálo důležitým poselstvím dnešnímu člověku.
I Masaryka je třeba zvlášť pochopit tuto sféru - kterou nazveme zbožnost.
Zde překonal svůj filozofický teismus (mluvil o abstraktním, papírovém teismu.
který lidem nestačí); své polemické názory o Bohu, své představy o postuláty
Boha jako udržovatele řádu vesmírného a mravního: své námitky proti "subjektivní víře“. Je to jeho nejniternější domov, v němž ožívá dědictví po matce, z
něhož roste jeho etická vážnost a charakter. By la to jistě zbožnost extrovertní,
aktivní, necítil se asi “vyvolenou Boží nádobou", ale spíš “nástrojem Boži
vůle", vykonavatelem poslaní, které Bůh svěřuje člověku. Mohli bychom ji
srovnat se zbožností Hammarskjöldovou. M. L. Kinga, ba i Gándhiho. A mohli
bychom zatoužit, abychom měli tak duchovní vůdce veřejného života dnes.
Teprve z této osobní hlubiny vychází Masarykovo náboženství, To není
soustavou naukovou, ale zásadním a mnohotvarým postojem. Nábožen
ství je mu životem sub specie aeternitatis - uvědoměním jeho poměru k světu,
“silným smyslem života”, zdrojem mravní odpovědnosti, duchovní energii,
stalým úsilím o opravdový a nový život vnitřní i vnější. Náboženství nebylo
u Masaryka - en dernière analyse - jenom “metafyzikou politiky". Jeho veřejná
angažovanost měla tu sice kořeny, ale ty sahaly mnohem hlouběji ve skladbě
jeho osobnosti. Pro tuto polaritu vnitřního habitu, vnějších postojů a mnoho
strannosti důsledků není u Masaryka ani náboženství tak úplně jednotné a
zcela jednotící' silou. Jeho výrazy a názory vykazuji i zde určitou rozpornost zvláště v konfrontaci s dějinný mi formami náboženství a ve filozoficky cli inter
pretacích.

Dějinná situace, v niž Masaryk žil, postavila jej vůči konkrétním formám ná
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boženství, které viděl jako "teokracii” rakouskou, pruskou a ruskou. Ani
unitářství a "svobodné církve” nenašly v jeho "Boji o náboženství” milost. Od
tohoto náboženství nic nečekal a v pronikavou reformu nevěřil.
Nemíním zde provádět apologetiku křesťanství a katolické církve zvlášť.
Chci - jak jsem řekl - učinit průlom spravedlnosti v hradbách neporozumění
a nedorozumění starého i dnešního a tak přispět k hlubší jednotě “planetárního”
myšlení, po kterém tak toužíme.
Masaryk neviděl katolickou církev černobíle, dokonce ani v "nejčernějších"
chvílích protireformačních. Dovedl najít kladné stránky v minulosti i v pří
tomnosti; o budoucnosti měl ovšem pochyby - a není se čemu divit. Vedle
poklon - některé bychom dnes nepřijali - ostře kritizoval církev pro její “nenáboženskost”, pro její protivědecký postoj, rozpornou morálku a politickou
činnost.
Zato církve, možno říci celá církev-od katolických tovaryšů a "katolických
matek" po hierarchii, od demonstraci studentů po poslance, od literátů po filo
zofy - nenašla na Masarykovi snad žádný kladný rys a bojovala proti Masary
kovi všemi zbraněmi: antisemitismem, soudem, intervencemi, pomluvami,
hněvem. Ani "hradní mír" za Masarykova prezidentství nepřinesl mnoho po
zitivního.
Dnes musíme vyslovit jen velké politování, že církev nebyla schopna přijmout
kritiku, pochopit, oč Masarykovi jde, rozlišit oprávněné výtky, které ji měly
vést k pokání a k očistě, od nepravých, s kterými mohla a měla vést čestný dia
log. Možná, že měl Masaryk blíž k světecké postavě biskupa Podlahy než k
modernistům, k aristotelovsky založenému arcibiskupovi Kordačovi než k li
berálním teologům. Ba i v politice snad mohlo dojit k sblížení s lidmi, jako byl
nezištný a vzdělaný Msgre Šrámek nebo čestný poslanec Myslivec, důstojník
čsl. legií. Z tohoto hořkého poznáni musíme vyvodit příslušné důsledky. A to
ani tak v zájmu katolické církve, ale v zájmu pravdy a spravedlnosti. “Metanoia”, změna smýšlení, je-li opravdová, prospívá všem.

Nejsložitější je u Masaryka třetí rovina, rovina filozofického zdůvodňo
vání náboženství. K rovině osobního postoje vnitřního i vnějšího a rovině
historické přistupují komplikace filozofické a otázky teologické.
O tom bylo napsáno velmi mnoho; z teologického hlediska méně - katolický
rozbor stále chybí. Ani tento článek nemůže tuto mezeru zaplnit - tím spíše,
že se nese jiným směrem.
Masaryk někdy staví náboženství jako objektivní stránku proti víře,
kterou odmítá jako subjektivní a rozumu odporující. Jindy zase žádá právě
víru, viru opřenou o rozum, víru, která vede k osobnímu rozhodnutí.
Dnes dáváme přednost víře jako vniternému momentu náboženství, spí
še představuje nauku, kult, organizaci. Smiřovací pokusy víry a rozumu Ma
saryk někdy odmítal, jindy žádal. Jeho pojetí víry bylo spíše pietistické. Dnes
chápeme víru jako jev do jisté míry svébytný, který se obrací na celistvost bytí
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a celistvost člověka, tedy i na jeho rozumovost; je Božím darem i naší odvahou
k absolutní pravdě a lásce.
Co je Bůh u Masaryka, je těžko říci. Asi to nejhlubší o Bohu zůstalo skryto
v jeho nitru. Překonal obraz teologický, obraz ručitele světového pořádku?
Zajisté východiskem jeho viry v Boha byla potřeba životní jistoty v boji o objek
tivitu proti subjektivitě, jeho mravní nárok a cit odpovědnosti. Ale přece se
zdá. že Bůh je mu vic než ručitelem mravního řádu. Alespoň pro to odsuzuje
Kanta. (Nezdá se však, že Kant ztotožňoval mravnost a náboženství. Ani se
nezdá, že Kantův Bůh je postulátem praktického rozumu, protože tento postu
lát je vposledku inspirován Kantovou noetikou: odsuzuje klasické důkazy
jako transcendentálni iluzi, zatímco “postulát" zůstává v rámci poznávacího
subjektu. Nakolik je v tomto bodě správná kritika Patočkova, nechávám stra
nou.) Masaryk se rozhodně prohlašuje za teistu a dotvrzuje svou víru v osobní
ho Boha. V tom je zcela tradiční; naproti tomu tvrdí, že jeho náboženství nekla
de na první místo víru v Boha, ale naději na věčný život, což je druh deismu.
Dnes filozofie ukazuje, že na metafyzicky postavený problém Boha nestačí
odpověď mravní a řešení jednotou osoby (Patočka). V teologii pak pozbývají
platnost staré protiklady Bůh osobní - neosobni, protože je nadosobní; ima
nentní - transcendentní - protože je obojí; Bůh - o sobě - Bůh - pro nás. protože
tento protiklad je protikladem dvou našich pohledů a vzhledem k Bohu nemá
vylučující smysl.
Podle tradičních představ racionalismu 19. stol, je Masarykovi Ježíš před
ním hlasatelem humanitních ideálů. Proto “smysl dějin" je Ježíš, nikoli César.
Ježíše Krista, božího Syna a Spasitele, jak zni starokřesťanské vyznání. Ma
saryk odmítal, protože je chápal jako mýtus. Dnes vidíme v Kristu absolutní
naplnění lidské otevřenosti Bohu. Skutečnost vtělení je nám nejzazším bo
dem lidského Boha a Božího člověka. Takto dostává svět a dějiny poslední
smysl. Tento obraz Boha a Krista vychází z ideje Boží lásky, z jejího aktuabsolutní sebevydanosti, sebeodevzdání. Po stopách vnitrosvětské přítomnosti
této lásky možno dojit k uchopení a pochopení “nové reality světa" a “kristov
ské reality Boha".
Tak i zjevení, základ “zjeveného náboženství”, není mýtus, jak se
domníval Masaryk, ale “logickým důsledkem" Boha, který se stal člověkem,
aby vyvedl člověka z "temnot smrti", “ze stínu nevědomosti a z otroctví
hříchu".
Toto nepíši jako polemiku s Masarykem, ale jako odkrývání pravdy o Bohu,
jak ji patrně žil ve svém náboženském pocitu, jak se jí nejvíce přiblížil ve filozofii
Augustina Smetany a v literárních rozborech, kde “srdce překypuje, čím je
plno". I u platí nejhlubší slovo víry, východisko nové teologie: “Kdo nemiluje,
nepoznal Boha, protože Bůh je Láska." (Jan 4.16)
Posledním a asi nejhorším kamenem úrazu v náboženství Masarykově je
církev, především katolická. Jeden důvod jsem již vyložil v předchozí části.
Jsou však ještě hlubší důvody nepochopení. V době Masarykově neexistovala
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pořádná teologie církve. Existovaly jen apologetiky - a to ještě mělké, které
spíše zatemňovaly než otevíraly.
Církev byla pro Masaryka (pod vlivem Comtovým, který ovšem Masaryk
překonal) sociologickou a politickou organizaci, která musí být ve jménu čisté
ho náboženství odstraněna. Máme opakovat důvody, které jej k takovému ná
zoru o církvi vedly? Ale přece jen jako individualista, který individualismus
překonal, jako sociolog, který věděl o rozdílu Gesellschaft - Gemeinschaft
(společnost - společenství), mohl svůj kritický postoj domyslet.
Místo racionalistického obrazu Boha filozofů vytváří dnešní teologie Boha,
který se sdílí, volá k společenství se sebou, ale také s lidmi. Oboje zahrnuje
jedna láska. Církev je (má být) zjevením této lásky v nejrůznějších formách.
Nejde o teokracii monarchii, aristokracii - to jsou sociologické, ne ekléziologické kategorie. Autorita v církvi je (má být) službou, zjevující se pravda nejvyšší normou, láska nejvyšší formou svobody. Poslušnost není (nemá být)
lidská poddajnost, slabost, tupost, ale je ctností - ctnosti věrnosti čili.
Církev je ovšem i společností lidí - a proto je v ni hřích, hříchy nevěry, farizeismu, sobectví, pýchy. Ale toto společenství lidské bídy je stále vyzýváno
k duchovnímu boji proti zlu na všech frontách, především na té vnitřní.
Doufáme, že se obraz církve mnoho změnil a měnit ještě bude. Takové úkoly
a perspektivy položil II. vatikánský sněm. “Radost a naděje, smutek a úzkost
lidí naši doby, zvláště chudých a jakkoli postižených, je radostí a nadějí, smut
kem a úzkostí učedníků Kristových, a není opravdu nic lidského, co by nena
lezlo v jejich srdcích odezvu... Proto také ono společenství cítí, že je těsně spjato
s lidským pokolením a jeho dějinami... Je totiž třeba zachránit lidskou osobu
a budovat lidskou společnost." (Církev v dnešním světě 1.3)
Odchází starý obraz církve, rodí se nový. Mladé křesťanství vyšlo z nábo
ženského individualismu a žije silné církev jako integrací lidské a věřící existen
ce. jako společenství viry, naděje, lásky a služby. Pomalu se zbavuje starých
pout, která Masarykovi tolik vadila, a otevírá se budoucnosti. Nové myšlení
vznikne nejen hledáním pravdy, ale i bojem proti všemu egoismu, skromnosti,
trpělivosti, vzájemným respektem a nezištnou službou (srv. II 4. 1-3: Vat. II..
Dekret o ekumenismu 7).
*

“Sen směšného člověka" skončil nový viděním. Náš hovor o Masarykovi
končí slovem naděje, nesmiřováním, litováním a lacinými kompromisy. Je to
malý pokus o jakýsi “communis consensus" ve věcech závažných, který tak ležel
Masarykovi na srdci. Takže musí pokračovat.
Nemíním upadat ve vnukovskou řeč o odkazu a dědictví po TGM. Jeho
osoba není minulostí, je výzvou: jeho dílo není zděděným majetkem, nýbrž
závazkem. Pro křesťana o to větším, že je mu Masaryk blízký svou zbožností,
náboženským postojem ke všemu a mravní odpovědností za vše.

15

Masaryk a Němci
Masarykův koncept němectví v jeho boji za vytvořeni samostatného
státu a jeho poměr k Němcům po roce 1918

Josef Dubský
1.
“Československý stát bude skutečnou hrázi proti Německu. Cechové jsou
nejzápadnějším protiněmeckým klínem: ve svém více než tisíciletém zápase
s Německem se otužili a vědí, jak se hájit. Bismarck řekl, že kdo je pánem Čech,
je pánem Evropy. Pangermanisté vědí, proč jsou zapřisáhlými nepřáteli našeho
národa: Mommsen neváhal podněcovati Němce, aby rozbili naše tvrdé lebky
(Němci mluví o příslovečně tvrdých lebkách Čechů - znají své odpůrce)."
Z memoranda Lansingovi 31.8. 1918
Masaryk hledal v německé literatuře, filozofii a kultuře klíč k pochopení
Německa. Již v České otázce (1894), Otázce sociální (1895) a Karlu Havlíčkovi
(1896) nastínil národnostní problematiku a zkoumal vliv německé filozofie na
formování národního vědomí v Německu a v Čechách. Tyto myšlenky rozvedl
v krátké práci Národnostní filosofie doby nejnovější (1905). 1 Ve 2. kapitole
“Hlavní směry národnostního myšlení a usilování, zejména ve filosofii a so
ciologii” stručně přehlížel moderní německou filozofii, a to pod mottem "Má
me znáti svého odpůrce”. V německé filozofii je uložen národnostní program,
říká Masaryk, a vykládá Herdera, Kanta. Fichta, Hegela, Schopenhauera,
Hartmanna, Nietzscheho, Driesmanna, Diihringa, D.F. Strausse, Chéradama,
Schonerera a samozřejmě Lagarda, “otce všeněmectví”. Všichni tito filozofové
nějak přispěli k formování německého národního vědomí. Závěr kapitoly
obsahuje i důležitou charakteristiku německých filozofů a Němců vůbec: “Tím
je literární situace německých filosofů dosti jasna. A musí být jasna i nám.
abychom zlomili falešný názor, že Němci jsou jen národem filosofujícím, mlha
vým, že to jsou utopisté, mystici, mrakošlapové ap. Nepochopitelno, jak při
pohleděni na pouhý industrialismus německý mohl názor ten vzniknout. Němci
jsou národ energický, svou politikou snaži se pochopit smysl své historie a jsou
odhodlání logicky dokončit své historické poslání a přivést národ k ideálům,
které jim největší historikové zjevují (Treitschke, Lenz, Lamprecht). Na každé
universitě (a těch je 22!) vychovávají národ četní historikové. Co to znamená?
Mládež se vychovává nacionalisticky a nejen dějepisem, vším...”2
V Problému malého národa (1905) si klade Masaryk otázku, může-li se
řídit heslem humanity, abychom se ubránili Němcům, kteří se v praxi řídí
heslem Mommsenovým. Konstatuje, že “naše položení je nevýhodné v tom, že
jsme v srdci Evropy obklopeni národem nepřátelským a že jsme bez moře".3
Vypuknutí první světové války zastihlo Masaryka právě - v Německu. Jelikož
se nemohl hned vrátil domů, pozoroval tam průběh německé mobilizace, která
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probíhala spořádaně, vojsko bylo lépe a solidněji vyzbrojeno než rakouské.
Na podzim 1914 navštívil Masaryk dvakrát Holandsko, viděl válečné Německo
a pobyl určitý čas v Berlíně, cestou tam i zpět. Při zpáteční cestě se v Berlíně
setkal s některými politiky a novináři, mj. s předáky sociální demokracie
Kautským a Sängerem. Socialistům správně vytkl, že jednohlasné povolení
válečných úvěrů v Říšském sněmu 4.8 znamená porážku sociální demokracie
a že očekává její brzké rozpolcení. Pobyt v Berlíně ho rovněž utvrdil v jeho
názoru o vině Rakouska-Uherska a Německa na vzniku války. (V dopise Masa
ryka Kautskému ze 13.10. 1924 pak vzpomínal tohoto jejich setkání a zval
Kautského do Prahy.)
V Rotterdamu se Masaryk sešel se Seton-Watsonem a předal mu zprávu,
podle které Seton-Watson vypracoval memorandum pro spojenecké vlády.
Toto i další memoranda měla své praktické, utilitární a propagační poslání
a Masarykova argumentace je v nich přizpůsobena politikům, kterým byla
určena, tzn. lidem, kteří měli Německo porazit. První memorandum obsaho
valo mj.: charakteristiku českého národa jako protipruského, rusofilského
a srbofilského; konstatovalo rozčilenost pražských Němců, kteří jsou většinou
Židé, což vede k vzmáhajícímu se antisemitismu. V memorandu je vytyčen po
žadavek, že “nezávislé Čechy představují maximální program a jsou naprosto
nemyslitelné, jestliže a pokud nebude Německo rozdrceno". Oslabení nebo
rozdrcení Rakouska-Uherska je označováno za účinný způsob oslabení Ně
mecka. Tomuto chtěl zabránit svou politikou Bismarck, který si byl dobře
vědom, zrovna tak jako jeho nástupci, strategického významu Čech. “Bez
rozhodné porážky Německa nemůže být nezávislých Čech; avšak bude-li jed
nou Německo poraženo, mohou být utvořeny v maximálních hranicích." Če
chy budou království s belgickým nebo dánským princem - je myšleno na
významnou německou menšinu (3-4 milióny), která by nepřijala ruského prin
ce. Němci v Čechách se přestanou obracet k Berlínu, jakmile bude rozdrceno
Prusko. Německá menšina bude mít svobodné školství. Především z hospo
dářských důvodů bude nutné aby čeští Němci zůstali jako součást země, neboť
nový stát převezme značnou část rakouského dluhu. Pro budoucí stát je tedy
zdůrazněna kombinace přirozeného i historického práva.4
Ještě v Berlíně cestou do Holandska si Masaryk zjednal schůzku s německým
velvyslancem v Itálii knížetem von Bülowem. býv. říšským kancléřem. Když
Masaryk opustil Prahu a odebral se do Itálie, snažil se tuto schůzku v Římě
1915 uskutečnit, protože chtěl mluvit s nějakým oficiálním německým poli
tikem. Bülow se ale omluvil zaneprázdněním a tak k žádnému jednáni nedošlo.
Z Říma poslal Masaryk své 2. memorandum, tentokráte pro ruskou vládu
do Petrohradu.
V květnu 1915 vypracoval Masaryk 3. memorandum, tzv. “Nezávislé Čechy"
(Independent Bohemia). Příjemcem byl britský zahraniční ministr E. Grey.
Memorandum obsahovalo projekt znovuzřízení Čech jako samostatného státu.
Obsahuje charakteristiku Německa jakožto “pozemní evropské mocnosti",
soupeře Anglie a Ruska, kontinentálního vojenského, ale nikoli námořního
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státu. “Centrální poloha svádí Německo, aby si osobovalo vládu nad Evropou.”
Německá politika vůči Rakousku je vedena pangermanismem, Německo tlačí
na Rakousko - Bismarckova politika byla výrazem stálého tlaku pruského se
veru na rakouský jih. Otec německého pangermanismu Lagarde prohlásil,
že Rakousko je německou kolonií. Německo kolonizuje Rakousko, snaží
se tím kolonizovat Balkán a dosáhnout Carihradu a Bagdadu. Cílem Německa
je Berlín-Bagdad, dosažení spojenectví s Tureckem, pomoci Trojspolku usku
tečnit cíle německého Drang nach Osten. Vytvoření samostatných Čech bude
ranou v této politice, “...těžké bude obmezení německého militarismu a poli
tické následky takového obmezení, budou-li logicky vyvozeny.” Slované jsou
schopni vytvořit bariéru proti tomuto německému pochodu na Carihrad a
Bagdad. “Čeští politikové soudí, že Cařihrad a tudíž i úžiny mohou náležeti
jedině Rusku." Čeští politikové se obávají obnovy Bismarckovy politiky získá
vání Ruska. “... Němci jsou zaslepenými stoupenci pruské ústavní teorie, kterou
Treitschke fomuloval in abstracto, Bismarck uplatnil prakticky a které Keiser
dal bohaprázdný výraz, prohlásiv svého děda, nástroj Bismarckův, za poslední
zjevení boží.” “Předpoklad českého programu je obmezení Německa a jeho
porážka v této válce.” Trvalá porážka Německa spojenci bude zároveň po
rážkou Rakouska-Uherska. Memorandum končí: “...nyní si Čechy přejí, aby
jejich ruští bratři brzy obsadili české a slovenské území a doufají v to. To by
bylo nejlepším rozřešením nejenom české otázky, nýbrž i rakouské, německé
a ostatních otázek, o něž právě běží.”5
Mezitím Masaryk poprvé veřejně vystoupil projevem v Reformačním sále v
Ženevě 6. července 1915 proti Rakousku.
V listopadu 1915 následovalo 4. Masarykovo memorandum, které bylo
rozesíláno společně s textem Masarykovy přednášky “Problém malých národů
v evropské krizi”, přednesené 19.10. 1915 na škole slovanských studií při lon
dýnské univerzitě. Přednáška obsahovala ostrou kritiku pangermanismu,
realpolitiky Treitschkeho, Mommsena, Lagarda a Bernhardiho.6
V lednu 1916 poslal Masaryk dohodovým představitelům své 5. memoran
dum nazvané “V hodině jedenácté” (angl. At the Eleventh Hour. franc. pod
názvem Sur la situation militaire). Varoval v něm před podceňováním
Německa, poukazoval na jeho válečnou připravenost, převahu v některých
těžkých zbraních, jeho jednotné strategické velení. Proti německému progra
mu pangermánské střední Evropy a spojení Berlín-Bagdad je potřebí vytýčit
program nikoli německé, ale evropské střední Evropy, což předpokládá vytvo
ření nezávislého Polska, Čech a Srbska. Memorandum vyznělo jako kritika
Dohody, která potřebuje jasný politický a strategický plán.7
Další memorandum, v pořadí již šesté, zaslal Masaryk v únoru 1916 fran
couzské vládě. Mělo název “Centrální Evropa pangermánská nebo nezávislé
Čechy?” (L´Europe centrale pangermanique ou une Bohéme libre?). V podstatě
opakovalo myšlenky z memoranda “Nezávislé Čechy”: nezávislé Čechy, Polsko
a Srbsko budou hrází proti Prusku. Italská verze memoranda z března 1916
(Gli Czechi e l'Italia nella guerra attuale) zdůrazňovala zachování těsných
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styků s Itálií, aby český stát mohl vítězně ěelit germánskému náporu.8
V květnu 1917 - do dubna 1918 dlel Masaryk v Rusku, kde organizoval čs.
zahraniční akci. Během svého pobytu napsal známou programovou práci Nová
Evropa, která vyšla nejdříve anglicky a francouzský v roce 1918 a pak teprve
v roce 1920 i česky.9 Práce skýtá pohled na Masarykovy názory o pangermanismu, německé vědě a kultuře, českých Němcích a v jejím středu stojí pocho
pitelně otázka poválečného uspořádáni Evropy.
Masaryk především vysvětluje pojem pangermanismu (“sjednocení Němců
nebo v širším smyslu Germánů vůbec”). Pangermanismus je jednak filozofie
dějin, dějin německého národa a celého lidstva, dále pokus o určeni místa
německého národa mezi národy v historickém vývoji a konečně politické úsilí
a hnutí založené na pangermánské teorii. Pangermanismus je organizován
jako filozofie a politika německého národa na vědeckém i filozofickém podkla
dě, je zdůvodňován filozoficky (Lagarde), historicky (Treitschke) a prováděn
politicky (Vilém). Masaryk vyznává, že toto hnutí neustále pečlivě sledoval,
byl v osobním a písemném styku s některými jeho představiteli (C. Frantzem
a samým Lagardem) a poznání tohoto hnutí ho vedlo k očekávání světové vál
ky. Masaryk dále uvádí své názory, které byly obsahem četných memorand
(novodobé dějiny Německa, vztah Německa k Rakousku, pojem Centrální
Evropy (Mitteleuropa) pod německým vedením, pangermánské plány proti
státům a zemím celé Evropy, německý Drang nach Osten). Válka je se strany
centrálních mocností zcela vedena v souladu s pangermanismem, který je v
současné chvíli (rok 1917) zhruba uskutečněn - Německo disponuje poten
ciálem 224 miliónů lidí.
Masaryk uvádí dále hlavní argumenty pangermanismu: německé oby
vatelstvo rychle roste, je pro ně potřeba půdy, což si vyžaduje změny hranic
atd. Pangermáni šíří nepřátelství vůči Slovanům a obzvláště Češi jsou pro své
postavení v Evropě Němcům trnem v oku. Pangermánská literatura hrozi Če
chům vyhubením a násilnou germanizací. Ideologie pangermanismu je filo
zoficky podložena vůdci popruštělých Němců, jako jsou Hegel, Feuerbach,
Büchner, Schopenhauer, Hartmann a Nietzsche.
Německý národ směřuje do pásma malých národů mezi Němci a Rusy. Do to
hoto pásma se od východu tlačí Rusové a Turci a tak většina válek posledního
století se zrodila právě v něm. Situace je tu komplikována národnostní promíšenosti, protože tyto země byly po staletí oblastí, kam směřovala německá
kolonizace.
Masaryk opakuje v Nové Evropě svoje kritické stanovisko k Rusku, jehož
kulturu charakterizuje jako kulturu vnějšího pořádku a militaristického ma
terialismu. Masaryk odmítá pruský etatismus, kult pruského státu a pruského
monarchismu, myšlenku pruského “království” (Hohenzollernská dynastie božské zjevení), kult militarismu i zmilitarizovaného byrokratismu. Toto
všechno charakterizuje pruství, které je hluboce zakořeněno u inteligence.
Všímá si Sombarta. Bismarcka a kritizuje jeho politiku. Německá věda je sice
účinná, ale není svobodná, je částí oficiálního systému. “Německé university
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jsou duchovními kasárnami.” Německá filozofie je hluboká, ale značná část
této hlubokosti je vynucená, vyumělkovaná nesvobodou. Právnická literatura
v Německu obhajuje teokratický absolutismus. Německá teologie je pouze
politikou v církevním a náboženském převlečení. Neméně ostře se Masaryk
vyjadřuje o pruském “jesuitismu" (je to “světský jesuitismus") o pruském mili
tarismu, který se dopouští vědomého barbarství při německém vítězném postu
pu.
Hlavním znakem německé kultury je podle Masaryka její vnějškovost.“Nčmecko je silné a slabé svým vnějším pořádkem: samá organizace, organizace
organizací, nadorganizace, ale cíl - panství nad národy - je mravně špatný.”
V další části Masaryk charakterizuje německou menšinu v českých zemích,
kterou chce podržet v budoucím státě, a uvádí svou známou argumentaci ve
prospěch jejího setrvání s Čechy: “Co je správnější -aby více než devět milionů
Čechů a Slováků bylo pod vládou Němců, či aby tři miliony Němců byly pod
vládou Čechoslováků?” (Její demagogičnost vysvětluje válečná situace.)
Také odpovědnost za válku padá plně na Německo a Rakousko, na jeho mili
tarismus. který vyplývá z teokratismu, na kterém jsou oba státy založeny.
Úvahy o Německu končí Masaryk vyjádřením osobního vztahu k německé
kultuře: “...uznáváme, že děkujeme německé literatuře, vědě a filosofii, ně
mecké technice za mnohé. Ale učili jsme se a vychovávali jsme se také Francou
zi, Angličany, Italy, Američany, Skandinávci, Rusy... Odmítáme ve jménu
humanity a pravé kultury materalism a mechanism pruského militarismu...
taktika Moltků, diplomacie Fridricha až po Bismarcka a Viléma nutí nás ke
zdrženlivosti vůči Němcům a jejich nové kultuře...”(10) “...vychován na ně
meckých školách, učil jsem se pilně a mnoho od geniů jako Lessing, Goethe aj.
... německé filozofii, zejména Kantovi, porozuměl jsem teprve později.”(11)
A závěrem: “Německé kultury jsem si vždy vážil; ale málokdy jsem se cítil doma.
Nemohl jsem se nadchnout. Zejména Prusko nedovedu milovat, ale snažím se
být k němu spravedlivým. Jestliže opravdu něco nenávidím, je to rakušanství,
lépe řečeno habsburské vídeňáctví...”( 12)
7. Masarykovo memorandum o situaci v Rusku, napsané pro prezidenta
Wilsona, vyzdvihuje potřebu silného Ruska: “Všechny malé národy na Výcho
dě ... potřebují silného Ruska, sice budou na milost a nemilost Němců a Raku
šanů: spojenci musi Rusko podporovat za každou cenu a všemi prostředky.
Podrobí-li si Němci Východ, podrobí si potom i Západ.”(13)
Po 8. a 9. memorandu Lansingovi. kde byl Masarykem československý stát
označen jako skutečná hráz proti Německu,(14) následovalo 13.10. 1918 10.
(poslední) memorandum o německé mírové nótě, které varovalo před ně
meckou neupřímnosti v uzavíráni příměří s tímto státem.(l5)
I “Prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou
československou” z 18.10. 1918 poslané prezidentu Wilsonovi viní Německo
z toho, že se postavilo na odpor svrchovaným právům našeho národa uzna
ným i Habsburky, udělalo z Rakouska-Uherska svou kolonii a zatáhlo Ra
kousko do světové války.(16)
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Vznikem samostatného Československa byly dosavadní česko-německé
vztahy postaveny na nový základ. Opět po staletích spolu hraničily dva
suverénní státy. Přestože mezi oběma zůstalo nemálo tíživých problémů (remi
niscence na německé germanizační snahy v Rakousku-Uhersku, velmocenská
politika Německa vůči střední Evropě do první světové války, problémy po
četné německé menšiny v Československu), mezistátní vztahy se poměrně
rychle znormalizovaly - již 29.10. 1918 uznalo ještě císařské Německo de facto
nový stát, v prosinci byla již uzavřena provizorní obchodní dohoda s výmarskou republikou, 28.6. 1919 uznalo Německo dopisem pod Versailleskou doho
dou CSR de jure, v červnu 1920 následovala řádná obchodní dohoda atd.
Masaryk měl významný podíl na formování československé politiky vůči Ně
mecku. Ve svém prezidentském poselství 22. 12. 1918 rezumoval události svě
tové války a německou politiku charakterizoval takto: “Centrální mocnosti,
vedené pruským Německem, domáhaly se panstvi nad Starým světem, nad
Evropou, Asií, Afrikou a to byl přední cíl pangermánských politiků, označený
heslově ‘Berlin-Bagdad’. Starý, staletý německý nápor na východ měl být dovr
šen konečným podmaněním východních národů, v prvé řadě slovanských a celý
průběh války a vítězství německá uskutečňovaly pangermánský plán." (17) Po
charakteristice prušáctví a pruského militarismu, který způsobil, že Německo
a jeho spojenci byli izolováni, přešel Masaryk k vysvětlení českého stanoviska,
které logicky vedlo k našemu spojení se Západem a moderní demokracii. “Bis
marck řekl, že ten, kdo je pánem Cech, je pánem Evropy. Označil takto svým
způsobem zvláštní světové postavení našeho národa. Jsme nejzápadnější slo
vanská větev ve středu Evropy a odolali jsme poněmčovacímu náporu Němců
na Východ.“(18) Již v tomto poselství je vytyčen úkol nově vzniklých států:
“Jestliže se urovnají obtíže mezi Jihoslovany a Italy - a máme naději - pak by
pangermánská ‘Mitteleuropa’ byla nahražena sblížením států od Baltického
moře až k Adrii a dále přes Švýcary až k Francii. Byla by to silná ohrada proti
Němcům, pokud neopustí svůj výbojný tlak na Východ, a zároveň ochranou
pro Rusko, takto od Pruska oddělené...”(I9) Zřeknutí se pangermánské poli
tiky bylo Masarykovi nezbytným předpokladem česko-německé spolupráce:
“Náš poměr k Němcům upravíme podle toho, jakou oni zaháji politiku. Za
chováme se korektně; přejeme si, aby porážka pruského agresivního milita
rismu byla vítězstvím německého lidu, aby si německý lid zvykl uskromniti se na
vlastní národní sily, aby zanechal své výbojné politiky a věnoval své velké síly
a schopnosti mezinárodni organizaci národů a člověčenstva. To jest mnohem
větší a vznešenější cíl, než cíl pangermánský.”(20) Tuto myšlenku v podstatě
rozvíjel v rozhovorech, které poskytoval zahraničním zpravodajům v následu
jících letech: Německo se musí vzdát imperialistických cílů Drang nach Osten,
nebude pak potřeba slovanské hráze proti němu, budou normální dobré
sousedské styky (Het Allgemen Handelsblad 30.1. 1919). Vzdají-li se Němci
militarismu a Drang nach Osten, nastanou jiné poměry. “Máme staleté zku
šenosti o opaku. Ať se Němci postarají, aby se vzdali militarismu a imperialis
mu. Imperialism může však být také hospodářského rázu. Lze si podrobit
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ná; >d jak hospodářsky, tak zbraněmi. Národové na východě musí být na stráži
a jsou na stráži. My Češi máme zvláště důvody být opatrnými.” (De Telegraaf
4.1. 1919.)(22) Francie a ČSR jsou stejně ohroženy germanismem, který opět
zvedá hlavu. Scheidemannova vládaje stejně nebezpečná jako Vilém II. Němci
se nezměnili, nepovažují se za poražené. Nutno Německu zabránit v Drang
nach Osten, k ruským zemím, které chtějí zotročit. (LeTemps 11.2. 1919).(23)
Nezměni-li se Německo, znamenalo by připojení Rakouska k němu vážné ne
bezpečí. Budeme Německo pozorovat a čekat, roste-li tam nový duch (The New
York World 17.2. 1919).(24) V odpovědi k deputaci Národního shromáždění
1.1. 1922 Masaryk opětně zdůraznil myšlenku, že boj je skončen a že chceme
žít s Němci v míru, že si přejeme obrodu Německa i to, aby překonalo neblahé
následky války. Pro klid malých zemí střední Evropy je nutno, aby se Německo
(a Rusko) uzdravilo.(25)
Problematice Německa věnoval Masaryk značnou část svého článku "The
Slaws after the War” v The Slavonic Review v červnu 1922. Odmítl názor, že
válka byla válkou slovanského a germánského světa. Německo v ní bylo poraže
no, ale to nebude znamenat jeho úpadek ve smyslu úpadku germánské rasy,
jak se kdysi domnívali Herder a Kollár. Slovanům sice přinesla vzestup, aleje
otázka, lze-li to říci o Rusku. Německo si zachovalo svůj vliv na sousedy a
menšiny i po válce. Pangermanismus není mrtev. Německo se hodlá i nadále
šířit na východ. Slovanstvu se věnuje velká pozornost, slavistika se v Ně
mecku přednáší na 18 univerzitách. Německý národ je po ruském v Evropě
největší a má "vysoký stupeň kultury a zdatnosti."(26)
V interview pro Berliner Börsen-Courier ze 17. 6. 1922 charakterizoval vztah
ČSR k Německu jako “naprosto korektní”, vztahy jako “korektní a přátelsky
sousedské” a přál Německu, aby zachovalo republikánskou formu vlády,
nesklouzlo k monarchismu a přimlouval se za dosažení německo-francouzské
dohody. Masarykova cesta do Berlina zatím nepřicházela v úvahu...(27)
Masarykův projev přednesený 17.10. 1923 v Ústavu slovanských studií v
Paříži obsahoval rozsáhlou partii věnovanou Německu, ideově totožnou s Ma
sarykovými úvahami o Nové Evropě. Historický a kulturní vývoj Německa,
Pruska a jeho vlivu na Německo, vývoj německé filozofie, rozmach pangermanismu a ruského militarismu - to vše způsobilo mravní a duchovní izolaci
Německa, tím se liší od Západu. Vliv německé kultury na Slovany byl vždy
značný, ale protože znamenal politické porobení, byl vyvažován západními
vlivy. Mesiánské ideje slovanských myslitelů o západní a německé kultuře se
nepotvrdily - Západ a západnictví se ve válce osvědčilo, Německo bylo pora
ženo a nezbude mu. než se také obrátit k vedoucím ideám Západu. Na francouz
ské půdě se ale nezapře Masaryk - kritik a konstatuje: "Vítězství Západu není
mně ospravedlněním celé kultury západních národů. Nepřijímal jsem mesianismu východnického bez kritiky a odmluvy stejně jako jsem nepřijímal ne
kritického a jednostranného uznávání kultury západní.”(2X)
V interview s kodaňským listem Politiken 5.4. 1924 praví: "... poměry v Ně
mecku jsou ještě vážnou překážkou všeobecného dorozuměni. Pangermanisté.
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kteří nechtějí uznat, že Německo bylo ve světové válce poraženo, a kteří se hlásí
k předválečným metodám německé politiky mají ještě značný vliv. Ale i v Ně
mecku jsou rozumní lidé, a já věřím, že nakonec zvitězí.”(29)
Masarykova Světová revoluce z. roku 1925 obsahuje několik stran, věnova
ných čistě problematice Německa. Poukazuje na početnost Němců, na to. jak
nás obklopují, na jejich historický tlak na Východ. Poměr k Němcům je náš
nejvážnější problém a musíme se snažit o dobrý vztah k nim. Obtíže, které jsou
dány naším postavením v Evropě, jsou ovšem značné, musíme provádět bdělou
a opatrnou politiku. Proti našim výbojným sousedům jsme se sice udrželi,
našli jsme spojence a dokázali jsme obnovit ztracenou samostatnost. "Ovšem
to, že jsme dříve, za světové situace v podstatě podobné, svou samostatnost
ztratili, ... nutí nás zvyšovat politickou obezřelost a prozíravost."! 30) Po re
kapitulaci západních a německých vlivů na českou kulturu konči Masaryk své
úvahy o Německu: “Pracoval jsem už před válkou pro naši politickou samo
statnost; ale nevystupoval jsem proti Němcům nepřátelsky, ani proti Němcům
v Rakousku. Od počátku války a již před válkou stál jsem rozhodně proti ra
kouskému habsburgismu a stál jsem proti Německu pruskému; když nastal boj.
přidal jsem se odkrytě ke Spojencům, avšak za celou dobu jeho trváni a v celé
obranné propagandě ani slovem jsem neurazil Němců ani Rakušanů jako ná
roda.”(31)
Jak se postupně ustálila situace v Evropě a Německo bylo v roce 1925 opět
“přijato" mezi evropské národy, zdůrazňují Masarykovy projevy německou
obnovu a možnost německé snahy znovunabýt velmocenského postaveni. V
projevu k 28. říjnu 1927 pravil Masaryk mj.. že v Evropě"... již je patrna konso
lidace. zejména to platí o Německu. Upozornil jsem na to častěji, že musíme
počítat s Německem ne poraženým, ale obnoveným a silným."(32) V rozhovo
rech s Emilem Ludvvigem(33) a Karlem Čapkcm(34) se vracel k německé pro
blematice. E. Ludwigovi zdůraznil vinu Němců na první světové válce: "Tra
gická vina Němců je v tom. že od dvou set let vypěstovali militarism profe
sorskou vědou a že oficír se stal měřítkem společnosti. Potud je vina Němců
poměrně větší..." “...také Německo by mělo zpytovat svědomí. Politicky ře
čeno, kriticky revidovat národní a politickou minulost... Vojensky bylo Ně
mecko připravené, ale politicky krátkozraké: jeho největší chyba politická
byla, že nerozpoznalo slabost Rakouska-Uherska..."(35)
Z posledních let Masarykova života, která se kryji s nástupem Hitlera k
moci v Německu, není mnoho zpráv. Masaryk byl již nemocen, roku 1935
odstoupil z prezidentského úřadu. Masaryk uvažoval - již na počátku dvacá
tých let - o možnosti další války v Evropě. Pokládal za možné, že se česky ná
rod octne uprostřed nového válečného konfliktu, kterého se on asi nedožije,
ale vyjádřil přesvědčení, že z něho vyjde posílen v lásce k svoboděa nezávislosti
(36) Nacistické hnutí v Německu sledoval a patrně ho podcenil; dával si rovněž
předčítat z Hitlerova Mein Kampfu. Pro Hitlera měl obyčejné označeni nevzdě
lanec nebo dokonce vrah. Je příznačné, že poslední rozečtenou knihou na
psacím stole byl Heydnův Muž proti Evropě... Prý se těšil respektu i u nacistic-
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kých pohlavárů včetně Hitlera (oproti Benešovi). Snad by to potvrzovaly i
řádky Völkischer Beobachter, které vyšly k jeho úmrtí: “Nepřehlížíme jeho
politické úspěchy a díváme se na jeho osobu pres všechnu ideovou protichůdnost s rytířskou úctou.”(37)

II
“...Tito Němci patří odedávna k našemu státu. Dlouhé společné dějiny měly
silný vliv na jejich hospodářský a kulturní vývoj. Německá kultura nepodlehla
tu vlivům severním, pruským, spojení se Slovanyje obohacovalo. Navzájem po
silovali naši Němci u nás duchové bohatství Západu a dali nám leckterý dobrý
podnět. Pražská škola básnická je známa. Mohu ukázat také pro starší dobu
na působení české kultury a historie na Němce: nejvýznamnější rakouský bás
ník Grillparzer čerpal látku k význačným dramatům z českých dějin."

E. Ludwig
Teprve ve svých dvaatřiceti letech přišel Masaryk do českého prostředí, na
českou univerzitu do Prahy, po letech strávených na německých školách na
Slovácku a v Brně, po dvanácti letech pobytu ve Vídni a jednoročním půso
bení v Lipsku. Je pravda, že se “národně uvědomil” a z moravského Slováka
se stal Čechem, nikdy se ale nestal českým nacionalistou. Odmítal teorii ná
roda, založenou na tezi, že národ je produkt přírody a rovněž zbožštění kate
gorie národa, kterou na francouzských základech provedli právě Němci. Ne
souhlasil s prosazováním nacionalismu a rozeštváváním národů pod jeho
heslem. Místo toho se klonil ke kategoriím soudržnosti, vzájemnosti, sympa
tií a míru mezi národy, jak je hlásal Mill. Tímto anacionalismem narazil u
české nacionalistické společnosti a byl označován za zrádce, kosmopolitu nebo
zaprodance Němců. Jako filozof, kulturní činitel, redaktor a poslanec se stýkal
s českými Němci, viděl jejich klady i zápory. Rozdílem Čechů a Němců, jejich
charakterem, se zabýval v České otázce (1894) ve známém příměru o kočkách,
ze kterého vyvodil, že v naší slovanské měkkosti a nepevnosti je potřeba, aby
chom se donutili k vlastnímu pevnému předsevzetí, “abychom sobě sami rozka
zovali, ne cizí...”(38) Jak pohlížel Masaryk na jiné národy a tudíž i na Němce,
vyplývá rovněž z jeho České otázky: “... V národy zvlášť vyvolené nevěřím.
Nemám potřeby snižovat národy jiné, aby můj tím vynikal. Poznávám také
chyby jiných národů, ale ty mne nepálí, jako chyby národa mého - mne samého.
Uznávám přednosti národů jiných ochotně, ale to na cit můj národní nemá
vlivu žádného. Myslím, že je mravní povinností mluvit o národech vlastním
i cizím odkrytě; národnostní augurstní překáží vlastnímu pokroku. Zvláštní
národní ethiky není.”(39)
Od počátku Masarykových projektů na uspořádání česko-němcckého sou
žití mu šlo o spravedlivé řešení tohoto složitého problému. V Karlu Havlíčkovi
(1895) se vyslovil pro krajské zřízení, organizované podle národnostní hranice.
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Pro některé administrativní obory si přál kombinovat teritoriální a perso
nální autonomii - šel zde v Havlíčkových šlépějích.(40)
V anketě o Češích a Němcích v roce 1896 napsal mj. “Nejsme tak naivní,
abychom věřili, že by se český stát vedle Německa udržel, kdyby v něm obyva
telstvo německé trvaleji bylo nespokojeno.” “Především prohlašuji, že vůbec
nestojím na stanovisku národnostním a tudíž ani v otázce našeho poměru k
Němcům. Stojím na našem českém programě humanitním." “Trvalý, alespoň
trvalejší smír Čechů a Němců bez opravené platné ústavy nepokládám za mož
ný. Má-li národnostního principu s prospěchem být užito, musí se podřídit so
ciálnímu - opravdový smír Čechů a Němců znamená socialisaci politiky našich
stran, naší správy a Němců a celého politického zřízeni. V zemích českých
pokročilost kapitalistického podnikatelství, souvisící s tím stav zemědělství,
byť českého a uvědomělého dělnictva k politice sociální přímo vybízí: otázka
česko-německá je mně po výtce otázkou sociální, odstranění sporů jazyko
vých a státoprávních má sloužit sociálnímu pokroku.”(4l)
Jakmile vypukla světová válka a Masaryk se přesvědčil v Berlině a hlavně
ve Vídni, že v případě rakousko-německého vítězství hrozí Čechům germa
nizace. odešel do emigrace, kde záhy připravil projekty nezávislých Čech.
Jedním ze společných jmenovatelů všech memorand, které Masaryk vypraco
val a ve kterých myšlenku české samostatnosti zdůvodňoval a obhajoval, bylo
udržení německé menšiny v Čechách. Tak v 5. bodě (otázka národnostních
menšin) memoranda “Nezávislé Čechy” z května 1915 praví: "Čechy jsou zcela
jedinečným příkladem smíšené země, v žádné zemi nejsou dvě národnosti tolik
... promíšeny a propleteny jako v Čechách. Mezi Italy a Němci například
je národnostní hranice jednoduchá, ostře vymezená; v Čechách tomu tak učni
- ve velmi mnoha místech a téměř ve všech městech máme české (nebo německé)
menšiny...”(42) Tyto argumenty Masaryk v podstatě opakuje v Nové Evropě,
kde říká, že “Poctivě provedená národní autonomie, uznání jazyka ve škole,
úřadě a parlamentě, v některých případech by vystačila, zejména pro národní
minority.”(43) K. tomu poznamenává E. Sobota, že Masaryk měl ovšem na
mysli personální autonomii, která nezavádí vnitřní rozhraničeni mezi ná
rodnostmi.(44) Tzn., že Masaryk nepřistoupil na autonomii teritoriální.
Souhrnně se Masaryk vyjádřil k problémučesko-německého soužili v novém
státě ve svém projevu po návratu do ČSR z emigrace dne 22.12. 1918, v projevu,
který byl z německé strany mnohokráte a dlouho kritizován. "Pokud běži o
Němce v našich zemích, je náš program znám dávno; území obývané Němci je
území naše a zůstane naším. My jsme vybudovali svůj stát, my jsme jej drželi,
my jej budujeme znovu; přál bych si, aby naši Němci při tom pracovali s námi ... My jsme vytvořili náš stát; tím se určuje státoprávní postaveni našich Němců,
kteří původně přišli do země jako emigranti a kolonisté.”(45)“Máme plne práv o
na bohatství našeho území, nezbytného pro průmysl náš i Němců mezi námi.
Přeji si upřímně, abychom se co nejdříve dohodli... ujišťuji, že minority v našem
státě budou používat úplných národních práv a občanské rovnoprávnosti...”(46)
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23.12. 1918 se Masaryk zúčastnil (den po návštěvě “Libuše” v Národním
divadle a přes hysterické protesty odporu ze strany českých nacionalistu)
slavnostního představení Beethovenova Fidelia v Německém divadle v Praze
(spolu s vládou) a v krátké řeči, pronesené německy, ujistil Němce, že v novém
státě budou rovnoprávní. Vyjádřil závěrem přání, "...aby dnešní večer byl jen
prologem ... k velkému dramatu, jež bychom my a Němci společně naší vlasti
mohli a měli sehrát.”(47)
V projevu k Národnímu shromáždění 1. 1. 1919 se Masaryk postavil za uzná
ní národnostního principu, ale znovu zdůraznil nemožnost národního rozhraničení v Čechách. Viděl také rozdíl v sebeurčení národů: Češi a Slováci jsou jako
národ pohromadě, německá menšina u nás je jen kolonizační avatgardou, naši
Němci nejsou celý národ.(48) V rozhovoru pro Het Allgemeen Handelsblad
30.1. 1919 se vyjádřil, žesedmdesátimiliónový národ může postrádat tři milióny
občanů spíše než desetimilionový národ český svou půlmiliónovou menšinu,
žijící v pohraničí. Ujistil Němce, že je u nás nikdo nebude utiskovat, nemůže
me si dovolit mít v republice tři milióny nespokojených občanů. Ostatně mno
ho z nich již teď přiznává, že je zde rádo, např. průmyslníci.(49) V interview
pro De Telegraaf 4.2. 1919 zdůraznil, že za revoluce v roce 1918 nebyly žádné
oběti na německé straně. Němcům nebyl zkřiven vlas, nedošlo k žádným vý
střelkům nebo projevům msty. Hlásáme plnou a neomezenou rovnoprávnost
Němců.(50) V dalším rozhovoru pro švýcarský Der Bund 13.4. 1919 vyjádřil
naději, že jednou budou česko-německé vztahy v republice takové, jako jsou
nyní vztahy mezi jednotlivými národy ve Švýcarsku. Skutečnost, že Němci
dosud nejsou v parlamentě a ve vládě, vysvětloval poukazem na nutnost jednoty
- byli by v opozici a v době vnějšího ohrožení si to nemůžeme dovolit.(51)
Masaryk ve svých projevech neustále zdůrazňoval potřebu vyrovnání s
Němci, vyřešení národnostní otázky. Před Syndikátem čs. denního tisku dne
7.5. 1919 vyslovil požadavek, aby čs. peníze nesly rovněž německý text a aby
chom zavedli novou lidovou hymnu, která by vyhovovala všem příslušníkům
státu. K realizaci těchto návrhů nicméně nedošlo.(52) 12.5. 1919 ujišťoval ve
Frankfurter Zeitung, že Němci budou jako občané úplně rovnoprávní, nebu
dou odnárodňováni, oba národy musí žít vedle sebe, je-li to možné ve Švý
carsku, musí to být možné i v Čechách, ostatně vývoj směřuje k Spojeným
státům evropským...(53) V interview pro vídeňský Die Zeit 26.7. 1919 Masa
ryk doufal, že Němci budou spolupracovat na vypracování ústavy (bude to zá
viset na nich) a najdou-li v parlamentě cestu k většině, automaticky z toho
vyplyne i jejich účast ve vládě.(54) Na sklonku roku 1919, v rozhovoru s Prager
Tagblat, musil již vysvětlovat, proč jsme Němce nepřipustili k budování
státu a do Národního shromáždění: po převratu až do podepsání mírové smlou
vy se Němci považovali za občany německého Rakouska, měli svou vlastní
vládu a chovali se k ČSR odmítavě. Aby nebyli vehnáni do rozporu svědomí,
nebylo je možno přizvat ke spolupráci v Národním shromáždění. Při stano
visku, které zastávali, by byl výsledek jejich přítomnosti v Národním shro
máždění nijaký. Nemohli sloužit našemu státu, když měli svou vlastní vládu
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ve Vídni. Sjednání míru se příliš protáhlo a období nejistoty trvalo příliš dlou
ho. Nyní je již vše vyjasněno - "každá národnostní menšina se musí uplatnit”. (55)
Přes vydatnou podporu Masarykovu se nepodařilo jednáni Tusarovo s ně
meckými stranami a k jejich vstupu do vlády nedošlo. V poselství 7.3. 1920 se
Masaryk opět zaobíral jazykovou otázkou a problémem jazyka vůbec. Vy
jádřil přesvědčeni, že jazykový a menšinový problém bude u nás vyřešen a ja
zyková otázka nebude, jako tomu bylo v Rakousku-Uhersku. otázkou poli
tickou, ale jen administrativní.(56)
Roku 1921 byl Německým parlamentním svazem odmítnut Masarykův
návrh, aby Němci vstoupili do vlády, ale pozice německých nacionalistických
stran byly oslabeny. Předsedou svazu sestál po Ledgmanovi von Auen agrárnik
Křepek. V německé agrárni, křesťanskosociální, liberální a sociálně demokra
tické straně sílily tendence kladně se stavící k účasti ve vládě.
Masarykovy projevy měly často adresáta v českém vládním táboře a kriti
zovaly české nacionalisty neméně než německé. Masaryk vyslovoval nepopu
lární názory a musel přihlížet k omezení, které mu ukládal prezidentský úřad.
J.W. Brügel postřehl patrně správně, že v prvních poválečných letech chyběl
ze strany Masarykovy nějaký povzbuzující apel na ty síly v německém táboře,
které si přály dorozuměni, a přímý kontakt s nimi. I když choval Masaryk
značné sympatie k sociální demokracii, k německé sociální demokracii byly je
ho poválečné vztahy formální a chladné, ačkoliv dobře znal její předválečné
vůdce Seligera a Czecha.(57) Stejné kritické výtce lze ovšem vystavit i druhou
stranu, německou sociální demokracii, která se dlouho nemohla zbavit na
cionalistických pozic.
Důležité myšlenky obsahovalo Masarykovo novoroční poselství z 1.1. 1920.
Starý režim způsobil nedůvěru mezi Čechy a Němci a otázka “česko-německá"
je nejdůležitější, ba vlastně máme jen tuto otázku.” Bylo by lepší mluvit spíše
o švýcarském, tak o belgickém vzoru, protože Belgie je jednotným státem
tak jako stát český, který se historicky jednotně vyvinul. V tomto projevu Ma
saryk jednoznačně odmítl teritoriální autonomii: “O teritoriální autonomii
nemůže a nebude se jednat; to nepřipouští také nevýhodná konfigurace men
šin.” Německým krajanům přísluší účast v administrativě a vládě. Z jejich
strany to ale předpokládá loyální uznáni státu. Jazykové překážky sedají pře
konat. Určí se, kde se nemusí státni jazyk užívat, ale stát musí mít svůj jazyk.
“Smíšené státy... jsou pevný spokojeností občanů, ne pouze jazykem.” Oba
národy se budou vzájemně učit česky a německy. Někteří vedoucí lidé v ně
meckém táboře by ale měli odložit způsob svého vystupováni. “Mají ještě mno
ho pangermánské povýšenosti, pohlížejíce na nás jako inferiorní.” U části ně
meckých předáků zaráží jejich neloyálnost. “vědomá úžasná lehkomyslná
nepravdivost v posuzování a odsuzování naší administrace a našeho státu."
(58)
S Masarykovým odmítnutím teritoriální autonomie vyjádřil porozuměni
německý vyslanec v Československu dr. Koch (v Praze byl od roku 1921 do ro
ku 1935).(59) (Masaryk svůj názor na teritoriální autonomii pozměnil v roce
1928, jak bude dále uvedeno.)
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V letech 1922-1926 pokračoval Masaryk v úsilí, aby německé strany vstoupily
do vlády. Výrazem těchto snah je např. jeho rozhovor pro Berliner BörsenCourier 12.6. 1922. Masaryk konstatoval, že většina stran si přeje vytvořit v
zemi smířlivé ovzduší a že Němci mají nárok na tři až čtyři místa v kabinetu.
Bylo by to v zájmu jejich vlastního lidu, kdyby spoluvládli. protože by tak
mohli dosáhnout kontroly nad státní správou. Masaryk slíbil rovněž ústupky
v honorování válečných půjček a vyjasnění školských otázek v parlamentě.(60)
Problému německé menšiny v našich zemích se Masaryk věnoval rovněž
ve své Světové revoluci. Přiznává tam ohled na národnostní menšinyjakojeden
z určujících faktorů čs. zahraniční politiky, charakterizující české Němce jako
kulturně vyspělé, průmyslově i finančně silné, opakuje důvody našeho poža
davku. aby zůstali s námi v jednom státě (historické a hospodářské), a zdů
razňuje, žeje v jejich zájmu, aby jich u nás bylo co nejvíc. Naši a rakouští Němci
se dovolávali práva na sebeurčení (ale ne všichni, jako např. Lammasch. Redlich, Czernin), v Německu se toto právo nezastávalo. "Terminus právo sebe
určení neznamená bezevšeho právo politické samostatnosti..." Vysvětluje,
že otázka německé menšiny není jen otázkou práva Němců, ale i Cechů, pro
tože odtržením od země by bvla poškozena česká většina (hospodářsky). Ma
saryk se ve Světové revoluci vědomě přihlásil k národnostní politice Přemyslov
ců. kteří Němce národně chránili, “...naše politika nejen vůči Němcům. ...musí
být promyšlenou, anebo, jak Havlíček to požadoval, rozumnou a poctivou."
Považuje uspořádání staleté otázky poměru českého a německého národa za
velký politický čin. “Politicky je minorita německá nejdůležitější, její získání
pro republiku usnadní všechny ostatní otázky minoritní.” Nabádá k osvojení
si dobrých znalosti němčiny, jak pro praktické otázky soužití, tak pro světový
význam tohoto jazyka.(61)
V poselství 28.10. 1926 vyslovil Masaryk své zadostiučinění nad tím. že se
“naši němečtí krajané odhodlali ke spolupráci v parlamentě”.(62) Agrárníci,
živnostníci a křesťané sociálové vstoupili 12. října do Švehlovy vlády, čímž
nastalo období účastí německých stran ve vládách první republiky, které trvalo
až do roku 1938. Na přelomu let 1926/1927 očekával nové možnosti vzájemné
spolupráce, další poznávání na poli kultury, vyzýval i další německé strany,
"aby vzaly na sebe odpovědnost za stát svou spoluprací" a kladně hodnotil
skutečnost německé účasti ve vládě na konsolidaci republiky. (63) V roce 1927
vznikaly partie Čapkových Hovorů s T.G.M. O Němcích tam mj. pravil: "...
Naše historie, politika Přemyslovců, Svatého Václava, Karla, Jiříka musí být
vzorem naší politiky vůči našim Němcům. Fakt, že jsme vůkol obklopeni vel
kým německým sousedem, nutí myslivého Čecha k politice obezřetné a přímo
moudré."(64)
V poselství k 28.10. 1928 - k desetiletému trvání republiky - se Masaryk za
býval problémem autonomie a připustil možnost teritoriální autonomie: "... v
demokracii je proto požadavek samosprávy a autonomie dán sám sebou: když
ve státě s početnějším obyvatelstvem a s obyvatelstvem národně a kulturně
nestejným mají s sebou vládnout všichni, když sebe mají spravovat všichni.
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rozděleni politické moci také podle daných růzností obyvatelstva je žádoucí...
Požadoval jsem proto vždycky a docela vědomé samosprávu a autonomii teri
toriální a tak zvanou kvalifikovanou korporativní; nezapomínám ovšem, že
stát, zejména stát moderní, nemůže se vzdát organizačního centralismu - ...’’(65)
Poměr československé většiny k německým občanům označil Masaryk v pro
jevu za prvořadý, vyzdvihl početnost Němců, jejich vysoký stupeň kulturní a
hospodářský a zdůraznil, že z politiky musí být vyloučen jakýkoli šovinismus
na obou stranách.
Vývoj v republice šel ale jiným směrem. Na počátku třicátých let. pod vlivem
událostí v Německu i hospodářské krize a jejích důsledků pro německou men
šinu v Československu stoupal vliv nacionalistických stran DNSAP a DNP.
které byly nakonec v roce 1933 vládou rozpuštěny. Na jejich místa nastoupila
záhy nová strana, Sudetendeutsche Heimatfront. Před parlamentními volba
mi roku 1935 neprošel - na zákrok Masaryka - návrh na její rozpuštění. Strana
se před volbami přejmenovala na Sudetendeutsche Partei a získala 66% hlasů
německé menšiny.
Masaryk zemřel rok před začátkem zápasu, který znamenal poslední etapu
ve staletém soužití Čechů a Němců v jednom státě. Jeho skonu želeli všichni
demokratičtí Němci v republice, kterým byl Masaryk ztělesněním a zárukou
spravedlnosti. Wenzel Jaksch. jeden z vůdců německé sociální demokracie,
v obsáhlém projevu vysoko hodnotil Masarykovu činnost. Od něho pochází
i toto ocenění Masaryka: “Přijde den, kdy Masarykovo dílo ponese plody také
v širokém okruhu středoevropském. Velký sousední německý národ bude se
muset pozitivně vyrovnat s jeho ideemi..."(66)
Německé listy v Československu hodnotily jeho odchod jako těžkou ztrátu
(Aussiger Tagblatt) pro sudetské Němectvo. mezi kterýmž a čs. státem budo
val most (Bohemia), jako největšího Evropana (Prager Tagblatt), litovaly, že
německý lid postrádá reálné politického smyslu (Socialdemokrat). Die Zeit
napsaly: “Jeho život byl boj proti německému vlivu v prostoru mezi Rudohořím a Karpaty. Když toto životni dílo dovršil, neváhal Masaryk zastrčit šavli
a usilovat o rozumný poměr obou národů.”(67)
III.

"... Füge ich zum Schluss noch hinzu, dass mir sein Gesicht in seiner Offenheit,
Ruhe und Klarheit wie ein Symbol jener mährischen Landschaft erscheinen,
der er enstammt. so soll damit nur ausgedrück werden, welche Einheit und
tiefsinnige Gesetzmässigkeit in jenen Menschen zum Ausdruck gelangt, deren
Sendung darin besteht, Schicksalträger und Schicksalsführer einer Nation
zu sein, deren Weg nach aufwärts geht. Er ist die Hoffnung von ganz Europa."
Jacob Wassermann

T.G. Masaryk byl v osobním i písemném styku s největšími představiteli
evropské a světové kultury - L.N. Tolstým, M. Gorkým, R. Rollandem, H.G.
Wellsem, J. Galsthworthym, A. Huxleym, G.B. Shawem, G. Paderewskim,
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E. Denisem, R. Thákurem, I. Frankem - s jihoslovanskými spisovateli stejně
tak jako např. s představiteli americké filozofie. Najdeme mezi nimi i několik
postav z německé kultúrni oblasti: K. Krause, K. Kautského, J. Wassermanna,
A. Schweitzera, E. Ludwiga, M. Broda a především Heinricha a Thomase
Manna. Ještě zdoby před první světovou válkou je známa shoda Masaryka a K.
Krause, vyjádřená v korespondenci.(68) Obdivná slova J. Wassermanna o
Masarykovi vyslovená po setkání s ním uveřejnil H. Siebenschein.(69) A.
Schweitzer se setkal s Masarykem v roce 1918 (70) a E. Ludwig (71), který inter
viewoval Masaryka, z čehož vznikla kniha hovorů Duch a čin.(72) Max Brod
ve svých vzpomínkách vylíčil návštěvu u Masaryka v roce 1914 a své styky s ním
po válce.(73)
V roce 1924 navštívil Prahu Heinrich Mann, aby se zde zúčastnil nastudová
ní své hry Madame Legros. Při té příležitosti se sešel v Lánech s Masarykem.
V rozhovoru mu Masaryk řekl mj.: “...Německo musí trpět, je to osud, který si
samo vytvořilo a který může změnit jen vlastním lepším poznáním. Tvrdil, že
ještě žádná německá vláda neuznala skutkem následky porážky. Namítal jsem
kancléře Wirtha, ochotného k placení, a že jen odpor těžkého průmyslu za
mezil lepší postup. Přiznal, že vina je na sociálních demokratech a jejich mi
nistrech. že nezlomili hned na počátku tento odpor." Masaryk v rozhovoru
nabádal, aby se Německo dohodlo s Francií. Mann připustil potřebu převy
chování německého národa a převzetí spoluodpovědnosti za další vývoj. V ně
meckém tisku byl pak za tento rozhovor s Masarykem ostře kritizován.(74)
Po Hitlerově převzetí moci v Německu roku 1933 se Československo stalo s vydatnou politickou i finanční podporou - útočištěm tisíců uprchlíků před
fašismem. Mezi představiteli německé vědy (např. Th. Lessing) byli i spisovatelé
Heinrich a Thomas Mann. Thomas Mann, který byl vČSR po válce několikrát,
musel 21.2. 1933 opustit Německo, do jeho bytu v Mnichově vniklo gestapo
a podařilo se jen s pomocí Masaryka, který prohlásil Mannovy spisy a ruko
pisy za čs. vlastnictví, je zachránit a přivézt do Prahy.
V roce 1934 přijel do Prahy Heinrich Mann s manželkou i dcerou, s one
mocnělým Masarykem se ale nesetkal. O rok později získal čs. státní občanství.
Masarykově podpoře se těšil Šaldův komitét pro pomoc německým emigran
tům. založený v roce 1933. Roku 1935 byl založen Fond Thomase Manna,
krátce na to přeměněný ve Společnost Thomase Manna. Thomas Mann i se
svou manžekou a dětmi získal v roce 1936 čs. občanství a navštívil Prahu i
Proseč v roce 1937.
Vděčnost za přijetí v Československu vyjádřil Heinrich Mann vřelými slovy
ve svých vzpomínkách: “Die verhängnisvollen Jahren, als Hitler-Deutschland
unter allgemeiner Duldung Heranwachsen durfte, hat der Staat des Präsidenten
-Befreires Masaryk uns die Arme geöffnet. Wir - das ganze verfolgte Deutsch
land, das intelektuelle, das freiheitliche, waren in dem eigenen Lande nicht
nur teilnahmslos geduldet: Prag empfing uns als Verwandte.”(75)
V roce 1935 umožnil Masaryk zřeknutím se vlastní kandidatury laureáta
Nobelovy ceny míru udělení německému antifašistickému spisovateli Carl
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von Cssietzkému vězněnému v nacistickém koncentračním táboře. Cena mu
byla udělena zpětně pro rok 1935 a byla příčinou jeho propuštění z tábora.(76)
Masarykův význam ocenili Heinrich i Thomas Mann po jeho skonu. Heinrich
Mann napsal: “Masaryk byl mezi veřejnými osobnostmi největší přítel člověka:
ne ve smyslu samovolného citu, nýbrž svou vůlí být pravdivý. Svoboda není
žádný estetický pojem, nýbrž pro život nezbytná právě tak jako plíce a srdce.
Sociální pokrok není žádné hračkářství, nýbrž zákon. Poctivé zkoumání a
správný názor učinily z humanistického vědce presidenta Osvoboditele. Byl
chudého původu: takových je víc. a jsou jako vladaři jedni z nejtvrdších. Masa
ryk se však po celý svůj život staral o poznání člověka; proto se snažil o zvednu
tí lidské úrovně.
Světový, politický úspěch čistého duchovního člověka uchvacuje jako má
loco. V Paříži stojí dům, v němž jeho boje za republiku nalezly svůj šťastný
závěr. Člověk Masaryka pozoruje a myslí si, že tento bojovník čerpal své
vlastní sily z univerzálního vzdělání a že jeho láska k vlasti byla silná duševní
spojitost s jejím starými bojovníky, starým utrpením. Vybojoval pojmu in
telektuál velkých ctí, když zde, velký, stál sám před celým světem.
Měl jsem jej v Lánech půl dne před sebou. Mohu věřit, že porozuměl mému
duševnímu přátelství a že je přijal, neboť později mi je prokázal činem velké
dobroty. Bylo mu přirozené jednat dobrotivě, neboť myslil jako velký člověk.
Připojuji tento hlas vzpomínky a diků k mnoha hlasům, které posílají za nej
vzácnějším z lidí svá slova lásky.”(77)
Thomas Mann: "Dojat smutnou zprávou, která běží světem, sdílím hluboce
bolest českého národa nad ztrátou mírného a silného muže, tohoto muže ducha,
povolaného k činu a k moci, který mu připravil vytouženou státní samostat
nost. Tento dobrý a snaživý národ, hodný svobody, vzhlížel od té doby k Tomáši Masarykovi jako k svému otci, s pýchou, že ho může jmenovat svým,
s důvěrou, láskou, která měla své kořeny asi v pocitu velké oběti: ve vědomí,
že zde bylo jedné duši osudem na bedra naloženo víc boje, činu a velikosti,
než by vlastně bylo její povahou, jejím přáním a vůlí odůvodněno, že původně
vrozený sklon tohoto zakladatele státu platil spíše čistému poznání, čistému
pozorování, a že politické činnosti, zasáhnuti do dějin bylodobyto přemožením
útlé postavy myslitele.
V každém případě je to to, co mi postavu presidenta Osvoboditele, postavu
úspěšné jemnosti a vznešenosti, činí tak přitažlivou, tak hodnou úcty a lásky.”(78)
Tomáš Masaryk a Thomas Mann, představitelé těch nejlepších tradic české
ho a německého národa. Mohl je proto oba právem vzpomenout spolkový
kancléř Willy Brant po podpisu smlouvy mezi ČSSR a Spolkovou republikou
Německa dne 12. prosince 1973 v Černínském paláci v Praze: "Vzpomínka se
v tomto okamžiku vrací k jednomu z našich největších spisovatelů. Thomassu
Mannovi, kterému Československo nabídlo své státní občanství a který je v
duchovním spojení s Tomášem Masarykem vděčně přijal."(79)
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IV.

"... Herder, Goethe, Marx: tato tři jména jsou tu před jinými, jež určují Ma
sarykův poměr k německému světu a od nichž vychází v různých etapách svého
vývoje, aby kolem nich opisoval své myšlenkové kruhy a aby se k nim zas a zase
vracel... "
Otokar Fischer

Masaryk byl zakotven v mnoha kulturách. Citil se byt hluboce spřízněn s li
teraturou a filozofií anglo-americkou (na rozdíl od filozofů se ale nevěnoval
žádné velké literární postavě), románská kultura, především francouzská,
mu poskytla množství literární, filozofické, náboženské i politické látky, otázka
Ruska a jeho kulturního dědictví stála vždy v popředí Masarykova myšlenko
vého úsilí, ale německá problematika zaujala Masaryka plně a hluboce na
celý život. Bylo to tnj. jistě i proto, že německo-rakouská kultura byla promísena s kulturou českou, že problematiku německo-rakouskou prožíval Masa
ryk nejpraktičtěji, protože v jejím okruhu vystudoval, přednášel, publikoval
knižně i časopisecky, působil jako poslanec, byl zkrátka vědecky i politicky
formován.(80)
Právě proto, že německý svět mu byl těsný, že pociťoval všechny jeho nega
tivní vlivy, snažil se myšlenkově, filozoficky, kulturně pozvednout do té doby
jednostranně orientovanou českou kulturu a zprostředkovat jí znalosti a podně
ty z oblasti anglické, francouzské i ruské.
V souladu s touto snahou sc posléze vyvíjela i Masarykova politická orienta
ce na západní demokracie Francii a Anglii. Provedl-li již Palacký v polovině
19. století v tomto smyslu první krok svým dopisem do Frankfurtu, kterým
vyjmut Cechy do budoucna z německé sféry, dovršil tento trend Masaryk svým
vítězným odbojem za I. světové války, kterým vznikl samostatný českoslo
venský stát. Mapa střední Evropy se po několika stoletích radikálně změnila.
Rozpadla se rakouská říše, čehož se ještě Palacký obával. Masaryk neměl v
roce 1918 - zdá se - jiné volby. Ani v Německu, ani v Rakousku (státě ve vleku
Německa) nebyly zjevné síly, které by rozuměly "evropskému” poslání němectví ve střední Evropě a měly poctivý smysl zodpovědnosti k tomuto prosto
ru. Německý program centrální Evropy s hesly Berlin-Bagdad a Drang nach Os
ten nebo neschopnost rakousko-uherské monarchie vnitřně transformovat
dualistickou říši neskýtaly možnost orientovat se na vítězství centrálních moc
nosti - v zájmu zachování středoevropské jednoty - a čekat od nich reformy
ve prospěch slovanských národů monarchie.
Masarykovy politické představy se realizovaly - pangermanismus byl po
ražen - ukázalo se. že jen dočasně. Před nově vzniklým státem stály mj. úkoly
úpravy vztahů k Německu a česko-německé vyrovnání v rámci Československa.
Oběma úkolům věnoval Masaryk maximum svých sil. nicméně - přes nesporné
úspěchy na přelomu dvacátých a třicátých let - toto úsilí nevedlo k jednoznačné
mu zdaru. Bude patrně třeba teprve kriticky přezkoumat, co všechno bylo z
české strany zanedbáno. Z německé strany je vina jasná: síly, které Masaryk
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ve vývoji moderního německého myšlení, kultuře a dějinách (přes všechno
zjednodušování, jednostrannosti a někdy zkreslení, jak ukázali např. O. Fis
cher. F.X. Šalda. A. Novák nebo J. Patočka) rozpoznal, ony síly německého
romantismu ústící posléze v dějinném vývoji v nacismus, titanismus plodící
sebevražednost, vedoucí nakonec k ničení jiných, k válce - tyto síly rozvrátily
Masarykovo vrcholné dílo, nezávislé Československo. Tím ve svých důsled
cích znemožnily společnou existenci Čechů a Němců v jednom státě, a to zcela
proti smyslu Masarykova odkazu.
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Závěrečná poznámka k článku dr. Františka
Schwarzenberga “Masaryk a naše státnost”
Tato poznámka je připojena v pražském Masarykově sborníku k článku dr. Schwarzen
berga. který původně vyšel v Proměnách (17.4). Je podepsána písmenem M. což je patrně
značka Milana Machovce, jednoho z redaktorů pražského Masarykova sborníku.

Když redaktoři tohoto sborníku obdrželi do rukou tento dokument, octli se
v jistých rozpacích. V prsní chvíli jim připadalo jako samoúčelně dráždivá
schválnost, aby ve sborníku věnovanému památce nejslavnějšího českého de
mokrata (a nadto i tvůrce takové filozofie dějin, ve které dějinné roli šlechty
není přiznán ani jediný zásadní pozitívni přínos) byl zařazen příspěvek předsta
vitele této šlechty, a dokonce donedávna daleko nejbohatšího a nejmocnějšího
knížete rodu českých dějin vůbec. Neboť Schwarzenberkové byli dědici oné
nesmírné moci jihočeských Rožmberků, jejichž vladař býval někdy s nadsáz
kou, ale ne nesmyslně nazýván "králem jižních Čech"... Vždyť-to jen jako jedna
z možných ilustrací - Schwarzenberkům jen u nás patřilo donedávna přes čtvrt
miliónu hektarů půdy, více než čtyřem v bohatství je následujícím šlechtickým
rodům dohromady. Ale po pročtení textu došli redaktoři k úplně jinému zá
věru: že dokonce bude velmi užitečné a možná i podnětné tento dokument do
sborníku zařadit.
To ze dvou důvodů. Předně pro nesporně zajímavý, originální a svým způ
sobem hluboký přistup autorův k problematice české státnosti vůbec a Masa
rykovy role v ní zvlášť. Jakkoli většině spoluautorů sborníku i možných čtená
řů zůstane autorova metoda myšlení patrně cizí až do překvapivosti, jakkoliv
ona snaha ukázat, že vznik Československé republiky lze pozitivně přijmout i
způsobem myšlení ryze legitimistického (ano v oné ryzosti legitimistické, jaká
je v Evropě - snad s výjimkou Anglie - už od dob francouzské revoluce již velmi
výjimečná: vždyť který dnešní evropský stát nevznikl nějakým převratem,
revoluci či kontrarevolucí, zásahem vojsk atd., tj. vždy takovým či jiným zru
šením dosavadní legitimity?), zůstane patrně spíše kuriozitou, nelze upřít, že
autor vidí dějinný vývoj s pozoruhodným nadhledem, klidnou vyrovnanosti a
s jistou suverénnosti, kterou by člověk u jistě povolaného představitele těch,
kteří byli osobně postiženi nejen reformami po roce 1945, ale již po roce 1918,
apriori sotva čekal. Nutno přiznat, že podobnému klidnému dějinnému nad
hledu jsme u nás doma takřka všichni už dávno odvyklí, resp. nikdy nepřivykli - sotva na prospěch věci.
Ale je tu i druhý důvod: tento dokument by snad mohl podnítit i vážnější
a serióznější hodnoceni role šlechty v dějinách vůbec, než jaká je u nás už téměř
sto let běžná. Teprve od nedávna si např. začínáme s překvapením uvědomo
vat, že ony národy , v jejichž dějinách byla tradičné role šlechty veliká, ukazuji
pravděpodobně hlubší, houževnatější a úspěšnější schopnost vzdorovat jistým
novým těžkým situacím 20. století (Poláci, Maďaři) než my, tradičně hrdi na
svůj "demokratismus”, ale ve skutečnosti poznamenaní jakýmsi přímo ho-
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kynářským egoismem a krátkozrakosti - jako národ téměř všeobecně ovlivněný
mentalitou ne šlechty, ale drobné buržoazie.
Hlavně však proto, že každý myslivější člověk musí být už přímo přesycen
a deprimován onou již u nás po několik generaci převažující naprostou sche
matizací pohledu na dějiny, v niž např. je temno vždy jen čítankově naprosté,
světlo vždy jen jednoznačné, pravda vždy jen na jedné straně (samozřejmě na
straně mluvčího), lid minulosti vždy jen úpí, byrokrat kolaboruje, církevní
vrchnost upaluje, národ už od dob Bílé hory s masochistickým nadšením
prohrává všechny bitvy atd. - a ovšem feudální šlechta vždy jen příživnický vy
sává. Každé dítě si u nás nese z rodiny i ze školy provždy živý obraz zpupného
"Lomikara", pozvaného Kozinou na Boži soud, ale málokdo si uvědomuje, že z
těchto dětí obvykle dorůstají lidé postrádající jakékoli dějinností, odpovědnosti
k vlasti a národu; ostatně málokdo si je vědom, že postupy l.omikarů vlastně
v našich dějinách nebyly typické, nebyly převažující, Už od dob Slavnikovců
a Vítkovců přes dobu Žerotínů a Šperkovu to bývali právě šlechtici, kteří sta
tečně bojovali s nejhoršími projevy barbarství a tmářstvi té které doby. To se
sice slýchá při prohlídce toho či onoho hradu, ale do hlubin dějinného vědomí
národa to nepřešlo. Ale i průměrný člověk dneška, čtenář Kaplickéhoči obdi
vovatel mistrovských kreseb Neprakty. si docela bezděčně představuje středo
věk jako dobu neustálého upalováni, byť v českém švejkovském pohledu ex
post pozoruhodně “veselého", ale málokdo ví, že na rozdíl od většiny evrop
ských zemí čeští králové a šlechtici papežskou inkvizici k nám vlastně nikdy
nepřipustili a že případy drastických procesů byly u nás i před Josefem II.
oproti jiným zemím spíše řídké. Zvlášť tzv. “vysoká šlechta" byla u nás - s mála
případy "výjimečných" typu Petra Voka z Rožmberka - zeschematizována v
absolutní černé jednoznačnosti, ač by se mohlo vědět, že poslední hrdina hu
sitské revoluce Jan Roháč byl ze stejně vysoké šlechty jako Rožmberkové a že
1621 kladli hlavu na špalek i někteří vysocí šlechtici, zatímco masy lidu kdysi
husitské stály již téměř ve frontách se žádostmi o znovupřijetí do normalizova
né samospasitelné církve. Každý sice ví, že v “Tylově”(?) divadle měl premiéru
“Don Giovanni", ale málokdo si uvědomuje, že toto divadlo zbudoval hrabě
Nostic a že bez pomoci Šternberků, Černínů a jiných vysokých šlechticů by
Dobrovský prostě ani nemohl založit novočeskou vědu a Palacký by nikdy ne
napsal "Dějiny národa českého".
Ani Masaryk - ač jinak tolikrát proti podobným schematizujícím tendencím
vystupoval a jimi i osobně mnoho trpěl - není bez jistého podílu na jejich rozma
chu u nás: byť jeho filozofie českých dějin s vrcholem husitství nejako na zašlou
slávu, ale jako na zavazující odkaz, jako inspiraci pro současnost, je nepo
chybně hlubší a dalekosáhlejší, náročnější (a ovšem i proto v praxi těžko pro
veditelná) než filozofie dějin jeho největšího duchovního rivala Josefa Pekaře,
byť Masaryk poukazoval na zjevy největší, na Husa, Chelčického, Palackého,
Havlíčka a Smetanu, naopak Rožmberkové či Valdštejn mu nebyli ničím,
možno dnes již uznat, že Masaryk vyzvedl vzory sice opravdu nejpozoruhod
nější, nicméně přece poněkud jednostranně. Považujeme za scestné ony dříve
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časté snahy nahradit tzv. “Masarykovu filozofii českých dějin” filozofii Pekařo
vou, v niž se především vyzvedá role šlechty, sedláků atd., ale jako určitou
korekturu a doplnění je zajisté dnes nejen možné, ale bylo by velmi vhodné
docenit i akcenty Pekařovy a jeho žáků a stoupenců. Ne tedy např. stavět sv.
Václava či Nepomuka proti Husovi (jako prostředek pro degradaci Husova
světového významu), ne stavět Vaváky na místo tvůrců Kralické bible, ne Dvo
řáka místo Smetany apod.. ale docenit hodnoty nejrůznější, jsou-li opravdu
hodnotami. Neboť člověk je bytost velmi složitá, v dějinách i v individuálním
životě měnlivá a s rozmanitými potřebami, má návaly sily i chvíle slabosti - a
přes všechnu velikost “Dalibora" jsou chvíle, kdy i ateistovi “Stabat mater"
či “Dumky" náhle řeknou, cosi pro jeho přítomný okamžik vítanějšího a v tu
chvíli i “pravdivějšího".
A proto bude třeba odvahy začít vidět i roli šlechty v uplynulém tisíciletí
našich dějin složitěji, než je u nás dosud tradiční. Zajisté se vyskytovali i šlechti
ci redukovatelní na roli feudálních vykořisťovatelů a epikurejských požitkářů.
(Ale dnes je epikurejské konzumenství dokonce hrubšího zrna přízračným
nebezpečím spíše širokých mas lidu - alespoň v zemích našeho typu...) Ale byli i
šlechtici jiného druhu, přátelé a ochránci Husovi, spolupracovníci Jiřího z Po
děbrad, obhájci náboženské tolerance do Bílé Hory atd. Velikost díla Karla IV..
nad kterým žasne svět, vlastně vždy více a více (obě velké výstavy k jeho jubi
leu 1978 v Praze a Norimberku probudily tak ohromný, neslýchaný zájem
opravdu nejširších vrstev, že to probouzí naději, že i člověka těchto vrstev patr
né nelze schematicky redukovat jen na “konzumentství". tj. že alespoň v jeho
podvědomí tkví např. bytostná touha po hlubším ponoru lidského "já" do
dějinného vědomi, do dějin vůbec, do lidství jako rodu). Snad bychom neměli
považovat za cosi zanedbatelného takové události, jako že Lobkovicové -když
Hitler po okupaci českých zemí umožnil obnovu šlechtických titulů, Masaryko
vou republikou zrušených - považovali za projev opravdového šlechtictví po
dobnou nabídku odmítnout. Nebo že hrabě Dohalský, když již stál před
popravčí četou Hitlerovských okupantů a podle prušáckých předpisů se ještě
musil hlásit jménem, tehdy poprvé v životě se hrdě hlásil jako "šlechtic Do
halský”...
Schwarzenberkové, nejmocnější a do dějin českých i světových nejvíce za
sahující knížecí rod našich dějin vůbec, jsou pozoruhodní v mnohém ohledu nejen jako velkostatkáři. Neboť právě u nich bývalo obvyklé dosahovat i vy
sokého vzdělání a kulturnosti, ba i tvořivě pracovat. Nejen proto, že dali dě
li nám celou řadu vojevůdců, politiků, atd., ale že se u nich nevytratil smysl pro
to, chápat šlechtictví také v původním etymologickom smyslu tohoto slova,
jako cosi zavazujícího. Zajisté - mj. také proto bývali pyšní, pánovití, povýšení,
ale z téhož důvodů tvto vlastnosti ukazovali spíše jinam než směrem "dolů".
Dovedli prý i s Habsburkv jednat spíše jako s chudými příbuznými a různým
povýšencům, byť s knížecími tituly (o nichž TGM "... směrem dolů je hulvát,
nahoru líbá ruku"). Schwarzenberkové raději ruku nepodali (ministerský
předseda Felix kníže Schwarzenberg, když císař František Josef I. začal uva-
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žovat o vytvořeni panské sněmovny po anglickém vzoru: "... nalezl bych sotva
čtyři, které bych mohl jmenovat”). Nezapomenutelným zůstane, že pražský
arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg byl jeden z těch mála kardinálů,
kteří vzdorovali vyhlášení dogmatu o "neomylnosti papežské” na prvním vati
kánském koncilu 1870: "... s něčím takovým přece nemohu přijít do země, z níž
pocházel Hus". A tak snad je to jen náhoda, ale pravděpodobně přece cosi
jiného než náhoda, že jeden z posledních žijících představitelů kdysi největšího
a nejmocnějšího šlechtického rodu nalezl bez hořkosti krásná slova uznáni a
pochopeni pro dílo syna kočího z Hodonína...

M.
Poznámky:
1.
2.
3.
4.

T. G. Masaryk. Světová revoluce. Praha 1928. s. 450.
Ibid.. s. 317.
Ibid.. s. 449.
K. Čapek. Hovory s T . G. Masarykem. Praha 1937. s. 301.
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O pomnichovském Československu
Eduard Táborský
Theodore Procházka. Sr. The Second Republic: The Disintegration of Post
Munich Czechoslovakia (October 1938 - March 1939). Past F.uropean Mo

nographs, Boulder. 1981 viii, 231 stran.

Procházkova kniha o pomnichovském Československu a jeho pádu v březnu
1939, jež je přepracovanou a rozšířenou versí autorovy disertace pro pařížskou
Sorbonne universitu, se zabývá thematem, o němž už bylo hodně napsáno.
Přesto však ji lze označit jako cenný a užitečný příspěvek ke studiu oněch mrákotných pěti a půl měsíců mezi Mnichovem a 15. březnem 1939.
Když byl pojednal v krátké úvodní stati o předmnichovském vývoji českoněmeckých, československo-polských a československo-maďarských vztahů,
popisuje autor v první kapitole, jak bylo mnichovské rozhodnuti provedeno.
Zmiňuje se v ni o chabé podpoře, jíž se dostalo Československu v mezinárodni
komisi, která měla na starosti provedení odstupu pohraničních oblastí. Ro
zebírá československo-maďarské jednání o hraničních změnách na Slovensku
a Podkarpatské Rusi a zaznamenává odmítavý postoj, který v listopadu 1938
zaujalo Německo proti maďarské snaze zmocnit se už tehdy Podkarpatské Ru
si. A líčí nepěkný postoj Polska, jehož unáhlenosti a nedočkavosti se dostalo
kritiky i ze strany Mussoliniho.
V druhé a třetí kapitole pojednává autor o hospodářských a politických
důsledcích zmrzačení Československa, o vnitropolitických tendencích a změ
nách. k nimž po Mnichově došlo, o činnosti německé menšiny, jež zůstala v
Československu, o vývoji na Slovensku a o reorientaci československé zahra
niční politiky. Zabývá se v ni též ostudnou otázkou slíbených anglo-francouzských záruk nových československých hranica zjevnou nechutí západních vel
mocí svému závazku dostát, jako i bláhovou krátkozrakostí francouzských a
britských státníků a diplomatů, kteří ještě i v únoru 1939 věřili v Hitlerovy
dobré úmysly.
Čtvrtá kapitola knihy, nadepsaná Konec Československa, popisuje spád
událostí vedoucí k odpojení Slovenska. Háchově a Chvalkovského cestě do
Berlína, maďarské okupaci Podkarpatské Rusi a inkorporaci českých zemi do
Třetí říše.
V páté kapitole autor stručně zaznamenává stanoviska, jež k likvidaci Česko
slovenska zaujaly západní velmoci a zmiňuje se o nespokojenosti Mussoliniho
s tím. že ho Hitler včas neinformoval o svých úmyslech. Obzvláště zajímavé je
v ní autorovo konstatování, že to byl Bonnet. kdo naléhal na to. aby západní
velmoci protestovaly společně a formálně proti rozbiti Československa.
Kniha je zakončena čtyřstránkovým závěrem, který je spíše jen kratičkým
přehledem toho, co už bylo řečeno dříve, než pokusem o hlubší rozbor.

40

Procházkova monografie je založena na pečlivém studiu pramenů a litera
tury v mnoha jazycích, jak o tom svědčí i bohatá bibliografie, jež knihu dopro
vází a autorovy Vývody jsou vesměs doloženy patřičnými citacemi. Je dobře
napsána a patři jí čestné místo mezi pracemi zabývajícími se oním smutným
údobím evropských dějin.

Přetiskujeme úryvek, který Theodor Procházka pro nás přeložil ze své knihy:

Mezidobí nejistoty
Tvrdost, s níž Berlín vynucoval plnění mnichovských klausuli, a napětí, jež
se projevovalo mezi partnery teprve nedávno shromážděnými u konferenčního
stolu, nebyly dobrým znamením pro budoucnost. Československo bylo v tím
horším postavení, neboť jeho východní část nebyla zdaleka stabilizována. Ně
mecko napomáhalo slovenským separatistickým živlům a podněcovalo je a na
Podkarpatské Ukrajině hrozila polská a maďarská kampaň této vzdálené pro
vincii politickou likvidaci.
Mezinárodní situace v zimě 1938-1939 (1)

Během zimy roku 1938-1939 iluze vzbuzené Mnichovem mizely postupně
jedna za druhou a Evropa se tázala s úzkostí, jak dlouho ještě vydrží kapitál
domněle získaný Mnichovem. Ačkoli Československo nebylo likvidováno
úplně, Německo přec jen svého bývalého odpůrce zcela ochromilo. Francie
a Britanie německou převahu ve střední Evropě mlčky uznávaly. Silný ně
mecký vliv pociťovala i osa Berlín-Řim a bylo to Německo, jež tu při řadě pří
ležitostí udávalo tón.
Převládající postavou na evropské scéně byl Adolf Hitler. Z Mnichova si
přinesl vysoce záporný dojem o západních státnicích. Podle něho to byli jen
"červíci” (Würmchen) a Chamberlain byl jen starý muž. jehož "může strčit do
kapsy”. V jedné jihočeské vesnici popustil Hitler plně uzdu své animositě.
Již si nedá nic líbit, vychloubal se; Německo je dosti silné a muže vydržet každé
zatížení.(2) V tuto chvíli však Hitler ještě nebyl rozhodnut, kam se obrátit
příště. Ani Ribbentrop nevěděl, jaké jsou záměry jeho pána.(3) Způsob, jak
dosáhnout svého nej bližšího cíle, úplného zničeni Československa, se v Hitle
rově mysli ještě neustálil, konečný cil však byl jasný: ovládnutí Evropy a světa
“Pacifistická deska se u nás již obehrála” (die pazifistische Platte hat sich bei
uns abgespielt). prohlásil 10. listopadu.(4)
Těsně po Mnichové posuzovaly Britanie a Francie s plným optimismem
vyhlídky na mírovou spolupráci s mocnostmi Osy a pokoušely se těžit ze smířli
vého ovzduší, jež domněle shledaly na mnichovské konferenci. Britský mi
nisterský předseda Chamberlain podepsal ještě v Mnichově 30. září s Hitlerem
prohlášení, podle něhož obě země měly napříště projednávat své vzájemné
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problémy cestou porad.(5) Poté přišla Francie. V Paříži podepsali 6. prosince
Ribbentrop a ministr zahraničí Goerges Bonnet prohlášení, jež mělo ukončit
staré soupeření obou zemí a po staletích krvavých bojů zabezpečit mír na Rý
ně.(6)
Francouzsko-německé prohlášení bylo pozdním plodem mnichovské euforie
a uskutečnilo se v nepříliš příznivém politickém ovzduší. Mezitím se počalo
projevovat napětí a zvláště britsko-německý poměr se pomalu zhoršoval.
Britský úmysl odstranit nedostatky národní obrany, jež se projevily během
mnichovské krize, byl v rozporu s plány Berlína a vyvolal hněvivý ohlas. Jestliže
Anglie chce jít proti Německu, jen ať to zkusí, prohlásil Hitler 24. listopadu,
je připraven. Bude-li Británie znovu zbrojit, on bude zbrojit dvakrát tak rychle,
jeho nedohoní nikdy.(7) Stejně tak britské hlasy kritizující politiku appeasementu Hitlera iritovaly a ve dvou veřejných projevech, v Saarbrückenu 9. října
a ve Výmaru 6. listopadu napadl prudce britské “válečné štváče".
Poměr druhého člena Osy. Itálie, ke dvěma západoevropským demokraciím
šel opačným směrem. Dne 16. listopadu vstoupila v platnost anglo-italská do
hoda z 16. dubna a Londýn uznal dobytí Habeše. Dne 19. listopadu následo
vala Francie a nový velvyslanec François-Poncet odevzdal poverovací listiny
"králi italskému a císaři habešskému". Zatím co italské styky s Británií se zdály
na povrchu uspokojivé, vzrůstalo napětí s Paříží i přes její smířlivé gesto. Mu
ssolini usoudil, že se Francie svým ústupem v Mnichově vážně oslabila, a po
koušel se ji nutit, aby přijala řadu italských požadavků. Tato nevůle se pro
jevila 30. listopadu, když při projevu zahraničního ministra Ciana došlo v
italské poslanecké sněmovně za Mussoliniho přítomnosti k demonstraci, při niž
se poslanci hlučně domáhali Tunisu, Korsiky, Nicy a Savojska.(S)
Francie reagovala důrazným odmítnutím. V parlamentě odpověděl 26. ledna
1939 Daladier na všechny italské požadavky kategorickým "Nikoli”. Jehož
dne ministr zahraničí Bonnet odmítl tvrzení, že Francie svou dohodou s Ně
meckem ze 6. prosince opustila své východní spojence. Řekl, že toto prohlášení
se nedotklo styků Francie se žádnou části východní Evropy a neruší dohody,
jež uzavřela v této oblasti se Sovětským svazem a Polskem.(9) Berlínu byl smysl
těchto slov ihned jasný a Ribbentrop pak několikrát varoval Francii, aby “neupadala do tak zvané Benešovy politiky."( 10)
V prvních měsících roku 1939 tak mizel optimismus zrozený v Mnichově.
Oba tábory se pozorovaly s rostoucím podezřením. “Slovo ‘mír’je na jazyku,
avšak strach z války proniká všechny mysli," těmito slovy i tvůrce francouzské
politiky appeasementu, ministr Bonnet, charakterizoval mezinárodni situaci
v lednu 1939.(11) Sám Chamberlain byl zneklidněn tím. že Hitler odmítá “i to
nejmenší přátelské gesto”. Přesto se však britský premiér nevzdával přání
dospět s Německem k uvolnění a rozhodl se vyslat dva ministry, ministra obcho
du Olivera Stanleyho a ministra zahraničního obchodu R.S. Hudsona v polo
vině března do Berlína, aby tam pojednali o hospodářských a možno-li o poli
tických věcech.( 12)
Kolovaly četné dohady o tom, jakým asi směrem se nyní dá německý dyna-
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mismus. Na východ, na Ukrajinu, či na západ? Tisk v západním světě a zprávy
západních diplomatů byly plny těchto dohadů. V polovině ledna se rozšířily
pověsti o možném německém útoku na Holandsko a Británie se rozhodla
uspíšit své vojenské porady s Francií.(13)
Přes tyto zneklidňující příznaky však na západě zůstávala stále ještě silná
dávka optimismu. V Londýně byla posilována zprávami britského velvyslance
v Berlíně. Sira Nevila Hendersona, který byl ochoten věřit Ribbentropovu
ujišťování, že Německo nemyslí na nic jiného než na mír.(14) Dne 19. února
dokonce oznámil, že je jeho "definitivním dojmem." že Hitler v tuto chvíli nepo
mýšlí na žádné dobrodružství.(15) V rozhovoru s novináři v parlamentě nastí
nil Chamberlain 9. března povšechně optimistický obraz situace. "Evropa
spěje k období klidu.” ujistil ministerský předseda žurnalisty.! 16) Stejně opti
mistický tón se ozýval v Chelsey následujícího dne v řeči ministra vnitra Sira
Samuela Hoara. který vyložil své růžové naděje na "pětiletý mírový plán”,
jenž by vedl k vytvoření "zlatého věku.”(17)
Podobné iluze převládaly ještě i ve Francii. Bonnet projevil 26. února naději,
že prohlášení ze 6. prosince se stane prvním krokem k uspokojivým vztahům
obou zemí. Francouzský velvyslanec v Berlíně Coulondre, sám kritický pozoro
vatel situace v Německu, soudil koncem února, že chvíle je vhodná k zlepšení
francouzsko-německého poměru a že německá vláda je tomu příznivě naklo
něna.(18) Události následujících několika dní jasně ukázaly naprostou planost
britských i francouzských iluzí.
Hitlerovy plány - Poměr Prahy a Berlína

Poměr říše a Československa byl nadále neuspokojivý. Loyálni projevy
z Prahy měly v Berlině malý ohlas a nové územní požadavky, s nimiž přišel
Berlin v listopadu, ukazovaly, že Chvalkovský přes svou ústupnost nemá větší
úspěch než Beneš.
Německo tehdy připravovalo řadu plánů, jež měly nejen upevnit územní
zisky dosažené v Mnichově, ale ještě je značně přesáhnout. Nebylo v tom nic
nového. Plány se kryly jak s Hitlerovou ctižádostí, tak s úzkým nacionalismem
sudetských předáků. Sudetoněmecká strana vypracovala před Mnichovem
plán, Grundplanung A, podle něhož říše měla historické právo na České země,
česká řeč měla být zatlačena a české území zgermanizováno.(19) Návrhy formu
lované po mnichovské konferenci byly celkem v témže duchu, vyznačovaly se
však rostoucím radikalismem. Přibližně v době mnichovské konference či
krátce po ní navrhli Sudetští Němci Hitlerovi obzvláštní připoutání Českoslo
venska k Německu a předložili plán, který již naznačoval příští řešení, "ochra
nu” (Schutz) Československa Německem, při čemž se připomínal poměr Fran
cie a Monaca a smlouva mezi Británii a Transvaalem.(20)
Sudetoněmecký předák, poslanec Kundt. sice doporučoval krátce po Mni
chově pokus získat důvěru českého národa, aby se ukázalo, že nacionálni
socialismus respektuje city druhých národů.(2l) současně však nabízel české
mu národu jen zdánlivou svrchovanost, administrativní samosprávu.(22) Po
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dobně jeho kolega, poslanec Hans Neuwirth. zdůrazňoval v memorandu pro
německé zahraniční ministerstvo, že cílem německé politiky musí být zabezpe
čení českého prostoru pro německé zájmy. Jeho návrhy byly jedním ze vzorů
pro budoucí události. Jako jednu možnost uváděl Neuwirth podporu Slováků
a Ukrajinců až po samé odtržení od Čech. Pak pod záminkou nepokojů a nesná
zi tak vzniklých by české země mohly být anektovány a dány pod přímou ně
meckou správu. Jedině z ohledu na možné účinky na malé země jihovýchodní
Evropy, jež se Německo pokoušelo získat, se autoři těchto návrhů prozatím
ještě zdržovali radikálnějších kroků a navrhovali jen postupnou akci.(23)
Berlin o svých záměrech mlčel. V ústraní na Obersalzbergu však Hitlerovy
myšlenky již přesahovaly mnichovský úspěch. Jeho úvahy se pohybovaly ve
stejné linii jako v měsících předcházejících Mnichov: Být s to zahájit ofensivu,
zatím co ostatní teprve připravují svou obranu. Podle Hitlera bylo nutné jednat
co nejrychleji, neboť čas pracoval proti Německu a “za dva roky budou ostatní
mnohem silnější než my."(24) Jiným důvodem rychlých kroků bylo jeho cho
robné soustřeďování na vlastní nejisté zdraví.(25) Hitler chtěl vyřídit předně
své územní rozpory s Polskem a tak si připravit cestu pro úspěšný Drang nach
Osten. Ribbentrop vyložil tyto německé plány polskému velvyslanci 24. října.
Hitler je opakoval 5. ledna 1939, a 26. ledna je Ribbentrop tlumočil znovu
na návštěvě ve Varšavě: Návrat Gdańska Německu a exterritoriálni německá
železnice a autostráda přes polský koridor. Ke zdaru této politiky a aby bylo
zabezpečeno před připadnou srážkou se západem, mělo být Německo chráněno
na svém západním křídle ještě lépe než mnichovským okleštěním Českoslo
venska. Ačkoli bezmocné, musilo být Československo zlikvidováno.
Mnichov připravil Hitlera o rychlou válku, která by byla radikálně vyřídila
osud Československa. Několik dní po Mnichově zaslechl dr. Hjalmar Schacht,
jak Hitler řekl: "Ten člověk (zřejmě Chamberlain - pozn. aut.) překazil můj
vstup do Prahy.“(26) Francouzsko-britská kapitulace z Mnichova zahájení
nepřátelství znesnadnila. Nálada německého obyvatelstva se zdála protiválečná a to byl také pravděpodobně jeden z důvodů, proč se Hitler musil přiklo
nit k mírovému řešení. Podle něho však "mnichovské řešeni mohlo být jen do
časné" a Německo nemohlo na svém boku trpět “nádor” nezávislého, byť ma
lého Československa.(27) A 20. října na návštěvě jižních Čech se Hitler ne
skrýval se svými plány vtělit Čechy a Moravu do řiše.(28)
Toto Hitlerovo stanovisko bylo známo i cizím pozorovatelům. Například
francouzský velvyslanec Francois Poncet věděl již brzy po mnichovské schůz
ce, že Führer není zdaleka spokojen svým úspěchem a že se domýšlí, že se stal
oběti zchytralosti svých partnerů, a obviňuje je, že mu zabránili zmocnit se
celého Československa.(29) Na mnichovské dohodě sotva uschl inkoust a
Hitler již mluvil o blízké a úplné likvidaci českého problému.(30)
Napětí trvalo dále.Dne 21. listopadu prohlásil Hitler belgickému velvyslanci
Jacquesu Davignonovi, že by neváhal zakročit vojenskou silou, "kdyby Česko
slovensko mělo ostří namířené proti Německu.”(31) Podle státního tajemní
ka Meissnera považoval Hitler Čechy za horší nepřátele než Poláky. Musili
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být vymýceni ještě před rozřešením polského problému.(32)
Na váhu také padal názor vojenských kruhů. Šéf štábu vrchního velitelství
branné moci generál Wilhelm Keitel odhadoval, že v případě války mohlo
Československo i po Mnichově k sobě upoutat na počátku ještě asi 25 ně
meckých divizí. Podle něho by se mělo dosáhnout toho, aby v případě konfliktu
mezi Německem a západními mocnostmi Československo již nebylo žádným
významnějším odpůrcem Německa. "Ideálem by měla být dobrovolná vojenská
neutralizace, něco jako soustava v Lucembursku, při čemž by Československo
podrželo asi tři divize."(33)
Berlin byl ovšem proti budování nových československých opevněni proti
Německu, jež by pak musilo učinit svá protiopatření a tím plýtvalo svými si
lami. Při své říjnové návštěvě v Berlíně slíbil zahraniční ministr Chvalkovský
Ribbentropovi, že Československo nebude plánovat žádná nová opevněni
proti Německu a že bude mít “jen zcela malou armádu."(34) Od Hitlera Chvalkovský slyšel, že strategické úvahy nemají pro Československo žádný význam
a že za dané situace “je velká armáda pro tuto zemi absolutné nadměrným
přepychem."(35)
Dne 21. října vydal Hitler branné moci směrnice, jež podepsal sám a spolupodepsal Keitel. Podle nich měla být branná moc připravena na tři možnosti:
1. Zabezpečit hranice říše a chránit ji před náhlými leteckými útoky: 2. likvido
vat zbytek Československa a 3. obsadit Klajpedu (Memelland). “Musí být
možné zdrtit kdykoli zbytek českého státu, kdyby sledoval protiněmeckou po
litiku.” praví se v úvodu. Přípravy měly být značně menší než pro akci Grün z
22. dubna. Na druhé straně však musily zaručoval vysoký stupeň pohotovosti.
Instrukce ukazovaly jasně Hitlerovu zálibu v bleskových akcích, jimiž měl být
nepřítel ochromen. Věc měla být připravena pro náhlý útok, aby Českosloven
sko “bylo zbaveno jakékoli možnosti organizovaného odporu". A dále: “Mu
sí být zajištěn rychlý a rozhodný úspěch."(36)
O dva měsíce později byly tyto směrnice doplněny, pravděpodobně pod vli
vem německo-francouzské výměny názorů a obzvláště výhodného německého
postavení v Praze. Kdežto první verse připravovala vojenský podnik, druhé
směrnice vydané 17. prosince chystaly jen policejní akci: “Na venek musí být
jasno, že je to jen mírová akce a nikoli válečný podnik. Akce proto musí být
provedena jen mírovými brannými silami bez posíleni mobilizací."(37)
Souběžně s těmito kroky, k nimž dal osobně podnět Hitler a jež organizoval
Keitel, probíhaly ještě přípravy v německém zahraničním ministerstvu v sou
vislosti s nadcházející druhou návštěvou Chvalkovského v Berlíně. Za pomoci
německého chargé ďaffaires v Praze Henckeho vypracoval Ribbentrop něko
lik smluvních návrhů, jež měly být předloženy československému ministrovi.
Jádro této smluvní soustavy měla tvořit "smlouva o přátelství" (Frendschaftsvertrag), jež by byla podrobila Československo naprosto Berlinu, přibližně
tak, jako měla být napojena na Německo Belgie v případě německého vítězství
v první světové válce. V úvodu návrhu se konstatovalo, že je záhodno, aby
Československo hledalo politickou a hospodářskou podporu u Německa.
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Německo mělo zaručit nedotknutelnost československého území (čl. I). Česko
slovenská vláda měla mít souhlas Německa ve všech otázkách zahraniční po
litiky. Československo mělo považovat své bývalé spojenecké smlouvy za
“zastaralé" a “nadbytečné" a v budoucnosti nemělo uzavírat žádné takové
smlouvy s třetími státy (čl. 2). Mělo přizpůsobit příští organizaci své armády
vojenským zájmům Německa (čl. 3). Obě vlády měly přistoupit ihned k jednáni
o svém budoucím hospodářském poměru (čl. 4).(38)
Tento základní dokument měly provázet dva dodatkové protokoly o vojen
ských a hospodářských věcech. Text vojenského protokolu, který navrhlo
vrchní velitelství branné moci 3. prosince, žádal úzkou spolupráci obou armád,
jež bv byla ve skutečnosti československou armádu podřídila Německu. Na
československo-německé hranici neměla být zbudována žádná nová opevnění.
Každý návrh týkající se síly, organizace a výzbroje československé armády měl
být předložen Německu ke schválení. Zbraně a střelivo měly být přizpůsobeny
německému vzoru. Proti Německu neměla směřovat žádná zpravodajská
služba a Československu mělo být zakázáno trpět na svém území zpravo
dajskou službu třetích mocnosti proti Německu.(39)
V hospodářském oboru však bylo Německo značně opatrné. Ačkoli mělozájem na využití hospodářského potenciálu svého bývalého odpůrce, nebylo
nakloněno nějakému užšímu společenství, jež by bylo s to přinést stísněnému
německému hospodářství jen nová břemena. Ještě před první Chvalkovského
návštěvou v říjnu se v memorandu, které připravilo německé zahraniční mi
nisterstvo pro tuto příležitost, konstatovalo, že v případě celní nebo hospo
dářské unie by se v německém hospodářství projevilo výrazně cizí těleso
(Fremdkörper). Podle autora memoranda, vyslance Rittera, by hospodářská
unie nutila Německo obstarávat Československu suroviny, jako železnou rudu,
kovy, textilní suroviny a pod. Se svými deseti milióny nových spotřebitelů
by Německo mohlo nést takové nové břemeno jen s největšími obětmi. Podle
Rittera bv mohlo dosáhnout svých hospodářských cílů v Československu jiným
způsobem, aniž se zatížilo dodávkami surovin.(40)
Hitler odmítl všechny tyto návrhy s odůvodněním, že Čechům nelze důvěřo
vat, jeho konečné rozhodnuti učinilo je všechny zbytečnými a návrhy byly
nakonec odloženy: Chvalkovského druhá návštěva v Německu se uskutečnila
až koncem ledna ve změněném ovzduší, kdv Hitlerovy plány na budoucí postup
již nabývaly konečné podoby.
Současně se mluvčí německé menšiny v Československu, poslanec Ernst
Kundt stával hlasitějším a nalézal přes československé ústupky stále nové
stížnosti. Varoval své krajany, aby neužívali práva opcea nečinili nic, co by
oslabovalo německou pozici v Československu. V memorandu, jež předložil
Ribbentropovi 16. prosince, prohlašoval Kundt. že Němci v Čechách a na Mo
ravě jsou “ve skutečně katastrofálním sociálním a hospodářském postavení”
a že se Češi “opět stávají smělejšími”.(41) V projevu na první schůzi svého
Arbeitsamtu počátkem ledna 1939 odsoudil českou snahu vybudovat čistě
národní český stát. “ Tento prostor je uprostřed veliké politické moci německé
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ho národa a proto Československo musí ve velmi blízké budoucnosti příslušně
přizpůsobit svůj další poměr k Německé říši, německému lidu a tím k Něm
cům, kteří zde zůstali." prohlásil Kundt.(42)
Dne 17. ledna ve svém tiskovém bulletinu vyložil pod titulem "Co chceme"
šest požadavků německé menšiny: 1. Politická činnost Němců musí být na
prosto svobodná, pokud jde o program, organizaci i vnější formy. 2. Němci
musí podržet svá dosavadní pracoviště. .3. Německé školy musí být udrženy a
dostat větší samosprávu. 4. Židé musí být odstraněni z veškerého poměru mezi
Němci a Čechy. 5. Musi se zajistit dobrý poměr mezi Čechy a Německou říši
a německým lidem nejen na hospodářském, nýbrž i na politickém poli. 6. Musí
být dobrý poměr Němců v Československu k vládě ČSR.(43)
V jiné řeči, 15. února, si znovu naříkal, že se Němcům v Československu
prý daří hůře než předtím, a 17. února se vrátil k oblíbenému německému
thematu o Němcích jako nositelích kultury. Dokonce prohlásil, že "dnešní
doba už není dobou Goethovou, ale dobou Hitlerovou," a varoval Čechy, že
nacionálni socialismus nezná žádný kompromis v zásadních věcech.(44)
Kundtovy projevy vyvolaly v českém tisku rozhořčení. “Nyní bychom se
měli otázat," napsala brněnská ‘Svoboda’, “zda se Němci nevměšují do našich
vnitřních věci." "Kundt znesnadňuje svůj úkol obnovováním starého tónu.
Do nových poměrů se již nehodí stará mentalita našich Němců." konstatovaly
katolické ‘Lidové listy' 18.ledna. "Postoj Němců v novém Československu se
musí změnit." napsala téhož dne “Národní Politika'. "Němci v našem státě
nejsou proti své vůli... Ti, kteří zde zůstali, jsou zde dobrovolně a se souhla
sem říše. Proto by měli přestat s kladením přemrštěných požadavků.“(45)
Pro britského pozorovatele připomínaly Kundtovy řeči trapně předmni
chovskou situaci a byl překvapen, když shledal, že Chvalkovský "neni přes
příliš znepokojen či pesimistický”, pokud jde o dohodu s Kundtem.(46) Chvalkovský však předstíral optimismus jen v rozhovorech s pražskými diplomaty .
V neveřejné poradě otevřeně řekl, že menšinový problém z Československa
nevymizel, že však na Henleinově místě je nyní Kundt a toho otevřené podpo
ruje říše.(47)
Ještě další symptom ukazoval zájem říše na osudu Němců zbylých v Česko
slovensku. Hitler se rozhodl proti přeložení pražské německé university do
Německa a universita byla 11. ledna slavnostně znovuotevřena.
Poznámky:
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Smutné postavy
Nejedlý - Kopecký - Štoll - Kolman

(Úryvek z Pamětí Václava Černého, které vydává 68 Publishers)
O Zdeňkovi Nejedlém dlouho a dlouho nic ve zlém, jen slova uznání, a dal
bych za to nevím co, kdybych s nimi mohl vystačit až do konce, tak bytostně
a nerozumně se mi příčí mluvit drsně o všem, co je spojeno s mým mládím chla
peckým a studentským. Nedávno jsem dočetl monografii Františka Červinky
(1968) a myslím si. že vedle několika omylů psychologické interpretace tato
počestná kniha obsahuje zrovna tolik, ba více spolehlivě nevývratných zjištěni,
a především jede citlivým prstem po nejvlastnější nervatuře tvůrčí osobnosti
Nejedlého, pokud byla psychickým typem, souborem a výběrem kulturněhistorických tradic a oblib, a tedy i svazkem přijatých programových popudů. Ano
tedy, Zdeněk Nejedlý byl esenciální romantik, romantik vášnivý a patheický.
Ale hned koordinujeme a doplňujeme: ...jenomže romantik kusý, pro “svčtobolný” romatismus metafyzické a mravní úzkosti měl málo pochopeni, jeho byl
jen rousseauovsko-herderovský romatismus mythicky pojímaného lidu od pří
rody dokonalého, nadevše moudrého, geniálně nadaného, božsky povolaného
tvořit dějiny a v nich dobro, pravdu a krásu. V našich poměrech to znamenalo
zanítit se pohledem na proces našeho národního obrození, ale necítit v něm
vůbec Máchu, zato se prudce ztotožnit s linkou Čelakovský-Erben-Tyl-Němcová, protažitelnou až na Jiráska. Do těch složil Nejedlý sám smysl češství na
zemi. Jeho rodné a domovské prostředí bylo malomčstskéa"kantorské" v obo
jím slova smyslu, učitelské i hudebnické. Svoji veřejnou aktivitu pojme tedy
Nejedlý již od mládi buditelsko-učitelsky, apoštolsko-horlitelsky, ba pohaněčsky. Hudebník v něm si dosadí do své linky národotvorných heroú nutně
i Smetanu, a prodlouží ho na celou tradici, tak zvanou “smetanovskou”( Fibich.
Foerster, Ostrčil, Zich), a ta mu je zase jediná národně-oprávněná. až do sou
časnosti! Není v ní přirozeně Dvořák. Však si také poslyšte: “Mne Dvořák
nezajímá"!, což o sobě je výrok přímo monstrosní. Z české hudby Dvořák prý
“zmizí přirozenou smrtí”! Maloměsto a kantořina. to je staromilství, staro
žitnost, venkovský antikvarismus, vlastenecký patriotismus zahleděný nazpět;
vede často k studiu dějin, u nás dokonce velečasto, a to byla také cesta Nejedlé
ho. A jeho příchod do Prahy je vůbec jeho další určující moment, a mohl být
obratový v tom významu, že právězjeho rodnéhoantikvarismučeského vlaste
neckého maloměšťáctví mohlo zde, v Praze, Nejedlého osvobodit dvojí vysoce
urozené vědecko-univerzitní školeni, jednak vznešený kult nezaujaté pravdy,
vyznačující Golla a Gollovu školu, jejímž se Nejedlý stal odchovancem, jednak
obdivovaný vzor Masaryka, zapojujícího mermomocí český duchovní vývoj
do dějin moderního světového humanismu a dokonce hned v čelo tohoto hu
manismu. Od Golla si Nejedlý odnesl hlavně metodický průzkumový akribismus, gollovskou úctu k faktu, jenž se u něho rychle stal hromadivým kultem
faktíků a faktíčků, v podstatě přírodovědním positivismem meteriálnich realit.
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které jsou podmínkami, ale jen podmínkami, duchovních významů historické
skutečnosti; a od Masaryka pouze oslnění myšlenkou pokroku, a ještě víc
oslnění osobností a funkcí národního vůdce a velitelské moresy. Proč se v Ne
jedlém uchytil jen seminárně-metodický Goll a jen politický Masaryk? Proč se
v obou těch celistvých, úplných a mnohostranných modelech Nejedlý nikdy
nepovznesl nad to. co v nich bylo povšechné, vnější a zcela dobově vázané,.nad
jejich positivismus. ba ani ten positivismus neuměl pojmout zásadně a teore
ticky, jakože vůbec nebyl duch teoretický a filosofický, neumě! myslit abstrakt
ně a v pojmech, dokázal být historikem a nepřemítal přitom o teorii dějin, být
estetikem a nepodat ani svou vlastní estetiku a spokojit se edicí svého učitele
Hostinského, lnout k romantismu a nevědět přesně ani co je celý romantismus,
vůbec žádný pojem nikdy přesně dodefinován neměl a vždy si všechno obecné,
vodítkové a zásadní definoval ad hoc, podle okamžité potřeby a nechuti, libo
volně. Příčina? Jako každý, žil sice, fungoval a působil na dvou rovinách, myš
lenkové a citově-mravní, ale síly obou rovin spolu neladily a nepotencovaly
se navzájem, ač se ovšem anarchicky mocně ovlivňovaly. Stránka citově-mravní
hodnotou pokulhávala za schopnosti myšlenkovou, ač i ta byla neobsáhlá a
omylná; z ni jediné čerpal však Nejedlý svoje popudy aktivní. Aby ale kterékoliv
jeho přesvědčení mohlo vskutku zaktivnět, stát se silou a popudem k činu,
ba i popudem k činu dalšího myšlení, k tomu Nejedlý potřeboval proměnit
nejdříve náboj účinné lásky, jejž každé přesvědčeni předpokládá a zahrnuje, v
náboj konkomitantní nenávisti k přesvědčení opačnému, bez té nenávisti byl
bezmocný. Byla to holá mravní aberrace, nelad, nesouvislost, zmatek, niterné
rozpolcení. Aby se cítil miloval dosti Smetanu. Nejedlý absolutně potřeboval
znenávidět si Dvořáka a znehodnotit ho. Nikdy mu vůbec nedošlo, že jsou po
rovnatelní a souměřitelní jen svými nížinami, sociálními předpoklady a vý
chodisky, tím, z čeho rostli a co přerůstali, a že tím, čeho se dotvořili, svými
výsostmi, jsou nesouměřitelní, každý svůj, samorostlý, samostatný a osobitý,
aniž jeden konkuruje druhému a snižuje ho. Pro Nejedlého v dané době mohl
jen jeden být největší a hoden obdivu a lásky, aby čněl nad fádní rovinu a za
hanboval ji. Programová hudba Smetanova vylučovala tedy a zakazovala
velikost absolutní hudby Dvořákovy, ba odmítala jí vůbec oprávnění; opera,
jež byla nejen hudbou, ale i ideou a tendencí, výkazovala z hudby hudbu.jež
byla “jen" hudbou. Poněvadž v Nejedlém k existenci potřebovala z původní
nenávisti, nebyla silou samostatnou. Ale co do lásky, která nestačí na to
vytvořit nás sama a celé? do lásky, která není sama s to organizovat člověka
jako tvůrčí osobnost i její dílo? V Nejedlém i největší jeho lásky jsou jaksi ne
soběstačné, nepostačitelné, zakrslé, nenávistně milující Nejedlý vždy miluje
i kuse i nízce. A krátkodeše. Jeho monografista si to neuvědomil, aniž ostatně
kdy kdo jiný. Ale těch přímých a nutných důsledků! Slepota soudů pronáše
ných o dalších nemilovaných; po Dvořákovi o Sukoví; o Vítězslavu Novákovi;
před Janáčkem stanul a nikdy nepochopil. A především pověstná torsovitosta
nedodělanost jeho tvůrčích podniků: nedokončil nikdy nic, rozběhl se, nedo
běhl nikdy. Říci, že jeho famózní kult Smetany nestačil ani na monografii
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o Smetanovi, zůstala torsem, končí tam, kde v Smetanovi končí české pivovary
a sociální poměry jeho mládí a začíná hudba! Torsem monografie o Wagnerovi! Torsem monografie o Mahlerovi! Torsem jeho Masaryk! Torsem jeho
Lenin! Torsem jeho Dějiny hudby, torsem i ten Katechismus estetiky! A tento
muž měl přitom monumentalizující koncepci tvůrčí osobnosti! Jenomžejakpak
postavit byť i jen jediné ze svých lásek monument osobnosti, není-li autor sám
monumentální a monumentem? Vykladač Nejedlého je povinen přímo pást v
jeho vývoji po okamžiku - a může to být jen nějaká osobní krize, spojitelná
s krizi obecnou -. kdy se v něm vratká rovnováha lásky a nenávisti definitivně
porušila ve prospěch nenávisti a celá osobnost, čím dál tím méně schopná milo
vat až po bod úplného vyprázdněni, po bod totálni "pouště lásky", počíná
být hnána už jen holou zlostí do úplné lidské sterility, tvůrčí a vědeckou v to
počítajíc. Nuže, ta krizová chvíle zfalšování všech jeho duševních vzpruh je
zřetelně poznatelná, jeji přece rok, rok 1918, doba založení státu, kdy se Zdeněk
Nejedlý domníval, že mu náleží právem nějaké čelné místo mezi předními bu
dovateli národního života, ale zakladatelé naší státnosti ho k žádné funkci
nepovolali. (Ač, dodáváme s klidem, povolali mnoho jiných, menších!) Začal
tedy truc o v a t (-lepšího slova není!) a zahájil jakousi surenchěre v dražbě
opozičního politického radikalismu. Tudy jde skutečný hluboký předěl, tohle
nutno v jeho vývoji vyzdvihovat. Nic, žádné obětavé hrdinství, žádny n á r o d n č revoluční čin ho před válkou ani během ní nepředurčoval a neoprav
ňoval k tomu, aby mohl známkovat českost a národní bezúhonnost, přinesl jen
a hlučně zastupoval jednu z teorií o pravé linii češství v dějinách: ale on teď
začíná udělovat z vlastenectví pětky, přímo udávat z nevlastenectví (aféra Suk
1919). a když ho skuteční účastníci národně-osvobozenecké Mafie okřiknou,
kaceřuje jejich postup jako násilí na svobodě své hudební (!!) kriticky a neopo
mene v úskočné polemice zaměnit svobodu národně-ethického soudu, k němuž
by la Mafie dokonale oprávněna, a svobodu soudu odborně-hudebniho. kterou
si nikdy neosobovala. Nic Nejedlého nehabilitovalo k roli politického vůdce,
platil sice vždy za stoupenec Masaryka, však o praktickou politiku stěží zava
dil: teď ale imituje svůj vzor členstvím v České straně pokrokové (1918). kterou
vystřídá Realisticky klub (1920). a ten zase Socialistická společnost (1921;
koncem 1921 začíná vydávat “Var”), z níž zakrátko počne Masaryka mentoro
vat s pozic jediného pravého masarykovství! Nic v jeho minulosti nesvědčilo o
politicky radikálním cítěni sociálním, byl typický pokrokový měšťanský libe
rál stylu 19. věku, jemuž romatická mystika “lidu" nebránila v kultu Wagnera.
ba Nietzscheho: ale teď, od roku 1920. zaháji trucovitě mechanicky sun k re
volučnímu marxismu, aniž proto ještě marxismus vůbec kdy prostuduje a
pozná, aniž jeho metodou vůbec kdy dokáže pracovat, navždy věren svému
faktografickému positivismu, teď pouze stále mátožnějšímu zvenčí přijímanými
politickými floskulemi a tlachavými antihistorickými přibližnostmi á la “komunisté-dědici velkých tradic českého národa" (“Var" 1933). Přeryv Nejedlého
vývoje byl v tomto nemilostném ctižádostivci způsoben pocitem osobního
zneuznáni po první světové válce, žádný další rok není již rozmezím absolutním
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a nezahajuje v něm absolutně nového nic, nanejvýš jen o další krok posunuje
nepotlačitelný, zavilý proces rozkladu. Dokonce ani rok 1945 není mezí kva
litativní a nového přináší jen to. že konečně moc, ta kýžená a dlouho marně
vzývaná moc je propůjčena člověku již dávno tvořivě bezmocnému a povahově
zesláblému. Ta moc, fyzická moc nad českou kulturou a českým školstvím ho
ovšem zdestruuje zcela, definitivně, a neomluvitelně, pro Nejedlého let 19451962 je marné hrdlit se se skutečností o omluvu, zde žádný Červinka ani kdo jiný
nesvede nic! Bylo by tedy zbytečné, a jen zhola dodatečné, připomínat prů
kazné drtivé vývody našich kulturních autorit o pokračujícím rozkladu osob
nosti Nejedlého už od dvacátých let. jednou v ethice (1919 Mafie na Sukovu
obranu), podruhé v kultuře obecně (1933 FXŠ v Zápisníku), jindy v striktně
vědní oblasti (1938 Jan Slavik o Nejedlého “Leninovi"). Zbytečné i připomí
nat, jak kdykoliv pojal osobní nevůli a měl možnost si ji vylít, nedbal ani v nejmenším škody, která z toho vzejde člověku, vědě, národnímu zájmu, jak se
ukázalo na osudu jedinečného Slovanského archivu, založeného v Praze Ja
nem Slavíkem, na osobním osudu Slavíka samotného, na osudu edice Huso
vých (!!) spisů v Akademii, jak k roku 1957 dosvědčí F.M. Bartoš. Leda s hu
morem si připomeneš jeho skličující “nedělní epištoly", které od února 1945 po
léta odtlachával do našeho rozhlasu a na něž lidový vtip razil v době stále ještě
trvajícího nedostatku potravin nešpatný bon-mot jakožto národní desiderium:
“Více jedlého, a méně Nejedlého!" Stačí leda úhrnem a závěrem se ptát, vejde-li
se pod střechu jednoho a téhož svědomí voláni po absolutní svobodě projevu
a kritiky (“Můj případ". 1919) a zlostné potlačování nejskromnějších pochyb o
názorech Zdeňka Nejedlého. Totální zamítnutí státní censury jakožto "kabi
netní justice” (1919) a umlčováni všeho, co politicky anebo i jen esteticky
nehoví nařízené linii v umění. Odmítání “víry v jeden ovčinec a jediného pastý
ře, neboť v sobě necítím žádnou schopnost býti ovcí” (1919) a za chvíli jehněčí
přijímání betelů znásilňujících z cizího prostoru celé národy a kultury. Přesvěd
čení, že "tak zvaná vládnoucí třída jest umělecky vždy jalová” (1919) a vzývání
nejnásilnější třídní a vládni tyranie nad lidským vědomím, kdežby jen uměním!
Zásadní odmítání trestu smrti, dokonce i za vraždu (“Var” 1923) a vášnivé
schválení rozsudků smrti vykonávaných na "mezinárodní gaunerech”, rozuměj
na komunistických odpůrcích Stalinových v moskevských procesech 1937, ba
nakonec vlastni osobní členství ve vládním kolegiu schvalujícím šibenice pro
domácí, české lidi od roku 1948! Na Zdeňku Nejedlém není roku 1945 úcty
hodného již naprosto nic.
Zcela naopak Nejedlého je na Václava Kopeckého přímo zakázáno plýtvat
jakoukoliv analýzou struktury jeho osobnosti a jejího vývoje, byli bychom k
smíchu. Něměl vývoje, tím méně růstu. Ani zdání v něm po jakékoli struktuře či
složitosti a skladbě. A nebyl osobností, nanejvýš - a to už. bylo krásné-osobou,
osoba Václav Kopecký, stála však zato, totiž spoustami, které za sebou do
vedla zanechat! Kulturním typem byl Kopecký nedouk a nevzdělanec, nedostudovaný právník, mluvka bez stavidel a zábran, v němž velmi banální, velmi
řídká a neostyšná. ale vehementní orální pohotovost probouzela ješitnou iluzi.
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že je “lidovým tribunem", to byla také jeho veliká ctižádost. Táborový řečník,
jenž opotřebuje víc hlasivek než myšlenek a spíš než niterným nadšením se
opíjí fyzickým kontaktem s napěchovaným davem a pohledem do vyvalených
bulv. Neznal pořádně nic. nerozuměl hlouběji ničemu, dokonce ani marxismu
ne. historický materialismus se mu skládal z hesel, ideologických šlágrů, otřepanosti a cucků, novinářských rezidui pro agitační potřebu, jež ovládal ovšem
dobře, neboť byla nečetná a příslušné časové koktaily z nich mu byly dodávány
již hotově namíchány z Kominformy. A poněvadž nebyl myšlenkově ani v nejmenším svůj a původní, nebyl ani myšlenkově odpovědný, nikdy by nikoho ani
nenapadlo brát ho za slovo, rozbírat co říká a honit ho k myšlenkovému po
řádku a smyslu, každý přece věděl: hlásná polnice, ohlas, ozvěna. A také mravní
páteř mu poskytovala strana a její zásada “Mravné je to, co prospívá našemu
hnutí". Nepřekvapí tedy, že právě on byl hlavním strůjcem a organizátorem
mythu Julia Fučíka. “Reportáž" je z roku 1945: šlo-li eminentně o to politicky
podchytit a na svou stranu získat českou mládež, co bylo stranicky utilnější
než vypracovat hbitě a nabídnout jí svůdný idol komunistického mládí, ra
dostného, nadšeného, obětavě statečného i pod samou oprátkou? Julius Fučík,
dávný Kopeckého kamarád, vystylizovaný na velikého politicko - příleži
tostného hrdinu - největší a opravdu velešikovný Kopeckého agitpropní
nápad! Svým způsobem vrcholný výkon, jejž po sobě zanechal. Neboť apel k
mládí po linii toho, co mládí obsahuje nejdůvěřivěji šlechetného a co je záro
veň největším hříchem ošálit a zneužil: čistoty a ochoty obětovat se.
* Jak o míře
* Co si mám. co si musím myslit o “Reportáži psané na oprátce”, bylo mi zjevné od první
četby knihy roku 1945. Stačilo srovnat moje protektorátní zkušenosti z nacistického
vezení, moje poznání německého vězeňského řádu pro politické delikventy a metod vůči
nim používaných, s obsahem knihy, aby mi bylo rázem zjevné, že knížku redigoval v politicko-propagačním účelu někdo, kdo nacistickou vazbu vůbec nikdy nezažil. Úvaha,
kterou jsem knize věnoval v “Pláči koruny české”, je pojata jako čirá textová analýza
jejího obsahu, cítil jsem se povinen co největší šetrnosti k oběti z roku 1943. i tak je můj
rozbor průkazný dost. Umístil jsem jej ve své historii národního odboje do doby, kdy
líčení odbojové události reálně probíhaly (1942-1943), nikoliv k roku 1945. kdy byla kníž
ka publikována a legenda zahájila svou cestu národním vědomím. Nicméně jsem už
toho roku 1946 byl o historické pravdě případu mnohem poučenější, než jsem v “Pláči”
projevil, brzo jsem ji znal celou, dnes ji znám do poslední nitky, a neradím nikomu, aby
ji vyvracel způsobem, jenž je obvyklým způsobem vůči mně, to jest útokem, spíláním
a násilím na mé osobě: toho už bylo právě dost! I dnes setrvám na svém - ohleduplném způsobu analýzy, je stále mým názorem, že přiznat a vyslovit pravdu náleží straně, v jejíž
prospěch byla legenda ukuta, její čest na tom závisí, a čím déle bude odkládat, tím hůře na
konec pro její dějinnou pověst a zdar. A zároveň dnes jen ještě tuto poznámku analytika,
tentokrát psychologického, jenž se truchlivým případem J.F. ve svých úvahách dlouze
a dlouze zabýval a sklíčeně váhal: to se přece samo sebou rozumí, že Julius Fučík k ví
tězství nacismu dopomáhat nechtěl! Ale byl odchován stalinismem, ve své poloze a
rozměrech jeden z nejdokonalejších odlikových plodů ducha stalinismu. Stalin roku 1938
uzavřel s Hitlerem smlouvu o přátelství, aby získal odklad a s tajným úmyslem pohltit
ho nakonec po dobrém nebo po zlém, vydal mu nakonec i německé soudruhy, uteklé do
Rus. Fučík se v nouzi a aby získal odklad, cítil oprávněn a dost obratný k tomu, aby ho
napodobil. Byl to. morálně vzato, stalinský postup. Uzavřel se svými vězniteli dohodu
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a jakosti myšleni Václava Kopeckého, tak o jeho mravni tvářnosti, dostatečně
poučí, a navždy bude svědčit, jeho kniha z roku l960"ČSRa KSČ”, fantastická
snůška zkreslenin, polopravd a předstiraček, později náhle, ale tiše z příkazu
strany stažená, neboť tlachem prozrazovala často víc. než bylo vhodné. Chraň
Bůh, neříkala všechno: nestojí v ni například, že během války měl být Kopecký
z Moskvy do vlasti parašutován s instrukcemi pro stranický odboj, a že tu ne
bezpečnou čest přehrál na Vetišku neradostné paměti. Neboť Václav Kopecký
byl všechno, jenom hrdina ne. v tom zase průměr a normál revolučního radiká
la a extremisty našeho století. To jsou panečku chlapci své kůže náramně dbali,
a spojuješ-li genus revolucionáře tohoto věku s představami smrti na barikádě,
jsi na naprostém omylu, to je naopak člověk, který po celý život uskakuje a
utíká do krytu a zachraňuje se, přece pro revoluci, ovšem! Na rozdíl od této
normy revolucionáře Václav Kopecký nebyl však mstivý a krvežíznivý, ba snad
ani nenávistný ne, “třídně nenávistný”. - Tak už dost (-to naslouchám vašim
námitkám-), už dost s tou obratnou obranou Kopeckého pod pláštíkem odsti
ňování jeho povahy, víme přec, že Kopecký patřil po únoru 1948 mezi nejbdě
lejší vzývače šibenice, sebevyššiho trestu pro odpůrce mu nebylo dost, vzpo
meňme Babic. Slánského! - Máte docela pravdu (-odpovídám), a držím se dál
svého: Kopeckého orální krvelačnost byla právě účinkem jeho bezedné zbabě
losti, třásl se před Stalinem jako list, a než by na sebe uvalil smrtelně nebezpečné
podezření z nestaživosti a oddanosti pouze podmíněné, byl odhodlán přispě
chat ke každé zapalované hranici s prvním polínkem. Svůj osobni zájem, natož
svoje osobní bezpečí nikdy neriskoval pro nikoho, nikdy nikomu nepomohl
v politické nouzi (-jeho vlastní sekretář měl zahynout sebevraždou v zoufalství
politické nemilosti a opuštěnosti-), mezi věřícími a věšenými vždy na deset mil
předem virtuosně vyčichl kam se postavit, a sama jeho krvežíznivá nenávist by
la jen uboze poděšená Beckung. Poznal jsem k tomu nedodělaná jedinou
opravdovou nikoliv nenávist, nýbrž nechuť, nechuť bez úctyhodných rozměrů,
“lidovou" v tom nejobnošenějšim smyslu: Václav Kopecký byl antisemita
maloměstského a přímo vetešnického raženi, nedomyšlený, ale jízlivě pošklebený, posměvačný, podezíravý, úhrnem, člověk veskrze malý, stádný, ne
vážný. Ale sám si kupodivu vážil prý umělců a básníků, měl je prý velmi rád.
Dorozumějme se zase: Vůbec to neznamenalo, že uměni rozuměl, byla to paušální obliba spíš lidí “od uměni"" než umělecké věci, bez ladu a výběru, sahala
od žalostné meze Zdeny Ančika po vysokou mez Víta Nezvala, bylo to neodolatelně pudivé nutkání vlastni přirozenosti, nevědomé sic, ale kumštýřsky bohémské, životně epikurejské, ochotně veselé, rozverné a rozjařené. “Kumštýře"
- to je to pravé siovc v rovině Kopeckého - miloval tento bývalý redaktůrek
tak opravdové, že by je byl zahrnul všemi dary světa a všemi prostředky státní
ho rozpočtu, neboť nebyl chamtivý a ostatně neuměl hospodařit a počítat.
stalinskou. Jenomže také dohody uzavírané nacisty byly zásadně dohodami stalinskými.
Julius Fučík byl svým způsobem tragickou (?) oběti svého Vzoru. A toje vše - je to málo
nebo mnoho? co jsem vždy cílil na jeho omluvu.
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státní a veřejné jmění pokládal "vyvlastňovatelsky” za svoje. A nadto si kumštýře svou štědrostí kupoval politicky, věděl, že species kumštýřje ke koupi. Stači
lo to na úlohu kulturního politika, ba správce a vládce kultury? Stačilo asi tak.
jako sám v životě může dobrého rodného bratra nahradit výborný vinárenský
kumpán, neboť kumpánem konec konců Václav Kopecký byl, bytostně a osu
dem.
Ladislav Štoll, dosud tedy nikoliv profesor Štoll ani ministr Štoll ani re
daktor Štoll ani akademik Štoll ani šéf Ústavu dějin české literatury Štoll,
nýbrž prostě a pouze Láďa Štollů, jak jej s blahovolným úsměvem znaly již
bezmála tři desítiletí našich dějin, byl v nich přece dávno minci běžnou sic, ale
ani ne příliš obehranou, nikdo s ní vlastně nikdy moc nehrál, česká kultura a
literatura byla až do roku 1945 hrou příliš vysokou, aby se v ni mohlo sázet a
platit takovými drobnými! Přišel do Prahy už kdysi po první světové válce,
absolvent turnovské reálky a jednoročního obchodně-dopravního kursu na
obchodní akademii, takže byl akademikem, dokonce obchodním, už víc než
čtyřicet let dřív, než se stal Akademikem, ač mezi tím malým a tím velkým a
sice stárl, ale nevtipněl. V Praze se po hlavě vrhl do literatury na zádi družiny
S. K. Neumanna, to dozníval ještě Neumannův přírodní a milostný vitalismus,
a nikdo nepsal do “Reflektoru” veršíčky erotismu vulkaničtějšího a exhibitivnějšího než Láďa Štoll, byla radost být i jen při tom a dívat se z dálky! Kdepak
byl Seifert, čím dál tím nedbalejší redaktor “Reflektoru”, se svou "Samou
láskou"! Přišla doba poezie proletářské. i jal se ostřelovat měšťáka z dělových
rour širších než Tlustá Berta. Poezii proletárskou vystřídal poetismus, mínil
být něčím i zde, ale Teige ho rychle a rozhodně vyhodil (-a neposloužil si!).
Zatím se náš adept veškeré poezie pracovně uchytil v stranickém tisku. S krás
nou literaturou se proto ještě nerozešel, móda v ní šla za módou, a když nastala
zvlášť měšťácká móda detektivek, zkusil to pod pseudonymem - i v této branži.
A i zde, jako dosud všude, týž jednomyslný ortel: naprostý antitalent. Spo
lehlivost svého stranictví nicméně prokázal, a strana ho vyslala do Moskvy na
mezinárodní stranické školeni, tam se sice Múzám věru neučilo, stalinské po
litické metodice zato tím lépe, byla doba vrcholícího stalinismu. Obrátil se k
múzám, nevěrnicím, tedy definitivně zády a po návratu domů se zasvětil stra
nické politicko-kulturní publicistice a kritice: ale pěstuje je s úspěchem vedle
Václavka nebo i jen Fučíka! Léta se šinula a šinula v té stále prokazované
bezvýznamnosti, a byl zde protektorát, a tu jako by se byly vlny zavřely nad
Ladislavem Štollem: možnost emigračního odchodu do bezpečí Metropole mu
strana zřejmě nenabídla, to zůstalo vyhrazeno lidem významným; i pojala ho
do své náruče arizovaná obchodní firma a choval se tiše v tom objetí. Zůstal
zdrženlivý i po květnu, a třebaže mu nikdo nikdy nic neřekl, osměloval se jen
ponenáhlu, tu a tam útočný článeček (-ale nikoho nejmenoval!-), přednášky
na Vysoké politické a sociální škole, ale zprvu jen externí. To ještě daleko ne
byla ta pravá příležitost, ta by přec nastala až s totálním vítězstvím Stalinovým
a s totálním nasazením náhubku veškeré kritice. Pak ale, povím vám, to byla
šance! Václavek mrtev, mrtev Fučík, mrtvi Konrád i Urx, ba i ti menší, kdo zbyl.

56

aby v jeho oboru mluvil a jednal za stranu? Ne že by někdo byl zrovna zvědav,
každý přece věděl předem, co bude Ladislav Štoll říkat a dělat. Ale i pro ty nej
zvědavější zůstávalo hádankou, jak to bude dělat, bude-li při tom tlouci pěsti
do stolu a rozdávat mstivé kopance. Nu, stálo to zato! Příliš, příliš mnoho
vytrpěl podceňování, příliš dlouho musil čekat! Ukažte mi netalentovaného
ctižádostivce. jenž by tohle dokázal vydržet, aniž jeho mravní rovnováha
letí k čertu! Ještě že, kromě moci, se dovedl rovnoběžně ukájet právě těmi titulárními hodnostmi, jež na sebe nechal pršet, profesor Štoll, rektor Štoll,
akademik Štoll, ministr Štoll... Měli jsme přece brzo poznat systém čestných
gradů nabývaných přes noc bez studijních či vědních předpokladů odměnou za
politickou zasloužilost, spisovatelů vyráběných v kursech bez zbytečné zátěže
pravopisných cvičení, soudců a prokurátorů vyškolovaných za pár neděl, li
dový vtip jim říkal “rychlokvášky", to jest urychlené kvašené okurky. Nuže,
po pravdě: Ladislav Štoll, časově první a nejnápadnější ukázka toho systému,
všech národních rychlokvašek model a král. Alespoň olemoval saharskou poušť
své kulturní činnosti tímto úzkým záhonkem humoru věčně zeleného!
Arnošt Kolman byl v naší těsné poválečné kulturní etapě fenomen vůbec
nejneuvěřitelnější, ale možná že připadal neuvěřitelný jen proto, že do ní spadl
z hvězd, nedonošený tajtrlík dosud absolutně neznámý. A téměř nezařaditelný.
představitelný pouze ve svém prostředí. Byl sice Pražan rodem (1892) a měl i
maturitu, ba tvrdil, že pobyl i na dvou přesně neuváděných pražských vysokých
školách, ale roku 1915 ho pohltilo jako rakouského vojáka ruské zajetí: roku
1917 ho Kerenského vláda dala zavřít pro bolševickou agitaci mezi válečnými
zajatci z centrálních mocností (Rakousko-Uherska a Německa), stranickou
legitimaci měl z roku 1918, tedy záslužně starou. A od té chvíle jen a jen politicko-agitační činnost: na Rusi, jejíž občanství získal, v Německu, kam ho pro
jeho znalost němčiny poslali v době leninsko-trockistických naději na revoluční úspěch Spartakovců a kde byl roku 1922 znovu uvězněn, ale brzo vrácen
na Rus v rámci vzájemné výměny vězněných špionů. Jeho bratranec František
Langer stoupal v Praze v legionářských hodnostech, Ernest Natanovič rostl v
Moskvě po linii propagandisty. Do Prahy se roku 1945 vracel po třicítileté
pauze, nutně už bez jakéhokoliv vnitřního vztahu k čemukoliv domácímu,
vždyť ji kdysi opouštěl jako rakouské provinční česko-německo-židovské
město, připomínal v ni teď nanejvýš groteskní figurku ze starých románů Gusta
va Meyrinka. Přitom se do ní však vracel s pevným určením, takovým ale, že
zřejmě nemohlo být diktováno ani aktuální potřebou národa, který za těch tři
cet let ušel neuvěřitelný kus vlastní ajím neprožité cesty, ani jeho pocitem
syna, vždyť se sám dávno zřekl vztahů synovských. Byl posílán světovým
centrem stalinismu? Povolán z Prahy subcentrem zdejším? Tolik jen bylo jisté,
že u nás zakotvoval jako vedoucí oboru propagace ÚV KSČ, tím byl dosta
tečně precizován typ, účel, dosah a rozměr jeho osoby. Jeho dimense obecněkulturní byly liliputánské. Viděl jsem ho na návštěvě u společných známých
rozhlížet se s opovržením po stěnách salónu, ověšených modernistickými obra
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zy, a ptát se nahlas co takový kubistický obraz může “uvědomělému” člověku
dát a “co to vůbec znamená”: otázka pražského měšťáčka z roku 1913. ale
ovšem i nacistického spalovače “zvrhlého umění”! A všichni jsme ho viděli
upravovat nové vydáni Karafiátových “Broučků” a vyškrtávat v novém textu
zmínky o Bohu, z té zbožné dětské knížečky byl rázem neuvěřitelně groteskní
paskvil. A všichni jsme ho viděli posmívat se v tisku kybernetice jako buržoaznímu humbuku a přes noc obrátit na čtyráku, když kybernetika došla v Sovětech
rychlého uznáni, to pak ovšem byla vlastně plodem sovětské vědy a v Sovětech
určena plnit nejblahodárnější lidské poslání. U nás se přímo tryskem ověsil
novými kulturními a vědními (!) hodnostmi a funkcemi. k jakým dovednost
agitpropčíka věru zřídka habilituje: člen Vědecké rady při československé
vládě! Místopředseda Socialistické akademie! Profesor filosofie (sic) na Karlo
vě universitě! Ještě dnes bych rád spatřil podpisy odpovědných lidí pod návr
hem na tuto profesuru a zvěděl co si vůbec myslili: lidé zcela nesvedomití?
Zastrašenci? Nestačilo mu to, pojal plán politické kariéry ještě mnohem vyšší,
jeho “obnovená” vlast zřejmé čekala na něj, a ta intrika za chvíli zlomila vzlet
jeho křídel, zmizel od nás mžikem Stalinova oka (-ač pravděpodobně na žá
dost vyslanou z našeho ústředí-) stejně rychle, jako se byl objevil, a v jeho vlasti
“adoptivní”, sovětské, ho čekalo to nej horší. Ještě že si v čele “akčního výboru”
filosofické fakulty stačil zapresidentovat prvním vyhazovem demokratických
profesorů a studentů, na to měl ovšem veterán občanské války na Rusi a jejich
zvěrstev odbornou průpravu jistě dostatečnou!
Perspektiva našeho duchovního a kulturního osudu v případě vítězství stalinovců byla tedy děsivá. Čeho se chcete, čeho se vůbec můžete nadít od souhry
vystydlého romatického tylovského idylismu. zkornatělého, ale také rozzuře
ného na stařeckou nezodpovědnost a lehkomyslného demagogického kumpánství a doživotně netalentované ctižádostivosti a mocenské rozbažilosti ti
těrného hebrejčíka? Čeká vás jen pohroma a zkáza. Domýšlel jsem je s hrůzou
v srdci, a poněvadž mám představivost živou, viděl jsem v duchu již poslední
myslitelné meze toho stále se zrychlujícího pádu podél nakloněné roviny, ná
rod kulturně a mravně zcela zmenšený, zmrňavělý, pravého mrzáčka - oukrop
ka mezi národy, všem k politování, k opovržení a na posměch, vystaveného
v koutě světa na hanbu. Nu zkrátka, viděl jsem dobře. Ta představa mnedoslova rozzuřila, a vracel jsem se do svého boje a svých polemik o svobodný smysl
národního duchovního sebeurčeni a kultury vůbec se stále se obnovujícím
odhodláním a zdvojenou, ač marnou vehemenci. A poněvadž - pokud není boj
zcela rozhodnut - zbývá stále ještě, až do poslední vteřiny, proč doufat v rozum
protivníka a jeho dobrou mravní vůli nahlédnout pravdu, míval jsem vedle
chvil fúrie i chvíle euforie bezmála rozjařené, bezpečného pocitu jistoty o
dobrém exitu věcí, a říkal jsem si: Není možné, aby se zjevná pravda v lid
ském. a českém rozumu minula s účinkem. Chvíle dobrého rozmaru a bezmála
veselé. Pro polemizujícího kritika z to bylo pramenem posilujícího odhodláni.
Pročítám po sobě znovu čtyři předchozí portréty našich kulturních stalinistů.
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dvou hlavních a dvou nesrovnatelně nedůsažnějších, a zjišťuji mezi nimi sty
lovou nejednotnost: prvni dva jako by diktovala kritická fúrie a byly psány z
hlediska budoucnosti, v níž se důsledky povah a působení obou protagonistů v ná
rodním životě již plně projevily; další dva jako by léta intermezza 1945-1948 byla
neměla mít svoje tragické pokračování, trčela v dějinném prostoru jako so
běstačná jednotka, jejíž tragická hrozivost se dosud nevyjádřila dokonalým
faktem a dovoluje ironický smích na pokraji tragedie. Čtenář mi odpusť tuto
nejednotnost, i to, že odstavec nepřepíšu. Nemohl jsem si pomoci, bylo to silněj
ší než já, nikdy v životě jsem neodolal pokušení zasmát se směšnosti a malosti.
Prosím tedy o milost pro svou povahu, vždyť se jí nechlubím, je i mně samotné
mu protivná dost a dost! A závěrem, a snad i na omluvu té mé povahy slůvečko
úvahy o té nedopověděnosti let 1945-1948: ani jeden z těch čtyř stalinských
nároků na kulturní suverenitu nebyl sám o sobě a vlastní silou věcí vážnou.
Předpokládejte, že právo na možnost svobodně usvědčivé a odhalující kritiky
u nás zůstaly zachovány, a skutečnost budoucí zkázy mění se v pespektivu
rozmarného divadla čiré nemohoucnosti a neopravnitelnosti nároků, ve frašku
k popukání, v ranec plný legrace. Na víc by se ti čtyři nebyli zmohli. Nikdy ději
ny neprokázaly přesvědčivěji než naším národním osudem, že kultura v nejvlastnějšim smyslu a svobodná kritika jsou jedno a totéž!
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Salamandra
Jiří Gruša
Tiše se usmál Josef V. Ryba učitel nejvyšší platové třídy a zástupce ředitele,
přišel mu dopis s kulatým razítkem, kde se mu konečně psalo o spisek s názvem
"Je bůh?", práci v rozsahu 3,63 autorských archů, tématická skupina 02 6. s
předpokládaným nákladem 8.230 výtisků. Bylo to jeho téma, přednášel o něm
čtyřiadvacetkrát v posledních dvou letech. Stačilo tedy srovnat jen výpisky,
přepsat je, vlastně je přediktovat, protože J.V.R. byl elokventní typ.
Měl ženu a němého synka, který právě proskočil skleněnými dveřmi do ve
randy, když mu na dvorku A. Rybová točila švihadlem.
Teď stírala dlaždičky velikým hadrem, který špatně sákl, i když ho kromě té
krve vydatně mokřila i svýma slzama.
- Neplač, pravil J. V. a zvedl za bradu její obličej k sobě, kde jí prostřel ten do
pis. - není to vážné, mluvil jsem s primářem. Chlapec se jenom pořádně poře
zal, za týden bude zas doma. A já, až dostanu svých 3.806 Kčs, koupím mu
morče jménem Pinta, které ho rozveselí.
A vskutku tam stála ta suma stvrzená velikým podpisem zdejšího tajemníka.
- Budu to diktovat, řekl a stoupl si proti secesnímu oknu obývacího pokoje,
takže měl za zády girlandy dekorativních vlčimáků vlisovaných do struktury
skla. Za oknem byla zahrada a žluté říjnový den 11.10. 19.... týden do J.V.R.
čtvřicátin.
Rozepnul si košili a uvolnil svůj ohrvzek-podbradek, prostě všechno, co
vyhřezlo a co se řinulo niž, aby to přecházelo plynule v prsa, kde mocné ochlu
pení jen nepatrně zmužňovalo jakýsi vlastně ženský tvar.
J.V. měl škartky. kartotéční lístky 140x105. žluté linkované, na kterých
bylo psáno, co vyčetl v knihách o bohu a sestavil pro svá turné. Anna Rybová
nesla tou místností psací stroj Zeta. s kterým se vzdalovala, dokud se mezi
mužem a strojem neotevřel prostor pro myšlenku, která vzniká v chůzi.
A on, ten J.V.R.. začal svůj pohyb pomalým výsunem těžkého těla, které se
vydalo po ose okno a stůl, aniž však ještě mluvilo hlasem, neboť ten se v něm
teprve shromažďoval.
Pán toho hlasu se musel usebrat. A tedy pendloval trasou, až opět u okna
stanul a pohlédl do zahrady. Těkal v ní očima, hledaje pevný bod patrně inspi
race. Bylo tam dožluta. Už skoro bez listí. Jenom ta vybledlá tráva a chvojí
na záhonech klikaticích se podle plánu mrtvého špeditéra, který tu stavěl a sá
zel, když konečně zakoupil dům s věží a cimbuřím, plný divoce rostoucích
květů na oknech, na zdech a na potazích, dům z času bujení, které ho přimělo
zplodit dceru a založit chov plemenných slepic v obrovském kurníku, na němž
se nyní otáčel větrník v říjnovém větru a děsil poslední wyandotku skrčenou pod
můstkem k jednomu z šestnácti průlezů.
- Rozvrhl jsem to na sedm dní, řekl, abych byl hotov do těch narozenin.
Avšak A. Rybová vyndala z igelitové tašky vlnu a pletací drát a tuto neko
nečnou čepici pro svého syna, co špičatým koncem sahala až k zemi.
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Ne, ještě tu nebyla tónina táhlého skandování, které se neslo vždy pokojem,
rytmické a zároveň jakoby bicí, a po kterém následovala dávka z psacího stroje
vyrobeného ostatně ve zbrojovce, neboť J.V.R. ještě nespatřil ptáky, třebaže
se už snášeli ke kordonům a sedali po větvích, na tyčkách plotu a podezdívce,
nezvykle početní a nezvykle tiší, a třebaže po nich už pátral. Hrabal se v kartič
kách a byl tak sehnutý, že mu jen po zátylku přelétl černý stín jejich hejna. Pak
to však nahmát. Exemplum padesát dva. Zákony přírody.
Řekl své ženě:
- Nežli si postavíme základní otázku po příčinách, začneme nejprostší zku
šenosti.
A ona roztáhla prsty nad klávesnici, dotkla se palcem mezerníku, který pak
pětkrát odtarasil vakát prvního odstavce.
- Klesne-li teplota pod bod mrazu, zamrzne voda v řece a s příchodem zimy
odlétnou práci do teplých krajin. Toto jsou zákony přírody.
Konečně vzhlédl, uviděl černě obsypané kordony a spokojeně se usmál.
- Co myslíš, zeptal se, sedí tam vlaštovky?
Anna se vyklonila, ale z jejího místa nebylo vidět až k plotu, nýbrž jen na větr
ník roztočený nad střechou otcova obřího kurníku. Zet šipky korouhve mířilo
za sluncem, které už zapadalo.
Pravila:
- Bude pět hodin. Měla bych nakrmit matku.
To oni museli každý den. Anna rozpukla rohlíky a on je nalámal do bílého
meltového kafe, protože jinak už matka nic nepřijímala. Bydlela ve věži a bylo
ji sto osm let. Také tvrdila, že Annu Rybovou měla až v jedenasedmdesáti a
že je o tom veliký článek v Acta g e r o n t o I o g i c a .
- Tam za mnou, ukazovala na tlusté album špeditérových známek, - čti.
Takže Anna se zvedla pro knihu a zas ji rozložila před stařenou na libovol
ném místě, protože špeditér sbíral výhradně faunu; ať se odklopilo kdekoli,
pokaždé na zvířecí motiv.
Např. dnes na stranu ptáků.
- Opravdu, vykřikla Anna, -toto jsou vlaštovky!
Řekla to s jistotou, vyhlédly na ni zpod celofánu největší šetibarevné známky.
- hm..., avšak v Senegalu.
Matka se zlobila:
- Neuhejbej, přikázala jsem ti, abys mi četla Pozoruhodný případ v Chlumci
o tom, jak jsem tě porodila osm měsíců po smrti muže, o jehož plodnosti byly
důvodné pochyby.
Čili ta Anna řekla: - To bylo tak, že Sabina Mihalescu, která se do Ch. přivda
la ze Sedmihrad a zcela nepochybně byla už mimo fertilní věk, jednoho rána
ucítila bolest...
- Svíravou bolest, pravila stará, neboť se nesmělo vynechávat nebo přehazo
vat pořadí slov.
- Svíravou, řekla A.R. a nabrala první lžíci určenou ochutnávačce, neboli jí,
protože Sabina se cítila ohrožována travičem a nenáviděla J.V. Rybu urputným
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mlčením, které podle ni trvalo už devětatřicet let, kdežto podle něho pouhých
sedm, neboť před sedmi lety vstoupil poprvé do zdejšího domu a ona ho oslo
vila “vrahu". Stála za svým speditérem, který se rozzářil v domovních dveřích,
pleš plnou chrámových barev, jak se tam leskla duhová sklíčka nad zárubní, ús
měv rozklenutý jako kdyby už také ústil do nějakého chrámu, kde se dcera ko
nečně vdá, tj. natáhl přátelskou ruku ke svému zeti a, najednou mrtvý, se sku
tálel po schodech až k jeho nohám. Bylo to v říjnu, rovněž čtrnáctého, ve tři
náct třicet dva, alespoň podle časových souřadnic Josefa Ryby, který si urážky
pamatuje přesně.
Pak stará jedla a když ji Anna mezi antilopami v albu vyhledala konec Podi
vuhodného příběhu, hrnek se vrátil do kuchyně, kde z něho J.V.R. vylovil
zubní protézu. Zuby se z té stařeny na noc vyndávaly a máčely v čistícím rozto
ku. J.V.R. na to osobně dohlížel, naschvál se dotýkal Sabinina jídla a vůbec
všeho, čeho se dotkla, aby i jeho nenávist byla mlčenlivá a urputná.
O hodinu později, ale stále ještě v noci prvého dne, nadiktoval pasus, který
byl úplně nový, dosud nezachycen na žádné z karet.
Řekl: - Vidíme tedy, že je to prosté, neboť i staré národy se domnívaly, že
podobně, jako se rodíme z matky, musí mít matku i bohové. Ale jsou to jen
zkreslené obrazy pozemské rodiny.
Anna to naklepala a on, když si vytočil válec, aby přelétl hotovou stránku,
uviděl, že je to dobré.
Druhý den J.V.R. rozmlouval s primářem na chodbě nemocnice. Dveřmi
bylo viděl na syna s ofáčovanou hlavou a zápěstím, který spal schoulený na
bok, se zaťatými pěstmi a rty, až se zdál ještě mlčenlivější než v čase své bdě
losti, kdy jeho podezřívavé mžourání a ty zvuky, co vydával, zaplňovaly dům.
aniž však byly určeny otci. To Rybu mrzelo, protože jako elokventní typ sná
šel synovu němotu obzvlášť těžce a navíc v ni rozlišoval i jakousi zášť, neboť
chlapec se k němu neobracel žádným svým znamením, ba ani tou mečivou
morseovkou, která se např. linula k matce, anebo dokonce k wyandotce, za
tímco jeho se netýkaly ani jen náhodné šelesty. Skoro šest let (v J.V.R. sou
řadnicích), kdy ten syn procházel vilkou a zahradou a dotýkal se majetnícky
odborně všech předmětů, na které dosáh. S podivuhodnou zručností ovládal
vypínače a zástrčky, spouštěcí knoflíky přístrojů a vůbec všechno, co se dalo
rozebrat, rozložit na svoje součástky, nejvíc však uchvácen kurníkem, kde
vydržel po celé hodiny a zapínal automatické ovládání průlezů, sklápěcích
líhní a hnízdišť s propadly, aby se dala sledovat nosnost, zabydlený v tom pa
láci, který za sebou zavíral, takže se můstky zdvihaly k otvorům a přiklápělyje,
podobné padacím mostům mohutného hradu, kde on byl knížetem a kde to
čpělo jakýmsi nátěrem proti hmyzu a havěti, co ani za třicet sedm let (v sou
řadnicích stařeny) nestačilo vyprchat. Čichal to rád, přimhuřoval se a mísil to
s utkvělým pachem slepičinců za léta proměněných už jenom v sušenou drť
k nerozeznání od písku velkého popeliště na jižní straně, kde ten syn lehával,
když přišlo léto a polední slunce tetelivě hřálo a poslední wyandotka se če-
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pejřila, důvěřivá k tomu dětskému tělu, na kterém oklovávala knoflíky anebo
tkaničky bot, zatímco syn chytal čmelíky sypající se z jejího peří, aby je za
mačkával svými šikovnými prsty, až na jeho tváři zvláčněla slast a kurníkem
zněla nyní velice rychlá morseovka bezeslovného jazyka.
- Je dobrý pacient, pravil dr. Krsek, - ještě nezaplakal. A když je vzhůru,
drží svou ovázanou pravici před očima a počítá. Neuvěřitelné, počítá do tisíce
a potom zas nazpět. Myslelo by se, že je to nahodilé, protože bez muknutí. Je to
však počítání. Pozoruhodný případ! Kdybyste dovolil, napsal bych o tom pro
Acta pediatrica.
Ryba však řekl:
- Ne, to by nebylo možné. Chlapec je němý.
- Je pouze krátkozraký. Ale tak silně, že se pohybuje v prostoru, který mu
uhýbá, takže se musí zabývat jeho lapáním a nemá dost času se k tomu vy
jadřovat. Vžijte se, prosím, do jeho situace a zkuste pojmenovat věci, které se
odsouvají, anebo jsou jinde než máte zato.
J.V.R. zavřel oči, avšak jeho svět zůstal pevný.
Zkusil to také tváří tvář ptákům za oknem velkého pokoje, a ovšem i oni se
nepohnuli. Bylo odpoledne a Anna Rybová zase už seděla za psacím strojem.
Měli psát o bohyních Pridchivi, Šušnu a Vritru, ale J.V.R. supěl od stolku
k vlčimákům a v místech svých otáček oddychoval, jakoby překonal nějakou
nesmírnou odléhlost. Nemyslel na bohyně,nýbrž na špeditéra.
Proč neměl brejle tenkrát na těch schodech, vyhrkl a Anna to vyťukala.
Musela to hned vyiksovat. on však byl najednou skleslý, zoufalý nad jejím
masem, které nic nechápe, které nerozumí a pouze sálá jakési, ano, k r u p i c o v é teplo, protože vanoucí z kůže věčně poseté drobnými pupínky. Nevýhřevný
a krátkodechý van s pachutí odeourz, jehož konzistenci se matně pokoušel
určit.
-Tys mi to zatajila, obviní ji. A studeně: - Zatížení, chápeš. Dědičné. Neměl
je ani v rakvi.
Ona chce vědět, zda míní jejího otce.
Už nemá sílu, aby to vysvětlil.
- Jsem velmi unaven, řekne, - běž krmit.

Třetího dne vyšel J.V.R. z domu a všiml si opět stěhovavých ptáků. Ti, co
už seděli, byli sošní. Ti, co přilétali, snášeli se nehlučili, takže se neozýval ani
třepot křídel, ač se ho J.V.R. pokoušel zaslechnout. Velmi se upínal, až cílil
jehlice v uších, bodavé, ale také tak liché. Když zavřel oči podle návodu pri
máře Krška, přestalo to. Svět uvnitř byl pevný. Vyšel před branku a po něko
lika krocích k němu dolehla aspoň jeho chůze a říjnové listí v Chlumci: a potom
pozdravy žáků na chodbě školy. Dal si zavolat biologa, kterému řekl:
- Mám problém, tj. zahradu ptáků, ale nehýbají se z místa.
- Co je to za druh, zeptal se biolog.
Ryba mu odpověděl, že vlaštovky v Senegalu.
- Je toto možné! Ale zdálo se, že Rybův podřízený míní své zvoláni dokonce
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obecně. - Ostatně trasa je Tunis, namítl tišeji. A potom tvrdil, že Chlumec je
od září bez ptáků.
J.V. se v místnosti nevěřícně usmál. Bylo tam horko, sehnul se pod stůl, aby
ztlumil přenosná kamínka, která tam před chvilkou postavil a s údivem
nahmátl, že je zapomněl zapnout.
Zavolal primář a řekl:
- Uvedl bych jen iniciály. Nebyl byste tam jménem.
On ale:
- Nepřeji si žádný Pozoruhodný případ v Chlumci ani kdekoliv jinde, třebaže
můj syn sedí na posteli a počítá.
Nato zavěsil a kráčel odpoledním sluncem & znamením Vah & znamením
Ryby, viděl tlusté obyvatele města, jejich ženy, matky svých žáků, a viděl koně
a jezdce, jak cválali k závodišti, kde se v neděli poběží dostihy jako už každý rok
v údolí Vah a Ryby, jako už každý rok za touto vilovou čtvrtí a za domem spe
ditéra a za touto zahradou s ptáky, - kša, řekl. - pryč odtud, kliďte se mi; koně
se leskli a byli silní, jezdci se natřásali, nesli se houpavě na štíhlých klisnách.
J.V. to viděl a zase v tom slunci a větru, v tomto příznivém období města i Ryby,
ve kterém vykonal všechny své podstatné skutky, silný a lesklý. Nadechl vzduch
a s nozdrami, které se blyštěly vlhkem, šel kolem mezery v okně, kudy prosko
čil chlapec a kudy mrazivě táhlo, viklací úlomky drnčely v říjnovém větru a
J.V.R. cítil, že ho to smílá, že je tam vír, děravá díra. - měl bych to ucpat, anebo
zplodit jiného syna; a jde tedy kuchyni, kde leží rohlíky k rozpečení a chodbou
plnou malinkých dětských bot a taky tím pokojem s vlčími máky, matnými
na velké skleněné tabuli, blízko k té ženě, která tam sedí s čepici vyhřezlou
z klina a podobnou permonické čapce, neštíhlá, s mastnotou, která se shro
mažďuje v okruží jejího nosu a s těmi chlupy na ušních boltcích, které si už ani
nevytrhává, takže jí trčí a nejspíš se nastražují, když na ni mluví a když jí říká.
- připrav se; avšak tak přidušeně, že jí to znamená zas jen tu poslušnost, zas jen
ten stroj.
- Třeba to půjde, až na ni zhasnu a třeba..., říká si. ale raději drží kartičku
o zápalce (č.40).
- Nikoli, bez příčiny se neděje nic. A protože víme, že stačí škrtnout o boční
stěnu a zápalka vzplane, nikdo se nemodlí za oheň sirky, ani za to, aby po noci
nastalo ráno a po zimě jaro.
Přikývla, že to má hotové, byla tam naditá a pracovitá, velice svolná. On se
však neodhodlal, nýbrž ji neslyšně - znovu s tím vypnutým zvukem - nechával
odplouvat.
A tak ta ochutnávačka zas vzala hrnek a stoupala vzhůru do věže k matce
zapadlé do pér velkého sofa, do hřibů na jeho potazích, do těch chapadlovitých
hub. co se kroutily světle a temně modré, roztřepané za staletí svého bujení a
plné modře hedvábných nitek.
- Naber si první, pravila Anně. - naber si, abych se přesvědčila, co kdo do to
ho kape. Dnes je mi sto osm let a chci tu být ještě jednou tak dlouho. To už
tu nebudeš, a tak si narodím vděčnější děti. Podej mi knihu života, v které si
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čítám a kde je psáno, kdo bude povýšen a kdo ponížen..., jakož i všecko, co se
má stát v životě každého člověka v Království Českém, v Cislajtánii.
Anna jí podala album, vlaštovky byly v Senegalu, kdežto v Tunisu hroch s
očima J.V. Ryby. Stařena pravila zvířeti:
- Ha, šelmo, nepul se na mě, nýbrž vyplivni žáby, které jsi zhltla, jsou to mé
dětičky, mají hlad.
A měla poprsí vycpané šátky na znamení mléka.
- Maminko, však jsem už pila, zívla A. Rybová a tvářila se sytá. Dělala po
tom, že spi, až i ta stará se uložila a spala určitě vyčerpaná dlouhým kojením.
Anna jí jemně vysoukala její vycpávky a s hrnkem, zuby a těmi šátky na tácu se
vykladla ven.
Rozsvítila. Byla už tma v domě i zahradě a J.V.R. stál dole v ložnici, svlečený
do černých trenýrek, které se slily s tou nocí, když si je přece jen sundal. Nahý,
jen sirky v ruce, krabičku Čtyřiceti bezpečnostních zápalek Scissours. stál tam
a třel jejich hlavičky o boční stěnu, aby vzplanuly podle přírodních zákonů
a ozářily jeho tělo a padaly na podlahu. Ohanbí občas svitlo, ale také ono jako
by radši bydlelo ve tmě. Slyšel jak žena otáčí vypínači a přibližuje se, slyšel, jak
odkládá tác a rozsvěcí v pokoji s vlčími máky, slyšel, jak ho volá jménem a jak
se posouvá na trase k němu, až konečně šmátrá polopřivřenými dveřmi, ruku
sune do ložnice, aby si udělala světlo i tam, kde J.V.R. stojí.
Řekne jí: - Nesviť mi tady. A potom: - Čekám tě, pojď ke mně, těsně ... až
sem.
Stoupla si do oharků a slyšitelně je drtila trepkami. A třebaže téměř nerozli
šitelná od ostatních předmětů, přece jen její veliký nos se leskl svou mastnotou
a čelo se ještě víc ztenčilo. A taky její pach byl nepřehlušitelný, úporný jako
kaviár. Nadechl to a ucítil svoji prastarou nechuť. Ten zvláštní stav úplné bez
moci. která ho děsila, ale o které pokaždé zjišťoval, když se už rozlila do všech
okončetin, že siji vlastně přál. Odvrátil se a pak se díval na svou poslední sirku,
jak se kroutí, až je z ní ohořelina. co padá k těm ostatním devětatřicíti, polyká
na tmou třetího dne.
Čtvrtý den ulehl; navzdory Váhám a Rybě cítil se sláb.
Anna Rybová mu rozhrnula srst na prsou a přiložila na ni horký olejový
obklad, jako to dělávala synkovi, když se pokaždé v prvním dubnovém týdnu
roznemohl a ležel s průduškami.
J.V.R. čelo tálo v potu.
Řekla:
- Představ si. náš chlapec počítá už do tisíce. Mluvila jsem s primářem.
On se však zeptal: - Ještě tam jsou?
Myslel ty ptáky a když mu přitakala, prosil ji o kartičky, rozložil si je po břiše
a hledal tu, kterou 15.10. sejmul první.
- Zdeje ta chyba (v ptačím exemplu), měl jsem je zmínit až zítra, tj. v den jejich
stvoření. Proto se nehýbají.
Anna hned pochopila, že se J.V.R. upírá do zahrady a že ho ten pohled rozči
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luje. Vstala a zatáhla roletu. On zavřel oči dle návodu primáře Krška, ale octl
se nyní na hladině nepřehledných vod, které se nerozestupovaly, nýbrž olejovitě horké a těžké, mu dovolily, aby na nich spočíval a nechal se nést. Rozprostřel
se na hladině a bez jediného hnutí plul takto na zádech, dokud se nevynořil zase
v té místnosti. Byla nesličná a pustá, jenom nad postelí se vznášel paprsek páté
ho dne. třepený škvírami v roletě. Posadil se a viděl, že k němu v trepkách a
pyžamu přichází Anna Rybová s tácem, na kterém stojí hrnek máčených rohlí
ků.
Řekl jí: - Kdes byla v noci, když jsem se topil.
A ona že v hlavách postele, jemu nablízku, ale v myšlenkách na syna, který
už zítra přijde domů, - na, něco jíst musíš, a není to těžké do žaludku.
Krmila ho a on se nebránil. Pak chtěl své kartičky a když ši je urovnal, dikto
val souvislý text korektury ptáků. Mluvil k roletě, překřikoval ji.
- Ptáci, vyháním vás. V den vašeho stvoření vás vyzývám, abyste se hnuli
pryč od mého domu. Neškoďte mi a jestliže zpíváte, ustaňte ve zpěvu, jestli
jste hltavci, nejezte žádné tělo, které se tu hýbá, žádnou bylinu, která tu roste.
Nerozmnožujte se a neploďte, leda mezi Písonem a Hiddekelem. Kša. kliďte
se! K tomu vás mám. k tomu vás odsuzuji, tak se staň!
Kartičky na jeho břiše se vzdouvaly, jak usilovně dýchal a začly se pomalu
sesouvat, trkat o sebe jako kry na roztržené řece, až potom zmizely ve velikém
krajkovaném srdci na povlaku prošívané deky z výbavy Anny Berkové, v tom
zlatém damašku. který byl jemný a hladký a po kterém se tak zlehka smekaly
dolů do noh, aby se tam v cípu a ve zcela nahodilém pořadí ohýbaly a mačkaly.
Napjal se. Chtěl zachránit exemplum o ostatcích, neboť se ještě drželo na hla
dině a on velmi potřeboval sestavit vzkaz. Chňapl ten papír a držel ho před
očima, protože písmenka rejdila a nebylo jasné, jestli se nepřelejí i na ten volný
kus dole, kam on chtěl psát. Pak se to zastavilo a jen se už na místě třáslo jak
rosol. Stálo tam:
“Jak se však dalo očekávat, při otevření hrobu nebylo ani památky po jeho
nezetlelém těle. A tak byly tyto “ostatky” před očima shromážděného lidu
odkryty a každý mohl vidět, že uvnitř jsou pouhé kosti a jakási figurína naplně
ná smetím."
Nahmátl tužku a připojil pod to své tiskací litery přes čtyři řádky:
ZAKAZUJI TI ML UVIT
S PRIMAREM
NEBUDEŠ
DELAT NIC ZA MYMI
ZADY

Ta, jíž to poroučel, však už v kuchyni lámala rohlíky a slyšela jenom stařenin zpěv, který se rozléhal domem, aniž, mu bylo rozumět. Zvedla svůj tác a
šla za tím zpíváním, ale čím blíž byla mansardě, tím víc se zdalovalo, až nahoře
přede dveřmi umklo úplně. Zůstala stát najednou nejistá, co to tu znělo. Když
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otevřela, sofa byla prázdná, postel vysoko vystlaná a židle u stolu pokryté
bílými ochrannými povlaky.
- Matko, kde jsi. shrnula peřinu, jestli tam pěvkyně neleží mrtvá. Potom
zahlédla skříň, odkud čouhal kus fialového brokátu přivřený mezi zásuvku a
dveře, na kterých jako na okně dole bujel stylizovaný vlčí mák, jehož tyčinky
ve velkých kališích připomínaly vyceněné zuby, tedy otevřela, ale na bosou,
kostlivou nohu s dožluta přerostlými nehty.
- Vylez, poručila, protože stará tam dřepěla na dně v kloboucích plných
ovoce a peří ptáků pátého dne. uprostřed krajkových spodniček a za sukněmi
prastarých šatů, které visely z ramínek jako opony, takže je musela rozhrnovat
a čichat naftalín a taky ten pach sto osmi let a fialkovou vůni matky, na jejíž
klíční kosti se ještě míhalo mokro té vlezavé vůně, neboť flakón byl prázdný
a stará ho držela mezi koleny skoro nahá.
- Hledám svou róbu, řekla, - lanciertes Atlasgewebe in Seide, Muster Mohnköpfe, kams mi ji schovala, mám se dnes vdávat.
Dcera však řekla:
- Vystup, nepojedeš nikam, vyhřáhla jsem ti a zde je tvé jídlo.
Nato ta stařena vystrčila nohy, které byly tenké, jen letmo potažené kůží,
položila je na koberec, stoupla si na ně a stála tam jako pták některé z jejích
známek, tělo ploché a hranaté, zvlášť v místech, kde se krabatilo kombiné,
sámku též navlhlou od fialek, kolem krku lila stuhu velkého klobouku, který se
smekl a trčel jí za zády jako černá koróna, ježto byl pštrosí a peří se třáslo.
Rozkřídlila se svýma rukama k tácu a hrnku, ošklíbla spodní ret. tu jedinou masitost svého těla, a řekla:
- Družičko, nebudu jíst, jsem příliš rozrušená.
Setmělo se podle přírodních zákonů a byl pak den návratu syna.
Před špeditérův dům předjela sanitka okresní nemocnice, bílý vůz s hadem
na dvířkách, s nejchytřejším ze všech živočichů polních, který se však neplazil,
jak mu bylo přikázáno, nýbrž se vlnil kolmo kolem tyče vzhůru, zamčený do
kruhu světle modré barvy. A vyšli dva zřízenci, jeden v plášti, druhý jen vsaku,
otevřeli malému chlapci se zafáčovanou hlavou a pravým zápěstím a ten chla
pec, obřadný, skoro přísný stoupal do schodů, na kterých umřel jeden z jeho
předků, šel chodbou plnou svých dětských bot, míjel proskočené okno, kterým
vál říjnový vítr, míjel ten hrnec a tác v kuchyni, který tam na stole stál svrchu
oschlý, ale po dně zbytky máčených rohlíků pro J. V. Rybu a stařenu, chlapec
to změřil svými žabími brýlemi, které mu ráno nasadili v okresní nemocnici
a které byly po stranách potažené kůží, aby přiléhala k spánkům a nevpouštěla
nic, co by nebylo bezchybné světlo, prstem omočil v kaši a nabral ji k ústům,
válel ji po patře, avšak nedal jí klouzat dál dolů, nýbrž s úšklebkem, jaký ne
věštil nic dobrého, vyplivl sousto, prst otřel o kafáč a pravil:
- Tohles mi navařila?
Stáli tam oba ti zřízenci a stála tam Anna Rybová, také ona slyšela poprvé
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promluvit svého němého syna, vztáhla k němu ruce, popošla k němu, objala ho,
líbala ho a omlouvala se:
- Ach, jak bych jen mohla připravit takovou stravu tobě, můj sladký.
A vzala sekeru v kůlně, vyšla na zahradu s jediným ptákem, tou wvandotkou,
které usekla hlavu.
Syn se díval zaujatý, konečně neodkázán pouze na svoje šikovné prsty, nýbrž
pozorovatel upřený na matčiny hbité ruce vytrhávající pírko po pírku do tisí
ce a zpět. Sečetl také kordony na konci zahrady a bylo jich čtyřicet dva, obešel
záhony pokryté na zimu chvojím a bylo jich sedm, vešel i do paláce a spustil
padací mosty, všech šestnáct se zavřelo a on to přepočítal.
Byl spokojený, jeho nová čepice, kterou mu maminka natáhla přes fáče. se
dmula, když stanul ve dveřích kurníku:
- Slíbil mi.... on.... a ukázal svým nejpřísnějším prstem do špeditérova domu.
- slíbil mi morče, a teď si leží a nemá se k tomu.
Vzhlédla k němu. Vítr ztopořil špičatý konec čapky, že trčela jako roh.
- Ano. slíbil ti morče jménem Pinta.
A on řekl:
- Ty mi ho oškubáš.
Přikývla cela zasněžená rozfoukaným peřím, věděla, že mu nic neodepře.
Pak jedl u dlouhého stolu prostřeného v jídelně jen pro něj, pod sebou veliký
polštář, nožičky v černých polobotkách, ale tak naleštěných, že se třpytily
bíle. I košile byla bílá... a také obvazy. Jen jeho kravata se ostře černala a brýle
dál chránil ten kožený plášť. A stříbrná lžíce, jeden z těch devadesáti šesti kusů
stříbrné soupravy Zasílatelství Evropa, které už také zkontroloval, lovila
pórek a slepičí maso. Zvedal ji vysoko, až se z ní kouřilo pod nos a pravil:
- Toto je zvláštni, na co se podívám, hned taky neexistuje!! Znamená to však,
matko, že nebylo nic, dokud jsem to já nespatřil? Hm, ještě si o tom promluví
me.
A že se zešeřilo, zapálila A. Rybová modrou slavnostní svíci ukrytou do
tlusté koňakovky, na jejímž dně bvly dva temně rudé kvóty bramboříku. Pla
men se odrážel v synových sklech tak znásobený, že se zdál sám odtud vyza
řovat, jako kdyby ta svíčka byla jen jeho odleskem.
To se i J.V.R. vynořil na souš kolem své postele. Kartičku primářovi pořád
tam na prsou, nasáklou odspoda olejem obkladu, který už nehřál, nýbrž studil.
Promáčel ručník i košili na žebrech, ale vzkaz nikdo nečetl. Proto se J.V.R.
odhodlal posadit, musel se vyznat v tom zmatku. Musel zjistit důvod své nepo
chopitelné opuštěnosti. Nejspíš že se světlo ještě málo oddělilo od tmy, jelikož
trvalo smíšené v jakémsi mezistavu, z kterého mozek, ta zvláštním způsobem
organizovaná hmota, měl svou trvalou barvu. Kůrová šeď, podle exempla 57.
Ale karty se smekly a byly tak daleko, že se to nedalo ověřit. A třebaže vesmír
existoval nezávisle na J.V.R. vůli, nebylo možné bezpečně zjistit, jestli má po
čátek v čase, anebo existoval vždycky. Veškerá energie stačila jen k tomu vzty
čení se, k tomuto zvednuti, při kterém studený olej odtékal do slabin a při němž
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se i toto poselství o primáři začalo potápět v krajkovém srdci.
Srdce se otevřelo a byl tam otvor až do té figuríny nacpané smetím a pili
nami.
- Vysyp se, vrať se mi, zavolal dolů, srosti zas ke mně, vzýval své tělo. To se
však zvedlo, vzalo svou díru a kráčelo k oknu s vyceněnými vlčími máky, kde
jediným trhnutím poslalo roletu vzhůru, aby se za zuby v kališích objevily zo
báky ptáků a tisíce zorniček, že J.V.R. jektal. To se ta figurína, toto cosi - tam.
které se posouvalo a trousilo všecku svou výplň, zde toto - ono. se rozmáchlo
proti sklu a proskočilo ho zápěstím napřed. Řinčelo to, až J.V.R. plakal. Ale
nakonec byl už jen volný, neboť v tom domě byly otvory dva a vanulo jimi
říjnovou nocí; větrem, jenž proudil a strhával mrtvé i živé a mísil je do veliké
vody počátečního nerozlíšení, kde jako pěna se držely troušené piliny. Nyní
už nevadilo, že v jídelně synáček tancuje s matkou při svíčce v bramboříku, že
se tam natřásá a vyhazuje nohy jednu za druhou, už nevadilo, že se zamkli a
že jsou sebejistí a rozjaření, protože ostatní mrtví vanutí slyšeli. A byla tu ne
věsta, bylo ji sto osm let, ona se vztyčila na svém vysoko nastlaném loži, měla na
sobě svatební šaty Atlasgewebe in Seide, ve vlasech závoj z peří dnešního odpo
ledne, v záňadří laktační kapesníky výmluvně nadité, odspoda vlhčené fialko
vou vůni, a ptala se: - jsi silný a lesklý? Volals mě?
A on pravil: - Matko, jsem. Ano, jsem Pridchivi, Aditi, Šušmua Vritu. Oče
kávám tě, ó Salamandro.
A také ptáci se konečně zvedli strženi proudem nočního vzduchu, prolétávali
rozbitým sklem, až byli oblační, až byla mrákota.
A jestliže svítalo k sedmému dni J.V.R. narozenin, byl to jen holý předpo
klad.
Ještě se zeptal: - Co se mnou zplodíš?
A ona mu řekla: - Ó, cosi mrtvého.
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Současný stav poznání Velké Moravy
9. století
Jiří Kotas
Otázky spojené s historickou existencí velkomoravského státu(1) se dotýkají
jak nejstarších dějin Čech. Moravy a Slovenska, tak i kořenů státnosti u zá
padních Slovanů vůbec.
Za posledních cca 30 let se znalosti o tomto prvním nesporném státním útva
ru našich předků, o materiální i duchovní kultuře tohoto státu, neobyčejně
prohloubily. Účelem tohoto stručného přehledu je rámcové shrnuti vědo
mosti. které vyplynuly z dosavadních systematických archeologických výzku
mů hlavních neagrárních center (Mikulčice u Hodonína. Pohanskou Břeclavi,
Staré Město u Uherského Hradiště, Kouřim v Čechách, Nitra, Bratislavský
hrad, Děvín na Slovensku atd.) a stručný nástin problémů, které jsou spojeny s
dějinami Velké Moravy (otázka geneze a vývoje státu, organizace společnosti,
písemné prameny).

Zájem o tento státní útvar nezanikl vlastně po celých tisíc let od rozpadu
Velké Moravy na počátku 10. století, protože byzantská misie Konstantina
(Cyrila) a Metoděje se stala významnou součástí našich národních a církevních
tradic.(2) Je pochopitelné, že dobová metodologie - od mnicha Kristiána přes
Kosmu, tzv. Dalimila, před kronikáře dvora Karla IV., renezanční a barokní
dějepisce (Bohuslav Balbín. Tomáš Pěšina z Čechorodu), až k dějepiscům
národního obrozeni, zanechala na formě výkladu své nesporné stopy. Od le
gendárních nánosů se začal obraz Velké Moravy postupně oprošťovat teprve
s rozvojem kritického dějepisectví v 18. a 19. století.
Velkým mezníkem ve vědečtějším přístupu k problematice Velké Moravy je
cyrilometodějské millenium v roce 1863. které vyvolalo vlnu polemik, z nichž
si dodnes jistý význam uchovaly práce Vincence Brandla, “moravského histo
riografa" Bedy Dudíka a v jistém slova smyslu i práce filologa Aloise V. Šembery.(3) Šlo sice zatím převážně o regionálně zaostřené polemiky, vytvořily však
nutný základ k dalšímu vědeckému poznání a kritice. O archeologickém cha
rakteru 9. století však nebylo v té době známo prakticky vůbec nic.(4)
Mimořádně důležitou událostí, která stimulovala vývoj historické vědy v
celé Evropě, bylo zahájeni edice “Monumenta Germaniae Historica” v r. 1829.
ve které se poprvé objevila moderní vydání řady významných kronikářských
děl, análů a dobových dokumentů 6.-12. století. Mnohé z nich. např. Letopi
sy kláštera ve Fuldě (Annales Fuldenses). Letopisy kláštera v Xanten (Annales
Xantenses). Spis o pokřestění Bavorů a Korutanců (De conversione Bagoariorum et Carantenorum) atd., mají pro dějiny Velké Moravy prvořadý a nenahra
ditelný význam. Zároveň se také neobyčejně zvýšil zájem o církevněslovanské
literární památky a s tím spojené problémy (geneze glagolice a cyrilice. Meto
dějův překlad Bible do staroslověnštiny, zákoníku, legendy).(5) Výklad však
stále narážel na fragmentárnost a mnohomluvnost pramenů.
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Archeologickým impulzem jsou až některé amatérské výzkumy ve staro
městské oblasti, z níž cyrilometodějská tradice nikdy zcela nezmizela, výzku
my staroslovanského mohylníku z 9. století v Jarohněvicích. vedené "otcem
moravské archeologie” Jindřichem Wanklem a hlavně syntetizující přístup
L. Červinky, nejvýznamnějšího moravského archeologa na počátku 20. sto
I.
letí. Červinkovy knihy “Morava v době předhistorické” z r. 1902 a hlavnějeho
"Slované na Moravě a Říše velkomoravská" z r. 1929 sloužily za hlavní zdroj
informací o materiální kultuře Velké Moravy až do zahájení systematických
výzkumů po 2. světové válce.
Koncem 40. let byl započat velkoryse pojatý výzkum staroměstské oblasti.
Prvním významným objevem bylo odkrytí základů kamenného kostela upro
střed mohutného velkomoravského pohřebiště Na Valách přímo ve Starém
městě.(6) V r. 1954 byl zahájen dodnes trvající největší archeologický výzkum
v Československu v Mikulčicích u Hodonina,(7) v r. 1959 rovněž pokračující
výzkum nížinného pohraničního hradiště Pohansko u Břeclavi.(8) V průběhu
50. let se přistoupilo k několika systematickým plošným výzkumům i v Če
chách a na Slovensku.
Míra a komplexnost zjištěných poznatků a obrovské množství nálezů (řádo
vě jde o milióny kusů) zapříčinily, že velmi brzy bylo nutno pro interpretaci
velkomoravských památek využít poznatků řady příbuzných disciplin, bez
jejichž přispění by komplexní obraz Velké Moravy nebyl možný (dějiny archi
tektury, dějiny oděvu a textilnictví, metalurgie, antropologie, paleobotanika.
paleozoologie atd.(9)
Dosavadním vrcholem v historickém a archeologickém poznání Velké Mo
ravy i v její propagaci byla výstava “Velká Morava", kterou od r. 1963 (1100.
výročí cyrilometodějské misie) shlédly statisíce návštěvníků jak v Českoslo
vensku, tak i v řadě evropských velkoměst. Vědecké poznatky z výzkumu Velké
Moravy jsou uloženy v řadě zásadních publikací J. Poulíka. V. Hrubého, F.
Kalouska, B. Dostála, M. Solleho, J. Kudrnáče, J. Dekana, B. Chropovského.
(10) Je zapotřebí zdůraznit, že archeologie je jednou z mála společenskovědních
disciplin, které se od r. 1948 v Československu vyvíjejí v podstatě bez negativní
ho dopadu “stranického dohledu na vědu", spíše naopak a že její výsledky
zůstanou jednou z mála přínosných konstant československé vědy poúnoro
vého období.
V následujícím přehledu se omezíme na výklad a popis základních zjištění,
tak jak se k nim dospělo za cca 30 posledních let a která charakterizuji soudobé
pojetí problémů.

I. Geneze a vývoj státu
Problém návaznosti Velké Moravy na tzv. Sámovu říši (623-658) zůstává
dodnes nevyjasněn. Sámově době zatím nelze bezpečně archeologicky při
řknout nic. Charakter vývoje Slovanů na našem území od poloviny 7. století až

71

do počátku 9. století spíše nasvědčuje tomu, že nebyli organizováni dožádného
pevnějšího “státního útvaru”. V Čechách, na Moravě a na Slovensku se vyvíjí
tzv. starohradištní kultura, charakterizovaná žárovými hroby v popelnicích
tzv. pražského, podunajského a potiského typu a častými mohylníky. Památky
“avarského typu" (litá pásová kování) jsou v Čechách a na Moravě velmi spo
radické (Podbořany u Žatce, Šárka u Prahy, Dolní Dunajovice), na Slovensku
se však v 7. a 8. století dá hovořit o skutečném “slovansko-avarském horizontu"
(pohřebiště v Děvínské Nové Vsi, v Nových Zámcích. Záhorské Bystrici a
jinde).(11)
Koncem 8. století ses novou kampaní Karla Velikého proti Avarům aktivizu
jí i slovanské kmeny na moravském území, z řady důvodů u nich dochází k
postupnému rozpadu dosavadní kmenové struktury a k vytvořeni zárodků
státní organizace (není vyloučeno, že kníže Vonomir, o němž je známo, že
významně pomohl Karlovi Velikému rozbít avarský kaganát. byl otcem Mojmíra, prvního nesporného velkomoravského vládce). Na Moravě asi ke sjednocení
dosavadních kmenů pod ústřední moravskou vládu došlo již koncem 8. resp.
na počátku 9. století. Usuzuje se na to z toho, že historické prameny cizího
původu, které si v té době začaly Moravy podrobně všímat, již zaznamenaly
kromě Moravanů (Marahenses) pouze kmen Holasiců (Golensizi) na slezském
pomezí.
Proces sjednocování asi odpovídal dobovým zvyklostem (násilné vojenské
podrobování nejsilnějším kmenem) a vedl na dnešním moravském území k po
ložení zárodků centrální správy. V r. 822 již moravští poslové na sněmu ve
Frankfurtu zastupovali celou Moravu. Slovanské kmeny v Čechách sice asi
do značné míry závisely na moravské mojmírovské dynastii, do 70. let 9. století
však vedly v podstatě samostatnou politiku a o pevnější státní organizaci u nich
zatím asi nešlo. Dnešní slovenské území, hlavně jeho západní a střední část,
se v prvních desetiletích 9. století dostalo pod vliv Pribiny, údělného knížete
Mojmírovců na Nitransku. K pevnějšímu politickému spojení moravského a
slovanského území došlo koncem 30. let 9. století po Pribinově vypuzení, jehož
politika vzrůstající závislosti na Franské říši se dostala do rozporu s intencemi
moravského centra.
Za Mojmíra 1. (vládl do r. 845) se moravský stát stabilizoval přibližně v dneš
ních hranicích Moravy a Slovenska (12) a postupně se v něm prosazovalo křes
ťanství. O politické orientaci mojmírovského státu mnoho nevíme, je však
jasné, že primární význam měly styky s Franskou říší a styky s oblastí západní
ho křesťanství (Solnohrad, Pasov, Řeznov).
Z blíže nejasných příčin byl Mojmír r. 845 sesazen Ludvíkem Němcem a
vládcem se stal příbuzný Mojmírovců Rastislav, zprvu asi velmi podřízený
franský vazal. Rastislav však brzy začal prosazovat svou vlastni nezávislou
linii, což politicky korunoval žádosti o zvláštní církevní misii, nejprve do Říma,
kde byl odmítnut (r. 860) a teprve později do Byzance (r. 863). Příchod soluňských věrozvěstů, kteří začali kázat v jazyce v podstatě srozumitelném domá
címu obyvatelstvu (staroslověnština byla vytvořena na základě makedonsko-
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bulharského dialektu) a kteří vytvořili speciální církevněslovanské písmo (gla
golice), neobyčejné posílil dosavadní “hrubé moravské křesťanství" (crude
christianitas moraviae - jak konstatovala synoda v Mohuči v r. 852). Celý tento
proces samozřejmě zvýšil i politickou nezávislost Moravy.
Reakce na Rastislavův postup vedla ve východofranské říši k pokusům
Rastislava odstranit, znovu prosadit nadvládu západních diecézi a politicky
plně podřídit Moravu Frankům.

Již od konce 50. let 9. století došlo k řadě bojů s Franky (nejznámější střetnu
tí se odehrála v r. 863 u pohraniční pevnosti na Dunaji - Děvína a v r. 869 u tzv.
“nevýslovné pevnosti Rastislavovy” - innefabilis munitio Rastizi - o lokalizaci
dále). Vojensky Rastislav přemožen nebyl, padl až zradou svého synovce Sva
topluka v r. 870. Byl odvezen do franského zajetí, oslepen a popraven bud'
Ludvíkem Němcem, nebo jeho synem Karlomanem. I Svatopluk byl však velmi
záhy odvlečen do říše a Morava se dostala do správy dvou franských hrabat Willihelma a Engelschalka. Odboj, který Moravané zorganizovali, postavil
do čela kněze a příbuzného Mojmírovců Slavomíra, který byl v atmosféře
odporu prohlášen za knížete v r. 871.
Svatopluk ve franském zajetí zosnoval jeden ze svých geniálních tahů - pře
svědčil Karlomana, aby jej postavil do čela vojska, které mělo Moravu defini
tivně podrobit. Někdy na podzim r. 871 vpadlo bavorské a franské vojsko pod
Svatoplukovým vedením na Moravu. U tzv. "starého města Rastislavova”
(urbs antiqua Rastizi) však vešel Svatopluk tajně ve styk s Moravany a v noci
neočekávaně vyrazil v jejich čele na nic netušící ležení Bavorů a Franků. Po
masakru, který následoval bylo jasné, že pánem Moravy je znovu Svatopluk,
zbytky nepřátelských vojsk ve zmatku odtáhly.
Svatopluk začal vládnout železnou rukou, stabilizoval otřesenou pozici
státu (Slavomír prý mu s radostí předal zpátky knížecí titul) a během několika
následujících let přivedl Velkou Moravu k největšímu teritoriálnímu, mocen
skému a kulturnímu rozmachu. Frankové se ještě několikrát pokusili Moravu
podrobit, přes franského zajatce Berechtrama však s nimi Svatopluk uzavřel
mír a zahájil cílevědomou expanzi do okolních zemí (Čechy, Velkopolsko,
Panonie). Za jeho vlády dosáhla Velká Morava svého největšího územního
rozsahu (cca 320-350 tisíc km2, cca 1-1.5 miliónem obyvatel).(13) V zahra
niční politice se Svatopluk opřel o papeže a formálně odevzdal Moravu “do
ochrany Říma”. Papež Jan VIII. potvrdil tento akt v r. 880 svou bulou "Industriae tuae", která je vlastně nejstarším známým dokumentem v dějinách naši
zahraniční politiky. Důvodem tohoto kroku byla snaha eliminovat dosavadní
franský vliv a najít protiváhu oproti vzrůstající moci Bulharů, kteří právě pro
žívali mocenský vzestup po přijetí křesťanství za cara Borise. Zahraniční poli
tika, řízená knězem Janem z Benátek, přispěla k rychlému vzrůstu moravské
moci v Evropě. O Svatoplukově státě se objevují podrobné zmínky ve všech
soudobých pramenech, od Anglie Alfréda Velikého až do prostředí bagdádského kalifátu.(14)
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Již v r. 873 dosáhl Svatopluk osvobozeni Metoděje, který byl několik let
předtím zajat při návratu z Říma Franky a uvězněn pravděpodobně v bavor
ském klášteře Ellwangen. Od Metodějova návratu se také datuje největší roz
voj moravské literární kultury.
Někdy v průběhu 70. let 9. stoleti (přesné datum není známo) také došlo ke
křtu přemyslovského knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily na Svatoplu
kově dvoře. Zanedlouho také došlo k faktickému spojení dnešního českého
území s Moravou a Slovenskem a lze bez přehánění říci, že tehdy se poprvé
(nepočítáme-li sporné období tzv. Sámovy říše) objevil státní celek, který je
předchůdcem dnešního Československa. V tomto směru tedy Československo
není žádným geografickým nebo politickým "novotvarem”.
V církevní oblasti se však Svatopluk začal v 80. letech znovu přiklánět k zá
padní orientaci (přispělo k tomu i první velké církevní schizma za cařihradské
ho patriarchy Fotia). Po smrti Metoděje v r. 885 byli nakonec kněží slovanské
ho ritu z Moravy vyhnáni (odešli většinou do Bulharska a Chorvatska) a roz
hodující pozici v náboženském životě státu získal nitranský biskup Wiching.
Po Svatoplukově smrti v r. 894 nastoupil na trůn jeho syn Mojmír II. Za
jeho vlády došlo k oslabeni dosavadní centrální moci, k nárůstu sporů s Franky
a Bavory a především k bojům s Maďary, kteří se ve střední Evropě poprvé
objevili někdy na počátku 80. let 9. století. V r. 895 odpadly od Velké Moravy
české kmeny pod přemyslovskou vládou (za Vratislava a Spytihněva), konec9.
a počátek 10. stoleti byl poznamenán častými boji s Bavory a Maďary. V r.
907 došlo k velké bitvě Moravanů a Maďarů u pohraniční pevnosti Bratislavy
(ve Fuldských análech je označena jako Brezalauchpurch). Po zničující po
rážce, kterou Moravané utrpěli, se Velká Morava přestala objevovat v písem
ných pramenech a je velmi pravděpodobné, ne-li jisté, že jako státní jednotka
zanikla.
Čechy se za Přemyslovců na počátku 10. stoleti začaly vyvíjet ve zcela sa
mostatné knížectví a později království. Slovensko se pravděpodobně již. tehdy
postupně dostávalo pod nadvládu Maďarů. Samotný střed bývalého státu Morava byl v 10. století patrně rovněž pod maďarskou vládou.
Dosavadní mocenská centra na Moravě přes devastaci, kterou je možno i
archeologicky doložit, sice nepřestala existovat, proces jejich zchudnutí však
byl velmi rapidní. Na počátku 11. století se potom po polských nájezdech Bo
leslava Chrabrého přesunulo těžiště vývoje do jiných středisek. Ve 20. letech
11. století za knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava I. dobyli Moravu Pře
myslovci. Slovenské území zůstalo v rukou Maďarů až do r. 1918.
Shrneme-li tento stručný nástin Velké Moravy, vidíme že šlo o první trva
lejší státní celek našich přímých předků. Podle tradice, zachycené tzv. Dalimi
lem na počátku 14. stoleti, převzali Přemyslovci dědictví tohoto státu nejenom
mocensky, ale i ideologicky ("...koruna z Moravy vzešla a do Čech přišla...")
(15)
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II. Písemné prameny a velkomoravská literatura
Základním pramenem k poznáni historického vývoje Velké Moravyjsou sou
dobé cizí kroniky a anály (domácí, o nichž máme určité zprávy, se nezachovaly),
diplomatické listiny a díla různého, hlavně polemického a popisného cha
rakteru. Nejužitečnější současnou edici originálních textů a jejich českých
překladů je pětidilný soubor Magnae Moraviae Fontes Historici, vydaný v le
tech 1966-1976 Filozofickou fakultou brněnské univerzity za přispěni všech
československých a mnoha zahraničních odborníků. Jde o prakticky úplný
soubor všech dostupných textů, s mimořádně obsáhlým kritickým a poznámko
vým aparátem, zpracovaný systematicky podle jednotlivých tématických okru
hů (anály, kroniky. listiny, náboženská literatura, polemické spisy atd.). Pro
kontroluje však dobré stále používat i edice 19.-20. století v řadě Monumenta
Germaniae Historica, z nichž byla řada textů převzata. Zmíněné pětisvazkové dílo obsahuje také zatím nejobsáhlejší soubor staroslověnské literatury.(16)
K této edici je možno připočítat některé reprezentativní výbory velkomo
ravských textů, pořízené slovenským badatelem P. Ratkošem. brněnskou badatelkou D. Bartoňkovou apod.

III. Hlavní velkomoravské lokality na Moravě, v Čechách a na Slovensku
Výzkum se od r. 1948 soustředil hlavně na velké lokality, u nichž se dal před
pokládat mimořádný objem závažných nálezů.
Nejstarší tradici na výzkum staroměstské oblasti na východní Moravě (Staré
Město u Uherského Hradiště, Modrá u Velehradu, Sady, Ostrov sv. Jiří-dneš
ní Uherské Hradiště, Zlechov). Výzkum, trvající již cca 100 let a vedený zpo
čátku řadou vlasteneckých kněží, odkryl sice dosud jen nepatrnou část celého
komplexu v inudovaném terénu řeky Moravy, již dnes však lze říci, že v 9. sto
letí šlo o opevněný celek s několika specializovanými řemeslnickými osadami,
kostely, sídelními jednotkami a pohřebišti, o celkové rozloze cca 250 hektarů.
Závažným zjištěním je fakt, že osídleni 9. století navazuje na předchozí slo
vanské horizonty 4.-8. století (Zlechov, osada Na Valách atd.). To svědčí o
několik stalet! trvající sídelní kontinuitě, vrcholící v 9. století.
Ve staroměstské oblasti bylo nalezeno i několik kamenných kostelů, z nichž
vynikají především základy baziliky s transeptem (příčnou lodí)baptisteriem
a nartexem (předsíni) na sadské ostrožně a bazilika byzantinizujícího rázu v
osadě Na Špitálkách. O kostele v Sadech se vedoucí výzkumu prof. V. Hrubý
z prehistorického odděleni Moravského muzea v Brně domnívá, že může jít o
baziliku Panny Marie, známou z “Života Metodějova”, kde byl podle této le
gendy “za oltářem Bohorodičky" i Metodějův hrob.(17)
Kostel v osadě Na Valách je velmi jednoduchou pohřební svatyní s apsidou,
bez výrazných stavebních detailů. Určité problémy se pojí k objevu kostela v
Modré u Velehradu, kde se nedá vyloučit, že jde o svatyni, postavenou ještě
za přispění iroskotských misií na konci 8. resp. na počátku 9. století. Ukazoval
by na to především velmi starobylý inventář okolních hrobů (pozdní “avarské”
kování opasků a tzv. předkněžištní příčka, typická pro iroskotské misijní koste

75

ly.(18) Přímo na území Starého Města byly v kostele sv. Michala objeveny
základy velkomoravské rotundy.
Celkově lze shrnout, že Staroměstsko doposud poskytlo mimořádně důle
žité doklady pro poznání každodenního života Velké Moravy a že hospodářsky
a kulturně šlo o velmi rozvinutý a soběstačný komplex. V bezprostředním
okolí bylo zjištěno cca 80 zemědělských osad z 9. století, které zásobovaly
hlavní neagrární centrum. V případě Starého Města, resp. osídlení na území
dnešního Starého Města (název sám je nový, pochází až z r. 1301 a vznikl až
jako opozitum po založení Uherského Hradiště na protější straně řeky) šlo
nesporně o jedno ze středisek velkomoravského státu, i když to asi nebyla
přímo “metropole”, jak se domnívá V. Hrubý.(19) V církevním životě země
však hrál staroměstský komplex jistě velmi značnou, ne-li rozhodující roli,
(sídlo moravského arcibiskupství za Metoděje?). Tradice “velkomoravského
Velehradu” však vznikla až za Dalimila, který s Metodějem mylně spojil cister
ciácký klášter, založený na Velehradě až na počátku 13. století moravským
knížetem Vladislavem. Název Velehrad (Veligrad) není pro velkomoravské
období doložen a objevuje se v listinách až na počátku 12. století.
Dalším příkladem nížinného hradiště, obklopeného slepými rameny řeky
Moravy, je Pohansko u Břeclavi. Od r. 1959 zde systematický výzkum provádí
katedra prehistorie Filozofické fakulty brněnské univerzity pod vedením prof.
F. Kalouska a doc. B. Dostála. Jde o centrálně opevněný prostor s několika
předhradími. kamenným kostelem uprostřed hřbitova a kamennými světskými
stavbami. Zvláštností v rámci hradiště je samostatně opevněný "velmožský
dvorec”. I na Pohansku navazuje osídlení 9. století na předvelkomoravský
horizont žárových hrobů 7.-8. století. Pohansko bylo určitě jednou z pohra
ničních pevností (i dnes leží jen několik desítek metrů od rakouských hra
nic). (20)
Nejsystematičtější výzkumy jsou od r. 1954 prováděny na hradišti Valy u
Mikulčic, několik kilometrů na východ od Hodonína. Doposud sice byla od
kryta asi jen 4 procenta celkové rozlohy 250-300 hektarů, přesto však jsou
poznatky již natolik komplexní, že lze vyslovit některé obecnější závěry.
Již v 6.-7. století existovala na dnešní “akropoli” opevněná osada, charakte
rizovaná řadou nálezů tzv. ostruh s háčky, které jsou považovány za možný
doklad existence jízdní knížecí družiny. Na Moravě a v Čechách jsou nálezy
těchto ostruh velmi sporadické (Kersko), v Mikulčicích však jde řádově o de
sítky párů. Není proto vyloučeno, že v případě této předvelkomoravské osady
může jít o jakési mocenské centrum již z doby Sámovy. Přibližně ze 7. století
pochází také zcela výjimečný nález zvířecích a lidských figurek v ohništi, které
jsou patrně zatím jediným materiálním dokladem pohanského rituálu u našich
Slovanů.
Na počátku 9. století došlo v Mikulčicích k zásadní přestavbě starší konfi
gurace přibližně do dnešní podoby. Celý komplex se skládal z několika sa
mostatně opevněných, ale vzájemně propojených částí, odříznutých od okolí
mohutnými valy a hradbami velmi složité a pokročilé konstrukce. Opevnění
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bylo kombinováno s využitím řady slepých ramen řeky Moravy a doplněno
strážními věžemi, mosty a hlubokými příkopy. Centrální “brána" je zatím
největší branou, která byla v našem prostředí 9. století archeologicky zjištěna.
Jde zatím o nejvíce opevněný celek velkomoravských Slovanů.
V prostředí mikulčického areálu bylo doposud objeveno celkem 12 kostelů,
z nichž nejzajímavější je trojlodní bazilika s byzantským nartexem a baptisteriem, dvouapsidová rotunda, rotunda s vnitřními výklenky - konchami a
“mauzoleum". Všechny kostely vznikly a prodělaly svůj největší rozvoj v 9.
století a krátce potom se proměnily v trosky, pravděpodobně vlivem ma
ďarských nájezdů. Nejstarší kostel, pouze fragmentárne zachovaný (tzv. kostel
č. 1), může pocházet již z přelomu 8. a 9. století. V troskách mikulčických koste
lů bvly nalezeny zlomky hlazených porfyritových oltářů a stovky úlomků fre
sek. které přesto, že se zatím nepodařilo rekonstruovat žádný úplnější motiv,
ukazují na byzantský vliv.
V Mikulčicích byla také objevena doposud největší kamenná stavba světské
ho rázu z 9. století na sever od Alp. Je velmi pravděpodobné, že skutečně jde
o dvousíňový, resp. víceprostorový knížecí palác, jak situaci interpretuje
bývalý vedoucí výzkumu akademik J. Poulík. Celý půdorys paláce se neza
choval díky orbě, která se na hradišti po zániku osídleni dlouhá staletí pro
váděla a díky tomu, že obyvatelé okolních vesnic používali již opracovaný
a připravený kámen z paláce a kostelů na výstavbu svých obydlí.
Ulicovitá osada na Štěpnici, přiléhající těsně k hlavnímu areálu, je budo
vána na základě systematického plánu, pravděpodobně s využitím modulu
tzv. římské stopy. Úzké uličky mezi jednotlivými nadzemními domy byly
přeplněny mnoha dobytčími kostmi - zbytky hostin. Pravděpodobně šlo o osa
du vojenských strážců hradiště. Obydlí prostého obyvatelstva jsou většinou
zemnice a polozemnice, s nadzemní konstrukcí stanového nebo srubového
charakteru, s ohništěm nebo pecí. O bližším charakteru těchto obydlí se mů
žeme poučit z tisíců úlomků mazanice (jednoduché omítky z jemně plavené
hlíny), ve kterých se zachovaly negativní otisky srubových klád, pletených
proutěných konstrukcí atd.
Výzkum mikulčického areálu také odkryl zbytky několika velmi speciali
zovaných dílen (šperkaři, kováři, zbrojíři). V několika tisících hrobech okolo
kostelů bylo nalezeno množství zlatých a stříbrných šperků mimořádné kvali
ty. množství zbraní (těžké dvousečné meče, sekery - tzv. “moravské bradatice",
dýky, kopí), ostruhy plátované stříbrem a zlatém, zlaté a stříbrné knoflíky,
stříbrné a zlaté součásti opasků, zbytky vzácných tkanin a brokátů východního
původu, celé spektrum nejrůznějších nástrojů (pily, soustružnické nože, dláta,
nůžky), hrací kostky, množství keramiky, železná vědra, čutory, závěsné slánky
k pasu, železné talíře, hřebeny, pinzety, škrabátka atd. Přírodní podmínky Mi
kulčic také přispěly k zachováni různých dřevěných předmětů, které jsou jinak
v našem prostředí velmi vzácné - topůrka seker, jasanový luk, čluny vydlaba
né z obrovských kmenů, proutěné rybářské vrše, dřevěná vědra, zbytky sudů,
pletené lněné provazy a zbytky mostu.
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Populace 9. století v Mikulčicích ukazuje na mimořádně zdravou a tělesně
vyspělou společnost. V řadě hrobů byly nalezeny pozůstatky bojovníků s těž
kými zraněními, utrpěnými v boji. Někteří z nich svá zraněni přežili, mnoho
stop pomečích a sekerách však svědčí o smrtelném charakteru zranění. Čestné
umístění řady těchto hrobů svědčí o tom. že muselo jít o významné válečníky.
Plná vojenská výzbroj (ostruhy, meče, kopí) se v několika případech nalezla
i v hrobech 4-61etých děti, u trojlodní baziliky byla nalezena i kostra, která
velmi pravděpodobně náležela černochovi. Do Mikulčic se mohl dostat s by
zantskou misii.
Drobné nálezy jdou do statisíců, kromě zmíněné keramiky jsou to kostěná
šidla, jehly, nástroje na pleteni rybářských sítí, srpy, kosy, rádla, stavební ko
váni. hřebíky, zámky, klíče, kladiva atd. Za pozornost stojí zlatá byzantská
mince - polidus císaře Michala III., který vyslal na Moravu Cyrila a Metoděje
a stovky železných “hřiven” s největší pravděpodobností dobových platidel.
Mikulčice byly pravděpodobně ústředním knížecím sídlem a metropolí
Velké Moravy. Na tento rozsáhlý sídelní komplex lze také vztáhnout ozna
čení. známá z Fuldských análů (“nevýslovná pevnost Rastislavova", "staré
město Rastislavovo”) a “nejopevněnější město" (civitas munitissima) z Xantenských análů z r. 872. Na základě ikonografické a historické analýzy se autor
tohoto článku domnívá, že nákončí opasku, nalezené v hrobě č. 240 u trojlodní
baziliky náleželo knězi a knížeti Slavomírovi, který byl do čela státu postaven
za odboje proti Frankům v r. 871.(21)
Podle tzv. relativní chronologie nálezů se zdá. že největší rozkvět prožily
Mikulčice v 50.-90. letech 9. století za vlády knížat Rastislava a Svatopluka.
Posledně jmenovaného také mnohé prameny nazývají králem. Již v 10. století
však byly mnohé objekty (palác, kostely i části hradeb) v troskách. To pravdě
podobně souviselo s maďarskými nájezdy a porážkou Moravanů u Bratislavy
v r. 907. Několik následujících staletí trvalo odvážení kamenů z trosek na stavbu
okolních vesnic, až se postupně na původní význam místa zcela zapomnělo.
Jak se hradiště nazývalo v 9. století nevíme, pokus prof. V. Richtra rekonstruo
vat jej jako Slivnice nebyl kritikou přijat.
Ostatní moravská hradiště 9. století (Petrova Louka u Strachotína, Staré
Zámky u Líšně, Réna u Ivančic, Moravičany, hradiště na území dnešní Olo
mouce, Sv. Kliment u Osvětiman, hradiště sv. Hypolita u Znojma atd.) jsou
známa daleko méně. Na řadě z nich byly prováděny nebo se v současné době
provádějí rámcové a orientační výzkumy, které odkryly silnou vrstvu osídleni
z 9. století. Nejpodrobněji bylo prozkoumáno hradiště Staré Zámky u Líšně,
které tvořilo důležitý obranný bod při vstupu do brněnské kotliny. Na hra
dišti u Osvětiman byly objeveny základy jednoduchého velkomoravského
kostela. Na některých místech zmíněných lokalitách sahají počátky osídleni
až do 6.-7. století.
V Čechách byla zatím systematicky prozkoumána hradiště Kouřim a Klučov
na východ od Prahy. Na Kouřimi odkryl výzkum M. Šolleho intenzivní osídle
ni velkomoravského typu, s množstvím stříbrných a zlatých šperků, halový
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“poradní” prostor cca 90m dlouhý a radu sídelních a jiných objektů. Jde pravdě
podobně o ústředí kmene Zliéanů. Na Klučově u Českého Brodu byly objeveny
dvě výrazně odlišené sídlištní fáze 7.-8. století a 9. století a velmi zajímavá
konstrukce brány a opevnění. Ostatní hradiště (Levousy v severních Čechách.
Zabrušany, Bílina, Libušín, Levý Hradec apod.) vykazují podobný i když mé
ně intenzivní vliv Velké Moravy.
Výjimečná je situace v nejstarším horizontu Pražského hradu, založeného
někdy v 2. polovině 9. století. Kostel, objevený I. Borkovským pod tzv. Rudol
fovou galerií, je velmi pravděpodobně kostelem P. Marie, který byl postaven
knížetem Bořivojem po návratu z Moravy.(22) Nově objevené pohřebiště u
Jízdárny z přelomu 9.-10. století, zkoumané Z. Smetánkou z Archeologického
ústavu ČSAV v Praze, se svým materiálem, kvalitou šperků a množstvím zla
ta zatím nejvíce v Čechách blíží tomu, co známe z Mikulčic, Starého Města a
Pohanska.
V poslední době se rozbíhají i výzkumy na Budči, známé z Kosmy a z nejstar
ších svatováclavských legend. Výzkum L. Skružného na Levém Hradci prvním ústředním hradě Přemyslovců před Pražským hradem, odkryl rotun
du z 9. století, která je pravděpodobně vůbec nejstaršim kostelem v Čechách Bořivojovou rotundou Sv. Klimenta.
I výzkum na Slovensku se za poslední tři desetiletí koncentroval na hlavni
centra (Nitra, Děvín, Pobedim, Bratislavský hrad). V Nitře se sice doposud
nepodařilo bezpečně lokalizovat Pribinův kostel Sv. Jimrama z 30. let 9. sto
letí. přesto však bylo zjištěno, že na území dnešní Nitry se osídlení 9. století
koncentrovalo do 3 hlavních poloh navzájem souvisejících. O významu místa
svědčí mnoho řemeslnických dílen a zařízení (unikátním nálezem jsou sklářské
pece). V případě Nitry je také zachován původní název místa, které se v latin
ských pramenech 9. století označuje jako Neutra resp. Nitrawa.
Bratislavský hrad se po výzkumu T. Štefanovičové ukázal jako mohutná
pohraniční pevnost s trojlodní bazilikou byzantského typu, která zanikla spo
lečně s hradištěm na počátku 10. století.(23) Dnešní známá silueta Bratislavské
ho hradu je však samozřejmě mladší a pochází až z 13. - 19. století. Výzkum na
Děvíně, pokračující již od počátku 20. století, zatím hlavně potvrdil vojenský
charakter této další pohraniční pevnosti. I zde je zachován původní název z
9. století (Dowina). Nově je zkoumáno hradiště resp. velmožský dvorec v Du
covém u Trnavy, kde byla objevena jednoapsidová rotunda z konce 9. resp.
počátku 10. století.(24)
Na území, které kdysi patřilo k Velké Moravě a dnes náleží Rakousku resp.
Maďarsku, byla zkoumána především hradiště Thunau u Garsy a Zalavár
(Blatengrad) u Balatonu (místo Pribinova a Kocelova asylu po vyhnáni z Velké
Moravy). Materiální kultura těchto lokalit je v řadě ohledů zcela identická
s Velkou Moravou a liší se jen některými lokálními variantami.
Celkově lze říci, že po 30 letech intenzivních výzkumů se archeologický obraz
Velké Moravy neobyčejně zpřesnil, v řadě ohledů je však zatím stále značně
fragmentárni. Velkým nedostatkem je, že zatím známe hlavně výjimečné pří-
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klady center a daleko méně normální vesnické osídlení. Pro obecnější celkové
úvahy o sociální stratifikaci tedy stále chybí mnoho nezbytného materiálu.

IV. Charakter velkomoravské společnosti
Z toho co je doposud známo, lze i přes neúplnost některých zjištění učinit
jisté “sociologické” závěry. Velkomoravská společnost 9. století se jeví jako
společenství značně sociálně rozvrstvené. Víme to jednak z písemných prame
nů (zákopníky, církevní legendy o životě Cyrila a Metoděje), i z archeologické
situace. Samozřejmou špičku společnosti tvořila knížecí vrstva a klérus, opíra
jící se o vrstvu bojovníků, řemeslníků a zemědělského obyvatelstva. Nejníže
stáli otroci - rabi, o jejichž počtu, postavení a ekonomickém významu však
nevíme nic bližšího (jediným údajem o existenci otroků na Velké Moravě je
zpráva z Života Metodějova, že mrtvého arcibiskupa oplakávali všichni, včetně
“rabů”). Pokračující rozpad kmenové struktury vedl k postupné “feudalizaci"
vztahů mezi panovníkem a jeho družinou. Bližší závěry o politické organizaci
a společenských normách zatím učinit nelze.
Z hlediska rekonsrukce charakteru společnosti je zajímavé, že pohřebiště
vesnického typu, i když např. leží v bezprostředním okolí Mikulčic (Josefov
u Hodonína a Skalice na Slovensku)(25), vykazují jak výrazně chudší ma
teriální výbavu a tělesně méně vyspělou populaci, tak i daleko konzervativněj
ší přežívání původních pohanských zvyklostí. Z toho lze vyvozovat, že křesťan
ství bylo v 9. století ještě omezeno hlavně na knížecí a strážní centra. O tom.
že obecný lid nebyl ještě křesťanstvím příliš zasažen, svědčí i některé stopy
“pohanské reakce” v Mikulčicích i na Pohanskú po pádu Velké Moravy. V blíz
kosti rozbořených kostelů byly totiž objeveny kruhové objekty, které jsou
pravděpodobně obnovenými pohanskými svatyněmi, které mají své analogie
např. na předkřesťanské Rusi - tzv. Perině-Peruně. Ze stratigrafického hle
diska jsou tyto objekty mladší než nejmladší velkomoravské osídlení (zatím
nepublikováno).
V. Hospodářský charakter
Dosavadní výzkumy ukázaly, že velkomoravská společnost se nijak nevymy
kala z obecného evropského rámce raného středověku.
Hospodářství bylo založeno na extenzivním i částečně intenzivním země
dělství a na dobytkářství. Lov hrál při zajišťování potravy již jen podružnou
roli (hlavně rybolov ve slepých ramenech Moravy a příležitostný lov vysoké
zvěře). Paleobotanické výzkumy E. Opravila ukázaly na několik zajímavých
faktů, např. na značně vyvinuté obilnářství, sadařství a vinařství. Byly nalezeny
i nesporné doklady o pěstování okurek. Paleozoologické analýzy Z. Kratochví
la dokázaly vysokou úroveň dobytkářství -jednotlivé kusy nebyly překrmovány až za únosnou mez, jak se donedávna soudilo, ale bylo konzumováno hlavně
mladé a libové maso. S kvalitou potravy také souvisí mimořádně zdravý chrup
velkomoravského obyvatelstva.
Specializace řemesel dosáhla již tehdy značně vysokého stupně. Vedle šper
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kařství, sklářstvi, textilní výroby apod. mělo vysokou úroveň hlavně železářství.
Za zmínku stojí hlavně obrovská baterie železářských pecí v Želechovicích na
severní Moravě, která sama produkovala až 30 tun kvalitního železa ročně,
železářské pece u Starých Zámků u Líšně a nově objevená železářská střediska
z 9. století v Adamově u Blanska a v Rudicích v Moravském Krasu.
Vedle naturální směny se jistě již objevila směna “peněžní” (za ekvivalent
kovu - viz již zmíněné hřivny). Otázka velkomoravských “peněz" však dodnes
rozřešena nebyla - to co bylo kdysi vydáváno za Rastislavovy peníze, jsou zcela
určitě naivní padělky z 19. století, okopírované z keltských mincí. Mince, které
jsou sporadicky v Mikulčicích nalézány (byzantský solidus, italská mince z
konce 9. století), měly spíše povahu importované kuriozity, než skutečného
platidla.

Závěr
Stát, v jehož rámci se poprvé nad společnou prací sešli předkové dnešních
Čechů, Moravanů a Slováků, plně odpovídal charakteru doby. Byl to stát,
který se bránil i expandoval, rozkvétal i upadal a který měl své místo v dobo
vých mezinárodních vztazích i kultuře. Základy státního vědomí, které velko
moravský stát položil, z naší společnosti nikdy nevymizely. Nejdříve je přejalo
přemyslovské knížectví a království Čech a Moravy, v následujících staletích
se o tradici Velké Moravy opíralo i slovenské národní hnutí, které tak nalezlo
jeden z významných ideologických zdrojů československé vzájemnosti. Tato
tradice tvoří i neodmyslitelnou součást demokratické československé stát
nosti. To, že Češi (a Moravané) i Slováci nejsou v současné době svobodni,
není žádné “fatální dovršení” našeho vývoje, ale přechodné a tragické inter
mezzo.
Při sbírání sil je někdy skutečně třeba jít “až ke kořenům”. V řadě ohleduje to
psychologicky a morálně velmi užitečné, i nezbytné. Tradice Velké Moravy
má proto v našich dějinách stejně důležité místo, jako tradice husitská, sta
vovská, jako tradice T.G.M. a legií jakož i tradice protifašistického boje, boje
proti fašismu jak nacistickému tak sovětskému.
Poznámky:

1. Sám název Velká Morava je poněkud problematický, vyskytuje se poprvé až v druhé
polovině 10. století v díle byzantského císaře Konstantina Porgyrogenneta “De Admi
nistrando Imperio" (O správě říše), v řeckém tvaru “Megalé Morabia". Z této prá
ce také pochází pozdní legenda o Svatoplukových prutech. Ve staroslověnských legen
dách je stát nazýván jednoduše Morava. Tvar Říše velkomoravské se používá až od 19.
století. Je dobré zůstat u vžitého termínu Velká Morava.
2. Nejvýznamnější památkou těchto tradic je klášter charvátských benediktinů v Praze
Na Slovanech (Emauzy), založený Karlem IV. Ze stejné doby pochází i staročeská le
genda o sv. Crhovi a Strachotovi (Cyrilu a Metodějovi). Církevní tradice Velké Moravy
se samozřejmě projevovala v nejrůznějších podobách a nejrůznějších obdobích.
3. Viz Vincenc Brandl: Kde ležel velkomoravský Velehrad. Uherské Hradiště 1863; Beda
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Dudík: Geschichte Mährens; A.V. Šembera: Západní Slovane v pravěku, Praha 1878.
Jedinou ucelenější dobovou informaci podává Jan Erazim Vocel ve svém díle Pravěk
země české, Praha 1866-1868, v některých případech však za nálezy z 9. století považuje
keramiku z pozdní doby kamenné, která je prakticky o 3000 let starší.
5. Podle nejnovějších výzkumů vznikl velkomoravský zákoník “Zákon sudnyj ljudem”
v 9. století na Moravě a ne v Bulharsku, jak se soudilo dříve. I tzv. Kijevské zlomky nejstarší památka glagolice, jsou dnes považovány za originální památku 9. století s
četnými moravismy v textu.
6. Viz Vilém Hrubý: Velkomoravské pohřebiště Na Valách, Monumenta Archaeologica
I, Praha 1956.
7. Nejpřehlednější monografií dodnes zůstává práce J. Poulíka: Dvě velkomoravské
rotundy v Mikulčicích, Praha 1963, jeho popularizující práce: Pevnost v lužním lese.
Praha 1967 a stručná syntéza téhož autora: Mikulčice, Praha Academia 1975.
8. Viz J. Kalousek: Pohansko u Břeclavi - velkomoravské pohřebiště u kostela, Brno
1971, B. Dostál: Pohansko u Břeclavi - velmožský dvorec, Brno 1975.
9. Dějinami velkomoravské architektury se systematicky zabýval architekt J. Pošmourný,
textilnictvím M. Kostelníková, fyzickým habitem Slovanů J. Stloukal, V. Lorencová,
J. Jelínek a další, paleobotanikou E. Opravil, paleozoologií Z. Kratochvíl.
10. Kromě uvedených publikací jde především o práce V. Hrubého: Staré město - velko
moravský Velehrad, Praha 1965, M. Šolleho: Stará Kouřim - velkomoravské hradiště
v Čechách, Praha 1963, J. Kudrnáče: Klučov, Praha 1970, J. Dekana: Velká Morava doba a umenie, Bratislava 1976 (též
*
Praha 1980), B. Chropovského: Slovensko v dobe
Velkej Moravy, Bratislava 1970.
11. VizJ. Eisner: Devínska Nova Ves, Bratislava 1952, Z. Čilinská: Slawisch - Avarisches
Gräberfeld in Nové Zámky, Bratislava 1966, L. Kraskowská: Slovansko-avarské po
hrebisko pri Záhorskéj Bystrici, Bratislava 1972.
12. Viz Havlík, Lubomír E.: Morava v 9.-10. století. K problematice politického postave
ní, sociální a vládní struktury a organizace. Praha Academia 1978.
13. Viz Havlík L.: op. cit. 1978. str. 100 a d.
14. Zprávy o Velké Moravě, které se dostaly do těchto vzdálených středisek, jsou pocho
pitelně až z několikáté ruky, zároveň však jasně ilustrují obecný zájem o Svatoplukův
stát.
15. Viz Havránek-Daňhelka: Staročeská rýmovaná kronika tzv. Dalimila. Praha 1957.
16. Za staroslověnské literatury se zachovala pouze díla náboženského obsahu, legendy,
které jsou významným historickým pramenem a již zmíněný velkomoravský zákoník.
17. Metodějův hrob byl hledán na nejrůznějších místech, mj. i v kostele, objeveném na
hradišti Sv. Klimenta u Osvětiman.
18. Viz J. Cibulka: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu, Praha, Monumenta
Archaeologica 1958.
19. Tento názor se objevuje v řadě publikací V. Hrubého, nejvýrazněji v již vzpomenuté
práci Staré Město - velkomoravský Velehrad, Praha 1965.
20. Viz pozn. 8.
21. Viz J. Kotas: Pokus o novou historickou interpretaci nákončí s postavou oranta z
pohřebiště u trojlodní baziliky v Mikulčicích, Universitas - Revue brněnské university,
ročník VI. č. 3, str. 24-36, Brno 1974.
22. Viz J. Borkovský: Význam objevu nejstaršího kostela na Pražském hradě. Praha
1952.
23. T. Štefanovičová-A. Fiala: Velkomoravská bazilika, kostol sv. Salvátora a pohre-
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bisko na Bratislavskom hrade. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského Historica XVIII, Bratislava 1967, str. 151 a d. Nejnovějši syntézou výzkumu je práce T.
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Levá a pravá mozková hemisféra
George O. Křížek, M.D.
Organismus celé řady živočichů, všech savců a tedy i člověka je symetrický
podle předozadní podélné a s ohledem na gravitaci kolmé roviny. Mluvíme o
tzv. sagitální rovině (sagitta-šíp), která rozděluje tělo na dvě souměrné polo
viny. pravou a levou. 1 vnitřní orgány těla jsou často párové, zastoupeny dvoj
mo. Máme 2 ledviny. 2 plíce, 2 vaječníky, 2 varlata, a pod. Některé orgány jsou
naopak nepárové. žaludek, játra, srdce a j. Centrální nervový systém, tj. mozek
a mícha, je jeden, ale skládá se ze dvou symetrických polovin co do vzhledu,
a u míchy i co do funkce. U mozku jde o pravou a levou mozkovou polokouli
neboli hemisféru. Vzhledem až na nepatrné výjimky jsou hemisféry identické,
liší se však podstatně svou funkcí.
I o je patrno u celé řady projevů lidského organismu, které jsou pro člověka
charakteristické. Většina lidi jsou tzv. praváci, menšina jsou tzv. leváci. U pra
váků je pravá ruka užívána k hlavní složce práce a provádí úkony, které zpra
vidla nelze současně dělat oběma rukama, jako např. psaní. Jen velmi vzácně
se vyskytne tzv. “ambidexter", jedinec umící psát stejně pravou jakož i levou
rukou. Historie a zkušenost nesčíslných generací vytvořila obecné povědomí,
že správné je "to pravé". Přátelům podáváme pravici. Kdybychom si vzali
slovník, "pravděpodobně" tam najdeme "pravé" příklady slov začínajících
na “prav” ... Naopak, souvislosti podezřelé, nevítané, obávané, nežádoucí
často spojujeme s pojmem levosti. Říkáme “ten je na to levej”, “to je nějaké
leváctví, levota, levárna". "Levoboček" na tom byl vždy hůře než potomek le
gitimní. Zase bychom mohli jít do slovníku. "Vpravo. Kriste Pane, tam dej nám
dospěli, ale od levice zachraň naše děti" píše K.J. Erben v nejkrásnější české
básni Záhořovo lože. (Asi pro tento verš byla nyní uvedená báseň vypuštěna
v ČSSR z novějších vydání Erbenovy Kytice).
Život leváků byl a je těžký. Vše se dělalo pro praváky. Počínaje rytířským
brněním ve středověku, přes šavle visící na levém boku (viz “je levej jako šavle")
až po řadící páky současných automobilů v zemích, kde se jezdí vpravo. Výsky
tem leváků trpěli donedávna učitelé stejně jako ubohé děti-leváci. Tyto děti
byly nuceny se učit psát pravou rukou, bez ohledu na to. zda přitom začaly
koktat či mít jiné poruchy řeči-ano-řeči. A jsme zpět u mozku a jeho hemisfér.
Na připojeném obrázku je nahoře levá mozková hemisféra při pohledu z
vnější strany. Dole je pravá hemisféra z vnitřní strany. Obě jsou situovány tak,
jak je mozek uložen v lebeční dutině člověka, na kterého hledíme z levé strany.
Dolní obrázek tedy představuje pravou hemisféru, jak by byla vidět po odstra
nění levé hemisféry, která ji normálně zakrývá. Různá čísla představují mezi
národně dohodnuté oblasti anatomického názvosloví. Každá mozková he
misféra sestává z. laloku čelního (frontálního), oblast čísel od 4 až po I I - na
obvodu, z laloku temenního (parietálního) čísla 3, 1, 2, 5, 7, laloku týlního
(occipitálního) - 19, 18, 17, a spánkového (temporálního), např. oblasti 20,
38, 41 a jiné (všechna čísla samozřejmě neuvedena). Vidíme, že přechody z
jednoho laloku do druhého jsou plynulé, a jednotlivé laloky jsou vzájemně
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odděleny jen hlubšími rýhami-fissurami. Na povrchu mozku jsou tzv. mozkové
závity, gyri. jak řečeno, mozek má hemisféry, párové, a jako celek tedy máme
dva laloky čelní, dva spánkové, dva týlní a dva temenní. Hemisféry jsou pro
pojeny navzájem. Kromtoho, levá hemisféra je spojena s pravou půlkou těla
a pravá s levou půlkou těla. Levá hemisféra dává povely pravé straně, a naopak.
Levá hemisféra tedy ovládá kosterní svalstvo (vůlí ovládané) např. na pravé
ruce, pravé noze, pravé části obličeje a pod. Rovněž dostředivé, tedy z. periferie
těla zpět do mozku jdoucí nervová vlákna jsou zkřížena. Levá hemisféra dostá
vá informace z pravé půlky těla o bolesti, tlaku, poloze, pohybech, teplotě a
jiných stavech této oblasti. Pravá hemisféra naopak. Pravák, není-li analfabet,
umí psát pravou rukou. Musí-li z nějakých důvodů začít psát levou rukou, je
méně obratný než dítě v první třídě. Pravák používá levou, v jeho případě do
minantní hemisféru také pro jiné typicky lidské funkce - hlavně pro řeč a jiné
formy dorozumívací symboliky. U leváků je tomu naopak. U praváků je tzv.
řečové centrum vlevo, a naopak. Stejně tak je tomu pro centra pro rozumění
řeči slyšené, řeči psané (čtení), a pro centrum pro schopnost počítání, aj. Existu
jí určité poruchy těchto symbolických funkcí dozorumívacích, které nastanou,
dojde-li k poškození nebo zničení příslušné oblasti mozkové kůry.
Poměrné častá je tzv. aphasie. neschopnost řeči u člověka, který předtím
mluvit uměl. U praváka při poškozeni korové oblasti temporoparietální a zadní
dolní orbitální v levé - dominantní hemisfére může vzniknout různá forma
aphasie. Někdy jde o tzv. expresívni, motorickou aphasii, kdy postižený “ne
umí” mluvit, "neví, jak mluvit", ačkoli rozumí slyšenému. Je to tzv. slovní ně
mota, mutitas verbalis. Jindy nemocný umí mluvit, ale nerozumí slyšenému,
ačkoli to slyší. Jde o tzv. slovní hluchotu, surditas verbalis, neboli operceptivni
aphasii. V obou případech jde o poškození korové mozkové oblasti dominantní
hemisféry, při čemž jak mluvidla, tak i sluchové orgány jsou nepoškozeny.
Může se stát, že člověk trpící aphasii se může dorozumět pomocí písma, to
však je ale velice vzácné. Spíše se stane, že dojde ke ztrátě schopnosti psát, k
agrafii. při zachované schopnosti mluvit. Přitom ruka je v pořádku, na rozdíl
od parézy, ochrnutí, kdy nemocný ví, jak psát, ale povely k svalovým pohybům
nedocházejí, resp. se neuskutečňují. Pacient v takovém případě může, tj. při
paréze, i když obtížně, psát jinou pohyblivou části těla, např. nohou, druhou
rukou, tužkou drženou v zubech a pod.
V jiném případě pacient dovede psát, ale nerozumí psanému, ztratil schop
nost číst. Zde mluvíme o alexii.
Je nutno rozlišovat aphasii a anarthrii. Při aphasii člověk neumí mluvit, při
anarthrii nemůže mluvit. Při anarthrii pacient ví, jak mluvit, ale pro poruchu
podkorových nervových drah není schopen předávat povely mluvidlům. Lehčí
formy anarthrie se nazývají dysarthrie, a bývají typickým projevem třetího
stadia příjice, tzv. progresivní paralýzy. Řeč je zde setřelá, hlásky se přehazují,
obtížnější slova nelze vyslovit bez zkomolení vůbec. Lékaři mají ve všech řečech
určité vzory k opakování, v Čechách se tomu říkalo “paradigmata”. Tak např.
český paralytik nezopakuje bez chyby “Pan kaplan plakal v kapli”. Německý
paralitik neřekne “Dritte reitende Artilleriebrigade", a pod.
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Při poruše týlniho laloku, korového centra vidění, jsou různé poruchy vnímá
ní viděného. Pacient sice vidí, ale nevnímá, že vidí. Mluvíme o kortikální sle
potě. kortikální anopsii. Tato nastává při oboustranném poškození zrakových
center v týlních lalocích, tedy vpravo i vlevo. V jiných případech pacient vidí,
ale neuvědomuje si na lidské symbolické úrovni, co vidí a viděné nedovede slo
vy popsat, pojmenovat. To se označuje co optická agnosie při poruše v oblasti
přechodu laloku týlního, temenního a spánkového. Nastane jev, že pacient
nepozná předmět zrakem ale správně jej označí, vložíme-li mu jej do ruky.
Např. nepozná zrakem hřeben, ale ihned řekne “to je hřeben”, jakmile má
možnost jej ohmatat. Jindy pacient nepozná předmět dotykem či hmatem, ale
ihned jej rozpozná zrakem. Tato porucha se zove stereoagnosie (nesprávně
astereognosie). Toto nastává při poruše temenního (parietálního) laloku nedominantni hemisféry, tedy pravé u praváků. Jiným příznakem poruchy nedominantni hemisféry v téže lokalizaci je nosoagnosie. Doslova znamená neuvědo
mení si vlastni nemoci. Pacient si neuvědomuje, že je třeba na půl těla ochrnutý
a stále se snaží chodit, opět a opět se svaluje s lůžka ve snaze vstát a odejít. V
zásadě nevnímá existenci nefungující části těla. Jiným příznakem nedominantní
hemisféry je prosopagnosie. Pacient nepoznává známé osoby dle obličeje.
Zeptá-li se tedy stařičký český pacient, zrozený ještě pod pláštěm monarchie,
známé jemu jinak osoby krásnou českou frází: “A voni sou kerej?”, může to zna
menat, že má nedokrevnost temenního laloku vpravo, je-li pravák.
Tzv. Gerstmannův syndrom, neboli pravo-levá agnosie. nastává rovněž,
při poruše temenních laloků, obyčejně ale u hemisféry dominantní. Pacient
zde ztrácí schopnost rozlišovat pravou stranu od levé, také ale má agnosie
svých i cizích prstů, které nedovede pojmenovat. Rovněž do oblasti příznaků
temenních laloků patří apraxie. Je to ztráta schopnosti vykonávat účelné a cí
levědomé pohyby a výkony běžného života. Tzv. ideomotorickáapraxie vzniká
při poruše dominantní hemisféry, oblasti přechodu mezi temenním a spánko
vým lalokem. Nemocný určité výkony provádí nesprávně, při zapalováni si ci
garety škrtá cigaretou místo zápalkou, snaží se klíč strčit do zámku obráceným
koncem, pokouší se jíst polévku vidličkou (tímto posledním trpěl ve stáří jeden
náš president). Jiná forma apraxie je tzv. konstruktivníapraxie, která nastává
při poruše nedominantní, tedy většinou pravé, hemisféry. Pacient zde např.
nedovede dle předlohy nakreslit nejjednodušší obrazce, jako čtverec, a pod.
Nejpestřejší příznaky nastávají při poruchách laloku temporálního-spánkového. Kromě již vzpomenutých afasií a jiných výpadů dorozumívací lidské sym
boliky při poškozeni dominantní hemisféry jsou zde i jiné pokrivenosti vní
máni. Tzv. depersonalizace je pocit náhlé odcizenosti a neskutečnosti sebe sa
ma, své vlastní existence. Derealizace je naopak pocit neskutečnosti okolního
světa. Dochází i k jiným změnám na poli známosti versus neznámosti. "Illusion
du déjà vu" je stav, kdy člověk vnímá dosud neznámou situaci, zážitek, místo,
krajinu, osobu aj. s pocitem, že to již jednou viděl. Obyčejně je to stav nepří
jemně prožívaný, někdy i úzkostný. Medicína minulých století se snažila tyto
jevy vysvětlit domněnkou, že duše v noci, ve spánku opouští tělo, a různě blou
di. Popsaný pocit známosti pak nastane, když člověk přijde na místo, kde jeho
duše již jednou byla.
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Jindy, opět při poruše tcmporálního-spánkového laloku, nastanou haluci
nace. Jsou to vjemy bez vnějšího podnětu. Halucinujíci vidi nepřítomné osoby,
zvířata, věci, někdy hromadné scény. To jsou halucinace zrakové. Při haluci
nacích sluchových, které jsou nejčastější, postižený slyší hlasy nepřítomných
osob, či jiné zvuky. Obsah zvukových, sluchových halucinací má téměř vždy
nějaký vztah k osobním problémům halucinujícího. Vzácnější jsou i halucinace
čichové, tyto jsou typické pro např. nádory spánkového laloku. Pacient oby
čejně cítí, fe formě krátkých ipisod, nepříjemný pach, připomínající škvařící se
maso, gumu, síru. Nábožensky založené osoby ve středověku v této souvislosti
téměř vždy cítily přítomnost ďábla, pekelného pachu. K tomu se ještě vrátíme.
Také bývají halucinace chuťové, které se ale někdy dají jen těžko odlišit od či
chových. Posléze jsou halucinace dotykové, taktilní, kdy pacient cítí, že se ho
dotýká neviditelná bytost, a pod. Tyto posledně jmenované halucinace však
bývají též při postižení laloku temenního.
Co je typické, a pro nás v tomto pojednání zajímavé, je, že halucinace vznika
jící při chorobném dráždění spánkového laloku jsou nejednou mnohotné, tj.
halucinace více smyslů najednou, častá je kombinace halucinaci zrakových,
sluchových, a někdy i čichových. Pacient tedy vidi, slyší i cítí nepřítomné, často
nadpřirozené bytosti, jak o tom bude řeč u epilepsie - padoucnice. a významu
této choroby pro různá náboženství.
Dle současných názorů člověk může halucinovat jen to, co v jisté formě, byť i
navzájem nezávisle a odděleně, předtím někdy vnímal, zažil a pod. Halucinace
vyjevuje jen to, co tedy již nějak dříve vstoupilo do našich smyslů a paměti.
Zde platí staré pravidlo “Nihil est in intellectu. quod non fuerit in sensu". Dnes
se soudí, že lidská paměťje uložena převážně ve spánkovém laloku. To, co tak či
onak vnímáme, se vtiskne, jako tzv. "engrama” ve formě specificky utvarovaných bílkovinných molekul do mozkové tkáně, a zůstane tam. Jak dlouho to
tam zůstane, na to se názory liší. Máme tzv. pracovní, krátkodobou, paměť
trvající několik vteřin, stačí na to si např. zapamatovat cizí telefonní číslo,
nežli je vytočíme. Pak máme dlouhodobou paměť, i celoživotní. Soudí se. že
krátkodobá paměťje v tzv. gyrus hippocampi, dlouhodobá paměť v gvrus
cinguli. Nelze ovšem vyloučit, že věda nedaleké budoucnosti dnešní představy
doplní, upřesní a nebo změní.
Duševní existence lidí a jejich vzájemné rozdíly jsou velkým dílem založeny
na různé inteligenci, a ta se opírá o paměť. A paměťje schopnost zapamatovat
si, učit se. Inteligentní rodiče mívají ve velké většině inteligentní děti, tedy
úroveň inteligence je dědičná. Ve všech lidských rasách najdeme jednak jedince
vysoce nadprůměrně inteligentní, jednak těžce podprůměrné. Tzv. idiocie
představuje ve své nejtěžší formě neexistenci inteligence. Takový jedinec se ne
dokáže sám ani najíst, ani si nezapamatuje, že má chodit na záchod. Existuje
tedy na daleko nižším stupni než inteligentnější druhy živočichů, a bez cizí
pomoci nepřežije.
Existuje jedna nemoc, na jejímž výzkumu a léčení spolupracují, a též se há
dají. psychiatři a neurologové. Touto chorobou trpí asi půl až jedno procento
všeho lidstva na zeměkouli - dovedete si představit ty desítky milionů? Je to
epilepsie neboli padoucnice. “Padoucí nemoc” našich předků. “Nemoc svatá"
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(Morbus sacer) předchozích století. Již tento název leccos napovídá, jak se ještě
později zmíníme. Z našeho hlediska je zajímavá tzv. psychologická epilepsie,
kde záchvaty či stavy mezizáchvatové se vyznačují různými abnormálními
jevy duševními. Psychická epilepsie, jakož každá jiná forma této nemoci za
číná v chorobně změněné části mozkové tkáně, odkud se šíří výboj elektrického
proudu do ostatních částí mozku. Dnes máme přístroje, které dovedou tyto
potenciály registrovat a lokalizovat je to tzv. elektroencefalograf, který poři
zuje záznam, zvaný EEG-elektroencefalogram.
Každý epileptický záchvat začíná v tzv. ohnisku - někde v mozku. Podle
umístění ohniska v tom či onom mozkovém laloku pak se dovídáme o funkcích,
kterou jsou v onom místě lokalizovány. Je-li tedy ohnisko v motorické oblasti
čelního (frontálního) laloku, je hlavním příznakem záchvatu masívní aktivita
kosterního svalstva, různé druhy svalového napnutí a křeči ve formě rytmic
kých záškubů. To může anebo nemusí být spojeno se ztrátou vědomí, pokousá
ním jazyka, pěnou u úst, pomočením a pokálením se. Je-li ohnisko naopak v
laloku spánkovém-temporálním, vidíme pestrý obraz, tzv. temporální epilepsie.
dříve zvané “psychomotorická”, současný - moderní název je “Partial complex
seizure”. Temporální epilepsie a její projevy patrně ovlivnily dějiny a vývoj
lidstva. Všechny projevy funkcí smyslových a paměťových, které jsou lokalizo
vány ve spánkovém laloku, se totiž při epileptickém záchvatu začnou znovu
prožívat co realita, tedy halucinace, stavy známosti či neznámosti, krom toho
stavy šíleného strachu a děsu, nebo poruchy ve vnímání běhu času, naopak
stavy neskonalého štěstí (měl Dostojevskij), blaženosti, osvícenosti, mystické
extáze, pocity zážitku z jiného světa , prorocké okamžiky, vidění budoucnosti.
Často stavy zuřivé agrese, bezhlavého útoku, ničení, bezdůvodné vraždění,
sexuální zneužití mrtvoly, kanibalismus u jedince, který jinak kanibal není,
apod. Epileptické halucinace často obsahují vidění ohně, “posledního soudu”,
viděni nadpřirozených bytostí, dobrých i zlých. Tak časté vidění, slyšení i cí
tění ďábla ve středověku lze vysvětlit typickými mnohotnými halucinacemi
z oblasti zvané uncus gyri hippocampi. Samozřejmě, představa o podobě a víra
v existenci ďábla musela být nutnou předchozí zkušeností u všech nábožensky
založených osob onoho období. Ti z nich, kteří pak byli epileptiky, ve svých
halucinacích prorokovali to, čím se i jinak stále obírali.
V této souvislosti, bez nároku na přehodnocování historie z hlediska psy
chiatrie, lze poznamenat následující zajímavosti (nejde o můj soukromý názor,
nýbrž o příklady vybrané z odborné literatury, včetně československé):
Martin Luther viděl ďábla na hradě Wartburgu, an se mu rouhal a vysmíval.
Mrštil po něm kalamářem plným inkoustu. Inkoustem potřísněná zeď je ucho
vána v původním stavu.
Prorok Mohamed byl pravděpodobně epileptik. Dle sbírky tradice “Insana
AS Ujuna” měl “mdloby po velkém třesu, zavřené oči, jeho obličej se pěnil
a on řval jako mladý velbloud”. “Někdy k němu přichází anděl v lidské podo
bě. jindy slyší tóny a zvuky. Tehdy je mu velice špatně.” “Některá zjevení měl
bezprostředně od boha, jiná ve snu. Kdykoli měl zjevení, zdálo se mu, že duše
mu byla odňata, měl vždy určitý druh mdlob a vypadal jako opilý.”
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Jeanne d’Arc byla (dle profesora Vondráčka) pravděpodobně epileptická.
Viděla a slyšela sv. Kateřinu, sv. Markétu a archanděla Michaela. Ti ji ve sta
vech jejího vidění dávali rady a instrukce. Přicházeli, aniž je volala. Nedovedla
sije přivolat. Když potřebovala, aby jí poradili, nepřicházeli.
Ne každý, kdo měl taková či podobná vidění, se stal svatým, a jeho častá
smrt na hranici byla většinou zcela všední. Řada těchto nešťastníků byla pro
hlášena za posedlé ďáblem, nebo přímo za čarodějnice.
Upalování čarodějnic jsou dějiny plné. Např. syn Marie Stuartovny Jakub,
král skotský, který vládl Anglii jako Jakub 1. (1603-1625), byl psychopat, ho
mosexuál a měl sadistické sklony. Rád se zúčastňoval výslechu osob obvině
ných z čarodějnictví. Mučeným čarodějnicím přikazoval, aby mu zpívaly
nápěvy, jež zaznívají při ďábelských průvodech. Nesmírně se zaradoval, když
od jistého obviněného uslušel, že ho ďábel nazývá mužem božím a svým úhlav
ním nepřítelem" (E. Stucken: Ve stínu Shakespeara, Praha, F. Topič. 1931)
Upálených čarodějnic byly tisíce, svatých daleko méně. Bylo by chybou
všechny považovat za epileptiky, ještě větší chybou by ovšem bylo tuto ná
padnou souvislost nebrat v úvahu.
Při chirurgickém léčení epilepsie, tj. při snaze odstranit epileptické lo
žisko z mozku, byla v plném rozsahu potvrzena skutečnost, že různé části
mozku jsou sídlem různých funkcí. Během operace byly u různých nemocných
opětovně drážděny určité partie spánkového laloku, a nemocný prožíval
opětovně ze stejného drážděného místa tytéž halucinační prožitky, např. tutéž
vzpomínku, tutéž, melodii, tentýž zážitek, i když si uvědomoval, že to není
skutečnost. Dráždila-li se jiná oblast, úkaz vymizel, nastal však znovu, dráždila-li se opět původní oblast. Jak řečeno, tyto operace mají za úkol odstranit či
alespoň izolovat epileptické ohnisko, obyčejně okolí mozkové jizvy.
Dosud jsme málo mluvili o laloku čelním, frontálním. Jeho symptomatika
je poměrně nepestrá, a při jeho poškození nedochází k halucinacím. Zadní
dolní část čelního laloku u dominantní hemisféry byla dříve považována za
tzv. Broccovo řečové centrum, a jeho zničení či poškození se připisoval vznik
již zmíněné expresívni afasie. Dnes převládá názor, že k jejímu vzniku je třeba
současného poškození spánkového laloku na téže straně. Dnes se čelní lalok
(hlavně jeho přední část), pokládá za sídlo nejvyšších intelektových schop
ností a logických operací. Čelní lalok tvoří tzv. fylogenetický mladší mozko
vou oblast, tj. vytvořil se, ve srovnání s ostatními laloky, relativně pozdě, a
“nedávno” při hominizačním procesu. Při některých nemocech, které čelní la
lok “predilekčně” tj. přednostně, ničí, (klasickým příkladem je třetí stadium
příjice, známá progresivní paralýza, která zahubila největší genie světa básnic
kého i hudebního u nás i jinde) vidíme naprostý rozvrat intelektuálního života
člověka. Krom již vzpomenuté dysarthrie nastává úpadek etických norem
i kognitivních funkcí, obraz tzv. demence. Postižený si nic nepamatuje, netrefí
domů, zanedbává nejzákladnější tělesnou čistotu. Celkový stav často rychle
chátrá a nemocný zmírá na nahodilou přidruženou nemoc, jako zánět plic, ne
jednou se zadusí vdechnutým soustem, a pod.
Zadní část čelního laloku, oblast těsně před tzv. Rolandovou rýhou je oblast
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motorická. Odtud vycházejí motorické povely, spouštějící vůlí ovládané
svalstvo druhé poloviny těla.
Popsané psychické změny při poškození čelních laloků jsou nejzřetelnější
tam, kde jde, jako u většiny degenerativních nebo infekčních změn, o postižení
oboustranné. Při poškození jednostranném, (úraz, nádor), pak je stav horší
při poruše dominantní hemisféry. Při poškození lehčího stupně někdy vidíme
stav trvalé přihlouplé rozjařenosti, pacient je nadměrně žoviálni, nejapně vtip
kuje, je netaktní, a připomíná člověka mírně opilého. Často to vidíme u starších
boxerů, po mnoha letech menších či větších profesionálně získaných otřesech
mozku, spojených s krvácením do mozkové tkáně. V odborné literatuře se zde
mluví o “Moria”, či “Witzelsucht”, u boxerů pak o “Encephalopathia pugillistica”, anglicky “Punch Drunk”.
Jaký je tedy rozdíl mezi hemisférami obecně? Kromě vzpomenutých funkcí,
řeči a ostatní dorozumívací symboliky - obě hemisféry spolupracují a rozdíl
v tzv. lateralizaci ostatních aktivit je spíše kvantitativní. Tyto poznatky
byly získány při operativním léčení pacientů trpících nejtěžšími formami epi
lepsie. Léčebný operativní výkon zde spočíval v přetětí všech spojů mezi levou
a pravou hemisférou, aby se zabránilo šíření epileptického výboje zjedné strany
na druhou. Pozorování a vyhodnocování těchto pacientů, kteří pak vlastně mě
li dva izolované mozky místo původního jednoho, umožnilo lépe pozorovat
funkce oddělených hemisfér. Tyto výzkumy jsou spojeny se jmény Bogan,
Sperry, a Ornstein. Získané závěry lze shrnout asi takto:
Dominantní hemisféra, tedy většinou levá, funguje spíše jako “Digital com
puter” - na principu “ano-ne”, nebo “1 nebo 0”. Je více logická, verbální,
existenci chápe ve formě třech časů: minulosti, přítomnosti, a budoucnosti.
Používá verbálních symbolů. Je více analytická, činí předpovědi. Používá
matematických symbolů. Řídí se “principem reality” dle psychoanalitické
terminologie, “sekundárním principem”. Má co činit spíše s vědomím než s
podvědomím.
Nedominantní hemisféra, tedy většinou pravá, operuje spíše jako “Analog
computer”, symbolika nikoli verbální či matematická, ale spíše vizuální a
prostorová. Chápání není lokalizované v čase. Pracuje více na bázi intuice než
na bázi logiky. Užívá nonverbální symboliky. Spíše snové symboly než symboly
reality. Metafora spíše než próza. Mystika a meditace. Podvědomí spíše než
vědomí. Spíše “Primární princip” než “Sekundární princip" dle psychoana
lýzy.
U psychóz a neuróz se předpokládá porucha v komunikaci obou hemisfér.
Závěrem chci upozornit, že na několik stránek se mi nemohlo podařit uspoko
jivě směstnat vše, co by šlo na naše téma napsat. Volil jsem raději formu suché
ho výčtu faktů či toho, co za fakta považuji, na úkor podání. Varuji před
jednoznačností interpretace. Např. halucinace nejsou pouze epileptické pro
venience, a vyskytují se u celé řady duševních chorob. Nemohl jsem na to za
cházet. Kdo bude mít zájem o detaily, musí se pohroužit do metrických centů
příslušné literatury.
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Z BÁSNIČEK PAVLA KOLDY
(16.IV.1930 - 23.IX.1957)

Chci se tam vrátit, chci se tam vrátit

Kdes umíral jsem v Americe
na zemi v blátě, nepřikryt
a zasteskl jsem po mamince,
po kruhu přátel, vůni kýt.
A jediné co zašeptalo ve mně
bylo to prosté: Kde je ta země, kde je ta země?
Chci se tam vrátit, chci se tam vrátit.
Za mlhou kamene
Proč jsem se narodil?
Kde je mé místo?
Kam se mám zařadit?
Jak se co stane?

Nepsal jsem nikdy
básničky o Bohu
nechtěl jsem asi
rozumět jak.

Dnes před půl hodinou,
než byla v kapli mše —
viděl jsem Ježíše
za mlhou kamene.
Kamenem obrostlo
mé pyšné srdce,
hubí se představou,
že není zdůvodněno—žít.
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Kritické marginálie
*

Ján Dekan: Velká Morava. Doba
a umění. Praha, Odeon 1980,
str. 258
Intenzívni československý zájem o
dějiny velkomoravského státu 9. století
přinesl již několik zásadních prací, ať již
archeologických nebo historických. Re
cenzovaná kniha se pokouši skloubit umě
leckou působivost archeologických pamá
tek s historickou analýzou a hodnocením
vývoje.
Autoři předmluvy a textu - Josef Poulík,
dlouholetý vedoucí archeologického vý
zkumu v pravděpodobném velkomorav
ském centru Mikulčicích a Ján Dekan vý
znamný slovenský odborník na dějiny
raněstředověké materiálni kultury, se sna
žili najit přijatelný kompromis mezi od
bornosti textu a jeho přístupnosti laikovi,
v některých případech však na úkor srozu
mitelnosti.
Geneze velkomoravského státu a kulturv je zasazena do širokého rámce vývoje v
podunajské oblasti po rozpadu římského
impéria, s podrobným popsáním vlivu,
které se na území dnešního Českosloven
ska v 5.-8. století projevovaly. Precisní
tvpologickou analýzou dospěl J. Dekan k
odhaleni a specifikaci helenistické,
pozdněřímské a orientální složky v drob
ném uměni moravských Slovanů (pásová
kováni, ozdoby a šperky), přinesené za
Dunaj řemeslníky z rozvinutých středomořských oblastí.
V historických kapitolách knihy je roze
bírána státnost Slovanu na našem území
od tzv. Sámovy říše až do pádu Velké Mo
ravy na počátku 10. století. I v to kapitoly
však nejvíce trpí velkým zjednodušováním
existujících interpretačních problémů.
Za zvláštní zmínku však stoji mimořád
ně kvalitní obrazové přílohy, které jsou
perfektní ukázkou řemeslnické vyspělosti
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a tvarové bohatosti velkomoravského
umění a velmi přehledné instruktivní
mapy. Velkým nedostatkem však je. že u
jednotlivých nálezu chybí alespoň rámco
vý poukaz na datování, což zvláště laikům
ztíží orientaci v textu a v celé problematice.
Kniha je dobrým shrnutím, pro detailní
studium je však nutné používat předchozí
analytické a syntetické práce (identická
verze knihy vyšla i ve slovenštině).

Jiří Kotas

Barbara Krzemieňka: Boj knížete
Břetislava I. o upevnění českého
státu (1039-1041)
Rozpravy
Československé vědy,
ročník 89, sešit 5, Praha 1979, str. 75
Boj českého knížete Břetislava I. s Pol
skem a středověkou římskou říší v letech
1039-1041 patři ke klíčovým momentům v
dějinách přemyslovských Čech. Přesto
však až do současnosti bvl popis těchto let
závislý na příslušných kapitolách v Kos
inově kronice a na syntetizujícím pohledu
Václava Novotného z počátku 20. století
(V. Novotný: České dějiny I. 1. Praha
1912).
Barbara Krzemieňska. v současnosti
nejvýznamnější československá medievistka. se již několik let intenzivně zabývá
českými dějinami 11. století - obdobím,
které bylo doposud přes svůj význam v
pozadí zájmu historiků. Její reinterpretace
politických dějin Oldřichovy, Jaromírovy
a Břetislavovy vlády, založené na precisní
znalosti všech dobových pramenila obsáh
lé literatury, patři mezi největší výkony
současné československé historiografie.
V první kapitole autorka podrobně po
pisuje úhelný problém české politiky 11.
století - vztah se středověkou německou
říši. Břetislav nastoupil na český trůn v
době nejhoršího úpadku českého státu a

jeho primárni snahou bylo upevnit pa
novnickou autoritu a obnovit prestiž
navenek. Císařská politika Jindřicha II. a
Jindřicha III. balancovala ve vztahu ke
střední Ľv ropě velmi typickým způsobem bylo-li silné Polsko, podporovala Čechy,
po posíleni Cech se jejich diplomatická
aktivita koncentrovala na pomoc Polsku.
Po rozkladu centrální moci v Polsku po
smrti Boleslava Chrabrého a českopolské
válce v r. 1039 se proto náklonnost císař
ského dvora obraci směrem k Polsku v
český neprospěch. Krzemieňska především
polemizuje s neudržitelným, ale přežívají
cím názorem, že Břetislavova válka s osla
beným polským státem byla podnícena
snahou založit “středoevropskou slovan
skou říši”. Tento romantický pohled se v
české historiografii udržuje již od dob Palackého.
Nesporné posíleni Čech po krátké vítěz
né válce proti Polsku vedlo k praktic
ky okamžité císařské reakci a k přípravě
trestné expedice do Čech. První vojenské
střetnuti s Jindřichem III. v r. 1040skončilo překvapivým vítězstvím Čechů v krvavé
bitvě na západních hranicích Čech mezi 15.
- 22. srpnem 1040. Jak Krzemieňska správ
ně soudí, pro další vývoj vztahů mezi Če
chami a říši se však “nejnebezpečnějši uká
zala být speklakulárnost a úplnost jeho
(Břetislavova) vítězství" (str.40).
V r. 1041 se nově sebrané německé voj
sko složitými manévry vyhnulo českým
pohraničním opevněním a po obrovském
plenění v bezbranném vnitrozemí se 8. září
1041 rozložilo před Prahou. Autorka vel
mi plasticky popisuje, jak nálada mezi
českými velmoži, kteří vůbec nevítali dlou
hotrvající spor s mocným Jindřichem,
vedla nakonec ke kapitulaci a k pokusům o
usmířeni.
Podkladem k ukončeni dvouletého spo
ru se stalo jednáni v arcibiskupském Řezně
na podzim r. 1041. Oba panovnici - Jin
dřich i Břetislav si byli vědomi faktu, že
vzájemné nepřátelství lze ukončit jen nale
zením společných zájmů a tím sestal výbor

proti Uhrám. Taktické ohledy Jindřicha
na budoucího spojence uchránily Břetisla
va i Čechy od větší pohromy. Společná
tažení do Uher pak položila základ českoříšské spolupráce na celý zbytek Břetisla
vova života (zemřel 1055 v Chrudimi), jejíž
důsledky se projevovaly až prakticky do
konce 11. století.
V závěru lze z autorčiných slov sumari
zovat, že Břetislav velmi obratně, i jako
poraženy , získal pro český stát maximum,
kterého bylo za dané konstelace možné,
lim bylo v podstatě zakončeno vleklé
období krize českého státu, trvající již od
svržení Boleslava lil. v r. 1002 a vybudo
vány předpoklady pro jeho další mocenský
vzestup. Nakonec kořist z polského tažení
r. 1039 - území Slezska si Čechy podržely
na několik následujících století.
Ke knize je připojen podrobný poznám
kový aparát - výsledek systematické kriti
ky pramenů, německé resumé a fotogra
fická příloha, složená z typických dobo
vých památek. Jedinou výhradu lze mít jen
k letmému tvrzení, tzv. přilba sv. Václava
byla do Čech pravděpodobně přinesena
jako součást kořisti z Polska r. 1039. Tento
názor je v naprostém rozporu s dosavad
ními uměleckohistorickými rozbory pa
mátky a autorka jej také vůbec nedokazu
je.
Celkově je však kniha dalším milníkem v
poznáni českých dějin f I. století.

Jiří Kotas

Ještě k Páralově Veletrhu
K zajímavému článku, v němž se David
Short svěřuje s některými problémy, s
nimiž se potýkal při překladu Páralova
Veletrhu splněných přání do angličtiny
(Proměny 19 I 1982), bych rád podotkl
pár slov, a to tím spíše, že autor k tomu
čtenáře přímo i nepřímo vyzývá.
Protože svého času jsem se překládá
ním dosti pilně zabýval, zaujal mne pře
devším Shortův postoj k této činnosti,
který se zdá příznačnější pro překladatele
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českého. V anglické jazykové oblasti se
překladu nevenuje taková pozornost jako
v Čechách, kde preklad se mnohdy stává
významnou součásti domáci literatury.
Historické příčiny jsou známé a netřeba je
připomínat. Redakce velkých státních
nakladatelství jsou rovněž lépe vybaveny
jazykovými odborník} schopnými překlad
posoudit, pro adepty tohoto uměleckého
řemesla a pořádají školení a semináře
a svou roli hraji i okolnosti finanční: český
překladatel si za svůj honorář - případné
vylepšen} cenou - přece jen může dovolit
vie si s překladem pohrát a třeba se s nim
i v v dováděl než většina překladatelů zá
padních. Zde se mohou s lakovou péčí
překladu věnoval vlastně jen akademiko
vé: počilám-li správně, zabýval se Short
překladem devadesátistránkové Páralovy
knížky bezmála dvacet let! I to je vzácné častěji se akademikové věnují praxi ne
poskvrněné teorií.
To neplatilo o Jiřím Levém, jehož Umě
ní překladu se Short často dovolává jeho
encyklopedie překladatelských problému
a dokonce se k Levému obrací i o radu.
Levý za svého života sice tvrdil, že vlastně
žádné rady pro překladatele nemá, že
pouze odvozuje z jejich praxe, kterou
považoval za prvotní, ale to byl jen pro
jev přílišně skromnosti toho milého a
schopného člověka. L mění překladu bv se
měli zpaměti naučil všichni, kdo sami od
sebe necíti nad hlavou toho překlada
telského Pánaboha, jak mu říkával E.A.
Saudek, a netrnou hrůzou z provinční pro
ti němu.
Ani v Levém však Short nenalezl pomoc
při hledáni důvodů, jež vedly Párala k
tomu, aby do románu zařadil návod k
obsluze rozhlasového přijímače ve slo
venštině. Short uvažuje: “Je lo jen odraz
skutečnosti, malá jazyková hra. nebo je
to výraz nelibosti vůči stehování zavedené
české výrob} na Slovensko? A za druhé, do
jakého jazyka se má onen návod přeložil?
Čeština a slovenština jsou na 90% vzá
jemně srozumitelné a jejich technické
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rejstříky snad až na 100%. Nejblíž k prav
dě mají patrné první dvě domněnky, za vla
sy přitažená je domněnka třetí. Páral
detaily nestylizuje, včleňuje je do textu
v neopracované podobě. Nedávno se mne
americká redaktorka ptala, zda Ústí nad
Labem je vymyšlené město. Ujistil jsem ji,
že je to město velmi skutečné, v němž
jsem prožil několik let, a že všechna
koupaliště, kina, kavárny a jiná místa,
která Páral ve svých románech popisuje,
důvěrně znám. Dokonce pamatuji doby,
kdy do Vaňova jezdívala od divadla tram
vaj šestka, jen už nemohu říci, zda jsou
skutečná i všechna telefonní čísla, jak je
Páral udává. Z programu krajských diva
del v Rudém právu jsem si však ověřil,
že dramatizace Profesionální ženy se v
Ústí dávala v tu dobu, kdy se o tom Páral
zmiňuje v další knize, a datuje ji lak stejně
přesně jako narážku na vymřeni Pře
myslovců a legendu o Jidášovi. Netřeba
snad ani dodával, že i typové označení
a název přijímače 532A ECHOjsou pravé,
tento fotografický realismus, v lecčems
připomínající výtvarný super-realismus
takového Chucka Close. od Párala ovšem
převzali a k absurditě dovedli mladší čle
nové severočeské školy, včetně Václava
Duška, který se k nim přimkl a rychle
si ústeckou topografii přisvojil, takže
jeho knihy působí nejen jako skladový
seznam tabákových výrobků, ale i jako
průvodce po Ústí.
Soudím, že k užití slovenštiny tu byl
ještě jiný důvod. Slované jsou sice všichni
bratři, ale vzájemně jim nemusí znít jejich
mluva libozvučně. V Polsku koluje zrovna
tolik vtipů o jazyce “pepíčků” jako ...
raději to nerozvíjejme. Stačí odkázal na
úvod Jakobsonovy studie o českém verši.
Je možné, že čeština a slovenština jsou
na 90% vzájemně srozumitelné, jak uvádí
Short, ale marná sláva, pro méně vzdělané
ho Čecha slovenština přesto zní poněkud,
řekněme, exoticky. Těch 90% srozumitelné
slovní zásoby nevnímá, zato ho upoutají
výrazy jako korčuľa, ľopata a pod. Pla

tilo to více v letech, kdy Veletrh vznikal,
dnes už začínají pronikat hojným použí
váním neutralizovaná slovenská slova do
češtiny. Jedním z nich je např. zákruta
(zásluhou poradu Pozor, zákruta! vysílaného rozhlasovou stanicí Hvězda) a zna
telně se zvýšila frekvence slovesa vlámat
se (ve smyslu vloupat se), zřejmě také pod
vlivem slovenštiny.
V technickém textu působí - nebo půso
bila - slovenština, zejména termíny, jež
nemají českou obdobu, ještě nezvykleji,
ba nepřípadně. Slovenský text ve Vele
trhu je tudíž jakýmsi ozvláštnením, a to
jak v rovině stylistické tak lexikální. (Na
svědčovalo by tomu i opakování slov
poistka přetavena v dalším už jen českém
textu.) Což je ovšem pouze pokus o vy
světlení. Otázku, jak si s tím má poradit
chudák překladatel, může patrně zodpo
vědět jen ten. jemuž je angličtina ma
teřštinou. Snad by přece jen stálo za úva
hu použití americké angličtiny, ač Short
oprávněně namítá, že se “britsko-americké a česko-slovenské kontrasty a anta
gonismy odehrávají na pozadí naprosto
odlišných historických a zeměpisných
skutečností a jiných předsudků”. Transpozicím je těžko se při překladu zcela vy
hnout, horší je, že americký čtenář pak
třeba nepozná, že text návodu je nějak
“vypíchnut”. Snad tedy použít přehnaně
technického žargonu, který by aspoň
kontrastoval s tím broskvovým chmýřím
pod Anininým uchem. I k tomu je američtina vhodnější než britská angličtina.
Máme-li přeložit takovou novodobou ja
zykovou obludnost jako je výpadek prou
du, může se britský výraz power cul těžko
měřit s americkým power outage!
Pokud jde o problém s překladem názvu
díla, není mi úplně jasné, proč Short uvá
dí jako paralelu Jarmark marnosti, když v
češtině je pro Thackerayův román stejně
zaveden i název Trh marnosti, slovu veletrh bližší. Nevylučuji, že Páral měl název
anglického románu na mysli, ale při
pomněl bych opět jeho nevšední pozor

nost k jevům konzumní oblasti. V době,
kdy román psal, tj. patrně koncem pade
sátých, počátkem šedesátých let, se v
Československu začalo šířit konání růz
ných veletrhů a výstavních trhů. Navenek
sice sloužily propagaci nových výrobků,
vysoké návštěvnosti však vděčily i za to.
že díky přednostnímu zásobení se tam dalo
sehnat jinak nedostatkové zboží (což platí
více méně dodnes). Stávala se z nich
centra, ba symboly spotřebitelského
postoje k životu, jaký svým způsobem
představuje Milan Renč. Zájezd na lipský
veletrh by tehdy asi tak přitažlivý jako
dnes zájezd s Čedokem do Spojených
států. Přímo ve Veletrhu splněných přá
ni se o zájezdu na lipský veletrh hovoří
(ve scéně, kdy Milan přistihne u Oly sou
druha Holíka) a naznačuje se, že být k ně
mu vybrán je snem všech zaměstnanců.
Výraz veletrh lze najit také v dalším ro
mánu. Soukromě vichřici, v kapitole
A 3: “...svět Bohunčinýma očima je po
hádkový veletrh a v každé expozici nové
dobrodružství...” Jak ledy titul přelo
žit? Opět dobrá rada drahá. Navrhl jsem
slovní hříčku založenou na slovech fair,
trade, wishes - třeba Trade of Wishes
Fair. Jenže Angličané nemají slovní hříčkv
rádi a dokonce se za ně omlouvají. I Ro
main Rolland hlásal, že “slovní hříčka slabost ducha”; podle toho ovšem byl
Shakespeare idiot.
Stejně ošemetný jako překlad titulu
může být i překlad podtitulu. Příběh
pokleslé aktivity. Termín je převzat ze
sociologického žargonu šedesátých let a
v tomto smyslu neznamená aktivitu nikte
rak sníženou, nýbrž devalvovanou,
úpadkovou. Debased ani degraded se mi
příliš nezamlouvá a radu nemám, leda
obecnou a týkající se všech překladatel
ských problému: zeptat se autora. Někdv
ani to nepomůže. Jistý proslulý americký
prozaik mi dokonce vyškrtl z vlastni knihy
větu, kterou už nemohl rozluštit. (Pro
zíravě jsem si dal tuto neobvyklou auto
rizaci podepsat, překlad však šel tak jako
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tak do stoupy.) Snad se najdou jiné rady.
Hlavně, aby Páral v angličtině brzo vy
šel. Shortův překlad Veletrhu je zřejmě
hotov, jiný britský bohemista se chystá na
Katapult a jeden z mých amerických
studentů uvažuje o překladu Soukromé
vichřice.
Nakonec malou připomínku. V úvodu
článku píše Short. že “Páral je jedním
z mála autorů, kteří píší a publikují více
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méně pravidelně posledních patnáct let.
tj. v údobí, v němž se objevilo a zapadlo
mnoho autorů jiných". Je to formulace
poněkud netaktní: jen málo z těch auto
rů. kteří v tomto období “zapadli", zmize
lo z české literatury z vlastni vůle, z ne
dostatku talentu či píle; většina jich byla
vypuzena. Měly bychom dělal vše pro to.
aby se nad jejich jmény nezavřela voda.
Igor Hájek

