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Čecháčkovství
Václav Černý
Od obecných příčin demoralizace českého intelektuála možno přejít
k jejím důvodům zvláštním, místním a českým. Neboťjiž lidovost soci
álního původu českého vzdélance anebo ijen náležitá, blahodárná a nut
ná lidovost jeho zaméření a sympatií znamenala pravidelné nebezpečí
omezeného rozhledu a obzorů, zmenšení kulturního formátu. Zaméřit
se na lid znamená i omezit se na lid, a připodobnit se mu. Co se jen
TGM, co FXŠ navolali po evropanství, po zevropšténí našeho vzdélan
ce! Proto by ještě mohl zůstat lidovým! Nadarmo! Jeho pravidlem a
průměrem zůstalo čecháčkovství, a někdy, právě v nevlídném
vztahu k našim velikým lidem čnějícím nadprůměr, se náš národní život
podobal spiknutí mediokrity. Spiknutí prostřednosti proti všemu nad
průměrnému je sice společným jevem všech národů malých, ale v našem
bylo vždy mocněpotencováno tou “lidovostí’’ našeho vzdělance, a tím
bylo vždy nebezpečnější než jinde, vedle Čecha se vždy u nás plazil a na
Čecha číhal Čecháček. Čemu říkám čecháčkovství?^ říkám tomu také
české podučitelství. A české chalupnictví. Říkám tak neuvěřitelné směsi
intelektuální nedochůdnosti — může být různá — myslím zde nedovzdělanost omezeně zakrnělou úzkým domácím obzorem, ale cítící se
přitom drze na výši jakýchkoliv světových a vůdčích úkolů, neboť je
osobivá a ctižádostivá. Ponech jí svobodné bezpečí a zvůli: stačí domý
šlivě zmentorovat celý svět. Okřikniji a zastraš: zmalomyslní na svoje
pravé a náležité nedoucké rozměry, skrčenecky zlokajští, začne se vluzovat a přitírat, je ochotna přijmou stanoviska i názor druhého, ba prosí
o ně, neboť ji svoboda přemýšlení tíží, trpí komplexem své mentální
chudoby, za svou ochotu lokajovat a sloužit chce však dostat zaplaceno,
má přece právo na zpropitné. Mravní slabostí rozumím přesný charak
terový protějšek intelektuální nedochůdnosti, stránka intelektuální i
mravní se tu prolínají a násobí: tedy charakter náchylný k poddanství,
ustrašenost a zastrašitelnost, rozbažené nicméně po možnostech drzo
sti, lačnost úspěchu a prospěchu, maskovanou bázlivou přičinlivostí,
lživou a počítavou pokorou, kterájejen maskou zastrašeného, ale číhavého a zrádného egoismu, a je naprosto prázdna veškerých pohnutek a
pocitů náboženských, skutečná a pravá pokora je vždy původu nábožen
ského, je pokora před Bohem. Čecháčkovství není konstantní složkou
národního psychismu odjakživa, nevěřím na neproměnné “národní du
še”, je historickou akvizicí a úhonou, a čeho národ historicky nabyl, z
toho lze dějinami a převýchovou i vyrůst. Narůstá u nás pravděpodobně
už od Bílé hory a jako důsledek následujícího násilného sociálního pře
vrstvení českého národa, přišli jsme o domorodou velkou i malou šlech
tu, třídu u nás (jako v Polsku) sic dobrodružné nezodpovědnou a politi
cky často hazardérskou, ale sebevědomou až po samou pýchu, nepod
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dajnou až po bojovou zpupnost, skutečnou páteř národního charakteru.
O tom uvažuj historizující sociolog! Buď jak buď, devatenácté století
zná u nás Čecháčka už plně vyvinutého, poučte se o tom z našich národ
ních dějin, ale nemusí to být ani studiem historiků, užitečnější cestou je
četba početných svědků-memoralistů, a třebas Serváce Hellera vzpo
mínek "Z minulé doby” nebo Adolfa Srba "Z půl století": jaké byly u
nás poměry za Bachova absolutismu, a jak u nás pokleslo, usnulo a vy
chladlo všechno, vlastenecký zápal, české sebevědomí, národní hrdost,
zájem o naši budoucnost, obětavost i odvaha, a "jenom několik spisova
telů a vědců zůstalo zase na stráži národního života"; a jak málo se če
ské chování změnilo i na prahu let šedesátých, po říjnovém patentu 1860
a Schmerlingově únorové ústavě 1861; a jakými orgiemi malichernosti,
hašteřivosti, ostouzení a nevděku byl v sedmdesátých létech otráven po
litický boj mezi starými a mladými! A le snad stačí i připomínka chování
tohoto národa k jeho včerejšímu idolu Havlíčkovi po jeho návratu z Brixenu: kolik lidí kráčelo za jeho rakví po boku Němcové! A nevděčného
hulvátství našeho intelektuálního světa k Palackému v létech 18491861! To je obecné zjištění, truchlivá zákonitost a smutná perspektiva
(na jak dlouho ještě?) našich dějin: pokaždé, když tento národ zažije
úder, který jej přiomráčí, protáhne-li se pak stav jeho deprese na urči
tou dobu, kterou by bez citelné mravní úhony dokázal snést národjiný,
byť i ne větší, zakřepčí na národním hřbitově svůj radostný kankán
Čecháček, ujme se otěží, zařídí se k vládě tam, kam byl potlačen, poza
vírán, vyhnán, pozutínán český charakter. Nabízím zkoušku z poslední
doby, bijící do očí svou průkazností: vezměte hrst poúnorových kultur
ních velikánů, právě těch, kteří srostli se skutečností našeho mravního
krachu na sám jeho symbol, a uvědomte sije jako figury protektorátní!
Co poúnorový velikán, to protektorátní zalezlík a opatrnický vyčkavač,
jména Štoll, Mukařovský, Řezáč, Drda, Pujmanová derou se sama na
jazyk: s hodinou Mnichova se tiše tichounce vypařili z českého veřejné
ho života, nezvěstní, rozlezlí po úkrytech, odkud bylo tak napínavé sle
dovat, jak se kutálejí hlavy skutečných bojovníků! Po sedm let okupace
a války je ani na okamžik nikdo z odboje nepocítil po svém boku, ti bu
doucí vůdcové se podobali onomu generálovi z ruských letopisů, který
pobyl plných šestasedmdesát let ve vojenské službě, aniž byl jedinkrát
raněn: "od malička se uměl šetřit pro vlast!" Načež se uvázali v dědic
tví bojovníků a počali se ohánět jejich jmény, neboť také to je odjakživa
konstitutivním rysem Čecháčka a jednou z jeho nestydatých dovedno
stí: ví, kterak na vlastní tělo přetahovat pokrývku s mrtvých! Vlastní ho
nehřeje, a dovede oloupit i mrtvoly. V přítomném Čecháčkově impériu
jsou dvě věci osudně významné a obě slibují přímo úděsnou dlouhodobost jeho dominance: strašlivý úbytek sil na straně české charakternosti a konfluence čecháčkovství s oficiálně instalovaným principem spo
lečenské a státní moci. Válečný odboj stál náš národ příliš mnoho cha
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rakterních lidí, než aby to nebylo znát, kdo měl charakter, Sel do boje a
oběti na lidech byly nesčetné. A od února navázal na tento úbytek cha
rakterní krve úbytek dalSí, živá krev uprchlíků, odtékající do ciziny.
Snad to není vždy krev nejstatečnějSí, ale rozhodně kdo prchá, to nejsou
mezi námi ti nejméně talentovaní a nejméně schopní, a to je nesmírně
neblahé. Ta pekelná drenáž trvá už příliS dlouho, pomalu již půl století:
od r. 1939 do r. 1945 ti stateční, od té doby dosud ti nadaní a schopní. A
na straně druhé, jestliže v dějinách Čecháček dosud vždy za odměnu
pouze sloužil, neboťje rozený slouha, tentokrát slouží, ale zároveň
i vládne silou totožnosti svého sociálně-mravního typu se samotným
smyslem společenského řádu. Tento řád je “lidový”, a třebaže je jeho
lidovost pouhou politickou šalbou a pojmovým úskokem, je chytrý dost,
aby ve své lidovosti vyhradil ve svém zájmu místo i lidovosti čecháčkovské, její nedovzdělanosti a mravní bezpáteřnosti. Vždy, absolutně vždy
hleděly totalitní režimy získat lidovou hloupost a lidské sprosťáctví na
svou stranu. Vjejich řádu se hlupáci nemají čeho bát a nemohou nic tra
tit. Silné povahy jsou v nich přirozeně eliminovány násilnou a nenávist
nou brutalitou davu, povahy prostřednípřinuceny k povolné využitelno
sti, povahy slabé rychle přesvědčeny, že na osobní existenci nemajíprá
vo a že osobnost je ostatně omylem. Také nikdy dosud v našich dějinách
nebyla formátem českého světa obrovitější mrňavost než dnes. Kierkegaard založil svou polemiku proti oficiální církvi na myšlence, že učinit
náboženství úřední institucí znamená rozklad náboženství. Brandes ve
své monografii o něm uvažuje, co podnikne stát, umane-li se mu zničit
poezii? Zřídí tisíc míst pro úřední a ze státní kasy placené básníky, po
stará se, aby na straně poezie, kultury, náboženství byl i prospěch,
bezpečná jistota pod penzí. To právě učinila státní moc u nás. Vydala
Čecháčkovi společenskou vládu, pozvala ho i k honorované úřední tvor
bě kultury. Jaký nápor malých, menších, nejmenších! Není co velkého
by neudusili ve svém objetí. Cestou k internacionalismu, světovosti a
všelidskosti, čecháčkovský socialismus? K smíchu, k čemu by nad sebe
jaktěživ mohl vybříst hamižný, žluklý provincialismus? Cestou k prav
dě? K smíchu, cožpak vůbec kdy čecháčkovský dav potřeboval pravdy a
toužil po ní? Duševně žil nanejvýš mythem v tom nejnižším významu,
společným přeludem, pospolitou bajkou o své výbornosti, o svých ději
nách a svých zásluhách v nich. Budoucnost češství vidím velmi černě,
Čechové v moci Čecháčků nemají leč zlé vyhlídky, a čím dál tím horší,
jestliže se vláda Čecháčků protáhne. Jak se sebe Čecháčka setřesou?
Úvaha o tom je iluzorní, veskrze platonická. Je nicméně dovolena. Če
cha čeká nesmírně těžký úkol přehodnotit v sobě celé devatenácté stole
tí, a to - devatenácté století světa i svoje vlastní. Dovede ze sebe český
kulturní člověk extirpovat valnou část ideového i mravního dědictví sta
linského učení? To za prvé! Dokáže zůstat lidovým, a přitom od základu
v sobě proměnit svou dosavadní ideologii lidovosti a obsah svého už po
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víc než století děděného pojmu lidu? A nadto pochopitještě též, že lidový
znamená sice vždy zůstat s lidem, pracovat vždy pro lid, ale nikoliv
vždy nutně skrze lid? To za druhé! Bude, za třetí, dostatečně silný, aby
v sobě i okolo sebe přemohl mravního Čecháčka, bezohledně ho potlačil
a tvrdě zameziljeho mocenské ambice? Ta představa potlačení není ani
v nejmenším představou sankcí a trestu, myslit na tresty pro viníky je
naprosto marné, naprosto nikdy jsem se jí neutěšoval. Mou představou
je výhradně představa převýchovy či nové výchovy jak mozků tak cha
rakterů. Tedy procesu rozloženého na celé generace. A naději nutno te
dy skládat jen v mládí, v úplně neznámé budoucí mládí nevím kterého
pokolení á venir. Tak to vidím, nevesele, velmi vzdáleně, ale i velmi pro
stě. Ta vzdálenost asi nejvíc urazí víru v možnost našeho brzkého a ry
chlého vyléčení a ta prostota zcela jistě podráždí toho, kdo si je vědom
nesmírné složitosti problémů národní choroby. Nedočkavému léčiteli
odpovídám, že si nemohu pomoci, takovéje moje přesvědčení. Druhému
odpovídám, a zase prostě, že komplikovanost choroby nezahrnuje nutně
komplikovanost léčby, někdy spíš krutou radikálnost v aplikaci jedno
duchých léků. Jen ať můj kritik netvrdí, že moje stručná a spěšná analý
za dnešního osudu češství je založena na stručné a spěšné zkušenosti,
mám s češstvím delší a zevrubnější zkušenost, než může být jakýkoliv
cizí a budoucí rozbor, po němž volám. K češstvíjsem po celý život cho
val vylekanou lásku, která nepoznala vteřinu oddechu. Proti čecháč
kovství v něm jsem po celý život tolik bojoval a tolik se jím trápil, až
jsem se jím utrápil. Napůljsem se jím utrápil sám, napůl mne Čecháčko
vé usmýkali. Vůbec si nestěžuji, kdo si těžkých věcí hledí, těžko mu bu
de, praví Apoštol. Věděl jsem, co mne čeká.

Z knihy Pamětí Václava Černého, kterou vydává nakladatelství
Sixty-Eight Publishers v Torontě.
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Vyhnanství v prvních letech svobody
Alexandr Solženicyn
Lidstvo vynalezlo vyhnanství zřejmě dříve, než vězení. Vždyťjiž vyhnání z
plemene znamenalo vyhnanství. Brzy se přišlo na to, jak je pro člověka těžké
žít daleko od místa a prostředí, na něž si zvykl. Nic není tak, jak by mělo být,
všechno je dočasné, nic není doopravdy. Je to zlé, i když všechno kolem kve
te, natož v krajích, kde půda nikdy neroztaje.
V ruské říši si s vyhnanstvím pospíšili: bylo stvrzeno za Alexeje Michajloviče Sněmovním dekretem z roku 1648. Ale už dříve, koncem 16. století se
posílalo do vyhnanství, žádný sněm k tomu nebyl zapotřebí. Do vyhnanství
šli provinilí Kargopolané, pak obyvatelé města Ugliče, kteří byli svědky
vraždy careviče Dmitrije. Místa bylo dost — Sibiř už byla naše. Koncem ro
ku 1645 bylo už asi půl druhého tisíce vyhnanců. Petr posílal do vyhnanství
po stovkách. Už jsme říkali, že Alžběta posílala provinilce místo na popravu
do vyhnanství na Sibiř — do věčného vyhnanství. Tady však došlo k záměně,
vyhnanstvím se začalo rozumět nejen volné usídlení, ale i katorga, nucené
práce — a to už vyhnanství není. Alexandrovský řád pro vyhnance z roku
1822 tuto záměnu potvrdil. V údajích z 19. století jsou zřejmě mezi vyhnanci
uváděni i vězňové katorgy. Počátkem 19. století se do vyhnanství posílalo
každý rok 2 až 6 tisíc osob. Od roku 1820 byli posíláni do vyhnanství také tu
láci (podle naší terminologie — příživníci), takže se to některý rok dotáhlo i
na 10 tisíc. V roce 1963 si vláda vybrala a pro účely vyhnanství zřídila prázd
ný a vzdálený od pevniny ostrov Sachalin. Možnosti se ještě více rozšířily.
Celkem bylo během 19. století posláno do vyhnanství půlmiliónu osob, kon
cem století byl běžný stav — 300 tisíc vyhnanců.
Koncem století se způsoby vyhnanství stávaly stále rozmanitější a rozvět
venější. Objevily se lehčí druhy: “vyhnanství do vzdálenosti dvou gubernií”,
dokonce “vyhnanství do zahraničí”. (Nebylo považováno za tak nelítostný
trest, jako po Říjnu.) Zavádělo se mimosoudní (administrativní) vyhnanství,
jež bylo doplňkem vyhnanství soudního. Ale: doba vyhnanství byla určová
na přesnými a jasnými čísly, přitom dokonce ani doživotní vyhnanství neby
lo skutečně doživotní. Čechov v Sachalinu píše, že po 10 odpykaných letech
vyhnanství (a pokud se člověk “choval naprosto chvályhodně” —je to sice
kritérium neurčité, ale podle Čechovova svědectví se uplatňovalo hodně —
tak už po šesti letech) byl potrestaný převeden do rolnického stavu a mohl se
vrátit, kam chtěl, vyjma vlastní rodiště.
Zvláštním rysem vyhnanství posledního carského století, který se rozuměl
sám sebou a všem tenkrát připadal přirozený, byla jeho individuálnost: aťjiž
soudně nebo administrativně, ale vyhnanství určovali každému zvlášť, nikdy
ne podle příslušnosti ke skupině.
Od desetiletí k desetiletí se podmínky vyhnanství, stupeň tvrdosti podmí
nek a pod. měnily. Různé generace vyhnanců nám zanechaly různá svědectví.
Těžké byly transporty ve skupinách, ale od P.F. Jakuboviče a Lva Tolstého
se dozvídáme, že politické převáželi za docela snesitelných podmínek. F.
Kon dodává, že v přítomnosti politických se eskorta transportu chovala do
bře dokonce i ke kriminálním, a ti si proto politických velice vážili. Po mnoho
desetiletí přijímalo sibiřské obyvatelstvo vyhnance nepřátelsky: přidělovali
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jim nejhorší pozemky, dostávali nejhorší a špatně placenou práci, rolníci jim
nedovolovali, aby si brali jejich dcery. Vydědění, špatně oblečení, proklínaní
a hladoví se shromažďovali v bandy, loupili — a tím se lidé ještě více zatvrzo
vali. To vše se však netýkalo politických, jejichž proud zesílil v 70. letech. F.
Kon píše, že Jakuti přijímali politické přátelsky, s nadějí, jako své lékaře, uči
tele a právní poradce v zápase s úřady. V každém případě měli političtí ve vy
hnanství takové podmínky, že z jejich řad vyšlo mnoho vědců (kteří se vědou
začali zabývat až ve vyhnanství) — regionalistů, etnografů, filologů, příro
dovědců i publicistů a spisovatelů. Čechov na Sachalině politické neviděl a
nezanechal nám jejich popis, ale například F. Kon, který byl ve vyhnanství v
Irkutsku, začal pracovat v redakci pokrokových novin Vostočnoje obozrenije (Východní přehled), kde spolupracovali národníci, narodovolci a marxi
sté (Krasin). Nebylo to obyčejné sibiřské město, nýbrž sídlo generálního gu
bernátora, kam podle řádu vyhnanství političtí vůbec neměli přístup. Přesto
tam byli zaměstnáni v bankách, obchodních podnicích, učili a míchali se na
čajích mezi místní inteligenci. V omských novinách Stěpnoj kraj (Stepní
kraj) vyhnanci publikovali články, jaké by cenzura nikde ve vnitřním Rusku
nepustila. Vyhnanci z Omsku dodávali své noviny dokonce zlatoustovským
stávkujícím. Díky vyhnancům se stal radikálním městem i Krasnojarsk. V
Minusinsku se kolem muzea soustředila skupina vyhnanců tak vážená a ne
znající úředních překážek, že bez zábran budovala všeruskou síť úkrytů azylů pro uprchlíky (ostatně o tom, jak snadno se tenkrát utíkalo, jsme již
psali) a navíc dokonce řídila činnost oficiálního minusinského “Vitteho vý
boru”. Jestliže Čechov říká o sachalinském režimu pro kriminální, že je “nejodpomějším způsobem podoben nevolnictví”, neplatí to už o ruském vy
hnanství pro politické, a to od začátku až do konce. Začátkem 20. století mi
mosoudní vyhnanství v Rusku již nebylo pro politické trestem, byl to formál
ní, zbytečný, “zastaralý způsob, který již dokázal svoji nesmyslnost” (Gučkov). Stolypin se od roku 1906 snažil tento druh vyhnanství zrušit.
A jak vypadalo Radiščevovo vyhnanství? V osadě Usť Ilimskij Ostrov si
koupil patrový dřevěný dům (mimochodem za 10 rublů) a bydlel tu se svými
menšími dětmi a švagrovou, která mu nahrazovala ženu. Nikoho ani nena
padlo, aby ho nutil pracovat, žil si podle svého a mohl se svobodně pohybo
vat po celém Ilimském kraji. Jak vypadalo Puškinovo vyhnanství ve vesnici
Michajlovskoje si dovede představit každý, kdo už tam byl na výletě. Podob
ně vypadalo vyhnanství mnoha dalších spisovatelů a veřejných činitelů. Tře
ba Turgeněva v Spasském Lugovinu a Aksakova ve Varvarinu (které si sám
vybral). S Trubeckým bydlela už v cele Něrčinské katorgy jeho žena (naro
dil se jim syn). Když byl po několika letech převeden do irkutského vyhnan
ství, měli tam obrovskou vilu, kočár, sluhy, francouzské guvernantky pro
děti atd. (tehdejší právní myšlení ještě nedozrálo pro takové pojmy, jako
“nepřítel lidu”, nebo “konfiskace veškerého majetku”). A Gercen, který byl
ve vyhnanství v Novgorodě, zaujímal v gubernii takové postavení, že přijí
mal hlášení vrchního policejního komisaře.
Taková blahovůle neplatila jen pro lidi urozené a slavné. Zažili ji i ve 20.
století mnozí revolucionáři a buřiči, zejména bolševici, těch se nebáli. Stalin,
který měl za sebou čtyři útěky, byl po páté poslán do vyhnanství... až do Vologdy. Vadim Podbelkij byl za ostré protivládni články poslán do vyhnanství
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... z Tambova do Saratova! Ta krutost! A pochopitelně, že ho tam nikdo ne
hnal na nevolnickou práci.
Ale i takovéto vyhnanství, podle našich dnešních představ výhodné a leh
ké, vyhnanství bez hrozby hladové smrti, prožívali vyhnanci někdy těžce.
Mnozí revolucionáři vzpomínají, jak špatně snášeli přechod z vězení se zaji
štěným jídlem, teplem, střechou nad hlavou a volným časem pro studium a
stranické hádky — do vyhnanství, kde si člověk musí sám mezi cizími shánět
jídlo a bydlení. A když je shánět nemusí, jsou ještě horší, jak vysvětluje F.
Kon “hrůzy nečinnosti” ... Nejhoršíjeto, žejsou lidé odsouzeni k nečinnosti.
“A tak se někteří dávají na vědu, někdo začne vydělávat, obchoduje, někdo
se ze zoufalství dá na pití.”
Ale proč nečinnost? Vždyť místní lidé si na ni nestěžují, sotva se k večeru
stačí narovnat. Řekl bych, že nečinnost vyplývá z toho, že se člověk octl na ci
zí půdě, ztratil svůj způsob života, kořeny, živé vztahy.
Novinář Nikolaj Naděždin potřeboval pouhé dva roky, aby zapomněl na
lásku ke svobodě a stal se věrným sluhou trůnu. Bujný a veselý Menšikov,
poslaný v roce 1727 do vyhnanství do Brjozova, vybudoval kostel, bavil se s
místními lidmi o marnosti světa, dal si narůst bradku, chodil v obyčejném žu
panu a během dvou let zemřel. Člověk by řekl, proč bylo pro Radiščeva tak
mučivé a nesnesitelné jeho pohodlné vyhnanství? Ale když mu pak v Rusku
hrozilo vyhnanství nové, spáchal ze strachu sebevraždu. A Puškin z vesnice
Michajlovskoje, z toho ráje na zemi, kde dej Bůh, aby člověk mohl žít, psal v
říjnu 1824 Žukovskému: “Zachraň mě (tj. před vyhnanstvím — A.S.), třeba
do pevnosti, třeba do Solověckého kláštera!” A nebyla to prázdná fráze, ta
ké gubernátorovi psal a žádal místo vyhnanství vězení.
My, co jsme poznali, co jsou to Solovky, se teď nemůžeme vynadivit: v ja
kém hnutí mysli, v jakém zoufalství a nevědomosti mohl pronásledovaný
básník zahazovat Michajlovskoje a prosit o Solověcké ostrovy? ...
To je právě ta temná síla vyhnanství — prostého přemístění člověka se svá
zanýma nohama. Poznali ji již vládcové starověku, okusil ji Ovidius.
Prázdnota. Ztracenost. Život životu zcela nepodobný.

Na seznamu nástrojů útlaku, jež měla zářivá revoluce navždy smést, bylo
pochopitelně někde na čtvrtém místě také vyhnanství.
Ale sotva revoluce začala dělat první krůčky svýma nejistýma nožkama,
ještě nezralá, pochopila, že bez vyhnanství to nejde! Vyhnanství v Rusku ne
existovalo snad rok, možná, že tři. A brzy začalo to, čemu se říká nyní depor
tace — vyvážení nežádoucích živlů. Tady je skutečný výrok lidového hrdiny,
později maršála, o roce 1921 v Tambovské gubernii: Rozhodli jsme se pro
vést rozsáhlé vystěhování banditských (rozuměj: “partyzánských” — A.S.)
rodin. Byly zřízeny velké koncentrační tábory, do nichž tyto rodiny byly
předběžně posílány.” (proloženo mnou — A.S.)
Jenom proto, že bylo pohodlnější lidi zastřelit na místě, než je někam vézt,
po cestě hlídat a živit, pak je někam nastěhovat a zase hlídat, jen proto neby
lo zavedeno normální vyhnanství v době válečného komunismu. Ale již 16.
října 1922 byla při NKVD zřízena stálá komise pro vystěhování “sociálně ne
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bezpečných osob, příslušníků antisovětských stran”, tj. všech, kromě bolše
vické. Doba vyhnanství byla tříletá. Takže již na počátku 20. let instituce vy
hnanství působila normálně a systematicky.
Je pravda, že pro kriminální vyhnanství obnoveno nebylo: byly již přece
nápravně pracovní tábory, ty to zvládly. Ale politické vyhnanství se stalo vý
hodnějším, než kdykoli jindy: opoziční tisk neexistoval, takže se vystěhování
stalo něčím utajeným. A pro lidi z okolí, kteří vyhnance znali zblízka, bylo
tříleté klidné, vlídné vyhnanství spíše něco jako lyrické výchovné opatření —
po zkušenostech s popravami z dob válečného komunismu.
Z tohoto tichošlápkovského preventivního vyhnanství se však lidé domů
nevraceli, a pokud se vrátili, sebrali je brzy znovu. Jednou vtažení do sítě, za
čínali bloudit po Archipelagu a poslední kruh končil vždycky v jámě. Lidé
pro svou bezstarostnost úmysly mocných hned neprohlédli. Moc ještě neby
la dost pevná, aby mohla vymýtit všechny nepohodlné naráz. Takže odsou
zené zatím nevyhlazovali ze života, ale jen z lidské paměti.
Vyhnanství se obnovovalo o to snáz, že cesty dřívějších transportů ještě
nezarostly, sibiřská, archangelská a vologodská krajina se ani trochu nezmě
nila, lidé se tu ani za mák nedivili. (Ostatně státnický rozum se tím nespokojí,
něčí prst si ještě zajezdí po mapě šestiny světa, a velký Kazachstan, právě při
pojený k Sovětskému svazu, se také bude svými dálkami pro vyhnanství ho
dit, na Sibiři se také najdou místa ještě vzdálenější.)
Z tradice vyhnanství však zůstala jistá překážka: příživnické přesvědčení
vyhnanců, že je stát musí živit. Carská vláda se neodvážila nutit vyhnance,
aby rozmnožovali národní produkt. Profesionální revolucionáři považovali
práci za ponižující. V Jakutsku měl vyhnanec právo na 15 desjatin půdy (65
krát víc, než má teď kolchozník). Revolucionáři se nijak neměli k tomu, aby
tu půdu obdělávali, o půdu však velmi stáli Jakuti a dávali revolucionářům
“odstupné”, pacht, a platili naturáliemi. Revolucionář, který přijel s prázd
nýma rukama, se ihned stával věřitelem Jakutů. Vedle toho carská vláda pla
tila svému politickému nepříteli ve vyhnanství 12 rublů měsíčně na jídlo a 22
rublů ročně na oděv. Lepešinskij píše, že Lenin v šušenském vyhnanství do
stával (neodmítal je) 12 rublů měsíčně, Lepešinskij dostával 16 rublů, proto
že nebyl obyčejný vyhnanec, ale úředník ve vyhnanství. F. Kon nás teď pře
svědčuje, že to bylo velmi málo peněz. Víme však, že ceny na Sibiři byly 2 3krát nižší než v Rusku, takže erárni příspěvek pro vyhnance byl dokonce
nadměrný. V.I. Leninovi dal například možnost celé tři roky se bez starosti
zabývat teorií revoluce, na existenční potíže myslet přitom nemusel. Martov
píše, že za 5 rublů měsíčně měl byt a celodenní stravu, ostatní peníze utratil
za knihy a šetřil na útěk. Anarchista P. Ulanovskij říká, že až ve vyhnanství
(v Turuchanském kraji, kde byl spolu se Stalinem) měl poprvé v životě peníze
navíc, takže je posílal dívce, s níž se seznámil někde cestou, poprvé si mohl
koupit a ochutnat kakao. Sobí maso a jeseter byly téměř zadarmo, pěkný,
pořádný dům stál 12 rublů (měsíční příjem). Nikdo z politických nedostatek
neznal, peněžní příspěvek dostávali všichni mimosoudní vyhnanci. Oblečeni
byli všichni také dobře (a dobře oblečeni také přijížděli).
Ti, co byli ve vyhnanství na doživotí, v naší terminologii “lehcí kriminál
ní”, sice peníze nedostávali, ale erár iim dával zadarmo kožichy a veškerý
oděv a obuv. Na Sachalinu, jak zjistil Čechov, dostávali všichni vyhnanci dva
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ai tři roky a ženy během celé doby trestu erárni jídlo zadarmo, mimo jiné 40
zolotniků masa (to je 200 gramů) denně a chleba 3 funty (tj. “kilo dvě stě” ja
ko stachanovci v našich vorkutských táborech za 150 procent normy v dole).
Čechov sice říká, že chléb byl nepropečený a ze špatné mouky, ale v táborech
jistě lepší nebyl! Každý rok dostávali polokožíšek, kabát a několik párů obu
vi. A ještě se to dělalo tak, že casrký erár patil vyhnancům za jejich výrobky
záměrně vyšší ceny, aby jejich práci podpořil. (Čechov byl přesvědčen, že Sachalin jako kolonie Rusku nevynáší, že naopak Rusko tuto kolonii živí.)
Naše sovětské politické vyhnanství v tak nezdravých podmínkách jistě exi
stovat nemohlo. V roce 1928 uznal 2. všeruský sjezd administrativních pra
covníků stávající systém vyhnanství za neuspokojivý a žádal, aby “vyhnan
ství existovalo ve formě kolonií ve vzdálených, izolovaných místech a aby by
la zavedena soustava neurčitých rozsudků" (tj. bez stanovení délky trestu).
Od roku 1929 se začalo připravovat vyhnanství, spojené s nucenými pracemi.
“Kdo nepracuje, ať nejí”, tak zní princip socialismu. A jen na tomto soci
alistickém principu mohlo být sovětské vyhnanství založeno. Ale právě soci
alisté byli zvyklí dostávat ve vyhnanství jídlo zdarma! Sovětský erár si hned
netroufl tuto tradici zlomit a zpočátku svým politickým vyhnancům platil.
Jenomže pochopitelně ne všem, rozhodně ne kaerům, ale politikům, přitom i
mezi nimi existovala stupnice rozdílů: například v roce 1927 dostávali v Čimkentu eseři a esdekové 6 rublů měsíčně, zatímco trockisté dostávali 30 (přece
jen to byli bolševici). Jenomže to už nebyly carské ruble, za sebemenší ko
můrku se muselo platit 10 rublů měsíčně a za 20 kopějek denně bylo jídla vel
mi málo. Čím dál, tím hůř. V roce 1933 dostávali “politici” příspěvek 6 rublů
25 kopějek měsíčně. A v tomto roce, to si pamatuji velmi dobře, stálo kilo žit
ného chleba na volném trhu (bez lístků) 3 ruble. Takže socialisté už studovat
jazyky a psát teoretické práce nemohli, nezbylo jim nic jiného než dřít. A
když někdo začal pracovat, GPU mu sebralo i ten poslední mizerný příspě
vek.
Ale i když někdo pracovat chtěl — najít si ten výdělek bylo pro vyhnance
obtížné! Vždyť víme, že koncem 20. let u nás byla velká nezaměstnanost, prá
ce byla privilegiem lidí s neposkvrněným dotazníkem a členů odborů. Vy
hnanci jim nemohli konkurovat, nemohli se chlubit svým vzděláním nebo
zkušenostmi. Vyhnance navíc tížil dozor komandatury, bez jejíhož svolení
nesměla vyhnance žádná instituce přijmout. (Dokonce i bývalý vyhnanec
měl nepatrnou naději na dobrou práci: jeho občasnký průkaz byl ocejcho
ván.)
P. S-va vzpomíná, že v roce 1934 v Kazani začala skupina zoufalých vzdělanců-vyhnanců dláždit ulice. Komandatura je kárala: nač taková demon
strace? Ale jinou práci jim najít nepomohli a Grigorij B. operovi odsekl:
“Nepřipravujete náhodou nějaký menší proces? Že bychom se dali najmout
jako placení svědkové!”
Člověk se musel živit drobty.
Takhle to dopadlo s politickým vyhnanstvím. Nezbyl čas na spory a na
psaní protestů proti Credu. A nikdo už nepoznal to neštěstí, jak naložit s ne
smyslnou nečinností? Musel se starat, aby neumřel hlady. A aby neklesl a ne
stal se práskačem.
V prvních sovětských letech v zemi konečně osvobozené od staletého o
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troctví hrdost a nezávislost politických vyhnanců splaskla jako propíchnutý
balónek. Ukázalo se, že síla politických vyhnanců, jíž se bály dřívější úřady,
je iluzorní. Že tuto sílu vytvářelo a podporovalo pouze veřejné mínění. Ale
sotva na místo veřejného mínění nastoupilo mínění organizované, padli vy
hnanci se svými protesty a právy do rukou neomezené moci tupých, smrdutých gepáků a krutých tajných instrukcí (první z těchto instrukcí jsou z inici
ativy ministra vnitra Dzeržinského). Teď už bylo nemožné třeba jedinkrát
něco chraplavě zvolat, aspoň slovíčko o sobě říci, aby to uslyšeli venku. Je
stliže dělník poslal ze svého vyhnanství dopis do továrny, kde dříve pracoval,
byl dělník, který jej tam nahlas přečetl, ihned sám poslán do vyhnanství (Le
ningrad, Vasilij Kirilovič Jegošin). Vyhnanci neztratili jen peněžní příspě
vek, existenční možnosti, ale i všechna práva: jejich další zadržení, zatčení,
transportování bylo pro GPU ještě snazší, než když byli na svobodě — GPU
ničím neomezováno s nimi jednalo jako s gumovými panenkami. Nebylo nic
těžkého s nimi zatřást tak, jak se to stalo v Čimkentu: náhle bylo oznámeno,
že zdejší vyhnanství se ruší, a to během jednoho dne. Člověk musel během 24
hodin předat služební záležitosti, rozmetat a zlikvidovat byt, zbavit se zaříze
ní, zabalit a vydat se po stanovené trase. To není o moc lepší, než vězeňský
transport! Vyhnancův zítřek také není o moc jistější!
Nešlo však jen o to mlčení veřejnosti a tlak GPU — kdo byli sami vyhnan
ci? Tito domnělí straníci bez strany? Nemluvíme o kadetech, kadeti již nebyli
naživu, ty už vyhubili — ale co znamenalo v roce 1927 nebo 1930 považovat
se za esera nebo menševika? Nikde ve státě nebyla žádná aktivní skupina, od
povídající tomuto názvu. Dávno, od počátku revoluce, za deset let bouří a
varu, se nikdo znovu nepodíval na jejich programy, a i kdyby byly ty strany
náhle vstaly z mrtvých — stejně by nevěděly, jak si události vyložit a co na
vrhnout. V tisku se o nich mluvilo jen v minulém čase. Ti členové, kteří zůsta
li naživu, měli rodiny, pracovali ve svém oboru a na svoje strany dočista za
pomněli. Ale seznamy GPU jsou věčné. A tak náhle v noci na dané znamení
tyto králíky vytáhli a transportovali přes vězení například do Buchary.
Tak tam přijel v roce 1930. I.V. Stoljarov a setkal se tam se stárnoucími esery a esdeky, kteří se sem dostali ze všech koutů země. Byli vytrženi z normál
ního života a nezbývalo jim nic jiného než diskutovat, hodnotit politickou si
tuaci, navrhovat řešení, dohadovat se, jak by se vyvíjely dějiny, kdyby ...
kdyby ...
Takhle je dávali dohromady — ale ne proto, aby z nich vyrostla strana,
nýbrž proto, aby je potopili.
Vyhnanci 20. let vzpomínají, že jedinou živou a bojovou stranou v té době
byli sionisté-socialisté, jejich energická mládežnická organizace Gašemer a
legální organizace Gechaluc, jež zakládala zemědělské židovské komuny na
Krymu. V roce 1926 zavřeli celý jejich ÚV a v roce 1927 sebrali veselé kluky a
holky do 15-16 let a odvezlije z Krymu do vyhnanství. Dostávali Turtkul a ji
ná ostrá místa. To byla skutečná strana — jednotná, vytrvalá, přesvědčená o
své pravdě. Neusilovali však o společný cíl, nýbrž o svůj vlastní, dílčí: chtěli
žít jako národ, žít pro svou Palestinu. Komunistická strana, která se dobro
volně zřekla vlasti, však nemohla strpět omezený nacionalismus ani u jiných.
Do začátku 30. let mezi vyhnanci ještě existovala solidarita a svépomoc
(například eseři, esdekové a anarchisté, kteří byli ve vyhnanství v Čimkentu,
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kde bylo dost práce, vytvořili tajný svépomocný fond pro své “severní” neza
městnané kamarády). Sem tam ještě společně vařili, starali se o děti, shro
mažďovali se, navštěvovali se. Ještě společně slavili ve vyhnanství 1. máj (a
demonstrativně ignorovali Říjen). Ale ve 30. letech ustane i tohle všechno —
nad skupinami vyhnanců bude všude mrkat dravčí oko operativního sekto
ru. Vyhnanci se začnou jeden druhému vyhýbat, aby si NKVD nemyslelo, že
jde o “organizaci” a nezačalo “znova zavírat". (Ale tento soud je právě stejně
čeká.) Také v rámci státního vyhnanství zvolí druhé, dobrovolné — samotu.
A to je právě to, co Stalin zatím od nich potřebuje.
Vyhnanci byli slabí také proto, že byli izolováni od místního obyvatelstva:
to bylo pronásledováno za jakékoli styky s vyhnanci, provinilce posílali do
vyhnanství zase jinam, mládež byla vylučována z komsomolu.
Vyhnanci byli také oslabeni špatnými vztahy mezi stranami, které se vy
tvořily v sovětských dobách a zvláště se zhoršily od poloviny 20. let, kdy se ve
vyhnanství objevila spousta trockistů. Ti uznávali za politické výhradně sebe.
Ale ve vyhnanství 20. let přece nebyli jen socialisté — především (což s po
stupujícími léty platilo stále víc) tu byli nesocialisté. Proudili sem také prostě
bezpartijní intelektuálové, ti duchovně samostatní lidé, kteří novému řádu
překáželi. A bývalí — nedobití v občanské válce. A dokonce i kluci — za
“foxtrot”. A spiritisté. A okultisté. A duchovenstvo — zpočátku ještě smělo
ve vyhnanství sloužit mše. A prostě věřící, prostě křesťané nebo rolníci, jak si
to Rusové před mnoha staletími přeonačili.
A všichni se dostávali pod dohled stejného operativního sektoru, rozpa
dali se a mrtvěli.
Vyhnance lhostejnost okolí vyčerpávala, ztratili vůli k útěkům. Pro vyhnance carských dob byly útěky něco jako příjemný sport: pět útěků Stalina,
šest útěků Nogina — nehrozila jim za to ani kulka ani katorga, vrátili se pro
stě po zábavné cestě na místo. Ale kostnatější a ztěžklé GPU od poloviny 20.
let zavázalo vyhnance vzájemným ručením: všichni příslušníci dané strany
jsou za svého uprchlíka zodpovědní! Útlak byl už tak tíživý, už se natolik ne
dalo dýchat, že socialisté, ještě nedávno hrdí a nezkrotní, toto ručení na sebe
vzali. Teď svým vlastním stranickým rozhodnutím sami sobě útěky zakazo
vali.
A také kam utíkat? Ke komu utíkat? Kde je ten lid, k němuž by se dalo utí
kat?
Prohnaní chytráci rychle vyrobili teoretické zdůvodnění: není vhodná do
ba, je třeba čekat. Na boj také není vhodná doba, je třeba čekat. N.J. Mandelštamová píše, že počátkem 30. let se čerdyňští socialisté ve vyhnanství odpo
ru již zcela vzdali. Že dokonce žili s pocitem neodvratné zkázy. A prakticky
doufali jen v jedno: aby, až budou dostávat nový trest, se to obešlo aspoň bez
dalšího zatčení, aby to člověk mohl podepsat hned na místě — tak si aspoň
každý uchová skromný, zavedený každodenní život. A měli jediný morální
úkol: zachovat si až do konce lidskou důstojnost.
Pro nás je toto poznání podivné! Po tom, co se z nás v táborech katorgy
stal z utlačených, osamělých jedinců pevný celek, nepochopíme, jak se socia
listé z celku, již vytvořeného a prověřeného v akci, zase rozpadli na bezmoc
né jedince. V našich dobách spěje veřejný život k rozšíření prostoru a plnosti
(vdech), zatímco tenkrát spěl k útlaku a zúžení (výdech). Naší době nepříslu
ší, aby soudila tu minulou.
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Vyhnanství mělo ještě mnoho gradací, a to vyhnance také rozdělovalo a
oslabovalo. Existovaly různé intervaly výměny osobních průkazů (někdy to
bylo každý měsíc a pokaždé s úmornými procedurami). Kdo se nechtěl do
stat do horší kategorie, musel dodržovat pravidla.
Do začátku 30. let byla zachována i nejměkčí forma: nikoli vyhnanství, ale
mínus. V tomto případě trestaný neměl stanoveno místo pobytu výslovně,
mohl si je vybrat, ale mínus tolik a tolik měst. Jakmile si však místo pobytu
jednou zvolil, musel tam zůstat také po dobu tří let. Minusový občan se ne
musel pravidelně hlásit na GPU, ale neměl právo odjet. V letech nezaměst
nanosti pracovní úřad těmto lidem práci nedával. Jestliže si někdo práci se
hnal, nutili vedení, aby ho propustilo.
Mínus byl jako špendlíček: připíchl obtížný hmyz na místo. Ten pak pokorně
čekal, až přijde čas opravdového zatčení.
Navíc tu byla víra v ten pokrokový řád, který nemůže potřebovat vyhnan
ství a také je mít nebude! Víra v amnestii zejména u příležitosti slavného 10.
výročí Října!...
A amnestie přišla, amnestie nastala. Čtvrtinu trestu (ze tří let - 9 měsíců)
vyhnancům promíjeli, ale ne všem. Protože se však už hrál Velký pasiáns a
po třech letech vyhnanství následovaly tři roky politického izolátoru a pak
znovu další tři roky vyhnanství, neměly tyto prominuté měsíce žádný vý
znam.
Pak už nastávala doba nového soudu. Anarchista Dmitrij Benediktov byl
zatčen ke konci tříletého tobolského vyhnanství (1937) na základě kategoric
kého a přesného obvinění: “šíření pověsti o státní půjčce” (jaképak pověsti o
státní půjčce, která se vypisuje každoročně stejně nevyhnutelně, jako v máji
rozkvétají stromy?!) a “nespokojenost se sovětskou vládou” (vyhnanec pře
ce musí být se svým osudem spokojen!). A co tedy za zločiny tak hrozné?
Smrt zastřelením do 72 hodin a bez možnosti odvolání!
Úryvek z epopeje Souostroví Gulag, jejíž třetí díl v českém překladu vydala
KONFRONTACE, Werdhoelzlistrasse 14, CH-8048 Ziirich.
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Evropa jinak uspořádaná?
Jan Tříska
Pokračující krize v Polsku, plná vážných potíží pro Sovětský svaz, narušuje
nejenom stabilitu Východní Evropy, ale ukazuje také mnohem jasněji než kdy
koliv předtím rostoucí disharmonii v Západní Evropě, která vytváří nové pro
blémy pro Spojené státy. Je možné, že ani Atlantické spojenectví ani Sovětský
blok už neslouží cílům, pro něž byly před téměř čtyřiceti lety utvořeny?
Dá se dokázat, že požadavky, možnosti a mocenské prostředky vítězných
mocností, které zformovaly svět po 2. světové válce, už neodpovídají politické,
ekonomické, sociální a vojenské realitě dneška. Svět presidentů Roosevelta a
Trumana, maršála Stalina, ministerského předsedy Churchilla, generála de
Gaulla a presidenta Čankajška je dávno pryč. Nové problémy jsou jiné než ty
staré a stará řešení se na ně nehodí. Evropa už není středem světové bezpečnosti.
Přemýšliví pozorovatelé stále častěji kladou otázku, do jaké míry zaručují
NATO a Varšavský pakt, obě aliance, které proti sobě v Evropě stojí, bezpeč
nost Evropy a bezpečnost světa.
Polská krize

Vyhlášení stanného práva v Polsku v prosinci 1981 bylo víc nežjasnou znám
kou toho, že je sovětský blok zastaralý, ekonomicky neefektivní, politicky těž
kopádný a společensky škodlivý; zatím to byl nejlepší důkaz o naprostém selhá
ní komunistického způsobu vlády.
V Polsku po 2. světové válce to nebyla samozřejmě první otevřená výzva vůči
vládnoucím komunistům. V roce 1956 se dostal k moci jako tajemník strany
Wladyslaw Gomulka, který nebyl Sověty oblíben. Vynořil se po hněvivých pro
testech proti cenám potravin a všeobecnému nedostatku. Gomulka zahájil “ja
ro v říjnu”, období plné nadějí, které však nemělo dlouhého trvání. V roce 1968
se Gomulkův režim vyvinul v tradiční autokratickou byrokracii. V duchu stu
dentského hnutí oné doby i polští studenti dali najevo svou nespokojenost. Roz
hněvaní dělníci přivezení v autobusech se s nimi utkali tváří v tvář a ztloukli de
monstrující studenty.
Gomulka přežil, ale v roce 1970 byla jeho pozice ohrožena ekonomickou kri
zí. Vláda “upravila” ceny. Nepokoje vyvrcholily v úplném uzavření loděnic na
baltském pobřeží a protestující davy vypálily sekretariát komunistické strany v
Gdaňsku. V polovině prosince vláda reagovala násilím a na dělníky se střílelo.
Rebelie byla zastavena. Krátce nato však byl Gomulka odstaven a nová vláda
vedená Edwardem Gierekem odvolala během několika měsíců zvýšení cen.
V roce 1976 se i Gierek snažil zvednout ceny potravin, aby pomohl ekonomii,
a taky on musel čelit nepokojům. Důsledkem těchto událostí byl vznik KORu Komitétu obrony robotniczej. Skupina intelektuálů, která stála u jeho zrodu,
překročila tak hranici mezi inteligencí a dělníky, jež byla problémem dissidentského hnutí od samého počátku. Význam existence KORu se plně projevil v
srpnu 1980, když zvýšení cen masa a nízké dělnické mzdy vedly ke stávkám po
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celé zemi. Tento protest dostal podobu mohutné výzvy komunistické straně.
Zrodila se Solidarita, která byla až dosud nejsilnějším protestním hnutím.
I když byly v průběhu měsíců udělány mnohé ústupky vůči Lechu Walesovi a
Solidaritě, polská komunistická strana nemohla přežít výzvu dělníků, proletá
řů, jejichž jménem měla vládnout. Legitimita strany byla zničena, monopol její
moci zlomen. Nebýt vojenské podpory, strana by byla nucena přijmout plurali
stický politický systém a musela by se podílet na moci s odbory, katolickou cír
kví, intelektuály a snad i s parlamentem. Zhroucení strany, její rozklad a předá
ní moci armádě prokázaly, že řízená, komunistická ekonomie stalinského typu
není s to vyhovět požadavkům moderní společnosti.
Stanné právo a vojenská okupace Polska je však jen krátkodobou přestáv
kou, opatřením, které má “znormalizovať’ zbankrotělé ekonomické, sociální a
politické podmínky v zemi. To však není natrvalo. Nejenom že je to ekonomi
cky neobvyklé, příčí se to také charakteru komunistického myšlení. Vojenská
diktatura je načichlá podezřelým bonapartismem; armáda je a vždy byla pova
žována za největší nebezpečí pro vládu strany. Pokud jí nebylo zapotřebí, měla
být držena v dobře zazátkované láhvi jako duch a pak se jí mělo použít jen za
dobře kontrolovaných podmínek.
V době, kdy bylo stanné právo vyhlášeno, nejméně sedm tisíc lidí bylo inter
nováno. I když nebyl konec stanného práva v dohledu, za půl roku se tento po
čet snížil na nějakých 1750. O půlročním výročí bylo propuštěno asi 250 interno
vaných a v některých oblastech byl zrušen zákaz vycházení v noci.
Ale co se stane, když stanné právo skončí? Strana si bude muset poradit se
stejnými lidmi a se stejnými problémy, s nimiž se nedokázala vypořádat už dří
ve. Dejme tomu, že země dostala svou lekci. Dodnes však zde nebyla žádná změ
na v nevyhovující politické, ekonomické a sociální struktuře a v institucích - a o
žádných větších změnách se ani neuvažuje. Stanné právo bylo zavedeno, aby za
bránilo ekonomickému zhroucení, aby zachránilo komunistický systém, aby se
získal čas. Stávky byly zakázány, byly zavedeny tvrdší zákony, uloženy přísnější
kontroly a na denní pořádek se dostalo zastrašování a policejní brutalita. To
všechno se však odehrálo v Polsku i dříve v rozličných podobách - v krizi roku
1956, při nepokojích v roce 1970 a za stávek a demonstrací v roce 1976. Aktivisté
byli znovu a znovu biti (a někdy i zabiti), zavřeni, souzeni a uvězněni. Pro Polá
ky to není nic nového a není to nic nového ani pro jejich vládce. Ti se uměli s
předchozími krizemi vždy vypořádat. Jejich opatření pozůstávala v každé in
stanci ve výjimečných zásazích, jež byly vždy stejné, potrestat viníky, dát obyva
telstvu se sovětskou pomocí co možná nejvíc toho, co chtělo, ale za žádnou cenu
nerozbít starý pořádek.
Současná polská krize se však od minulosti liší ve dvou důležitých věcech: za
prvé je to krize mnohem širší, mnohem intenzivnější a její zaměření rozsáhlejšíjasné svědectví jak o kumulativních účincích minulosti, tak o vážnosti společen
ského vření. A za druhé dělníci objevili něco, co nikdy předtím nevěděli: zjistili,
že mají moc. Jsou si vědomi toho, že odepřou-li politickému systému svou práci,
vláda se zhroutí. Tři straničtí vedoucí byli takto zbaveni moci: Gomulka v roce
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1970, Gierekvroce 1980 a Kania v roce 1981. Dělníci objevili,že mají-li odvahu,
mohou být pány svého osudu. Octli se v nové, důležité roli, o níž nevěděli, že ji
mohou hrát. Zapomenou to stěží.
Toto je lekce Polska v roce 1982. V současné situaci vyvrcholilo hluboké a po
stupující odcizení mezi sociálními silami na jedné straně a zastaralými politický
mi strukturami na straně druhé. Strana se nenaučila, jak si poradit se změnou
společnosti. Bojí se jí a to je její úpadek. Není zde známky, že by se generál Jaruzelski v tomto ohledu nějak lišil od svých předchůdců. Tak jako oni se zabývá je
dině symptomy. Dělnictvo se vynořilo jako sociální síla, která má svou vlastní
soudržnost, již v minulosti neznalo. Pokud vláda nevyhoví jeho základním po
žadavkům na trvalé a institucionalizované bázi, pak je stagnace a zkáza polské
ho politického systému neodvratná. Vyhovět dělnickým požadavkům se zdá
vládě Jaruzelského nemyslitelné. To však naopak vede k hluboké a neustále po
kračující labilitě Východní Evropy pod sovětskou kontrolou.
Východní Evropa a Sovětský svaz

S jedinou možnou výjimkou Maďarska nejenom Polsko, ale všechny výcho
doevropské země jsou na tom ekonomicky špatně. Nedostatek pracovních sil,
který je důsledkem zpomalení růstu obyvatelstva, neuspokojivý pokrok v tech
nice, zastaralý průmysl, nevýkonné zemědělství, rostoucí cena dovozu a ohrom
ný deficit v tvrdé měně (asi 60 miliard v roce 1981) přivádějí Východní Evropu
do vážné ekonomické krize. Východoevropská závislost na Sovětském svazu se
začíná podobat závislosti na podpoře pro chudé. Rozhodne-li se Západ, jak se
může stát, že finančně nevypomůže, pak zde není nic, co by mohla Východní
Evropa bez sovětské pomoci udělat. Sovětský svaz může být tentokrát tvrdě při
tlačen k tomu, aby ještě jednou Východní Evropu vykoupil. Kdyby Sovětský
svaz odepřel Východní Evropě své dodávky, kredity a kdyby přestal z Východní
Evropy dovážet, povede to zcela jistě k ekonomické zkáze Východní Evropy.
Sovětský svaz sám se zdá být v období kritického obratu. Sovětská ekonomie,
druhý největší ekonomický systém na světě, je vážně nemocná. Sovětská nalezi
ště nafty na východ od Uralu vysychají, produktivita práce upadá, pokračuje za
ostávání techniky v nevojenských oborech a zemědělství se hroutí. Opakující se
neúspěšné žně vedly k podstatnému zvýšení dovozu obilí (kolem 7 miliard v roce
1981). Moskva dnes dluží Západu skoro 20 miliard dolarů, téměř o jednu miliar
du víc v krátkodobých dluzích, než si může dovolit. V prosinci 1981 a v lednu
1982 prodala skoro deset tun zlata a velké množství diamantů a nafty, což je
známkou potíží, protože velká množství vrhaná na trh snižují ceny. Aby mohl
financovat svou rozpínavost za hranicemi - ve Východní Evropě, na Kubě, v
Afghánistánu, na čínských hranicích, v Kambodži a ve třetím světě - Sovětský
svaz potřebuje zdravou ekonomii, kterou nemá.
Pro Východní Evropu v důsledku toho budoucnost vyhlíží špatně. V soutěži o
ztenčující se sovětské zdroje s tak mocným uchazečem, jako je sovětská vojen
ská mašinérie, Východní Evropa prohraje.
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Budoucnost Evropy

V současné době vývoj v Polsku prohloubil i potíže v Západní Evropě. Atlan
tické společenství, americko-západoevropská koalice téměř půl miliardy lidí,
která existuje skoro čtyřicet let, prožívá obtížné období. Neshody mezi Wash
ingtonem a jeho spojenci v NATO se týkaly takových základních otázek jako je
détente, obchod mezi Východem a Západem, ekonomie, kontrola zbraní a vý
daje na zbrojení. S krizí v Polsku se objevily nové sporné problémy jako je reak
ce Západu na stanné právo v podobě sankcí, vysoká zadluženost Polska u zá
padních věřitelů a výstavba plynovodu ze Sibiře do Západní Evropy. Podrob
nější analýzy ukazují, jak rychle narůstá rozdíl mezi politickými, ekonomickými
a vojenskými zájmy představami Spojených států a Západní Evropy - rozdíly,
které vedou některé pozorovatele k otázce, jak dlouho toto spojenectví vydrží či
jak dlouho by mělo vydržet. Neměly by měnící se podmínky a snižující se stabi
lita Východní stejně jako Západní Evropy vést k novému uvážení pořádku, kte
rý se vytvořil po 2. světové válce, a snad i k tomu, aby se promyslil znovu kon
cept Evropy jako celku?
Evropa byla rozdělena na dvě části - na Západ a Východ - na Jaltě v únoru
1945. Nebylo to vědomé rozhodnutí. Formální plán, který přidělil spojencům
okupační zóny v Německu, se však stal výkonným prostředkem rozdělení na
Východ a Západ. Ruská okupační zóna se stala Východním Německem a tři zá
padní zóny - americká, britská a francouzská - se staly Západním Německem.
Berlín byl rozdělen stejným způsobem a také Rakousko bylo takto rozděleno.
Sovětský svaz později přidal ty země na východě, které ležely na jejich straně
okupační linie (která byla dohodnuta) - Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bul
harsko. Albánie, Jugoslávie a Československo se připojily rovněž k sovětské
Východní Evropě. Nová “Západní Evropa”, která se po 2. světové válce vyno
řila za hranicemi Západního Německa a Západního Berlína, byla uznána za pří
tele a spojence skrze Trumanovu doktrínu v Řecku a Turecku z roku 1947 a skr
ze Marshallův plán z roku 1948, který platil na západ od nové východoevropské
hranice. Formálním vyjádřením těchto dvou skupin jako sovětského a ameri
ckého spojenectví se stala Varšavská smlouva a NATO. Tak byla rozdělena
Evropa na Východ a Západ a toto rozdělení bylo uznáváno desítky let. Helsin
ská dohoda z roku 1975 je jenom potvrdila.
Zbigniew Brzezinski, který byl poradcem národní bezpečnosti v Carterově
administrativě, nedávno napsal, že přišel čas, kdy by se USA měly “distanco
vat” od jaltského uspořádání, které je symbolem “americko-sovětského spik
nutí”, jak rozdělit Evropu. Jak francouzský president Francois Mitterand tak
německý kancléř Helmut Schmidt položili otázku stability jaltského dědictví.
W.W. Rostow, poradce pro národní bezpečnost za presidentů Kennedyho a
Johnsona argumentoval, že potřebujeme “dalekosáhlý plán na ukončení kon
frontace ve Střední Evropě, která se po třicet pět let považovala za cosi normál
ního”.
Významní žurnalisté jako Joseph C. Harsch a Mark Hopkins se také zabývali
dědictvím Jalty, přičemž Mark Hopkins uvažoval o faktu, že hnutí Solidarity
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porušilo starou evropskou rovnováhu danou na Jaltě a zdůraznil, že “musí být
vypracováno nové řešení, které by mělo být v sovětském státním zájmu a ne aby
potěšilo Američany”. A Hodding Carter, oficiální mluvčí státního departmentu
za Carterovy administrativy, nedávno napsal, že “co je nepochybně potřeba, je
velká transatlantická debata podobná té, která předcházela americké rozhod
nutí na sklonku čtyřicátých let, připojit se ke spojenectví a posílit je. Uznávaný
stanfordský germanista Gordon Craig poznamenává, že “se objevují známky
rozkladu evropského systému, který existoval tak dlouho”.
Snad přišel čas, jak dokládá Charles Gati z Kolumbijské university, k vyjed
návání:
Vezmou-li se v úvahu chronická nestabilita oblasti, ekonomické a
politické náklady na udržování impéria a přidají-li se k tomu vnitřní potřeby a
problémy, pak by sovětští vůdci mohli být v pokušení vyjednávat - pokud ovšem
mohou dosáhnout podpory Západu pro nový koncept evropské stability a dosáhnou-li ekonomické podpory pro sebe a svoje spojence.”
Proč nedat na pořad celou Evropu? Největším zájmem obou supervelmocí,
Spojených států i Sovětského svazuje zájem globální, převažujícím středem po
zornosti je bezpečnost světa, v němž Evropa je jen jednou, i když důležitou částí.
NATO a Varšavská smlouva se na druhé straně zabývají toliko bezpečností
Evropy. Jenom supervelmoc může zadržet druhou supervelmoc a zabránit nu
kleární válce. Jak poznamenal Ronald C. Naim, který píše pro Wall Street
Journal, společenství jako je NATO a Varšavský pakt “zvyšují nebezpečí tím, že
násobí možnosti, jak by válka mohla začít, aniž by přitom skýtaly prostředky
odpovídající prospěchu zítřka: odvrácení nukleární války a zabránění nukleár
nímu vydírání.”
Od 2. světové války ve světě došlo k podstatným změnám v kvalitě, rozsahu a
zaměření armád i strategie. NATO a Varšavský pakt zůstaly díky této mimořád
né vývojové proměně v technických prostředcích i ve strategii pozadu. Co bylo
kdysi podstatné pro bezpečnost světa, má dnes význam pouze regionální - je to
důležité, ale není to životně důležité. Možná, že přišel čas vyřadit Evropu ze hry
supervelmocí, kam už dlouho nepatří, nejenom kvůli bezpečnosti světa, ale kvů
li samotným Evropanům. Po téměř čtyřech desetiletích 420 miliónů Evropanů
(250 miliónů v Západní Evropě a 170 miliónů ve Východní Evropě) by se mělo
už konečně postarat o svůj vlastní osud. Bylo by v jejich zájmu, kdyby kontro
lovali a řídili svoje vlastní záležitosti, zatímco supervelmocí by se staraly jedna o
druhou, o svou vlastní roli ve světě a o svou vlastní snahu po přizpůsobení. Zájmy
Evropy a zájmy supervelmocí nikdy nebyly tak rozdílné a tak heterogenní jako
jsou dnes a jejich rozdílnost bude časem jen narůstat.
Hlavním argumentem proti takovéto analýze je námitka, že sovětští předsta
vitelé, tradičně posedlí vlastní bezpečností až paranoidně, by nikdy dobrovolně
nesouhlasili se stažením sovětských vojsk z Východní Evropy, jež tvoří jejich
cordon sanitaire. To je možná pravda. Ale to nebrání vidět to jako otázku. Po
kud ji nepoložíme, nikdy nebudeme znát odpověď.
S příslušným souborem záruk, které by zabezpečily neporušitelnost sovětské
bezpečnosti v Evropě, s vyváženým vojenským odpoutáním, s neutrálním a bez-
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atomovým pásmem (jak je navrhoval Spojeným státům polský ministr zahrani
čí Adam Rapacki v roce 1958) mohou Rusové považovat souborný mírový plán
pro Evropu za hodný úvahy. Nadto jsou zde precedenty. Sověti souhlasili se sta
žením ze Sověty okupovaného Rakouska v roce 1955 výměnou za rakouskou
neutralitu. Kromě toho mezi rokem 1958 a 1964 po Rapackého plánu (který So
věti podporovali) Sověti přednesli řadu vlastních návrhů na snížení zbraní v
Evropě: začít vyjednávání o neutralizaci a demilitarizaci obou německých států;
udělat z Berlína svobodné město s otevřenými a zaručenými přístupovými cesta
mi přes Východní Německo; dokonce i stáhnout postupně sovětská vojska z Vý
chodní Evropy výměnou za stažení amerických vojsk z Evropy Západní. Spoje
né státy zamítly všechny tyto sovětské návrhy z mnoha důvodů, ale především
proto, že nezaručovaly sjednocení Německa. Západ však nepředložil vlastní ná
vrhy. Nedostatek iniciativy ze strany Spojených států je ve skutečnosti ustavič
ným problémem.
Vyjednávání by byla obtížná, vleklá, neuspokojující. Možné výhody by však
byly nejlepší možnou investicí pro všechny zúčastněné - pro Američany, pro Ru
sy a samozřejmě Evropany.
Přivítali by Západoevropané takový vývoj? Se svými technicko-ekonomickými a řídícími schopnostmi, uměním diplomacie, kulturními statky, velkým
trhem, zásobami energie a fungujícími vztahy k bývalým koloniím by Západní
Evropa mohla v tomto ohledu pokročit sama dopředu. Jedinou všeobecnou sta
rostí by mohlo být sjednocení Německa.
Připouštím, že by to byl problém. Východní Německo by se pravděpodobně
přiklonilo k Západnímu Německu. Nikdo nechce německé sjednocení - nechtějí
je v Západní Evropě, nechce je Východní Evropa, nechce je SSSR ani USA.
Vzpomínky na předválečné Německo jsou stále ještě živé a sjednocené Německo
by narušilo rovnováhu sil v Evropě, jako se to stalo při sjednocení Německa v
19. století. Neutralizace Německa na způsob Rakouska není realistická; největ
ší země v Evropě s osmdesáti milióny obyvatel, jednotné Německo by stěží bylo
kandidátem na neutralitu. Německo by pravděpodobně muselo zůstat rozděle
no.
Východoevropané by tento nový vývoj z celého srdce uvítali. Dal by jim svo
bodu v manévrování, o níž se jim nikdy nesnilo, i když by stále žili ve stínu SSSR
tak jako Finsko. Stažení sovětských vojsk z Východní Evropy by znamenalo, že
Sověti zmizí z evropského kontinentu. SSSR by stále byl jedinou supervelmocí
v Evropě: jeho možnosti, vliv a moc by zůstaly. Ale tak jak se Západní Evropa
bojí finlandizace, Východní Evropa by se z ní radovala. Podržela by si zdravý
respekt ke svému sousedu, Sovětskému svazu. Ale doma by si mohla experimen
tovat různým způsobem a to by mohlo být cenné.
Po více než třiceti letech sovětské nadvlády je Východní Evropa stále jiný svět
než Sovětský svaz ekonomicky, sociálně, kulturně i politicky. Východoevrop
ské země se mohou mezi sebou navzájem lišit, ale od Sovětského svazu se liší
mnohem víc. Tradice alespoň jakýchsi politických svobod je stále živá; vzpo
mínky na systém více stran v některých východoevropských zemích nebyly za
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pomenuty; touha připojit se znovu k Západu aspoň kulturně, ekonomicky i so
ciálně je značná. Požadavek změn - a potenciální reakce politických elit, kdyby
ji SSSR dovolil jako ve Finsku - je nesrovnatelně větší než v Sovětském svazu.
Neutralizace, která by ponechala východoevropské přátelství se Sovětským
svazem v zahraničních otázkách nedotčeno, by otevřela nové, zdravé politické
možnosti a výběr v domácích záležitostech. Marnotratná stalinistická ekono
mie, která tlumí iniciativu jednotlivců, by mohla být nahrazena smíšenou eko
nomií nebo i ekonomií trhu, jež odměňuje technické novátorství a usilovnou
práci; nový společenský pluralismus by podnítil účast občanů na záležitostech
obce; přímočarý kulturní život by dal vzniknout zdravé kulturní tvořivosti; a
komunistické strany s jejich monopolem politické kontroly by byly přinuceny
soutěžit o přízeň voličů s ostatními marxistickými i nemarxistickými stranami.
Nechci říct, že by přes noc bylo ve Východní Evropě všechno v pořádku a že by
všechny její problémy byly vyřešeny. Chci však říct, že lidem by byla dána opravdová šance, jednoznačná příležitost praktikovat ekonomickou a politickou
demokracii, která jim byla po všechna ta léta odpírána. Tak jako Finsko by se
Východní Evropa nestala antisovětskou, ale jako Finsko by byla odpovědna za
svůj vlastní osud.
Mnoho problémů se bude muset nepochybně zvážit, diskutovat o nich a roz
řešit je předtím, než bude možno začít s jakýmkoli plánem na stažení. Zbigniew
Brzezinski však tvrdí, že americko-sovětské vztahy dosáhly kritického bodu.
Směr jejich vývoje může být různý: “Obě strany se stávají vězni nebezpečné dy
namiky a Polsko slouží jako katalyzátor rostoucího nepřátelství.” Dnes je mož
ná zapotřebí odvážné, imaginatívni a široké strategie a ne obvyklého příštipkaření na okrajích. “Pohodlná koexistence bez nebezpečí není ještě možná, ale
konfrontace už není představitelná,” varovala historička Flora Lewis. Nedělat
nic je možná pro udržení míru v Evropě nebezpečnější než začít takový dialog.
Jan F. Tříska je profesorem politických věd ve Stanfordu a je odborníkem na Rusko
a Východní Evropu. Tento článek je adaptací přednášky z roku 1982 na universitní
konferenci.
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150 000 slov
V pestré paleté časopisů psaných česky a slovensky, které dnes na Západě vycházejí
a které vždycky nějak najdou cestu za zadrátované hranice Československa, se vloni
objevil nový přírůstek. Jmenuje se “150.000 SLOV”, vychází třikrát do roka a
specializuje se pouze na překlady. V podtitulu nového časopisu stojí, že jsou to “texty
odji nud” a v úvodním prohlášení redakce, kterou řídí A.J. Liehm, se píše o jejich
potřebě signalizované především z domova. Výběr překladů ze světového tisku i ze
zajímavých knih, které po světě vycházejí, má podle slov redakce rozšířit nejen
informace, ale také ukázat nejrozličnější stanoviska a přístupy a poskytnout tak
podklady pro srovnání, vlastní úvahy a závěry.
První tři čísla 150.000 SLOV se tohoto úkolu zhostila víc než úspěšně. Jejich obsah
je informativní i podnětný, překlady jsou kvalitní a výběr textů prozrazuje zkušenou
ruku.
Situaci v zemích střední a východní Evropy se věnuje obzvláštní péče, jak o tom
svědčí tematické celky o jednotlivých zemích v každém čísle. Je zde přetištěn program
Solidarity, rozhovor s filosofem Leszkem Kolakowským o tom, že marxismus je dnes
v Polsku absolutně mrtvý, neobyčejně zajímavá úvaha Czeslawa Milosze Jiná Evropa o
historické kontinuitě a o vzájemném vztahu Poláků a Rusů i reportáž francouzského
autora Paula Thibauta Zlý sen o prvních dnech stanného práva v Polsku. Najdeme zde
obsáhlý článek o úpadku sovětského zdravotnictví publikovaný před časem v
časopisu The New York Review of Books, dopisy z Budapešti, zprávu o návštěvě
Československa z pera amerického novináře i německého autora, který se narodil
koncem dvacátých let v Brně a po válce byl odsunut. Problematikou východního
Německa se zabývá zejména třetí číslo, kde je úvaha o historickém odkazu Pruska v
dnešní NDR, výňatek z knihy anglického autora T.G. Ashe o východním Německu i
zpráva o východoněmeckém neoficiálním mírovém hnutí. Zdaleka ovšem neuvádím
všechno, protože i oddíl nazvaný Svět obsahuje zajímavé texty, které zasluhují
zmínky. Jednotícím tématem tohoto oddílu byla v prvním čísle Jalta a její dědictví, ve
druhém čísle to byl kontroversní příspěvek Richarda Pipese o sovětské zahraniční
politice a ve třetím čísle úvaha o finlandizaci. Třetí číslo také přináší obsáhlý oddíl
věnovaný otázkám ekonomickým, do něhož je zařazena úvaha Alaina Besancona o
bezcílnosti sovětské ekonomiky, informativní článek Jana Vaňouse o zpomalení
hospodářského růstu ve východní Evropě, Brusovo zhodnocení ekonomické situace
na počátku osmdesátých let a konečně Šikovy Meze o možnosti reformní politiky ve
východní a střední Evropě spolu s diskusí, tak jak byla otištěna ve vídeňské Politik und
Kultur.
Neobyčejně záslužným činem je opublikování stati Nikolaje Berďajeva Ruská idea a
rozhovoru s Karlem Popperem. Obé bude oceněno zejména čtenáři v Československu
stejně jako Koestlerova Tma o polednách, která vyšla na pokračování v prvních dvou
číslech. Zvláště je třeba uvítat překlad jedné kapitoly z Koestlerových pamětí, která
vrhá světlo na inspirační zdroje jeho slavného románu. Ve třetím čísle vychází na
pokračování slovenský překlad románu maďarské autorky Erzsébet Galgoczi V
medziach zákona. Výčet by nebyl úplný, kdybych se nezmínila o rozhovoru s
Friedrichem Dürenmattem, o přednášce Czeslawa Milosze u příležitosti udělení
Nobelovy ceny nebo o Nádherných letech Reinera Kunze.
Není pochyby o tom, že čtenáři nového časopisu, ať jsou na Západě či v
Československu, budou spokojeni. Nikdo nemůže sledovat všechno a tady je po ruce
vhodný a dobře udělaný výběr, který nadto výborně zapadá mezi dosavadní časopisy
aniž by se s nimi překrýval. A ještě malá poznámka na závěr. I formát nového časopisu
je tak právě do ruky, jenom ten plátěný hřbet drží málo pohromadě. Ale možná, že je
to záměr - aspoň se tak o časopis podělí víc čtenářů.
-od-

22

Hácha - Beneš
František Schwarzenberg
Před nedávném otiskly “Proměny” (18/2 1981) dva velmi zajímavé úryvky:
jeden z Pamětí Prokopa Drtiny a druhý z knihy Edwarda Táborského.
Části obou příspěvků se týkají vzájemného poměru presidenta Beneše a presi
denta Háchy a vystihují, jak se na tento problém dívali ti, kteří odešli do ciziny
a z bezprostředního okolí dra Beneše sledovali a posuzovali domácí vývoj.
Prokop Drtina popisuje svůj rozhovor s presidentem Háchou a líčí dojmy, které
si při tomto rozhovoru utvořil o Máchovu smýšlení. Edward Táborský se zmi
ňuje o postoji dra Beneše k dru Máchovi a cituje Benešovy londýnské rozhlaso
vé projevy, uvádějící důvody, pro které se dr. Beneš rozhodl tak tvrdě mluvit
proti dru Máchovi a tzv. protektorátní vládě.
Velice si vážím úsudku i naprosté věrohodnosti obou autorů, které jsem
osobně poznal. Proto nikterak nechci polemizovat s obsahem těchto dvou statí,
ale myslím, že bych měl a mohl tyto “londýnské” dojmy doplnit postřehy těch,
kteří za války zůstali ve vlasti, ve stálém styku se smýšlením domova.
Benešův poměr k Máchovi je dostatečně znám a byl nám znovu v paměti osvě
žen příspěvkem dra Táborského. Máchův postoj je celkem málo znám a to mi
budiž omluvou, že jsem sáhl k péru.
Nejedná se mi tu ani tak o politické činy Máchovy, o kterých budoucí historik
najde dosti pramenů. Jedná se mi spíše o čistě lidský profil Háchův, o kterém
by psané či tištěné prameny postupem času snadno vyschly. Zde mohou vydat
svědectví jen lidé, kteří se pohybovali v bezprostřední blízkosti presidentově
a měli možnost poznat Máchu, řekl bych, neoficielního. Shodou okolností jsem
k tomuto dnes již prořídlému okruhu jedinců patřil též já, který jsem poznal dra
Máchu a jeho dceru, paní Rádiovou v důvěrném soukromí, často jako jediný je
jich společník, jak na Pražském hradu, tak na Lánech. Tento vskutku přátelský
poměr trval až do konce, tedy ještě dlouho po té, co jsem vystoupil ze státních
služeb a nebyl již příslušníkem kabinetní kanceláře. Nechci, aby z lidské pa
měti vymizel Hácha - člověk a ve vědomí mladých generací přežil jen Hácha nešťastný státník, tak jak jej v lidsky zkreslené podobě zobrazila propaganda
londýnského vysílání.
Mnohé z Háchova počínání a hlavně z jeho pohnutek se nám doma jevilo v
odlišném světle, než to viděl Londýn a s některými názory londýnského vysí
lání nám bylo zatěžko souhlasit, ať už pramenily z propagační účelnosti, či
vznikly následkem odloučenosti a nedostatečné informovanosti o poměrech
a smýšlení ve vlasti. Rozdíly v názorech Londýna a domova se především týkali
údajné “viny” Háchovy, o které se londýnské vysílání často šířilo a kterou my
jsme neviděli. Především mám na mysli ostré londýnské odsuzování a pranýřo
vání veřejných projevů dra Háchy a jeho ministrů. Chápu ovšem plně politické
důvody, pro které československý rozhlas z Londýna takto mluvil ve svém boji
o prosazení cílů, nám všem společných. Stejně si dovedu vysvětlit některé z ji
ných důvodů těchto kritik. Leccos z domácího vývoje totiž v Londýně ani
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nemohli znát tak jako my a tím snad vznikaly některé rozdíly v hodnocení a po
suzování. Tak si naši přátelé v Londýně těžko uvědomovali, do jaké míry se nám
doma zbystřil sluch a zrak, jak přesně jsme se naučili rozeznávat mezi tím,
co se za daných poměrů zdálo nutným veřejně říkat a psát a při tom nebylo
nikdy míněno jako pravý výraz vlastního přesvědčení a mezi tím, co bylo mezi
řádky textu ukryto a obsahovalo opravdové poselství čtenářům či posluchačům
z vlastního národa. Náš takto zbystřený sluch také dovedl přesně rozpoznat,
zda se jedná o neupřímně míněný projev, učiněný jen na oko, či zda snad, obsa
hem na první pohled obdobný projev byl psán rukou skutečného kolaboranta.
Původce takových a onakých projevů jsme do jednoho pytle neházeli, jak to či
níval Londýn, který často odsuzoval projevy, které doma nikdo nebral vážně.
Dovednost, pro vlastní lidi zcela srozumitelně mluvit a psát a umění, jasnozřivě
číst, poslouchat a rozumět, dostoupily u našich lidí takového stupně mistrov
ství, že se mu snad žádný jiný z okupovaných národů nevyrovnal.
Snad také v Londýně dobře nerozuměli zdánlivě dvojakému postoji mnohých
českých lidí. Jednak se naši lidé bezmezné obdivovali hrdinství příslušníků
domácího odboje, kteří denně nasazovali všechno a bohužel také často o všech
no přišli: o zdraví, osobní svobodu, bezpečnost rodiny a o vlastní život, o ma
jetku ani nemluvě. Proto také, bez ohledu na nebezpečí, naši lidé ochotně pod
porovali domácí odboj a štědře pomáhali obětem persekuce. Současně však naši
lidé považovali některé zdánlivě, pravím jen zdánlivě kolaborantské činy a pro
jevy protektorátní vlády, kulturních, hospodářských a jiných činitelů veřejného
života za přiměřenou cenu, kterou bylo bohužel nutno zaplatit, aby národ
jako etnický celek mohl přečkat zlou dobu a dožít se osvobození. Vždyťsi nikdo
nemohl přát, aby se celé Čechy a Morava změnily v jediné Lidice.
Náš málo početný národ se po dlouhá staletí snažil přežít, ač byl se tří stran
obklopen jinojazyčným živlem a tak se u nás snaha přežít, přečkat vryla hlou
běji v podvědomí národa, než by se stalo u národů v jiném postavení. Nechtěl
bych ani vyloučit, že v době, kdy mnichovské trauma žilo v bezprostřední pa
měti, stával stejně podvědomý pocit: ať nyní nasazují své životy ti, kteří nás
zradili - my se přikrčíme a počkáme. Při velkém počtu obětí na životech sa
mozřejmě převládalo přání, neplýtvat nezodpovědně dalšími lidskými životy,
pokud by to nesloužilo přímo našemu osvobození. Tomu se tuším nelze divit a
proto také dnes nerad slyším, když někdo z těch, kteří okupaci nezažili nazývá
podvědomý pud sebezáchovy zbabělostí a obviňuje celý národ ze “švejkoviny”
pro starost o lidské životy na straně těch, kteří přes svoji bezmocnost cítili tíhu
zodpovědnosti. Nechť si takový kritik raději připomene převeliký počet lidí,
kteří vědomě nasazovali všechno a veliký počet těch, kteří životem doplatili na
svoji věrnost. Prostě myslím, že u srovnání s jinými národy můžeme být hrdi na
ryzost i velikost svého národního odporu.
K postoji domova vůči presidentu Benešovi a presidentu Háchovi bych rád
ještě dodal následující postřehy.
Snad si v Londýně těžko uvědomovali, do jaké míry bývá všelidským zlozvy
kem, svalovat vinu za jakékoli neštěstí na nepřítomného. Ač právě toto správně

24

naznačil přítel dr. Ladislav Rašín ve svém dopisu dru Benešovi ze dne 7. listo
padu 1938, přece jim snad v Londýně nebylojasno, kolik lidí z počátku považo
valo všechno, co po Benešově odchodu následovalo, i události z 14. a 15. března
za přímý a nevyhnutelný důsledek předmnichovské politiky a mnichovské kapi
tulace. Z roztrpčenosti nad tragickým vývojem událostí byli ochotni svalovat
část viny na předmnichovské vedení našeho státu a naší zahraniční politiky a
tím také, a někdy i především na presidenta Beneše. Tento postoj se arci vý
znamně změnil, když vypukla válka - jak to dr. Beneš správně předvídal-a když
se naše zahraniční vedení dopracovalo tak značných mezinárodních úspěchů.
Něco z toho však i potom ještě zůstalo, i když postupem času zdrcující většina
nás všech považovala zahraniční vládu za jedinou legitimní vládu Českoslo
venska, stejně jak to svým mezinárodním uznáním naší zahraniční vlády učinili
spojenci.
Zdá se mi také, že v Londýně nevěděli a snad ani vědět nechtěli, kolik důvěry
lidé doma vkládali v poctivost, ryzost charakteru, ušlechtilých úmyslů a snad
hlavně v lidskou dobrotu presidenta Háchy a jak současně chápali velikost jeho
osobní oběti a hrůzu jeho postavení, která byla jen odrazem tragiky, kterou
procházel celý národ. Myslím, že neznalost podobných skutečností a myšlen
kových proudů ve vlasti vedla někdy v londýnském vysílání k výběru ostrých
slov, vhodných snad pro poslech spojenců, ale méně vhodných pro domov,
který si často tvořil úsudek jiný. Podobné omyly londýnského vysílání se arci
netýkali jedině lidí z politiky, ale vyskytovaly se též v relacích o osobách z ji
ných oborů veřejného života.

*
Nyní mi budiž dovoleno doplnit tyto všeobecné úvahy několika osobními
vzpomínkami a poznámkami, vztahujícími se k jednotlivým bodům obou
statí a lidsky dokreslujícími osobnost Háchovu.
Drtina hovoří o době před svým odchodem do ciziny, kdy byl ještě členem
kabinetní kanceláře a kdy nově zvolený president dr. Hácha s ním mluvil o nej
vhodnějším způsobu, jak odpovědět na Benešův blahopřejný dopis k Háchovu
zvolení presidentem. Tento dopis, který jsem četl, nabyl v Háchově mysli
značné důležitoti mnohem později, totiž v době, kdy se v exilu prosadila právní
theorie o nepřerušeném trvání Benešova presidentského úřadu; názor, ospra
vedlňovaný hlavně údajnou neplatností Benešovy resignace, která prý nebyla
ani dobrovolná, ani právoplatná, nýbrž spíše byla pouhým gestem proti tomu,
co se stalo v Mnichově. Neznám genesi této theorie, ale po osvobození mi Mons.
Šrámek v soukromém rozhovoru naznačil, že to byl on, který naléhal na váhají
cího dra Beneše, aby tuto theorii přijal. Na tom konečně nezáleží, kdo Beneše
přesvědčil. Rozhoduje, že Beneš tuto thesi vzal za svou. My doma jsme předpo
kládali, že se tím patrně zlepší mezinárodní postavení našeho zahraničního
vedení a to nám stačilo. Vždyťjsme vítali všechno, co našim venku napomáhalo
v boji proti situaci, vzniklé událostmi z 14. a 15. března. A mezinárodní uznání
naší vlády tím jistě usnadněno bylo. Doma jsme si dělali málo starostí s otázkou,

25

do jaké míry byla tato theorie kontinuity právnicky promyšlena a podepřena.
Podobně jsme si nelámali hlavu otázkou, která v zahraničí jitřila mnoho myslí:
proč tatáž theorie kontinuity nebyla též uplatňována v případě ministerského
předsedy Hodži, který rovněž odstoupil v souvislosti s mnichovskými udá
lostmi.
Ale co Hácha a jeho poměr k Londýnu a k Benešovi?
Jeho kladný postoj k úsilí našich představitelů v zahraničí vyhlášením
presidentské kontinuity neutrpěl. Touha po obnovení celistvosti a neodvislosti
státu byla u Háchy stejně veliká, jako u každého jiného. I nadále sledoval zprá
vy z Londýna nejen se stejným zájmem, ale také se stejnými nadějemi, jako
my všichni ostatní. Pravidelně jsem o těchto věcech hovořil s drem Háchou,
který věděl, že jsem zapojen do radiotelegrafického spojení mezi domácím
odbojem a Londýnem a mluvil se mnou zcela otevřeně.
Háchův osobní poměr k Benešovi vyhlášením presidentské kontinuity arci
poněkud utrpěl. Vždyť Hácha byl především na slovo vzatým právníkem a
proto si kladl otázku, jak může dr. Beneš nyní tvrdit, že se právoplatně svého
úřadu nikdy nevzdal, když svému zvolenému nástupci, dru Háchovi, napsal
blahopřejný dopis ku zvolení presidentem. Benešův postup dra Háchu jako
právníka udivil. Benešův postup dra Háchu také do jisté míry roztrpčil, protože
to Háchu stavělo do světla jakéhosi usurpátora v oné době, kdy kandidaturu
přijal. Dr. Hácha však byl přesvědčen, že byl právoplatně zvolen a že tedy
nepřijal úřad, patřící po právu někomu jinému. Benešův rozhlasový projev na
rozloučenou ze dne 5. října 1938 a Benešův blahopřejný dopis považoval Hácha
za pádné důkazy správnosti tohoto svého názoru. Přes toto jisté roztrpčení - o
tom jsem přesvědčen - by však Hácha nebyl nikdy přál Benešovi, aby musil
znovu nastoupit bolestnou cestu kapitulace, která byla Háchovi souzena v
roce 1939 a Benešovi v roce 1948.
Zdá se mi vhodným, říci v této souvislosti několik slov o pohnutkách, ve
doucích k Háchově ochotě, přijmout kandidaturu na presidentský úřad po
Benešově abdikaci.
Hácha byl touto nabídkou zcela překvapen a při svém rozhodování na sebe
věru nemyslel. Nikdy po presidentském úřadu netoužil a nikdy se z něho ne
těšil. Tento jistě výjimečný postoj mezi zvolenými hlavami států je snad vysvět
litelný jedině jeho naprostým nedostatkem politických ambicí a jeho ochotou
k sebeobětování pro dobro národa a státu. Háchův souhlas pramenil jedině z
ochoty pomoci národu přečkat zlou dobu nasazením své osoby, “nezatížené”,
jak se tenkráte říkalo, předmnichovskou politikou a to v době, kdy nedostatek
zahraničněpolitické zkušenosti nemohl být Háchovi na závadu, protože okleš
těné Československo beztak žádnou samostatnou zahraniční politiku dělat ne
mohlo. Ostatně mu tvrdili lidé, kteří ho přemlouvali, že se jedná pouze o pře
chodnou dobu. Hácha se nemýlil, když předvídal, že jeho nový úřad bude
cestou křížovou.
O Háchově nevůli přijmout presidentský úřad svědčí do jisté míry též malý,
sám o sobě zcela nedůležitý příběh, o kterém se mnou hovořil. Když došlo k
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presidentské volbě, čekal dr. Hácha spolu s drem Havelkou a drem Klimentem
na výzvu, aby se dostavil na Hrad a složil slib a Ústavu. Průběh volby se zdržel
a tak již minul čas, kdy dr. Hácha měl být zpraven o svém zvolení. Obrátil se
na své průvodce a řekl: “Třeba mě nezvolili. Pojďme raději nagulášek.” Hácha
se ještě po létech smál úleku svých společníků, kteří ze svého hlediska nedovedli
pochopit tajné Háchovo přání, aby ho toto břímě snad přeci minulo a také ne
chápali jeho skoro anglosaský a někdy až šibeniční humor. A přec to byl právě
tento nezdolný humor, který - krom hluboce náboženského pojetí života - Háchovi často usnadňoval snášet obtíže jeho postavení.
Prokop Drtina vypráví, že si z rozhovoru odnášel dojem, že Hácha onu
“situaci, kterou vytvořil Mnichov pokládá za definitivní nebo alespoň dlou
hodobou pro náš stát a konec konců snad i pro své postavení”. Snadno si takový
dojem dovedu vysvětlit jednak opatrností, kterou při každém rozhovoru Háchovi doporučovalo jeho okolí a dále také jistě oprávněným realismem v době
před vypuknutím války. Přesto myslím, že Drtinova formulace nevystihuje
Háchův postoj a že sloveso "pokládá za definitivní...” není správně voleno.
Snad sloveso “obává se” by bylo správnější. Toto by spíše odpovídalo dojmu,
který jsem si v dobách pozdějších utvořil z mnoha rozhovorů s presidentem
Háchou mezi čtyřma očima.
Vraťme se k opatrnosti ve výběru slov, která patrně při rozhovoru s Drtinou
vyvolala zkreslený dojem o Háchově názoru na trvalost tehdejší situace a jeho
vlastního postavení. Tuto prý nutnou opatrnost mu stále na srdce kladli někte
ří úředníci kabinetní kanceláře, ale Hácha čím dál tím méně dbal jejich rad.
Uvedu jeden z mnoha příkladů. Tenkráte bývalo zvykem, promítat občas
filmy v jídelně na Lánech a těchto večerů se zúčastňoval též zámecký personál
a osazenstvo lesní správy. Jednou se film přetrhl a tak byla chvilková přestávka.
V nastalém tichu bylo slyšet, jak si Hácha hlasitě zasteskl: “Už aby se Beneš
brzy vrátil, abych mu to všechno mohl odevzdat.” Tento výrok ostatně vrhá
světlo na Háchův poměr k Benešovi. Přes úlek některých úředníků kabinetní
kanceláře podobných výroků či náznaků stále přibývalo.
Velmi často se nedal ovlivnit svými “opatrnými” úředníky z kabinetní kan
celáře. Výrazně se to pro mne projevilo při zájezdu neutrálních novinářů brzy
po skončení polského tažení v roce 1939. Tehdy se této výpravy ovšem také ještě
zúčastnili američtí novináři. Představitelé německé propagandy ukázali novi
nářům dobytá území v Polsku a pak je přivezli do Prahy a do Lán. Pokud možno
všichni z kabinetní kanceláře jsme jeli do Lán, abychom si neutrální novináře
rozdělili do skupinek a pověděli jim po pravdě, co se v “Protektorátu” děje.
Podařilo se nám tenkráte je o mnohém správně informovat. Jejich hlídači to
ovšem rozpoznali a běhali od skupinky ke skupince - ale kdykoli přistoupili,
byla řeč jen o nicotnostech.
Novináři pochopili.
Jeden z úředníků kabinetní kanceláře připravil pro dra Háchu nástin projevu,
kterým by mohl novináře uvítat. Náhodou jsem sám tento nástin vezl do Lán.
President Hácha si to přečetl a beze slov strčil do kapsy - a v té kapse to také
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zůstalo. Když novináři nastoupili, mluvil Hácha něco zcela jiného, bez jakých
koli poznámek či psaného textu. Zakončil svůj projev ujištěním své naděje, že
ve Střední Evropě opět nastane stav, ku všem postiženým spravedlivý.
Neutrální novináři opět pochopili.
Z mnoha Háchových výroků a poznámek bylo lze jasně poznat, že by si byl ze
srdce rád přál brzké ukončení svého úřadování. Namátkou vzpomínám na lept,
který mi kdysi daroval na památku; lept, znázorňující Háchu v soudcovském
taláru. Na okraj mi připsal věnování, že to je v upomínku na společný pobyt na
Pražském hradě a na Lánech v létech 1939, 1940 plus X. Jsem přesvědčen, že
z hloubi duše doufal v krátkost doby “X”, jejíž ukončení ve své mysli ztotožňo
val s obnovením celistvosti a neodvislosti státu. Jistěže tak doufal hlavně v
zájmu národa, ale tak trochu také pro sebe samotného. Toužil po odpočinku,
dobré četbě, literární činnosti, klasické hudbě a poklidném přátelství s lidmi
stejně širokého rozhledu a stejně vysoké duchovní úrovně, jakými byli např.
profesor Šusta, profesor Sommer, vyslanec Mastný a jiní. To mu však osudem
dopřáno nebylo.
Jistě není divu, že také někdy se mnou mluvil o možnosti dobrovolného
ukončení svého života. Tuto možnost však rozhodně odmítal a to, jak říkal, z
důvodů náboženských a také proto, že se mu to zdálo být řešením zbabělým.
Z Drtinových vzpomínek vzniká dojem, že Drtina jaksi předpokládal u
Háchy jistou nedůvěru k lidem, kteří sloužili Benešovi. Mnoho lidí takto sou
dilo a snad i dodnes tak soudí. Zakládá se to na omylu, vysvětlitelným u lidí,
kteří Háchu osobně dobře neznali. Hácha byl soudcem ze staré školy a proto
měl pochopení pro každou věrnost ve službách státu. O těch, kteří věrně slou
žili pod Benešem odmítavě soudili leda ti lidé, kteří Háchu přemluvili, aby
presidentský úřad přijal - tedy předvším některé vedoucí osobnosti z “druhé
republiky” a lidé z Háchova okolí u Nejvyššího správního soudu, kteří toužili
se dostat blíže k politické moci. Hácha sám takto neuvažoval a k lidem z Bene
šova okruhu žádnou nedůvěru nechoval - jinak by byl nepřipustil, aby až do
konce v jeho kabinetní kanceláři setrvali lidé, jako byli třeba dr. Jelen a dr.
Sobota.

Obraťme nyní pozornost k údajným Háchovým politickým chybám, jak
vyplývají z Benešových projevů, citovaných Táborským. V londýnském pro
jevu (Táborského záznam ze dne 13. července 1942) mluví dr. Beneš o nebla
hých důsledcích první cesty Háchovy do Berlína mezi “temnými skvrnami”,
kterými byl “potřísněn” skvělý obraz našeho národního odporu. Tato formu
lace skoro zní, jakoby snad Háchovu cestu do Berlína samu o sobě bylo nutno
Háchovi připsat za vinu. President Československa, opuštěného Západem,
nemohl nevyhovět pozvání k rozhovoru do Berlína. Nemohl také vědět, že na
něj v Berlíně již čeká připravený text, kterým byl měl vložit osud českého ná
roda do rukou “vůdcových”. Co se tam potom stalo je známo a jistě není třeba
zdůrazňovat, že každý jen trochu slušný člověk - ať Čech, Němec či kdokoli
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jiný - byl zdrcen a pohoršen událostmi oné noci. Naši lidé doma však v nutnosti
jet do Berlína nespatřovali žádnou vinu Háchovu. Tuto nutnost považovali spí
še, jak jsem již naznačil, za nevyhnutelný důsledek národní a státní katastrofy
mnichovské, která nastala v dobé, kdy dr. Hácha za politicky a zvláště zahra
ničněpolitický vývoj ještě žádnou zodpovědnost nenesl.
Snad netřeba zde zdůrazňovat osobní tragiku oné noci ze 14. na 15. března
1939. Často mi dr. Hácha onu noc líčil a vysvětloval, kdy a jak poznal, že není
vyhnutí podepsat. Pokud na něho křičel jen sám Hitler, tu si Hácha říkal, že to
jsou hysterické výlevy šílence a že bude nutno vyčkat s rozpoznáním, co z toho je
třeba brát vážně. Po Hitlerovi mluvili vojáci a Göring Háchovi klidně vylíčil,
že Západ nechce věřit ve schopnost německého letectva, vyhladit jediným
úderem i velkoměsto. Prý by jemu, Goringovi, bylo osobně líto, kdyby tento
důkaz musil být proveden na Praze, starém “říšském” městě. Pokud by Hácha
nepodepsal, jsou již pro ráno téhož dne vydány rozkazy k odstartování bom
bardérů. Hácha si uvědomil, tak mi říkal, že nacisti jsou schopni i takového
barbarského zločinu a že na vojenský odpor za naprosto změněné situace ne
bylo pomyšlení, když jsme nebojovali ani tenkráte, kdy jsme byli připraveni
a měli ještě svoje opevnění.
Tak tedy podepsal.
Plně si byl vědom dosahu svého činu, za který chtěl nésti zodpovědnost zcela
sám. Proto také ovlivnil znění textu takovým způsobem, aby jeho podpis bez
souhlasu ústavních činitelů byl z hlediska ústavněprávního ještě neplatnějším,
mohl býti kdykoli desavuován a nezavazoval nikoho jiného, než jeho samotné
ho. Hácha byl přesvědčen, že tímto svým podpisem - v době, kdy vypuknutí
války ještě nebylo jisté - zachránil tisíce lidských životů i Prahu samotnou a to
mu bylo úlevou při vzpomínce na bezmeznou tragiku oné noci.
Tak mi to líčil Hácha sám.
Při vzpomínce na události z února 1948, z doby, kdy president Beneš byl již
churav, dojímají nás až bolestivě Benešova slova z roku 1942: “...všecky sla
bosti, všecky ohledy, všecky kompromisy a všecky taktiky mají své meze i v tak
tragické situaci. Ve chvíli, kdy některou z nich překročíte, potřísníte sebe a
svůj národ.”

Táborský ve svých pamětech (záznam ze dne 11. října 1942) vzpomíná, žedr.
Beneš z Londýna vybízel dra Háchu, aby odstoupil.
Dnes je všeobecně známo, že spojení mezi Londýnem a Pražským hradem
existovalo. Sám jsem o tom dobře věděl již tenkráte a to také z důvodu, že jsem
měl co dělat s vybudováním druhé, jaksi náhradní linky, když vznikly pochybnoti o spolehlivosti linky první.
V projevu z Londýna dr. Beneš řekl: “... radil jsem a žádal, aby včas odešli,
zmizeli. Neposlechli.” Dr. Beneš dále řekl, že po prvním výstřelu v Praze,
Heydrichem nařízeným “nebylo už v rukou českých, tj. dr. Háchy a jeho vlády,
moci a práva žádného.”
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Tak to viděl dr. Beneš z Londýna a také mnozí z nás doma jsme sdíleli po
dobný názor. Já osobně jsem myslil, že chvíle pro odstoupení nadešla, když
byl zatčen předseda vlády generál Eliáš. Při zprávě o tomto zatčení jsem ihned
odešel na Hrad a setrval v rozhovoru s drem Háchou od jedenácti hodin až do
odpoledne. Doporučoval jsem, aby odstoupil nyní, když mu zatkli ministerské
ho předsedu jeho volby a jeho důvěry. Snažil jsem se uvést všechny politické
důvody, pro které by takové gesto mohlo mít, jak se mi zdálo, veliký význam
doma i za hranicemi a zdůraznil jsem, že nyní - bez Eliáše - jeho možnost po
máhat a zachraňovat bude ještě mnohem menší. Ostatně vím, že si dr. Hácha
již připravoval nástin prohlášení, kterým skládá svůj úřad. Tohoto nástinu
však nikdy nepoužil a ve svém úřadu setrval na doporučení většiny vlády většiny jen jednoho hlasu, jak mi bylo tenkráte řečeno.
Pro poznání Háchova smýšlení, o které se mi dnes jedná je však důležité
uvážit, jaké byly jeho pohnutky a jakých argumentů používal, když jsem se
přimlouval za abdikaci a on dosud váhal. Řekl mi, že mu Němci naznačili, že je
jich postup bude záviset na jeho rozhodnutí: zůstat či odejít. Řekli mu, že je
83 platných rozsudků smrti, které mohou být okamžitě provedeny, či také odlo
ženy. Hácha zdůrazňoval, že se tu jedná většinou o lidi, kteří by po osvobození
měli vést národ; že nikdo z nás neví, jak dlouho potrvá válka; že je ochoten
ku každé osobní oběti, pokud by tím mohl i jen o málo prodloužit život těmto
odsouzencům v naději, že se snad dočkají konce. Dále mluvili Němci o studen
tech, odvlečených po uzavření vysokých škol. Ti se prý také mohou vrátit ihned,
nebo za čas, nebo se také nemusí vrátit vůbec nikdy. Takových příkladů na
cistického vydírání mi dr. Hácha uvedl ještě více. Skončil pak svoje vývody
ujištěním, že dobře ví, že by svojí abdikací vstoupil do dějin v podobě jakéhosi
hrdiny, ale na tom že mu nezáleží a dodal, že ho nebudou soudit dějiny, ale
Pán Bůh.
Odešel jsem tenkráte zklamán svým neúspěchem, ale naplněn úctou k Háchově ušlechtilosti a obdivem k jeho ochotě, obětovat i vlastní dobré jméno v histo
rii pro dobro národa. Myslím, že při trošce spravedlnosti není možno upřít jeho
uvažování značnou mravní velikost.
Po časovém odstupuje ovšem také možno hájit názor jiný, než byl ten, který
jsem tenkráte zastupoval. Po Eliášově zatčení Hácha sice již nic, či skoro nic
nemohl prosadit, ale přecjen mohl lecčemus zabránit a po jeho odchodu by
národu snad bylo bývalo ještě hůře. Nacistům rozhodně až do konce záleželo
na tom, aby dr. Hácha, byť už nemocný, setrval ve svém úřadu pro význam
udánlivé kontinuity a zdání jakési legality svého času svobodně zvoleného
presidenta. A tak ze strachu, aby Hácha neabdikoval, byli nacisti přece jen o
chotni v maličkostech vyhovět. Pro národ doma byla úleva i v maličkostech do
brá a vítaná. Bez Háchy by nacisti neměli vůbec žádného důvodu k jakýmkoli o
hledům. A pak ještě zůstává nezodpovězená otázka, kdo by byl přišel na jeho
místo. Mohl a musil by to patrně být kolaborant - a to by bylo bývalo mnohem
horší. Háchovým odstoupením by naši lidé také byli přišli o onu jiskřičku útě
chy, kterou čerpali z vědomí, že na Hradě sídlí stařec, který jim rozumí a který
je má rád.
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To za okupace znamenalo mnoho, stejně jako pro obyvatele Prahy bylo
značným povzbuzením, že tehdy bylo rozhodnuto, aby na Pražském hradě vlála
presidentská standarta s českým lvem a moravskou orlicí i v době, kdy dr.
Hácha dlel na Lánech.
Je ovšem pravda, že generál Eliáš po svém zatčení dru Háchovi nesmírně
scházel. Dr. Hácha měl ku klidnému, obezřetnému, nikdy hlavu neztrácející
mu Eliášovi naprostou důvěru a to ne snad přesto, ale spíše protože věděl o Eliá
šově spolupráci s odbojem. Dr. Hácha byl jist, že se může vždy a ve všem o
Eliáše opřít, když mu začínalo ubývat vlastní rozhodnosti a síly vůle. Soudnost
intelektu mu byla i nadále zachována, ale během času byla jeho vůle zcela osla
bena nemocí, což mi také jeho osobní lékař dr. Meixner vysvětlil a potvrdil jako
chorobný úkaz.
Toto oslabení vůle se např. projevilo v době, kdy Moravec navrhl nabídnutí
“vládního vojska” k použití mimo hranice “Protektorátu”. Hácha byl tímto
návrhem zdrcen a po rozhovoru s Moravcem a Krejčím mi řekl o svém postave
ní, že se tím stává “nemožným”. Velitel vládního vojska generál Eminger do
tohoto plánu předem zasvěcen nebyl a nic se o něm dozvěděti neměl. Z Lán
jsem ihned zajel do Prahy a do příštího rána jsem od dosud nic netušícího ge
nerála Emingera opatřil technické, i pro německé uši - tak jsme doufali - pádné
argumenty, svědčící o nevhodnosti použití našich vojáků mimo hranice Pro
tektorátu. Domluvili jsme se s Háchovou dcerou pí. Rádiovou, která s vědo
mím svého otce významně pomáhala odboji informacemi, podporou obětí
persekuce a finančními prostředky, jak bychom v posledních chvílích před
Háchovým rozhovorem s K.H. Frankem - ona na Lánech a já na Hradě - po
depřeli Háchovu vůli a upevnili jeho rozhodnutí, odporovat úmyslu nasazení
vládního vojska mimo hranice Protektorátu. Tento náš záměr byl sabotován a
Hácha byl odvezen přímo k Frankovi. Tehdy byla Háchova vůle nemocí a stá
řím již do té míry podlomena a nátlak některých jednotlivců z jeho okolí tak
silný, že při svém rozhodnutí nesetrval.
Během času pak nadešla doba, kdy Háchův fysický stav sám o sobě již ne
umožňoval žádné samostatné rozhodování a proto také nepřipouštěl, aby mu
cokoli bylo vyčítáno či kladeno za vinu. A v tomto stavu ho stihl konec války.

Závěrem opakuji, že se nám osobní útoky londýnského vysílání na Háchův
charakter nezdály být zasloužené a také jsme považovali za nemístné ono házení
do jednoho pytle, to jest ztotožňování Háchy a jeho ministrů bez rozdílu s
některými kolaboranty či oportunisty z jeho okolí a z vlády. Vždyť v různých
dobách bylo v protektorátních vládách více věrných vlastenců ražení Eliášova.
Vzpomeňme příkladmo takových jmen jako Klumpar, Kalfus, Kapras, Krato
chvíl, Bubna atd., u kterých o kolaborantství jistě nemohla být řeč.
Aniž bych chtěl v čemkoli zmenšovat převeliké zásluhy naší zahraniční vlády
myslím, že my z domácího odboje, pokud jsme presidenta Háchu osobně dobře
znali, jsme často o jeho lidských vlastnostech soudili jinak - a snad spravedlivěji -,
než ti, kteří z vlastní, osobní zkušenosti neznali život pod nacistickou okupací.
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Také nám bylo těžko, zapomínat na důležitý rozdíl: projevy oficielní Prahy
sice nepěkně hanily presidenta Beneše a naši zahraniční vládu, stejně jako
projevy Londýna často nezaslouženě hanily presidenta Háchu a protektorátní
vládu; Londýn však mluvil svobodně, kdežto Praha pod nejhrubším nátlakem
svobodně mluvit nemohla.
Objektivní dějiny vynesou takový či onaký soud o moudrosti a obezřetnosti
politických činů Háchy - nešťastného státníka. Osobně jsem však přesvědčen,
že se málo lidí v našich dějinách vyrovná Háchovi co do lidské ušlechtilosti a
ochoty k sebeobětování pro dobro národa a státu.
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Jaroslav Hašek (*
1883

— fl923)

Hana Svobodová
Několik poznámek na okraj interpretace Švejkovy postavy (Jaroslav Hašek:
Osudy dobrého vojáka Švejka za 1. svět, války)

Tajemství Švejkovy masky po šedesát let existence této literární figury stále
provokuje jeho odborné vykladače.
*
Rozpačitost s jakou byly a problematičnost, s jakou jsou dosud Osudy dobré
ho vojáka Švejka přijímány, svédčí o tom, že tato parabola moderního člověka
(tak rafinovaně stylizovaná do formy lidového čtení - a také jako lidové čtení
přijatá) nevznikla náhodou v českorakouské Praze na počátku 20. století. Kro
mě několika přesných pozorování Šaldových (lakonických, Šiřeji se F.X. Šalda
románu o Švejkovi nevěnoval), Osudy dobrého vojáka Švejka pozornost ne
vzbudily. Oficiální kritice byla tato Haškova kniha ostatně vzdálena vždy,
určena k tomu už povahou žánru.
Román o Švejkovi se objevil v kontextu poválečné konjunktury legionář
ských hrdinských ság. Byl ale vzdálen jejich přislazenému vlastenectví svou
provokativní vulgárností. Neměl nic společného ani s doznívající vlnou tehdej
šího secesního románu a vymykal se i z tradice jednoplánových žánrových
drobnokreseb maloměstských figurek Hermanových a Šimáčkových. Vymykal
se i tradici dřívější politické satiry. (To ale až konečná verse osudů, neboť Dobrý
voják Švejk v zajetí svým způsobem satirickou agitkou byl.) Ostatně protirakouská satira po porážce Rakouska stejně ztrácela smysl. Pro svou ironii a
sarkasmus nesplňoval ani požadavek laciného dobropohodného humoru popu
lární četby. Švejk dráždil tajemstvím své dobrácké masky. Označení “osudy”
a “dobrý voják” v názvu knihy nesplňují očekávání tehdy běžného vyprávění
osudů válečných hrdinů a napovídala, že zde půjde o složitější podtext. Dílo
po předčasné smrti autorově zůstalo nedokončené, otevřené. Přiřazuje tak ro
mán k oněm tajemným nedokončeným klasickým prózám světové literatury.
Ve Švejkovi není ani stopy po obrozenecké tendenci poučovat a moralizovat,
ani nechce doplňovat mezery v čítankových antologiích. A je paradoxem
hodným Švejkova národa, že pro falešně pochopenou tzv. lidovost v padesátých
letech, byl Švejk mezi kladné čítankové hrdiny opravdu přijat. Tím byl postaven
na hlavu záměr autorův i smysl díla.
**
Paradoxním výsledkem tehdejších inter
pretací Švejkovy postavy jako vzoru lidové jadmosti a revolučnosti byly i obavy, že
omalované obrázky Švejka v továrnách a úřadech špatně ovlivní pracovní mo
rálku.

Z hlediska čtenářské recepce je na jedné straně postava Švejkova stimulem
* V r. 1912 vyšly první povídky o Švejkovi, v r. 1917 Dobrý voják Švejk v zajetí (v kijevském Čechoslovanu), v r. 1921 první díl Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.
** Tento lapsus naivní interpretace z 50. let mínil Václav Černý ve své úvaze o Švejkovi
jako ztělesnění národního charakteru. (Host do domu č. 6, 1965)
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klidu, ventilem předrážděnosti, strachu, starostí, na druhé straně však dráždí
jeho dobré bydlo, jeho nicnedělání a pohodlnost. Jakou výzvou je tedy Švejkova postava?
Všimněte si nejprve možných typů interpretace paraboly Švejkovy postavy
na základě důsledně použitého klišé lidového šaška. Vysvětlením symboliky
role lidového hlupáka, jemuž jedině je dovoleno říci pravdu a pokusem o re
konstrukci autorovy mimoliterární inspirace se zde budeme pokoušet o de
šifrování smyslu Švejkova podobenství.
• * *
Že jde o metodu lidového hlupáka, i s tragickým podtextem šaškovy role,
vyjádřil už F.X. Šalda v r. 1928: “Tuto metodu mohl by vynalézt také Enšpígl
nebo náš Paleček. Ale přes její komiku je Švejk kniha k smrti smutná...”*
Rovina skutečnosti (historky ze života ve Švejkových vyprávěních, historické
události, o kterých Švejk informuje po způsobu jarmarečních zpěváků - sem
spadá i linie politické satiry, je obratně spojena s iracionální rovinou Švejkova
bláznovství, kterým se Švejk odpoutává od reality, což umožňuje rafinované
použití klišé hloupého Honzy či Palečka.
Hamletovo předstírané či opravdové šílenství posunul Hašek do lidového
prostředí. Z tohoto nezvyklého úhlu odpovídá na hamletovsky abstraktní
otázky po smyslu života. Švejk se dívá očima hospodského žvanila a obchodní
ka se psy, který nemá žádné ideály. Tato výchozí klidná, neutrální a nedrama
tická pozice uvolnila pásmo Švejkových improvizací, určených jen Švejkovou
provokativní samozřejmostí, chceme-li Švejkovým bláznovstvím. Náhodně
a často nečekaně vkládaná Švejkova vyprávění se vymykají pravidlům romá
nové stavby. Z hlediska recepce, pak svěží a netradičně použitá intermezza
Švejkových historek čtenáře upoutají a dodávají dramatičnosti textu jinak
záměrně nedramatickému. Syrovost jakoby nedokonalé, ledabylé, nehotové
práce dává dílu kouzlo bezprostřednosti, iluzi, že autor není v intelektuální
převaze. Jaroslav spojil tradici středověké frašky a hospodského prostředí
předválečné a válečné Prahy. Hospodský žvást pak domýšlí v absurdní filoso
fii doby, ve které se o pražských hospodách zmiňuje Apollinaire.
Jaroslav Hašek tímto fragmentem románu o dobrém vojáku Švejkovi, plném
groteskní fantazie, stejně jako kolážemi a obrazovými mystifikacemi ve
Světě zvířat, napovídá některé fantazijní metody pozdějších imaginativních
uměleckých proudů poválečné avantgardy. K nim patří temná inspirace jeho
recesí, stylizovaných do vulgárnosti hospodských anekdot (známá anekdota o
růži z Jericha, nebo příběh o smrti Bretschneiderově, který byl sežrán vlastními
psy). Jinde je působivost jeho obrazů založena na ostrém střihu a montáži
atrakcí: “Na staré ohořelé borovici ve spleti větví visela bota nějakého ra
kouského pěšáka s kusem holeně. - Bylo vidět lesy bez listí, bez jehličí, jak tu
řádil dělostřelecký oheň, stromy bez korun a rozstřílené samoty. - Vlak jel po
malu ... takže celý batalión mohl důkladně vnímat a ochutnávat válečné ra
* Šaldův zápisník I, str. 16

34

dosti při pohledu na vojenské hřbitovy s bílými kříži. - V Medzilaborci byla
zastávka za rozbitým, vypáleným nádražím, z jehož začouzených stěn vyčnívaly
zkroucené traversy. - Nový dlouhý barák ze dřeva, namísto vypáleného nádra
ží rychle postavený, byl pokryt nalepenými plakáty ve třech řečích: Vypisujte
rakouskou válečnou půjčku! - V jiném dlouhém baráku byla i stanice Červené
ho kříže, odkud vyšly s tlustým vojenským lékařem dvě sestřičky a smály se na
celé kolo tlustému vojenskému lékaři, který k jejich obveselení napodoboval
různé zvířecí zvuky a nepodařeně chrochtal.”*
Nostalgické vojenské písně vpadají do textu svou idylickou veselostí a kon
trastem k neidylickému prostředí války posouvají smysl rovněž do absurdní
roviny.
Haškovy obrazy jsou často kruté, nemají nic z pivní idyly, a vůbec nejsou
okouzlením z životní podívané. Naopak. - Za Švejkovou flegmatickou maskou
je krutost, zlomyslnost, cynismus: “Polák z eskorty se držel aristokraticky,
nikoho si nevšímal a bavil se sám pro sebe tím, že smrkal na zem, používaje k
tomu velice dovedně palce pravé ruky, pak to zádumčivé na zemi roztíral kol
bou ručnice a pak způsobně si utíral zasviněnou kolbu o kalhoty, při čemž si
neustále pobručoval: Svatá panno!”
A Švejkovo vyprávění pokračuje: “Na bojišti bydlel v jednom sklepním bytě
metař Macháček, ten se vysmrkal na vokno a rozmazal to tak dovedně, že z toho
byl vobraz, jak Libuše věští slávu Prahy. Za každej takovej vobraz dostal vod
ženy takový státní štipendium, že měl hubu jako žok, ale von toho nenechal
a pořád se v tom zdokonaloval. Byla to taky jediná jeho zábava.
**
Těmto obrazům černého humoru, snad už-i v něčem spřízněném s pozdějším
surrealismem, chybí ale snovost jeho fantazie. Nahrazuje ji naturalismy a vý
směchem lidské trapnosti, která je na dně Švejkových provokací. Zdánlivou
gargantuovskou vitalitu Švejk jen předstíral.
O Švejkové životě víme jen, že žil sám, hospodařila mu paní Míillerová, byl ne
moc poctivým obchodníkem se psy. Nebýt těžko odmyslitelných ilustrací Ľa
dových, byl by jeho poloanonymní zevnějšek určen jen lakonickým popisem
Haškovým: “Předvedený je menší zavalité postavy, souměrného obličeje a
nosu, s modrýma očima, bez zvláštního znamení.” Byl středního věku, střední
postavy, ze středního stavu. Je zavalitý, ale není rabelaisovský požitkář, pije
rád pivo, jinak mu stačí kousek komisárku. Jeho tloušťka podtrhuje poťouchlý
klid a resignaci. Jeho nepohyblivost, ztrnulá, pomalá chůze a maska dobro
myslného hlupáka klidem a jednoduchostí zvýrazňuje pak rovinu promluvy,
která je hlavním prostředkem dynamiky románu, tak jako nabílením zjednodu
šená tvář klauna dá vyniknout výrazné mimice.
Jeho fiktivní postava není ani psychologií jedince, ani skupiny konkrétních
lidí, ale naznačením lidské situace s hlubším záběrem, přesahujícím náhodou
situovanost Švejkovu do války.
* Osudy dobrého vojáka Švejka, SNKL Praha 1955, str. 145, 2. svazek. Všechny další
citace budou z tohoto vydání.
** Osudy -, SNKL Praha 1955, str. 267, 11 svazek
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Je běžnou součástí konvence klauna být hloupější než publikum, a vzápětí
je pak zahanbí, jak naletěli. Ptát se tedy, zda je Švejk hloupý či chytrý je zby
tečné. Je to součást konvence a praxe cirkusových klaunů, lidových chytráků,
- hloupého Honzy, Palečka, Petrušky, Enšpígla, Figara nebo Sancho Panzy.
V čem je tedy role Švejkova nová?
Hašek použil této masky, aby Švejka z realistické roviny příběhu vyzvedl na
jeviště třeba jen hospodářského kabaretu sbitého z prken a dal mu pathos a
strhující kouzlo improvizace. To, co hraje má několik poloh. Baví parter i lóži
kritiků - i láká tajemstvím neodhalené masky, tajemstvím, kterému přispěla i
nedokončenost románu. Póza lidového klauna postavila Švejka vlastně i mimo
válku. Nemohl v ní být raněn, ani v ní nepadl, byl mimo ni. Hrál, tak jako u
Shakespeara se mísí hra herců na předscéní s fikcí skutečného života. Stejně
tak řada Švejkových malérů, které ostatně skončily vždy dobře, jsou jen klauniády. Bylo by proti zásadám žánru, aby končily tragicky. A tak Švejka vezou
do války na vozíčku pro invalidy, na frontu pak v trestaneckém vagóně a Švejk
pod bajonety eskorty “přívětivě kýval rukou zástupům” jako když herec děku
je za aplaus.
Stereotypy začátků Švejkových vyprávění, např. ono “to já jsem znal jedno
ho...”, rovněž po vzoru klaunů, zpomalují už i tak nevýrazné tempo děje a
prohlubují jeho smysl.
Tyto anekdotické odbočky jsou stylizovány do jazyka rozšafného vyprávění
hospodského strejce. Příběhy ze života jsou použity jako podobenství, přiřa
zená ostrým střihem, často jakousi filmovou montáží atrakcí. Někdy jejich
drsnost a věcně konstatovaná krutost působí místo anekdotické pointy šok.
Tato anekdotická exempla z lidového života mají zárověň i funkci kontrastu
k válečné scenerii a celou situaci války posunují do roviny absurdní anekdoty.
Švejkovy příběhy ze života jsou nadlehčeny stylizací a jejich naturalistické pa
raboly nikdy nenudí bezúčelně nakupenými podrobnostmi. Švejk říká: “Ne
mluvil jsem příliš dlouho, pane oberlajtnante?” Fantazie i naturalismy vyprávě
jícího klauna Švejka dodnes provokují měšťácké publikum, které si za mnoho
peněz nekoupí jediný sen, tak jako provokoval měšťáka surrealismus. Ale jeho
jasná a romantismem křtěná inspirace je cizí Švejkové postavě - temné - i přes
jednoduchost nikdy neodložené masky.
Švejk říká svou pravdu, ale neprosazuje ji. Švejk chce být na jevišti tím nejmenším, nejnenápadnějším. Není ani mazaný jako Figaro, ani dryáčnicky
vemlouvaný. A nestál by naivně o odměnu Honzovu. Je nezúčastněně lhostejný
a znepokojivě spokojený. Neprozradí se ani tradičně smutnýma očima klaunů.
Mýtus moderního hrdiny, který bojuje s fajfkou v ústech boj za nic, by ho sbli
žoval se Sancho Panzou. Ale Švejk je snad i Don Quijote, který už nenalezl
ideál, i Sancho Panza bodrostí, ale bez jeho selské ctižádosti. Chce-li Švejk
uhájit jen holý život, chce Sancho Panza zabezpečený život.
Protiklady klasických dvojníků dona Quijota a Sancho Panzy se u Švejka
sblížily a pomíchaly. Není přízemnosti, není aristokratičnosti. Na dně všech
hodnot je tragikomika Švejkova výroku, že špodium z kostí pánů důstojníků
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musí být lepší než z prostých vojáků. Hašek se oprostil od tradičního románu
i od jeho naturalistického popisu třídních skupin. Přihlouplí inspekční gene
rálové, ale i žravý Baloun jsou pouhý kakonenfutr, bez řazení do čeledí. Haškův
román není ani psychologie, ani patologie člověka ve válce, jako je tomu ve vá
lečné tetralogii Poláčkově.
Švejk s maskou hlupáka už šedesát let odreagovává pocity méněcennosti
publika, které se tak nemusí smát samo sobě. Švejk v podobě bezvýznamného
hlupáčka vzal na sebe jako kříž i absurditu jejich bezmocnosti proti jakékoliv
válce s mocnými a jako groteskní Kristus putuje s fajfkou a pronáší svá podo
benství. Je to Sancho Panza, který ztratil uzlíček, Don Quijote, který ztratil
ideál.
Konvenci pohádkových postav kolem Honzy a Kašpárka, které jim, nosite
lům tématu, pouze nahrávají, odpovídají i postavy kolem Švejka. Proto jsou to
jen schematicky, ale ostrými čarami do karikatury načrtnuté figurky. Typizo
vat určité vrstvy vojáků a důstojníků nebo kritizovat a zesměšnit byrokracii
a neschopnost rakouské armády bylo tehdy po válce už anachronismem.
Výrazněji než ostatní nadřízení přihrává Švejkové roli nadporučík Lukáš.
Jeho nadřazenost důstojníka nakonec přeroste v potřebu, aby mu Švejk dělal
veselého průvodce panoptikem války. Je to typický divák Švejkovy komedie,
který představuje ony dvě klasické stránky klaunovy přitažlivosti: nadřazenost
nad hlupákem a pobavenost chytrákem.
*
Ve vztahu k ostatním vojákům a důstojníkům hraje opět hlavní roli Švejk.
Vojáci Švejka respektují. On sám je s nimi solidární, ale neztotožňuje se s nimi.
Nevystupuje nikdy ze své role. Baví jen svými historkami, ale posmívá se naivní
mu Kunertovi a sarkasticky se vysměje Balounovi, že to on zavinil světovou
válku. Ani v Balounovi, ani v přejedených a věčně opilých feldkurátech Katzovi a Lacinovi není ona živelnost rabelaisovských jedlíků. Ti jedli a pili z radosti
a dlouho. U těchto jedlíků Haškových je vztah k jídlu jako sebezáchovnému
projevu stejně zrůdný a absurdní jako jejich role ve válce.
Karikatury nadřízených jsou figurky, jaké lze najít později v mnoha obdo
bách u Jaromíra Johna, či v Poláčkových románech o válce (Hrdinové táhnou
do boje, Podzemní město, Vyprodáno). Poručík Dub připomene Poláčkovy
okresní úředníky, podobnost s kadetem Bierglerem umocňuje karikaturu so
kolského vlastence učitele Krále, horlivého pak i v rakouské uniformě (v uvede
ných Poláčkových románech). Do této skupiny patří i degradovaný jednoroční
dobrovolník Marek, vyvržený z přízně nadřízených, outsajdr a rebel, inte
lektuální dvojník Švejkova plebejství.

Tak jako u hrdinů Poláčkových, i předválečnou tupost a hmyzí ctižádost
těchto důstojníků válka zmnožila. Jejich tupost Švejk svým “já jsem blb” bere
dobrovolně na sebe, z cynické recese, ne z pokory uvědomělé oběti. Zde ale opět
Švejkova recese dopadla podivuhodně vážně a přispěla k složité poetice Švejko
vy vrstevnaté literární role.
* O vztahu nadporučíka Lukáše ke Švejkovi N. Georiev, Česká literatura 4, 1966.

37

Švejkův úsměv - i rozšafnost jeho hovorové řeči vytváří záměrně z Švejkovy
vojny idylu. Distancuje se tak od labyrintu válečného světa. Švejk je ale ne
dotknutelný, nezranitelný a přežívá. Šašci, klauni a blázni se obklopují idylou.
Ve zmatku či v tragickém ovzduší se nedaří komice. Tato idyla kontrastuje se
zvláštní a neobvyklou formou vzpoury, jako je vzpoura Švejkova.
Švejk není naivní. Mstí se za to, že ztratil lidskou tvář a zbyla mu jen maska
šaška s grimasou loajálního hlupáka. Mstí se cynismem a jeho dobromyslný
škleb je v podtextu jeho idylické nevinnosti. Ztracené, proto hrané.
Švejk se ale nepřizpůsobil, i když hraje roli podřízeného vojenského sluhy.
Nebyl ani snaživý a opatrný obchodníček. Jeho obchod se psy byla více recese
než živnost. Také ji ostatně bez velkých starostí opustil. I na vojně ukral psa,
ale opět z recese, na odměně mu nezáleželo. Není poznamenán svým zaměstná
ním, jako předváleční i váleční hrdinové Poláčkovi. Je jen Josef Švejk, za
tímco u Karla Poláčka je příznačné, že i vojenské hrdiny označuje jejich živ
nostenským zařazením.
V Poláčkově tetralogii byl mezi živnostníky, kteří si své živnosti odnesli i do
zákopů, jediným člověkem s lidskými city slabomyslný žebrák Hynek. Švejk
z nadhledu svého jeviště slabomyslného hraje. Není to ale lidská tvář z masa
a krve. Švejk je schéma, nezranitelný skřet, ve kterého se na haličských bojiš
tích 1. světové války změnil naivní Honza z českých pohádek.
O sobě mluví zřídka. Své výstupy naplňuje vyprávěním o cizích osudech. Za
chovává si svou anonymní masku klauna. Křivé zrcadlo jeho pomačkané fi
gurky bylo úšklebkem nad humanistickými iluzemi 19. století o lidskosti,
poztrácené ve zmatku první světové války, zmatku, po kterém nastává období
ztracených iluzí 20. století.
Václav Černý říká, že Švejk není Ubu, ale “bojuje proti všem ubuům země
koule” a že boj čecháčka Švejka je “boj o smutně žalostné, téměř ubiánsky
nízké minimum.”*
Ve Švejkovi není malost českých snaživých pucfleků, co “oni šturmovali
Sokal”. Švejk ví, že profousové a frajtři jsou omezenci nebezpeční tupostí a
ctižádostí. Je ironický a pohrdavě lhostejný k zupákům, v nichž rozeznal malé
ctižádostivce, kteří mají v rukou lidskost světa. Podobu ušpiněného líného
zupáka má i moderní ďábel z Doktora Faustuse Thomase Manna, také jakýsi
bratr krále Ubu.
Kdyby Švejk byl ustrašený a opatrnický čecháček, předcházel by si zupáky,
vlichocoval by se. Švejk ovšem vzal na sebe podobu českého hloupého Hon
zy, nalíčeného modro - červeno - bílou barvou, barvou naivně modrých očí a
zdravou barvou Honzovy vesnické tváře, aby se ve své roli právě zbabělému
čecháčkovství smál. Jeho role fikaného chytráka je totiž těžko rozeznatelná od
čecháčka - paďoura.
Haškovým velkým činem mimo jiné bylo, že do tématiky českého vlastenectví
nebo tzv. vlastenectví vnesl komiku. Nebyla to chevallierovská rozesmátost,
* V. Černý, Host do domu, 6, 1964.
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vzniklá v zemi, kde nebyly dvojjazyčné nápisy, ale smích, který všechno ví, ale
už si zvykl, že nemůže. A tak jen pije v nejbližší hospodě.
Erotická témata ve středověku byla určena mariánským kultem a spojena s
galantností, kterou přineslo rytířství. Tak ji později převzal romantismus, který
připojil vášně exaltované a už svobodné osobnosti. Ale vraťme se ještě na
okamžik zpět: Obraz osvobozující a středověkou církví potlačené senzuality se
odrazil ve formě středověkých fantasmagorických tanců smrti, které byly hyste
rií, rubem hypnotické víry ve věčný život. Až renesance vysvobodila tohoto
středověkého člověka od strachu z božího trestu. V renesanci sensualità přestá
vá být potlačovaným hříchem. Ne však v Čechách; zde tento trend přerušila re
formace.
Erotické motivy i humor v české literatuře, i v literatuře lidové, byl omezován
askesí nábožensko-moralistních kontemplací reformace. I český humanismus
byl ovlivněn více latinsko-italskou učeností, než její renezanční literaturou.
V racionálnosti i v exaltovanosti protireformace byly rovněž podmínky pro
humor. Humor v obrozenecké literatuře byl pak omezen její vnitřní cenzurou
(strachem, aby neuškodil národní věci zesměšňovat vlastní vady). Erotická
témata byla pak odkázána do měřítek měšťanské početnosti. Proto byly cenzu
rovány i lidové písně, tehdy souborně sbírané. To, že sbírka necenzurovaných
písňových textů Jeníka z Bratříc je bibliofilsky publikovanou kuriozitou, je
toho důkazem. Tyto zábrany obrozenecké literatury, které byly často příčinou
i jejího schematismu a povrchnosti nemá humor Havlíčkův. Z této silné pozice
osobní odvahy k humoru kritizuje Havlíček i sentiment Tylův. Stejně jako hu
mor jsou i erotické motivy u Havlíčka a pak u Nerudy moderní. Svou opravdo
vostí, i stísňující zahořklostí. Zde se projevuje už Máchou viděný nedostatek
světla a jasu v tragických motivech lásky a země v horami stísněné středo
evropské zemi bez moře. Máchovo téma hor nebyla snad jen romantická kon
vence. I téma země. “Jen země je má”. Říká Mácha a myslí na smrt. To bylo
ovšem v době romantismu.
Jaroslav Hašek žil v Praze, která svým prostředím a situací tehdy evropský
vývoj předjímala. A že předjímala i některé prvky moderní literatury, je bohatě
rozvedeno v literatuře kafkovské.
I Švejk v roli klauna na pódiu předjímá z této izolované pozice pocit cizoty,
na jehož místo nastupuje v současné literatuře pak vědomí odcizení životu,
lidem a lásce. V moderní české humoristické literatuře, na jejímž počátku stojí
Haškův román o Švejkovi, najdeme erotiku směšnou, trapnou, často s cynic
kým despektem.
Je-li podmínkou humoru klid a idyla, pak falešná, hraná idyla, vědomě kon
trastující se zmatkem a nesmyslností světa, podmiňuje černý humor; ne humor
s gogolovským smíchem přes slzy, ani s čechovovskou nostalgií, ale s cynismem.
Haškův cynický humor je příznačný právě pro témata erotická. U druhého vel
kého moderního humoristy v české literatuře Karla Poláčka najdeme v erotic
kých tématech spíš ironii, trapnost či melancholickou únavu.
Jaké jsou erotické motivy v Haškově románě o Švejkovi? Tak jako jedno

39

roční dobrovolník Marek píše do zásoby vymyšlené hrdinské historky, určené
pro kroniku regimentu, telefonista Chodounský píše do zásoby své milostné
dopisy.
Švejk sám se chová s onou odosobnéností, bezpohlavností šašků: Má větší
zájem o zbylou borovičku v láhvi, než o Elu v posteli. Švejk cituje proslulý
milostný dopis, který dostal do budějovických kasáren: “... vono jistě každýmu
je moc milý, když dostane na vojnu nějaký psaní z domova. Ale já, když jsem
sloužil před lety v Budějovicích, tak jsem dostal na vojnu jen jedno psaní do
kasáren a to mám ještě schovaný: “Ty pacholku mizernej, ty jeden vrahu a bídáku! Pan Kaprál Kříž přijel do Prahy na urláb a já jsem s ním tančila “U Kocanů” a von mně povídal, že přej ty tancuješ v Budějovicích “U zelený žáby”
s nějakou pitomou flundrou a že jsi mě už úplně vopustil. Aby jsi věděl, píšu
toto psaní na hajzlu na prkně vedle díry, mezi náma je konec. Tvoje bejvalá
Božena.”*
V podobném tónu vypráví Švejk nadporučíkovi Lukášovi o milostném do
brodružství s venkovskou dívkou: “Poslušně hlásím, pane oberlajtnant, že byl
vzduch tak vlahej, všichni ptáci zpívali a vona mi vodpověděla s příšerným
smíchem: “Já tě mám tak ráda jako pazdero v prdeli, vždyť jseš blbej.” A já byl
taky vopravdu blbej, tak strašně blbej, že jsem vám, poslušně hlásím, pane ober
lajtnant, předtím chodíval mezi polma, mezi vysokým obilím v liduprázdnej
prostoře, ani jsme si jednou nesedli a já jí jen ukazoval po tom božím požehnání
a, pitomec, tej selskej holce vykládám, že tohle je žito, tohle žeje pšenice a tohle
že je voves.” ** “A jako na potvrzení toho vovsa kdesi vpředu doznívaly sebra
né hlasy vojáků kumpanie v pokračování písně, s kterou šly už české regimenty
krvácet za Rakousko k Solferinu:

A když bylo půlnoci,
voves z pytle vyskočí
župajdá, župajdá,
Každá holka dá!”***
Cynický obraz milostných scén dotvářejí i jejich rekvizity: špinavý koberec
a nedopalek cigarety na zádech in flagranti dopadené manželky z vyprávění de
tektiva, či scenerie návštěvy manželky obchodníka s chmelem v bytě nadporu
číka Lukáše.
Malíři ve středověkých groteskních malbách dávali kostlivcům, strašidlům a
ďáblům vlastnosti perversní sexuality. Fanatismem strachu ze smrti a ďábla
umrtvili erotiku jako radost. Cynismus tohoto druhu je typický pro obrazy
Goyovy. Téhož druhu je i trapnost, krutost a mstivá zloba erotických motivů
Haškových.
Motiv dětí se v románě vyskytuje v jednom vyprávění hospodské příhody:
“... zavolal svou dcerušku, která chodila do pátý vobecný školy, a zeptal sejí,
* Osudy... Str. 180
** -
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Osudy... str. 181

kolik má dospělý člověk v hubě zubů. Poněvadž to nevěděla, tak jí vyrazil dva
zuby...”*
Tyto motivy zloby se zmnožují ke konci IV. dílu. Je možné, že tyto motivy
jsou ovlivněny autorovými vlastními zážitky, zvláště těžkou osobní a zdravotní
situací Haškovou.
**
Švejk je po způsobu šašků a klaunů anonymní. O sobě skoro nevypráví. Je
téměř mužem bez vlastností. Do jeho neurčité, prázdné tváře se jako do bláta
odrazil svět. Jen on, blázen, si mohl dovolit říct, že král je nahý. Krutost jeho
komických situací není nadlehčena nikde lidskou dimenzí soucitu: “... von s tím
nožem v zádech přišel až domů, a když mu žena svlíkala kabát, tak mu ho pěkně
vytáhla ze zad a dopoledne už s ním rozkrajovala maso na guláš, poněvadž
byl ze solingenský vocele... Vona potom chtěla mít celou soupravu do domác
nosti z takovejch nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kunratic na vejlet...”***
Pan Burgán se srpem zaraženým do hlavy (povídky Bohumila Hrabala Pábitelé) je ale hlasatelem onoho “pábitelství”, které dělá z krutostí života strhu
jící podívanou. I zvědavost, požitek ze zevlounství, je v povídkách Bohumila
Hrabala radostí ze života, kterou vidí za jeho krutostmi a bolestmi. Tu Hašek
nemá. Za jeho sarkastickým humorem je prázdno, které děsí. Lidé jsou nepříliš
užitečná zvířata, která na jatkách jen vzdechnou ‘maminko’.
Hašek věděl, že neplout s proudem je nebezpečné riskování, které vede častě
ji na dno. Byl z těch temných proroků, kteří resignovali na šťastné konce. Jsou
známé legendy o jeho toulkách se zloději a hospody pražského podsvětí Haška
lákaly stejně jako sousedská idyla pražských hospod, do nichž stylizoval pozdě
ji Švejka. Dno a beznaděj pražské spodiny, absurdita všeho, marnost nostal
gického refrénu ‘Pryč ach pryč je všechno’... (Z románu a filmu o doktoru
Uhrovi, postavě pražského podsvětí na počátku století.) spolu s mýtem staré
Prahy, mísícím se s atmosférou dobového, expresionismu napájely tento temný
román o frašce cizí války za cizí velmoc, o Praze cizí Pražanům.
****
Noční tu
láctví Haškova hledala uklidnění v Praze za dne. Tou byla Praha Svejkova.
Švejk a jeho bodrá grimasa je pokusem o kontrast, o idylu po oněch nočních
cestách na dno.
Jde zde ale skutečně o idylu? Co je vlastně za groteskním pachtěním Švejkovým?
Tuto knihu psal Hašek sám na dně, ztroskotaný skandalista, zneuznaný spi
sovatel se zničeným zdravím, s rozbitou rodinou. V tom je i kus nápovědi toho
tajemství, které přesahuje Haškův román o Švejkovi. Touto knihou žil Hašek
poslední měsíce svého života a věděl, že jde o poslední měsíce.
* Osudy... str.
** Pro špatný zdravotní stav Hašek v posledních měsících života práci diktoval. Není
možné proto zjistit, zda jeho písař Štěpánek v poslední dokončené části románu některé
pasáže nebo slova nezkreslil.
*** Osudy... str.
**** Jedno z hesel Haškovy anarchistické minulosti.
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Inspirace prostotou božího hlupáčka, který s donquichotským bláznov
stvím, opuštěn bohem, nastavuje svůj nevinný obličej hrůzám války i hrůzám
přicházejícího století, byla jiného druhu, než optimismus civilních lidiček v
díle Karla Čapka.
Na prahu moderních dějin, jímž byla 1. světová válka, zastupuje totiž boha
feldkurát Katz. A člověk této epochy stojí s á m v podvlíkačkách pod kaza
telnou, hledá špačky od cigaret a má k bohu stejně daleko jako opilý feldkurát.
Tu se šaškovi zželelo opilého božího zástupce a rozplakal se hraným dojetím.
V kapitole Švejk vojenským sluhou u polního kuráta Hašek využil příležitosti
k žurnalistické satiře: “arcibiskup Kohn...(byl)... též... (žid) a ještě dokonce
Macharův kamarád.”*
Kromě několika narážek na hodnosti rakouských úředníků a důstojníků za
republiky je konkrétní satira jen nepříliš výraznou složkou komiky románu.
Lidské a zvířecí vlastnosti se v románu pomíchaly: Pro Balouna zbylo v kotli
trochu omáčky. Vlezl tam celý a vytíral ji chlebem. “Baloun byl úplně šťasten
a klátil nohama, které vystrčil z vozu a najednou se mu celá tahle vojna zdála
být něčím teplým, rodinným.” ** Rovněž vrchní polní kurát Lacina volal ze
spaní “více omáčky” místo Goethova “mehr Licht”.
U Poláčka válka zvířecí a zvláště hmyzí vlastnosti lidí podtrhla a zvýraznila.
U Haška válka odhalila absurditu, která je za věcmi a lidmi v nelidských situa
cích. Smíchala lidské kosti s dobytčími, ztracené části těla si vojáci nesou v
ruksaku k poslednímu soudu, z celého regimentu bude hnojivo, játra hovězí se
po útoku nerozeznaly od jater pana majora. Proměny člověka ve zvíře nebo
naopak jsou ostatně v moderní světové literatuře časté - od Kafkovy Promě
ny a Zprávy pro jistou akademii až po lonesca a G. Grasse.
Už úplně zhlouplý hostinský Palivec volá před soudem “ať žije volná myšlén
ka” a ubohý uhlíř odsouzený na smrt pro velezradu odpovídá na všechno stej
nou říkankou: “Ať si bylo, jak si bylo, přece jaksi bylo, ještě nikdy nebylo,
aby jaksi nebylo”*** jako by to namaloval naivní malíř-cynik. Ostatně často
vkládané vojenské a lidové písničky jsou také výrazem té hrané lidové nevin
nosti Švejkovy, v kontrastu s lidmi - utahanými zvířaty v hypodromu světové
války, prosťáčků, kteří se minuli s tímto světem.
Cítíme-li z popravy prokuristy K. v Kafkově Procesu ostří oceli popravčí ma
šinérie, chladnou nutnost strojové organizace moderní společnosti, jsou tyto
prosté oběti války koláží oslíčků, zabloudivších sem ze zrůdných grotesek Goyových.
V letech 1909-11 uveřejňoval Jaroslav Hašek ve Světě zvířat známé mystifi
kace, připojoval k nim i fotomontáže.
****
Mystifikace byla obvyklá forma Ha
škových recesí. Ve Švejkovi použil Hašek reálné lokalizace nereálných postava
reálné lokalizace Švejkových vymyšlených historek. Tato přesná určenost půso
* Osudy... str. 336
** O tom v časopise Knižní kultura 12, 1965, str. 493
*** Osudy... str. 336
**** O tom v časopise Knižní kultura 12, 1965, str. 493
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bí komicky v kontrastu se schématem Švejkovy postavy, kde naprosto chybějí
reálné podrobnosti Švejkova osobního života. Je jen schématem, které autor
potřebuje ke svému experimentu. Josef Švejk je stejně muž bez vlastností, jako
prokurista K. či zeměměřič K. z románů Kafkových.
Byrokracie, u Haška tupá a neschopná, u Kafky strojově přesná, se postavila
mezi člověka a jeho vlastní život. Je lhostejné, zda válečný u Haška či mírový u
Kafky.
Proces prokuristy K. skončí tragédií, neboť prokurista K. se proti absurditě
světa bránil jako živý člověk. Švejka absurdní komedie života nepřekvapila. Vě
děl o ní. Přijal tedy roli šaška a tak si zachránil život. - Ale vyhrál?
Protirakouská satira Osudů dobrého vojáka Švejka ztratila rys politické agitky první verse románu a o boji za český samostatný stát není ani zmínka. Dostane-li se Švejk do zajetí, pak omylem do rakouského.
Švejkův vyzývavý postoj a jeho groteskní kousky by byly ostatně cizí racio
nální metodě satirika - kritika a oprávce společnosti. Irreálnost Haškových gro
tesek mohly pochopit až poválečné avantgardní směry. S fantasií dadaismu a
surrealismu souvisejí víc než s tradicí politické satiry, za kterou byl po léta ro
mán o Švejkovi pokládán. Spontánní návaznost jeho vyprávění a jeho ledabylý,
jakoby narychlo v opilé inspiraci použitý styl, přenesený od hospodského stolu,
svědčí o Haškově lhostejnosti ke každému boji, kritice, tedy čisté satiře. Ab
surdní je už podtext označení “dobrý voják”, tedy zdánlivě jeden z hrdinů vá
lečných legionářských ság. - Tento poťouchlý skeptik a antihrdina se odvážil vy
smát měšťanskému ideálu hrdinství a vlastenectví. A přitom přece jen to byl on,
kdo byl tím dobrým vojákem - tedy žádným vojákem. Jeho osudy jsou pak hle
dáním smyslu lidských příběhů ve světě, který začal ztrácet smysl.
Vraťme se znovu k základní Švejkové pozici, masce idylika. Drastické obrazy
válečného bojiště, přerůstající v hrůzu a bezvýchodnost lidské existence, nedo
volují věřit Švejkově spokojenosti a dobré mysli. Haškův román přejal ono, v
naturalistické próze běžné, nezastírání trapností. Vyhnul se ale jeho popisnosti.
Tzv. vulgárnost, o které se často mluví v souvislosti s románem o Švejkovi, byla
a dodnes je nepochopena.
Znovu tedy: Svým smyslem pro grotesku a absurditu předjímal Jaroslav Ha
šek uměleckou orientaci předválečné avantgardy. Velice účinně se mu podařilo
překonat vzdálenost mezi lidovou tradicí a artificielní hrou, kterou se okouzlo
vala meziválečná avantgarda. Tím se román o Švejkovi blíží uskutečnění onoho
Teigova umění budoucnosti, oproštěného od všech oklik, debat a úvah tím, že
se zkrátí a zjednoduší jeho cesta k lidem a přiblíží se lidové zábavě.
*
Onomu Teigovu ideálu “vznešené veselosti tvorby” dal za pravdu i vývoj sou
časné české literatury. Jmenujme jenom nejmarkantnější příklady - už ostatně
jmenované povídky Bohumila Hrabala (zvláště Pábitelé, Perlička na dně) a spe
cifický druh komiky v lyrických textech Jiřího Suchého. I rostoucí popularita
naivního umění, přesun umění ze salonu na ulici, související s novým a rychle se
proměňujícím folklórem měst, dává Teigovi za pravdu. Stejně jako i u výroku
* Karel Teige: Svět, který se směje
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Jana Zrzavého, že by chtěl “malovat obrázky prosté, jaké visívají v holičských
dílnách”.
Bezohlednost, s jakou moderní komika odkrývá skutečnost, kterou dříve sa
tira zastírala alegorií, má u Hrabala blíže k okouzlení touto poněkud zrůdnou
krásou. Dává ale, přes onu krutost, harmonii i čtenářskému zážitku, který je
jednolitý a nerozpolcený. U Haška je okouzlení z fascinující komiky prvotní a
základní čtenářský zážitek. Ale ne jednotný. Jeho tragikomika, která kontra
stuje s vnější idylou, působí v rovině recepce právě disharmonií trapnosti lidské
ho pokoření. Proto je ostatně i tolik otazníků kolem Švejkovy postavy. Je hlou
pý, či je to mazaný chytrák? Švejkův životní cíl je znovu se vrátit ke svému ob
chodu se psy a do hospody U kalicha.
Vyjádření pocitu absurdity a odcizení životu, k jakému došel Haškův praž
ský intelektuální současník Franz Kafka, se podařilo Haškovi ve formě knížky
lidového čtení.
Osobní pocit ztroskotání táhl Haška mezi anonymní kumpány z hospod, tak,
jako všechny výstředníky Villonem počínaje. Jeho humor se prostředím praž
ských hospod inspiroval a bez tohoto publika se neobešel. Byl zcela mimo tzv.
vyšší společnost. Nápadným leitmotivem jsou v románě o Švejkovi lidové písně,
které prý (podle svědectví Haškova životopisce malíře Josefa Lady, Hašek sám
často monotónně zpívával. Ozývají se ostatně v celém Haškově díle, i v jeho po
vídkách. Hašek sám prý zpívával falešně, jakoby ze zlomyslnosti chtěl zkazit
ostatním radost ze zpěvu.
*
Jednou z funkcí lidové písně v Osudech dobrého vo
jáka Švejka je i kontrastem zaostřit ony stále ne dost jasné švy mezi idylou a kru
tostí. Jakoby se tady Hašek mstil všemu kladnému a šťastnému - radosti ze zpě
vu, lásce, dětem.
Hašek nasával onu beznaděj krčem lidového podsvětí, jako ji čerpal Kafka z
prostředí pražské lidové diaspory. Ale Haškův lid, to nejsou lidičky Čapkovi,
ani Poláčkův maloměšťák. Švejk se naprosto vymyká romantizovanému ideálu
lidového hrdiny. Naopak. Podoba bláznova mu dovolila odhalit vše z tzv. ná
rodních hodnot, vše, čím pohrdal. Ale Švejk zároveň i baví tento pohodlný ná
rod. Proč?
Racionální příčina Švejkova smíchu je poznání, iracionální pak smutek hos
podského civění a sentimentu, irracionální smutek pražského podsvětí počátku
století, poezie Bataliónu a legend o doktoru Uhrovi. I legend o Haškovi.
Situační komika žánrových figurek v povídkách z doby Haškových literár
ních začátků se ve Švejkovi mění a rovina tragikomiky se prohloubila.
Švejkova odpověď na hamletovskou otázku je shodná se známým výrokem
hostinského Palivce. - Švejk parodoval boj a hrdinství, když se nechal odvézt do
války na vozíčku pro invalidy, stejně jako smrt hostinského Palivce ve vězení za
výrok o mouchách a obrazu paroduje hrdinství v národě, kde umřít za vlast bylo
ctí z čítanek.
Kafkovské začarované kruhy se ve Švejkovi uzavírají, ale jinak, než u hrdinů
Zámku a Procesu. Švejk se převlékne do ruské uniformy, je zadržen rakouskou
* A. Longen, opakováno pak v Šaldově zápisníku 1, str. 4
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hlídkou, a čeká ho trest za největší vojenské provinění. Švejk ale ví, že není řád a
zákon, že ze světa se stalo panoptikum. Přijal tento fakt a vyzrál na něj v masce
hlupáka. Druhým kruhem je Švejkovo bloudění při jihočeské anabasi. Je zcela
lhostejné, jde-li do Budějovic přes Putim, či jde-li vůbec do Budějovic. Má alibi
naprosté bezelstnosti, nic se mu nemůže stát. Nespěchá, nic nepotřebuje a nikdy
se nenudí. Na nic nečeká. Kafkovi hrdinové jsou zavaleni děsem mechanismu,
který je zničí. Jejich tragedie předpokládala ideál, že existují lidská práva. Pro
ces je bojem za pravdu, právo, za zákon. Hrůza mechanismu byla neočekávaná,
byla překvapením.
Švejk jde druhou cestou. Svým výrokem ‘Já jsem hlupák’ se ztotožní s nesmy
slností světa. Jeho složité problémy proměňuje v jednoduché a prosté. Zná je.
Na rozdíl od Kafkových intelektuálů je to lidová postava.
Švejkův postoj byl pokusem zachovat si možnost svobodného rozhodnutí.
To on si diktoval podmínky. Byl osobností v odcizeném světě, třeba za cenu ma
skování své lidské tváře groteskní grimasou.
Jakou dráhu opsala tady tradice české praktické etiky Tomášem ze Štítného
počínajíc a tímto groteskním podobenstvím končíc? Tento výsledek svobodné
ho rozhodnutí je složitým parabolickým obloukem grotesky a mýlí, neboťje tak
těžko rozeznatelný od maloměšťáctví. Jeho bláznovství ho zbavuje strachu o
existenci. Neprosí o místečko, nemá ctižádost, jeho lhostejnost nebyla touhou
po pohodě, ale svobodou.
K poetice klaunovy postavy patří ale i to, co za jeho komikou zbývá jemu sa
mému. Téma smíchu přes slzy plačícího paňácy z komedie delľarte je na dně kaž
dé dobré komiky. Předpokládá-li tragično protipól v ideálu, třeba nesplněném,
je komika výrazem nadhledu individua. Jinak se smát nelze. Ale v tomto nad
hledu je samota. Snad pro ten smích přes slzy.
Prastarý mýtus božího nadhledu nad bezradným hemžením doplňuje boží sa
motu společností ďáblovou. Dvojnictvím, bojem s ním mu dává smysl. Samota
nadhledu vysmívajícího se blázna ale tíží. A faustovský problém lidského tápá
ní, marnosti lidského snažení je kořenem Švejkovy cynické veselosti a kořenem
tragikomiky románu.
Vezme-li Švejk - klaun svobodně na sebe absurditu a blbost světa, vrátí se mu
v tísni, co počít s touto svobodou v absurdním světě. Brání-li se proti absurditě
světa, brání se s vědomím, co potom, až se ubrání. Je to situace zeměměřiče K.,
který se dostal do zámku a situace prokuristy K., který vyhrál proces.
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Kdo vlastně byl Jakub Deml?
(úryvek z nevydané knihy Jindřicha Chalupeckéhó)

Kdo vlastně byl Jakub Demi? Není snadné se probrat a vyznat v je
ho díle; Timotheus Vodička spočítal, že vydal 135 knih, knížek, seši
tů a letáků. Namnoze byly vydány před mnoha desítiletími v malých
nákladech a dnes jsou už těško k shledání.
Demi byl nejdřív ultramontánním katolickým knězem, revoltujícím proti církevní vrchnosti, která se mu zdála vlažnou a oportunistickou; pak spisovatelem, který bezstarostně odkládá kněžský šat i
kněžské závazky; pak nadšeným slavjanofilským vlastencem, který
chtěl spojit v jedno sokolství s křesťanstvím a státnické dílo Masary
kovo s básnickým dílem Březinovým; pak spisovatelem poněmčujícím se a obdivujícím pozůstatky šlechty; pak zavilým antisemitou,
který útočil na Masaryka a hájil Hitlera; pak opět katolickým kně
zem, tentokrát kázajícím lásku, milosrdenství a pokoru. Ty podoby
se střídají tak náhle, bez přechodu a bez logiky, že mnohdy vznikají
schizofrenní situace: kniha milostných dopisů Marii Rose má v čele
zoufalé vyznání lásky odmítnutého milence Kateřinina, na Šaldovo
úmrtní oznámení si Deml připisuje, že za jeho duši sloužil tři mše, a
vzápětí, ještě tíhož roku, tiskne v nových Šlépějích nenávistný text,
že spatřil Šaldu v “nebeské slasti”, jak “klečel na obou kolenách před
židovským pentagrammem” a modlil se k němu: “Má nejsladší Muřinoho ..Vykladači Demlovi se spokojují obvykle tím, že označují
Demla za “básníka františkánské pokory” a genia lásky; i jeho anti
semitismus byl prý “jen projev hněvu lásky”. To nedává žádný smy
sl. Jiní naproti tomu si vyložili Demlovu životní a uměleckou dráhu
pouhou bezcharakterností. To je také velmi jednoduché a také se tím
nic nevyloží. Otázka zůstává: Kdo je Demi?
Odpověď je přesto asi prostá. Demi je především básník, a to velký
básník. Jeho jazyk je podivuhodně intenzivní - mohlo by se říci, že je
prostředím, v kterém se mu udával život. Přesněji řečeno, jeho inspi
rací nebyl život, nýbrž řeč: ona svým mocným proudem vyvolávala
tento život do vyslovení a vědomí. To byla ta Demlova “upřímnost”.
Nebyla to upřímnost sdělování se či dokonce obnažování; jestli byl
schopen říci na sebe cokoli a právě tak cokoli zamlčet, bylo to z roz
vahy či rozmaru této řeči, která, jako to činí sen, mohla dát význam
něčemu, co se v praxi života zdá malicherné, pominout jiné, co bylo v
ní nepochybně důležité. Tato metoda nekontrolovaného rozpoutání
řeči nese s sebou i nebezpečí: jakmile síla této řeči ochabne, a zvláště,
jakmile mezi její původnost a literární dílo se do procesu psaní vsune
nějaký úmysl, nějaký program, proud řeči se promění v mnoho
mluvnost. I to se několikrát Demlovi stalo, aniž si to uvědomil: tak
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vznikly jeho kazatelské knihy, Homilie 1907 a Katolický sen 1932 i
některé pozdní texty z let 1942-47, tady je původ symbolistické styli
zace Miriam, proto jsou tak prázdné jeho knihy sokolské z počátku
dvacátých let a nesnesitelná dokonce většina jeho politické rétoriky z
konce let třicátých a počátku let čtyřicátých, klesající posléze až do
triviality.
Jako slovesná tvorba zjevovala Jakubu Demlovi novou zkušenost
o životě, tato tvorba ho opět vedla do života. Když experimentoval v
umění, experimentoval tím zároveň v životě, i zas naopak, a byl to ex
periment dováděný do krajnosti. Mnohdy těžko říci, zda to byl jeho
život, co ho vhánělo do nekompromisnosti jeho díla, či zda ho jeho
dílo vhánělo do nekompromisnosti jeho života. Nejspíš platilo obojí.
Přitom vztahy mezi jeho životem a jeho dílem byly složité a někdy i
napjaté. Jeho biografie a jeho literatura se nedají od sebe odtrhnout,
a přece tomu není tak, že by jedno se promítalo prostě v druhé, život
v psaní a psaní v život. Mnohokrát je v Demlových textech znát iro
nický odstup spisovatele, který sám na sebe hledí a uvědomuje si, že
ve chvíli, kdy předstírá, že nejvíce žije, pouze píše. Porovnáme-li pak
Demlovu biografii a jeho knihy, zjistíme, že ty záznamy a dokumenty
jsou revidovány, vybírány, potlačovány, jejich smysl posunován či
utajován, šifrován či vyzdvihován: historii jeho lásky k Miriam nevy
čteme z jeho knih, musíme ji obtížně rekonstruovat z jeho dopisů, ač
koli měla pro něj jako člověka i jako básníka význam vše přesahující;
jeho invektívy jsou mnohdy více literární rétorikou než bezprostřed
ním výrazem autorova cítění.
Deml byl ve své básnické zkušenosti vydán na milost i nemilost,
byla to ona, co jím vládlo, nikoli on jí. Tím horší bylo pro něho po
znání, že jako pro básníka není pro něho v této společnosti místo. Ni
kdo jeho zkušenost nepotřebuje; každému překáži. Literatuře přiklá
dá tato společnost jakýsi vzdělavatelský a vychovatelský význam.
Poezie sama s její vlastní zkušeností je jí nepřístupná. K čemu se pak
obětuje básník svému dílu? Deml přetěžko nesl tuto vyvrženost bá
sníka a zoufale hledal tady pro sebe místo. Jestliže přivítal tak horoucně vznik samostatného československého státu roku 1918, bylo to
proto, že doufal, že se tady vytvoří nějaké jiné společenství, duchov
nější a krásnější; takové, kterému věřil, dá básník duši; společenství,
které bude básníka a jeho zkušenosti potřebovat, v kterém bude bá
sník doma. To byl důvod jeho tehdejšího nadšení pro Masaryka i
Tyrše. Vzpomeňte jen, co viděl v legionářích: vítal je
vrhaje se čelem k zemi
před každým z Vás,
neboť kudy jste šli,
dráhu světelnou viděl jsem.
Dnes se to zdá pouhou deklamací, ale Deml daleko nebyl sám, kdo
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tehdy vkládal takové naděje do národního života. O to krutější bylo
bylo jeho vystřízlivění. Dlouho si ještě zachovával v skrytu duše kou
sek naděje — odtud jeho opakované návraty k symbolu Masaryka.
Roku 1938 se pro Demla zhroutilo všechno. Cítí se a zůstane bez
právným vyvržencem. Nemoha si nalézt místo, nemůže si ani vytvo
řit mravní osobnost; člověku je dána povaha, schopnosti, nadání,
možnosti, ale realizovat svůj osud může teprve ve společnosti, teprve
v ní může nalézt pro sebe funkci a tím si teprve může vytvořit sám
sebe. Tento text si Deml napsal už roku 1912:
V každém člověku jest mnoho lidí: ctitel ohně, stromů, slunce, studá
nek, lotosu, býka, krokodíla, chřestýše, Christa, Budhy, Nerona, Husa,
Napoleona, Johanny D’Arc, Žižky, balkánských Slovanů, Turků, dě
kanů, biskupů inspektorů, policajtů (čtete přece Abdrejeva?), lži, prav
dy, ctnosti, hříchu, atheista, kajícník, věřící, kacíř, schismatik, pohan,
vlastenec, kosmopolita, učitel, sestra, choť, laik, kněz, člověk, byro
krat, padouch, světec, dřevo, kámen, červ, kondor, prach a popel, a jest
věru těžko říci, co z nás bude naposled.
Rozpad osobnosti nebo nemožnost si ji utvořit znamená rozpad
světa. Není pevného hlediska a není tedy ani zřetelné perspektivy; ja
ko se rozpadá člověk, rozpadá se i svět. Je nekonečně rozmanitý a
proměnlivý, lákavý, nepochopitelný a nakonec děsivý.
Předevčírem měl jsem v hlavě překrásnou báseň, která se jmenovala
‘Pravda’. Měla zrovna tolik slok, kolik bylo mých pravd o Pravdě. Je
pravda denní a pravda noční. Pravda nemocných a pravda zdravých.
Pravda dětí a pravda dospělých. Pravda mužů a pravda žen. Pravda ži
vých a pravda umírajících. Pravda milujících a pravda nenávidějících.
Pravda šťastných a pravda nešťastných.
[…]
Jiná jest pravda jeptišky a jinájest pravda hulánského rytmistra, jináje
pravda hraběnky a jinájejího voláka, t.j. deputátníka, co jezdí s volima.
Jiná je pravda Silvestra M. Braita, jiná je pravda P. Emiliána Soukupa,
jiná Josefa Floriana [...]- a nejsmutnější ze všech je pravda Jakuba De
mla.
Neboť je to pravda člověka, který ví, že pro něj žádné poslední a
konečné pravdy není. Co dělat? Kdo porozumí lidskému životu, kdo
zváží jeho cenu a lidskou vinu v něm? V Podzimním snu básník se
ohlíží na svou bludnou pouť. Jsou to vlastně slova na rozloučenou.
Nahrbuješ se k zemi, pomalu a nezdržitelněpadáš v řece času, padáš ke
dnu. Ale za všechno poděkuj Bohu, za to, žes živý přišel mezi živé, za
mléko a chléb, za svou mladost a sílu, za oči, za ruce, za nohy, za slunce
a všechnu krásu země, za své srdce, rybník bravný, do kterého čas od
času sestupoval Anděl a hýbala se voda - a teď? Poděkuj i za to, že ztrá
cíš paměť i rozum: je to veliký dar v tomto věku, neboť kdo ze synů lid
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ských najednou unese skutky celého života? Kdo by si troufal je znát,
kdo by měl tolik ducha, aby je uspořádal a posoudil?
Pro Jakobsona patřilo Zapomenuté svétlo k nejtragičtějším kni
hám české literatury. Dá se to říci o celém Demlově díle. Málokdo
prošel tolika zkušenostmi milosti i prokletí jako Jakub Deml, málo
kdo byl jako on tolikrát podpírán anděly i vláčen ďábly, a jestli bylo
mnohdy nad síly slabého člověka, jímž byl Deml, jako jsme my všich
ni, unést takový úděl, genius poezie vyzdvihnul z tohoto údělu a prá
vě z něho dílo, které jest jako málokteré jiné obrazem lidské existence
a její roztrpčenosti mezi síly nebe a síly pekla.
« « «

Nejde o osud básníka, jde o osud světa. Vylučuje-li tento svět všec
ko, co vytváří básníkovu zkušenost, není v tomto světě nějaká pod
statná nedostatečnost? Může svět vůbec s touto neúplností trvale exi
stovat? Jsou polohy, kde je těžko rozeznávat mezi poezií a nábožno
stí; oboje vylučují pouze racionální, užitkový, účelový vztah k světu,
pro oboje je ve světě či za světem něco živého a tvořivého. V dnešní
společnosti se stalo náboženství soukromou věcí; jindy bývalo jejím
pojidlem, společným vědomím o světě a životě, základem duchovní
ho i hmotného společenství. Neštěstí moderního světa je hloub, než
se mohou domnívat lidé rozumu - politikové, ekonomové, techniko
vé. Neštěstí je právě v tomto rozumu. Básník se opírá o svou iracio
nální zkušenost a ví, že aťje spásonosná či zkázonosná či oboje, je ne
pominutelná. Je-li básník vylučován z této společnosti, je vylučová
na z ní tato zkušenost a s ní sám princip společenské soudržnosti.
Život mezi lidmi ztrácí cenu.
Pocit, že za oslnivým rozvojem moderní evropské civilizace je
skryt její beznadějný úpadek, proniká téměř celou moderní poezií od
samého jejího počátku. “Zůstává toliko umění,” četl Deml v Bloyově Zoufalci, jehož překlad vydal Florian roku 1913:
Umění proskribované, opovrhované, podřízené, vychrtlé hladem,
prchající, rozedrané a katakombické. Avšak přese všechno to jest jedi
ným útočištém některým nejvznešenějším duším, odsouzeným k tomu,
by vlekly svou trpící kostru po křižovatkách světa mršinami posáze
ných.
Bloy sdílel tento pocit a toto vědomí s celou svou generací dekadentů; dovolával se přitom proroctví Mélanie Calvetové, které se prý
na pastvě v La Salette zjevila roku 1846 Panna Marie. Církevní úřady
zůstaly vůči tomuto zjevení skeptické, ale Bloyovi jako Florianovi
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mluvilo z duše. Florian je přeložil a otiskl a Deml je citoval roku 1907
v Homiliích, které vydal roku 1907 u Floriana:
Běda obyvatelům země! [. . .]
Společnost ocitla se v předvečer bičů nejstrašlivějších; třeba očekávati, že bude vládnout prut železný a že se bude plti kalich hněvu Božího.
[…]
Země bude stižena a zbita všeho druhu ranami, kromě moru a hladu,
jež budou hlavními; budou války až k poslední válce [. . .]
Dříve než toto nastane, bude jakýsi nepravý, lichý pokoj na světě; ne
bude se na nic mysleti, než jak by se lidé bavili.
Běda obyvatelům země! Příroda prahne po pomstěna lidech [...]
Tento apokalyptický pocit tkvěl v Demlovi hluboko. V Notantur
lumina čteme báseň “Mohyly”: věky umírají a “zotročené ruce” je
pohřbívají pod obrovité mohyly, které jediné zůstanou čnít v prázd
ném prostoru. Když přijde světová válka, vidí v ní Deml splnéní
svých předtuch a cituje Březinovy verše
... Hle, zvony ustrašeně zní
a nevidíme dosud požáru! Jen ptáci věštební
jak černé konstelace krouží nad námi.
V euforii prvního poválečného desetiletí toto apokalyptické vidění
utuchá; vrací se hned roku 1928 v Díle Felixe Jeneweina, tentokráte
citací snu německého romantika Jeana Paula, který si zaznamenal
roku 1789 a kterému dal poslední podobu 1795 ve svém Siebenkásovi:
Kristus po své smrti bloudí vesmírnými propastmi a nenalézá než
prázdno. Bůh není. Vše se hroutí, země i slunce. “A když jsem pohlé
dl vzhůru k nekonečnému světu a hledal oko Boží, zel na mne jen prá
zdný, bezedný oční důlek a na Chaosu ležela Věčnost, hryzouc a pře
žvykujíc...”
Tady je vysvětlení Demlova vztahu k současnému světovému dění.
V jeho knihách z let 1914-1918 se nezračí nic z válečného dění a v kni
hách z let 1928-1938 není řádky o sociální události tak otřesné, jakou
byla tehdy světová hospodářská krize. První svétová válka byla pro
Demla jen vyjevením latentní hrůzy moderního věku, které si už dáv
no byli vědomi básníci a umělci, zatímco většina ostatních “žila v
blahobytu, bezpečnosti a klidu”; stejně hospodářská krize potom.
“Není žádné sociální otázky, také už není otázek politických,” vyjá
dřil to Deml roku 1931: “dnes už docela zřetelně při ústí veletoku lid
stva do moře věčnosti se odděluje a na povrchu rýsuje tento dvojí
proud: Kristus a Antikrist!" Bylo to pak na půdě tohoto apokalypti
ckého vidění, kde se ujal u Demla onen mýtus Žida. “Apoštolově po
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sledních časů” budou bojovat “s Antikristem, tj. s těmi, kteří Kristu
budou vzdorovat až do konce časů, t.j. se Židy”.
Toho podzimu 1938 se někteří literáti domnívali, že teďje příleži
tost, aby “vládu levice” vystřídala “vláda pravice” a Demi psal do je
jich časopisu Obnovy, ale nemyslel na literaturu a jeho žal byl oprav
dový a veliký. Chystal knihu Žalmů.
... všechnu panenskou půdu (patriarchové naši pásli na ní stáda svá)
jak vepř jsme rozryli a rozvrtali, aby ani ten motýl
nenašel nikde kvítečka, na kterém by se osvěžil a odpočinul.
Každý svůj krajíček chleba jsme čilským ledkem a superfosfátem
posypali...
Bože, mstiteli šípkových keřů a topolů,
milovníče lip a jeřábů a čmeláků a slavíků,
čistý Bože, příteli chudých,
ochránce a těšiteli těch, kteří pěstmi, kladivy, srpy a rotačkami
rozbili ústa, aby nemuseli slyšet Tvou pravdu ...

Druhá světová válka byla pro Demla katastrofou racionalismu ev
ropské civilizace. Jí padl za oběť i Demlův sen o novém životě v ná
rodním společenství, v onom mytickém Tasově, jak o něm píše ještě
roku 1947 ve věnování prvního svazku svého souborného Díla. Tasov se mu kryje s národem a církví a “rád bych, aby se mi kryl s rá
jem”. Ale starý svět minul a moderní svět je nelítostný. Dává člověku
nový řád života, ale není to už ten starý řád, kde srdce a rozum byly
jedno.
Ano, všechno spěje k řádu, všechno touží po řádu, aťje to jakýkoliv
řád, všechno věří řádu, všechno doufá v řád a všechno miluje řád. Ráz
dva, ráz dva, ráz dva... Je to lenost, nikomu se nechce pracovat, nikomu
se nechce přemýšlet. Jen ať nás usměrňují, jen ať za nás přemýšlejí, my
pracujem, my pracujem, ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Není neděl, není svátků; ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Není desatera; ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Není rodiny; ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Není národa; ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Není rozumu; ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Není srdce; ráz dva, ráz dva, ráz dva...
Zvíře, ano, zvíře jest, venite, adoremus, pojďme a klaňme sejemu!...
[…]
Cesty k Siónu kvílí, kněžíjeho lkají, panny jeho jsou špinavé, odešla
od dcery siónské všecka okrasa její...
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To je, ještě jednou a naposled, motiv “zapomenutého světla”. Svět
jde neúprosně svou cestou, na níž nepotřebuje umění ani zbožnosti, a
básník, podoben starozákonnímu proroku, marně křičí své nářky,
varování a hrozby.

***
“Dílo Demlovo trčí z české literatury jako neohrabaný, mohutný
balvan,” napsal jediný, kdo se soustavněji a kompetentně dílem Demlovým zabýval, Bedřich Fučík, v studii k básníkovým šedesátinám.
Fučík sice jmenuje zároveň v souvislosti s Demlem Wolkera, Nezva
la, Zahradníčka, Halase, Čepa, ale to je všecko neurčité. Vskutku se
zdá Demlovo dílo do souvislosti české literatury nezařaditelné. Deml
nebyl symbolista a ani často opakovaná charakteristika “pokračova
tele Březinova” nic o jeho díle neříká. Jestli potom přišla “pragma
tická generace” (či “generace Almanachu 1914”, či “čapkovská ge
nerace”), rozhodně do ní nepatřil. Ale takových osamělých balvanů
bylo v české literatuře té doby více; především Ladislav Klíma a Ri
chard Weiner.
Klíma se narodil ve stejném roce jako Deml, Weiner byl o šest let
mladší. Nikdy se nesetkali. Deml dobře věděl o Klímovi, vždyť toho
od počátku mravně i hmotně podporoval Březina, ale Klíma byl tak
plachý, že se za Březinou do Jaroměřic odvážil z Prahy jen jednou a
teprve roku 1926; s Demlem se nepoznal. S Weinerem si Deml svého
času dopisoval, své práce si vzájemně velmi cenili, dokud do cesty ne
přišly Demlovy antisemitské bludy, ale Weiner pobýval většinu své
ho času v cizině; za první války byl sice v Praze, vrátil se sem roku
1915 z fronty, ale Deml tu už nebyl, žil v Jinošově, a hned na počátku
roku 1919 Weiner zas odejel do Paříže. Stejně ani Weiner a Klíma se
neznali. Všichni tři zůstávali osamocenými individualitami, a kritik,
který by byl dovedl jejich spřízněnost rozpoznat a upozornit na ni, v
této generaci chyběl. A chyběl i v generaci příští.
Ta spřízněnost není nikterak povrchní. Především všichni zakou
šejí stejný rozpad osobnosti a tedy i světa. Deml a Weiner o tom píší
téměř stejnými slovy. Deml:
VSichni jsme synovéjednoho Otce, vSichni jsme vespolek bratři a se
stry. Tvoříme jednotu. Žádného zločince, žádného hříSníka, žádného
samovraha nemůžeme se odříci. Tvoříme jako jedno télo. Jsou ovšem
mezi námi také proroci a světci, králové, knížata a hrdinové, muži i že
ny, ale každý z nás jest všeho schopen.
Weiner:
Mohu se dopouštéti všeho, všeho bez výjimky, dostupovali nejvýše,
klesati nejhloubéji, těžiti ze všech svých schopností, mučili se pro všech
ny své neschopnosti — neboť v každém případě se mohu dle libosti stáli
někým, kdo cokoliv dovede velebit a cokoliv proklíti.
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Weiner rozvíjí tento motiv od tématu dvojnictví k tématu “čtvrce
ní” osobnosti. U Klímy je pozadím jeho absolutního voluntarismu,
jeho “komandování svých duševních stavů”; to je možné teprve za
předpokladu, že není tu jednoty osobnosti. Myšlení je pro Klímu
“moře myšlenkových vlnek, myšlenkových atomů, věčně se navzá
jem popohánějících” a “svět jest jen v sebe splývajícícm, atomistním - bezúčelně oscilujícím — vlněním myšlení.”
To byla zkušenost, kterou předchozí generace symbolistů, zvláště
symbolistů českých, docela vylučovala. Naopak, jim záleželo na inte
gritě osobnosti a zdůrazňovali ji až do autostylizace — Arnošt Pro
cházka, Šalsa, Dyk, Marten. Byla to rovněž tato autostylizace, co
Březinovi zatarasilo další vývoj a tvorbu. Symbolisti proto také přís
ně oddělovali svou literaturu a svůj život; důvěřovali ještě tradiční
sociální pozici spisovatele. Umění bylo jim povýšeno nad život, do
konce bylo jim jeho náhradou. Naproti tomu u Demla, Klímy a Weinera se důsledně promítá umělecká zkušenost do života a život do li
teratury; jestli Wernerovi se dařilo aspoň vnějšně uchránit svou ob
čanskou podobu, u Demla i u Klímy se tím i jejich osobní život roz
vrací a jejich sociální pozici do základu problematizuje. Napadá tady
ještě jedna postava české literatury té doby, a uvedeme-li její jméno v
této souvislosti, překvapí: Jaroslav Hašek. Zkušenost života byla pro
Haška dlouho tak důležitá, že své literární schopnosti pokládal pro
sebe jenom za snadný prostředek vydělávání nezbytných peněz. Ve
šel také do paměti svých vrstevníků především jako legendární posta
va experimentátora se životem svým vlastním a zvláště se životem
ostatních. Nejlépe to vyjádřil ve svých vzpomínkách František Langer:
Byl zjevem nějaké, něčí temnéfantazie, straSidelným nebo baladicky
temným zjevem, který budí zvědavost a strach, vábí a znepokojuje, rozesmává město svými Šprýmy, které však jsou maskovaná nenávist a
opovržení k němu. [. . .] Po nocích a po hospodách se Hašek toulá jako
nějaký žebravý vagant, potulný kejklíř, fahrender Geselle, Paleček,
šprýmař na účet velkých a mocných, Enšpígl, posmívající se tupým
měšťanům, čaroděj Žito, provozující s nimi svá kouzla, Krysař, kterýje
vábí za sebou písničkou své píšťalky.
A také u Haška je velice výrazná mnohost osobností, které si bě
hem života vytvářel a zkoušel — není žádná jednota mezi Haškem ja
ko pražským bohémem, jako usedlým manželem Jarmily Mayerové,
jako anonymním tulákem, jako puritánským ruským komunistou; a
teprve jako autor Osudů dobrého vojáka Švejka nalézá ve fiktivním
světě literatury, kterou tak dlouho pohrdal, svou konečnou realizaci.
Jestli pak všichni tito autoři, Deml, Klíma i Weiner viděli současné
dějiny jako apokalypsu, nikdo nedal tomu výraz důslednější než Ha
šek v této poslední próze, když proti nesmyslnosti světa postavil jako
protihráče blba. Tady už není pro současný svět žádné záchrany.
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Nápadnou paralelu k těmto postavám české literatury té doby na
lezneme mezi tehdejšími českými výtvarníky. Narozdíl od osamoce
nosti oněch spisovatelů výtvarníci rychle vytvářejí souvislé hnutí. Je
to prostý důsledek toho, že se tito umělci potkávali už na svých vý
tvarných studiích, zatímco jejich literární současníci se mnohdy po
celý život ani neuviděli. Roku 1907 je to skupina Osma, roku 1911
Skupina výtvarných umělců, roku 1918 Tvrdošíjní. Stranou vznikne
skupina Sursum; po své výstavě 1911, současné s první výstavou Sku
piny výtvarných umělců, brzo zaniká. Jejími členy byli Váchal a Zr
zavý a blízko k ní měl Kubišta. Nepevnost všech těchto skupin byla
především z toho, že se u jednotlivých umělců v nestejné míře uplat
ňovaly tendence ještě symbolistické a tendence už výrazně posymbolistické a protisymbolistické. Ta symbolistická residua to také byla,
co vedlo k idei nového nadosobního a závazného “slohu”, tentokrát
na základě Picassova kubismu. V literatuře bylo paralelou heslo “novoklasicismu”. Emil Filla a Vincenc Kramář ve jménu Picassově za
mítali tehdy šmahem fauvismus, expresionismus, futurismus, orfismus - téměř celou rozmanitost živého umění. To byl střed tehdej
ších sporů, během nichž si tato generace uvědomovala sama sebe.
Předpokladem slohu může být jen jednotný kolektivní názor, upo
zorňoval Kubišta, ale naše doba “nemá ani jednotného kolektivního
rozumu, ani vůle, ani hnutí mysli”. Ve stejném smyslu psal Josef Kodíček o neoklasicistických prózách, že zde “úvahy technické a styli
stické dovedly [.. .] na skalnatý úhor studenosti [...], k dogmatickoscholastickému akademismu, jenž horké vlnění světa odmocnil v
schématickou techničnost,” a stejně Vlastimil Hofman o třetí návště
vě Skupiny výtvarných umělců, z níž tehdy Kubišta, Josef Čapek a
sám Hofman odešli: “Revolučnost netkví v systému formy, nýbrž ve
vnitřním principu rozkladu, jenž vlastně vždy podává díla nepředvída
ných forem, tajemnější a sugestivnější vášně, nežli možno u zákonem
dané slohové formy”. To už byl expresionistický program. Jim tehdy
živě sekundoval také desertér své symbolistické generace, S.K. Neu
mann, byť sám jeho vitalismus jim byl vzdálený.
Zatímco literární dílo této generace zůstávalo a s výjimkou dramat
Karla Čapka zůstalo ve světě neznámo, její výtvarníci se rychle začle
nili do světových souvislostí a od roku 1911 vystavovali pravidelně s
německými expresionisty. Termín expresionismu je málo jasný a ob
vykle se přitom myslí na exaltované uchvácení nekontrolovanými
hlubinnými silami citovosti a pudovosti. To samo je však už důsled
kem rozpadu osobnosti či dokonce jejího zmizení. Druhým, stejně
důležitým rysem expresionismu je apokalyptický pocit konce evrop
ské civilizace. Oboje charakterizuje i dílo Jakuba Demla jako jeho
velkých literárních vrstevníků v Cechách. Expresionismus je člán
kem vývoje, který začíná v romantismu, vede k symbolismu a přes
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expresionismus pak s jedné strany k dada a surrealismu, s druhé k
existencionalistické problematice. U Demla jako u Weinera se už rý
sují velmi výrazné tendence protosurrealistické i protoexistencialistické; u Klímy nadto tendence dadaistické, jak na to upozornil právem
Josef Zumr. Pokud jde o Haška, jeho “Strana mírného pokroku v
mezích zákona” byla původní paralelou kabaretů německých expresionistů, z nichž potom vzešel slavný curyšský kabaret dadaistů, a
není náhodou, že si této Haškovy činnosti dobře všimli pražští expresionisté němečtí, Brod a Kafka; Haškův Švejk pak je velkou posta
vou pozdního dada nihilistického.
Daly by se tady uvést ještě další osobnosti tehdejší české literatury
a zvláště divadla. Režisér František Zavřel patří do dějin německého
i českého expresionistického divadla jako Arthur Longen do dějin
expresionistického a expresionisticko-dadaistického kabaretu i divad
la v Čechách i v Německu; z expresionismu vyšel K.H. Hilar. Byla tu
dramata Arnošta Dvořáka se svými slabými hrdiny, které také Max
Brod už před válkou překládal a publikoval německy, a nemělo by se
pro jeho špatné konce tak docela zapomínat ani na druhého Františ
ka Zavřela, dramatika; byli tu také expresionističtí herci, především
Xena Longenová, a expresionističtí scénografové: opět Longen a
Hofman. Jedním z nejpůvodnějších a nejpoutavějších projevů čes
kého umění oné dobyje také “kubistická” architektura Chocholova,
Hofmanova, Gočárova a Janákova: je ve skutečnosti prvním vůbec
projevem expresionismu v architektuře. Z expresionistického pocitu
světa konečně vycházejí i jedním směrem Jaroslav Durych a Bohumil
Reynek, druhým oba bratři Čapkové. Lelio (1914) a Pro delfína
(1923) Josefovy a Boží muka (1917) a Trapné povídky (1921) Karlovy
jsou výrazně expresionistické. Jenom kritikové této generace chyběli.
Byla proto bez ochrany vydána nepochopení, útokům i lhostejnosti
jak generace předcházející, tak generace následující. Ervín Taussig
zahynul hned na začátku války a Josef Kodíček soustředil svůj zájem
téměř výhradně na divadlo.
Teprve nejmladší vrstva této generace může být nazvána expresio
nistickou v tom smyslu, že byla více či méně ovlivněna německým
expresionismem. U Demla, Klímy, Weinera se o tom nedá mluvit.
Německý literární expresionismus se datuje přibližně od roku 1910.
U Demla až do válečných let ještě přežívá symbolismus, ale ty texty,
které shrne do Tance smrti, už do symbilismu nepatří; vznikaly od ro
ku 1908. Klíma své prózy přichystá do tisku až těsně před svou smrtí
roku 1928, ale psal je v letech 1906-1909. Ani ty nemají nic společné
ho se symbolismem. Svoje expresionisticko-dadaistické Putování sle
pého hada píše - německy - na konci války. Myšlenka Švejka pochází
z roku 1911 a tehdy také Hašek uskutečňuje akce “Strany mírného
pokroku v mezích zákona”. Mladší Weiner je symbolismem dotčen
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leda ve své prvotině, básni Pták; své expresionistické prózy píše od
roku 1912. Nová orientace, kterou lze nejspíše shrnout pod termín
expresionismu, začíná tedy v Čechách spontánně a u několika autorů
už od druhé půle prvního desítiletí našeho století. Expresionistická
výtvarná díla vznikají u českých umělců zároveň s obdobnými díly v
Německu a neodvisle od nich: Váchalovy grafiky přibližně od 1907,
Zrzavého Antikrist je z roku 1907 a Veselépotnice z roku 1908, Kubi
stova Epileptická žena z roku 1911, z téhož roku Gutfreundova Úz
kost. Česká expresionistická architektura je z let 1912-1914.
Dosavadní názor, že expresionismus je zjevem výlučně a výrazně
německým, nutno tedy opravit. Přesněji by se měl charakterizovat
jako středoevropský. V německé jazykové oblasti je situován do její
východní části —jeho domovskými místy jsou Drážďany, Mnichov,
Berlín, Vídeň, Innsbruck, německá Praha. Stejně a ještě dříve Praha
česká a české země vůbec. Jazyková příslušnost tu nebyla rozhodují
cí. V Osmě byli vedle pěti Čechů tři Němci; režisér Zavřel a pak Lon
gen působili stejně v Německu jako v Čechách; Klíma a Deml psali i
německy. Kafka byl Čech a stal se německým spisovatelem, že měl
německé školy; je pravděpodobné, že byl ovlivněn Weinerem. Ko
nečně do této oblasti expresionismu patří i Polsko: Witkacy. Jinde v
Evropě se objevují expresionistické tendence jen rozptýleně.
Expresionismus je středoevropskou formou umění a literatury oné
doby. Liší se od ostatního evropského umění: ve Francii a v Itálii ja
ko v Rakousku převládal pořád ještě optimismus, tady jímalo umělce
zlé tušení. Roku 1914 se vyplnilo. Na skončení války reagovali pak
němečtí expresionisté chiliastickými nadějemi; jako je tomu v Apo
kalypse, také pro ně panství Antikrista ohlašovalo příští Vykupitele.
Stejně tomu bylo i u expresionistů českých: Deml i Klíma, Weiner,
Čapkové skládají své naděje do československé samostatnosti, Ha
šek v porevolučním Rusku do bolševismu. Stejně zlé jsou pak jejich
desiluse — nejen ta Demlova.
Deml, Klíma, Weiner, ani Hašek nebyli nikterak výjimky, které se
nějakou podivnou náhodou objevily v Čechách vedle sebe na roz
hraní prvního a druhého desítiletí našeho věku. Svým dílem reagova
li na zkušenost své doby, nikoli teprve druhotně na literární a umě
lecký vývoj. Ve zpětném pohledu zjišťujeme, že jejich reakce a jejich
dílo se shodly s reakcí a dílem jejich generačních vrstevníků ve Střed
ní Evropě, kteří se začali označovat jako expresionisté; navázali na
romantickou tradici, kterou před nimi nesli symbolisté a dekadenti a
kterou sami pak dál odevzdali surrealistům a existencialistům. S těmi
ostatními expresionisty patří čeští expresionisté do velkého proudu
moderního umění a moderní poezie, jenž od konce osmnáctého sto
letí znepokojuje evropské svědomí. Nebyli tímto proudem neseni,
nýbrž patřili mezi ty, kteří ze své dějinné zkušenosti sami tento proud
56

ve své době vytvářeli. Byly to zjevy významu daleko ne lokálního; pa
tří do dějin literatury světové.
Jestliže jejich význam dodnes uniká pozornosti, není to jenom pro
to, že jazyk, kterým psali, je ve světě málo znám. Stejně je tomu s dí
lem tehdejších českých výtvarníků, které je přece obecně srozumitel
né. Důvod není ve světě, nýbrž v Čechách samotných. Po roce 1918 se
zde vývoj přetrhnul. V radosti ze znovuzískané národní samostatno
sti české umění ztratilo své světové souvislosti. Dokladem je náhlý
nezájem českých výtvarníků o uplatnění mimo Čechy. Do roku 1914
pokládali za samozřejmé vystavovat v Německu; od roku 1918 už
české umění zůstává doma. Zmizelo také spojení mezi českými a ně
meckými spisovateli, kteří byli dříve nejpřirozenějšími a mnohdy
nadšenými tlumočníky nové české literatury. Zároveň české kulturní
prostředí už nebylo ani schopno recipovat ze světa nové podněty. Na
dada nezareagovalo, stejně ani na psychoanalýzu a na existencialismus. Omluvou či výmluvou byla nechuť k německé kultuře. Fran
couzský surrealismus tu našel odezvu s takovým zpožděním, že tu je
ho převzetí už pozbývalo smyslu. Česká kultura se vrátila do tylovské idyly. Proto se nemohlo navázat ani na zneklidňující dílo českých
expresionistů. Český výtvarný expresionismus se překryl nálepkou
kubismu a čeští literární expresionisté byli odsunuti do kabinetu lite
rárních kuriozit. Také jméno Demlovo patří k těm, která se přestala
vyslovovat. Teprve dnes, po všech zlých zkušenostech, se k nim mů
žeme vracet.
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Nezvalova pocta Romanovi Jakobsonovi
(Báseň Roman Jakobson původně vyšla v Nezvalové Skleněném
haveloku a Dopis Romanu Jakobsonovi byl zařazen do sbírky Zpáteční
lístek. Obě básně byly přetištěny ve sborníku Romanu Jakobsonovi:
Pozdrav a díkůvzdání, který vydal dne 15. března 1939 Spolek poslucha
čů filosofie Masarykovy university v Brně jako soukromý tisk v počtu
510 výtisků.

Roman Jakobson
Bez jediné ze svých proslulých vad
byl bych ničím
Škála již trpělivě cvičím
nemá předepsaný prstoklad
Ty ze vSech nejvíc Romane
odpovídáš mým skrytým pákám
Vyluzuji zpěv i kdákám
jak se mi namane

A když se občas jedlík postí
není to pokrytecká askese
Blesk doletí a želva doletí
Na zdraví poesie v její celistvosti!
Brát jenom to co spadne samo
Váš rozhovor je báseň dámo
Dnes vyzpovídám jeptišku
Směs z novinových výstřižků
Chansony promíchané s daty
Podivuhodné inseráty
Zapiš co volal kamelot
Tři čtyři řádky z jarních mód
Popis mně dodá vlastivěda
Fábule nechť se sama hledá
Jídelní lístek Jízdní řád
Lži prodavaček marmelád
Novinky Gaumontova týdne
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Mé sny zas potom budou klidné

Nůžky a malou tubu klihu
Dnes básník montuje svou knihu
Změnil se vskutku na děcko?

Dopis Romanu Jakobsonovi
Mám delirium z nikotinu
Ještě šest sedm knih a zhynu
Má metoda je moje smrt
Chtěl bych rač umřít na záSkrt
Mé srdce příliš rychle bije
Vím že je čeká havarie
Jsou dny kdy cítím v mozku tlak
Můj rok je dlouhý rychlovlak
Propadls rychlosti jak ženě
Toužím po nové hygieně
Jsem syt už světel hangárů
Jak Pythie svých výparů
NáS život koliduje s prací
Zrušit tu diferenciaci
Básníku odstraň psací stůl
Procitám jako somnambul
Změnils svět v rým jak boháč v rentu
Chci tvořit básně z dokumentů
Co je jich v tomto obchodě
Cele se vzdáti náhodě
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Z posledních básní
Milada Součková † l. 2. 1983

Všech svatých 1982
A den je letní
jen javory stelou
karmíny a žlutou
málo se starají
vesmírné proudy
o lidské svátky.
Všech svatých v zahradě
ne na hřbitově.
Staré třešně řídnou
nad zahradou
listí? snad tmavý bronz
když přijde ve styk s zemí
snad červenavá žluť
snad špinavě zelená
kdož ví na tu dálku
střásají se střešně
napsal Komenský
staré stromy, lusky
zbylá hlávka zelí
růže, rosa, die Rose, la rose, the rose
už to není květ, slovo
keř vína? sotva
kdož ví
chřesty vlní svými závoji.

Dole je potok, hore branka
slova rozkvetlá a zvadlá
ve verši nevadnoucí
Ve
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stínu jak

vlny

prodromus poezie.
Všichni svati tancovali
v listí, snáší se k zemi
písmene, s nimi, slabiky.

Dušičky - All Souls (1982)
Diminutivum
ten krásný rys češtiny
a Aurélia,
animula pervula
comes hospes que corporis
quae in loca abibis
parvula, nudula,
malá je ve mě dušička.
A den je letní
javory přes noc ztratily listí
(bez rukavic, bez vlňáků)
žel ne na Uhelném trhu
ty umělé a pravé palmy
na drátkách, na plocho, jehličí
drobné chrysantémy, levné
ty obrovské, ty zkadeřené
bílé, žluté, růžovavé
na mramoru náhrobku
saloní, ne s palmou vítězství
s Uhelného trhu
s tou barokní
ve vlňáku, v rukavicích,
Neruda je jejich básník
Aurelius zná ty blanduly
na lodičkách se plaví
quae in lloca abibis?
kam odplouváš z Uhelného trhu?
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Slovenský intelektuálny exil konca XVII.
storočia v Toruni
Ľubomír Ďurovič

Koncom Šesťdesiatych rokov sa mi bol v Uppsale (Švédsko) dostal do
rúk Štvorzväzkový rukopisný slovansko-latinsko-Svédsky slovník J. G.
Sparwenfelda z rokov 1699-1705 a jeho celá lexikografická“pozostalosť"
(SlaL 3). Pretože slovanský stľpec napísaný cyrilikou obsahoval množ
stvo slov, ktoré nie sú ani cirkevnoslovanské, ani ruské, ale západosloven
ské, musel som si nutne postaviť otázku prameňov a v tej súvislosti upú
talo moju pozornosť meno Mathias Zabani. Zabaniho, mladého Studenta
z Gdanska, ktorý hral pri zostavení slovníka centrálnu úlohu, odporúčal
Sparwenfeldovi, vtedy kráľovskému ceremoniárovi v Stockholme, poly
histor F. W. Leibniz a v jeho liste z 27. decembra 1698 je veta, ktorá mi
potvrdila, že môj záujem nebol neopodstatnený. Leibniz píSe o Zabanim:
“U est Hongrois de nation, et entend et parle egalement le Hongrois et le
Slavaque, car c’est ainsi qv’on appelle le Slavon en Hongrie (Wieselgren
1884, 24) t.j. Je Uhor a rozumie a hovorí rovnako maďarsky a sloven
sky, pretože takto volajú slovanský jazyk v Uhorsku (pri preklade a
interpretácii rozliSujem pojem “Uhor, Uhorsko, uhorský” ako pojem Štát
ny a “Maďar, Maďarsko, maďarský” ako pojem národný, aj keď vofran
cúzskom originále - tak ako v latinčine a maďarčine - sa používa to isté
slovo Hongrois, Hungarus, Magyar. Medzi “uhorský” a “maďarský" je
ten istý vzťah ako medzi “böhmisch" a “tschechisch”, ktorý zase v češtine či slovenčine nie je rozlíšený dvoma rôznymi slovami). Zdalo sa mi, že
mám kľúč k západoslovanským slovám v Sparwenfeldovom slovníku
(o MatiáSovi Zabanim budem písať inde; najviac údajov o ňom je dnes
dostupných po Švédsky v dizertácii Birgegard, 1971).
Zabani sa bol dostal k Leibnizovi tak, že ho v Hannoveri vyhodil zo
svojich služieb nejaký “seigneur Moscovite” (“...comme les Moscovites
sont des gens chiches, et qvi ne se soucient gueres de faire les choses
honnestement et de bonne grace...” ako píSe Leibniz), ktorý ho bol najal
ako nemeckého tlmočníka v Gdansku, keď sa Zabani už predtým bol v
Poľsku zdržoval nejaký čas.
Že Zabani je Caban, to mi bylo jasné, ale MatiáSa Cabana či Zabaniho
žiadny slovenský prameň nepozná. A bolo ľahko zistiť, že nemá nijaký
vzťah k preSovskému filozofovi Izákovi Cabanovi, ako som sa sprvu
nazdával. Hľadanie MatiáSa Zabaniho ma vSak priviedlo do poľského
Toruňa.
PreSporskými súdmi r. 1673 a 1674 boli vSetci evanjelickí kňazi v
Uhorsku postavení na niekoľko rokov mimo zákona. Spomedzi tých,
ktorí odmietli vzdať sa svojho náboženstva, jedna skupina bola poslaná
na galeje, iní odiSli do exilu - predovSetkým do evanjelického Nemecka
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(Ďurovič J. 1948, 39; ES, s.v. “exulanti”). Mnoho sa písalo - najmä s
vnútornomisijnými cieľmi - o mučeníkoch na galejách; o ostatných sa vie,
že napísali v cudzine rad diel o prenasledovaní v Uhorsku (D. Klesch,
J. Burius, T. Masnicius, J. Simonides, J. Láni), alebo, že “Slovensko
stratilo v tom čase veľa vynikajúcich spisovateľov (Š. Pilárik, T. Masník,
J. Simonides, D. Sinapius-Horčička, Juraj Láni, J. Búrius a i.), pedagógov
(I. Caban, M. Búlovský a i.), maliarovej. Bogdan, J. Stránovský a i.) a
iných kultúrnych činiteľov” (ES, ib.). Títo intelektuáli v exile však taktiež
pokračovali vo svojej práci a vytvorili dielo, ktoré jednou svojou stranou
nemôže nepatriť aj do našich dejín. To je prípad uhorských exulantov
v Poľsku, v západopruských mestách Toruni a Gdansku (tzv. Kráľovské
Prusko bolo vtedy súčiastkou Poľského kráľovstva). Na rozdiel od našej
historiografie všimol si ich v súvise s jubileom torunského gymnázia poľ
ský vedec S. Salmonowicz (Salmonowicz 1972, 1973) a jeho štúdia “Toruňskie Gimnazjum Akademickie i ziemie korony wegierskiej w XVII. i
XVIII w.” (Salmonowicz 1972) je základným súčasným dielom o tejto
téme.
Rad bio- a bibliografických údajov o niektorých osobách i niektoré
zhrňujúce poznatky prináša i štúdia M. Michalcovej-Cesnakovej so zby
točne zužujúcim názvom “Dramatická tvorba slovenských exulantov v
druhej polovici 17. a na začiatku 18. storočia” (Michalcová-Cesnaková
1968). Štúdia ostala Salmonowiczovi neznáma. Michalcová-Cesnaková
píše veľmi správne: ”... naša literárna história pozná iba časť tvorby
niektorých slovenských exulantov, tú, ktorá vznikala na domácej pôde,
a naopak zasa napr. poľská literárna história pozná často iba tie práce,
ktoré vznikli na území Poľska a ostatné jej ostali neznáme. Nemohlo
by sa to, pravda, stať, keby išlo o autorov veľkého formátu, ale bude azda
vhodné pospájať naše vedomosti aj o týchto drobnejších spisovateľoch.
Majú právo na to, aby na nich nezabudol národ, z ktorého vzišli a ktorého
dobré meno šírili v cudzine svojou prácou v najťažších časoch.” (1968,
334).
* * *
Gymnáziá v starých pruských mestách Toruni, Gdansku, Elbingu i uni
verzita v Königsbergu boli oddávna obľúbeným miestom štúdia evanjeli
kov augšpurského vyznania z Uhorska (včítane Sedmohradska). Po Bielej
Hore prichádzali sem i českí exulanti (napr. profesor pražskej univerzity
Pavel Stránský, v Toruni 1627-1657) a v 70-tych rokoch XVII. storočia
sa sem znova sústredil prúd z Uhorska - tento raz nielen pre kvality týchto
škôl, ale hlavne ako záchrana pred náboženským prenasledovaním doma.
Takže prichádzajú nielen študenti: Toruň sa stal strediskom emigrácie
pedagógov z východoslovenských škôl - predovšetkým z Prešova, z Barde
jova a zo spišských miest. A - nepochybne že vo veľkej miere za nimi - pri
chádzajú do Torune i študenti i zo všetkých častí dnešného Slovenska, kde
žili evanjelici.
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Torunské akademické gymnázium mávalo okrem riaditeľa 4-5 riad
nych či mimoriadnych profesorov, ktorí učili v troch najvyšších triedach a
niekoľko ‘‘kolegov’’, ako volali učiteľov v nižších triedach. Medzi rokmi
1674 a 1700, teda štvrť storočia, niekedy až štyria z týchto piatich profe
sorov boli exulanti z Uhorska - Václav Johannides, Pavel Pater, JánRezík
a Ján Sartorius.
Otec Jána Sartòria, prešovský mestský (nemecký) farár a predtým
konrektor kolégia Ján Sartórius starší emigroval r. 1674 do Gdanska a
jeho syn Ján ml. sa stal po štúdiách vo Wittenbergu a Tübingen torunským
profesorom r. 1682, pôsobil tu do r. 1699, potom bol 5 rokov v Elbingu a
od 1704 do 1729 chýrečným profesorom ‘‘eloquentiae ac poéseos” na
gymnáziu v Gdansku. Ostalo po ňom veľ ké množstvo (novo) latinskej klasicizujúcej poézie a filozofické diela ako Decasterium physicarum (1688)
alebo Dissertationes ethicae (Ďurovič J. 1940; Michalcová 1968, 338).
Ján Mezník (narodený nevedno kedy v Krušovciach pri Topoľčanoch,
kde jeho otec bol farárom), najvýznamnejší zo všetkých týchto štyroch,
je známy predovšetkým ako autor popisu masovej popravy evanjelikov r.
1678, tzv. “prešovských jatiek” (TheatrumEperiesiense..., vydané 1933) a
nedávno v Bratislave vydanej obsiahlej Gymnaziológie (1971), dejín evan
jelického školstva na zhruba dnešnom území Slovenska do 1710. Rezík
prišiel do Torune 1674, bol 10 rokov ‘‘kolegom”, 1984 sa stal mimoriad
nym profesorom, ale toho istého roku (v čase úspechov Thökölyho povsta
nia) na pozvanie košickej školy pokúsil sa o návrat do Uhorska. Z Košíc
musel však ujsť do Prešova, tam prežil ‘‘prešovské jatky” a znova, s ne
bezpečenstvom života, odišiel 1689 naspäť do Torune: ako sám píše ‘‘Ipse
ego per patrios... fluctus/ Salvus vix abii”já sám som len-len že ušiel bez
úhony cez rieky vlasti. Tu nielen že ihneď dostal svoje staré miesto, ale
r. 1690 bol vymenovaný za riadneho profesora. R. 1705, keď sa víťazstva
mi Fraňa Rákóciho situácia evanjelikov v Uhorsku na čas zlepšila, prijal
Rezík znova pozvanie, tento raz do Kežmarku, stal sa však direktorom
kolégia v Prešove, ale r. 1710 zomrel na mor. - Václav Johannides pô
sobil v Toruni ako riadny profesor klasických jazykov od 1674 až do svojej
smrti r. 1701. Bol pôvodom z Moravy (Kamenná Lhota), jeho rodičia
emigrovali po Bielej Hore na Slovensko, on sám sa stal naprv učiteľom v
Prešove a potom bol 15 či 20 rokov (Gymnaziológia 1971, 408) rektorom
kežmarského gymnázia,takže po emigrovaní z Uhorska ho do Torune
tamojší rektor König pozval ako známeho vynikajúceho pedagóga. Okrem
množstva príležitostnej poézie po Johannidesovi neostalo mnoho publiko
vaného, ale myslí sa, že po Pavlovi Stránskom pokračoval vo veľkých de
jinách českého kráľovstva, ktoré sa však nezachovali.
Neobyčajne zaujímavou postavou je profesor Pavel Pater (16561724) zo spišského Vrbova, zrejme spišský Nemec, ktorý však vraj vždy
zdôrazňoval, že je pôvodom Uhor a že jeho vlasťou je Poľsko (Salmonowicz 1973, 200). Pater sa od svojho vymenovania v Toruni 1688 stále
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viac venoval prírodným vedám a technike, r. 1703 prešiel do Gdanska na
gymnázium a tam sa stal základným teoretikom kníhtlačiarstva európskej
úrovne. Pravdepodobne s ním sa radil ruský kníhtlačiar Kopievič, keď
viezol z Amsterodamu do Petrohradu tlačiareň s novou ruskou abecedou
"graždankou”. Priamym žiakom P. Patera bol D. Fahrenheit, ktorému
vďačíme za meranie teploty, používané v USA a Veľkej Británii. (Asociá
ciu so Štoľcom z Gončarovovho Oblomova si nemôžem odpustiť).
(O ňom viď aj Michalcová 1968, 334n.)
Okrem týchto štyroch profesorov, ktorí po štvrťstoročie profilovali torunské gymnázium ako sídlo luterskej ortodoxie, so špeciálnym záujmom
o uhorské témy (napr. v dišputáciách), pôsobili tu niekoľko rokov ako
"kolegovia” Spišiaci Martin Calixt(us) z Michelsdorfu (dnes Stráže pod
Tatrami), Martin Krause z Kežmarku a Eliáš Friedhuber z Prešova (viď
ďalej). Celkom osobitné postavenie má Callus Fürst z malého spišského
mestečka Gňazda (dnes Hniezdne), ktorý bol na gymnáziu kantorom a
lektorom poľštiny (gymnázium bolo inak prísne latinské, ale v rôznych
obdobiach objavujú sa aj niektoréformy vyučovania nemčiny a poľštiny;
Gňazda, ako i meno ukazuje, patrí do oblasti tzv. goralských, t.j. pre
chodných poľsko-slovenských nárečí). Zdá sa však, že Fürst sa v Toruni
pohyboval mimo uhorského prostredia, aspoň (viď nižšie) jeho styky s
ostatnými nemám doložené.
Hodno tu spomenúť rolu Toruňa v živote ešte ďalších dvoch prominen
tov prešovského kolegiálneho gymnázia - Eliáša Ladivera a Izáka Caba
na. - Eliáš L a d i v e r, keď musel 1672 opustiť prešovské kolégium, bol
vraj pozvaný do Toruňa, ale pozvanie neprijal (Gymnaziológia 1971, 398).
Salmanowicz (1972, 172) o pozvaní nevie, ale uvádza, že Ladiver sa v
Toruni a Gdansku ukrýval pred prenasledovaním. - Známy prešovský
profesor filozófie, ‘‘atomista’’ Izák Caban (Czaban, Zabanius) mest
skej rade Toruňa ponúkal svoje služby niekedy po svojej emigrácii z Pre
šova 1670 (Ďurovič E. 1980, 126). Prečo torunské gymnázium, ktoré pri
jalo v tých rokoch do svojich služieb toľko uhorských pedagógov, neprija
lo významného profesora I. Cabana, hoci sa o miesto sám uchádzal, možno
snáď vysvetliť práve tým, že pozývalo jeho koncepčného antagonistu La
divera, známeho ako predstaviteľ a aristotelizmu a scholastiky (Minárik
1967, 256). Proti Cabanovmu dielu "De existentia atomorum” (Witten
berg 1667) bol napísal Ladiver z týchto ideových pozícií ostrý polemický
spis "De atomis contra Zabanium” (Žilina 1667) a aj neskôr v exile v
Sedmihradsku s Cabanom ostro polemizoval (Růžička 1946, 98). V oboch
Cabanových prosbopisoch, Toruni i Gdansku (Durovič Ľ. 1980), sa v sú
vise s jeho ťažkosťami vyskytuje meno karpátskej či rumunskej (dacicus)
rieky Arnobaeus. Zdá sa však, že taká rieka neexistuje a ani odborníci v
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budapeštianskom Magyar nemzeti múzeum mi ju nevedeli identifikovať.
Možno, že rozriešenie významu tohto (fingovaného?) názvu prinesie aj
výklad Cabanovho neúspechu v Toruni.
Rozpadom štvorice Rezík - Johannides - Sartorius - Pater sa však epo
cha exulantov z Uhorska v Toruni neskončila. Jedným z profesorov bol od
r. 1718 až do svojej smrti 1753 Bardejovčan Jakub Zabler, dejepisec
gymnázia a “najvýznamnejší torunský novolatinský básnik v XVIII. sto
ročí” (Salmonowicz 1972, 191 s odvolaním na ďalšiu literatúru; Michalcová 1968, 345n.), mimochodom synovec Jána Sartoria.-Z Bardejova po
chádzal aj Juraj Francisci, kolega na gymnáziu v rokoch 1718)?) -1728,
potom mestský konšel a člen scholarchátu, mestskej školskej rady. Posledný z našich ľudí na torunskom gymnáziu je Matej Ján Macko
(Matskó) z Bratislavy, narodený 1721, kolega v Toruni 1745-1755, potom
do konca života r. 1796 profesor matematiky v Kasseli, vraj významný
matematik a astronóm. Salmonowicz (1972, 191) vidí v týchto troch
posledných “nepochybných predstaviteľov slovenskej inteligencie”.
♦ ♦ *

Ako sme už videli, študenti z Uhorska prichádzali do Toruňa od začiat
ku XVII. storočia, vo väčších množstvách v rokoch 1624 - 1655 (až 1015 ročne) a potom znova po r. 1674. Gymnaziálna matrika ich spravidla
označuje všeobecným názvom Hungarus/Ungarus či Pannonius, Sedmohradčanov Transsylvanus. Toto všeobecné označenie sa potom obyčajne
kombinuje s názvom mesta či kraja, odkiaľ študent pochádzal. A prichád
zali z celého územia dnešného Slovenska kde boli evanjelici (kalvíni len
celkom výnimočne, vždy sú označení “reformatus”) - najviac zo Spiša a
z východoslovenských miest Prešova, Bardejova a Košíc, ale rovnako aj zo
stredného a západného Slovenska - zo Žiliny, Trenčína, Zvolena, Ilavy,
Brezna, Mošoviec, Modry, Bratislavy, Skalice, Senice, Prievidze, Strechovej (M. Fidicinis Strehoviensis exHungaria Sup [eriori]) ap., z Liptova,
Gemera, Turca.
Našiel som medzi nimi i “môjho” Matiáša Zabaniho, ktorý prišiel v
jeden deň spolu s Brezňanom Andrejom Hagymasim r. 1695 a iného Cabana/Zabaniho, Jána, ktorý taktiež prišiel v jeden deň (14.9. 1691) s Liptá
kom Jánom Szentivánim a Gemerčanom Jánom Closiom (neskôr známy
ako Glosius, autor mnohých piesní v Tranosciu). Je tu i niekoľko štu
dentov zo šľachtických rodín - bratia Ottlikovci z Ozoroviec a Kochanoviec, bratia Keczerovci z Kecerovského Lipovca, Kochlacz z Košíc, bratia
Saarossyovci (rodina bývala v Prešove) atď...
♦ ♦ ♦
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Títo ľudia - okrem ich činnosti pedagogickej a vedeckej či umelec
kej (o tom je dnes najviac v oboch citovaných Salmonowiczových prá
cach, Salmonowicz 1972 a 1973 a taktiež v Štúdii Michalcovej-Cesnakovej 1968) - vytvorili si v Toruni po rad rokov nepochybne svoje
vlastné prostredie. Môžeme o tom bezpečne súdiť z personálií, ale
najmä z množstva príležitostnej latinskej poézie. Podľa zvyku tých
čias písali a tlačili sa príležitostné verše pri jubileách, inauguráciách,
svadbách a úmrtiach, krátke verše - často v kalambúrnych formách
(anagramy) - s gratuláciou respondentovi sa pridávali k textom o
ktorých sa disputovalo. Dochované je napr. obsiahle pozvanie na
rozlúčku s Rezníkom 1684 i na jeho inštaláciu za riadneho profesora
po návrate do Toruňa 1690, existuje rozsiahla Zablerova inauguračná
prednáška Oratio de exiliis pri jeho inštalácii za mimoriadneho pro
fesora 1718. Oslavný spis o Toruni ako útočišti uhorských evanjelikov
napísal pri svojom odchode z gymnázia Zablerov žiak J. G. Lippius
“Thorunium Hunagarorum Litteris Deditorum Matrem jure posse
nominari” Toruň možno právom nazývať matkou Uhrov oddaných
literatúre, Jena 1735. Niekedy explicitne, niekedy zabalené do dobovej
antikizujúcej metaforiky možno tu nájsť množstvo údajov, ktoré vrhajú
svetlo i na osobné vzťahy týchto našich ľudí.
Celkom nepochybné sú svedectvá personálií. Rezík si vzal za manželku
Zuzannu, dcéru svojho o hodne staršieho kolegu Johannidesa: keďpotom
Rezík po definitívnom návrate do Prešova 1705 zomrel na mor (1710),
vydala sa Zuzanna po druhý raz, zafarára prešovského slovenského zboru
Sámuela Matthaeidesa, ktorý dokončil Rezíkovu Gymnaziológiu (tento
Matthaeides bol tiež potomkom pobělohorských exulantov). - Keď sa Ján
Sartorius (ml.) ženil s Rebekou Friedhuberovou 1789, písal Johannides
v dlhej gratulačnej básni o svojej spätosti s troma generáciami Sartoriovcov, predtým v Prešove a teraz tu v Prusku. Z textu vidno, že Sartorius
otec, istý čas konrektor prešovského kolégia, bol Johannidesovi nielen
učiteľom a ochrancom, ale i "hospes”, t.j. že Johannides u Sartoriovcov
v Prešove snáď i býval. - Sartoriovi v tom istom spisku k sňatku gratulo
vali i Rezík a Pater, a aj títo dvaja vo svojich básňach spomínajú Prešov,
ktorý im teda, po vyše 15 rokoch exilu, zrejme bol stále spoločným spája
júcim bodom. A to tým viac, že nevesta, Rebeka Friedhuberová tiež po
chádzala z Prešova: jej otec, vtedy už nebohý Eliáš Friedhuber, sa na ti
tulnom liste tohto gratulačného spisku nazýva "kaligrafom torunského
gymnázia”, Salmonowicz (1973, 72) uvádza Eliáša Friedhubera "zo
Sedmohradska” ako gymnaziálneho kolegu v rokoch 1678-1686; Mikleš
(1948, 38) publikuje medzi gratulačnými básňami Izákovi Cabanovi k
svatbe v Prešove 1663 aj verše Eliáša Friedhubera "Cant.”, t.j. kantora
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mestského zboru, farárom ktorého bol Sartorius starší. Z týchto údajov
možno vyvodiť, že Friedhuber i s rodinou odišiel niekedy okolo 1670 do
exilu v Sedmohradsku (rovnako ako napr. Ladiver a Izák Cabari), r. 1678
prešiel za svojimi prešovskými priateľmi do Toruňa a tam sa jeho dcéra
za jedného z nich, bývalého principálovho syna, potom vydala.
Na súdržnosť uhorských exulantov (a či len na obľúbenosť Rezíkovu?)
ukazujú i gratulačné básne uhorských študentov zo supremy, t.j. najvyššej
triedy Rezíkovi pri jeho vymenovaní za riadneho profesora 1690 a potom
zase 1693 k jeho meninám 24. júna (“Hypericum ad restingendum Cura
rum aestum attemperatum... Domino Johanni Rezik...” Ľubovník (čes.
třezalka, liečivá rastlina) na utíšenie vlnobitia starostí... pánu Jánovi
Rezíkovi...). Hypericum, napriek pochmúrnemu titulu, je optimistická
báseň, komponovaná okolo dvakrát opakovaného dvojveršia:

Cantemus: Vivat Rezik, qvem terra Thoruni
Possident, Hungariae lugentis percupit orbis
(spievajme: Nech žije Rezik, ktorého vlastní torunská zem, po ktorom
túži svet žialiaceho Uhorska). V supreme mohli byť v tomto roku Ján
Glosius (ktorému Rybay a po ňom Rizner pripisujú autorstvo), Lipták
Ján Szentiváni a Ján Zabani “Trenchiniensis” (t.j. z Trenčianskej stolice:
pochádzal pravdepodobne z Považskej Bystrice). Tento Zabani sa zrejme
v Toruni na gymnáziu spriatelil s Brezňanom Hagymasim, obaja sa neskôr
stali “kolegami” akademického gymnázia v Gdanskom a keď Zabaniho
vyvolili 1710 za rektora gdanskej svätojánskej školy (pri kostole sv.
Jána), napísal Hagymasi, teraz vlastne už ako Hadmaschi, v obsiahlej
gratulačnej básni “Idea Virtutum Johannaea..”: Žil so mnou nie ako
kolega, ale ako brat. Natoľko, že mnohí sa nazdávali, ako by sme vo
dvoch telách mali jednu dušu. Náš ideál bolo chcieť to isté a odmietať to
isté. (“Idem velle et idem nolle nostrum fuit symbolům”).
Rovnakú súdržnosť vidno aj na iných miestach. Napríklad Calixtovipo
jednej z jeho dišpút gratulujú traja študenti a všetci nejak zdôrazňujú
svoje krajanské vzťahy: Vedený citom oddanosti k nesmierne vzdela
nému krajanovi {“sympatriotam”) tieto verše pripojil Augustinus Lazar
z Levoče; už spomínaný Ján Glosius končí svoju gratuláciu: Pýtaš sa
prečo mojím svetlom, srdcom a životom je Calixtus? Pretože jeho duch
je predchnutý len láskou. Vysokovzdelanému respondentovi, priateľo
vi a rodákovi (“conterraneo”) nadovšetko milovanému napísal Ján
Glosius z Uhorska; a podobne píše i Tobiáš Joni z Ľubice na Spiši.
Veľmi výrazne túto súdržnosť a vzájomnú blízkosť exulantov z Uhorska
vyjadruje Ján Rezik v svojej gratulácii k Sartoriovmu sňatku:
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... Post clades, Bona Sors me reddidit Urbi
Magnae, ceu patriae, spem contra & vota Thorunae.
Hic mihi Pannonia est, hic hic mihi patria tellus
Est, ubi me stipant, denso satis agmine Cives
Pannonici, cum queis mihi mens & juncta Voluntas.
Sicque pilae veluti teretes jactamur in Orbe,
mactati saevis odiis. Si parva negatur
Portio natalis terrae, Virtute paranda est
Altera, & afflictis quaerenda mapalia rebus.

Tu je moja Pannónia, tu, tu mi je otcovská zem,
kde stoja okolo mňa v hustých radoch občania
pannónski, s ktorými mám spoločnú myseľ a spoločné snahy.
Tak ako okrúhle lopty sme hádzaní po svete,
zmietaní divými osudmi. Keď sa nám upiera
ten malý kus rodnej zeme, schopnosťami si musíme vybudovať inú;
Keď nám naše veci boli zničené, musíme si hľadať útulok inde.
* * *

Nie som profesionálny historik a nie som latinár, takže mi nie je ľahko
prenikať do zmyslu dlhých novolatinských básní s ich antikizujúcou sym
bolikou a - snáď - začínajúcou barokovou citovosťou. Nemám teda pred
poklady (a ani čas), aby som sa tejto téme mohol venovať naplno. Na to je
potrebný historik s dobrým mediaevalistickým a literárnovedným vzdela
ním.
Chcel som však upozorniť, že existuje téma slovenského evanjelického
intelektuálneho exilu v XVII. a na začiatku XVIII. storočia nielen ako viac či menej vnútromisijná - téma cirkevných dejín, ale ako téma slo
venskej kultúrnej histórie (s osobitým aspektom vzťahov slovenskočeských), ktorej sa niekto, vybavený potrebnými predpokladmi, musí
systematicky venovať.
♦ ♦ ♦

Na záver nech mi je dovolené citovať- ajformálne veľmi dobrú - Rezíkovu dvojstrofu o Prešove, prv kvitnúciom a teraz odkvitajúcom, kde v
skratkovej metafore, klasickým elegickým distichom s paralelnou výstav
bou strof a kontrastováním kľúčových slov (sidus ‘hviezda’ — bustum
‘pohrebisko’, orbem Pannoniae ‘svet Panónie’ — orcus Pannoniae ‘záhro
bie Panónie’) dáva výraz svojej hlbokej citovej zviazanosti so svojím
mestom a s svojou zemou.
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In Eperiesinum florens:
Orbis Pannonici facta est Frangaria sidus:
Lumen delicium, gloria prima, salus.
Gymnasio illustris, memoranda & judice, Mysta:
Pulchra situ, felix aere, dives agris.
Plura voles? Urbs est tantum, non Orbis; at Orbem
Pannoniae, exigua cernere mole fuit.
In Eperiesinum deflorescens:

Orbis Pannonici facta est Fragraria (sic) bustum:
Trux Phalaris, Regni Civibus, Aetna gravis.
Gymnasium periit, periit cum Judice, Mysta,
Epperies periit, gloria vera soli.
Plura voles? non est Urbs, non est Orbis, at Orcus
Pannoniae, veluti cernere saepe fuit.
(Transitum in casta Conjugii foedera,... DN. Johanni Sartorio... Rector,
& Professores gymnasii Thorunensis ... Thorunni (1689), str. C2)

Na kvitnúci Prešov:

Stal sa Prešov hviezdou panónskeho sveta:
jeho nežným svetlom, prvou láskou, jeho blahom.
Chýrečný gymnáziom, známy svojím mešťanostom a kňazom:
Krásny svojou polohou, šťastný počasím, bohatý na polia.
Chceš ešte viac? Je to len mesto, nie svet; ale svet
Panónie odtiaľ bolo možno s nepatrnou námahou celý obzrieť.

Na Prešov odkvitajúci:
Stal sa Prešov hrobom panónskeho sveta:
pre občanov kráľovstva hrozným tyranom, ťažkou Etnou.
Gymnázium zaniklo, zaniklo s mešťanostom a kňazom,
Prešov zanikol, skutočná sláva slnka.
Chceš viac? Nie je mesto a nie je svet, lež záhrobie
Panónie, ako to často bolo možno vidieť.

Lund 1981
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K diskusi o J. L. Hromádkovi
Mezi J. L. Hromádkou na straně jedné a jeho souvěrci a stoupenci na straně
druhé nastalo silné odcizení, když tento nejvýznamnější český theolog a vyznavač
Masarykův po únorovém puči 1948 přitakal komunistickému režimu a svým
jménem, v protestantském světě velmi vlivném, kryl režim, který potlačoval ná
boženství a utiskoval církve. Odcizení se zvětšovalo, když násilnou kolektivizací
byli likvidováni zemědělci a znárodněním ničeny existence i drobných podnikatelů
a živnostníků, lidé věrní demokratickému ideálu byli posíláni na smrt, vrháni do
žalářů a táborů nucené práce a když celou zemi zalehl stalinsko-gottwaldovský
teror. J. L. Hromádka nic nezměnil na svém blahovolném stanovisku vůči komu
nistickému režimu, když T. G. Masaryk byl vyhlášen za zrádce národa a lidu, jeho
jméno vyhlazeno z veřejnosti a jeho knihy vymýceny z knihoven. Odcizení se zvět
šovalo dalšími událostmi, potlačením maďarského povstání 1956 a udělením
Leninovy ceny míru J.L. Hromádkovi v roce 1958. Musilo uplynout ještě deset let,
aby Hromádka změnil své stanovisko. Invase vojsk varšavského paktu a potla
čení Pražského jara jím otřásly. Hromádka je odsoudil, vzdal se předsednictví
křesťanské mírové konference a za rok na to umřel, po zhroucení svého pokusu,
o kterém věřil, že by mohl zachránit základní duchovní hodnoty, o které bojoval
v dřívějším svém životě.
Hromádkův osud vytvořil novou situaci, umožnil vrátit se k jeho knihám a poku
sit se o nové zhodnocení jeho působnosti a jeho díla, neodstranil však beze zbytku
odcizení, které mezi ním, jeho souvěrci a stoupenci, nastalo. Není o něm jednoty
názoru ani mezi těmi z jeho žáků, kteří se v tak velkém počtu připojili k Chartě 77.
Proto zaslouží pozornosti příspěvek Jana Šimsy pojatý do nového čísla Masaryko
va sborníku doma připraveného a samizdatně vydaného. Šimsova studie přináší
svědectví o Hromádkovi z jeho nejbližší blízkosti. Jan Šimsa studoval theologii na
evangelickéfakultě Komenského, byl oddaným žákem Hromádkovým, stal se fa
rářem českobratrské církve evangelické, ale již v roce 1973 mu bylo církevním
státním úřadem zakázáno farářské působení. Svým rozhodným vystoupením na
obranu lidských práv na sebe uvalil hněv bezpečnostních orgánů, byl šikanován
a posléze uvržen na 16 měsíců do vězení. Dokument Charty 77, vydaný r. 1980 v
dokumentačním sborníku Indexu (str. 77-81) líčí do značných podrobností jeho
případ. Tady budiž obzvláště vzpomenuto, že Jan Šimsa je syn Jaroslava Šimsy,
jehož jméno je nerozlučně spjato s jmény J. L. Hromádky a Emanuel Rádla. Spolu
s nimi Jaroslav Šimsa redigoval Křesťanskou Revui v letech 1929-1938. V mno
hém byl Jaroslav Šimsa oddaný vykladač díla Hromádkova a Rádlova, byl však
myslitelskou osobností sui generis, jak dosvědčují zejména dvě jeho knihy po
smrtně vydané: V duchu T. G.M. a Úzkost a naděje. První kniha vyšla 1946 v nakla
datelství Jana Laichtera a obsahuje Lednový traktát o naší národní povaze, psaný
pro syny Pavla a Jana v koncentračním táboře. Úzkost a naděje byla vydána nakla
datelstvím Kalich 1969 a shrnuje korespondenci Jaroslavovu s jeho rodinou za
celou dobu věznění v nacistických vězeních a koncentračním táboře.
Jan Šimsa je jen jedním z velmi početné skupiny evangelických duchovních,
vesměs žáků Hromádkových, kteří se připojili k protestnímu hnutí Charty 77,
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ale sotva kdo jiný z nich je víc legitimován, aby o Hromádkovi pronesl závažný
soud. Svůj příspěvek chápe jako splátku na dluh Hromádkovi, kterému vděčí s
většinou přátel za pomoc při hledání životní orientace, zvláště v letech 1945-1955.
Interpretuje Hromádku jako myslitele katexochén českého, zdůrazňuje domácí
kořeny jeho myšlení a theologie, opíraje se při tom o své dřívější studie, a podtrhuje,
že rozhodující vliv na Hromádkovo myšlení měl především T. G. Masaryk. V Hro
mádkovi, vedle Rádla, vidí Masarykova pokračovatele. Zajímavéje, že v obhajobě
české originality Hromádkovy Jan Šimsa jde tak daleko, že odmítá, aby byl spo
jován s dílem švýcarského theologa Karla Bartha. Šimsova interpretace J.L.
Hromádky může vyvolat diskusi o celkovém pojetí nebo o jednotlivostech, ale
nemůže být opomenuta.
V této souvislosti je na místě připomenout, že také jiný význačný signatář
Charty 77, filosof Ladislav Hejdánek, stručně ale výrazně zhodnotil Hromádku
v Dopise příteli, č. 7, otištěném ve zmíněném již dokumentačním sborníku Indexu
(str. 230-231). Napsal tam m.j.: Velmi diskutovaná a často problematisovaná
postava J.L. Hromádky znamenala v českém životě po druhé světové válce něco
ve skutečnosti obrovského: Hromádka otevřel a až do posledních svých dnů udržel
otevřený prostor pro levicově orientované občany, kteří nebyli marxisty a ani to
nechtěli předstírat.
Cesta k diskusi o J. L. Hromádkovi zdá se být otevřena.
MKh
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Jaký je poměr současné doby k baroku?
Zdeněk Kalista (1900-1982)

Jsou tu v oblasti duchové nějaká příbuzenství či souznění, anebo otevírá
se tu hluboká propast, dělící obě epochy předělem hlubším, než se od se
be odlišují epochy jiné?
Na prvý pohled by se snad zdálo, že mezi barokem a sedmdesátými
léty XX. věku je rozpor takový, že spíše než o příbuzenství bylo by
možno tu hovořit o antitezi duchových tendencí ovládajících epochu
barokní, a tendencí panujících dnešku. Už fakt, že ateismus převládl
u valné části naší společnosti, mluví velmi výrazně v očích průměrné
ho člověka našich let proti jakémukoli přibližování baroku, pro nějž
představa Boha byla, jak jsme viděli, jednou ze základních představ,
stvářejících jeho myšlenkový svět. Život ovládají podle běžného vul
gárně materialistického názoru jakési osudové zákony, a člověk tím,
že je poznává, si je podrobuje, stává se “pánem přírody”, jak hlásá ti
tul jednoho nedávno vydaného a u nás přeloženého spisu. I společ
nost je ovládána těmito zákony a jen hmotná, smyslově postižitelná
síla vytváří autoritu potřebnou k jejímu řízení. Tyto zásady a spousta
z nich vyplývajících dedukcí odtrhují nenapravitelně dnešní ideologi
ckou skutečnost, či přesněji ideologii uznávanou — dobrovolně i ne
dobrovolně — většinou našich současníků, od myšlenkových zákla
dů baroka, jež jsem se pokusil zjistit ve svých předchozích výkladech.
Barok je chápán jen jako záležitost nenapravitelných estétů, kteří ve
svých věžičkách ze slonoviny daleko od dnešního reálného života
spřádají neužitečné sny o krásnu, vyžívají se v jeho aristokratismu a
projevují se jako víceméně mrtvá část dnešního života.
Tento neporozumivý postoj tzv. “pokrokových živlů” bylo by
možno odbýt pohrdlivým úsměvem kulturně dospělého člověka, a
také skutečně se mu tohoto výsměchu — u nás i na Západě — na rozlomu XIX. a XX. století dostalo. Ale otázka není přece jen zase jed
noduchá a jednoznačná, abychom se mohli spokojit s tímto zesměš
ňujícím odmítnutím zvulgarizovaného dědictví liberalismu a osví
cenství. Odpůrci sbližování baroka s dnešní dobou mají nepochybně
v nejednom pravdu. Zásadně už není radno v duchových dějinách
zdůrazňovat přespříliš tzv. tradici, odkaz a dědictví. To, co postřeh
neme třeba v osvícenství, může se objevit i v romantismu, aniž by se
tu vytvářelo tím nějaké příbuzenství bližší mezi oběma životními sty
ly. Potenciálně jsou v lidech, rozrůzněných časově i názorově, v jejich
masách, uloženy v podstatě tytéž síly a sklony. Záleží však na tom,
které z těchto sil a momentů nabudou v utváření ducha té které doby
převahy, stanou se dominantami v celku jejího myšlení a cítění, vtisk
nou mu svůj ráz. Z těchto dominantních momentů pak musíme vy
cházet, chceme-li postihnout jak vlastní charakter jednotlivých
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epoch, tak jejich rozdíly vzájemné. Že tato doba, její vnější momenty,
jsou namnoze v těsné souvislosti s vnějšími okolnostmi a vnějšími
proměnami v baroku, nebudeme popírat, ani když těmto vnějším
momentům nechceme přiznat onu substanciální, charakterotvornou
účinnost, jakou jí někteří nám současní historikové a historiozofové
vybavují. Tyto vnější momenty pak jsou stále v jistém pohybu, stále
se rozvíjejí, stále se mění a to nemůže zůstat bez vlivu na vytváření,
vznik i vzájemné vztahy jednotlivých životních slohů. Michelangelo
by byl zůstal jistě velkým umělcem, ale nebyl by býval vytvořil barok,
resp. jeho základní rysy, kdyby nebylo bývalo mezi jeho současníky
Krištofa Kolumba a jeho objevů, které vytvořily psychologické před
poklady pro přijetí jeho uměleckých objevů. Mění-li se však tyto
vnější momenty a vzdaluje-li jejich vývoj jedno pokolení duchovně
od druhého, jak by bylo možno hovořit o příbuzenství nebo snad do
konce o jakési rodové vzájemné vázanosti mezi stoletím atomické
energie a staletími, která se z valné části spokojovala ještě iracionál
ními výklady rozličných přírodních zjevů?
A přece je nutno odpoutat se od příliš jednostranného materiali
smu, chceme-li postihnout hlubší děje a souvislosti duchového vývo
je, vývoje lidské psychiky. Je třeba soustředit se plněji k oněm domi
nantám, jež jsme shora postihli ve svém obraze barokního člověka, k
základním rysům charakterizujícím jeho duchovou tvářnost a ptát
se, v jakém vztahu jsou tyto dominanty k dominantám, které určují
duchovou tvářnost naší doby.
Stanuli jsme shora především před otázkou prostorového cítění
barokního lidského typu a ukázali jsme, jakou roli hraje v utváření
barokního stylového charakteru pojem a pocit nekonečna ve smyslu
statickém i ve smyslu dynamickém. Zadíváme-li se do širokého du
chového panoramatu XVIII. a XIX. století, neujde nám jistě, že tu
velké objevy pokolumbovské éry pokračují. Nové a nové oblasti ze
měpisné vstupují ve známost evropského člověka, nové a nové hori
zonty se otevírají jeho zvědavým zrakům. Symbolem doby se stává v
jistém smyslu Alexander Selkirk — Robinson Crusoe Daniela Defoe
— utonulý v nesmírné a nedohledné dálce Tichého oceánu a stavící
svůj domov na jeho opuštěném ostrově. Je to vlastně poslední z vel
kých literárních figur baroka, příznačná ale i pro nový svět nastupu
jící za barokem. Ne před nekonečnem, před zoufalým pocitem ztracenosti v nekonečném prostoru — Robinson stojí před docela racio
nálně chápanou otázkou, jak se udržet v tragickém postavení, do ně
hož byl vržen, jak využít co nejlépe praktických možností, jež mu je
ho ostrov skýtá, jak si tu vybudovat ochranu, nový domov. Jeho Bůh
nevyvolává jeho úžas, je mu jen pomocníkem v budování nového
obydlí v nesnadných poměrech, ve kterých se ocitl. A v tomto smyslu
a kontextu se Alexander Selkirk stává jakýmsi představitelem a pro
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totypem své doby, jíž je metafyzický čin exotů cizí, a který se dotazuje
především po jejich hodnotách materiálních. Vývoj v tomto směru se
mocně rozvinul, když v XIX. století rozmach evropského průmyslo
vého podnikání vyvolal potřebu nových surovinových zdrojů a státy
na obou březích Atlantiku se začaly poohlížet po zámořských konči
nách, ne už aby tu nalezly domov pro svoje rostoucí masy obyvatel,
jako ho nalezl Robinson na svém ostrově, ani ne pro romantickou
krásu Robinsonovy samoty, ale aby tu získaly základnu pro svou in
dustrii a její vzestup. Kolonizační epocha západoevropských dějin
pak musela proměnit do značné míry opět jejich duchovou tvářnost a
obnovit v psychice evropského člověka opět nemalou měrou rysy, jež
charakterizovaly kdysi evropský barok.
Nebylo jistě náhodou, jen věcí jakéhosi automatického vývoje
evropského písemnictví v různých jeho národních odvětvích, že prá
vě v době, kdy na východním pobřeží Atlantiku se tzv. koloniální ho
rečka vystupňuje až k rostoucímu napětí válečnému, dochází tu k
zmíněné už rehabilitaci evropského baroka. Nové cítění doby, pro
buzené prudce zvýšeným zájmem o “nové světy” v zámoří, nachá
zelo v baroku jakési zrcadlo a předchůdce a začalo mít pro styl, zavr
hovaný a proklínaný předchozími generacemi, nemalé porozumění.
V té souvislosti nelze obnovený zájem a porozumění pro barok ozna
čovat jako zjev úpadkový, jako jeden z projevů evropské “dekaden
ce” a plod morbidního ovzduší z fin du siècle, nýbrž daleko spíše jako
doprovodný fenomén k velikému rozmachu do světového prostoru,
který znamená doba kulminujícího “imperialismu”.
Bezděky se tu ovšem náš pohled bude jistě obracet v proudu dě
jin více nazpátek, aby spočinul na epoše tzv. romantismu. Není snad
už tu znát jisté spříznění s dobou barokní? Josef Pekař ve svých úva
hách o smyslu českých dějin postavil barok a romantismus vedle sebe
jako fenomény v podstatě téhož duchového základu a stejně antitetické svým neklidem a svou vnitřní rozporností k stylům ustáleného a
pevného charakteru, jakými byly klasicismus a gotika. A jeho my
šlenka se vrací v různých obměnách i v literatuře, která se jinak na
Pekaře nijak výrazněji nevázala. Zejména nové bádání o Karlu Hyn
ku Máchovi upozorňuje na zřetelné doteky mezi barokem a největ
ším básníkem českého romantismu.
Bylo by ovšem možno odbýt tato upozornění, odpůrcům českého
baroka dost nepříjemná, tím, že bychom je prostě označili jako jakési
přeznívání barokního slohu, jež bylo zprostředkováno vázaností ro
mantismu k poezii lidové — vývojově opožděné a ve svém konservativismu uchovávající velmi dlouho některé jeho prvky literární tak,
jako tzv. lidové umění dochovávalo některé jeho prvky výtvarné až
do našich dní. Ale to bylo zase vysvětlení příliš jednoduché a už proto
jistě nesprávné. O přeznívání baroka lze jistě mluvit v Máchově písni,
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na jejíž těsné příbuzenství s písní českého baroka kdysi upozornil F.
X. Salda. Lze o něm mluvit při Máchově “asfodelu na jaře zvadlém’’,
který neznámými mi cestami zabloudil do Máje z poezie Bridelovy.
Ale to veliké “Nic”, které se zvedá hrozivě v Máchově Máji nelze
věru vysvětlit jen jako přeznívání baroka, třebaže můj hořejší výklad
by k tomu mohl svádět: Je příliš zakotveno v samé podstatě Máchovy
velepísně, prolíná jí od počátku až do konce, je příliš substanciální
pro ni, než abychom je mohli odbýt jako pouhé echo z nějakého
vzdáleného časově břehu. Ale také není téhož zrodu a původu jako
Nic u barokního člověka.
Máchovo Nic nevzniká z konfrontace člověka prvé půle XIX. sto
letí s nekonečností oceánů a pevnin, z nichž nakonec rostlo Nic cha
rakterizující dobu barokní. Koloniální snahy jsou sice už v současné
době znát a rozvinují se velmi rychle. Jejich literárním doprovodem
je v jistém smyslu chef ďoeuvre západoevropského romantismu, i
Máchovi známá Chateaubriandova Atala. Ale právě na této bázi ro
mantické můžeme postihnout rozdíl, který liší problematiku životní a
duchovou člověka XIX. století od životní a duchové problematiky jeho
předchůdců z doby barokní. Atala není zaměřena k světu metafy
zickému — i když se jeho otázek tu a tam dotýká. Chateaubriand
chce uvést do “nového světa”, ale nikoli ve smyslu transcendentálním. Jeho hrdinové žijí sice na jiné hemisféře, ale v podstatě hovoří k
lidem evropským. Chtějí je vést k životu oproštěnému od zmatků, do
nichž Evropan doby Velké revoluce francouzské a napoleonských
válek se zapletl. Chce jim vytvořit před očima ideál života založeného
na citové prostotě a pravdivosti, života bez komplikací vyvoláva
ných racionalistickým egalitářstvím i nadměrnou pýchou privilego
vaných. Jeho křesťanství není v žádném smyslu vážné, jako bylo
konfesionálně vyhrocené křesťanství doby barokní, ale víceméně
“přirozeným náboženstvím”, majícím především pacifikační cíle.
Mácha, přes všechny propasti, které jej oddělují od Chateaubrianda, sta
nul ve svém Máji před touž problematikou jako jeho velký předchůdce. V
tom chtěl a musel reagovat v podstatě na obecnou atmosféru, kterou vývoj
současné společnosti vytvořil. Třebaže hřmění Velké francouzské revoluce
doznělo, zůstávalo tu silné napětí uvnitř společnosti. Pokračující industriali
zace vedla k vytvoření nových sociálních vrstev, rozrušujících dosavadní
společenskou strukturu. Jednotlivec ztratil onu vnitřní bezpečnost, kterou
mu dávalo dříve jeho pevné zaklínění do společenských tříd, ustálených a ví
ceméně uzavřených, založených —jak jsme vyložili — víceméně na principu
Absolutna. A ocitnuv se v prostředí, kde nesouhlas s jeho víceméně navy
klým či přirozeným způsobem života činil jej cizincem vnitřně, propadal po
citu osamění. To byl základní pocit romantiků a údobí romantismu i jeho
duchového života vůbec. Lidské já se tu konfrontovalo s celou ostatní spo
lečností, s celou existencí mimo ně. A výsledek byla závrať ne nepodobná
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oné, již jsme zastihli u velkých objevitelů XVI. a XVII. věku. Lze tu mluvit o
oceánech, jež se otevřely uvnitř člověka a jejichž hloubka se propadla ještě
snad hlouběji než dálky moří a pevnin před žasnoucími zraky Kolumbový
mi, jeho současníků i následovatelů. Tato vnitřní samota vyústila v Neko
nečno a právě jeho výrazem bylo Máchovo Nic.
Od barokního Nic se Nic romantikovo lišilo tím, že nemělo pozitivní roli v
představě Boha. To vycítili už současníci básníka Máje a zahájili skrytý a
vědomělý a otevřený boj proti jeho “nihilismu”. Ale jak mohli tento boj vy
hrát, bylo-li jejich myšlení a cítění do velké míry zastíněno dědictvím osví
cenského deismu nebo dokonce ateismu? Mohutné sloky Otčenáše Františka
Ladislava Čelakovského vedle Máchova Máje budou znít jen rétoricky a vý
mluvně, avšak daleko slaběji než “nihilismus” Máje.
Ani prve už zmíněná jistá renesance náboženskosti v letech devadesá
tých a na prahu tohoto věku nedospěla přes hranice dělící svět XIX. století
od světa Michelangelova, svaté Terezie z Avily, svatého Ignáce z Loyoly a
dalších představitelů evropského baroka. Zvídavost Evropanova arci proni
ká dále do neznámých dosud končin na zeměkouli. Proniká do temné Afri
ky, proniká do prostoru mezi Asií a Austrálií, proniká k severnímu a jižnímu
pólu. Ale nikde tu není stopa po nějakém spojení nově odkrývané reality s
ireálným, prostupování konečného a nekonečného, času zachvacujícího du
še a vůbec atmosféra, kterou vytvořily objevy XVI. století. Čtěte jen cestopi
sy líčící výpravy Livingstonovy, Stanleyovy, Nansenovy a dalších a dalších
až po našeho E. St. Vráze! Jsou tu velmi podrobné namnoze popisy lidí, fau
ny a flóry dalekých končin, jsou tu mapy dosud v žádném atlasu nezakreslených oblastí, jsou tu líčeny poměry v končinách, kam dosud noha Evropano
va nevkročila a o nichž nikdo dosud nepodal zprávy, jsou tu zachycovány ne
snáze a nebezpečí, s nimiž musela ta či ona výprava zápasit, rozumové, reál
né poznání lidské je tu obohacováno měrou opravdu úctyhodnou. Ale —
Bůh? Ten jakoby stanul daleko mimo tento nově poznávaný svět! S misijní
mi stanicemi, jež v XVIII. století — hlavně po zrušení jezuitského řádu, který
byl jejich nejmocnějším budovatelem i udržovatelem — jakoby vyhynuly,
ustoupil religiózní prvek v obraze obrovského zemského prostoru úplně do
pozadí. Nikde v prve zmíněných cestopisech nenaleznete stopy po nějakém
úžasu tohoto druhu, jaký zažívali Kolumbus a jeho současníci i následovatelé tváří v tvář “novému světu”. Vše je vkolejeno v neodmluvný racionali
smus, který vyznačoval vítěznou buržoasii. Citová stránka se vůbec omezuje
víceméně sentimentální povzdechnutí nad zaostalostí “divochů” v nově ote
vřených krajinách. Pomyšlení na Nekonečno a na Věčnost se projeví leda ne
přímým odrazem v opuštěnosti polárních ledů či bezmoci uprostřed tropic
kých pralesů apod., hrozbou jejich nebezpečí.
Tu se ozve, arci v naprosto zlaicizované formě, i jakýsi záblesk hrdinství,
připomínajícího staré conquistadory a misionáře.
Mocnější náraz ve směru, kde končil svět evropského baroka, bylo by
možno očekávat po veliké vichřici, která se rozpoutala nad Evropou roku
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1914. Tu stanul ne pouze jednotlivec, ale celé obrovské masy lidí tváří v tvář
“tomu, co Nic se nazývá”. Neúprosná smrt pokosila ne sta, ale milióny lid
ských životů. Nikdo nechtěl umírat a nikdo snad ani nechtěl zabíjet, ale lidé
umírali a zabíjeli. Toto vyřazení lidské vůle a racionality a její nahrazení ira
cionálním osudem muselo evropského člověka vést znovu ke staré představě
Boha a Absolutna, kterou pod tlakem osvícenského “rozumu” opustil.
A přece vlastní návrat k Bohu si — nepozorovaně — otevřel cestu jinde.
I toto ovšem podivně souviselo s velkou katalepsií válečnou. Mezi pozitivní
mi výsledky několikaletého zápolení, zanikajícími skoro ve spouštích, jež
válka zanechala, byl mocný rozvoj aeronautiky. To byl ovšem vynález před
válečný, ale válka z něj učinila záležitost týkající se nejen jednotlivce-sportovce, ale širokých mas, celé lidské společnosti. Další vývoj jen navázal na je
jí zkušenosti a rozvedl je v míře naprosto nečekané. Už roku 1925 se podařilo
Lindberghovi překonat na letadle St. Ésprit nesmírný předěl Atlantického
oceánu, dělící Evropu od Ameriky. Jeho čin dodal ihned odvahu dalším let
cům. Letadla přestala být nakonec jen záležitostí jejich a stala se dopravním
prostředkem pro sta a dnes už milióny lidí. Vynořil se tak veliký masový pro
žitek v nejednom směru podobný tomu, jejž vytvořily veliké zeměpisné obje
vy na rozhraní tzv. středověku a tzv. novověku. A v prožitku tom se novodo
bý člověk dostal na konec, za našich dnů skutečně až na samé hranice Neko
nečna a Věčnosti. Či nejsme na této hranici, jestliže v letadlech posledních ty
pů můžeme prožívat “věčný den”, jestliže odstartovavše ráno v Paříži, proží
váme ráno zase v New Yorku, pak třeba v Jokohamě, potom v Moskvě a zase
nad Paříží —jestliže při obletu zeměkoule prožíváme třeba “věčné poledne”
nebo “věčný večer”? Nepřipomíná to onu “věčnost v okamžiku”, kterou
prožíval barokní člověk a o níž jsem hovořil shora?
Ale obrovská expanze do prostoru, kterou rozvinul moderní člověk, náš
současník, se nevyčerpala a nespokojila jen kolosálním rozvojem současné
aeronautiky. Ve druhé polovině XX. století vzepjal se tento člověk vysoko
nad prostor Země, do oblastí, jež dotud byly nejvýš předmětem jeho pozoro
vání, jeho dalekohledů a jiných optických přístrojů, a kdysi představovaly
nedosažitelná nebesa. A dospěl až k tomu, že stanul svou nohou na Měsíci a
pronikl svými fotoaparáty až na povrch některých planet. I to pak se stává v
přítomné době prožitkem netoliko jedince-astronoma, rozloženého pod ob
rovským teleskopem, jako tomu bývalo při pozorování hvězdného prostoru
kdysi, ale záležitostí a prožitkem nesmírných zástupů — dík novým vynále
zům jako je rádiové vysílání, televize apod.
Krátkozrací se domnívají, že těmito úspěchy v pronikání do kosmu byl
učiněn víceméně konec všem náboženským “pověrám”. Není nebe, jásá my
šlenkově chudobný ateista, a není tedy ani Boha! To byly jen pověry, jimž
materialismus a z něho vyrostlá racionální technika učinily navždy konec! A
přece se dříve nebo později ukáže, že mohutné vzepjetí do kosmického pro
storu u současného člověka nebylo cestou ke konečnému zúčtování s jakou
koli náboženskou vírou, nýbrž naopak mocným podepřením tzv. fideismu.
79

Americký prezident Gerald Ford před několika týdny hlaholivě a pateticky
oceňoval úspěchy, kterými prý se člověk dostal či v dohledné době dostane
na konec kosmu. Snad nechtěl tu Ford mluvit o hranicích celého kosmu.
Snad měl na mysli jen hranice kosmu v užším slova smyslu, tj. hranice toho,
co svým zrakem (za podpory rozličných technických pomůcek) můžeme po
stihnout. Ale připusťme, že zprávu amerického rozhlasu, z něhož jsem jeho
výrok zachytil, třeba brát doslovně, že mluvil skutečně o hranicích celého
kosmu! Co je však za těmito hranicemi, čemu stane moderní člověk tváří v
tvář, až dospěje za tyto hranice, byť i jen svými přístroji?
Zde stojíme před “tím, co se Nic nazývá“ v stejném, ba snad v daleko ještě
hlubším pocitu úžasu a hrůzy, než jsme stanuli prve v době barokní. Nelze se
bránit. Vždyť už před řadou let stanul před tímto Nic velký fyzik — snad nej
větší fyzik naší doby — Albert Einstein! Vrcholný výsledek celého jeho stu
dia spočívá v tom, že hmota je konečná, a proto i kosmos hmotný je konečný.
Stoupenci materialismu pochopili, jaké nebezpečí se skrývá v tomto hrůz
ném poznání pro jejich víru a zahájili polemiky s Einsteinem. Pomáhalo jim
to, že Einstein sám byl zachvácen hrůzou ze svého poznání a nedovedl je do
vést až do posledních důsledků. Jsou sice zprávy, že dospěl posléze k tzv. fi
deismu, ale výslovná a přímá zpověď Einsteinova nám nedošla. Není však
pochyby, že námitky proti Einsteinovu konstatování konečnosti hmoty ne
obstojí a že k problému “toho, co Nic se nazývá”, bude moderní člověk mu
set přistoupit daleko seriózněji než to činí vulgární hlasatelé materialismu a
ateismu. Tu nepomohou žádné vytáčky a demagogická sofismata: stojíme
před faktem, před skutečností.
A tato situace vytváří zcela nové předpoklady pro postoj moderního člo
věka k stylu XVI.—XVIII. století, který víceméně z technických důvodů kry
je slovem “barok”. Tu nevystačíme s racionalismem osvícentví a liberali
smu, s jeho blaženým spočinutím na zásadě, že co nemůžeme postihnout
svou rozumovou zkušeností, prostě není, je mýtus, je pověra apod.
Příliš živě nám Einsteinovo Nic připomíná děsivá atomová puma, jež
v podstatě vznikla právě na základě Einsteinových teorií a zjištění.
Nejsou to jen řečnické fráze a demagogické obraty, mluví-li se dnes o
možnosti zániku pozemského života, o přechodu pyšného světa
hmoty v Nic, o konci netoliko člověka, ale i přírody a posléze snad i
zeměkoule pod ranami nashromážděných atomových zbraní. Nic
nabylo podoby pro naše životní zkušenosti naprosto neúnosné.
Jde opravdu o úplný vpád Absolutna — Nekonečna, Věčnosti, Ni
čeho a dalších kategorií tohoto druhu do XX. století — století, v je
hož duchových dějinách vyvrcholilo hmotařské pojímání života a
které neslo pyšné znamení vtištěné věku předchozímu symbolicky
oslavami Satana ve verších Baudelairových, Carducciových (i mnou
kdysi překládaných!), Neumannových a jiných.
Bůh ještě nezvítězil — aspoň ne navenek. Široké masy žijí daleko
od něho, neschopny pochopit jeho duchové rozměry. Ale pro situaci
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je příznačné, jaká nervozita se projevuje na straně jeho odpůrců. Jim
nestačí už vosk v uších, kterým se ohlušovali — sami střečkují. Vyví
její všechny možné akce, všemožné úsilí a násilí, aby “přesvědčili”
věřící v Boha o pravdě své nepravdy. Tuší, že se něco děje, že dříve či
později skončí čas racionalistických omylů, kdy člověk se cítil “pá
nem přírody”, kdy si troufal “poroučet větru dešti” a vyl se všemi
možnými pseudovědeckými šarlatány o jakémsi zlatém věku lidstva.
Neboť Bůh přichází — nezadržitelně přichází!
Nejsem a nechci být věštcem, ačkoli toto zaměstnání bývá u histo
riků dost časté, ba bylo některými považováno skoro za nutné dopl
nění jejich vlastní práce, které má tuto práci učinit teprve užitečnou
pro lidskou společnost. Ale příchod — či snad lépe: návrat Boha do
novodobé společnosti je pro mne věc tak zřejmá, že bych považoval
za pokrytectví, kdybych ji nechtěl vidět. Je to věc jakési dějinné logi
ky, nutnosti, která vyplývá z daných skutečností; je neodmluvitelným závěrem z nich.
Tím ovšem není ještě řečeno, že Bůh pronikne v život náš a našich
nejbližších potomků jaksi automaticky, prostě působením jakýchsi
dispozic životních, jež jsem se pokusil stručně načrtnout. Příchod,
resp. návrat Boha v myšlení, cítění a vůbec v duchový život naší doby
bude (a už vlastně je!) proces velmi složitý a plný napětí. Už ta skuteč
nost, že se Bůh blíží, anebo my se blížíme k Bohu prostředkem věcí
stvořených — podle zdání stvořených lidmi, námi, popravdě však
stvořených Bohem — komplikuje značně situaci. Vzniklo tu napětí
mezi reálnem, jehož prostřednictvím se Bohu blížíme, a mezi ireálnem, jež představuje Bůh, mezi přirozeným a nadpřirozeným, mezi
mezi hmotným a duchovým. Je to a bude to napětí tím větší, čím více
se oba póly této polarizace stupňují a budou stupňovat: čím větší úsilí
bude představovat rozum pronikající na hranice poznání tohoto svě
ta a fyzikálních sil, a na druhé straně čím prudčeji bude člověk ve
svém rozběhu do “nového světa” (v dnešním slova smyslu!) narážet
na nepochopitelné, na “osud”, na “náhodu” a na tisíce věcí, jež jeho
rozum nebude s to rozluštit, čím hrozivěji před ním bude vyvstávat
Nekonečno, Věčnost, Nic a jiné signály Absolutna a povely k útěku
k jistotě — k Bohu. A u něho je jediná možnost záchrany, jediné refu
gium před závratí z nepochopitelného.
Ale právě napětí, o kterém mluvím, bude nejúnosnějším mostem
mezi námi a našimi současníky z téže kulturní oblasti, a mezi baro
kem, kde jsme přece toto napětí zjistili jako charakterotvorný znak
jeho vnitřního života, kdy jsme mluvili o “poznání Boha skrze tento
svět”, kde jsme byli svědky neustálého stýkání, pronikání a zápolení
viditelného a neviditelného, smyslového a nadsmyslového a dalších
paradoxů.
Pro naši poezii a pro poezii evropského Západu mezi oběma veli81

kými válkami byl a dosud do značné míry je charakteristický motiv
smrti. Byl zakřikován jako prý znamení dekadentního životního po
stoje, jako něco cizího současné době a vzdalujícího básníka z okru
hu jejího života, vyřazujícího jej z jejích řad. Ale František Halas si
udržuje se svou “morbidní” poezií mezi dnešní tvořivou mládeží
kurs přes všechen halas oficiální literární kritiky a běsnění okresních
kulturních referentů. A právem, protože v ní se obráží vnitřní život
současného člověka se zřetelností a v hloubce daleko větší než ve
všech kreacích oficiálních literátů dohromady. V ní dochází výrazu
to, co jsme prve spatřili dozrávat na hranicích, kam dospělo dnešní
lidské vědění a dovednost vynálezů. Tento finální zjev současné civi
lizace je rozhodně pravdivější než fanfáry oslavující člověka jako
“vládce přírody”, a nastavuje-li mu Halas s jinými ve svém básnic
kém díle zrcadlo, musí dojít úspěchu přes všechna zaklínadla vrhaná
mu pod nohy, zejména u oné vrstvy naší společnosti, která je někdy
až fanaticky zaujata pro pravdu: u naší mládeže. Ne nadarmo kolují
jeho verše, jinak stěží u nás dnes dosažitelné, v početných opisech
mezi duchovně živou mládeží.
Možná ovšem, že se najde literární “vědec”, který mi namítne, že
František Halas se mnoho ve svém životě nenalétal, že neměl mnoho
příležitosti konfrontovat se s obrovským prostorem, který se člověku
otevírá v závratné výši vzdušného letu. Tu nemohu rozhodnout. Ne
mluvil jsem s Františkem nikdy o nějakém cestování letadlem. Ale
jen zcela naivní nebo zlovolný primitiv by mi mohl přičítat, že hájím
takto prostoduché kauzální spojení úžasu a děsu ze smrti, který po
stihujeme u Halase, s jeho seznámením s moderním letectvím. Roz
hodla u něho obecná atmosféra, kterou překotný rozmach letectví v
současné společnosti vyvolal. Motiv smrti se u něho objevuje dávno
předtím, než se aeronautika u nás rozvinula do té křídelné šíře, v jaké
ji zastihujeme dnes. Halas byl skutečný básník, to jest nikoliv pouhý
homo animal, ale bytost obdařená zvláštním viděním do dálky času a
prostoru. Sál do sebe prožitek Nekonečna a Věčnosti i Smrti z ovzdu
ší, kterým žijeme, aniž bychom pozorovali, že jím žijeme.
Ostatně Halas nebyl sám, prožitek Smrti podobný jeho se projevu
je i u jiných, dnes násilně umlčovaných básníků. Abych zbytečně ne
plýtval příklady, zastavme se jen u Jana Zahradníčka. Jeho pozice
byla proti Halasovi poněkud usnadněna tím, že jeho původ z morav
ského venkova, kde byly náboženské tradice uchovány daleko intaktněji než v socialistickém, ateismu zvolna propadajícím Brně, do
volil mu postihnout protiváhu k úděsnému prožitku Nekonečna,
Věčnosti a “toho, co Nic se nazývá”, v Bohu. Ale i Halas byl už zasa
žen jeho nesmírnou existencí. Vzpomínám znovu poslední své roz
mluvy s ním, kterou jsem stručně načrtl ve svých Tvářích ve stínu.
František mi tehdy netajil, v jaké vnitřní krizi se ocitl. “Nový svět”,
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který měl vytvořit komunismus ovládnuvší Československo, jej úpl
ně zklamal. Zklamaly jej —ještě více než stalinský komunismus —ji
né formace socialismu. S dokonalým despektem se díval na anglic
kou Labour party. To všechno byl materialismus, který mu nemohl v
jeho vnitřní situaci, v jeho konfrontaci s Absolutnem a jeho kategori
emi, nic dát. Čekal, že až odejdu, přijde k němu monsignor Vašica.
Velice toužil po rozmluvě s ním a těšil se na ni. Měl jsem dojem, že
tato rozmluva mu má jaksi posvítit na cestu, kterou by unikl ze své
krize. Tu cestu pak po něm nastoupil — když nenadálá smrt zabráni
la mu po ní vykročit — syn František.
V Janu Zahradníčkovi se doba, kterou signalizovali básníci silné
ho vidění vnitřního, snad nejzřetelněji blížila duchové atmosféře ba
roka. Říkám-li to, nemyslím při tom jen anebo především nábožen
skou tematiku Zahradníčkových básní, jeho La Salettu a řadu dal
ších skladeb, jež mi recitoval popaměti za našeho společného pobytu
v brněnské věznici Na Cejlu. Mířím přitom spíše k jeho básnické krajinomalbě, kterou nacházíme v celé řadě jeho knih. Je to zvláštní kra
jina, která vyvstává čtenáři před očima, zahledí-li se poněkud utkvě
leji do těchto veršů. Má živou barevnost a tvarovost, Zahradníčkův
vid jako by byl zesilován citovými pouty, jež jej k jeho domovu na
Vysočině poutají. Ale brzy poznáte, že to nejsou pouze vnější barvy a
tvary, co vás na tomto panoramatu okouzluje: že tu prosvítá obra
zem kraje jakési záření, jakési skoro přízračné světlo. Jeho krajina je
— možno říci — zespiritualizována, její realita je proniknuta ireálným, duchovým. A bezděky si vzpomenete na chápání krajiny v ba
roku — a to netoliko v baroku malířském, ale i v baroku literárním,
na krajinu proniknutou přítomností Boží, jíž přichází pouť Balbínova, Kozmánkova a jiných poutních vůdců v literatuře našeho XVII. a
XVIII. století, na krajinu, která na svých vrcholech jako korouhve
zbožnosti vyzvedá architektury Svaté hory příbramské, Svatého ko
pečku u Olomouce, Zelené hory u Žďáru nad Sázavou, Hostýna a
dalších svatyň. Ne, Zahradníček nikde nepřepisuje líbezné podívané
na tuto zposvátnělou Bohemia sacra, resp. Moravia sacra — ale duch,
který vlaje z těchto “svátých” vrchů, je v podstatě týž, který cítíte znít
ve verších básníka Jeřábů. Reálné je tu prosycováno ireálným — i
když vnější podoby jejich se zřetelně odlišují a musí se odlišovat, pro
tože v historii, která je v základě neustálým proudem tvoření, se nic
opakovat nemůže, jako v žádném skutečném tvoření, nástupu no
vých hodnot.
Zatím ovšem obraz, který vidíme před sebou, vykročíme-li do če
ské “přírody”, naprosto neodpovídá obrazu kraje Zahradníčkova či
jiných básníků jeho druhu a zaměření. Do poklidných profilů měste
ček a vesnic, které nám zanechalo předchozí pokolení, trčí prázdné
kolmice “věžáků” — ucelené a uzavřené obrazy luk a lesů jsou rozbi
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ty nestvůrnými ovčíny a kravíny, líbezná zeleň lesního stromoví je
nezahojitelně zraňována širokými dálnicemi, budovanými pro poho
dlí a bezpečnost nového maloměšťáka — zdá se, jako by všechna krá
sa měla být z kraje vypuzena či podupána. Krása, kterou tvořilo pře
devším dílo Boží: jeho stromy, jeho vrchy, jeho vody, jeho skály, jeho
profilace terénu atd.
A přece — Bůh přichází! Člověk začíná cítit vždy mocněji hrůzu
prázdnoty, která z tohoto kraje opuštěného Bohem čiší. Tu není, co
bys miloval. Tu není oné pevné a ustálené tvarovosti, ve které jsi kdy
si poznával svůj domov. Tu není ani zákoutí, kde bys složil jak tíhu
svého znaveného těla, tak tíhu svých upachtěných a spletených my
šlenek. Tu jsou nanejvýš nevkusné chaty, jejichž pečlivě oplocené po
zemky rozbíjejí velké a krásné prostory horských a vysočinných luk a
pastvisek, a svými tlampači ubíjejí všechno ticho a všechnu intimitu
okolí.
Naprosto mi nenapadá volat svými výtkami nazpět starou venkov
skou idylu a její kouzlo. Jsem si příliš vědom, že vinu na tomto stavu
věcí nemá jen lidská hloupost, ale i některé nutnosti, které postavil
před nás moderní život v poničeném prostředí rostoucích měst, vývoj
dopravy a řada dalších momentů, jež mají svůj osudový dopad na náš
vývoj. Ale nemohu nevidět, že tato situace je neudržitelná a že dříve
nebo později bude nutno hledat nějaké východisko z ní, nemá-li být
současný člověk a ještě více pak jeho potomstvo nenapravitelně po
škozeno na těle i na duši. I z ryze hmotných důvodů je nutno se vrátit
od země pouze mechanicky zpracovávané k zemi posvěcené, poně
vadž jinak není pouta, jež by bylo s to pevněji, poutem hlubokého ci
tu připoutat pracujícího k ní, vytvořit hlubší pojetí jeho pracovního
úsilí a tak vystupňovat jeho intenzitu. Byli jsme svědky právě v baro
ku, jak představa “posvátné země” napomáhala nemalou měrou
zdolávat těžkou situaci, v níž se české země po skončení Třicetileté
války ocitly.
Bude třeba vrátit se k tomu, co je “přirozené”. Co však je přiroze
né? Není to jen ošidné slovo, kterým se kapitulující materialismus
snaží zachránit před blížícím se Bohem? Či má snad tento materiali
smus pravdu se svým výkladem o živé hmotě, která se vyvíjí sama ze
sebe, obnovuje, řídí a vyspívá podle svých zákonů? Obnoví se snad
víceméně automaticky náš kraj ve své “přirozené” podobě? Zarostou
zase jeho rány tichým stínem stromů, ve kterém najde znavený mo
derní člověk skutečné odpočinutí? Propadnou se nestvůrně paneláky
do země, nebo zakryjí se nějakými jinými stavbami, aby tak nehlomozily svou nevkusností uprostřed klidných panoramat venkova i
měst? To je ovšem možné, tu může ještě pomoci “příroda” — aspoň
do jisté míry. Ale což když do tohoto obnovujícího se obrazu života
najednou padne atomová bomba? Což když sem ďábel v lidské podo
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bě hodí pumu vodíkovou, která zničí vše v okruhu několika desítek
kilometrů! Pomůže materialistická koncepce návratu k “přírodě”,
aby zabránila této katastrofě? To je přece věc duchovní, věc lidského
svědomí a nakonec věc Boha, kterého by materialismus tak rád vzdálil
či dokonce vyloučil z lidského života! Neboť kromě Boha není nic, v
čem by lidské svědomí mohlo pevně zakotvit, co by mu zabránilo
spáchat zločin těch rozměrů jako je shození vodíkových, neutrono
vých a jiných apokalyptických pum mezi živé lidi. Kdo není posedlý
oslepujícím ďáblem, nemůže nevidět, že cestou k záchraně lidstva ne
jsou žádné papírové pakty, ale obnova v Bohu. Obnova člověka v
Bohu a s ní pak i obnova země v něm. To jsem měl na mysli, když
jsem se rozhodl napsat svou Českou barokní pouť — zdánlivě zcela
neaktuální, a přece psanou především pro současníky: jim myšlenka
“posvátné země”, v barokní pouti se rozvíjející, může dát podnět k
vážnému přemýšlení.
Zase by se mohlo zdát, že se tu ocitáme na půdě modernímu člově
ku vzdálené, že tu zabočujeme do ovzduší pouťové idyly, jak ji známe
z Babičky Boženy Němcové, z románů Jiráskových, Raisových a dal
ších autorů až po bratry Mrštíky. Ale to je jen nesmyslné obracení
mého pohledu, který je tentokrát upjat nikoli do minulosti, nýbrž do
přítomnosti a ještě víc do budoucna. Povznesme se jen od obrazu na
šeho českého domova, který jsem rozvinul před chvílí, do onoho kos
mu, kam proniká s vítězným úsměvem, ale zároveň s neskrytelným
strachem dnešní kosmonaut! Kosmonautika probudila k novému ži
votu vědní obor, který má svoje první, primitivní kořeny daleko od
nás v antické Heladě: kosmogonii. Znovu a znovu se v učených deba
tách, diskusích a sympoziích vracejí otázky: co to vlastně kosmos je,
jakou má tvářnost, jak vznikl, jaká je jeho situace v čase a tisíce po
dobných otázek dalších. A je zajímavé sledovat odpovědi, které mo
derní věda — pokud jí toto jméno je možno přiznat, tj. pokud přemý
šlí o své problematice seriózně a bez předem daných, imperativně na
řízených premis — dává. Stále více a více vědců se kloní k názoru, že
dnešní kosmos vznikl obrovským výbuchem, který před miliardami
let roztrhl jednotnou původní hmotu v rozličná tělesa, jež dnes pozo
rujeme a poznáváme v kosmickém prostoru. Toto pojetí vyhovuje do
značné míry stále ještě převládajícímu materialismu, neboť hledá
vznik kosmu v principu hmoty. Ale je mnoho velmi seriózních bada
telů, kteří chápou nepostačitelnost tohoto výkladu. Kde se vzala ta
původní jednotná prahmota? Z čeho vznikla? Tato prahmota měla
zřejmě svůj čas, neboť výbuch, kterým byla zničena, se zcela nepo
chybně udál v čase. Měla-li však svůj čas, kde je jeho počátek! Měla
zřejmě i svůj vztah k prostoru statickému, jak jinak by ji byl obrovský
výbuch mohl rozptýlit v nesmírný počet drobnějších, (byť i pro nás
nesmírných!) těles! Co však byl tento prostor? Bylo to něco jiného
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než “to, co Nic se nazývá“? Kde měl počátek a kde měl konec tento
prostor? Nebylo to nepochopitelné Nekonečno, nepochopitelná Věč
nost? Není nadarmo, že se valná část moderních kosmogonů vrací
posléze na půdu Bible a jejího líčení stvoření světa. Samozřejmě že
nejsou ochotni — i když přemohou svoje váhání nad “nevědeckým“
textem Genesis — bráti tento text doslovně, mluvit o dnech, v nichž
vznikl svět a jeho život. Toto literárně vázané stanovisko opustila
dnes už největší část exegetů-teologů, poukazujíc na to, že tzv. vědec
ký výklad o vzniku světa, přepíšeme-li jej vědeckou terminologií dne
šní, výkladem novodobých kosmologů a jejich zvolna, velmi zvolna
pokračujícímu poznání. Svět stvořený Bohem přestává být mýtem,
krásnou pohádkou či epikou á la íllias a vstupuje mezi skutečnosti, s
nimiž — ať chce nebo nechce — musí se moderní věda a moderní člo
věk ve svých myšlenkách zabývat.
Ne, nic se tím nezmění na obraze našeho životního prostředí —
aspoň ne hned a navenek. Ale budeme muset chápat svět okolo nás ji
nak, než jsme činili. Budeme si muset povšimnout onoho tajemného
záření, které jej prostupovalo v básních Jana Zahradníčka a řady ji
ných jemu podobných básníků. Snad nepřeženeme příliš, řekneme-li,
že nová doba vrátila svým básníkům — nepozorovaně, bez patosu, v
plně civilním oblečení — důstojnost věštců porta vates, které se těšili
v dobách vzdálených staletími. Předjímají, ze vzduchu, z atmosféry
hádají a věští budoucnost, nadcházející vývoj. Cítí, a to nejen katolič
tí básníci rázu Zahradníčkova, ale i básníci zatím bezvěrečtí — po
kud jsou skutečnými básníky — blížení Boha, jeho přítomnost v tom
zdánlivě všedním, věcném a pouze reálném světě. Nevědí snad při
tom nic o tom, k čemu dochází či už došla soudobá kosmologie, a
přece jdou v témže směru jako ona, ba snad ji i předstihují.
To jen navenek se zdá, že básník naší doby (mám ovšem na mysli
skutečného básníka!) přejímá svoje motivy z baroka, že se k němu
uchyluje z jakéhosi nedostatku vlastní invence. Tak se na věci může
dívat jen zabedněný filolog, který hledá “vlivy” a závislosti s tužkou
v ruce a je šťasten, když najde jisté slovní, vnější obdoby či dokonce
stejnoznění. Motiv smrti (i motivy jiné), se objevují u dnešního básní
ka ne jako výpůjčka z minulosti, ale jako něco, čeho básník užívá,
protože naslouchá oné básnické nutnosti, o níž kdysi tak krásně mlu
vil Albert Vyskočil ve své přednášce O nutnosti v díle básnickém, pro
tože mu je dána půdou, z níž vyrůstá k přítomnosti, kterou žije.
V tom je hlubší vztah naší současnosti k baroku, že jsme stanuli
vnitřně ne-li před stejnými, tedy aspoň velmi podobnými problémy
vnitřního života, jako lidé po velkých objevech Kolumbových, že ži
jeme v podstatě stejnou polarizací hmotného a duchového, časového
a věčného, nekonečného a “toho, co Nic se nazývá”, a dalšími vnitř
ními rozpory a krásnými zápasy jako lidé XVI. a XVII. století, že v
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nás je totéž nebo aspoň velmi podobné vnitřní napětí jako v člověku
barokním. Tato situace vznikla, jak jsem aspoň poněkud naznačil,
pod tlakem zákonů vnitřních, jež budu považovat vždy za těžší a osu
dovější pro lidskou duši než jednostranné “zákony” materialismu,
neschopné uznat lidský prožitek — prožitek jednotlivcův i prožitek
mas — jako základ myšlenkového vývoje společnosti, a tím i jejího
růstu a pokroku.
Bylo by jistě hezké, kdybychom mohli vydávat další texty z litera
tury českého baroka a otevírat v nich nové studánky, prve zasuté ne
porozuměním. Ale není to nutné, ba skoro se toho bojím, neboť upřílišněná horlivost v tomto směru, která se objevila zejména v létech
poslední světové války, vynesla na světlo vedle věcí závažných i věci
mrtvé, jež badatele v oblasti českého baroka zbytečně kompromito
valy. K baroku se blížíme ne pouhým poznáním, ale osudem, jehož
stopy jsme se pokusili zachytit.
Ci nenaznačují tento osud veliká impéria, která se vytvářejí, a to
jako kdysi říše, v níž “slunce nezapadalo” — na podkladě duchovém,
na podkladě různých ideologií, které namnoze nabývají rázu nábo
ženského nebo aspoň se mu blíží? Neukazují k němu novodobé dik
tatury, vystřídávající “demokracii” předchozích dob a vykazující se
silným rysem absolutismu? Neukazuje k nim zdůrazňování třídních
předělů jako nepřekročitelných hranic mezi jednotlivými vrstvami
společenskými, které ve své podstatě replikuje princip, uplatnivší se
ve struktuře společnosti doby barokní?
Že nemáme dnes žádných markýzů, hrabat, vévodů, baronů a
ostatních aristokratických fenoménů — aspoň ne v té moci a s týmž
posláním, jako kdysi byli a vládli současné společnosti? To je přiro
zený úkaz, který jen podtrhuje, že nejsme a nebudeme už nikdy plně
na půdě baroka a jeho společenských poměrů.
Kdyby někdo nám začal psát verše jako třeba Torquato Tasso ne
bo Shakespeare, vyhodili bychom ho z počestné literatury, protože
by to byly básně bez půdy, lživě předstírající příslušnost k době už ne
skutečné, dávno minulé. A stejně bychom s posměchem odmítli malí
ře, který by se snažil malovat jako třeba Michelangelo nebo jako Ru
bens, poněvadž by to nebylo žádné tvoření, nýbrž jen hloupé napo
dobování. Ani v životě sociálním nelze se vracet, nemá-li takový ná
vrat vyznít jako nechutná maškaráda.
Ale pokud jde o principy, o základní kategorie stvářející lidský ži
vot a jejich prožitek, který se během času mění a vytváří vlastní ději
ny duchové, není pochyby, že tu jsou jistá příbuzenství, která váží
současnou dobu k baroknímu člověku a jeho vnitřnímu zformování,
vysvitne to snad jasněji, srovnáme-li dnešní vztah člověka k baroku s
jeho vztahem k renesanci nebo ke gotice. V renesanci byste marně
hledali nějakou snahu po podrobení lidské společnosti pevným ne
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měnným zákonům, jaké se objevuje působením prožitku Věčnosti v
baroku a také v naší době, kdy marxismus představuje jen jakousi
skrytou její obměnu. Dnešní doba nechce mít nic společného s vypja
tým individualismem, jímž kdysi Jacob Burckhardt charakterizoval
kulturu rinascimenta. Je to princip atomizující, který není pro její
základní zaměření únosný. Nezná ve svých stavbách a ve svém živo
tě oné uměřenosti prostorové, jež je charakteristická — jak jsem se
shora zmínil — pro renesanci, a tíhne daleko spíše ve svém budování
k baroku a jeho nekonečný prostor obrážejícímu budovatelskému
patosu. A rozdílů v poměru naší současnosti k renesanci a v jejím po
měru k baroku bychom mohli uvést celou dlouhou řadu.
Pokud jde o gotiku, dotkli jsme se jejího vztahu k baroku už něko
likrát. A snad ani není třeba zvlášť vykládat, že v rozcestí, kde se roz
cházejí člověk gotické doby a člověk barokní, nastupuje náš součas
ník daleko spíše v stopy tohoto než onoho. Gotika zůstává v podstatě
nedramatickou, nezná oné polarizace mezi hmotným a duchovým,
kterou jsme postihli v baroku a kterou jsme prve podtrhli i v ducho
vém formování naší přítomnosti, nezná zápasu mezi časovým a věč
ným, který prodělává barok a který se objevuje i v našem dobovém
prostředí, v jeho snahách promítnout aktuální situaci prostředkem
“zákonů” do Věčnosti. Nezná sváru mezi osobním a nadosobním,
který jsme zastihli ve zdánlivě jí blízkém Donu Quijotovi a jehož
svědky jsme ve svém dnešním okolí na všech stranách. Principy, je
jichž prožitek tvoří jejich duchové dějiny, jsou jiné než u baroka, a
není tu nikde vidět žádné užší spříznění jako mezi barokem a dneš
kem.
Vztah baroka k dnešku je opravdu osudový, tj. je dán nutnostmi,
vytvořenými podobnou situací vnitřní na obou stranách, podobným
prožíváním jistých základních kategorií životních u člověka XVI.—
XVIII. století a člověka XX. věku, jako je čas a prostor, Absolutno,
Nic atd.
Závěrečná kapitola z knihy Tvář baroka, která vyšla v Edici Arkýř
(Karel Jadrný Verlag, Postfach 34 02 08, 8000 München 34).
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Odpověď Čestmíru Ješinovi
V referátu o knize H. G. Skillinga “Charter 77 and Human Rights in Cze
choslovakia”, právem velmi pochvalném (Proměny, 18/4, s. 40 nn.), vyjadřuje
se Čestmír Ješina o mnou vydané sbírce dokumentů “Kniha Charty”, že “vý
běrem a sledem dokumentů vyvolávala dojem, že chartistické hnutí bylo orga
nizováno a vedeno především komunisty jako jejich kampaň proti čistkám v
kompartaji a na obranu komunistů vyloučených ze strany. Prečan prostě sku
tečný smysl Charty nevystihl a nepochopil a svým povrchním výkladem uvedl
některé čtenáře v omyl.”
Jakkoli sám kriticky posuzuji tuto dokumentaci, jež vznikla 11 měsíců poté,
kdy Charta 77 vstoupila do života, nemohu než konstatovat, že Ješinovo tvrze
ní je v příkrém rozporu s obsahem publikace i s míněním, jež o knize panuje v
kruzích čtenářů, použivatelů i recenzentů (včetně profesora Skillinga; srv. též
např. recenzi Jana Tesaře, psanou ještě v Československu: Na okraj Prečanovy
edice samizdatu”, Listy 1979/5, s. 11 n.).
Dokumentace “Kniha Charty” má kromě úvodu a příloh dva hlavní oddíly:
1. Texty z roku 1976 (s. 29-88) a 2. texty Charty 77 (s. 89-314). V materiálech
z r. 1976 zabírají texty týkající se akcí solidarity s pronásledovanými hudebníky
a textaři “Plastic People” a “DG 307” celkem 29 tiskových stran z celkového
počtu šedesáti stran daného oddílu; mezi těmito texty je také literární fejeton
V. Havla Proces, o němž se Ješina v jiné souvislosti široce rozepisuje. Právem
podotýká, že to byl dokument charakterizující hnutí Charty 77. V souhrnu
oněch šedesáti stran prvého oddílu zabírá dalších 15 tiskových stran rozhovor
Jana Tesaře se zahraničními novináři po propuštění z šestiletého vězení. Ani
tento text nelze při sebesubjektivnější interpretaci dávat do souvislosti s kam
paněmi “proti čistkám v kompartaji a na obranu komunistů vyloučených ze
strany.”
Tím méně to lze říci o nejrozsáhlejším oddílu dokumentace, materiálech
Charty 77. V úvodu knížky jsem vyložil, jaký materiál z prostředí Charty 77
byl k disposici, věcně a formálně jsem ho charakterizoval a klasifikoval. Zá
roveň jsem čtenáře a použivatele knihy informoval, co z tohoto existujícího
souhrnu materiálu jsem převzal do publikace. Byly to: 1. Všechny tzv. oficiální
dokumenty Charty 77 od úvodního prohlášení až do čísla 13.2. Všechny dopisy
mluvčích různým státním orgánům, jejich stanoviska vyhlašovaná jménem
Charty 77 jako celku, tzv. sdělení Charty 77 a komentáře či osobní prohlášení
některého z mluvčích Charty z období leden-březen 1977. Mezi těmito texty
byly samozřejmě zahrnuty do publikace také všechny texty z pera Jana Pa
točky (z ledna-března 1977) s výjimkou jediného, který v době vydání knihy
nebyl v zahraničí znám. 3. K tomu přistoupily ještě tzv. situační zprávy hnutí
Charty 77 vydávané anonymně v období únor-říjen 1977, shrnující informace
o Chartě 77 jako celku, jež měly po mém soudu polooficielní charakter infor
mací, vydávaných se souhlasem mluvčích.
Více materiálu se do publikace, jež měla i tak 368 stran, prostě nevešlo.
Vlastně přece jen ano: Protože vycházím jako historik ze stanoviska, že použi-
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vatel určitého publikovaného souboru textů vážících se k určité tematice má
právo dostat co nejvíce informací o celém souboru dochovaných textů, z nichž
se vybíralo, připojil jsem na závěr knížky chronologicky uspořádané regesty
cca 400 samizdatových textů. Šlo o texty pocházející z prostředí Charty 77 a
nezávislých kulturních aktivit v Československu, jež byly v době vydání knížky
v zahraničí k disposici.
Proti tvrzení, jako bych nepochopil smysl Charty 77, svědčí i skutečnost, že
jsem pokračování “Knihy Charty” koncipoval v podobě dokumentace “Křesťané
a Charta 77”. Ze základních závěrů, z nichž jsem při koncipování uvedené
dokumentace vycházel, ocituji (z úvodu knížky) aspoň jedinou, v dané sou
vislosti relevantní: “Charta 77 jako celek se od počátku zasazuje o realizaci
všech lidských a občanských práv, v rámci svých možností poukazuje na všech
ny případy, kde svobody a práva občanů nejsou respektovány, kde jsou poru
šovány, kde dochází k persekuci a diskriminaci, k porušování zákonů, nebo k
nezákonnosti vůči komukoli.” Výběr dokumentů a textů “Křesťané a Charta
77” vyšel na začátku r. 1980 a je v něm uvedeno, že jsem jej sestavil a napsal
ediční poznámky: v knize, o níž Ješina referuje, z ní profesor Skilling nejednou
citoval. Ani Ješina tedy o ní nemohl nevědět.
Vilém Prečan
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Kritické marginálie
Jaromír Netík: Revoluce na objednávku
Vydala KONFRONTACE, Curych, 1982,
stran 236.

Jaromír Netík, od jehož předčasné smrti
uplynuly dva roky, byl obdařen mnoha ta
lenty, které mohl znamenité uplatnit za
svého dlouholetého působení v rozhlasové
stanici Svobodná Evropa. Osvědčil se tam
nejprve jako studijní pracovník a organizá
tor československé sekce jejího vědecko
výzkumného oddělení. Jeho žurnalistický
talent ho uvedl na dráhu politického ko
mentátora a talent organizační ho předur
čil k přednímu postavení v ředitelství če
skoslovenského oddělení rozhlasové stani
ce, které věnoval nejlepší léta svého života.
Netíkovým nejvlastnéjším zájmem však
zůstalo odborné studium pramenů týkají
cích se vývoje politických událostí v Če
skoslovensku po roce 1945 a historie ko
munistické strany Československa. Tam se
jeho smysl pro koncisní analýzu spojoval s
nezměrnou pílí studijního pracovníka. Po
znatky takto získané ukládal Netík do své
ho pečlivě organizovaného archívu a příto
mná kniha je shrnutím jeho mnohaleté
soustavné studijní práce.
Revoluce na objednávku je kniha přísně
věcná a nahuštěná daty. Není to však pro
sté vylíčení událostí, které předcházely
únoru 1948, a historie komunistického pu
če samého. Netíkova kniha je svědecký dů
kaz, usvědčující ze lži komunistickou thesi,
že nastolení komunistického režimu v Če
skoslovensku bylo výsledkem normálního
demokratického procesu. Za svědky Netík
uvádí komunistické prameny nejrůznější
ho druhu, výroky komunistických činitelů
a v neposlední řadě komunistických histo
riků. Takovouto podrobnou dokumentací
kniha líčí, jak taktika KSČ v letech 1945-48
byla zaměřena na uchvácení moci za kaž
dou cenu a jak při tom rozhodující silou
byla mocenská posice Sovětského svazu a
Rudé armády. Kniha líčí v detailech, jak
KSČ infiltrovala orgány státní správy, ar

mádu, hospodářství a jak využívala pro své
účely masových organizací, kulturních in
stitucí a sdělovacích prostředků. Netíkova
kniha jednou provždy vyvrací stále opako
vané tvrzení komunistické propagandy, že
KSČ při svých akcích byla nesena vůlí lidu.
Dovolává se mj. svědectví komunistického
historika Karla Kaplana o tom, že “žádná
z forem ‘bezprostředního projevu vůle li
du’ nevznikala živelné, ale byla organizo
vána” buď přímo komunistickou stranou
nebo prostřednictvím odborů a rolnických
komisí. Netíkova kniha ukazuje, jak “vůle
lidu” byla manipulována kombinací tlaku
zdola s tlakem shora: zdola svoláváním
protestních schůzí, přijímáním rezolucí,
vysíláním deputací, svoláváním masových
demonstrací, vyvoláváním stávek a orga
nizováním sjezdů závodních rad a rolnic
kých komisí; shora využíváním mocen
ských pozic ve státním aparátě, zejména v
ministerstvu vnitra a v ministerstvu země
dělství. Opíraje se o publikaci komunisti
ckého historika Jana Kozáka uvádí Netík
příklady takového zneužití mocenských
pozic. Jako obzvlášť typický případ uvádí
ustavování tzv. mimořádných vyživova
cích komisí ministerstvem vnitra, které by
lo vedeno komunistickým ministrem, ač
koli takové komise by byly spadaly do
kompetence ministerstva výživy, spravo
vaného tehdy nekompromisním sociálním
demokratem Václavem Majerem. Netík
sleduje velmi podrobně prosazování vlivu
KSČ v československé armádě, provádě
ného rovněž kombinací tlaku zdola a sho
ra, shora z velitelských funkcí obsazených
komunisty a zdola pomocí “neveřejné” or
ganizace komunistické strany. V knize ne
chybí citáty ukazující, jak bylo armády
zneužíváno pro účely KSČ. V dopise Gott
waldovi ze 16. května 1944 slíbil osvětový
důstojník dr. Jaroslav Procházka, že v pás
mu válečných operací “učiníme vše, co bu
de záviset na nás a bude možné, abychom
pomohli organizovat národní výbory v na
šem duchu.”
Uvádění jednotlivých zajímavých citátů
by nás zavedlo příliš daleko. Na každé
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stránce knihy jsou citáty a fakta, která by
stála za zmínku a která ve svém celku po
dávají dokonalý obraz o tom, jak KSČ plá
novala uchvácení moci a jak svůj plán v
jednotlivostech přizpůsobovala a provádě
la. Netík nijak nepodceňuje obratnost, s
jakou KSČ vyřizovala sovětskou objed
návku revoluce. Je to všechno četba ne
smírně poučná, ale ne právě povzbuzující.
Ukazuje, jak to osnovatelům “revoluce” a
vykonavatelům osnovy všecko klaplo a jak
byly hravě odstraněny překážky, jestliže se
vyskytly. Autor knihy je soustředěn na svůj
hlavní úkol - usvědčit pachatele jeho vlast
ním doznáním. Zabývá se především, ne-li
výlučně, komunistickým partem českoslo
venské truchlohry. Podrobnou dokumen
tací komunistických nástrah a manipulací
exkulpuje československé demokraty, ale
bezděky také podtrhuje bezvýhlednost
československého demokratického odpo
ru. Kniha se přidružuje k jiné knize o puči,
vydané už před 5 lety, Svědectví o puči po
slance Oty Hory, jednoho z předních účastníků tehdejšího boje. Obě knihy, Netí
kova i Horova, patří k sobě, obě jsou ne
postradatelným zdrojem poučení o událo
stech, které spěly ke konci československé
demokracie.
Kniha Netíkova byla v podstatě hotova
před deseti lety a je jen k politování, že ne
vyšla dřív. Dr. Jaroslavu Strnadovi ve Švý
carsku a paní Rozině Nehasilové v Chica
gu patří díky za to, že se zasloužili o vydá
ní knihy, která je vhodným památníčkem
jejímu autorovi, ale také varovným me
mentem zaměřeným do zemi, kde by se
mohla vytvořit situace analogická situaci
československé. Zbývá si jen přát, aby byla
vhodně upravena a přeložena, aby tak mo
hla účinněji plnit úkol, který jejímu auto
rovi tanul na mysli.
mhk
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Doc. Dr. Oleg Sus, CSc.
český estetik a literární kritik
9.9. 1924 — 22.11. 1982
Pohřeb Olega Suse byl smutný, ale přišlo se
s ním rozloučit asi tři sta lidí známých z
brněnské kultury. Mluvil Jan Skácel. Kolik
je těch zbytečných smrtí...
, .
z dopisu
O Olegově smrti jsme se dozvěděli ten
týden, co se to stalo. Pravděpodobně in
farkt, řekl hlas v telefonu a dodal: “Umřel
doma. Byl sám, když přišla smrt.” Mluvila
jsem s přítelem, který mi volal z Německa,
a v duchu jsem viděla ten malý byt v Králo
vě Poli zavalený knihami, Olega v brýlích s
tlustými skly za jídelním stolem, u něhož
pracovával, a nechtělo se mi věřit, že je to
pravda a že už Olega není. Ten byt a stůl
bylo jediné místo, které Olegovi doma zby
lo. Odevšad odjinud ho vyštvali.
Když ho po čistkách sedmdesátých let
propustili “v rámci reorganizace” z filoso
fické fakulty na brněnské universitě, kde
přednášel estetiku, nenašel Oleg jediný
podnik, kde by ho přijali do zaměstnání.
Nebyl dostatečně spolehlivý, aby dělal
vrátného, topiče nebo zřízence. O tom, že
by mohl pracovat jako korektor v tiskárně,
nebylo ani řeči. V normalizovaném Česko
slovensku nebylo místa pro jeho články a
kritiky. Časopis Host do domu, kam Oleg
pravidelně psával, přestal existovat tak ja
ko všechny ostatní literární časopisy. I Vě
da a život, kam ještě začátkem sedmdesá
tých let mohl občas něco napsat, zavřela
před ním dveře své redakce. Všichni se báli
vrchnosti, všichni měli strach o svoje mí
sta, všichni měli děti, které chtěly studovat.
A Oleg byl skoro deset let bez práce ve spo
lečnosti, o níž se prohlašuje, že nezná neza
městnanost. Nebýt statečnosti jeho ženy,
stěží by přežili.
Těch deset posledních let života bylo v
ostrém kontrastu s předchozími roky, kdy
Oleg dělil svůj čas mezi filosofickou fakul
tu a redakce, kdy psal a přednášel, kdy
snad nebylo nově vydané knížky, aby ji ne
recenzoval. V roce 1963 mu nakladatelství

Blok vydalo knihu Metamorfózy smíchu a
vzteku, která se za dva roky dočkala druhé
ho vydání, v časopisech a ve sbornících mu
vyšly desítky prací. V obsáhlých studiích se
zabýval sémantikou v estetice a literatuře,
psal o české avantgardě, o Otakaru Zicho
vi, časopisům, v jejichž redakcích seděl,
pomohl vtisknout novou tvář. Neznala
jsem plodnějšího člověka, než byl Oleg.
Neznala jsem nikoho, kdo by stejně neú
navně a vytrvale posouval hranice toho, co
se tehdy smělo. Kdoví, kde bral čas k tomu,
aby to všechno stihnul. V jeho pracovně na
filosofické fakultě s okny přivrácenými k
Obilnímu trhu nebylo pomalu kam šláp
nout, se stolu se sesouvaly haldy knih a ča
sopisů a prodrat se k tomu stolu vyžadova
lo soustředěné úsilí. V redakci Vědy a živo
ta jsem Olega nikdy neviděla jinak, než se
dět za stolem, tužku v ruce, rukopis nebo
korektury před ním. Tak jsme se potkávali
i u nich doma. Občas ho bylo vidět na Če
ské, jak spěchá z redakce do redakce nebo
na fakultu s taškou nabitou papíry a kni
hami. Nebylo rozdílu mezi všedním dnem
a nedělí, mezi školním rokem a prázdnina
mi. Oleg nejezdil na dovolenou, Oleg ne
znal venkov, Oleg byl člověkem městským
a literatura byla jeho život.
Když mu zůstal jenom ten jídelní stůl do
ma, pořád mu ještě zbyla tužka a papír.
Vím, že psal a že napsal v těch posledních
letech dobré a zralé věci. Nepochybuju o
tom, že vyjdou, stejně jako nepochybuju o
tom, že se nikdy nepodaří vymazat jeho dí
lo z české kultury.
Oleg Sus byl vždycky svůj, nikomu nebyl
poplatný a nikdy nezdravil u vrbiček. Do
přízně těch u moci se nevemlouval. Za to se
v Čechách platívalo a platí se dosud. Osa
měním a předčasnou smrtí.
Čtrnáct dní po telefonickém rozhovoru,
z něhož jsme se dověděli, že Oleg umřel,
přišlo z Brna parte. V záhlaví mělo čtyřver
ší Jana Skácela o smrti a ceně neselhání.
Čtyřverší krutě pravdivé. Ať tady stojí na
závěr jako poslední pocta člověku, jehož
jsme měli rádi.
přijmu ji jako zlatý lem

jedinou svoji jiná není
přespříliš zápasil jsem s andělem
a chromý jsem a unavený
Dr. Zdenka Brodská

Opět k překladu Páralova Veletrhu
splněných přání-. Odpověď Igoru Hájkovi
Dovoluji si vrátit se ke dvěma otázkám
ve svém původním příspěvku (Proměny,
19/1, 1982, str. 33-41), které představují
zvláštní problémy při překladu a kterých se
uchopil Igor Hájek ve své reakci na zmíně
ný článek. Těší mě, že jsem se neminul cí
lem nějakou reakci vyvolat.
Souhlasím s Hájkovou charakteristikou
exotičnosti slovenštiny z hlediska toho,
jak pro některé Čechy zní. V krajním pří
padě se setkáváme s českými reakcemi na
jednotlivá slovenská slova nebo celé pro
jevy, kde se za onou eufemisticky charakte
rizovanou exotičnosti skrývá dojem ko
mičnosti, známý ostatně i mezi jinými dvo
jicemi vcelku vzájemně srozumitelných ja
zyků. Neboť Češi se občas dopouštějí vý
razu nevole nebo rozčilení, ale někdy i líto
sti nad tím, že pro nově vznikající sloven
skou odbornou terminologii normodárci
spisovné slovenštiny schválně, ne-li na
schvál, prosazovali prý výrazy připomína
jící češtinu co nejméně. (Podle vlastních
zkušeností vím, že tyto postoje nejsou
omezeny jen na Hájkova “méně vzdělané
ho Čecha”.) To vše však nelze vložit do
překladu. Schůdnějším se opravdu zdá
Hájkův návrh použití “přehnaně techni
ckého žargonu”, ovšem to jen tehdy, zjisti
li se, že některý výrobce spotřebičů skuteč
ně vyjadřuje své návody tak, že vzniká ne
bezpečí, že majitel nově koupeného spo
třebiče může přístroj pro nepochopení ná
vodu k obsluze zkazit. Zřejmě je to otázka
míry a stálo by možná za to sledovat angli
čtinu návodů se zřetelem k hodnocení IQ
výrobců vyjádřeného přístupností návodů
pro ‘muže z ulice’; čili sledovat, do jaké
míry se zapomíná na to, že to, co je samo
zřejmostí pro odborníka, pro laika skrývá
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nebezpečná úskalí. Vedle logických před
pokladů - presupozic - tolik sledovaných v
současné sémantice, by takové výrobcovy
předpoklady zabudované do návodů jistě
také zasloužily pozornosti. Na jejich zá
kladě může stejně snadno selhat komuni
kace. Ovšem ve Veletrhu ani nedošlo k se
lhání komunikace. Nabízí se však další
zdroj ‘návodštiny’, který by eventuelně pů
sobil na anglického uživatele podobně ja
ko slovenský návod na uživatele českého.
To jsou návody k výrobkům kontinentální
nebo orientální provenience, kde se občas
setkáváme s dosti obludnou angličtinou.
Bylo by však těžké ji přesvědčivě napodo
bovat, čili trefit se tam, kde se takové
obludnosti objeví nejspíše. Ani podobné
kontrastivní gramatiky by zde nemohly ra
dit jednoznačně, i když by jistou oporu po
skytnout mohly.
Druhou otázkou, na kterou reagoval
Hájek, je problém překladu titulu. Není
mu úplně jasné, proč jsem jako paralelu s
Veletrhem uvedl český překlad Thackerayova díla Jarmark marnosti namísto také za
vedeného Trhu marnosti. Ze tří dosavad
ních titulů Vanity Fair v češtině (třetí je
Tržiště života) se mi nejvíce zamlouvá vari
anta s ‘jarmarkem’, především pro její
pouťové asociace, které tak výrazně vysví
tají v Thackerayových původních poznám
kách o světě, který kritizuje. Jinak mezi
Jarmarkem marnosti a Trhem marnosti není
rozdíl vzhledem ke struktuře, o niž v pří
slušné části původní diskuse došlo. Dále
Hájek jen “nevylučuje, že Páral měl název
anglického románu na mysli”. Ale když se
díváme na tituly všech Páralových děl, na
lézáme téměř všude narážku v nějaké po
době na některé dílo cizí. Některé paralely
jsou průhlednější - Milenci a vrazi (Sons
and Lovers), O křečcích a lidech (podtitul k
Radosti až do rána, srov. OfMice and Meri),
Mladý muž a bílá velryba (konglomerát po
dle The Old Man and thè Sea a Moby Dick),
jiné pak méně patrné - Soukromá vichřice
(snad podle amerického televizního seriálu
Private Storm, který bude mimo Spojené
státy známý málokomu). Atd. I Příběh po
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kleslé aktivity, podtitul k Veletrhu splně
ných přání má svůj protějšek v obdobných,
avšak konvenčních glosách jako A Tale of
High Adventure apod. Páral odkonvenčňuje tuto formuli úměrně k nekonvenčnosti
celého Veletrhu.
Když tedy uznáme pravidelnost tako
vých narážek u Párala (u jiných autorů se
s nimi setkáváme ovšem také, ale zdaleka
ne tak soustavně), místo abychom jej jen
‘nevylučovali’, stává se zřejmým, že hlav
ním, ne-li jediným kandidujícím protěj
škem pro Veletrh je právě Vanity Fair. A
zůstává v platnosti problém, jak zachovat
alespoň nějakým způsobem hříčku mezi ti
tuly. Zpětná vazba do angličtiny nebude ze
strukturních důvodů snadná, jak jsem
uvedl v původním článku.
K Hájkovu návrhu Trade ofWishesFair
bych se stavěl spíše záporně, ovšem nikoli
proto, že jako Angličan nemohu mít rád
slovní hříčky. (Tuto premisu nelze uznat vždyť angličtina bez slovních hříček by
už nebyla angličtinou; angličtina má úcty
hodnou tradici slovní hry ve všech dobách
a rejstřících. Jinými slovy proti Hájkovu
tvrzení bych řekl, nejen že se za slovní
hříchy neomlouvám, nýbrž že jsem jako
nositel toho jazyka dost pyšný na ně.
Troufám si tvrdit, že nejsem zdaleka sám.)
Navržený titul nepřijímám především pro
to, že vložená slovní hříčka buď nevyzní
vůbec, čili je násilná, nebo ukazuje dvěma
směry, které ani jednotlivě, ani ve spoji
tosti dost neodrážejí podstatu knihy nebo
jejího titulu. Nehledě k tomu, že hraní
bude dost, když se vydaří jen paralelismus
mezi tituly, bez zavedení hry další. Mějme
slitování nad čtenářem! Navzdory svému
postoji k tomuto prvnímu návrhu (a postoj
je jistě také subjektivně podložený - každý
návrh mi buď ‘sedí’ nebo ne), jsem za něj
vděčen jako za příznak ochoty tam, kde
jsem se nemohl tajit s vlastní bezradností.
Igoru Hájkovi rovněž děkuji, že mi umož
nil přečíst své připomínky a tím reagovat
na ně bezprostředně.
Windsor, červenec 1982
David Short
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Je to stejný duch, který se v Polsku proje
vuje v činnosti a snahách Solidarity a je
to projev, kterým se ohlašuje příchod nové
historické vlny člověka v jeho odvěkém
boji proti tyranům a vykořisťovatelům.
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pf 1983
Z novoročenek,
které nám doSly

z domova
Kazatel, III; 1, 5
Všeliká věc
má jistý čas
a každé předsevzetí
pod nebem svou chvíli:
. . . čas boření
a čas stavení;
čas rozmítání kamení
a čas shromažďování kamení

i tento svět má svoje noci
a je jich mnoho
jsou však rána
kdy hlasy ptáků něžně skřípou
jak brána střemchou otvíraná
♦♦♦

Jan Neruda:
My nepadnem, my nezhynem,
my přece nejsme sami,
až jednou opět vpřed půjdem,
pak celý národ s námi.
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Franz Kafka: Aforismy
Předtucha konečného vysvobození se nijak nevyvrací tím, když
druhého dne zajetí stále ještě trvá nebo se dokonce zostřilo, ba ani
když se výslovně prohlásí, že nikdy neskončí. To vše může naopak
být nutným předpokladem konečného vysvobození.

Leszek Kolakowski:
Lze se někdy otrocky podrobit mocným tohoto světa a zrazovat
kvůli nim vlastní přátele - ale jen tehdy, když víme zcela jistě a bez
pochyb, že je to jediný způsob záchrany pro veškeré lidstvo.
Do dnešního dne byl Noe jediný, kdo měl před sebou takové dilema.
♦♦♦

Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní,
neb nikdy nikdo neví, co se může státi...

V&W
***
Čím větší vlnobití
tím větší potěšení
u starých balvanů
co mlčky vzdorují
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