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Dostojevský a Sartre
Czeslaw Milosz

(Se svolením autora z polštiny přeložila Zdenka Brodská.)
Knížku o Dostojevském pravděpodobně nenapíšu, ale není na škodu,
když řeknu, jaká by to byla knížka. Se spoustou důkladných monografií
i chytrých rozborů jednotlivých děl bych v ní nesoupeřil, ale za to bych
čtenáři poskytnul o Dostojevském jisté vědění, které osvětluje tuto osob
nost a její místo ve světové literatuře poněkud jinak, než je zavedeno.
A možná právě ta odlišná interpretace je příčinou, proč se mi zdá, že na
psat o něm knížku je úkol nebezpečný a nevděčný.
Když jsem Dostojevského studoval a vykládal o něm americkým stu
dentům, nemohl jsem si nevšimnout, že se tento spisovatel mění v závislos
ti na tom, kdo o něm mluví. Zdá se, že ti, kdož se zabývají Dostojevským,
to nepžiznávají, protože si dělají nároky na vědeckou objektivitu, přestože
jejich sympatie a antipatie nezůstávají bez vlivu na jejich badatelské me
tody a závěry. To, jak byl Dostojevský přijímán v průběhu jednoho sta let,
jež uplynuly od jeho smrti, by mohlo posloužit jako příklad módních in
telektuálních směrů, tak jak po sobě následovaly, i jako příklad vlivu
různých filosofických názorů na ducha badatelů. Ponechám-li stranou
ruské autory, v přijetí Dostojevského na Západě se dá zhruba rozlišit ně
kolik období, počínaje románem Zločin a trest, který se četl v překladech
už koncem 19. století a který byl vysoce oceněn Nietzschem. Tak zvaná
âme slave, jejímž vyjádřením Dostojevský měl být, však byla obecně trak
tována s lehkou ironií a francouzská kritika si dělala legraci ze Soni Mar
meládové, svaté prostitutky jako by doslova přebrané ze sentimentálního
románu.
Vítězný pochod Dostojevského románů západními zeměmi v prvních desít
kách let dvacátého století je bezprostředně spojen s odhalením nového lid
ského rozměru: podvědomí a kultu dionýských sil v nichž se sjednocuje Eros
s Thanatem. Tím spíš je pozoruhodný odpor, s nímž se k rostoucímu vlivu
ruského spisovatele stavěli takoví spisovatelé jako Middleton Murry nebo
D. H. Lawrence. D.H. Lawrence o něm řekl, že ‘'úžasná pronikavost se u
něho mísí s ohyzdnou perverzí. Nic není čisté. Divoká láska k Ježíši se u něho
mísí s falešnou a zlobnou nenávistí. Mravní odpor k ďáblu je u něho smíšen
s jeho tajným uctíváním.”
Protestující hlasy však zanedlouho přenechaly místo všeobecnému údivu
a sláva Dostojevského rostla stejně jako sláva Sigmunda Freuda. Freud,
který ze zřejmých důvodů považoval Bratry Karamazovovy - tento román o
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otcovraždě - za největší román, který kdy byl napsán, se ovšem ve svém po
jednání o Dostojevského epilepsii zmýlil, protože se opíral o chybné podrob
nosti ve spisovatelově životopisu, jak. to ukázal Josef Frank. V průběhu de
sítek let mělfreudismus na práce o Dostojevském silný vliv, zejména v obdo
bí, které by se dalo nazvat psychologickým. Relativně krátkým obdobím,
které se dá vymezit jen s obtížemi, byla doba, kdy badatelé zaváděli do svých
rozborů existenciální filosofii, aby pak namítali proti myšlenkovému postupu
autora, který se vyjadřoval ústy svých postav, a aby celou úvahu stočili na
uměleckou stavbu neobvyklých románů Dostojevského - tak neobvyklých,
že otázka, zda neznamenaly konec románu vůbec, se nezdála neopodstatněná.
Moji studenti byli velmi vnímaví, když jsem se zabýval psychologií postav
nebo když jsem se snažil ukázat jim, jak mnoho z autorových záměrů odha
lila štrukturalistická metoda. Dost snadno taky - a jak to u mladých lidí
bývá - i s jistým potěšením si uvědomovali rozdíly mezi dílem a nepříliš láka
vou kuchyní, jíž je osobnost géniova. Měli však potíže, když narazili na určitá
fakta. Na příklad nemohli dost dobře pochopit, proč měl Dostojevský v obli
bě autokratický způsob vlády a to nejenom tehdy, když se po návratu ze
Sibiře proměnil z revolucionáře v konzervativce. Odsouzený na smrt se sku
pinou jedenadvaceti svých druhů, postavený před popravčí četu a omilostně
ný v poslední chvíli, což byla komedie z vůle cara, píše v sibiřském vyhnan
ství tři ódy: jednu o krymské válce s pohrůžkami na adresu Francie a Anglie,
druhou u příležitosti úmrtí Mikuláše I., v níž přirovnává cara-četníka k slun
ci a říká, že není hoden vyslovit jeho jméno (ustami grešnymi jego nazvať ne
smejú), a třetí na korunovaci Alexandra II. Jsou to velmi špatné verše a boční
motiv, tj. snahu po vylepšení vlastního osudu nelze zcela vyloučit, ale shodují
se s tím, co víme o názorech jejich autora odjinud.
Tato životopisná podrobnost tak jako i jiné, které se jí podobají, patří do
oblasti, kde cesty většiny badatelů zabývajících se Dostojevským přestávají
být mými cestami - naše úvahy směřují k něčemu jinému. Pro mne je Dosto
jevský nejzajímavější jako člověk, který měl v životě jenom jednu vášnivou
lásku - Rusko - a který Rus považoval za skutečnou hrdinku svých děl. Mohlo
by se zdát, že psychologie jeho postav a objevy v oblasti stavby románu ho
činí vpravdě spisovatelem mezinárodním, zatím co jeho nacionalismus, jeho
úcta ke trůnu a k oltáři, jeho šovinistická nenávist ke katolíkům a Židům,
jeho úštipky vůči Francouzům a Polákům ho uzavírají do oblasti jedné země.
Podle mého názoru to tak není - naopak, čím víc je Dostojevský ruský, čím
více z lásky k Rusku podléhá fóbiím a posedlosti, tím větší je jeho role jako
svědka celé intelektuální historie posledních dvou století. Sám přece řekl:
Vsjo v buduščem stoletii - Všecko záleží na budoucím století - a nedá se po
přít, že měl dar prorockého vidění.
Jednou ze základních lektur v rodině Dostojevského byla Karamzinova
Historie Ruska a budoucí spisovatel ji znal od dětství. Toto dílo vidí velikost
Ruska v ničím neomezené moci monarchů. Když byl Dostojevský uvězněn v
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Petropavlovské pevnosti, napsal doznání, v nichž uvedl svoje názory na mo
narchii, a jež zněla tak upřímně, že je nemohla nadiktovat jenom snaha po
zachránění vlastní kůže. Podle něho byla ve Francii revoluce nutností, ale v
Rusku nikdo ze současníků nemůže myslet na republikánskou formu vlády,
vzpomene-li si jen na historii Novgorodu, podle Dostojevského neslavnou.
Moskva se dostala pod tatarské jho, protože knížecí vláda byla oslabena,
a byla zachráněna, protože knížecí vláda byla posílena - tak jako později
jí dal sílu “velký kormidelník” Petr Veliký.
Jak mohl socialista ve znamení Fouriera tak psát? Bylo by možné vyložit to
jako rozdvojení, typické pro “dostojevštinu”, ale byli bychom právdě blíž,
kdybychom řekli, že obě tendence - socialistická i autokratická - existovaly
u Dostojevského stále a že se měnil jenom důraz na jednu či druhou. Jeho
druh z kroužku Petraševců, Nikolaj Danilevskij, prošel podobným vývojem,
ale jako ctitel carismu a teoretik panslavismu se ve svém díle Rusko a Evropa
neodříkal socialistických snů své mladosti, pouze je zařadil do své totalitní
doktríny.
Dostojevský myslel jako státník. V rozhovorech, které se vedly ve vyhnan
ství v Omsku, dobytí Konstantinopole považoval za nejdůležitější úkol, který
před Ruskem stojí. Dílo jeho zralého věku, počínaje jeho první cestou na Zá
pad v létě roku 1862, se odlišuje tím, že dříve byl umělcem, ale teďje zároveň
umělcem a státníkem. Jeho knihy popisují duchovní situaci ruské inteligence
a stávají se kronikou jejích duchovních změn z dekády na dekádu, ba dokon
ce z roku na rok. A kladou základní otázku: co tyto změny znamenajípro bu
doucnost Ruska a čím je ohrožují. Nebude to velká nadsázka, když řekneme,
že je v nich něco z vyšetřování, které vede neobyčejně inteligentní vyšetřující
soudce, který ví, co hledat, protože je zároveň veřejným žalobcem i obvině
ným.
Ruská inteligence v románech Dostojevského diskutuje o základních pro
blémech lidské existence, které ovšem hrdinům západního románu nejsou
cizí, ať jde o román 18. století či jeho romantickou obdobu např. u George
Sandové. Nikde jinde však diskutující nestaví věci tak ostře a nikde jinde
nevyvozují tak krajní závěry. Dramatickým způsobem prožívají to, co Nietz
sche - vrstevník mladého hrdiny Zločinu a trestu Raskolnikov - nazval “smrtí
Boha”. Atheismus přitom naprosto není soukromou věcí jednotlivce, ale je
věcí nejvyššího státního zájmu, protože atheista se obyčejně stává revolucio
nářem a potvrzuje tak cestu předchůdce pokolení ruské inteligence, Vissariona Bělinského. Ze Zločinu a trestu má Raskolnikovův zločin jaksi zástupnou
povahu. Ve skutečnosti Raskolnikov sní o velkém revolučním činu, jehož
ospravedlnění by poskytla historie. Ve svých názorech a snahách stojí na
prosto osamocen: na jedné straně stojí mocenské orgány reprezentované
policejním důstojníkem Porfyrijem, na druhé straně je ruský lid. Když je
Raskolnikov ve vyhnanství na Sibiři, jeho spoluvězni - prostí mužici ho chtějí
zabít, protože je atheistou. Tak už Zločin a trest obsahuje tvrzení důležité
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pro celou zralou tvorbu Dostojevského. Ochranou a útočištěm Ruska jsou
orgány státní moci a upřímně zbožný - jak Dostojevský věřil - ruský lid, zatím
co inteligence je ohrožuje. Jak ohrožuje, ukázal román Běsi. Mezi diagnó
zami úžasnými svou pronikavostí snad nejhlouběji sahá výkřik starého vojá
ka, který naslouchal rozhovoru o tom, že Bůh není: “Není-liBůh, jakýjsem já
kapitán?” Ten člověk vystihl vztah mezi náboženstvím a zdrojem moci.
Nesmí se zapomenout, že se ruská inteligence živila voltairiánstvím a úvaha
mi o francouzské revoluci. A stětí Ludvíka XVI. se jenom dnes zdá jednou ze
senzačních událostí, jimiž historie oplývá a která není ani míň ani víc důleži
tá než události jiné. Ve skutečnosti to byl konec řádu opřeného o přesvědčení,
že král vládne, protože je nositelem božského pomazání, a ti pod ním vládnou
z jeho zmocnění. Proto bylo třeba hledat jiné prameny moci - třeba ve spiknu
tí řízeném jediným člověkem, Petrem Verchovenským v Běsech. Román,
který měl podle záměru autora korunovat jeho dílo, Bratři Karamazovi, se
zabývá vzpourou synů proti otci. Klade se při tom otázka, jestli fakt, že otec
je zlý a nemorální, neruší automaticky jeho autoritu. Ivan Karamazov na
ni odpovídá pozitivně a bere svůj výrok za základ vzpoury jak proti otci, tak
proti Bohu - Otci. Bratři Karamazovovi jsou v podstatě pojednáním o tom,
jak ruská inteligence zrušila autoritu Boha-Otce, cara-otce i otce rodiny.
Západní itelektuálové, kteří píší o Dostojevském, se neustávají divit nad
tím, že člověk, který tak hluboce vniknul do psychologie svých postav, mohl
mít názory tak reakční. Snaží se proto odsunout tyto názory ze zorného pole
a hypotéza o polyfoničnosti románu Dostojevského jim v tom pomáhá. Opo
míjejí však rozdíl, který je od tohoto ruského spisovatele dělí. Nikdo z nich
- ani ve svých úvahách ani ve svých románech - si nevybral za střed svépozor
nosti starost o zájmy státu. Naopak pokudjde o jejich city, straní těm posta
vám, které chtějí zrušit existující pořádek. Naproti tomu Rusko pro Dosto
jevského nebylo jen územím, kde žijí Rusové. Na Rusku záležela budoucnost
světa: na tom, bude-li Rusko nakaženo myšlenkami atheismu a socialismu,
které přišly ze Západu a jimiž byla nakažena ruská inteligence, a jestli carismus se zbožným ruským lidem dokáží zachránit Rusko - povolané k zá
chraně lidstva. Aljoša Karamazov měl v dalších dílech nedokončeného romá
nu reprezentovat nový typ činitele, který pracuje v souladu s lidovou vírou.
Ve své slavjanofilské idealizaci ruského lidu se Dostojevský zmýlil. Ne
našel však žádnéjiné naděje a dilemma bylo jasné: nedokáže-li se “svatá Rus”
vzepřít, inteligence z ní udělá to, co hrdinové Běsů začali uskutečňovat v mě
řítku jednoho provinciálního města. Pokudjde o porozumění záměrům Dosto
jevského, je třeba v dlouhé historii toho, jak byl Dostojevský přijímán v
různých zemích, nejvýše postavit skupinu ruských filosofů působících na po
čátku 20. století, zvláště pak jejich výroky ve sbírce Vexi (1908) a Iz glubiny
(1918). Podle nich se negativní proroctví Dostojevského začala splňovat.
To by nemuselo nikoho udivit, protože byli protivníky revoluce. Ale názor
o splnění proroctví Dostojevského byl rozšířen i mezi revolucionáři roku
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1905 a 1917. Ctiletem románu Běsi byl Lunačarský - první osvětový komisař
po Říjnové revoluci.
“Je obtížné nevidět v Dostojevském proroka ruské revoluce,” psal v roce
1918 Nikolaj Berďajev. “Ruská revoluce je napojena těmi zásadami, které
Dostojevský vycítil a jejichž geniálně přesnou diagnózu podal. Dostojevskému bylo dáno proniknout do dialektické hloubky ruské revoluční mysli a
vyvodit z ní extrémní závěry. Nezůstal na povrchu společensko-politických
myšlenek a struktur, sáhnul do hloubky a vyjevil tak pravdu, že ruská revo
luce je jevem metafyzickým a náboženským a nikoliv politickým a spole
čenským. Tak se mu skrze náboženství podařilo dostat se až k podstatě
ruského socialismu.”
Rusové politickým starostem Dostojevského rozuměli, protože tak jako on
mysleli státně, to znamená přikládali důležitost té či oné ideji, pokud jde o
podstatu státu ať antirevolučního či revolučního. Jejich západní kolegy
zajímal jednotlivec a ne Francie, Anglie nebo Amerika. Během 20. století
se ovšem mezi nimi rozšířilo přesvědčení, že slušný člověk považuje existující
kapitalistický společenský řád za přechodný a že potichu čeká na jeho konec.
Podivuhodná podobnost osobností ruské inteligence, jak je popsal Dosto
jevský, a osobností západních intelektuálů o sto let později vede k závěru, že
starost o budoucnost Ruska mu dovolila popsat jev grandiózních rozměrů jak
v čase tak v prostoru.
Termín “západní intelektuálové” je nepochybně poněkud obecný a může
narazit na neporozumění. Kdybychom však vybrali osobnost, v níž by byly
koncentrovány vlastnosti obvykle s tímto termínem spojené, dostali bychom
se na pevnější půdu. Taková osobnost existuje: je jíJean-Paul Sartre, nazý
vaný někdy Voltairem 20. století. Co je na něm nápadné, je neobvyklá inten
zita myšlenkové rozpravy, táž intenzita jako u jeho ruských předchůdců.
Evropský myšlenkový převrat, který začal v 16. století, se do Ruska dostal se
značným zpožděním a vzdělaní Rusové si v průběhu několika desítek let osvo
jili myšlenky, které v západní Evropě vznikaly postupně v průběhu několika
staletí. Odtud nepochybně pramení neobyčejná síla a virulence těchto myšle
nek, které kromě toho nenarazily na dobře vyvinutý společenský organismus
s rozrůzněnými funkcemi. Z důvodů, které by zasluhovaly zvláštní analyzy,
vzniklo ve 20. století v západních zemích zvláštní vakuum, v němž mimo
jakoukoliv kontrolu ze strany obyčejných přízemních lidí zůstal uzavřen
intelektuál, spřádající svoje koncepce. Tak jako u Dostojevského, kde Ras
kolnikov nebo Ivan Karamazov jsou sami se sebou a se svými úvahami, JeanPaula Sartra nesbližuje s těmito postavami jenom intenzita myšlenky, sbli
žuje ho s nimi i její abstraktnost.
Copak to není divné, že ve Francii, která byla odedávna volnomyšlenkářská, v zemi, která mnoho viděla a která i zásadní spory vyřizovala spíš po
krčením ramen, se náhle “smrt Boha” stává otázkou tak základníjako kdysi
pro mladé Rusy, kteří o ní diskutovali principiálně při vodce? Ale nepochybně
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se jí stala pro francouzský existencialismus, po němž - opět analogie - násle
duje přechod k povinnosti akce, která přetvoří svět, protože člověk, který
zbavil Boha trůnu, se stává sám Bohem a má svou odpovědnost dokázat či
nem.
Kapitola pod názvem “Sartre jako hrdina Dostojevského” by otevírala
jisté zajímavé perspektivy. Měl by se zde také uvést motiv příbuznosti mezi
některými aspekty filosofie Sartrovy afilosofie samého Dostojevského. Mám
na mysli především Sartrovo známé “peklo jsou ti druzí” neboli otázku vzta
hů mezi subjektem a jinými lidmi, kteříjsou taky subjekty; jednotlivec touží
po dobytí moci nad ostatními, po tom, aby je změnil v objekty, ale ti druzí
se stávají jeho peklem, protože když se na ně dívá, vidí v jejich očích stejnou
snahu proměnit ho v objekt. Je to přesně problematika hrdosti a ponížení u
Dostojevského. Když Sartre psal Bytí a nicotu (v roce 1943), nemohl znát
Bachtinovu knihu o poetice Dostojevského, kde se autor tou věcí podrobně
zabývá. A přece se “existenciálnipsychoanalýza” v tomto Sartrově díle sho
duje se závěry Bachtinovými, přestože si Sartre svého spojení s ruským ro
manopiscem ani není vědom.
Specifické rysy ruského života v 19.století mohou znesnadnit vymezení
problémů, které zaměstnávaly tehdejší inteligenci, jako problémů, kteréjsou
stále aktuální. A přece Sartre se svým hledáním svobody jde ve šlépějích Člo
věka z podzemí, tedy postavy, kterou se začíná řada velkých filosofických
monologů u Dostojevského. Také hegeliánství, uvedené do Francie ve třicá
tých letech Rusem Alexandrem Kojéve neboli Koževnikovem, které má na
Sartra rozhodující vliv, je už v pozadí Raskolnikovových úvah o velkých
osobnostech, jimž historie udílí rozhřešení, pokud jí svou činností sloužily.
Zřejmě by Raskolnikov - tento revolucionář se zábranami, který uděluje
zvláštní úvahu v místopisu Petrohradu místu, kde se uskutečnilo nezdařené
spiknutí děkabristů - udělal lip, kdyby se oddal dílu revoluce, místo aby
nesmyslně zavraždil lichvářku, ale v šedesátých letech, kdy se román odehrá
vá, je na to brzy a je třeba počkat do let sedmdesátých na postavu Něčajeva Petra Verchovenského z Běsů. Ivan Karamazov naproti tomu vede nejzásad
nější rozhovor o nemorálnosti Boha ve jménu prométeovské povinnosti člově
ka, což jest také jádrem Sartrova myšlení i jeho pokusů o čin.
Co dělat? Tento název románu Černyševského je pro ruskou inteligenci
19. století plný významu a mohl by se stát také maximou neúnavné Sartrovy
činnosti. Neustále hledal une cause, jíž by mohl věnovat své síly. Všechny
ty causes byly pospojovány nadějí na zrušení existujícího pořádku a zřízení
pořádku nového, i když pokud šlo o to, jaký ten pořádek bude, Sartre neustá
le měnil své názory. To, jak přenášel své naděje stále na nové země, i jeho
rozčarování, jež následovala, mělo do sebe něco komického i patetického:
Sovětský svaz, Jugoslávie, Kuba, Čína - až nakonec rozdával na ulici letáky
s mladými levičáky. V této své potřebě stále nových odpovědí na otázku co
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dělat Sartre vůbec nebyl osamocen - naopak může vystupovat jako příklad
stejného nepokoje u tisíce intelektuálů a polointelektuálů.
Je těžké nevidět v té honičce za aktuálními causes fenomén vnitřní prázd
noty, která musí být zaplněna pocitem nezištné snahy po dosažení toho čijiné
ho ušlechtilého cíle. Podobně i hrdinové Dostojevskéhojsou vyrváni z tkaniny
každodenního života, která jejich méně moudrému okolí zajišťuje klid ma
lých snah a malých úspěchů. Náboženství a obřady kalendářního roku je ne
zajímají, tradiční morálka je odvržena, bohatnutí jako cíl je jim odporné
a nepodstatné, protože peněz je možno nabýt zločinem, shodou okolností,
dědictvím, hazardní hrou, lichvou a nikdy ne prací. To obyčejné Rusko se
oddává poctivému rytmu obyčejů, ale oni jsou uzavřeni v začarovaném kru
hu svých záměrů a oddávají se snění o své výjimečné roli potenciálních spa
sitelů lidstva. Jsou zasaženi chorobou nepostačitelnosti života a Dostojevský
to zkouší nazvat taedium vitae, zvláště u silných osobností povolaných k
činu, ale činu neschopných pro přemíru introspekce.jako je Svidrigajlov nebo
Stavrogin.
Tato nemoc, která má díky postupující vzdělanosti v našem století masový
charakter, se zatím nedočkala dostatečně podrobné diagnózy. Její příčiny je
třeba, jak se zdá, hledat v oslabenépercepci existence nebo v koncepci existen
ce jako absurdity. Těžké sny, které navštěvují Svidrigajlova a Stavrogina,
by se daly přestěhovat do La Nauséé-tohoto Sartrova románu z doby ještě
před jeho početnými revolučními avantýrami. Ľétre-en-soi neboli celý
mimolidský svět nebudí u Sartra pocit zbožnosti nebo podivu jako kdysi
například u Goetheho, ale dotírá na něho svou absencí smyslu anutí ho k
útěku do oblasti lidského konání. Je to tedy otázka metafyzická. Nejeden
dnešní křesťan by se podivil, kdyby se mu řeklo, že “ Voltaire 20. století” byl
nejenom ukázkou intelektuála, který není nakloněn náboženství, ale že
napovídal změny, k nimž dochází uvnitř církví. Jestliže církve od jisté do
by horlivě hledají ušlechtilé společenské causes, jimž by mohly sloužit, pak
je to možná proto, že se z pocitů církevní hierarchie i věřících vypařuje
metafyzická stránka křesťanství a zanechává po sobějenom soubor přiká
zání o vzájemném spolunažívání lidí.
U Dostojevského žijí představitelé inteligence buď v podzemí nebo se
zjevně staví proti společnosti. Raskolnikov nepovažuje za svou vinu vraždu
lichvářky a její sestry, ale považuje za ni svou slabost, kvůli níž byl společ
ností poražen. Po prvním, sentimentálním období svého psaní, kdy jeho hrdi
ny byli “chudí lidé”, zavádí Dostojevský rozdělení na ty vědoucí a na ty, co
jsou na nižší úrovni vědění, a jenom ti první ho fascinují až se ke svému vlast
ními úžasu málem identifikuje s Ivanem Karamazovem a sjeho podobenstvím
o Velkém Inkvizitoru. Je třeba bohužel potvrdit, že ono rozdělení na zasvěce
né a na ty ostatní je naprosto podstatné pro ty, kdož v dnešní době následují
ruské rozdvojení. Možná to byla neopatrnost ze strany Sartrovy přítelkyně
Simone de Beauvoir, když román o jejich prostředí nazvala Les Mandarins.
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Nebude to žádná nadsázka, když řekneme, že pocit přináležitosti mezi vy
volené ducha je velmi povznášející - mezi vyvolené, t.j. mezi ty, kdož přišli
na kloub tajemství historie a znají budoucnost. Spojuje je tehdy už ne víra,
ale védéní, speciální gnósis, která dovoluje vynášet soudy vydedukované ze
zdánlivé lhostejných premis bez starosti o hmatatelnou a pro filosofa nadmí
ru přízemní skutečnost.
Co znamená ta zvláštní mutace hrdinů Dostojevského, jejichž rysy mů
žeme najednou postřehnout v jiné společnosti a v jiné epoše? Jestliže se ruská
inteligence stala předchůdcem inteligence evropské a americké, podle jakého
principu k tomu došlo? Proč se export - protože všechno, čím se živilo vzděla
né Rusko, včetně literárních vzorů Dostojevského, bylo přivezeno z Ně
mecka, z Francie, z Anglie - proč se export zasloužil o vytvoření takového
zrcadla? Zvykli jsme si myslet, že společnosti, které jsou v ekonomice a v
uspořádání i rozvrstvení společnosti podobné, nacházejí také podobné výra
zové prostředky ve filosofii, v literatuře a v umění. Zdá se, že toto přesvědčení
patří do té části marxistického dědictví, které se stalo obecným vlastnictvím.
Čím však může carské Rusko se svým rozdělením obyvatel na kasty zapsané
ve státních rejstřících, s krajně centralizovanou mocí a s ohromnou negra
motnou mužičkou masou připomínat rozvinuté země Západu ve druhé polovi
ně 20. století? Že by, jak už jsem připomněl, až do této doby nebylo na Zápa
dě toho, co by odpovídalo ruské inteligenci, tj. zvláštní vrstvy oddělené od
obyčejných přízemních lidí, vrstvy, která proto trpí a která pro sebe vyhrazu
je prométeovskou roli? Nebo je třeba jednoduše přijmout tézi, že myšlenky
mají svůj autonomní život a že jsou důležitější než hospodářské a systémové
rozdíly? Kdyby to tak bylo, pak rozpad metafyzických základů moci i indivi
duální etiky, to, co Nietzsche nazýval “smrtí Boha”, bylo na Západě známo
už dlouho, ale v zahalené podobě, protože sama složitá praxe hospodářského
růstu takové problémy odsouvala stranou. Vjistém okamžiku se však vynoři
ly na povrch a stalo se to současně s krizí parlamentarismu.
Činnost teroristických skupin v letech šedesátých a sedmdesátých, jako
byly The Weathermen nebo Symbionese Army ve Spojených státech, Rudé
brigády v Itálii atd. znamená - tak jako v Běsech - že se bere v potaz oprávně
nost moci. Tam v Rusku skupina Něčajeva, jejíž proces poskytl Dostojevskému látku na román, odmítla pravomoc monarchistické vlády a celého systé
mu opřeného o její posvátnost. Zde na Západě přišla řada na moc povolanou
ve volbách. Revolucionáři samozřejmě vědí, jaká je “skutečná” vůle lidu na
rozdíl od té zdánlivé, sebe samotné nevědomé a jednají ve jménu té “sku
tečné”.
Fascinující shoda motivace těchto skupin s motivacemi, jaké najdeme v
Běsech - ale taky značné rozdíly dané především účastí masových sdělova
cích prostředků - neuvedly však v pokušení žádného romanopisce, což možná
dokazuje, že román přestal reagovat na události v oblasti veřejného života
a pohroužil se v krajní Subjektivismus. Dostojevský psal Běsy za tepla, když
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ještě probíhal proces s Něčajevovou skupinou. Existuje však i jiné vysvětleni
nedostatečného zájmu literatury o události velké - buď jak buď - důležitosti.
Dostojevský myslel na budoucnost Ruska a na nebezpečí, kteréje ohrožuje,
myslel jako obránce pořádku, jako dejme tomu dobrý prokurátor. Jeho ro
mán pobouřil zanedlouho po publikaci pokrokovou inteligenci jako paskvil
na revoluční hnutí. Sympatie osvíceného veřejného mínění se totiž obracely k
mladým spiklencům různého typu, obklopeným nimbem hrdinství a mučed
nictví a procesy s nimi se měnily v procesy, v nichž byl před soud pohnán
sám systém. Romanopisec, který by si dnes jako téma vybral zlomyslnou
analýzu myšlení a chování některé teroristické skupiny, by se setkal s ná
mitkou, že je přívržencem existujícího pořádku, což je lidmi na jisté myšlen
kové úrovni považováno za neodpustitelný hřích. Uvažme, že opodstatněni
pro teroristickou činnost poskytla díla filosofů, Jean-Paula Sartra, Herberta Marcuse a jiných - a taky pro činnost na úrovni státu, na příklad pro ge
nocidu, kterou v Kambodže provozovali bývalí studenti Sorbonny, i pro čin
nost provozovanou stovkami podzemních organizací. Když tolik lidí intelektu
sympatizuje zjevně nebo potichu s terorismem, je těžké, aby byli s to zobra
zit jej tak mnohostranně a přitom negativně, jak to udělal Dostojevský v Bě
sech. Ostatně Dostojevský se ve své době taky musel zbavit kánonů, které
zavazovaly inteligenci. Podobný přístup bychom marně hledali u spisovate
lů typu Černyševského. Je tedy třeba opustit přijatý názor, že Dostojevský
byl geniální, přestože měl reakční názory. Ukazuje se, že je pravdivé spíše
opačné tvrzení: Dostojevský byl velkým spisovatelem, protože měljakýsi dar
jasnovidectví a za tento dar vděčil své reakčnosti.
Nikolaj Berďajev, jehož jsem už citoval, postřehl, že Dostojevský ro
zuměl procesům sahajícím hlouběji než jsou společenské vztahy a politika.
"Dostojevský výtečně odhalil ontologické důsledky falešných idejí," říká.
"Dostojevský předvídal, že revoluce v Rusku bude ponurá, krutá a temná,
že nepřinese lidové obrození. Věděl, že významnou roli v ní bude hrát Feďka
kriminálník a že vítězství bude patřit Sigalevovi.” Je jasné, že nemůžeme
nepoložit otázku, zda diagnóza Dostojevského, podnícená strachem o Rusko,
neobsahuje také předpověď týkající se Západu. Je snadné přijmout před
poklad, k němuž se ostatně přiklání evolucionismus vykládaný ve školách a
na universitách, že existují pravidelnosti historického vývoje a že podobnost
mezi osobnostmi ruské inteligence 19. století a osobnostmi dnešní inteligence
na Západě patří mezi takové pravidelnosti. V Rusku byl důsledkem pád
carismu, tady se přibližuje pád systému opřeného o svobodné volby. Ve výro
cích Dostojevského hrdinů nebylo místo pro demokracii. Raskolnikov věřil
v diktátorskou vládu velkých lidí, teoretikem revoluční skupiny v Běsech
se stává Šigalev, logický ve své obraně všeobecného nevolnictví, a mohutná
mysl filosofa - Ivan Karamazov vybírá za ochránce lidí Velkého Inkvizítora,
protože lidé nezasluhují nic lepšího, jsou jenom vzdorovitými dětmi, které
ponechány samy sobě by nevěděly, jak si vládnout. Rosseauova la volonté
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generale se na horizontech těchto snílků nevyskytuje. V odporu k demokracii,
ztotožněné s měšťanskou průměrností, se shodují se samým Dostojevským,
který švýcarský kantón Uri spojuje se sebevraždou Stavroginovou a Ameriku
ve Zločinu a trestu se sebevraždou Svidrigajlova.
19. století na Západě žije triumfem nové myšlenky, lidu jako zdroje moci,
protože po stětí Ludvíka XVI. už neexistuje jiný zdroj moci daný Bohem.
Antimonarchismus se stává součástí rétoriky o svobodě. Ve spojených stá
tech, které vznikly ze vzpoury proti autoritě anglického krále, vrstevník
Dostojevského Walt Whitman píše poesii, jaké nikdy nebylo, poesii občana rovného mezi rovnými. Je možno se divit nad rychlostí, s níž celý tento proud
sílí a zase zaniká, aby v následujícím století udělal místo pro zlobné úštipky
nad svobodnými volbami, na zákonodárnými orgány, jež jsou jejich výsled
kem, i nad nezávislým soudnictvím. Vybereme-li jako model Jean-Paula
Sartra, najdeme v něm přechod k jiné rétorice, rétorice Revoluce, která je
taková, že naprosto pomíjí otázku pramene vědění, což v praxi vede k diktatu
ře nemnoha “vědoucích”, údajnějednajících v zastoupení lidu, a jednotlivého
člověka zbavuje té ochrany, kterou mu poskytují nezávislé soudy.
A tak demokracie zůstala opuštěna těmi nejreprezentativnějšími intelek
tuály podobně jako carismus zůstal kdysi opuštěn ruskou inteligencí. Bylo
by svůdné vyvodit z toho závěry pro budoucnost, ale dá se přitom lehce
podlehnout samozřejmostem toliko zdánlivým. Ruská inteligence byla izolo
vána uprostřed negramotných mužických mas, jejichž inertnost ji uváděla
v zoufalství. Příhoda, která se stala v prostředí Dostojevského za jeho mla
dosti, má zde význam nejenom anekdotický. Petraševský, zakladatel krouž
ku, jehož členem byl Dostojevský, který se za to dostal na Sibiř, založil ně
jakou dobu předtím pro své mužiky příkladný falanstér podle Fouriérova ná
vodu. Mužici budovy falanstéru spálili.
Izolace intelektuála ve 20. století má jiný charakter. Sartrův časopis
Les Temps Modernes se setkával s publikem, které jej mohlo číst, ale ne
chtělo a místo toho si vybíralo ilustrované magazíny, kreslené seriály a te
levizi. Všeobecná touha po konzumu, lékařský pokrok a permissive society
zavedly do výpočtu nové veličiny a vytvořily cosi jako měkkou substanci,
proti níž jsou namířena pera intelektuála i bomby teroristů. A právě tato
substance se zdá čímsi trvalým, od čehož není návratu.
Nezávisle na všech analogiích rozdíly mezi Ruskem Dostojevského a
dnešním Západem jsou nepochybně nadmíru důležité, takže jde-li o histo
rickou minulost jednotlivých území, je to minulost, která působí i dnes. Funk
ce psaného slova a myšlenek, které jím byly přenášeny, byla vždy v Rusku
jiná než v západních zemích. Komplikovanost společenského organismu,
která na rozdíl od Ruska, kde jí nebylo, dokázala na Západě strávit a pře
konat nejrozmanitější jedy, stále existuje a nabírá, jak se zdá, stále míň
ideologickou podobu.
Obrození “prokletých problémů”, s nimiž se potýkají hrdinové roma
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nopisců ze zaostalého Ruska ve 20. století, se rouhá všemu, co víme o “pra
videlnostech historie”. Hledat znamení zítřka v tak neočekávaném jevu by
možná tedy bylo rozmnožením paradoxů o další paradox. Tím spíš, že nikde
neexistuje takový popis základních konfliktů a napětí 20. století jako v Le
gendě o Velkém Inkvizitoru Dostojevského. Ruští ctitelé spisovatele pova
žovali tento text za stejně silný jako jsou evangelia a Zjevení svátého Jana za text, sterý sahá do podstaty lidské existence tak hluboko, že nikdy ne
ztratí svou aktuálnost. Jenomže jeho apokalyptické rysy mohly být nakaž
livé jenom ve století, kdy byl ten text napsán, ve století neapokalyptickém
a naopak plném víry v pokrok. Co se prvním čtenářům zdálo jenom podivnou
a nejasnou fantazií, nabralo pro nás pádnosti věcí hmatatelných. Velký Inkvi
zítor vystupuje v podobenstvíjako ten, kdo ví, že člověk neumí být svobodný,
že je ctitelem bohů a když bohů není, že se klaní idolům a že je v jejich jménu
schopen největších ukrutností. Člověk si žádá autority a bojí se svobodné
volby. “Je slabý a podlý,” říká Inkvizítor. “Co na tom, že se dnes všude
bouří proti naší moci a že je pyšný na svou vzpouru? Je to pýcha dětí, které
se vzbouřily ve třídě a vyhnaly učitele. A přece nadejde období opojení, které
děti draze zaplatí. Zbourají svatyně a zem zalejí krví. Ale pak se hloupé
děti přesvědčí, že i když jsou vzpurníky, jsou vzpurníky bezmocnými, a že
nedokážou ve své vzpouře vytrvat.” V této formulaci je obsaženo tolik, že
text je skoro nemožno rozluštit: Dostojevský jako stoupenec autokratické
moci cara a protivník revolucionářů nepozorovaně přechází v Dostojevského,
který vyčítá Kristovi, že neuvodil Království Boží na zemi. Snad nejdůleži
tějším závěrem legendy je tvrzení, že lidé jsou příliš ubozí, aby se mohli po
vznést nad zákony Přírody. Ta však je pod kontrolou “velkého ducha nebytí"
neboli ďábla, takže kdo chce lidem vládnout, musí se rozhodnout tak jako
Velký Inkvizítor, tj. musí s ním spolupracovat.
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Božena Komárková - život zasvěcený
lidským právům
Jiří Lederer

Česká filozofka Božena Komárkové se dožila osmdesáti let. A málokdo o tom
ví. A vůbec málokdo sije vědom, že vytvořila nemalé dílo. Ani já jako bývalý stu
dent filozofie Karlovy univerzity jsem o ní dlouho neměl ani tušení. S jejím jménem
jsem se seznámil za zvláštních okolností. Když jsem se v lednu 1980 vrátil po třech
letech domů, mezi své, žena měla pro mne na uvítanou připravenu hromádku ko
respondence od lidí, kteří mi napsali ještě před návratem. A v té hromádce jsem na
šel kartičku velikosti korespondenčního lístku. Na ní bylo drobným písmem napsá
no: Brno, 5. ledna 1980 - Milý Jirko, vítáme Tě zase mezi námi, přejeme Tobě i nám,
abys byl co nejdříve zdráv a těšíme se, že se s Tebou někdy setkáme. B. Komárková
A pod tím jménem byly ještě další podpisy: Jan Šimsa, Milan Uhde, Jaroslav
Mezník, Zdeněk Pokorný, Marie Šimsová, Anna Šimsová, Jiří Šimsa, Jan Trefulka.
Ta kartička na mne velmi silně zapůsobila. Někdo až z Brna mi podal ruku na
přivítanou - a ta ruka hřála. Tehdy jsem byl ještě hodně rozcitlivělý. Při každé tako
vé příležitosti mi náhle vlhly oči. Ptám se Eluš, kdo to je ta Božena Komárková.
Jméno jsem vůbec neznal, nikdy jsem je neslyšel - anebo možná kdysi kdesi zahlédl,
ale zapomněl. Ostatní jména jsem většinou znal, nositele některých jsem pokládal
za dobré známé, ne-li přímo za přátele. Ale Božena Komárková? Eluš mi vysvětlila,
že je to starší paní, profesorka, každý o ní mluví velmi pěkně, filozofka a taky signatářka Charty 77.
Držel jsem tu kartičku a rozmýšlel nad roztodivnými cestami člověka k člověku.
A potom jsem se kdekoho ptal na tu paní profesorku, získal jsem i její knížky, které
v posledních letech vyšly v samizdatu a sehnal jsem i její adresu. Měl jsem doma je
diný exemplář Českých rozhovorů z kolínského Indexu. Napsal jsem do něho srde
čné věnování a poslal do Brna paní profesorce Boženě Komárkové. A bleskově,
obratem jsem od ní dostal dopis, v němž jsem kromě jiného četl:
Velice mne překvapil Váš dar a věnování a naplnily mne značnými rozpaky, protože
mi vlastně nepatří. Návrh poslat Vám pozdrav k Vašemu návratu měl docent Mezník,
který dovede popud svého srdce bezprostředně proměnit v čin. Přidali jsme se k němu
s potěšením tím větším, že z vlastních kriminálních zkušeností víme, co pro každého
znamená projev prosté lidské solidarity. Naše radost nad Vaším návratem je stejná
jako Vaše. Nejvzácnější zkušenost posledních těžkých let je právě ta, o níž se zmiňuje
te. Nikdo nejsme sami a velice se navzájem potřebujeme, abychom stáli pevně. Děkuje
me Vám, že jste pro nás zdrojem nové odvahy.
Četl jsem ta její slova dva týdny po svém návratu. To už jsem měl doma její dvě
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samizdatové knihy, do kterých jsem se začítal. Ty knihy mně otevíraly nový svět,
svět dobrých a šlechetných myšlenek. Poslední tři léta za mřížemi jsem se zabýval
otázkou lidských práv, studoval československý trestní zákon a komentář k němu
a mnohokrát jsem pročítal mezinárodní pakty o lidských právech, které u nás
úředně vyšly. Ale cítil jsem, jak mi chybí základy k té široké problematice. A tu ke
mně přišla samizdatová kniha “Původ a význam lidských práv” autorky Boženy
Komárkové, v níž autorka zkoumá lidská práva v souvislosti s náboženskými nau
kami a různými filozofickými školami, včetně filozofie Karla Marxe a tradičního
ruského politického myšlení. Jedinečný pohled do dějin předmětu, který mě tak za
jímal a který jsem dosud tak nicotně studoval. Aje to zároveň obdivuhodný výklad
sovětského zřízení. V něm se analyzuje, proč sovětský světový názor musí zname
nat naprosté potlačení lidských práv. Slovy Boženy Komárkové: Totalita s náro
kem formulovat a mocensky prosazovat nejen účelové programy, ale i myšlenkový a
hodnotový svět člověka je ohrožením civilního státu, demokracie a lidských práv.
Sama knížka, její výtečný, přesně formovaný text, byla vzrušujícím odkrýváním
obzorů, které jsem nutně pro své hledání potřeboval. Zároveň však jsem si uvědo
moval, že nové, nebývalé české hnutí Charta 77 touto studií dostává skvělé myšlen
kové základy a že Charta není náhodným jevem, nýbrž logickým završením promy
šlení hodnot, které tvoří naši civilizaci. A navíc: vzrušovala mne historie této knihy.
Jejím základem byla vlastně disertační práce, na níž Komárková začala pracovat
po druhé světové válce. Práce se jmenovala Obec Platonova a Augustinova. Práci
odevzdala a rigorosní zkoušky skládala ke konci února 1948. I v této nové histori
cké situaci naší společnosti mohla být Komárková ještě promována. Po promoci
v práci pokračovala. Výsledkem byla kniha Lidská práva vefilosofii 19. století, kte
rou se chtěla Komárková habilitovat. Byla s ní hotova v roce 1949 - ale k habilitaci
ji už nepodala, věděla, že by to bylo nesmyslné. V té době podávat jako habilitační
práci studii o lidských právech by vlastně bylo provokací.
Kniha Boženy Komárkové i její historie mne nutila, abych pátral po životě au
torky, jejíž dílo se nikdy nedostalo na normální knižní trh v Československu. Tak
významná filozofka a nemá publikační možnosti. Může být silnějšího svědectví o
duchovním životě u nás doma?
Komárková se narodila v Tišnově na Moravě 28. ledna 1903. Její otec byl stavi
telem. Vystudovala gymnázium v Brně a poté filozofickou fakultu - filozofii, histo
rii a zeměpis. Co dělat po absolutoriu? Byla hospodářská krize. Nezbývalo jí než se
stát učitelkou, kde se dalo - v různých základních školách. Profesorkou na gymná
ziu se stala až ve dvaatřiceti letech. Za tři roky byla přeložena do Ostravy, a to už
byl protektorát. Stala se členkou podzemní organizace Obrana národa, složené z
příslušníků inteligence a vojska. Byla zatčena a později odsouzena ke dvanácti le
tům káznice. V německých věznicích prožila víc než pět let. Když se dostala z věze
ní, pracovala několik měsíců na velitelství Rudé armády. Pak se vrátila opět do Br
na a stala se profesorkou klasického gymnázia. Avšak za půl roku po únorovém
převratu 1948 byla z gymnázia vyloučena s odůvodněním, že působí na žactvo ideo
logicky nesprávně. Stala se učitelkou nižší střední školy v Husovicích. Ale ani tady
nemohla dlouho zůstat. Nabídli jí místo v pedagogické knihovně v Brně. Zanedlou
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ho jí ředitelství knihovny dalo k dispozici - do výroby. Protože její zdraví trpělo ná
sledkem mnohaletého věznění za války, stala se důchodkyní.
Přehlížíme-li život Boženy Komárkové, najdeme v něm jednu událost, která pro
jeho průběh měla určující význam. Koncem dvacátých let přišla do styku s akade
mickou Ymcou, křesťanskou organizací mládeže. Do té doby byla Božena Komárková přesvědčenou ateistkou. Ale v prostředí, v němž poznala nejen mladé lidi, ale i
křesťanské myslitele, stala se věřícím člověkem a svůj život spojila nakonec s česko
bratrskou evangelickou církví. A té zůstala věrna do dneška.
Prostředí Ymky a církve Boženě Komárkové přineslo nové životní zkušenosti,
nové poznatky, nový obraz života a jeho perspektiv. Zejména po válce, a hlavně po
únoru 1948, život okolo Boženy Komárkové se prudce proměňoval. Naděje spoje
né se socialismem byly stále zamlženější. Sama později vzpomíná, jak u nás “citli
vost k sociální otázce byla mezi oběma válkami obecná avětšina inteligence poklá
dala svoje místo na straně socialistických snah za samozřejmé.” Ale když se k moci
dostávají komunisté, dochází ke zlomu. Otřeseny jsou naděje spojené s ideou socia
lismu stále mocněji. Komárková vzpomíná na tuto dobu a komentuje ji takto:
Události po druhé světové válce tvář marxismu u nás hluboce proměnily. Bude úkolem
příštích badatelů odhalit, nakolik se tato proměna dála pod mocenským vlivem Stali
nova režimu a pokud za ni odpovídá malodušná přizpůsobivost domácích lidí. Skutečnost se ocitla v příkrém kontrastu s předchozími představami v našem životě a převlád
la úzkost. Naléhavé otázky se řítily ze všech stran, ale prostor pro jejich konfrontaci
vymizel. Veřejné mínění přestalo existovat. Jenom jednotlivci nebo skupiny přátel hle
dali mezi sebou východisko z desorientace své i svého okolí.
V letech úzkosti, v letech padesátých psala filozofka Komárková eseje vlastně jen
pro potřebu vlastní duše - bez sebemenší naděje na jejich publikování. Musela se
prostě jako křesťanka vyrovnávat s prudce se měnícím světem, v němž jí bylo žít.
V roce 1952 napsala esej Křesťan a stát a pak Přirozené právo křesťanství. V dalším
roce napsala úvahu Vlastnictví a právo a o dva roky později analytický esej nazvaný
Stát a právo u Marxe a Engelse a v nauce i praxi sovětské, v němž říká:
Teoretiský marxismus počíná sám sebe překonávat od chvíle, kdy uchvacuje moc, aby
se uskutečnil. V oblasti státu a práva se tato skutečnost stává zřejmou odpočátku tři
cátých let. Velképoliticképrocesy tohoto desetiletí byly ne nepřípadně nazvány termidorem sovětské revoluce. Jakobíni byli poraženi, pole ovládl Napoleon. Stalinovo ví
tězství nad starou revoluční gardou s Bucharinem v čele znamená návrat Ruska k linii
Petra Velikého: využít potenciálu ruského lidu k vytvoření mocenských pozic, pode
přených rozvojem techniky do takové míry, že odolá každému útoku a stane se výstra
hou celému světu.
Všechny tyto eseje spolu s dalšími shrnula v knihu, jíž dala příznačný titul: Evan
gelium a sekularizovaný svět. Rukopis v roce 1967 poslala do nakladatelství Kalich.
Kniha však nevyšla. V samizdatové podobě se objevila až v roce 1978.
V brněnském intelektuálním, křesťansky laděném podhoubí vyrostla filozofka,
která se stala významnou osobností českého myšlení. Není divu, že taková osob
nost připoutala k sobě jako slunce planety řadu brněnských osobností - filozofy,
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historiky, spisovatele, kněze a jiné. Vůdčí osobnost početně malého, myšlenkově
významného kroužku. V tomto kroužku se vedly zejména v sedmdesátých letech
platónské diskuse o tématech, které bezprostředně souvisí se základními otázkami
existence naší společnosti. Ke kroužku Boženy Komárkové náležejí: historik Jaro
slav Mezník, evangelický kněz Jan Šimsa, univerzitní učitel Jaroslav Šabata, histo
rik Jan Tesař, spisovatel Jan Trefulka, spisovatel Milan Uhde, studentský vůdce z
roku 1968 Jiří Müller, bývalý poslanec Antonín Rusek, předseda vysokoškoláků
roku 1968 Michael Dymáček, herec Albert Černý a další. Předmětem diskusí toho
to kroužku byly mnohdy úvahy Boženy Komárkové. Je zásluhou Jiřího Muliera,
že některé diskuse vyšly v roce 1980 v samizdatové knižní podobě.
Božena Komárková patří do galerie našich myslitelů, kteří mají rozhodující dů
ležitost pro naši budoucnost, pro budoucí podobu našeho myšlení. I když jména
těchto myslitelů jsou vyloučena z publikací, z encyklopedií, nebudou vymazána z
paměti našich lidí. Ani Masaryk, ani Rádi, ani Hromádka, ani J.B. Kozák, ani Klí
ma, ani Emil Svoboda, ani Vilém Mathesius, ani Macek, ani Pithart - a tím méně
Božena Komárková.
... Několik týdnů před naším odjezdem z domova, odjezdem, který pro nás v na
šem věku znamenal definitivní loučení se zemí i lidmi, vypravili jsme se také na Mo
ravu, abychom se rozloučili i s tímto koutem našeho světa. Navštívili jsme mnohá
místa. A mezi nimi především Brno. A tam paní profesorku Boženu Komárkovou.
Přivítala nás s úsměvem, s otevřenou náručí ve svém malém bytě. Byl u ní Jan
Šimsa a Jaroslav Mezník. Neloučili jsme se v ovzduší smutku, věděli jsme nebo
jsme cítili, že naopak od této chvíle, kdy jsme se osobně sešli, náležíme k sobě ještě
víc než kdykoli předtím. Jsme jedna velká rodina, kterou navzdory různosti názo
rů spojuje jeden základní mravní postoj: přiznání se k pravdě a z toho vyplývající
způsob života.
Bylo nás tam u ní vlastně hodně. V pokoji bylo přímo nacpáno. Kromě Mezníka
a Šimsy jsem přišel já s Eluš a s Jiřinou a Jiřím Rumlovými. Nakonec se dostavil je
ště Jakub Trojan. Společnost tolika lidí s tak rozdílnými životopisy. Centrem všeho
Božena Komárková. Myslitelka velkého formátu a drobné postavy. S krásnýma,
otevřenýma, velkýma tmavýma očima. Když siji představuji, vidím vlastně jenom
ty mimořádné oči.
Už nevím, o čem jsme si tak dlouho do noci povídali. Při čaji, kávě a troše vína.
Když jsme se s ní naposledy loučili, když už jsme odcházeli, říkal jsem si, jaké
krásné stáří vlastně prožívá: uprostřed lidí blízkých a s hlavou jasnou jak obloha
nad Středozemním mořem. Kouzelné stáří, stáří člověka, který z hluboké křesťan
ské víry zasvětil svůj život lidským právům, nejen jejich studiu, ale i jejich obhajobě.
Božena Komárková před mnoha lety napsala, že svoboda je těžkým darem. A tu
svou myšlenku rozvinula dál:
Augustinus vedl těžkou při s Bohem, proč učinil člověka svobodného, když věděl, že
tím propadne hříchu. Bůh však dal přednost dáti mu svobodu. Jenom svoboda je pod
mínkou pravého člověčenství, ale je současnějeho radikálním ohrožením. Toto nebez
pečí nebylo Bohu důvodem, aby člověka neučinil k svému obrazu, tj. aby mu nedal svo
bodu. Zárukou tohoto daru v občanském životě jsou lidská práva.
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Ta slova napsala v době, kdy do naší země vstupovalo nenápadně, ale s tvrdou
rozhodností temno v podobě nesvobody. Temno vlastně krutější všech předcho
zích. A v době toho temna tvořila pro nás i budoucí filozofka Božena Komárková
šlechetné, dobré a prosvětlené myšlenky. Čerpáme z nich. A čerpat z nich budou i
generace nastupující.
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Osou Charty
Božena Komůrková: Sekularizovaný svět a evangelium (Konfrontace, 1981)
Zdenka Brodská

Osou Charty jsou vynikající čeští vzdělanci, kteří si uchovali charakter a vnitřní
sílu. Ze všech zúčastněných vynikají tři postavy, kteréjasněformulují svůj celo
životní myšlenkový zápas, ze kterého vyplývájejich životnípostoj. Jsou to prof.
Jan Patočka, Ladislav Hejdánek a prof. Božena Komárková.
Některé snad překvapuje, že není dost známá. Ale jak by mohla být známá,
když v Čecháchfilozofjiž neníprezidentem, aleje izolován s podlomeným zdra
vím ve své pracovně, odkud je vyváděn v podstatě jen k dalšímu výslechu.
Svatopluk Karásek (na záložce knihy)
Je smutným svědectvím doby, že kniha Boženy Komárkové Sekularizovaný svět
a evangelium, která byla připravena do tisku na počátku roku 1968, se dočkala své
ho tištěného vydání až v roce 1981 a že vyšla nikoliv v Československu, ale ve švý
carské Konfrontaci. Čeští čtenáři se s ní předtím mohli seznámit pouze prostředni
ctvím Edice Petlice, v níž se tento soubor devíti studií objevuje v roce 1978.
V předmluvě ke knižnímu vydání, psané v roce 1968, vymezuje autorka na poza
dí dynamiky a krize moderního života, která rozvrací tradiční duchovní hodnoty a
jistoty, jako jeden z nejzávažnějších problémů dnešního sekularizovaného světa
otázku řádu mezi lidmi. Ptát se po právním řádu, po jeho pramenech, jistotách a
závaznosti se zdá tím naléhavější, vybízí-li k takovému tázání sama skutečnost, v
v níž bezpráví je běžnou záležitostí. Jedenáct let, v jejichž průběhu jednotlivé studie
byly napsány - rokem 1952 počínaje a rokem 1963 konče, bylo v tomto ohledu ne
pochybně obdobím mnoha znepokojivých podnětů. Ani dnes tomu bohužel není
jinak a studie, které se autorce ve zmíněné předmluvě zdály mít význam toliko do
kumentární, jsou nyní stejně časové, jako byly v době svého vzniku. Není to však
jenom aktuálnost úvah, která čtenáře studií zaujme; je to především hloubka a důsažnost analýzy, která je v nich obsažena.
K otázkám, jimiž se autorka ve svých studiích podrobněji zabývá, patří rozbor
přirozeného práva, jak je evropská vzdělanost zná od dob antiky až po 19. století,
jeho vztah ke křesťanství a jeho relevance pro člověka věřícího, postavení vlastnic
tví v jednotlivých právních řádech a jeho podstata, funkce ospravedlnění v rámci
práva a porovnání zákonů přírodovědných se zákony právního řádu. Dvě studie z
roku 1962 jsou věnovány přikázáním Desatera.
Nejrozsáhlejší a nejpronikavější je studie Stát a právo u Marxe a Engelse a v nauce
i praxi sovětské z roku 1955. Autorka v ní analyzuje hegelovské kořeny Marxovy
teorie státu a práva, ukazuje Marxovo antiliberalistické stanovisko ve vztahu k in
dividuálním svobodám, jež jsou pro něho jen zajištěním egoismu, takže nárok na
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svobodu přechází z jedince na lidstvo jako celek, a připomíná, že stanovisko pro
hlašující vůli lidu za nejvyšší zákon může vést přímo k totálnímu státu, jak se vyno
řil až v tomto století. Pařížská Komuna, která Marxovy názory na funkci státu a
práva výrazně ovlivnila, se také zasloužila o jeho přesvědčení, které později převzal
i Lenin, že stát jako takový bude po revoluci odstraněn. Jak Marx tak Lenin vychá
zeli toliko z dekretů, které Komuna vydala, ale realizace změn ve společnosti na zá
kladě dekretů potřebuje zpravidla mnohem delší časový odstup než ten, který byl
popřán Komuně. Argument autorky, že z prvních dekretů ruské revoluce by se daly
vyvozovat zcela jiné závěry než ty, jež potvrdil skutečný vývoj událostí, je naprosto
přesvědčivý. Zvykový život společnosti je tady faktorem nad jiné významným a ta
kové instituce jako je rodina nebo sám právní řád mají pro společnost význam tak
fundamentální, že je nelze odbourat, protože důsledkem jejich absence by byl na
prostý rozklad společnosti. Stalinova teorie silného státu a silného práva, která ve
druhé polovině třicátých let výrazně modifikovala dosavadní marxistickou teorii
odumírání státu (podle stalinské interpretace stát odumře, až nebude kapitalisti
ckého obklíčení), není marxistická, ale je zato realistická. Sovětský stát, který byl
podle původní teorie odsouzen k zániku, se stal největší koncentrací moci, která je
v dějinách vůbec známa.
Existence člověka je pro autorku vždy existencí v řádu, jehož manifestací je práv
ní řád společnosti, jakkoli je tento řád poplatný době a nedokonalý, protože je
vždycky dílem lidským a člověk je svou podstatou omylný. Zkušebním kamenem
každého řádu je organizace lidských vztahů, i když žádný řád nedokáže člověka v
sebe cele uzavřít. Proto je otázka řádu zároveň otázkou lidské svobody, jíž je v
právních řádech právě tolik, kolik je jí v lidském svědomí, probuzeném slyšením
slova božího. Lidská svoboda, která překračuje každý řád svou vlastní dimenzí, je
v podstatě ochotou k oběti.
Není bez zajímavosti, že studie Křesťan a stát z roku 1952, zabývající se vztahem
křesťana ke světské moci reprezentované státem, byla adresována Synodu česko
bratrské církve evangelické jako návrh na prohlášení a že studie časově poslední,
nazvaná Rodičovské právo na výchovu dětí z roku 1963 byla zaslána Ústavu státu a
práva ČSAV jako příspěvek k diskusi o novele zákona o rodině. Obě studie jsou
jasným svědectvím toho, že k trvalým hodnotám díla Boženy Komárkové patří ne
jenom její teoretická zdatnost, ale také její občanská statečnost a zodpovědnost,
kterou neustává osvědčovat, ať jsou podmínky jakkoliv těžké.
V listopadu minulého roku se profesorce Komárkové dostalo zaslouženého
uznání v podobě čestného doktorátu theologie, který jí za celoživotní dílo udělila
basilejská univerzita. 28. ledna tohoto roku se profesorka Komárková dožila osm
desáti let. Máme tedy dvojí důvod ke gratulaci. Přejeme paní profesorce ze srdce,
aby se dožila ještě mnoha dalších let, aby jí bylo dopřáno mnoho radosti a aby její
slova padala na úrodnou půdu. Její knihu doporučujeme čtenářům roztroušeným
po celém světě a těšíme se na vydání její knihy Původ a význam lidských práv, kterou
má Konfrontace v edičním plánu.
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Hromádkova kritika Masaryka
Jan Šimsa
1. Dvojí dluh

Přepsání a předložení dvanáct let starého článku připravovaného pro Pla
men chápu jako splátku na dvojí dluh, který musím jednou zaplatit. První
dluh mám vůči J. L. Hromádkovi (1889-1969), kterému vděčím s většinou
svých přátel za pomoc při hledání životní orientace zvláště v letech 1945-1955.
Tento nejvýraznější představitel českého protestantismu v padesáti letech po
první světové válce bývá spojován i v cizině podle mého názoru zcela chybně
s dílem německého teologa a filozofa dějin Ernsta Troeltsche (1965-1923) nebo
dokonce švýcarského teologa Karla Bartha (1886-1968). Pokusil jsem se pro
kázat ve dvou studiích: Domácí kontext myšlení J. L. Hromádky (1969) a
Domácí kořeny Hromádkovy theologie (1970), že skutečně rozhodující vliv
na Hromádkovo myšlení a životní dílo měl - vedle jiných domácích vlivů především T.G. Masaryk. S jeho dílem se Hromádka od mládí intenzivně, i
když kriticky, vyrovnával a v jeho linii, třebaže v zúžené oblasti, pokračo
val.
Druhý dluh mám vůči Masarykovi samotnému a vůči jeho žákům, mezi něž
patří můj otec. Proč se nezdařil Masarykův projekt reformy českého myšlení a
veřejného života? Proč zůstali Masarykovi pokračovatelé nakonec jen “sek
tou”, jak Masarykovy žáky a spolubojovníky označil kdysi Josef Pekař? Je
oprávněná naděje, že doba Masarykova přijde, jak předvídal Hromádka?
Předložený článek jsem psal před dvanácti lety a dosud jsem se nedostal k
tomu, abych se vyrovnal s pokusem Jana Patočky vyložit “nezdar” Masaryko
vy filozofie a důvody rozpadu Masarykovy školy, ani s inspirativními články
Václava Černého zvláště o Masarykově filozofii náboženství.
2. Vzdělanec devatenáctého století skoncoval s náboženstvím

Evropskému studentu narozenému v půli století se mohlo zdát, že moderní
doba definitivně skoncovala s církvemi. V poslední třetině devatenáctého sto
letí věku byly církve v defenzívě a zachraňovalz, co se dalo. Dogma o papežské
neomylnosti (1870) se zdálo potvrzovat konec myšlenkového rozvoje katolické
církve. Modernističtí teologové katoličtí i protestantští se pokoušeli o smír
s moderním kultem vědy a rozumu za každou cenu. Francouzští a němečtí
pozitivisté dovršovali revoluční odmítnutí vlády církví soustavným potíráním
a zesměšňováním náboženství starého typu. Viděli v něm přežitek mytolo
gického období věku lidstva, který se nedopatřením dožil období metafyzické
ho, ale nesmí se dožít období vědeckého. Na bibli přikládali - s naprostou

19

vážností - přírodovědecká měřítka svého věku. Vyvraceli ji zvulgarizovaným
výtažkem Darwinova učení o původu druhů nebo i nejnovějšími kosmogonickými hypotézami. Na rozdíl od školského ateizmu konce padesátých let u
nás měl pozitivistický ateismus určitý šarm, nepochybný patos a také - výsledky.
Ve Vídni převládal spíše tolerantní formalismus, popřípadě cynická lhostej
nost než nějaké fanatické nepřátelství vůči “ničemnici” církvi. Ve Francii vzdě
lanci bojovali se vší vážností za odluku církve od státu. V rakouských zemích
však měla katolická církev (a svým způsobem i další církve) prakticky velkou
moc a vzdělanci ve své většině dbali spíše o to, aby nebyli v podezření, že mají
něco společného s opravdovou, upřímnou vírou. V Čechách a tu a tam i na
Slovensku a jinde se psalo o reformaci, o husitství a bratrství, o svatováclavské
tradici, o slovanských věrozvěstech jako o tématech historických - a vlaste
neckých.

3. Masaryk jako dítě devatenáctého století

V takovém ovzduší vyrůstal Masaryk. Pozitivističtí autoři mu imponovali
svou věcností, praktičností, sociálním zájmem a odpovědností za společnost.
I protestantští teologové, zvláště němečtí, posuzovali náboženství velmi kri
ticky. Masaryka zaujala Kantova kritika zjeveného náboženství. Pokantovští
teologové uznávali ovšem se svým učitelem nutnost a potřebnost náboženství,
prakticky však odmítali reálné, církevní křesťanství. Pokoušeli se uchytit v me
zerách vědy, v subjektivní sféře lidského života. Začali respektovat ideologii
končícího se století učící, že o světě a člověku rozhodují neosobní hospodářské
a politické síly vývoje, že skutečnou váhu má jen vzdělání a věda, umožňující se
udržet na úrovni doby, v proudu vývoje a dávající orientaci, kterým směrem
nutný vývoj půjde. Náboženství má váhu jen v oblasti citu a osobního života.
I mladému Masarykovi dodává náboženství útěchy, naděje a lásky k lidstvu.
“Nábožný člověk je za všech okolností veselý, jeho víra, jeho přesvědčení
a jeho jistota poutá ho nejenom k nebi, nýbrž zároveň k zemi, k životu.” Ná
boženství “dává člověku, jako neviditelná vůně květině, jeho vlastní hodnoty:
odstraň vůni, a květina bude tvé oko těšit, ale nebude se ti již zdá tak něžnou;
odejmi člověku cit náboženský a učiníš z něho bytost, již budeš moci ctít a snad
sejí i obdivovat, ale z celého srdce s ní už nebudeš moci být spojen.”(l)
4. Kritický a zároveň vřelý vztah k náboženství

Masarykovi je však už v mládí cizí liberální lhostejnost k náboženství.
Nepřeceňuje též vývoj. Odmítá představu, že otázku přesvědčení, víry a vědy,
rozumu a mýtu může za člověka rozřešit sama doba či nějaké to období vývoje
lidstva. Masaryk si sám tyto otázky řeší a vyrůstá ve výraznou náboženskou
osobnost právě řešením těchto otázek.
Jeho první velké téma je sebevražednost - pojatá jako problém moderního
člověka a jeho vztahu ke společnosti i k sobě samému, jako problém ztráty
vnitřní jistoty a hodnoty lidské existence. Zatímco jeho kolegové podávali
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dizertační a habilitační práce o rozvoji vědy a umění, mladý Masaryk se za
mýšlí nad krizovými zjevy, nad negativními společenskými jevy, jak je vidí
v úpadku rodiny, mravnosti a úcty k vlastnímu životu.
V Sebevraždě podává hodnocení křesťanství, které se liší od většiny soudo
bých autorů. Od zastánců křesťanství ostrou kritičností pohledu, jemuž je
cizí apologetičnost, od pozitivistů a ateistů vřelostí a kladem. “Evangelium
učilo milovat život a ne smrt. Proto toto nové poselství zachránilo a vykoupilo
umírající pohanský svět; křesťanství z kořene vyhubilo chorobnou sebevražednost antického polytheismu a vrátilo lidi životu.”(2) Kriticky sleduje vývoj
křesťanství, vidí vedle nesporných předností i záporné stránky reformace.
Typické pro něho je, že vše sleduje z hlediska, jak křesťanství utvářelo skutečný
“žitý” život v Evropě. Respektuje neosobní vývojové síly, vědecky zkoumá, ale
tvůrcem dějin mu zůstává člověk, lidé - a zvláště lidé přesvědčení, sledující prav
du a uskutečňující spravedlnost.
Při přípravě Sebevraždy pro německé vydání byl několik měsíců členem
evangelické reformované církve. Zcela cizí mu však je nějaké konfesijní stra
nictví “novověrce”. Jako zvlášť vážné nebezpečí vidí polovičatý, nehotový
protestantismus. Stejně jako skepse či nevěra zbavuje totiž člověka klidu a
rovnováhy. “Nynější protestantismus, srovnán s nynějším katolicismem, je
vzniku a šíření chorobné sebevražednosti příznivější než katolicismus.”(3)

5. Masaryk volá po nové živé víře
Masaryk vítá rozvoj moderní vzdělanosti a uznává sebevědomí uvědomě
lého vzdělance. Uvědomuje si však, že při zvětšujícím se rozsahu lidského vě
dění a rychle pokračujícím pokroku a specializaci věd, roste rychle rozumová
a mravní polovičatost. Dovolává se Bacona Verulámského, že poloviční vědění
od Boha odvrací, kdežto pravá a důkladná věda člověka přivádí zpět k nábožen
ství. Nenáboženskost způsobená polovičatým vzděláním, polovičatou vědou a
mravní neujasněností vede k nespokojenosti, neklidu, ztrátě rovnováhy, skepsi
a je příznivá sebevražednosti.
Masarykův “therapeutický” závěr je v hledání opravdové zbožnosti. “Kdyby
lidé mohli být přísně katolickými, tedy by sebevražednost jistě vymizela.”(4)
Nelze se však, podle Masaryka, vracet před reformaci, jako se nelze vracet
před moderní vývoj myšlení a vědy. Vidí nepřeklenutelný rozpor mezi církev
ním ortodoxním učením a moderním obrazem světa. Ani protestantismus ho
po mnoha stránkcáh neuspokojuje. Je třeba, aby některý jeho směr, sekta, jak
píše Masaryk, přihlédl k požadavkům “pokročilé doby” a stal se novým nábo
ženstvím. “Naše doba je pro nové náboženství jako stvořena.”(5)
6. Česká otázka je otázka náboženská

Zmínil jsem se již, že při přípravě Sebevraždy pro tisk byl Masaryk nově
členem protestantské církve. Myslitelskou práci jako předpoklad tohoto roz
hodnutí udělal již dříve. Také návštěva Ameriky v tom smyslu měla svůj
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význam. Hledání nového náboženství ho přivedlo k rozhodnutí stát se pro
testantem, třebas vždy rád vzpomínal na katolické dětství a období katolické
horlivosti v mládí. K rozhodnutí pro reformovanou církev přispělo i pozná
ní vážnosti a mravní úrovně moravských evangelíků a vzdělanost jejich du
chovních. Byl také pod vlivem amerického probuzeneckého kazatele, metodisty
Henry Schaufflera, který působil v Brně. Vypráví o tom Zdeněk Nejedlý ve
své vynikající kronikářské práci o Masarykovi.(6)
V reformované církvi byl Masaryk přijat s velkými rozpaky, zvláště ze strany
významného představitele moravského reformovaného evangelictví, Ferdi
nanda Císaře.(7) Ovzduší menšinových evangelických sborů bylo tísnivé, vstup
docenta, doposud katolíka, mohl vzbudit nežádoucí dojem Vídně, byly tu i
pochyby konfesijního rázu. Ferdinand Císař zrazoval Masaryka od jeho plánů
stát se pastorem nebo misionářem. Jako profesor dokáže více - i pro šíření
evangelia.(8)
Toto se skutečně stalo a po třeceti letech shrnul Frantiček Žilka Masarykovo
působení proslulým a lapidární slovem: “Pro otázku náboženskou v Čechách
vykonal Masaryk mnoho, pro český protestantismus přímo nic.”(9)
Pod vlivem Palackého a Havlíčka, které studoval původně jako české politi
ky, si Masaryk uvědomil důležitost reformační minulosti a pokusil se pokra
čovat po vzoru Palackého ve vytváření českého národního programu. Nábo
ženství mu není již jenom záchranou pro moderního člověka v krizi, ale stává
se mu pozitivním programem pro nápravu a obrodu národa a světa. Své pokusy
shrnul v České otázce a v Naší nynější krisi (1895) a ve dvou studiích, které
patří vedle pozdější Otázky sociální k těm nejodmítanějším zvláště historicky:
Jan Hus, naše obrození a naše reformace a Karel Havlíček, obě z roku 1896. V
témže roce počíná vydávat v Naší době soubor statí “Moderní člověk a nábo
ženství”, v nichž pokračuje v rozvedení myšlenky, že se moderní člověk neobej
de bez opravdové víry, že bez ní utone ve skepsi a neklidu polovičaté vzděla
nosti a povrchní romantické nenáboženskosti.
Velmi energicky - po Havlíčkově vzoru - odmítá indiferentismus a začíná
kritizovat liberalismus. “Liberalismus je veliká smlouva doby, udržet
společnost jaks taks na porouchaných základech revolučních, tu i tam na její
budově něco opravit, někdy snad dotknout se i toho onoho základního pilíře,
ale pouze dotknout; jen žádnou důkladnou revisi a reformu - toť heslo všeho li
beralismu.”(10) “Do očí bije dnes neschopnost světoběhlého liberalismu,
uznat především ráz naší reformace náboženský a pochopovat tudíž všecku tu
plnost, kterou náboženská reforma přímo a nepřímo obsahuje. Liberalismus
pokládá právě otázku náboženskou za definitivně rozřešenou ve smyslu svém,
avšak mýlí se, negace není rozřešením.”(11)
Hus a Havlíček se mu stávají učiteli, vidí u nich rozhodnost a vážnost v
posledních věcech, nic z liberální neurčitosti, vyhýbavosti a mělkosti. “Havlí
ček po celý život stál v boji proti klerikalismu a hierarchické správě církevní,
a právě to je důkaz, že mu náboženství nebylo lhostejné.” 12 “Havlíčkovy vývo
dy o náboženství jsou náboženského rázu. Havlíček nábožensky byl naladěn
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velmi silně, jeho odpor proti oficielní církvi a jeho žíravé rouhání to jen potvr
zují." 13)
S velkými sympatiemi píše Masaryk o Havlíčkových reformních návrzích,
o významu náboženství pro národní život, pro občanskou odpovědnost, ojeho
porozumění pro Husa a husitství, v nichž viděl velký podnět k reformě církve
katolické, kterou opustit nechtěl a neopustil. V reformě katolictví viděl Havlí
ček cestu jak sjednotit české katolíky a evangelíky, nikoliv v nějakém přestupo
vání. Podle mého soudu je Masaryk vůči Havlíčkovi nespravedlivě kritický,
když se mu zdá až příliš pozitivní vůči katolicismu, který byl přece v Rakousku
klerikální. “U Havlíčka je to spíše omluvitelno nežli u Palackého, ale oba nám
ukazují, že na poli náboženském naše obrození mělo stejné vady a nedostatky,
jako mělo na polích jiných - nehotovost.”( 14)
Později ovšem Masaryk vyostril svou kritiku náboženství zvláště v brožurce
“V boji o náboženství” z roku 1904 a v přednáškách konaných v Americe. Nelze
vyloučit, že na něho zapůsobila i kritika ze strany konzervativních konfesijních
protestantů, zvláště Jana Karafiáta, který nebyl jen spisovatelem známých
Broučků, ale též bojovným reformátorem konfesionalistou. Masaryk po zkla
mání v protestantismu se pokouší hledat nové náboženství v demokracii, která
má sloužit člověku, v humanitě, která mu vystihuje smysl toho, co se v křesťan
ství označuje jako láska k bližnímu.( 15)
7. Masarykova víra určuje jeho život

Masarykovo křesťanství však nelze hledat jen v jeho výrocích o náboženství
a v pokusech dát národu hlubší mravní a humanitní program. Zápas víry se
skepsí se u Masaryka odehrával především na poli odborně vědeckém a ve fi
lozofii zvláště v řešení noetických otázek.
Intenzívně se obíral Comtem, Humem, Feuerbachem, J.S. Millem a H.
Spencerem. Ve svých sondách se vrací před Kanta a pokouší se projít kriticky
řešení noetické otázky. Jeho svérázné pojetí náboženství, že totiž člověk je
aktivním spolupracovníkem Boha, poznamenává řešení noetického problému.
Kant se mu jevil příliš subjektivistický, odmítá pokantovský racionalismus i
iracionalismus, poněvadž se pokouší řešit noetickou otázku ze stanoviska
aktivního, pracujícího, tvořivého objektu, který je na světě proto, aby vytvářel
hodnoty, pracoval, napravoval, co je pokažené, a ne jen proto, aby vnímal,
pasivně poznával či teoreticky, mysticky zíral a prožíval.
Počátky Masarykova aktivistického řešení noetického problému najdemejiž
v Sebevraždě. Masarykova sociologie nenabyla nikdy onoho chladného objektivismu, jak jej známe u výrazných pozitivistů, pro něž je člověk a společnost
objekt zájmu a pozorování. Masaryk pracuje s pozitivistickými kategoriemi,
ale není pozitivista. “Ano - poznávat, konstatovat fakty je veliká přednost
realismu, ale faktem není pouze kámen, nýbrž i cit, faktem není pouze hmota,
ale především nehmota, myšlení, cítění, chtění! ... Jen konstatovat! Ano - ale
ať se konstatuje všecko! Mně například nestačí pouze konstatovat, že Hus
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zemřel na hranici, ale chci mít konstatováno, že zemřel za pravdu! Mně nestačí
konstatovat, co naši Češi bratři v ten a v ten den dělali, jak se šatili, co učili chci mít konstatováno, co učili jejich odpůrcové a v čem měli pravdu oni, v
čem měli pravdu tito! Mně nestačí ukazovat, jak mysleli a žili ti a oni, já chci
mít konstatováno, jak žít mám já, jak mám myslit, jak jednat - sic všecko to
konstatování nemá pro mne smyslu.”(16)
To je zvláštnost Masarykova křesťanství, ta souvislost s celým životem,
s vědeckou prací, s filozofií, veřejnými úkoly, politikou. Liberalismus vylučuje
křesťanskou víru buď úplně nebojí vyhradí jakousi rezervaci, omezenou sféru,
většinou intimní. “Masaryk chtěl v hlavě i v životě sloučit a srovnat to, co mu
dala filosofie a moderní věda s pravdou v Ježíšově evangeliu. Sám pokus opět
smířit víru a poznání, učenost a zbožnost, modlitbu a práci není přece každo
denní: téměř tři sta let uplynulo jenom u nás od Komenského, než opět přišel
‘pius doctor’, zbožný učenec a - zbožný státník,” napsal Jaroslav Šimsa v roce
1938.(17)

8. Hromádka kritizuje Masaryka jako náboženského myslitele
Masarykovo pojetí víry a náboženství bylo pozitivně přijato ještě za Ra
kouska nejlepší částí českých a slovenských evangelíků. Po politickém úspěchu
Masarykovy linie, respektive po tom, co se stal Masaryk presidentem, dostavi
lo se dokonce i u konzervativnějších hlav protestantských uznání a nadšení. (18)
Ale již 7. září 1922 pronesl mladý, třiatřicetiletý profesor Husovy bohoslo
vecké fakulty na schůzi českobratrského evangelického farářského spolku v
Praze obrazoboreckou přednášku, v níž velký odstavec věnoval ostré kritice
Masaryka. Byl to snad hlas z tábora těch, kterým Masaryk připadal vždy málo
zbožný a málo evangelický, z tábora těch, kde systematicky odmítali odpověd
nost za společnost a libovali si v tolerančním “apolitickém” prorakouském mi
mikry? Byl to hlas zprava, z tábora těch, kdo se nemohli nebo nechtěli za první
republiky smířit s Masarykovou progresivní a demokratickou linií podobně
jako Josef Pekař? Nikoliv. Josef Hromádka (později po sňatku - Josef Lukl
Hromádka) patřil mezi ty, kdo se pokoušeli najít v klasických projevech křes
ťanských dějin pevnou tvořivou linii a přitom se nechtěl zpronevěřit současným
principům myšlenkovým, politickým a sociálním. Hromádkovou základní
otázkou tehdy bylo: “Je možno dnes věřit v Boha, nikoli jako v pojem a ideu,
jako v ohlas našich přání, nýbrž v Boha, jak nám o něm podávají svědectví
proroci izraelští, a jak se s ním lidstvo setkalo v Ježíši Kristu?... Věřit bezpodmí
nečně v živého, svatého Boha, a při tom nejen neuzavřití se před proudem kri
tického myšlení vědeckého, před nálehavostí velkých společenských úkolů a
změn, nýbrž státi se ještě statečnějším myšlenkově i politicky a sociálně - toť
aspoň problém.”(19)
Hromádka neútočil proti Masarykovi samotnému, útočil spíše proti mělkým
masarykovcům, povrchním epigonům, kteří se spokojili s opakováním Masa
rykových myšlenek, hlásili se o dědictví Jednoty bratrské, cítili se duchovní
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mi potomky Husa, Žižky, Komenského, odmítali konzervativnost a nemoder
nost katolictví, které bylo pro ně spjato s Vídní a s Římem. Útočil proti těm,
kteří odmítali katolictví a netrápili se otázkou, co vlastně a proč to odmítají.
“Českobratrstvím stydlivě zakrýváme před světem své křesťanství ...českobratrství je nám krotkou zbožností, která na dnešního člověka neklade velkých
nároků a dá se bez odporu přiřaditi k ‘Volné myšlence’ a vůbec modernímu
ateistickému habitu... Bojím se, že v přítomnosti negace proti katolicismu nás
svádí nejednou na půdu mimokřesťanskou, jako vůbec vždycky záporná orien
tace je nebezpečným předpokladem jakékoliv práce.”(20)
Hromádka odmítá řešení, které by činilo křesťanství “krotkým”, přizpůsobe
ným moderní skutečnosti, moderním představám o životě a o světě, dosažené
mu stavu vědy a filozofie. Odmítá zařazovat náboženství a víru ke kultuře.
Proto odmítá řešení masarykovské, jak se mu tehdy rozumělo. A odmítá Ma
saryka jako náboženskou autoritu.
I při kritice, která se tehdy zdála tak ostrou, převládá klad před kritickým
hodnocením. “Masaryk je ve svém jádru jedním z nejvyšších a nejčistších před
stavitelů lidské kultury. Neznám po této stránce skvělejší osobnosti. Ethicky
bezúhonný, čestný, pravdivý - a při tom se zvídavým smyslem pro všechny
lidské tužby i pro nejobyčejnější a nejdrobnější úkoly sociální, hospodářské,
politické. Masaryk umí naslouchat náboženskému hlasu, učí se i od zbožných
lidí. Ale náboženství je mu pouze jedním ze zdrojů, ze kterého čerpá jednotli
vé složky svého ideálu humanitního. Nedejme se mýliti Masarykovým vřelým
zájmem o křesťanství a jeho bojem o náboženství! Masaryk je naprosto po
zemsky orientován a jeho filosofie je ethický racionalismus.”(21)
9. Překonává Masaryk pozitivismus?
Hromádkovým současníkům se zdálo, že Masaryk překonává moderní ne
věru, pozitivistické odmítání substancionality duše a Boha, omezování všeho
poznání na smyslovou zkušenost a uznávání pouhých “daných faktů”, v jejichž
“konstatování” se tehdy často viděla věda nebo její hlavní úkol. Naznačil jsem
již, jak Masarykovy otázky, jeho hledání, jeho zápas s pouhým konstatová
ním vnějších faktů znamenalo určitý přelom v českém myšlení, třebas většina
kulturních a vědeckých pracovníků nikdy jeho kritéria nepřijala, a jak zápasil s
liberalistickým indiferentismem a nezájmem o poslední otázky lidského života,
třebas ovšem obecná sekularizace postupovala dále.
Hromádkovi však byl Masarykův zápas a jeho hledání málo. Charakterizuje
i Masarykovo překonávání pozitivismu jen jako pouhý důraz na samostatnost
rozumového a mravního soudu, který je u Masaryka aktivnější než u poziti
vistů. Ale člověk zůstává Masarykovi centrem, není jím Bůh. Masarykův ideál
humanitní není ideálem křesťanským, není projevem svrchovanosti Boží vůle a
Božího zákona. Původ humanitního ideálu je podle Hromádky v rozumovém
a mravním myšlení. “Masaryk nestojí na linii klasického křesťanství, na linii
nábožensky plodné. Jen nedostatek pronikavé analysy Masarykovy filosofie
může klamati o podstatě jeho myšlení a principu jeho filosofie.”(22)
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10. Stojí Masaryk o Boží milost?

Za zvláštní nedostatek považuje Hromádka skutečnost, že Masaryk ne
potřebuje milosti Boží, že v Bohu vidí demokratického spolupracovníka. Pro
Masaryka není Bůh svrchovaným pánem, nelze tedy mluvit o milosti. Z téhož
důvodu je pak Masarykovo pojetí Ježíše nedostatečné. Ježíš je předmětem
kritiky. Království Boží nepřichází jako dar Boží, ale jako výsledek úsilí
mravního, výsledek pravdivé práce sociální, politické, vědecké, hospodářské.
Hromádka dokonce vidí souvislost mezi Masarykovým myšlením a novodo
bou evangelickou teologií liberální rozmanitých odstínů v Německu. Také ona
se upsala kultuře a dala se do jejích služeb. Paradoxem se později stalo, že po
dobně byl kritizován po letech sám Hromádka jako údajný žák Troeltschův.
Hromádka ovšem nikdy nešel tak daleko jako někteří jeho epigoni, kteří se k
němu do roku 1968 respektive 1971 hlásili, aby kritiku tímto směrem přeostřoval. Věděl dobře, že se Masaryk liší od německých liberálních teologů, a to ve
velmi podstatné věci. “Masaryk tím vyniká nad německé theology, že neuznává
bezvýhradně samostatnosti kulturních oblastí, nýbrž že umění, politiku, hospo
dářství, ba i vědu podrobuje mravnímu soudu, ethickým normám. Ideál huma
nitní má u něho suverénní platnost a dohled i nad státem, národem, obchodem
a společností vůbec.”(23)
Je zřejmé, že Masaryk vydatně pomohl Hromádkovi postřehnout nedosta
tečnost liberalismu, i liberalismu teologického, pomohl mu ze subjektivismu
a uchránil ho před skepsí, z níž pak právě liberální teologové utíkali do chrá
něných obiastí intimního, citového, často kvietistického náboženství. Albert
Schweitzer, který liberální teologii dovedl do konce a teologickou skepsi a
rezignaci nad kulturní činností v Evropě překonal činem, byl mezi liberálními
teology výjimkou.

11. Kdo je lepší křesťan, Masaryk nebo Dostojevskij?

Hlubší pokus pozitivně Masarykovi porozumět a vyložit jej učinil Hromádka
v poněkud kuriózní srovnávací studii “Masaryk a Dostojevskij” v roce 1924.
Uvedl sejí nově vydávaný Masarykův sborník. Hromádka tu kladně hodnotí
Masarykův rozbor moderní sebevražednosti a celé krize moderního člověka.
Masarykův rozbor je hlubší než jednotlivé, nedomyšlené postřehy Dostojevského, u něhož je mnoho mýtičnosti a fantazie. Proti Dostojevskému, u něhož
je mnoho z “východní” trpnosti a rezignace, se staví na stranu Masarykovu.
U Dostojevského se jakoby událostmi, příběhem, dramatem nic nezměnilo,
žádný pokrok se neudál, žádná otázka nebyla rozřešena. “Ojaký krok kupředu
se dostali lidé Dostojevského? Co vykonali? Pro jaký ideál, program, pro jaký
směr práce se rozhodli? Mnoho utrpení jsme viděli, mnoho hrůzy jsme zažili,
do bezedných propastí jsme pohlédli, až se nám hlava zatočila, mnoho slz jsme
prolili a v kající pokoře jsme s hrdiny klečeli na zemi a líbali ji. Ale vše zůstalo
v podstatě při starém.”(24)
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Podle Hromádky je to právě kontemplativnost a mystická trpnost pravo
slavného křesťanství, co vede ke splývání s národní společností a státní institucí.
To ovšem nemůže uspokojit západního křesťana, který vidí nepřestávající na
pětí mezi církví a státem, mezi křesťanstvím a národem. A který vidí víru jako
tvořivou sílu, která dává vyrůst novým hodnotám a která bez únavy napravuje
co se pokazilo. “Masarykova zbožnost a víra jsou určeny západním ovzduším a
západní kresťanskou tradicí. Na západě vždy zůstal Bůh živou osobní vůlí,
která rozkazuje, chce, poroučí - ale arci která se také slitovává a odpouští.”(25)
Západní křesťanské pojetí člověka je jiné než východní. Bůh chce použít
lidí jako svých služebníků, chce je zformovat podle své vůle, ale chce s nimi stát
v živém obecenství lásky. Toto pojetí člověka jako subjektu aktivního, tvoři
vého, odpovědného, toto pozadí západní křesťanské zbožnosti působilo na Ma
saryka, ovlivnilo i jeho noetiku, jeho antropologii, celou jeho filozofii. Masa
ryk - zřejmě i pod vlivem Kantovým - zvýraznil tyto motivy tak, že jeho zbož
nost je individualistická, rozumová, kritická. Nepřijímá ani zjevení jako heteronomní, tedy neetický, noetický princip. Odmítá také mystiku, je mu nepři
jatelná nábožensky i filozoficky. Odtud jeho kritičnost k mnoha ruským mysli
telům a literátům, i k romantice revoluční. Masarykovým cílem je mravní kultu
ra. Tu je nutno budovat trpělivě, klidně bez rozčilení a bez přestání. Naproti
tomu Dostojevskij vidí v kající slze zázrak, událost, před kterou všechna nejvyšší kultura ztrácí svou hodnotu.(26)
12. Je pojem prozřetelnosti křesťanský?

K problematice Masarykova pojetí Křesťanské víry se Hromádka vrátil v
přednášce dne 26. ledna 1926 ve Filosofické jednotě. Jmenovala se původně:
“Masarykova Světová revoluce a ústřední principy křesťanské”. Základní
otázkou Masarykovy filozofie je podle Hromádky náboženství, kritický teismus, který je však Masarykovi spíše postulátem než jistotou a bezpečnou ví
rou. Nábožensky nejpozitivnějším pojmem je u Masaryka pojem prozřetelnosti.
Pravda mu není produktem vývoje a poměrů, proto osobní odpovědnost stojí
nad okolnostmi, nad historií a třeba proti ní. Ani člověk nejuvědomělejší a
nejaktivnější není pánem sama sebe. Zde má své místo - stejně jako v životě
národů a ve světových dějinách - prozřetelnost. “Při vší vědě a filosofii, při vší
rozumnosti a moudrosti, při vší opatrnosti a prozíravosti skládá se běh života
jednotlivců a národů do značné míry jinak, než si přejeme, chceme, usilujeme;
a přece je v něm logika, již odhalujeme ex post,” napsal Masaryk.(27)
Těžko najít plnější výraz víry v prozřetelnost, a přece i tu je Hromádka ve
střehu: “Křesťanství zasazuje filosofické chápání světa do víry; Masaryk i ve
zbožnosti zůstává především filosofem; jeho zbožnost je nábožensky zbarvenou
filosofií. I pojem Prozřetelnosti je mu spíše výkladem světa a života než
aktem víry; i v tomto pojmu zvítězí především jeho rozum a jeho silné vědomí
svobody a svrchovanosti.”(28)
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13. Není etika náboženskou slabostí?
Hromádka sleduje Masarykovo pojetí etiky velice kriticky. Náboženský
základ mravnosti u Masaryka se jeví často jako postulát, důsledek naléhavosti,
nesmlouvavosti mravního vědomí. Proč je Masarykovi mravnost bezpečnější
než měnící se náboženství? Není mu etika jediné bezpečné útočiště před skepsí,
subjektivismem, solipsismem? Proč se,Masaryk vrací k Humovi a k jeho poku
su skepsi překonat etikou? “Stálá záliba Masarykova pro Huma je podezřelá.
Neznamená to, že Masaryk i přes vysoké hodnocení filosofie Kantovy zůstává
skeptikem a že se tedy poznovu a poznovu vrací k Humovi, aby po jeho příkla
du ethikou unikl skepsi? Sestává se mu problém náboženský i z tohoto hle
diska ethickým?”(29)
V pozdějších letech došel Hromádka k pozitivnějšímu ocenění Masarykovy
etičnosti, která se z odstupu a v době rozpadu mravních hodnot po druhé svě
tové válce jevila a jeví čím dále tím pozitivnější, jako pozdrav devatenáctého
století, plného ještě víry v člověka a jeho étos.

14. Co ví Masaryk o hříchu?
Jako již Jan Karafiát na začátku století ve svém nešťastném urážlivém člán
ku,(30) tak i Hromádka vidí Masarykovo pojetí křesťanského učení o Bohu
v Kristu jako nedostatečné. Masaryk podle Hromádky nezhodnotil pozitivně
skutečnost, že právě tato promyšlená teorie účinně bránila všem tendencím
panteistickým a deistickým a že je třeba ji interpretovat aktuálně i v době mo
derní, aby se nevyprázdnilo křesťanské učení o Bohu - i o člověku. “Bůh nemlu
ví k lidem přírodou, neztrácí se v toku a procesu dějinném; mluví osobností,
tím nejvyšším, co ve svém okruhu známe.”(31)
Z toho pak plyne Masarykovo nedostatečné pojetí hříchu. Masaryk nepo
střehl - podobně jako mnoho jiných moderních interpretů a kritiků - že teorie
hříchu je myšlenka plná optimismu, etické vážnosti a pokory, je hrází proti
spekulativnímu dualismu, proti všem naukám, které v těle lidském hledají
princip zla a v duši součást božství. Proto také nemá Masaryk kladný vztah
ke klasickému křesťanství pojmu milosti.

15. Křesťanství a demokracie podle Šaldy
Hromádka se vyrovnává i se Šaldovou kritikou Masarykova pojetí demokra
cie. Mezi křesťanstvím a každou formou vládní a státní je rozpor, zdůrazňuje
Šalda. “V tomto směru mají úplnou pravdu velicí křesťanští tzv. anarchisté,
Chelčický a Tolstoj; a ne Masaryk... Řeč demokracie je taková: Jsem organizo
vaná síla, síla v míru. Ale síla; ne láska, ne milost. Jsme zde ne v říši Kristově,
nýbrž v hmotné říši Caesarově. Tolik budiž řečeno proti Masarykovu pojímá
ní demokracie jako útvaru a projevu ducha křesťanského.”(32)
Podle Hromádky však Šalda pojímá křesťanství jako abstraktní etický ri
gorism a nevidí, jak “Ježíšovo evangelium svou aktivitou, svým základem
theistickým - na rozdíl od mystického kvietismu tolstovského - tvořivě a kladně
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zasahuje do vývoje politického a sociálního. Masaryk je, myslím, lepší inter
pret Ježíše a křesťanství než Tolstoj.”(33)
Správně ovšem podle Hromádky Šalda tuší, že ideály a cíle křesťanské lásky
a víry nikdy nesplývají a nesplynou s nejvyššími kulturními zjevy. Křesťanství
je nad demokracií a může být i proti ní, uzavírá Hromádka.
16. Síla a hloubka Masarykovy víry je v jeho filosofii

Pronikavý rozbor Masarykovy osobnosti i myšlenkového díla provedl Hro
mádka ve studii “Masaryk”, kterou vydala YMCA v roce 1930.(34) Jako zá
kladní tezi zde Hromádka uvádí, že Masarykovu náboženskému myšlení lze po
rozumět jen rozborem jeho filozofie. I zde rozvádí své přesvědčení, že jeho
direktivní náboženské výpovědi jsou falešné. Jeho víra je však silná a hluboká.
Může pomoci právě jako filozof. Je ovšem nutno jeho filozofické motivy do
mýšlet. Navazovat na Masaryka lze jen masarykovsky - poctivě, důkladně a
hlavně - kriticky.
Hromádka ve své studii sleduje vliv pozitivistů na Masaryka. Jeho sympatie
k nim vysvětluje jeho nechutí ke všem idealistickým, zdánlivě hlubokým, ale
přece jen prázdným chimérám, které chtějí vystihnout smysl světa bez poznání
jeho jednotlivin a chtějí vniknout hned do nejtajemnějších hlubin vesmíru
a života, aniž se pokusily o poznání toho, co je na povrchu a co lze zjistit jen
trpělivým pozorováním a zkoumáním.(35)
Masaryk se však příliš závažně odráží od pozitivistického pozadí, než aby
směl být s ním ztotožňován. Je to již v jeho neustálých návratech k Platonovi,
který na Masaryka působil hluboce a pronikavě již od studentských let. Pla
tónské úsilí o jistotu, o jisté poznání věčných pravd, stejně jako Platonova
snaha o to, aby byly bezpečně zjištěny a zdůvodněny trvalé principy praktické
ho života a veřejných institucí a aby byly odlišeny od pouhé užitkovosti a
prospěšnosti, aby pravda rozhodovala, protože je pravdou, aby spravedlnost
řídila politický život, protože je spravdlností, to všechno, co Masaryk při
jímá z Platona a platónské tradice za své, se pronikavě liší od pozitivistického
myšlení a od průměrného myšlení devatenáctého století vůbec.
A právě zde je někde tajemství síly a hlouby Masarykovy víry.

17. Masarykova noetická východiska
Hume je Masarykovi blízký pronikavostí noetického rozboru a v otázce
mravního východiska. Přece však je Masarykovi bližší Plato právě pro spon
tánnost, aktivitu a sílu lidského myšlení. Masaryk překonává pozitivismus
tím, že rozpoznává, že činný duch tuje před zkušeností, nikoliv až ze zkušenosti.
V tom je ovšem znát i silný vliv Kanta a vůbec protestantského aktivistického
myšlení.
Současně však vliv Aristotelova myšlení zprostředkovaný Masarykovým
učitelem Franzem Brentanem (1938-1917) chránil Masaryka před subjektivismem a voluntarismem. Brentano odmítal kantovskou a pokantovskou filo-
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zofii, zamítal všechen moderní iluzionismus, skepsi a idealismus, neuznával
filozofické směry, které buď krajně skepticky posuzovaly aktivitu a sílu lidské
ho rozumu anebo odtrhovaly lidské myšlení od skutečnosti a smyslové zku
šenosti a dělaly z lidského ducha tvůrce a pořadatele světa a tak svět “připra
vovaly” o skutečnou jsoucnost.(36)
Bretano se sice vyřadil z moderní filozofie, ale pomohl Masarykovi začít
znovu v řešení noetického problému. Později pak na něho navazovali fenomenologové, velký vliv měl na Edmunda Husserla (1859-1938), který vděčně vzpo
míná na setkání s Masarykem roku 1876.(37) Pod Brentanovým vlivem se po
koušel i Masaryk o nové řešení noetického problému.
Masaryk měl velmi vážné námitky proti Kantovi, který zavedl místo psycho
logické analýzy konstruktivní apriorism a tím “otevřel dokořán dveře nepsychologickému mythu”.(38) Podobně tak nepřijal Masaryk Kantovo řešení
poměru mezi vědami a filozofií. Oddělením metafyziky od empirických věd
uškodil vědám i metafyzice.(39)

18. Masarykova kritika Kanta
Již od práce na Sebevraždě věděl Masaryk, jaké škody působí krajní filozo
fický Subjektivismus. Člověk odkázaný sám na sebe si nakonec zoufá, nesnese
být svým jediným měřítkem a pánem. Kant zavinil romantický Subjektivismus
a titanismus, ovšem i další filosofické proudy, které oddělily myslící osobnost
od skutečnosti a zkušenosti, osamostatnily ji a dívaly se na vnější svět jako na
neskutečný výtvor lidského ducha. Ze stejných důvodů odmítl Masaryk Kantův
dualismus rozumu, mravní absolutismus, který chce vyloučit z mravního života
všechen cit.

19. Je Masaryk kantovec?

Přes všechny výhrady a kritiky je ovšem Kantův vliv na Masaryka značný.
Masaryk přijímá kantovskou aktivní, tvůrčí sílu rozumu, ovšem neosamostatňuje ji. Dále přijímá kritický poměr myslícího člověka ke světu i k sobě sa
mému. Kant se pokouší dát odpověď na otázku, kde se bere soustavnost a
jednotnost našeho poznání. Nehledá ji v přírodě, ani v její zákonitosti, tím
méně v pudovém a slepém dění. Je to lidský rozum, člověk sám, co tvoří aktivně
jednotu svých poznatků. Lidský duch rozhoduje, lidské svědomí je odpovědné
za kritérium myšlení. Člověk má právo i povinnost tvořit plány, program a
určovat směr osobního i vnějšího života. Odtud bere Masaryk korekturu po
zitivistického myšlení, proto se nespoléhá na historický vývoj od mýtu přes
metafyziku k pozitivní vědě.
Masaryk přijímá Kantovu filozofii jako filozofii mravní akce, mravní oprav
dovosti, která chce překonat nejen humeovskou skepsi, nýbrž i intelektualismus a naturalismus antického myšlení. Scholastika sice prolamovala antickou
filozofickou linii ideou Boha-Stvořitele a ideou nadpřirozené milosti, ale filo
zoficky nezpracovala dostatečně křesťanské motivy s výjimkou skutečnosti
světa a kvalitativní odlišnosti Boha a světa. Teprve reformace naznačila, že
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Bůh se nedá vyjádřit starými pojmy esence a substance, prvni příčiny a hyba
tele, nýbrž že Bůh je pravda a jako nejvyšší pravda je nad těmito kategoriemi.
Je proto postižitelný pouze aktem odpovědnosti a závaznosti. V tom smyslu
Kant svou myšlenku, za vědomí odpovědnosti a závaznosti, vědomí, že jsme
podrobeni svrchovanému měřítku a že vše podléhá jeho soudu, je jediným du
chovním aktem, který ukazuje směrem k poslední pravdě. Toto lze říci, že Kant
dokonává reformaci.
20. Jádro věci

Referoval jsem podrobně o Hromádkově interpretaci Masarykovy filozo
fie, poněvadž právě v tomto bodě je skryto tajemství, síla a hloubka Masaryko
vy víry. Promítla se nikoliv direktně do pokusu o českou národní filozofii, ale
do rozběhu filozofické práce, která zůstala torzem. Masaryk byl příliš strhován
veřejnými a politickými úkoly, učitelskými a literárními závazky, takže ne
vypracoval ucelené filozofické dílo. Jeho žáci - až na výjimky - se chytili podru
žených motivů, popřípadě nahodilých výroků a nápadů (někdy docela i Masa
rykem citovaného Havlíčka, aniž si kdo ověřoval, že Masaryk uvádí přesné ci
tace) a tak se brzo vyčerpali a neměli energii zvládnout novou situaci duchovní
i politickou.
Hromádka přijal za své Masarykovo pochopení Kanta i odmítnutí pokantovské filozofie, která na úlohu rozumu a mravní odpovědnosti začíná rychle
rezignovat. Hromádka zdůrazňuje Masarykovy korektury Kanta. Zde je místo,
kde je možno plodně na Masaryka navázat. Kde je nutno ovšem věci domýšlet
a překračovat. Zde je možno naostřit zbraně proti pokantovské filozofii, proti
Fichtovu idealismu, pesimismu Schopenhauerovu,monismu Hegelovu a iluzionismu Feuerbachovu.
Jednota Masarykova myšlení podle Hromádky vyrůstá právě z filozofických
kořenů. Primární zájem praktický a mravně užitkový je ve filozofii znakem
úpadkovým - tak se tomu učil Masaryk od Brentana a Hromádka od Masaryka.
Proto je třeba se zaměřit na vlastní motivy Masarykovy filozofie a ne na Ma
sarykovy příležitosti náboženské, popřípadě politické projevy. “Osa Masa
rykovy filosofie je po mém soudu dána předkantovským racionalismem, koře
nícím v Aristotelovi a přes Tomáše Akvinského zasahujícím do filosofie nověj
ší (Leibniz, Franz Brentano). Tato složka je stále doplňována a částečně přetvořována positivistickým empirismem, jeho pojetím vědy, filosofie a theologie;
positivistický vliv je silný, zdá se mně chvílemi, že v ‘Rusku a Evropě’ silnější
než v ‘Otázce sociální’ a spisech o české otázce; na druhé straně vliv Platonova
idealismu a Kantova kriticismu zesilují Masarykovu víru v myšlenkovou i mra
vní aktivitu a svéprávnost lidské osobnosti a utvrzují jeho názor na duchový a
mravní smysl světa.”(40)
21. Hromádka vyrůstá z Masaryka

Hromádka si sám byl vědom toho, co od Masaryka přejímá. V Masarykově
práci je třeba pokračovat, je třeba “vypracovat Kantův úkol znovu”.
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Velmi brzy se vrátil k této problematice znovu, bohužel jen na okraji jiné
práce, totiž ve výkladu dějinných útvarů křesťanských “Křesťanství v myšle
ní a životě” v roce 1931.(41)
Hromádka si totiž právě ve svém myslitelském rozběhu byl velice vědom
toho, že protestanství neobstojí bez filozofie. Je nutno vytvořit filozofii, která
by zpracovávala výsledky reformace. Jakmile dojde k reformaci katolictví
a katolictví najde filozofii adekvátní evangeliu, nechá klasický protestantismus
stranou. Po celý život se chystal Hromádka k napsání etiky a dějin filozofie.
Ale poválečný vývoj ho zaskočil’tak, že se k tomu již nedostal.
Masaryk pomohl Hromádkovi z liberalismu. V tom šel pak Hromádka dále,
že i svého učitele podrobil přísnému soudu. Navazoval na něho kritikou, jíž
ovšem předcházelo vděčné, intenzívní poznání a prožití celého díla. Proto se
odvážil soudu, že i Masaryk zůstal v mnoha kategoriích poplatný své době,
jako zůstali němečtí protestantští myslitelé, kteří vidí v Kantovi filozofa pro
testantismu, vyzdvihují jeho mravní interpretaci reformační víry, ale zatemňují
fakt, že reformátoři nehledali původ víry v člověku, ale v objektivně apelujícím
Bohu samém. A právě tím ochránila reformace víru před subjektivismem a
mravní vědomí před relativismem.
Proto je tak důležité, že Hromádka navázal na Masaryka pozitivně, začal
domýšlet Masarykovy korektury Kanta a pokantovských filozofů a vlastně
také teologů.(42) Právě na tuto Masarykovu kritiku Kanta a kantovců je tře
ba navázat, aby se zdařilo nové vystižení aktivního, subjektivního základu
noetiky, aniž bychom upadali do subjektivismu, voluntarismu či fikcionalismu.

22. Masaryk a Rádl

Hromádkova kritika se soustřeďuje na teoretické základy Masarykovy akti
vity. Podobnou cestou, někdy i podnícen některými Hromádkovými důrazy, šel
Emanuel Rádi (1973-1942), původně přírodovědec, žák Masarykův a blízký
spolupracovník Hromádkův. Rádlova kritika odkrývá další slabiny Masaryko
va myšlení, ale zároveň ukazuje na nutnost pokračovat směrem vytčeným
Masarykovým dílem.
S příchodem evropského fašismu a nacismu ustupuje v Hromádkově i
Rádiově interpretaci Masaryka kritický a polemický tón. S nebezpečím, které
ohrožovalo nejen samostatnost republiky, ale i naše myšlení, vyvstala nutnost
opřít se Masarykovo myšlení i jeho demokratism. Masarykův požadavek
jasného, protimysického, protiromantického, kritického, samostatného a
odpovědného myšlení, jeho schopnost odkrývat ideologické kulisy a emociální psychózy, jako tomu bylo třeba v polenském procesu, Masarykovo po
jetí národa jako programového, ideového svazku, který se sám vřazuje do
vyššího státního celku, jeho důraz na nesuspendovatelnou odpovědnost jednot
livce - to všechno bylo spjato filozofickou vazbou, jejíž nedostatky bylo třeba a je třeba - kritickým navázáním a pročištěním doplnit.(43)
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23. Potřebnost Hromádkova pokusu
Ve Spojených státech, kde prožil Hromádka válku a kde na žádost prezi
denta Beneše setrval až do roku 1947, se dále ještě jeho klad k Masarykovi ze
sílil. Jistě na to působila válečná situace i pozadí americké předválečné myšlen
kové plochosti. Kritické tóny se pak již neobjevily ani po válce, ubyl však i
pozitivní zájem. Celkově však se zvýšil Hromádkův důraz na to, že do nové
společnosti usilující o socialismus je třeba vnášet velké hodnoty minulosti
a zvláště naší křesťanské myšlenkové tradice. Takto pojal Hromádka svou
proslulou programovou řeč o Masarykovi v březnu 1957 v Jirchářích. Škoda
že nebyla zachycena písemně.
Jaký podíl má Hromádkova kritika Masaryka na tomto úkolu dotvořit a
pokračovat v úsilí, jímž Masaryk vyjádřil filozoficky i politicky nejlepší proudy
křesťanské myšlenkové tradice našich národů?
Hromádka především vyjádřil základní Masarykův vklad v překonání pozitivismu. Dovedl podržet živost, rozhodnost a aktivnost křesťanské víry, polo
žil důraz na samostatné odpovědné rozhodování a pojal poznávací akt jako
práci či tvorbu aktivního člověka. Zabránil tím noetickému tříštění procesu
poznání do konstatování jednotlivých faktů nebo dokonce vjemů. Filozofii
nedegradoval na pouhou klasifikátorku věd a neuzavřel se ani teologickému
myšlení.
Pomohl překonávat liberalismus s jeho objektivizujícím pojetím dějin, v
nichž rozhodují neosobní síly a člověku zbývá jen soukromá, subjektivní sfé
ra. Masaryk správně odmítal snahu liberálního náboženství uchytit se v
jakýchsi mezerách lidského poznání, z nichž pak je postupně vytlačováno.
Poznával a prožíval souvislost víry s celým životem a její svrchovanost ve všech
oblastech světa.
Je ovšem pravda, že Masarykův realismus zůstal statický, bez hlubšího po
rozumění pro časovost, dějinnost člověka a společnosti. Ve snaze se ubránit
hegeliánskému pojetí dějin jako autonomnímu proudu událostí, směřujícímu
k objektivně danému vrcholu, zdůraznil až aristotelsky věc, která se vyvíjí,
podstatu člověka, to “co” se vyvíjí a nikoliv ono “jak”. Vedlo to ovšem k podce
nění budoucnosti jako síly, která otvírá možnosti člověka.
Ovšem ani u Hrolmádky není časový, dějinný rozměr příliš silný. Zůstává mu
však z křesťanského dědictví vědomí, že království Boží je dar a není jen výsled
kem lidského konání. V tom dělá důležitou korekturu na Masarykově myšlení,
kterou je třeba ještě radikalizovat.
Masarykova noetika se otevírá aktivnímu, tvořivému poznání, významu
praxe pro poznání, chybí však propracovanější teorie akce a tvorby. Bolestné
to pak je při Masarykových soudech o umění. Jeho pojetí umění zůstává u
úkolu poznávat a vychovávat.
Byl to právě Zdeněk Nejedlý (1878-1962), kdo tento aspekt uvedl do života.
Pedagogické pojetí literatury nemělo v padesátých letech marxistický ráz, ale
bylo to pokleslé pojetí masarykovské. Již před válkou útočil Emanuel Rádi
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masarykovsky proti nelidovému avantgardnímu, údajně socialistickému umě
ní a doporučoval Jiráska, Baara, Němcovou jako vzory lidové, socialistické
literatury. Však mu také proto nemohl Šalda přijít na jméno.(44)
Hromádka provádí korekturu Masaryka i zde. Již při svém srovnávání Ma
saryka s Dostojevským, ale i při jiných rozborech literatury, naznačuje, že
umění samo je tvorba, vytváření (vlastního) světa, vyjadřuje i pochyby, pro
pasti, zápasy i absurditu lidského života a světa. Překonává je tvorbou, umě
leckou reprodukcí či čtenářským a posluchačským prožitkem. Proto také hájil
Dostojevského proti Masarykovi a jeho žákům a nikdy se nepřidal ke kampa
ním proti “nemravné” literatuře.

24. Meze Hromádkovy kritiky
Hromádkova kritika Masarykova náboženství ukázala, že se Masaryk
neubránil subjektivismu a individualismu. Neměl plné pochopení pro kla
sické křesťanství a pro církevní náboženství, pro zjevení a pro to, co zachovává
mýtus ve stavu teologické (nebo filozofické) likvidace, tak nenašel podle Hro
mádky ani hlubší pochopení pro socialistické hnutí.
Hromádka také ukázal, jak je třeba dále pokračovat v uvolňování vazeb
křesťanství s “devatenáctým stoletím” a jak právě “návrat” ke klasickému,
nonkonformnímu křesťanství osvobozuje křesťany pro budoucnost i pro kri
tičtější a hlubší vidění krize společnosti.
Učitelem takového nonkonformismu mu byl Masaryk, který se nepřizpůso
bil devatenáctému století ani měšťanské, vlastenčící národní společnosti. Ve
své víře, ve filosofickém úsilí i společenské praxi měl odvahu jít vlastní ce
stou. Být Masarykovým žákem znamená nezastavit se při kritice ani u vlastní
ho učitele. Proto musel Hromádka rozbíjet tak úporně “nekritické masarykovství” (což je contradictio in adiecto) nejen přímou polemikou, ale i vztahem
k Masarykovi samotnému.
Hromádkova kritika měla ovšem své meze. Viděl správně mělkost antikatolictví a vývoj posledních dvaceti let dal za pravdu jeho nadějné perspektivě
v katolickém táboře. Měl pravdu v tom, že Masaryk nedovedl plně zužitkovat
to, co bylo v reformaci probojováno, poněvadž odsunul reformační teologii
na podřadné místo a v reformační víře viděl zbytek antropomorfismu.
Hromádka však nešel v kritice Masaryka dost daleko. I u Hromádky trvá
nekritické pojetí náboženství, které neodlišuje dost pronikavě od elementární
víry a nevidí v něm lidskou tvořivost a způsob nedokonalé reflexe. Hromádkovo pojetí náboženství se od Masaryka příliš neliší, pouze je k němu pozitivnější.
Masarykovy otázky po vztahu víry a reflexe, mýtu a kritického myšlení, smyslu
biblického obrazoborectví zůstávají neodpovězeny.
Je třeba náboženství pojmout hlouběji, jak se o to pokouší novodobá teolo
gie protestantská i katolická, a jak jsou toho nesmělé náznaky i na straně
marxistické.(45)
Tak jako Masarykovo ani Hromádkovo pojetí člověka a společnosti, celé
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dějinné skutečnosti, není dost časové, eschatologické. Podobně jako u Rádla,
je i u Hromádky formulován spíše mravní rozpor, co jest a co býti má. Nejde
však spíše o pronikavější a dynamičtější rozpor mezi tím, co je dnes a co bude
zítra v eschatologickém smyslu, tedy závazné pro dnešek, pro to, co nám,
respektive musím učinit?
Hromádkovy výhrady k Masarykovu pojetí prozřetelnosti, k Masarykově
pozemskosti, demokratičnosti pojetí Boha, individualismu a kulturnosti ve
vztahu k církvím a praktickému náboženství necítíme tak naléhavě, třebas
jednotlivě ukazovaly správným směrem. Je to však spíše domýšlení Masaryko
vých motivů, které on sám nestačil domyslit nebo prakticky realizovat. Je
ovšem škoda, že se Hromádka nepokusil o kritiku Masarykovy praxe, kterou
většinou připomíná v pozitivním smyslu. Proto snad též nezhodnotil dosta
tečně i založení státu jako čin filozofa a křesťana.
Krize moderního člověka se ukázala hlubší než Masaryk tušil a než Hro
mádka ve svém kritickém rozběhu připouštěl. I Hromádkovi zůstalo mnoho
evolučního optimismu z devatenáctého století.(46) Hromádkovo masary
kovské přivítání socialistického a komunistického hnutí bylo zeslabováno tím,
že nezdůrazňoval, jak i nové projekty společenské jsou poznamenány nejen
“všeobecně lidským sklonem ke zlu” - hříšností, ale také výraznými kazy teore
tickými, filozofickými. V tom byl Masaryk obezřetnější, třebas ho někdy odha
lení teoretického kazu svádělo k paušálnímu odsudku.
Otřesné zkušenosti posledních čtyřiceti let nám nedovolí vracet se k Masary
kovi a jeho ideálům humanitním, mezi něž on sám zařadil socialismus, evolucionism a humanism, “jakoby se nic nestalo”. Stalo se, a to velice mnoho.
V pokusu znovu restaurovat stalinismus byl diskreditován před mladou ge
nerací revoluční optimismus a revoluční romantismus, ale znevážen byl i sám
socialismus. Nejbližším přátelům a spolupracovníkům Hromádkovým však
imponoval jeho pokus v posledním roce jeho života nově vyjádřit, co znamená
pro nás Masaryk dnes.(47)

25. Masarykovi pokračovatelé Rádl a Hromádka

Vracíme-li se k Masarykovi a jeho kritickým pokračovatelům, musíme tak
činit kriticky, ve vědomí neustálého nebezpečí, že nedohlédneme až na kořeny
lidské existence a zůstaneme na povrchu ideologií, mystifikací a mytických
nálad.
Proto jsou tak důležité noetické problémy. Nelze se spoléhat na to, že někdo
za člověka rozhodne, někdo posoudí problém správněji než on sám. Člověk mu
sí vést svůj zápas mezi mýtem a vědou, mezi pravdou a lží, vírou a skepsí, svůj
zápas s veřejným míněním, popřípadě státní mocí. Nemůže a ani nesmí spolé
hat na neosobní historický vývoj, musí jít cestou pravdy sám a přece nasloucha
je druhým i sobě. Svoboden a přece pod zákonem.
Rádi a Hromádka ukázali láskyplnou kritikou Masaryka k samým zdrojům
křesťanské víry, k evangeliu, k Ježíši Kristu. Vedli k zápasu, který člověk musí
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vést nezastupitelně. Vedli k odvratu od všeobecného náboženského cítění a
smýšlení k osobnosti Ježíše Nazaretského, jeho praxi a jeho víře.
V odvratu od náboženské ideologie, která by mohla být předložena hotová
a tím ovšem mrtvá, a v obratu k jedinečné lidské existenci, v níž se realizovala
směrodatně pravda a láska, v níž se otevřela budoucnost - se stává křesťanství
znovu inspirující silou pro všechny. Díky Masarykovi a jeho kritickým po
kračovatelům.
(Psáno 1968. Přepracováno 1980)
Původně vyšlo v pražském Masarykově sborníku (1980) edice Petlice.
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Nové řešení pro Evropu?
Mary Hrabik-Samal a Zdenka Brodská

Článek Jana Třísky Evropa jinak uspořádaná? v předchozím čísle Proměn zaslu
huje nejenom přečtení, ale také odpovědi. Tříska má nepochybně pravdu, když v
úvodu tvrdí, že svět, v němž dominovaly takové osobnosti jako Roosevelt, Chur
chill, Stalin, de Gaulle a Čankajšek, je dnes dávno pryč a že nová doba si žádá i no
vá řešení. Je jistě užitečné položit si otázku, zda rozdělení Evropy vyjádřené v exi
stenci Severoatlantické a Varšavské smlouvy přispívá k bezpečnosti Evropy a svě
ta a zda by nebylo lepší najít řešení jiné.
Podnětem autorových úvah v tomto směru je nedávná krize v Polsku, která po
dle něho narušuje nejen stabilitu sovětského bloku, ale vede také k rostoucí dishar
monii v západní Evropě. Nové řešení vidí Tříska v likvidaci obou vojenských blo
ků, ve vojenském odpoutání, v bezatomovém pásmu, v zárukách pro Sověty a v
případné nautralizaci střední Evropy. Evropě by mělo být ponecháno právo rozho
dovat o svém vlastním osudu a supervelmoci by se měly starat především o svůj
vzájemný vztah. Lákavou možností v tomto scénáři by pro země střední a východní
Evropy, které jsou dnes součástí sovětského bloku, byla finlandizace, jež by jim do
volila vnitřní svobodu, kterou dnes postrádají. Navrhované řešení vypadá na první
pohled přijatelně, ale bohužel při bližším ohledání se ukazuje, že plyne z falešných
premis a z nedoložených tvrzení.
První z nich je tiše přijatý předpoklad, že Sovětský svaz je jako každá jiná země,
která si hledí vlastní bezpečnosti, ctí uzavřené dohody a nebaží po světovládě. Jako
by autor vůbec nebral v úvahu tradiční hegemonistické tendence, jež se projevovaly
už za carského Ruska a které dnes byly ještě zvýrazněny oficiální sovětskou ideolo
gií. Jako by nebylo ruského a dnes sovětského “Drang nach Westen”, jako by So
větský svaz dnes nebyl “posledním impériem”, poslední, vpravdě koloniální moc
ností s vazalskými státy nejenom v Evropě, ale i v Ázii, v Africe a v Latinské Ameri
ce.
I kdyby byla pravda, že agresivní jednání Sovětského svazu je dáno především
paranoidním strachem o vlastní bezpečnost, jak se to často v politické publicistice
uvádí, pořád zde zbývá fakt, rovněž naprosto nedoceněný, že Sovětský svaz ztěles
ňuje plně Leninova slova o státu jako organizovaném násilí. Z marxleninské ideo
logie pak přímo plyne zvláštní, mesianistické postavení Sovětského svazu jako
“státu nového typu” a tak zvané “druhé vlasti všech utlačovaných a vykořisťova
ných mas”. Jako by se už zapomnělo na pronikavé pozorování H. Arendtové, že
totalitní vlády aspirují na dobytí světa a že žádnou zemi nepovažují za permanent
ně cizí, ale právě naopak za svoje potenciální území. Není na škodu to připomenout
právě v souvislosti s úvahami o novém uspořádání Evropy.
Statut supervelmoci, který je Sovětskému svazu obecně přiznáván, by taky ne
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měl zastírat skutečnost, že jeho vztah k Evropě je jiný než vztah Spojených států.
Rozdíl je dán jak geograficky, tak historicky a kulturně. Triviální fakt, že Spojené
státy jsou od Evropy odděleny Atlantikem, zatímco Sovětský svaz je součástí
evropského kontinentu, není třeba zvláště zdůrazňovat. Na druhé straně auto
chtónni ruská kultura je vystavena podstatnějšímu evropskému vlivu až od 16. sto
letí a vztah Ruska k Evropě je tradičně ambivalentní směsí žádostivosti a strachu.
Spojené státy jsou naproti tomu dědicem evropského politického myšlení, i když se
ve vztahu k Evropě vědomě držely až do 1. světové války zpátky. Není třeba být vo
jenským odborníkem k tomu, aby bylo zřejmé, co je větší strategickou výhodou zda kulturní a historická spřízněnost či geografická poloha. Země střední a vý
chodní Evropy mohou posloužit jako smutný příklad. Po 2. světové válce jim nijak
nepomohlo, že po tisíc let patřily do kontextu evropské kultury a historie, a z “po
tenciálního cizího území” se proměnily ve skutečné předmostí Sovětského svazu.
Hranice dalších “potenciálních území” se tak posunula hluboko do středu Evropy.
Když Tříska žádá, aby Evropě bylo konečně dovoleno vzít svůj osud do vlastních
rukou, implikuje tím, že postavení západoevropských a východoevropských zemí v
konfliktu supervelmocí je v podstatě stejné. Jako by státy západní Evropy byly ve
vztahu k USA stejným “klientem” jako jsou země střední a východní Evropy “kli
entem” Sovětského svazu. Rozdíl mezi suverénními státy a satelitními zeměmi je
tak odsunut stranou jako nepodstatný. Stojí ostatně za zmínku, že termín “satelit
ní” či jeho významový ekvivalent se nikde v Třískově článku nevyskytuje, jako by
se mu autor vědomě vyhýbal. Píše-li autor, že by bylo v zájmu Evropanů, aby řídili
a kontrolovali své vlastní záležitosti, zamlčuje fakt, že tento požadavek je ve státech
západní Evropy dávno splněn. Současné neshody a diskuse mezi spojenci Severo
atlantické smlouvy jen podtrhují, že základem spojenectví je vzájemná dohoda a
nikoliv násilné přinucení nebo diktát. Naproti tomu všechny pokusy o větší míru
kontroly nad vlastními záležitostmi v zemích střední a východní Evropy byly násil
ně potlačeny, jak o tom svědčí zkušenosti let 1956, 1968 a 1981.
Tvrzení, že to, co se dělo v Polsku během posledních tří let, narušilo stabilitu ne
jen východní, ale i západní Evropy, postrádá přesvědčivou argumentaci. Autor má
nepochybně pravdu, když považuje hnutí Solidarity a následné uvalení stanného
práva v Polsku za jasný důkaz politického a ekonomického marazmu v zemích so
větského bloku. Základní příčinou vleklé latentní krize v zemích střední a východní
Evropy je však právě mocenská nadvláda Sovětského svazu, pokračující sovětizace
jednotlivých zemí a fakt, že jejich politická reprezentace vládne především z milosti
Sovětského svazu a nikoliv na základě mandátu daného vlastním lidem. Na druhé
straně se i tentokrát podařilo ohnisko nepokojů ve východní Evropě izolovat a
omezit je na jednu zemi, takže vliv polských událostí na stabilitu ostatních zemí so
větského bloku se zdařilo úspěšně minimalizovat. Příčiny krize však existují i nadá
le a “stabilita” zemí střední a východní Evropy je vlastně stabilitou zdánlivou.
Neshody mezi spojenci Severoatlantické smlouvy jsou pak dány daleko spíš mě
nícím se pojetím samotného spojenectví a často i málo citlivým přístupem ze strany
Spojených států, než vlivem polských událostí. Proč by měla být situace v západo
evropských zemích dnes míň stabilní než třeba v letech rozbujelého levicového te
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roru? Nátlak, který dnes v jednotlivých zemích západní Evropy vykonává na pří
klad mírové hnutí, není nijak spojen se situací v Polsku. Spíš naopak se zdá, že se
dnes v západní Evropě na Polsko zcela zapomnělo, tak jako se předtím zapomnělo
na Československo v roce 1968 a Maďarsko v roce 1956.
Zcela neopodstatněné je tvrzení, že v Polsku byl zničen monopol strany, že moc
ve státě byla předána armádě. Nic nemůže být dál od pravdy. Jasně o tom píše
např. Tomasz Mianowicz v článku “Polska - kilka uwag” v 9. čísle pařížské Kultu
ry z minulého roku: “Západní tisk nazývá 13. prosinec “vojenským pučem”. Mluví
o armádě, která nahradila stranu. Tato optika je zcela falešná. Armáda toliko za
stoupila či doplnila administrativní výkonné struktury. Centrum vlastního rozho
dování zůstalo neporušeno.” Role armády v zemích sovětského bloku je jiná než v
zemích Latinské Ameriky nebo v zemích Třetího světa, které zde posloužily jako
zavádějící analogie. Tak jako všechny ostatní instituce a organizace i armáda je v
zemích sovětského bloku kontrolována stranickým vedením a to jenom použilo
všech mocenských prostředků, které má díky “státu nového typu” po ruce. To, že
stranické orgány na nejnižší příčce hierarchického žebříku byly na čas paralyzová
ny, vůbec nic neznamená, protože jejich moc je zanedbatelná tak jako je zanedba
telná členská masa.
Tříska se domnívá, že kdyby byla v Evropě zaručena Sovětskému svazu bezpeč
nost, kdyby došlo k vojenskému odpoutání a ke zřízení bezatomového pásma, jak
to v roce 1958 navrhoval tehdejší polský ministr zahraničí Adam Rapacki, Sověti
by mohli považovat souborný mírový plán pro celou Evropu za hodný úvahy. Pří
padné stažení sovětských vojsk z východní a střední Evropy je podle autora otáz
kou empirickou a pokud ji nepoložíme, nemůžeme ani znát odpověď. Návrhy, kte
ré autor jako doklad sovětské iniciativy uvádí, jsou vesměs z doby, kdy byl v Sovět
ském svazu u moci Chruščov. Za Brežněva se už nic podobného nenavrhovalo. Mí
sto návrhů na vojenské odpoutání, demilitarizaci či postupné stažení vojsk se zača
lo s détente a Helsinská dohoda jen sankcionovala evropské rozdělení, aniž cokoliv
změnila na údělu zemí východní a střední Evropy. Došlo naopak k další ekonomi
cké integraci hospodářství satelitních zemí s hospodářstvím Sovětského svazu, jak
se o tom ostatně i autor zmiňuje, takže dnes jsou evropské země sovětského bloku
závislé na své supervelmoci tak, jako nikdy předtím. Vojenská moc Sovětského
svazu během 70. let vzrostla natolik, že znepokojený sociálně demokratický kan
cléř Helmut Schmidt v roce 1979 požádal o umístění raket typu Pershing v západ
ním Německu, aby bylo možno čelit sovětské hrozbě. Nezdá se tedy, že by Sovětský
svaz byl ochoten se vzdát své nadvlády ve střední a východní Evropě. Kdyby podo
bné záměry Sovětský svaz choval, patrně by nikdy nedošlo k potlačení maďarského
povstání v roce 1956 ani k invazi Československa v roce 1968 a tím méně i k vyhlá
šení stanného práva v Polsku.
V této souvislosti stojí za zmínku, že zatím co v roce 1956 ministerský předseda
Nagy ještě stačil vyhlásit neutralitu a vystoupení Maďarska z Varšavské smlouvy,
v Československu se podobné požadavky v průběhu pražského jara ani neobjevily.
Vytanuly krátce až v prvním okupačním týdnu. Jediným kacířským návrhem v
tomto ohledu byl krotký požadavek vznesený generálem Prchlíkem ještě před inva
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zí, aby funkce velitele vrchního štábu Varšavské smlouvy nebyla pouze pro sovět
skou generalitu, ale aby jí byli postupně pověřováni i velitelé ostatních členských
zemí Varšavské smlouvy.
I kdyby došlo v rámci nějaké širší dohody ke zrušení Varšavské a Severoatlantic
ké smlouvy, na postavení zemí východní a střední Evropy vůči Sovětskému svazu se
ještě nemusí nic změnit, protože každá z nich má se Sovětským svazem zvláštní
oboustrannou smlouvu a přátelství a vzájemné pomoci. Československo je např.
díky této smlouvě zavázáno poskytnout Sovětskému svazu pomoc i v případě, že
by šlo, dejme tomu, o sovětsko-čínskou válku.
Když se autor rozepisuje o blahodárných účincích, které by na země sovětského
bloku mělo případné stažení sovětských vojsk, zapomíná brát v úvahu, že se v těch
to zemích za uplynulých třicet pět let etablovala nová třída, abychom užili termínu
Milovana Džilase, že zde existuje rozsáhlý dohližitelský a zastrašovací aparát, v
němž jsou na různých místech lidé, kteří pracují přímo pro KGB, a že toto platí ne
jen pro policii a armádu, ale také pro nejvyšší místa ve stranickém aparátu. Finsko,
jež se uvádí jako příklad, který by země sovětského bloku mohly následovat, je od
2. světové války neutrální stát s demokratickými institucemi, s fungujícím kapitali
stickým hospodářstvím a s pluralitní demokracií. Jedinou rezervou, již si ve Fin
sku ukládají a jež si vysloužila název “finlandizace”, je omezení zahraniční politiky
ve směru neodporování Sovětskému svazu a vnitřní cenzura, týkající se informací o
hrozivém sousedu. Politická a ekonomická realita zemí sovětského bloku a Finska
se tedy diametrálně liší. Finlandizace západní Evropy a finlandizace zemí sovětské
ho bloku jsou dvě zcela rozdílné věci, protože k první stačí přijmout pouze opatrný
a nedráždivý postoj vůči Sovětskému svazu se všemi omezeními, jež z toho plynou
pro vnitřní i zahraniční politiku, zatím co k realizaci druhé by bylo třeba skutečné
sociální revoluce. Kromě toho Finsko má pro Sovětský svaz ve srovnání se střední
a východní Evropou malý strategický význam.
Cílem našich poznámek není v žádném případě zamítnout návrh na jiné a lepší
uspořádání evropských záležitostí, protože podobných návrhů je stejně jako šafrá
nu. Každý návrh, který chce překonat rozdělení Evropy a poskytnout východisko v
dnešní zcela bezvýchodné situaci pro země střední a východní Evropy, je naopak
třeba uvítat a věnovat mu náležitou pozornost. Zároveň však je potřebí vyvarovat
se iluzí a falešných předpokladů. Právě iluze a falešné předpoklady o povaze Sovět
ského svazu to byly, které se kdysi tak mocně zasloužily o přeřazení sta milionu Ev
ropanů ve střední a východní Evropě pod jeho nadvládu.
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Z pozůstalosti Milady Součkové
Spisovatel na procházce
Ivan Blatný nazval jednu ze svých sbírek Melanchonické procházky a ten
název ukazuje, co “procházky” mohou pro spisovatele znamenat. “Kolikrát mě
už napadaly verše/ i na křižovatce ulic/ dokud svítila červená.” Seifertovo “i”
podceňuje, čtěte jeho verše. V poslední době jsou to vlastně “procházky” Pra
hou, “tou velkolepou scénou” jeho života. Jde mimo Klementinum, Karlovou,
kolem “sochy Vltava od Václava Prachnera/ na zdi Clam-Gallasova paláce/”.
Kolikrát jste šli tou cestou? i když jste myslili na jiné věci než Seifert. To ná
roží, ta sochaje kus vašeho života, ovšem když jste jako Seifert rození Pražáci
a už jako děti jste chodili Karlovou ulicí, aniž jste znali z literatury víc než po
hádky. Seifert chodí Prahou s pohledem do minulosti, do minulosti Prahy
a své vlastní. Skoro jako by mezi jeho mládím a stářím nebyly dvě světové války
a roky 1938 a 1968. Seifertova procházka jde minulostí, po Petříně “kolem za
vátých laviček”, zavátých sněhem (jindy listím kaštanů). Když jde dole Lu
žickou ulicí vzpomíná na svou návštěvu u Olana, když jde “tou dlouhou Plzeň
skou třídou” na Horu. Rohák “U anděla”, ten už tam dnes není, pane Seifert,
a bez “U anděla” to není ta pravá Plzeňská a Košíře. Ještě je tam Malostranský
hřbitov, kde byla chlouba českého sochařství devatenáctého století, náhrobek
pasovského biskupa Thuna-Hohensteina. To je doba, pane Seifert, pasovské
biskupství! ty spory pod čí jurisdikci patří ti pohani v Cechách. Ovšem za Thu
na-Hohensteina už to byli jen atheisti nebo skoro atheisti. Ale pořízení s nimi
bylo vždycky nepříjemné, s těmi Slovany. Dnes ty časy “ztichly” a jednou tak
bude i s dneškem. Křik odporu utichne, raněný (Štursa) zemře nebo se zotaví,
kus Prahy zbourají, kus vystaví. I verše budou jiné, jiné, docela jiné než byly
v letech dvacátých a třicátých, na něž vzpomínáte s těmi polibky “v morové
kapli.” Tak je to a nejinak, ale v Praze, v tom městě s pamětí je to zvlášť výrazné.
Pana Nerudu, jako Vás, napadly verše, feuilleton, povídka, když se “vracel
domů podél řeky,” slyšel “šelest takového času,” viděl domy, jak se zrcadlí na
hladině Vltavy nebo Certovky. Ale je to všechno zaváto jako ta lavička na
Petříně. Dnešní spisovatel také zajde na Petřín (Vaculík 14. srpna), ale má jiné
starosti. Ctěte Vaculíkův deník z roku 1979.
Vaculík chodil po Praze jako Seifert. 14. června šel Mosteckou ulicí na Sta
roměstské náměstí, asi taky prošel Karlovou. A když mu padly oči (skoro
určitě) na tu sochu na Clam-Gallasově paláci, asi nemyslil jako Seifert na svůj
mládenecký ostych před ženským tělem, na touhu dotknout se “hebkého”
ženského těla - tak se Vaculík nevyjadřuje. A pak myslí spíš na SNB, na útěky,
na zavírání. Nedávno byli zatčeni Benda, Dienstbier, Havel. Před rokem byl
zavřen Gruša. O těch hlavách popravených na Karlově mostě (kudy právě
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prošli) Vaculík ani Seifert nemluví, snad z opatrnosti, snad proto, že už o tom
bylo tolik řečí.
4. srpna, toho roku tisícího devítistého sedmdesátého devátého zašel Vaculík
do Slávie, do té kavárny naproti Národnímu divadlu. Ano, “zas už do kavárny
Slavie,” zas už jeto minulost. Pan vrchní je už asi jiný a Nezval do toho nemluví.
Kolikrát už vlál skutečný černý prapor s Národního divadla a imaginární ze
Slavie! Roku 1979 to není stůl Teigeho, ale stůl Koláře, Chartistů a jejich “sym
patizantů.” Sedává tam také pan Václav Černý, ale jeho doba už to není. To
vidíte z toho, co si Vaculík myslil (napsal), když se tam ten den s V. Černým
setkal:” ... mluvil o tom, s kolika chybami mu otiskli jeho studii o Masarykovi.”
Vaculík to asi pokládal za malicherné, v době, kdy jde lidem - jak se říká - o
kejhák. Chartisti vzali mezi sebe jak V. Černého, tak Patočku, ale jejich člověk
to už není. Vaculík, Kantůrková, myslí, píší, mluví a žijí jinak. Vaculík napsal
o V. Černém: “... zmizelo vše, co skládalo jeho vnější duchovní svět.” Jako oni
byl vyslýchán, byl vězněn, byl zbaven svého zaměstnání, ale jeho světový názor
je jim cizí. Jsou cejchování dvaceti lety společensko-politického života 19481968. V tom období začínali svou často úspěšnou spisovatelskou kariéru, byli
překládáni - často pro politické souvislosti - do němčiny, francouzštiny, anglič
tiny. A pak přišel úder 1968. Nezměnili svůj sloh, své výrazové prostředky, jen
- zároveň se svými životy - jeho obsah. Ještě jsou tu hospůdky a kavárny, o
nichž čteme v současné české próze, ale už jsou jen zastavení na “procházce”,
na cestě za děvčetem, které opisuje na stroji samizdat, dvěpadesát za stránku...
Ku podivu, jak se Vaculíkův život den ze dne, podobá prostředím a zvyky
současných románových hrdinů. Jako oni, sám si uvaří snídani (manželka je v
zaměstnání), uvaří kávu nebo čaj, když přijde návštěva, uklidí, pečuje o údržbu
bytu a zahrady, jezdí na venkov. Je to vlastně habitat dnešního československé
ho občana v letech sedmdesátých, s tím rozdílem, že Vaculíka s jeho přáteli stále
ohrožuje policejní dozor. Děj jejich života na rozdíl od románových hrdinů je
skutečný. Je to svět dissidentů, svět socialistické reality, od toho hrnku kávy až
k zastávce s přítelem Jozefem někde u Staroměstského náměstí v řeznické
jídelně na uzené kolínko a pivo - Jozef se přišel na Vaculíka podívat, není-li
zavřený.

V mysli Vaculíkově se objevují jména skoro všech, kdo jsou dnes na indexu,
kdo vycházejí v zahraniční edici Index. Strádání naučilo Vaculíka etickému
postoji. Nedělá si iluze: “...kdyby pominul tlak, jenž nás tiskne ke Kolářovu
stolu, vypukl by hrubý boj o peníze, postavení, o slávu.” Dovede být objektivní
ke kolegům Chartistům. Napsal třeba o básníku Andrejovi Stankoviči (sa
mizdat), že napsal “vošklivou básničku”; a on opravdu napsal “vošklivé bás
ničky”. Neff, Kaplický odmítli podepsat petici, Pludek to dokonce udal -jakoby
to bylo zapotřebí! Vaculík to konstatuje klidně - sine ira.
Text jeho deníku je téměř “automatický”, věcný, střízlivý, jen výjimkou mu
uklouzne zoufalé “na ulicích sám a neznámý. Proč nezmizím? - když já pořád
čekám.” Ty zápisy jsou to nejlepší, co Vaculík dosud napsal. Jsou pravdivéjako
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některá místa Joyceova Odyssea. Ano, je to podivné putování po pražských
ulicích. “Z Prahy se stává monstrum”, píše Vaculík. Co vy na to, pane Seifert?
“Češi nemají dějiny od roku 1618 - pořád se jenom fňuká.” Vaculík tomu sám
nevěří, jinak by nebyl Chartista, neroznášel by samizdaty. Někdy se mu myšlen
ky zatoulají ke stromům v Dobřichovicích, k roubování, v tom je kus symbo
lismu, i když nechtěného. Vzpomeňme si na Peckovu relaci o panu Rašínovi,
o tom jeho ovocném sadu, který byl to jediné co mu zbylo z majetku, budouc
nost těch, kdo přijdou po něm. Vaculík si na Karla Pecku taky vzpomene. Myslí
na P. Kohouta, který se prochází (1979) někde v západním Německu a chce
se mermomocí vrátit, i přes své úspěchy za hranicemi. Nezmiňuje se o Hrabalovi - a přece Poláci mají samizdat jeho “Samoty” - ani o Kunderovi. V jed
nom se Vaculík s Kunderou shodují: že roku 1618 nastal úpadek české literatu
ry, dekadence. Opakují svorně - Vaculík původněji - to staré, obehrané klišé
učebnic českých dějin, že sedmnácté století bylo dobou “úpadu”. Pan Hrabal
se přidal alespoň k “morytátům.” Ale byla tu lepší literatura než kolportážní.
Četl pan Vaculík a pan Kundera Balbína S.J.? nebo Rosová “Lypirona”? A
přece má M. Kundera ve své poslední knize klasicizující alegorii (i když to v
interviewu v New York Times popírá), která jako kdyby vypadla z “Lypirona.”

Z česko-ruských vzájemností
Není to nic nového. Začalo to někdy po staroslověnsku, ale to byly jiné časy
a už Puchmajer v prvním almanachu přeložil báseň Chersakova. A Havlíček,
který dobře, ba nejlíp ze všech věděl, co je dobrá literatura a co není, jeden z prv
ních evropských literátů přeložil Gogola. Ostatní už víte a užjen připomenu, jak
B. Mathesius překládal moderní ruské básníky a jak to na české básníky a čte
náře působilo. Dnes už je to něco docela jiného, ale zas ne zcela. Pochybuji, ač
koli jste čtenáři Proměn, že jste četli (četly) od Vladimíra Ogneva Piať tetradej,
(Moskva, 1975). A možná, že jste nečetli o českém románu let sedmdesátých od
Raisy Kuznecové. Pak nevíte, i když snad jen všeobecně, jaký zájem mají Ruso
vé o českou literaturu, nejen o tu disidentskou. Studie R. Kuznecové má s inde
xem 438 stránek. V tom indexu nechybí žádné jméno, které byste snad hledali.
Nehledejte jméno Kunderovo nebo Hrabalovo, to tam není. Hodnocení je podle
marx-leninských zásad. Podle těch měřítek je spisovatel vyznamenán počtem
stránek jemu věnovaných a také poukazem na to, co bylo z něho do ruštiny pře
loženo. Snilo se kdy československým spisovatelům, těm mezinárodním Popel
kám, že budou jejich spisy vycházet v jedné ze světových literatur?
Československá literární kritika má marx-leninský “drill” (školení není přes
ně to, co “drill”), ať to je Š. Šmatlák, V. Rzounek nebo Z. Števček, jmenuji namát
kou a jen nej význačnější jména. R. Kuznecovová a československá literární kriti
ka mají jedno názvosloví, používají stejné “postupy”, třebas “lyrizovaná pró
za” a ještě lépe, “baladická próza”. Je to pojmově složité a musila bych napsat
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zvláštní kapitolu, abych to vysvětlila, ale po prostu: je to taková malá českoslo
venská úchylka od socialistického realismu. Úchylka tolerovaná, ba víc, pozi
tivně hodnocená. Na příklad próza R. Jašíka, překládaná jak do ruštiny, tak do
angličtiny. Ovšem, žádný anglický nebo americký kritik by o něm nenapsal, že
píše “balladic prose”. Snad by mluvil o krajině, o vlivu prostředí, ale baladická
próza vyjadřuje víc: je to stotožnění postavy s přírodními silami, často ničivý
mi - tady je určitá potenciální odchylka od přímočarého optimismu. Socialisticko-realistické próze svědčí takové osvěžení. Pokud je dodržena komunistická
společenská smlouva, může spisovatel psát co chce. Zní to vulgárně, ale je to
tak. Konvence marxistické literární teorie jsou rigidní jako konvence středově
ké theologie, ale praxe je snášenlivá.
Jeden, ruskou i československou literární kritikou nejvýše bodovaným spi
sovatelem, je Jan Kozák. Do ruštiny byla přeložena jeho Mariana Radvaková,
kterou se uvedl do české literatury. R. Kuznecová může citovat i českou kritiku
(H. Hrzalová, Jan Kozák). Ani česká, ani ruská spisovatelka však neříká, nebo
jasně neříká, v čem spočívá Kozákovo novátorství (rusismus je úmyslný). Ko
zák je zajímavý tím, že představuje nový typ českého spisovatele, který vyspěl a
žil v prostředí vytvořeném komunistickou kulturou, který se na ni nedíval
“z venku”, ale byl její součástí. Po válce pracoval jako okresní tajemník v CSM
a v ÚV KSČ, roku 1950 studoval ústřední politickou školu KSČ. Později učil
v Institutu společenských věd při ÚV KSČ. V padesátých letech byl aktivní v po
litickém procesu kolektivizace východního Slovenska. A tento proces, jeho
uskutečňování, se stal námětem jeho povídek a románů. A proto je jeho Maria
na Radvaková hodnotnější (pravdivější) než třeba Čapkův Hordubal. Nesrovná
vám literární význam Karla Čapka s Janem Kozákem, srovnávám Hordubala
s Marianou Radvakovou. Co věděl Karel Čapek o východoslovenském sedláko
vi? Byl na Slovensku o prázdninách a neříkejte, že Čapek rozuměl sedlákovi,
který měl krávu, nebo koně a kus pole. Kozák? Pracoval mezi těmi chlapy, do
vedl s nimi mluvit, jednat, rozuměl jim. Kolektivizace nebyla pro něho otázkou
literatury - jako pro mnohé jiné české literáty - ale věc zkušenosti. Ovšem, kriti
ka Kozákova díla je “stranická” ve smyslu marxistickém, ale není zcela stranic
ká. R. Kuznecová ho hodnotí poměrně objektivně, pokud je kritik vůbec scho
pen hodnotit tak. Ve své studii románu let sedmdesátých na příklad uvádí i
J. Navrátila, třebas jen krátce, ale výstižně. Ten ovšem není překládán. Kdo je
překládán do ruštiny? P. Jilemnický, N. Pujmanová, F. Hečko, V. Mináč,
R. Jašík, M. Figuli, F. Švantner, J. Otčenášek, P. Jaroš, J. Rybák, J. Křenek,
J. Kadlec, L. Válek, J. Fučík, V. Šikula, atd. Nejsou mezi nimi žádní “dobří”
spisovatelé? I kdyby nebyli - v případě, že byste tak usoudili - bez nich by neby
la literatura druhé poloviny našeho století. Ať o nich soudíte jakkoli, jsou to
oni, kdo udržují kontinuitu československé literatury. Ti, kdo jsou za hranice
mi tvoří jen jejich kontrapunkt, tak jako kdysi evangelíci za hranicemi tvořili
protiklad katolicismu. Komenský byl výjimkou, která vítězně přežila protire
formaci. Ale to vše vlastně patří literárnímu suchopáru, grün, zeleň, řekl Goethe,
literatuře svědčí. Ožívá u kavárenského stolku, kde vám známý řekne: to si pře
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čtěte, to si musíte přečíst, jak on tam... Ten “on” je v našem případě Vladimír
Ognev. Byl v Praze a nadepsal svůj literární klep (viz Neruda) poeticky: “Praha
v jeseni” s podtitulem: Etudy o socialistické literatuře. Etudy to nejsou, aleje
zajímavé, co Rusa v té Praze v jeseni upoutalo. Především “teatriki, takije malenkije”, Na zábradlí, Semafor. Café Viola, ale i Jan Hus a Václav II. V Kutné
Hoře viděl mincovnu (monetnyj dvor) a Havlíčkovu sochu. A budete se divit:
zaujal ho Jiří Kolář a dokonce do té míry, že mezi ilustracemi “tetrad” je také
Kolářova koláž a pisatel ruskému čtenáři vysvětluje, co to ta koláž je. Doufám,
že tady nemusím vysvětlovat co je “modnyj chudožnik”. Řekněme, že je to své
ho druhu kulturní extrémista, tak totiž jmenuje Ognev Skupinu 42, organizova
nou roku 1960. Ognev měl patrně vedle sebe nějakého avantgardního cicerona,
nebo mu tu informaci dali jako varování? Ale můžeme si to osvojit pro vlastní
potřebu: jsem, jsi, je kulturní extrémista.
Ognevova cesta vedla do Bratislavy a můžeme mu věřit, že seděl s Laco Novomeským v café Děvín. I to, že je Novomeský “novátor”, že měl modré oči a že
mu vyprávěl o českých překladech ruské poezie. Že se snažil poctivě propagovat
cizinci moderní českou poezii. Mluvil o Mathesiovi, o Chlebnikovu, Jeseninovi,
o Majakovském a Tauferově překladu “Sto padesáti milionů”. Novomeský se
děl u kavárenského stolku, kdysi tam třebas sedával i s Mukařovským a ten ho
vor o poezii mu asi šel z duše, i když v tom mohlo být trochu trpkosti i smutku.
Ale Ogneva zajímala přítomnost. Doba “Vily Terezy” byla ta tam. Ognev se
zajímal o poezii M. Válka, pak hovor přešel na Hviezdoslava a Kraska, snad
proto, že měl Ognev k dispozici četné ruské překlady mezi mini i od Achmatové.
Ognev ovšem věděl, že Majakovský byl v Praze, znal jméno “Devětsil”, ale z ce
lé plejády českých básníků si vybral Konstantina Biebla a jeho “Nového Ikara”.
Tragický symbolismus titulu mu unikl, nebo se to zdá? Cituje Nezvalův dopis
Bieblovi: “Není svobody ducha, bez svobody sociální.” Flat ubi vult říká církev
katolická a zvlášť dobře se ta slova vyjímají na barokním štuku, ale V. Ognev
asi nechodil po starých kostelích.

46

Pitomec u kumpanie a jiné mystifikace
(Švejk a jeho pravda.)
Jaroslav Vejvoda

“Bez myšlenkové polarity nemůže vzniknout opravdové velké dílo bás
nické a Švejk je příliš neuvědomělý, příliš blátivě beztvámý, aby stačil na
reka, byť pasivního,” soudil F.X. Salda.1 Ještě ostřeji a z morálních posic
útočil na tuto postavu a jejího autora Josef Petrtýl: “Výsměch všem hod
notám, chechtot i nad tím, kdo podává pomocnou ruku - toť haškovská
morálka, příznačná a vhodná k doplnění postoje ‘úředního idiota’ Švej
ka.”2 Podobně, avšak hlouběji Arne Novák: “Uprostřed hromadných
výjevů lidových a řízných ač hrubých karikatur se zvedá pravdivý, byť
politováníhodný typ šaška a zbabělce, idiota a požívačníka, cynika a
sprosťáka, jenž docela tvrdošíjně a s úspěchem popírá nejen válku, ale i
stát, mužnou čest, hrdinství a vlastenectví. Nejčasovější snahy rozkladné
byly tu zastaralými prostředky slovesnými... vyjádřeny s jakýmisi zábles
ky geniality, které karikaturu mění v groteskní visi, kde checht satirikův
přechází v živelný řev, kde společenský protest nabývá síly dějinné jako
pravé slovo žalostné periody, straníci Sanchům Panzům a opustivším
idealistické Dony Quijoty.”3 Oproti těmto kritikům, nalézá J. Fučík ve
Švejkových i Haškových eskapádách uvědomělý vývoj: “Jeho vývoj, při
pomínající vývoj Haškův, jde teprve k plnému uvědomění a přímo cítíš, jak
Švejk v určitém okamžiku zvážní, nepřestane snad dělat vtipy, ale přitom,
až půjde do tuhého, bude velmi vážně a důkladně bojovat.”4 Ivan Olbracht
pak Švejka přímo řadí mezi ideologicky prověřená, protože zřejmě jedno
značně vyznívající díla: “Pokládám... Dobrého vojáka Švejka, dílo pro
niknuté proletářským myšlením, cítěním a nazíráním, za vrcholné dílo
české proletářské literatury.”5 V tomto smyslu podniká i normalisovaná
Praha v roce Haškova kulatého jubilea (nar. 30.4. 1883 v Praze) vše, aby
těžiště biografických statí i reedicí směřovalo k ideologicky vhodným
úsekům oslavencova života a tvorby (jeho rudoarmějství-bez sžíravých
satir, které napsal později,6 spolupráce s Rudým Právem atp.) a vyhýbá se
pečlivě jakékoliv kritické diskusi! Avšak ještě 60 let potom, co autor dodiktoval fragment svého geniálního románu (zemřel 3.1. 1923 v Lipnici,
kde diktoval Švejkova dobrodružství synkovi obecního policajta nej
prve v Invaldově hostinci “U české koruny” - během zábavy s hosty - tepr
ve krátce před smrtí z lůžka ve svém domku) neustaly oprávněné spory o
tvůrce a jeho postavu. Na jejich podstatě, kterou bezpochyby tvoří ne
zodpovězené otázky po Švejkové skutečném či domnělém filosofickém
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krédu, nemění nic ani pražské mlčení (v jubilejních publikací se nedisku
tuje), ani mnohé okrajové spory o únosnost použitého výrazivá7 a dokon
ce ani přesvědčivý světový úspěch díla. Nesporné je ovšem, že Švejk prosťáček či génius, revolucionář či nihilista, zcela zřejmě cynik a spros
ťák, ale možná i uvědomělý pacifista - přežil mimo svého autora a jeho
kritiky i mnohá díla českého písemnictví ve své době oceňovaná a to s ohla
sem, s jakým se ve světě žádná jiná česká kniha nesetkala. Nicméně i tak
nevíme, zda je Švejk hrdinou či nikoliv a proč je mu vlastně vkládán do
úst známý výrok: “To chce klid,” který nikdy nevyslovil. Ani tato úvaha,
zaměřená spíše literámě-metodologicky než sociologicky či snad filoso
ficky, odpověď ovšem nepřinese. Autor se však pokusí zkoumat některé
souvislosti mezi prameny, metodou a dílem a tím snad přispět k vyjasnění
možných příčin ohlasu, jaký vpravdě nebylo možno očekávat od figury
“blátivě beztvárné”, od autora pracujícího “zastaralými slovesnými
prostředky” a jistě ani od “vrcholného díla české proletářské literatury.”
(“Anna Proletářka”, jak známo, do světa neprorazila.) Především však
nebude tato úvaha obsahovat soudy. Vždyť drastický doklad o omylnosti
předčasných hodnocení nacházíme přímo v pozůstalosti Haškově. Je jím
“ocenění” autorských práv J.H., které provedli nakladatel Emil Šolc a
advokát dr. Červinka dne 20. 8. 1923: “Osudy dobrého vojáka Švejka...
Úmrtím autorovým mizí zájem čtenářstva... po 10 letech bude nové gene
raci obsah spisu nejasný a sotva se najdou čtenáři pro toto dílo.”8

I.
Pitomec, fajfka, ordonanc aneb o vývoji:

Nejstarším písemným dokladem, který se zřejmě váže ke Švejkovi, je
Haškova poznámka na útržku papíru asi z června 1911: “Pitomec u kum
panie. Dal se sám vyzkoušet, že jest schopen, aby vystupoval jako pořádný
vojín...” (Text dále nečitelný...)9 V témže roce vychází jeho povídka
“Dobrý voják Švejk” (Karikatury č. 21-1911), která se stala první částí
titulní povídky předválečné sbírky: “Dobrý voják Švejk a jiné podivné
historky”, vydané v sešitech a s ilustracemi K. Stroffa v nakladatelství
Hejda a Tuček v Praze, roku 1912. V tomto tisku byly vedle dalších poví
dek10 přetištěny pod společným názvem “Dobrý voják Švejk” následující
črty, publikované již předtím časopisecky: “Švejk stojí proti Itálii” (no
vý titul povídky citované shora); “Dobrý voják Švejk opatřuje mešní
víno” (Karikatury č. 25-1911); “Superarbitrační řízení s dobrým vojákem
Švejkem” (Karikatury č. 29-1911); “Dobrý voják Švejk se učí za
cházet se střelnou bavlnou” (Dobrá kopa č. 37-1911) a “Dobrý voják
Švejk působí u aeroplánů (Dobrá kopa č. 38-1911) - v uvedeném pořadí.
Už z výčtu je zřejmé, že některé stěžejní motivy poválečného románu
(superarbitrace, mešní víno) prošly se svým autorem dlouhou cestou, která
však nesměřovala - z díla to patrné není - k “plnému uvědomění” (dle Fučí
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kovy stati citované úvodem), nýbrž k umělecké zralosti, zřetelné srovná
ním obou textů. Což platí i o knížečce “Dobrý voják Švejk v zajetí” (Čechoslovan, Kyjev, 1917),
*
1 v níž Švejk byť s mnoha přesmyčkami sice
putuje svými pozdějšími stanicemi (reuma, vozíček, soudní lékaři, poli
cejní ředitelství, vojenský soud, blázinec, Bruck nad Litavou, fronta, za
jetí), avšak klopýtavě, očividně zmožen nákladem probouzejícího se
vlastenectví, který mu autor bez uměleckého výběru naložil. (Této metodě,
Haškovi jinak cizí, se v kumštu říká tvorba á la these a na chabém výsledku
nemění nic momentální barva praporu, vlajícího nad hlavou autora.)12
Podstatné místní rozdíly mezi první a dalšími variantami Švejkových
osudů, podmíněné Haškovou mírovou vojančinou, kterou si odsloužil v
Tridentu1^ - stejně jako jeho předválečný hrdina - ani četné dějové odchyl
ky mezi Švejkem válečným a poválečným (konečná, nejzralejší a také
nejznámější podoba Švejka vznikala přibližně v rozmezí dvou let od
Haškova návratu do Prahy v prosinci 1920 do jeho smrti v lednu 1923)
nezastírají vnější souvislosti a ovšem ani podstatné rozdíly umělecké kvali
ty. Pitomec u kumpanie z r. 1911 touží stejně jako úřední blb Švejk v le
tech pozdějších “sloužit císaři pánu do roztrhání těla”. Ve svých dvou
prvních podobách se sice svému vyloučení z armády zuby nehty brání
(v Tridentu desercí, po níž následuje trest a další služba - v arsenálu, u
střelné bavlny; ve válečném Švejkovi bojem s policií před vraty kasáren
odkud je vyhazován jako později z blázince), zatímco v poválečných
“Osudech” je superarbitrace prostě dávnou skutečností, to je však nejspíše
posun časový. Také dějové přesmyčky odlišující dvě různé podoby Švejkova vstupu do války nesměřují k podstatě a spíše jen podtrhují kontinuitu:
v kyjevské variantě je Š. odsouzen vojenským soudem na 8 let, eskortován
a omylem “připojen” k transportům na frontu, pak v trestnici, odtud přes
vojenskou nemocnici v blázinci, kde je vyléčen - ovšem klystýrem! - a při
dělen k 91-tým v Brucku nad Litavou, kde se nakonec stane pucflekem,
ne však obrlt. Lukáše nýbrž známého “Čechožrouta” fähnricha Dauerlinga, s ním odjede na frontu, “omylem” ho zastřelí a zamíří do zajetí - ruské
ho! Až na zakončení, viditelně ovlivněné Haškovým tehdejším legionářstvím, dvě dějové varianty téhož. (“Osudy” z let 1921-22 jsou jistě všem,
kteří dočetli až sem, notoricky známy a opakovat je nebudu.) Jaký však
posun v Švejkové lidském profilu, zdůrazněném v neposlední řadě i změ
nami v jeho sociální situaci a ve společenském postavení: V Tridentu je
Švejk věru pitomcem u kumpanie, jehož idiotství není osvětleno žád
ným zábleskem geniality (postavy ani jejího zpracování); “kyjevský”
Švejk demonstruje svými drastickými zážitky předem dannou thesi černožluté hniloby a barbarství, z pouhého pitomce se tedy stává hlasate
lem (což se ve skutečném životě ovšem nemusí vylučovat), pucflekem se
stává na poslední chvíli, aby v závěru vystoupil téměř tak “uvědoměle”,
jak si to přeje pozdější recensent Fučík (byť s nezbytnou švejkovskou
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hyperbolou zastřelení nenáviděného trýznitele “omylem”); zatímco v
pražském poválečném zpracování je Švejk nenáviděným pucflekem,
neboli fajfkou, tělem a duší, svého óbrlajtnanta uznává tedy jen do té
míry, s jakou respektuje moc vůbec, s tou však nebojuje aniž jí podlézá,
prostě s ní - s výsměchem - kolaboruje. Švejk dospěl! Úřední blb, v té nej
slavnější ze svých podob už od počátku vyčleněný z mužstva, povýšil na
konec na ordonanc, ucho mezi šaržemi, ale u kumpanie funkcionář, mezistupínek válečné mašinérie, kterou popírá jen verbálně a v závětří. Usta
vičné kušnění hospodského vtipálka nemění nic na jeho rybí němotě k
podstatě dění, jehož víry proplouvá hladce, protože s proudem. A už ani
stopy po činu, v kyjevské versi (literárně neústrojně) proklamovaném!
Tento zralý Švejk se cítí nejlépe v obnošené uniformě a v řadě, byťs drob
nými výhodami poslíčka. Jeho devisou je “maul halten, weiter dienen...
und überleben”. Přežít! Proto je pokus vtěsnat nebožtíka do maskáčů
“uvědomělého bojovníka” nejen zjevným przněním mrtvol, nýbrž i čirou
mystifikací - nesrovnatelnou však s autorskou lstí, s jejíž pomocí je dobrý
voják současně připitomělým prosťáčkem i protřelým chytrákem (vzpo
meňme jen rychlé proměny rolí ve scénách s čahounem a tlusťochem v
hospodě na “Kuklíku” a později u feldkuráta, jednání, které čahoun prá
vem pokládá za “mizernou zradu”, vzpomeňme i obdobné proměny po
jmenování ordonancí atd.) Ale autor - na rozdíl od recensentů - práší,
mlží, ba i mystifíkuje v literární nadsázce, která se proměňuje v uměleckou
pravdu. Ta sice nevítězí, ale pravdou zůstává, i když nevytvořila hrdinu!
II.
Hašek a Švejk anebo o stěhování duší:

Co papíru bylo už popsáno zkoumáním, zda je autor sám Švejkem či
jednoročním dobrovolníkem Markem-nebo obojím. Životopisci, včetně
sběratelů anekdot, už dávno zjistili, že v ulici Na bojišti, kde Hašek žil od
svých 5 let (nejprve v domě U blázince, pak v sousedním Zelingrovském)
byl nejen - dnes devisový - hostinec U Kalicha, nýbrž i v čp. 10 (tedy přímo
U Kalicha) domovníkem jistý Josef Švejk. Tvrdí se, že v r. 1911, kdy se
v Haškově zápisníku objevila poznámka o “pitomci u kumpanie”, navští
vil autor tento hostinec a pohovořil i s p. Švejkem a jeho synem, který se
jmenoval stejně jako otec.14 Přinejmenším jméno tedy bylo vzato ze sku
tečnosti, neboť skutečným sluhou nadporučíka Lukáše byl u 91-tých
cihlářský dělník Strašlipka, zjevem ani minulostí Švejkovi nepodobný.
Obchodník se psy byl zato sám autor a to v prosinci 1911, kdy si ženatý
Hašek opatřil (na jméno své paní roz. Mayerové) živnostenský list oprav
ňující ho - ve shodě s pozdějším hrdinou - k tomuto obchodu pod hrdým
označením Kynologický ústav. Ten ovšem zkrachoval, ale přinesl zisk
české literatuře a to nejen ve Švejkovi, nýbrž i v četných humoreskách.15
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Shody s Markem jsou opticky výraznější: Hašek narukoval k infanteristům do Budějovic v únoru 1915 a to “nápadný figurou i oblečením. Na hla
vě měl nízký cylindr, jaký mívali pražští fiakristé, nosil dlouhý šosatý ka
bát, snad po nějakém venkovském faráři, polovysoké boty...” Později u
jednoročáků způsobil v opilosti výtržnost a byl hlídkou (dělostřeleckou)
zadržen a arestován! Tam však vystřízlivěl a když zrána škola jednoročáků
vycházela na cvičiště, provázel ji Haškův silný křik: “Wo ist die Humani
tät?” (Kde je humanita?)16 Z těchto anekdotických záběrů však nikdo,
kdo zná Flaubertovo: “Madame Bovary jsem já!”, nemůže konstruovat
autorovu identifikaci s tou či onou postavou. Vnějších podobností je v
celém Haškově díle nespočítané a omezíme-li se jen na Švejka, na tucty:
autor sám byl vyhazován z blázince, kde se dožadoval předplacené stravy;
sám vystavoval i falešné rodokmeny prodávaným psům atd. Nicméně spor
o identifikaci není sporem statistickým a mezi oběma favority - Švejkem
a Markem - nerozhodne dle mého soudu ani myšlenkový rozbor textu,
nemluvě o jeho formálním zkoumání. Vždyť jestliže Markovy tirády zře
telně připomínají Haškovo volební kortéšství ve službách Strany mírného
pokroku v mezích zákona,17 nalezneme obdobu Švejkových myšlenek i
příběhů v mnohých dřívějších textech, odrážejících - dosud nevykrystalisovaně - Haškův anarchistický odpor k dobovým institucím v politice i v
literatuře, jakož i jeho pesimistický či přímo nihilistický pohled na život
vůbec. Obojí, soudím, vyvěrá z hloubky Haškovy osobnosti a jde-li vůbec
o spor, pak je neoddělitelně spojen s autorem a s jeho - i s naší - dobou.
Švejkova lidovost je i Haškovou lidovostí, kterou jistě nelze vykládat jako
příklon k politickému programu později vzniklého režimu.18 Markova ne
chuť k šaržím a profousům, jeho provokativně nevojenské vystupování i
oděv, sklony k intelektuálskému plácání, vše, co oberst Schröder při raportu shrnul ze svého oficírského hlediska pod pojem “ožralý inteligent”
je také Haškovou podobenkou. Ostatně autor si mnohé motivy svého
Švejka vyzkoušel předem v humoreskách a tyto zčásti prožíval.19 Osobně
se proto přikláním k názoru, vycházejícímu ze schizofrenní podstaty každé
tvorby, že autor je zčásti obsažen ve všech svých figurkách, včetně snad
té báby Plejzerky. (Dochoval se na př. Haškův “Účet pro Josefa Ladu... za
ošetřování v jeho nemoci”, kde jsou i tyto položky: “podání obkladku
malého - 5oh.; šest cest dolů pro čaj a černou kávu á 30oh.; osm odnesení
J. Lady na záchod á 50oh.” atd. Na cestách s Kudějem se převlékal za
“starou Blažkovou”, v kteréžto roli též vystupoval ve vlastních kabare
tech...20 Jenom svět pánů oficírů, těch “ušlechtilých samců v uniformě”,
byl Haškovi zřetelně cizí - Švejk by řekl - a naopak! Nelze však spravedlivě
rozhodnout, zda tomu bylo pro autorův antimilitarismus, či zda podstat
nější roli hrál jeho velmi zdrženlivý vztah k sexu. Vždyť anarchista, superarbitrovaný nevoják a buřič Hašek byl kupodivu vyznamenán nejen za
svého legionářského působení, ale už předtím na c. a k. straně fronty, při
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čemž obě medaile nejsou obvykle vzpomínány ani těmi, kdo Haška ztotož
ňují s Markem a z obou konstruují pacifisty či pozdější “uvědomělé boÍovníky” - ani kritiky, spojujícími mnohé nehezké rysy jeho povahy se
Jvejkovou zbabělostí a lstivostí otroka.21 Celý spor dle mého soudu patří
nejspíše do oblasti bádání kuchaře okultisty Jurajdy s jeho theoriemi o
stěhování duší, také proto, že po léta odváděl badatele či ty, kdo si jimi
přáli být, od skutečných problémů díla. Ten nejpodstatnější musí být
zřejmý každému pozornému čtenáři, ačkoliv byl dosud jen málo a zčásti
tendenčně interpretován.22 Je to rozpor mezi strhujícím, protože umě
lecky pravdivým Švejkovým líčením a plytkými autorskými spojovacími
texty, které téměř činí dojem protokolárních vložek. Praktik Jan Werich,
který Švejka převyprávěl na deskách Supraphonu, poznamenává:
“...sranda přináší naději a kde je naděje, ie život. Tohle všechno je daleko
lépe řečeno ve Švejkovi. Pokud to říká Švejk, nebo sapér Vodička nebo
Ságner, nebo jednoročák Marek, či Baloun, nebo ten prastarý ovčák někde
u Putimi, všichni to říkají, každý svými slovy. Jenom když Hašek se to
pokouší říct, tak to nějak pokulhává... Nu a tu je ona záhada. Jak je možné,
že v přímé řeči, v postavách, které žijí... že všude tam je Hašek geniální...
kdežto tam, kde mluví sám, jako by si šel génius zdřímnout... Švejkův
Hašek či Haškův Švejk?”23 Nebo jinak:
III.
Haškova pravda - Švejkova lež?

Toto je otázka po smyslu celého díla. Straní autor vědomě svému poživačnému, zbabělému a protřelému hrdinovi do té míry, že jazykem lokálkáře záměrně zesměšňuje vlastní věcné korektury k oslňujícím švejkovským hyperbolám a tak dává cynickému prášení pečeť umělecké pravdy?
Tuto domněnku interpretoval pražský kritik z jiných ideologických po
sic jako snahu “neupozorňovat na osobu autora, přiblížit se anonymnímu
projevu lidovému a jeho prostřednictvím soustavně vyvracet oficiální
představy o životě.”24 Jestliže však předpojaté brýle odložíme, pak máme
v ruce důkaz mistrovské metody, která směřuje k cílům kumštu vlastnímstrhnout čtenáře! Neboť Švejk je důležitý, nikoliv jeho autor - to je legi
timní potřeba díla a chvályhodná zdrženlivost tvůrce. Osobně nevylučuji
ani možnost “géniova zdřímnutí”, vždyť Haškovy četné humoresky psané
zjevně pro výdělek svědčí o talentu, ne však o autorské odpovědnosti. Bez
té ale nelze vytvořit vrcholné dílo a lze zvažovat, zda Haškovy i tak vypjaté
síly nestačily k udržení stylové čistoty jádra románu - Švejkových epických
výlevů - nikoliv už ovšem k budování příběhu posunujícího vlastní děj.
(Ten je vlastně Švejkovou “maršrutou”, jízdním řádem jeho putování.)
Ať už byla tato konstrukce volena záměrně, či v sebepoznání autorských
slabin a jejich taktickém využití anebo z čiré intuice (s ohledem na dřívěj52

ši podoby téhož námětu však představu pouhé improvisace vylučuji), tvoří
výsledné dílo jednotu a spojovací text působivý, protože nenápadný rá
mec Švejkovým explosím. Což ovšem neznamená nic jiného než zjištění,
že Hašek není Švejkem, ale je jím také a že všichni, kdo se nechají strhnout
uměleckým výkonem autora, stávají se současně obětmi Švejkova “defaitismu a obrovité triviality” (A. Novák). Souhlasím, ale připojuji: také
jeho živočišného optimismu, jeho spontánní lidovosti, jeho demokratické
straníckosti malým a bitým, ba i jeho vzpoury, kterou vyčteme z jeho škle
bů. Vždyť “Švejk nesabotuje skutečný heroism a skutečný patriotism,
nýbrž jen heroism a patriotism kašírovaný.” (F.X. Šalda25). Takovou
sabotáž by měl však provádět každý myslící člověk i celý národ a se vším,
co destrukce vnáší do lidských povah negativního, bychom se měli umět
vypořádat. To se nám ale nedaří a obrazem doby zůstává proto zakázaná
Haďákova karikatura z 60tých let, kde lva ve státním znaku nahradil
přikrčený Švejk. Jestliže jsme mu podlehli, či podléháme - neměl vlastně
pravdu?

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

F. X. Šalda, Kritické glosy k nové poesii české, Melantrich, Praha 1939
Josef Petrtýl, České humoresky, Elk 1947
A. Novák, Dějiny české literatury - Česká vlastivěda, Díl VII, Praha 1933
J. Fučík, Čehona a Švejk, dva typy z české literatury i života, článek z r. 1939,
knižně ve svazku: “Milujeme svůj národ”, Svoboda, Praha 1951
I. Olbracht, článek z r. 1921, cit. dle: “Bibliografie Jaroslava Haška”, Radko
Pytlík-Miroslav Laiske, Státní pedagog, nakladatelství Praha, 1960
J. Hašek, Velitelem města Bugulmy, vyšlo v Tribuně č. 19/1921 - cit. dle kniž
ního vydání v Torontě, 68-Publishers, 1976, s předmluvou Jana Beneše
Tyto spory - ve vlasti předválečného data - proběhly znovu v nedávných le
tech exilovým tiskem, aniž přinesly k cit. soudům podstatné
“Jaroslav Hašek ve fotografii”, Čs. spisovatel, Praha 1958, str. 138
Tamtéž, str. 42
První knížka o Švejkovi obsahovala i náhodně přiložené humoresky jako:
“Řádný učitel”, “Dědictví po Františku Šafránkovi” a j.
Nejprve jako fejetony v časopise “Čechoslovan”, pak v sešitku jako 3. svazek
knižnice téhož, to vše v Kyjevě, v r. 1917
Haškovo před - i poválečné psaní do listů s různým politickým zabarvením
nebylo tvorbou, á la these, protože redakce si zachovávaly značnou nezávislost
na svých vydavatelích, jakož i autonomii jednotlivých rubrik. Na př. Radko
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13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)
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Pytlík, obhajující Haškovo přispěvatelství do “buržoasních” listů, uvádí:
“V Českém slově se Haškův odstup od politiky nár. sociální strany zvětšuje
a to je příznačné, právě v době, kdy je přímým spolupracovníkem listu...
Nesprávným ztotožněním Haškových názorů s polit. linií časopisů, v nichž
otiskoval své práce, dojdeme k naprosto mylným závěrům... ” Souhlasím,
ale nemohu nepřipomenout, že podobný odstup si R.P. neuhájil (“Bibliogra
fie J.H.”, str. 23, cit. shora).
Zde, jak tvrdí přítel, se měl J.H. setkat mimo jiných i s Mussolinim jemuž
prý dodal materiály ke knize o husitství (píše Břetislav Ludvík) jehož jménem
poctil kumpán Hašek ve Švejkovi probodnutého obchodníka dobytkem,
v knížečce píše pro zasmání: “Kdo je Jar. Hašek”, Orbis, Praha 1946.)
V Kovařík, Literární toulky Prahou, Albatros, Praha 1980, str. 271
Knižně: Můj obchod se psy a jiné humoresky, Praha 1915
Lidský profil J. H., Korespondence a dokumenty, Čs. spisovatel, Praha 1959,
přetištěná vzpomínka J. Kejkly: Jak to bylo v bitvě u Chorupan, str. 173
J. Hašek, Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, Čs. spisovatel, 82
Hašek sám: “Co to bylo za spolek?... Nešťastnou náhodou jmenoval se Sy
rinx, což znamená píšťalka pasáka vepřů ve starém Řecku. Zakladatelem to
hoto spolku byl Roman Hašek, můj bratranec...” (Dějiny, cit. shora, str. 159svazek obsahuje i jiné satiry na dobové literátství, na př. “Básník Racek”)
Toto připomíná Milan Jankovič ve studii: Umělecká pravdivost Haškova
Švejka, Rozpravy ČSAV, sešit 10/1960, ale komentuje ovšem ze známých
posic: “Rozhodný přesun... k literárním projevům anarchistického, sociálně
již určitějšího buřičství a dále ke konkrétnímu vidění revolučních sil měl
ovšem své společenské příčiny... “U Haška nicméně i příčiny vyplývající z jeho
povahy i situace-revoluční síly viděl přitom pro mnohé až nepříjemně konkrét
ně! (Viz levicový pokřik po vydání jeho “Bugulmy”.)
Tak na př. v črtě “Obecní vězení” se vypráví o tuláku, který šel omylem žebrat
na četnickou stanici; rozhovor z povídky “Výzkumná cesta” nápadně připo
míná dialog Švejka s Brettschneiderem (obojí v: J. Hašek, Črty, povídky a
humoresky z cest, KLHU Praha 1955) - ukázky za četné jiné...
Z povahy “účtu” - otištěném spolu s fotografií Haška v dámských nedbal
kách na str. 73 již cit. publikace “J. H. ve fotografii” - je zřejmá i povaha
tehdejší Ladovy “nemoci”. Zda byla suma proplacena není známo, Lada sám
vypravuje ve své “Kronice mého života” (Čs. spisovatel 1960) o vyplácení by
tem stravou - ba i jinak! K témuž vypráví Kuděj (“Ve dvou se to lépe táhne ve třech hůře”, Svěcený, 1927), že Lada onemocněl později doopravdy, ale
Hašek, vyslaný na nákup léků, zmizel - nadobro... Toto k pochůzkám. Co se
týče kabaretů se “starou Blažkovou”, pořádaly se tyto z největší části improvisovaně a to v několika podnicích, z nichž nejznámější byl noční podnik
Montmartre, v domě U tří divých v Řetězové ulici... (Podobně se však hrálo i
V Kopmance - později Na Balkáně - a jinde.)

21) Vlastnoruční poznámka obrlt. Lukáše z 19. srpna 1915 o vyznamenání pří
slušníků 11. setniny 91. pěšího pluku... kadeta Bieglera (povýšeného již na
práporčíka) a jednoročního dobrovolníka Haška stříbrnou medailí za sta
tečnost II. třídy... je otištěna v knize “J.H. ve fotografii”, str. 90 “Rozkaz 1.
stř. pluku Mistra Jana Husi z 21. 10. 1917” jímž je “Jaroslav Hašek, střelec
1. stř. pluku M.J. Husi t.d. u nestrojové roty, vyznamenán za zásluhy v bitvě
zborovské a tarnopolském ústupu medailí sv. Jiří IV. stupně” je otištěn v již.
cit. knize: “Lidský profil J.H.”, na str. 184.
22) Srovnej shora uvedenou studii Milana Jankoviče, str. 19 a další
23) Osudy dobrého vojáka Švejka, vypravuje Jan Werich, Supraphon, Praha 1968
24) M. Jankovič, str. 19; k témuž problému důkladněji: F. Daneš, Příspěvek k
poznání jazyka a slohu Haškových Osudů..., Naše řeč, č. 3-6, str. 124-139
25) Oba citáty z uvedených děl A. Nováka a F.X. Šaldy

55

Poslední svědectví o židovském maloměstě
Hana Svobodová

“Anobrž odejmi hněv od srdce svého,
a odvrať zlost od těla svého;
neboť dětinství a mladost jest marnost. ’’

Kazatel, XI, 10
Poslední dílo Karla Poláčka Bylo nás pět, román o maloměstském dětství, bylo
napsáno a po válce posmrtně vydáno za zvláštních okolností. Poláček psal totiž
tento román za okupace, před deportací do Terezína a Buchenwaldu, odkud se už
nevrátil. To samo o sobě by navodilo čtenářův sentiment, i proto, že tyto okolnosti
vzniku díla zde poprvé umlčely autorovu ironii. Ale od první stránky román Bylo
nás pět žádný čtenářský sentiment nevyvolá, naopak vytvoří dokonale autentickou
idylu dětského světa. Že je v podtextu opět tragikomická, není v kontextu Poláčko
va díla nové.
Kromě refrénovitě opakovaného “bylo nás pět”, které se poprvé objeví v názvu
knihy, má rovněž nápadnou frekvenci časté, až stereotypní zaklínadlo “pravil” v
ústech chlapce Petra Bajzy. Je to opět u Poláčka opakovaná role vypravěče - ko
mentátora, jehož formální nehovorové “pravil” prozrazuje záměr Poláčkovy ko
miky - konfrontovat dvě stylové roviny: formální diskurs na pozadí přirozeného
světa dětí. Tento v ústech chlapce komický prvek je ekvivalentem biblických syno
nym “děl”, “řekl”, “odpověděl”, uvozujících nepřímou řeč Starého zákona.
Příležitostí k Poláčkově specifické komice je zde i konfrontace času Starého zá
kona s vlekoucím se časem maloměstské nudy. I čas vzniku knihy, i její osud na po
zadí osudu autorova dovolují tuto paralelu vyslovit. Ta pak otevírá problematiku
posledního Poláčkova románu.

Ve výběru tvárných prostředků navazuje Poláček v románě Bylo nás pět na svá
raná díla. I zde používá postavu pozorovatele - vypravěče, metodu drobnokresby,
záměrně užívá stereotypních klišé, používá konfrontace stylových rovin. Už ve
svém cyklu o okresním městě využívá Karel Poláček groteskně posunutého motivu
rodiny a dítěte na maloměstě. V tomto posledním románě došlo ale ke kvantitati
vní změně Poláčkových tvárných prostředků, nejen k pouhému posunu jejich vari
ant.
Základní tvůrčí metodou románu je vypravování chlapce - v první osoběa v pří
tomnosti. Kontrast této přítomnosti s podtextem melancholie z dětského světa ne
návratně minulého - je pak sugestivnější. Román začíná časným létem (mluví se o
blízkých prázdninách). Rozsáhlou expozicí je pak vyprávění o létě a o podzimu
klukovských dobrodružství. Epizodou s cirkusem a motivem slona začíná pak vý
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znamná pasáž o Petrově nemoci; zabírá 96 stran, to je téměř polovina knihy. Násle
duje pak jen kratičký závěr (3 strany).
Pasáž o nemoci, ve které významová linie románu vrcholí, obsahuje řadu auto
biografických jinotajů, které, nevysvětleny pak rychle spadají do kratičkého tří
stránkového epilogu Petrovy rekonvalescence. Petr je malátný, jakoby pouze ote
vřel oči po dlouhé horečce. Ze skutečného světa předjarního městečka uteče do
horečného snu o cestě chlapců se slonem do Indie a ve snu zamění dobrodružství se
skutečností - se svou nemocí, se svou rodinou a se svým městečkem. Tam, kde se
mají roční doby Poláčkova příběhu setkat a utvořit kruh koloběhu dětského roku,
je vyprávění přerušeno snovou cestou nemocného Petra do Indie; zbývající kratič
ké období jara nechává pak autor nevyplněno.
*
Časné jaro Petrova uzdravení se nespojí s raným létem počátku románu, kruh
se neuzavře, stejně jako sám román končí neuzavřen, bez tečky, Petrovou nejed
noznačnou závěrečnou větou: “To se mně chce - spát - -” (Bylo nás pět, Praha
SNKL 1958, str. 230. Všechny další citace budou z tohoto vydání.)
V kapitolách o Indii je řada narážek na hochovu slabost a bezmocnost v cizí
zemi, které jsou významné v souvislosti s širší sémantickou rovinou osobních
výpovědí: “... pravil jsem: Nechte si to, jo? Já vám taky nic nedělám, on však po
rád křičel, že musím na tu obec, jelikož dávám špatný příklad a jsem černá ovce
mezi bílými...” (str. 224). “Ono se to rvalo všecko, venku před chrámem se prali
lidi, koně i krávy, prali se i psi i ptáčkové na stromech, i motýli na zahradě a
mouchy v kuchyni, a každý dělal, co mohl...”
“... vším je vinen ten kluk Bajzův, ten je všeho původa a nic nenechá bejt. A pan
maharadža odvětil hlubokým hlasem: To je prauda praudoucí, pročež vzhůru
na něho! A rázem ustala rvačka a všecko, lidi, šlechtici, kluci, dobytek, panstvo,
kněz i kostelník, ano i princezna se řítili na mě, jako bysem já za všecko mohl, a
já jsem přece nic neudělal, a ještě jsem jiné napomínal ke slušnosti a teď bylo vše
cko na mně. Potýkal jsem se udatně, ale co to bylo všecko platné, když jich byla
přesila, všichni byli najednou proti mně, tak jsem chtěl utéci, ale ono to vůbec
nešlo, nohy mne nechtěly poslouchat, jakoby patřily cizímu, a já jsem začal kři
čet: “Ať mě nechají, když jim nic nedělám! Oni sami začali, já jsem si hleděl své
ho a teď je všecko na mně!” (str. 225-226)
V době, kdy už jezdily trasporty do Terezína - a i transporty s dětmi - nejsou
tyto pasáže “dějovou oklikou z nouze”, ale, jak ještě ukážeme dále, mají význa
movou funkci v kompozičním plánu knihy. Refrénovitě opakované pasáže:
“zase je všecko na mě, ačkoli vůbec, ale docela nic nedělám” mohou být označe-

♦ Srovn. se článkem Milana Blahynky: “Život a sen v Poláčkově románě o klucích”, Host do
domu 1955, str. 36-37. Na rozdíl od M. Blahynky se domnívám, že epizoda o Indii není dějová
oklika z nouze, z bezradnosti a z časové tísně, ale kolize zákonitá. Poláčkovým cílem zde ne
bylo pouze ukázat koloběh dětských her v průběhu jednoho roku. Kronikářský postup vystří
dat 4 roční doby neznamená ještě záměr napsat kroniku. Na tomto pozadí vytvořená dětská
idyla má hlubší smysl a právě pasáž o Indii je významovým vrcholem knihy.
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ny za alegorické. Stejně i ústřední refrén “bylo nás pět” se opakuje především v
pasáži o Petrově nemoci. Jeho minulý čas v kontextu s vyprávěním v přítomno
sti zdůrazňuje smutek vzpomínky: “Když jsem uviděl tatínka, tak jsem se uspo
kojil, jelikož tatínek je ze všech nejsilnější a každého přemůže, takovou jim dá,
no, uvidíte!... a maminka pravila jemným hlasem: Ale, ale, Petinko, kdo bude
takhle vyvádět? A já jsem ještě trochu brečel, ale ne moc a pravil jsem vyčítavě:
Vy jste šli pryč jakoby nic a nechali jste mne tam samotného, abysem se pral se
všemi...” (str. 226)
V souvislosti s okolnostmi vzniku díla považujeme tyto pasáže za biografické,
také proto, že jejich významovost Poláček v pasáži o Indii stupňuje a nechává je
pak v krátkém závěru románu vyznít do opět významové melancholie: “Co asi
dělá pan maharadža s paní maharání a co ta princezna? Co dělá krejčí Brabec s
paní Brabcovou, co ti hadi, tygři, sloni, opice a ostatní domorodcové? A jestli
pak má Jumbo ještě tu hezkou červenou čepičku a pamatuje se na toho, kdo mu
ji koupil? A co Indie? Je vůbec nějaká Indie, či se vyskytuje jenom v atlasu?” (str.
226-227) “... a strašně mně bylo líto, že by z těch podivných dobrodružství nemě
lo být nic, že by to mělo být jenom mámení a přelud. I hrozně jsem tesknil po In
dii, kde jest všechno krásné, nejkrásnější na světě. Doufal jsem, že aspoň na noc
mě přijde Indie navštívit, ale ona nedala o sobě vědět. A já jsem si porád nemohl
v hlavě srovnat: Bylo, bylo a najednou není nic?” (str. 229) “Mám nohy vrabčí.
Zkoušel jsem se projít po pokoji, ale nesvedl jsem to. Bylo mně dusno a hlava se
mně točila. Myslím si, že bych nepřemohl ani Vendu Štěpánkového. Ale já brzo
okřeju a zesílím a pak se každému postavím. Á - no! To se mně chce - spát —”
(str. 230)
Že jsou tyto pasáže alegorické mohou doložit i pasáže z Poláčkova osobního
deníku z r. 1943, i ústní a písemná svědectví o Poláčkově náladě za okupace i v
Terezíně. Jsou i dokladem zmenšujícího se odstupu autora od látky, odstupu,
dříve v Poláčkově díle tak výrazného.
Hlavní postavou v románě je dítě, chlapec. Dětské figurky se mihnou i v ra
ných Poláčkových sloupcích, jsou ale epizodické, jakoby náhodně zachycené
reportérem na ulici. Pokud se u nich na chvíli zastaví, pak často s ironickým ko
mentářem, neboť děti byly dosud u Poláčka pouze živým inventářem malomě
šťákovy domácnosti. Jen Poláčkovy pohádky (Edudant a Francimor) jsou sou
stavnějším projevením zájmu o dětskou tematiku. V románu Bylo nás pět se
však motiv dětí výrazně změnil a stal se ústředním tématem.
V raných souborech sloupků a fejetonů byly věcné detaily Poláčkových pozo
rování nejprve kupeny a řazeny náhodně, tak jak to přinesla denní praxe žurna
listy. Teprve jejich nakupení a konfrontace (pomocí montáže věcí - fetišů či
montáže stylových rovin) poskytly látku pro složitější reflexe. Právě prvky iro
nie nebo melancholie fejetonistových reflexí jsou motivovány často vzpomínka
mi na dětství na malém městě. Vyskytují se epizodicky v raných dílech, v pozděj
ších románech jsou už promyšlenými tvárnými prostředky charakteristiky po
stav a popisu všednodenního habitu maloměšťáka. V románě Bylo nás pět Polá
ček melancholické asociace zhmotňuje ve fetiše z potřeby zadržet, zhmotnit
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vzpomínky. Podobné pasáže známe už z raného Poláčkova díla: “... srdce mu
sevřela ona hrozná nuda, proti níž není léku a která vzniká, jestliže opět a opět
jest nám setkati se s něčím konstantním a neměnným. Lokálnímu reportérovi
vyvstal najednou v duši obraz rodného městečka. Je pátek a celá atmosféra je
naplněna vůní buchet. Takové horko, že i mouchy na stropě usínají.” a dále:
“Podobám se housence otakárka fenyklového, která je taková hranatá a má pe
stré tečky... Měl jsem ji v krabičce a pozoroval jsem, jak se zakukluje. Nejprve
upadla v nehybný klid a ztuhla. Potom se začala potahovati bílými nitkami...
Potahuji se bílými nitkami... Potřebuji pouze zvednouti páku a již moje postel,
podobná aeroplánu, zvedne se neslyšným pohybem, a skrčíš-li se pod peřinu,
můžeš pozorovati cizí krajiny... (Lehká dívka a reportér, str. 14, 137)
Stereotypy těchto fetišů mají funkci symbolů, i když je Poláček záměrně ne
chává v rovině rekvizit. (Např. v úvodní kapitole Bylo nás pět vidíme rozdíl mezi
popisem vývěsního štítu kupce Bajzy a charakterem dětského fetiše - symbolu,
koňské hlavy nad povoznictvím.) Jejich kaskádovité rozložení je zde součástí
kompoziční struktury, zatímco dřívější statické konfrontace byly zdrojem ko
miky především situační. V rámci této základní struktury Poláček používá pro
línání fetišů hmotných se stereotypy z oblasti jazyka. (“Maminka mne musela
chlácholit a pravila, že ta hlava mně nic nemůže udělat, protože je dřevěná, (str.
*
21)
Poláčkův motiv rodičů a dětí se příliš nepodobá tradičnímu zpracování toho
to tématu, jak je známe z realistického románu - i když by habituální podobno
sti rodinného života v Poláčkových románech k tradičnímu realistickému ro
mánu ukazovaly. Vztah rodičů a dětí Poláček nechápe ani jako generační spor,
ani jako smysluplnou generační následnost. Slepá náhoda, pocit trapnosti z exi
stence, určené absurdní zařazeností do rodiny, střetávání protikladných povah
lidí odsouzených žít pod jednou střechou - to vše vyvažuje Poláček zvláštní idy
lou a něhou, někdy poněkud groteskní, jak ji známe i odjinud v židovské litera
tuře a ostatně také z Chagallových rodinných motivů. Například snové létání
v povětří v prózách Hedvika a Ludvík a Edudant a Francimor najdeme i v ro
mánu Bylo nás pět: “... pročež jsem popadl maminku a tatínka za ruku a vysko
čili jsme ze dveří a vyletěli jsme do výšky a letěli jsme porád výš a výše, až naše
město bylo malinké jako krabička s hračkami a lidé byli jako pinkalinky, a byli
jsme hrozně vysoko. A Krystýna utíkala za námi a nesla koš s prádlem, a jak utí
kala, tak rozhazovala po nebi košilky, podvlékačky, jupičky a živůtky a vítr do
toho foukal a kusy prádla pluly po obloze (...) a tatínek pomáhal mamince ská
kat přes obláčky, ona si stoupla nohou na jeden a tatínek jí podal ruku a ona
skočila na druhý obláček a bála se, aby se nesmekla, jelikož měla vysoké kram
flíčky...” (str. 219-220)
* Podle osobního sdělení Poláčkovy dcery Jiřiny Jelinowitzové Poláčkova vlastní zkuše
nost rodinná idylická nebyla. Jeho vlastní matka brzy zemřela (srv. něžnosti k mamince v
Bylo nás pět a pak v Okresním městě vztah bratří Štědrých k nevlastní matce. Tatínkova sta
rostlivá péče o Péťu nemocného spálou v románě Bylo nás pět je opakem Poláčkova vlastní
ho mnohem drastičtějšího dětského zážitku při témže onemocnění.
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Tyto asociace snů dítěte o česko-židovském domově připomínají Chagallovy
básnické návraty k rusko-židovskému Vitebsku. V románě Bylo nás pět jsou ale ly
ričtější než je groteskní a zatuchlé prostředí rodiny z románového cyklu o Okres
ním městě.
I pitvornost jeho dřívějších grotesek v posledním Poláčkově románu zlaskavěla.
Dříve ironizovaná obchodnická hantýrka zní nemocnému chlapci jako tatínkovo
laskání: “...pan maharadža se nechal slyšet, že se nechá vidět...” I slon mluví ob
chodnickou hantýrkou: “že jsem nadělal houf peněz (...) od toho momentu na nic
nesáhnu a budu mít do smrti vystaráno.” (str. 154) Stěžuje si na příbuzné jako ob
chodníci v městečku: “Indie byla plná drbů.” - a kluk Pepek Zilvar mluví “řeči”
jako dospělí v krámě pana Bajzy.
Námět románu Bylo nás pět se objevil už v Poláčkově fejetonu Paměti o válce ry
chnovské (Lidové noviny 29. 12. 1935). Všimněme si, jak Poláček fejeton rozpraco
val a o jaké charakteristické rysy román narostl oproti tomuto fejetonovému náčrt
ku. Fejeton vypráví o válce rychnovské ve třetí osobě. V románě Bylo nás pět vyprá
ví chlapec v první osobě. Středem pozornosti není už habitus městečka, posouvá se
na druhé místo, až za postavu chlapce-vypravěče. Humor úvodní části fejetonu popis dějiště klukovské bitvy - je založen na stylovém posunu a parafrázi Caesaro
vých Zápisků o válce galské: “Celý Rychnov jest rozdělen na tři části, z nichž jednu
obývají Dražáci, druhou Habrováci, třetí pak, která od hostince Na Purku podél
nádraží směrem půlnočním až k Zubanům se táhne, Ješiňáci. Z těchto tří národů na
prvním místě jest jmenovati Dražáky. Jest to mírumilovný, bohulibý kmen, jehož
sídliště je na čtvrti, zvané Na Drahách, ale zabírá také celou ulici Židovskou, čili
Palackého.” (Citace je z reedice Okresní lidové knihovny v Rychnově nad Kněžnou,
1962, str. 3.) Tatáž scéna je v románu Bylo nás pět popsána osobněji: “My, kteří by
dlíme v Palackého ulici, jsme přátelé, ale ostatní jsou nepřátelé. (...) Kteří jsou ne
přátelé: To jsou Ješiňáci, ti jsou nejzlejší. Ostávají v Chaloupkách, jsou zrzaví a ma
jí obličeje pihovaté, takže jsou kropenatí jako boby zvané řezníci. Jejich území se
rozprostírá od hostince Na Purku, zabírá nádraží a cihelnu a táhne se až k dělnic
kým domkům zvaným Na Zavadilce. S nimi sousedí Dražáci, ale ti jsou zase faleš
ní. Nejraději by byli na obě strany. Jednou jdou s námi, podruhé zase s Ješiňáky.”
(str. 132) Poláčkova slovní komika je založena na obvyklé konfrontaci stylových
rovin, zde knižní, úřední či školské češtiny s řečí kluků. V uvedeném fejetonu použi
je k parodii frázi novinářskou. “Mezinárodní situace toho roku byla velmi neutěše
ná a na politickém nebi vyvstaly mraky, které věštily bouři. Ješiňáci se chovali vel
mi zpupně a netajili se úmyslem napadnout vlast Dražáků.” (Paměti o válce rych
novské, str. 8.)
Své často používané metody prostředníka - reportéra použil Karel Poláček i zde.
Ale reportér je už osobnost s vlastním světem. Je to už románová postava. Pro
střednictvím chlapce-komentátora, tak jako v Okresním městě prostřednictvím
komentátora-žebráka - dává Poláček dílu složitější dimenzi.: Dívá se z odstupu ne
obvyklých prostředníků - groteskního žebráka - či zde z pozice naivního chlapce.
Poláčkovi komentátoři jsou nestárnoucími svědky. Žebrák Chleboun je měšťák a
šosák, věčný groteskní svědek mrtvolné nehybnosti maloměsta, které nezměnila
ani válka. Chlapec Petr Bajza je nesmrtelný proto, že jeho příběh je vlastně posled
ním svědectvím o pitvorném panoptiku židovského maloměsta. Román Bylo nás
pět je jedna z jeho posledních kronik. Po válce se už skoro nikdo nevrátil. Tak skončila
definitivně historie židovských minorit českožidovských maloměstských diaspor. Po
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láčkův chlapec byl poslední, kdo vzal na sebe vnější znaky života českožidovského
maloměstského prostředí a právě z nich (z fráze a z neměnného koloběhu nudy) vy
tvořil prostor pro sen.
Postavu neosobního vypravěče, reportéra, nahrazuje Poláček ve svých prvních
románech postavami beletrizovaných lokálních reportérů (Lehká dívka a reportér),
soudničkářů (Dům na předměstí, Hlavní přelíčení), sportovních reportérů, kariko
vaných postavami amatérů kibiců (Muži v offsidu, Hráči). Výpověď Petra Bajzy,
chlapeckého hrdiny románu Bylo nás pětje osobní, na rozdíl od statického postoje
žebráka-komentátora v Okresním městě. Zatímco v Okresním městě žebrák ve
svých hadrech groteskně napodobuje fráze měšťáků, dítě je jako fráze nechápe a
zprofanovaná slova ozvláštňuje. (Fráze “pomůžu se ohánět”, “konkurenci zažene
me”, bere doslova.) Tento tvárný prostředek, jakýsi zázrak přeměny banality v čistý
tvar je třetí, poslední fází Poláčkova procesu ozvláštnění banality. (V první fázi ba
nalitu objevuje a karikuje ji z neosobního odstupu reportéra. Ve druhé ji karikuje
nakupením a novou banalitou.)
Autor chce vytvořit řád nejen tím, že strukturuje nakupené stereotypy a banality.
Z celé vývojové řady Poláčkova díla je patrné, že používá ukázněně svých prostých
žurnalistických tvárných prostředků: vizuálního detailu
konfrontace detailů
stereotypu detailu a jeho montáže
konfrontace stereotypů

Stereotypy statických motivů byly v raných dílech Karla Poláčka řazeny mecha
nicky. Pak, záměrně konfrontovány, dostávají i jiný rytmus i smysl: Zintenzívňují
emocionalitu nejen rytmem a melodií, ale tím, že pozbyly statické, popisné funkce,
staly se prostředkem citové komunikace. Typickým příkladem je opakovaný mo
tiv, se kterým si Poláček pohrává a bere ho vážně jako zaklinadlo. Je to refrén
“bylo nás pět”. Přerůstá tak funkci motivu a stává se symbolem. Je nápadné, že je
v samém názvu, a pak se mnohokrát opakuje. Všimněme si, jak: “V panské zahra
dě rostou ořechy a letos jich bylo děsně moc, pročež jsme tam vlezli a bylo nás
pět.” (str. 81) “A tak jsme šli na ty vosy a byli jsme tři. A když jsme šli, tak jsme
potkali Zilvara z chudobince a ptal se nás, kam jdeme. Když jsme mu řekli, že na
ty vosy, tak pravil, že půjde s námi. Tak jsme byli čtyři. Když jsme ušli kousek
cesty, tak jsme se ohlédli a Pajda utíkal za námi a uši mu plandaly a on se smál.
Tak nás bylo pět.” (str. 69)
V posledním románě Bylo nás pět Poláček svůj vztah k dříve vysmívanému
městečku pozměnil. Chce vytvořit harmonii, chce zachytit minulý svět dětství,
neztratit ho, a opakováním vyvolat jistotu, že byl, tedy že je, a učinit ho důvěrný
a hmatatelný. Toto je snad i záměr elegicky v minulém čase opakovaného refrénu
“bylo nás pět”. Opakuje se zvláště ve druhé třetině knihy, v pasáži o nemoci.
Tvar plurálu a minulý čas (“bylo nás pět”) elegický tón zesiluje, prodlužuje vzdá
lenost mezi samotou nemocného chlapce a bezpečím klukovské blízkosti. Dů
věrná, hmatatelná blízkost zde není navozena jen kupením detailů věcných, ale i
přívlastky, které tyto detaily výrazně ozvláštňují: “nádvoří bylo celé červené jako
pátek, když hraje kolovrátek” (182); “taktéž takoví malincí, ale docela malincí
ptáčkové, co vypadají jako barevná světýlka a já jsem si myslil, kdybysem je chytil,
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tak bysem si je dal na vánoční stromek, oni by tam seděli a každý by se na to kou
kal.” (191)
I čas je konkretizován ve fetiších dětských představ: “A hodiny ustavičně tikaly
a já jsem se divil, že pořád jdou a ani v noci si nedají pokoj. A pořád tak vážně a
pomalu šly jako náš pan notář, když kráčí z kostela, a ty stíny pořád huš! huš! jako
myšky, já jsem je rukou chytal, ale nikdy jsem je nemohl chytit.” (193)
Stereotypy kumulovaných frází, zesilované kupením a konfrontacemi, mění
charakter a dosud mechanické a převážně souřadné opakování zde dostává rytmus
poezie: “A co tam u vás? Ještě se tam chumelí? A v Lukavici se také chumelí? A v
Javornici se také chumelí? A co na Drahách? Na láni? Na Dubince? V Habrové?
Všude padá sníh? (str. 176) Otřelá slova, takto rytmizována a ozvláštněna, jsou
prostředkem poetizace, zatímco dříve měla ironizovat banální slovní zásobu
maloměšťáka: “Tomu jsme se všichni velmi divili, a když Eda viděl, že se díváme,
tak pravil, že jeden pán jim dával za Pajdu moc peněz a pravil, že je to zázrak pří
rody, ale my jsme poznali, že si to přidal sám od sebe, abysme se ještě více divili,
tak jsme mu pravili, aby nás nebavil, (str. 69) “Tak jsem na ně koukal a skutečně:
Pepek se koukal na princeznu, ona se zase koukala na něho, koukali se na sebe
porád pryč. Tak jsem to pravil všem hošům, a oni se taky dívali a viděli, že se na
sebe koukají a že spolu mluví, pročež všichni poznali, že spolu doopravdy chodí.”
(str. 194)
Tutéž funkci mají i slova z nářečí, smísená s obchodnickou hantýrkou, dětskými
průpovídkami a archaismy školské češtiny: “Jsou pihauky, které cucají krev (...)
nejsou tam pihauky, které cucají krev.” (str. 49) “Ale pan Fajst se porád na mě
díval, jestli si nemyslím ‘Pán Fajst, vepřovou zblajz, pak koupil koninu pro celou
rodinu!’ Já jsem si to myslil, ale on mně nemohl nic říct, protože jsem to neříkal,
a tak pravil...” (str. 61)
S tímtéž záměrem patrně Poláček personifikuje a včleňuje do dětské řeči i mnohá
onomatopoja: “já jsem slyšel, jak vítr křičí: Holá!” (str. 96) Autentičnost dětské ře
či výrazně vynikne v konfrontaci s frází jako jazykovou banalitou: “Maminko jedináčku, pravil jsem - já jí někdy říkám jedináčku, jelikož maminka byla jediná
a neměla ani bratříčka a sestřičku a kolikrát mně o tom vypravovala.” (str. 195)
Tentýž smysl poetizovat mají i literární pohádkové filiace: Maharadža dá Zilvarovi tři hádanky, zkouší ho z klukovských říkánek i hříček, Pepek Zilvar zpívá u
dvora maharadžova “Já jsem z Kutné Hory, jako Kalafuna s Dorotkou, kdyžjdou
do světa hledat dudáka ze Strakonic.” I scenerie barevných nádvoří slavnosti
v Indii, v Petrově snu ovšem, inspirují pohádky. Nápadně pohádka o Bajajovi.
Mechanické montáže slov, založené na povrchní konfrontaci významů stávají se
zde organickou součástí struktury textu. Opakování se změnou nebo podobností
významu je někde ještě zvýrazněno nadsázkou: “děsně mával taktovkou, aby opice
silně hrály. Mně se pořád zdálo, že ten kapelník je silně podobný panu Rektorysovi.” (str. 214) “zpívali ‘Vy zelení hájové’ajiné písně, přičemž Zilvar zpíval druhý
hlas neobyčejně hlubokým hlasem.” (str. 198) “Asi milion nebo sto slonů, nebo
ještě víc” (str. 117) “zápach (...) se ozýval” (str. 150)
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Jednoplánové hromadění - působivé pitvornou monotónností - nově stylisticky
využívá míšením s východočeským nářečím: “že to není prauda, jelikož vrdloužou,
aleje to všecko prauda.” (str. 191)
Fráze obchodníků z maloměsta, slova z východočeského nářečí, i fráze, kterými
mluví zvířata v Indii stejně jako obyvatelé městečka, se mísí a tvoří jednotu v po
hádkovém, snovém světě: “pan maharadža se nechal slyšet, že se nechá vidět”
(str. 213); “paní maharání se ptala: Tak co bude s tím ďoučetem?” (str. 202); “Had
se na mne podíval přes skřipec a děsně zasyčel a sápal se po mně, řka: To se ti ne
vyplatí, ty mlacáku jeden mlacácká, já tijednumajznu, že uvidíš!” (str. 171) “Jumbo odvětil: Proto chci tu červenou čepičku, jelikož se v mém příbuzenstvu moc
mluvilo o tom, že jsem se dal k cirkusu a že tím pádem jsem to daleko přivedl,
že páni na mne moc dají a že jsem nadělal houf peněz. A mluvili řeči, že až přijdou
domů, že si koupím bungalov a od toho momentu na nic nesáhnu a budu mít do
smrti vystaráno.” (str. 154) Tam kde byly dříve tyto jazykové deformace příle
žitostí ke grotesce (raná próza Hedvika a Ludvík), jsou zde součástí konvence
snu a dětské naivity. “Zilvar se chlubil, že jeho tatínek jest nad všechny žebráky
postavený, jelikož si nejvíc vyprosí, takže ho ostatní musejí poslouchat. A v noci
moc kašle, poněvadž má sraženou krev. To povídal, a byl moc hrdý.” “Pan Zilvar
byl ve válce, nepřítel na něho vystřelil z děla, pročež teď chodí po domech žebrat
a nohu má dřevěnou.” (str. 88) Jen výjimečně přeruší idylu příběhu naturalistic
kým obrazem: “červené dásně jako šípková povidla”, “na hlavě strupy”, “mastné
pysky” (str. 132, 134)
Na začátku kapitol jsou krátké popisy přírody a počasí. Ne ale kronikářské, s
účelem podtrhnout koloběh ročních období v městečku a jeho fádnost, jak je zná
me z Okresního města. Ve světě dítěte není maloměsto nudné: “Já se nýčko moc
těším na zimu, ani se dočkat nemůžu, a každé ráno se dívám z okna, jestli už je země
bílá, ale ono porád nic. Jenom prší, z nebe visí špagáty, že by se z nich daly plést
copánky, a čas je mrzutý.” (str. 86)
Už zmíněná srovnání uvozovacích sloves (pravil) a uvozovacích částic (“A hluku
je kolem ... a taktéž příšerného rámusu”) (str. 191) s biblickým: I řekl, A pravil - má
stejně jako úmyslná deformace slovního pořádku funkci parodovat styl ztrnulé
fráze. Stejná je i funkce spojek ‘protože’, ‘proto’, a u Poláčka častá spojka ‘jelikož’:
“Proto jsme se přestali fackovat a rozešli jsme se do svých domovů.” “Když jsme se
vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Pátá Karel krá
čel k domovu slušně, protože je pitomec.” (str.39, 60) Poláčkovy slovní a větné
deformace zde nejsou už jen improvizací a nemotivovanou zálibou, jak jsme mohli
pozorovat v Poláčkově díle dříve. Školská a maloměstská obchodnická fráze
je zde zesměšněna v hiátech a anakolutech, ne však se záměrem být pouhou satirou
na chudobu maloměšťákovy řeči.
V románě Bylo nás pět městečko není objektem popisu, ani kolektivní by
tostí, jakýmsi pokusem o unanimismus maloměsta, jako Poláčkovo Okresní město,
personifikované groteskní postavu žebrákovou. Poetizace prostředí v románě
Bylo nás pět způsobila posun dosud tradičních Poláčkových postupů: Slovní vtip
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je motivovanější, rytmus se zrychluje, kontrast mezi snem a skutečností je kontu
rovanější. (Např. střídání přítomného a minulého času a příklon k minulému
času vyprávění ve druhé a třetí fázi snu o Indii znamená zpomalení děje a zdůraz
ňuje záměr idyly.
Poláček, jemuž byla kupodivu vytýkána necitlivá, nečeská slovní zásoba, vytvo
řil originální metodou ozvláštněné fráze esenci nejen klukovského světa, ale i země
a domova. Na pozadí života městečka se podařilo Poláčkovi poprvé spojit domov
hledaný i vysmívaný. Poláčkova ozvláštněná řeč dětí je plna poetických dada
výrazů: Rampepurda, maminko-jedináčku, lidé jako pinkalinky, nádraží, červené
jako pátek, když hraje kolovrátek, i celá řada dětských říkanek a průpovídek.
Poláčkova originalita ale není jen v jeho styluje i v podivuhodně moderním osvo
bození jazyka od diktátu fabule a popisnosti.
Oba druhy Poláčkových návratů do dětství jsou romantické: Návrat do dětství
je evokací štěstí a idyly. Jako v Babičce Boženy Němcové je zde podobná kompo
zice - členění podle ročních období, a idylické ovzduší dětských her. Zde v kolekti
vu čtyř dětí a babičky - i jich bylo pět. Babička umírá na podzim a přirozeně, tak
jako příroda. Petr Bajza onemocní ale před jarem. Do jarního období se kumuluje
napětí a strach o zdraví dítěte, něha dítěte a rodičů. Máchovský motiv úzkosti je
umístěný do období přicházejícího jara (ne dramatický kontrast plného jara máje). Máchovský motiv hřbitovního intermezza je nadlehčen klukovskou han
týrkou: “Já bysem nechtěl mít na krchově službu, ani kdyby mně za to někdo dal
celý pytel burských oříšků, k tomu album cizozemských známek, modrý svetr a
palčivé sklíčko.” “Kdo naposledy umře, tak mezi ostatními nebožtíky nemá žád
nou úctu, to je zrovna tak, jako když přijde do školy nový žák.” (str. 32)
Poláčkův návrat do dětství je i máchovskou elegií dávno ztraceného ráje.
Vysnil si idylický svět kluků a idylizoval podobu rodného města, ale ponořuje
svého hrdinu, malého chlapce, navíc do horečného snu o slonovi a o Indii. Jakoby
chtěl vyjádřit pocit bezmoci před nemocí a slabostí - a snad i před tušeným absurd
ním osudem. Charakteristická je jedna z posledních Poláčkových poznámek v
deníku těsně před odchodem do Terezína, patrně z doby krátce poté, kdy psal
Bylo nás pět: “1. března. Viděl jsem obrázek z Velislavské bible. Antikrist se chystá
kopím probodnout svatého. Světec přitom pohodlně sedí, jakoby se ho to ani ne
týkalo. Dříve jsem si myslíval, že středověcí malíři nedovedli namalovat takové
hnutí mysli, jako strach, úžas, bolest atd., takže to vypadá, jako by se světci o své
mučení ani nezajímali. Nyní tomu rozumím lépe: Co měli dělat?” (Se žlutou hvěz
dou, Krajské nakladatelství Havl. Brod, 1961, s. 109) Nevyhneme se autobiogra
fickým paralelám, i když je zde uvádíme jen jako jevy, které patrně spolupůsobily.
Nelze si znovu nepřipomenout, že Bylo nás pět byl posmrtně vydaný román, psaný
za okupace, když už transporty do Terezína byly skutečností. A zakrátko tam
Poláček odešel sám a už se nevrátil. Obdobnou situaci najdeme ve Weilově romá
ně Život s hvězdou: I hrdina románu Jiřího Weila Roubíček si evokuje chvíle
štěstí. Z nejistoty a strachu ve svém úkrytu před předvoláním do transportu mísí
šťastné chvíle s reflexemi o apokalyptickém cirkusu, kde se lidé proměnili ve zvěř.
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Zcela jiný cirkus si ve stejné situaci vysnil Karel Poláček: Cirkus, jaký znal z
dětství, se slonem-přítelem. Na jeho hřbetě odjíždí malý chlapec pryč odtud, do
Indie klukovských dobrodružství. Poláčkův sen o dětství a chlapcova radost z
cirkusu jsou ponořeny hlouběji: Je to sen ve snu. Poláčkův reportážní odstup od
prostředí se nejen zmenšil, ale proměnil: Poláček si přiblíží sen tím, že sen a vzpo
mínku zhmotňuje, např. ve věci v tatínkově krámě: reklamní štít, váhy, nápis
sběrny loterie, chlapec, vytahující šťastná čísla, snář. A ve snáři opravdu čteme:
“Afrika, cestovati tam - nemoc.”
Symbolika Poláčkových fetišů vynikne např. ve srovnání se dvěma romány o dě
tech, vzniklých ve stejné době: S Řezáčovým Černým světlem a Křelinovým romá
nem Na březích Botiče. Román Františka Křeliny využívá rovněž fráze. Použije-li
Poláček v ústech dítěte otřelá slova, poetizuje je. Fráze je v Křelinově románě
charakterizačním prostředkem psychologickým: je výrazem zla (fráze učitele Škalouda) proti čistotě slova jako morální hodnoty (češtinářka Sylva).
Podobně názorná je symbolika Poláčkových fetišů ve srovnání s druhým jmeno
vaným dílem, Černým světlem Václava Řezáče. Dřevěná noha žebrákova (v Čer
ném světle i v Řezáčově klukovském románku Poplach v Kovářské uličce), či
obraz krysy na dvoře jsou symboly zla. Symboly Poláčkovy poetizují ozvláštněnou dětskou řečí idylu maloměsta a paradoxně tak anulují banalitu svých konven
čních významů, (“dát za okno něco nemravného, třeba chcíplou myš” - nebo dět
ská hra s žebrákovou protézou.)
Společné téma návratů do dětských her na maloměstě v severovýchodních
Čechách spojuje Poláčka úžeji s jiným autorem knížky o dětech (jde rovněž o dět
ství v židovském prostředí), s Egonem Hostovským, s jeho románem Černá tlupa z
r. 1933. Poláčkova kniha byla vzpomínkou na dětství v míru, ač byla napsána
uprostřed druhé světové války. Hostovského kniha je o dětství za první světové
války. Stejně jako Petr Bajza, se i Jiří z Černé tlupy v době nebezpečí utíká mezi
klukovské kamarády. Klukovská parta Jiřího se jmenuje Černá tlupa. Skupina
kluků v románě Poláčkově nemá jméno. Prostě jich bylo pět.
Oba autoři prohlubují evokaci dětského světa snem: indické dobrodružství
v horečném snu Petra Bajzy, Jiří zase chce uletět s Černou tlupou balónem. Jiřího
touha “po prchavých obzorech, jež nemůžeš rukou uchopit” si vytváří další sym
boly tohoto snu: zpívajícího kolovrátku ve sněhu, nebo Oldřicha z pastoušky,
jakéhosi dětského Jánošíka. Je to dětská obdoba motivu dvojníka, příznačného
pro celé dílo Hostovského. Postava tohoto Oldřicha z Hostovského románu má víc
pathosu ve srovnání s věcným Zilvarem, ktejrý nic neví o snu Petra Bajzy. Chlapci
v městečku žili stejně všedně jako dospělí, dostávali domácí vězení a museli do
houslí. Daleké obzory, po kterých touží kluci Hostovského, jsou u Poláčka zastí
něny zdmi, ulicemi, i stereotypem zvyků obyvatel městečka. Poláčkovy děti si
hrají na dospělé a jejich řemesla, mluví jako dospělí. Napodobováním děti sice
parodují měšťáctví dospělých, ale zároveň do něho i neodvolatelně vrůstají. Ma
loměsto je jejich jedinou možností, není pro ně úniku, obzor maloměsta nikdy
nepřekročí. Poláčkovy kluky nenapadne vylézt na kostelní věž, nevidíme s nimi
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do dálky. Dojmy světla, jasu však neustále navozuje Hostovský. Opakuje slova
obzor, jas, světlo, zvukomalebná slova Trrr! Húúúú! jsou povely vylézt na strom,
slézt. Děti z Černé tlupy navazují s dospělými kontakt jen ze soucitu. (Jiřímu je líto
dědečkova stáří a bezmoci, je mu nedětsky smutno: “Dědečku, mně je všeho tak
strašně líto! Pojď, zastavíme hodiny, aby si zas jednou odpočinuly.”) (Egon Hos
tovský: Černá tlupa, Praha, Borový 1948, str. 111)
V posledním Poláčkově románě Bylo nás pět není maloměsto viděné očima
dítěte - bezbranného tedy - pouhou příležitostí shrnout materiál o habitu malo
měšťáka. Historicky neurčený román o dětském snu má právě pohledem dítěte
podtrhnout absurdní nedosažitelnost bezpečí, domova a štěstí ve všednosti malo
města. Svět dítěte a domova, ke kterému se Poláček vracel, byl neoddělitelný od
potenciálního zla malosti. O něm Poláček věděl, že bylo počátkem cesty i jeho
vlastního “života s hvězdou”, ač právě proti němu celý život shromažďoval usvěd
čující materiál.
Nuda a tíha domova, neschopnost ji snést a na druhé straně marná touha po
jistotě pro ty, kteří odejdou, je monotéma celé závěrečné fáze Poláčkovy tvorby.
V humoristickém románě Hostinec U kamenného stolu - rovněž za války napsa
ném, použil Poláček svou tradiční metodu detailu, zde duhové kuličky, jako sym
bolu tohoto vztahu k domovu. Duhová kulička dítěti zevšední, ale později nabu
de nenahraditelné ceny. Zatím leží v anonymitě oné všednosti, pro kterou ji ztra
tilo, i pro kterou ji pak marně hledá. Rozpor mezi ironizovanou skutečností ma
loměsta, které je ale zároveň domovem - je klíč i k ironii a k nostalgii Poláčkových
literárních začátků. V Lehké dívce a reportéru refrénovité opakování ruského
“propadla moje hlavička”, stejně jako fantazie dětského létání nad městečkem
jsou básnickými obrazy snů a hledání domova.
Poláčkova reportážní metoda dovoluje mechanicky manipulovat s člověkem
jako s figurkou, která existuje jen jako rekvizita ulice. Neosobní slovo - fráze je pak rovněž věcnou rekvizitou tohoto člověka - figurky. Tento odosobněný
obraz člověka jako věci se groteskně protíná v posledním Poláčkově románu s
naivní důvěřivostí dítěte. Próza Bylo nás pět je básnická elegie, neboť vzducho
prázdno dětské čistoty nenalezne spočinutí: Jeho dospělostí i domovem je jen ona
absurdní skutečnost maloměsta. Proto vystupuje nejintenzívněji zde, kdy jde o
určenost dítěte do absurdní situace.
Bylo nás pět je román o bezmoci před nebezpečím malosti, které Poláček nalezl
na maloměstě. Román, napsaný formou básnické reportáže, posunuté do snu.
Dokumenty, obrázky svých závětí, k ní tehdy kreslily už děti v Terezíně.
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O Heislerovi a Toyen
Rozhovor se sestrou Jindřicha Heislera zaznamenal J. Toman

Můj bratr Jindra se narodil v Chrasti u Chrudimě 1. září 1914, byl tedy o šest let
starší než já. Když mu bylo 11 let, poslali ho rodiče do Prahy. Zde chodil nejprve
na malostranskou reálku, tehdy celkem renomovanou školu, a po kvartě šel na
chemickou průmyslovku v Betlémské ulici. To vše znamenalo, že po léta studování
byl doma v Chrasti vlastně hostem. Přesto si dobře vzpomínám, že jeho zájmy se
nekryly s povoláním chemického inženýra, které pro něj rodiče bez velkých diskusí
vybrali. Můj otec se podílel se svými bratry na farmaceutické továrně a jeho roz
hodnutí, že Jindra bude pracovat v rodinném podniku bylo zcela autoritativní.
Jindru zajímaly jazyky, literatura a moderní umění, což nakonec vedlo k tomu,
že musel průmyslovku v Betlémské ulici opustit. Protože jediná další škola tohoto
typu byla na Slovensku, strávil poslední rok studia v Báňské Štiavnici, kde také
maturoval.
Po maturitě nastoupil na přání rodičů v rodinné továrně. To bylo někdy za
čátkem třicátých let. Věkový rozdíl mezi námi se pomalu začal zmenšovat a já za
čínala chápat jeho svět. Jindru Chrast a autoritativní atmosféra rodičovského
domu příliš nedržela. V jeho modrém pokoji - všechen nábytek byl modrý - se hro
madily pražské kulturní časopisy a prakticky každá volná chvíle patřila zájezdům
do Prahy. Chodila jsem tehdy ještě do prvních tříd gymnasia, ale Jindra mně už
někdy brával na své pražské soboty s sebou, hlavně do Osvobozeného divadla,
kde samozřejmě nevynechal ani jednu inscenaci.
Asi kolem roku 1935 si Jindra na samotě poblíž Chrasti postavil chatu. Pamatu
ji se, jak jsme spolu chodili hledat vhodné místo. Chata byla sice velmi jednoduchá,
ale právě díky své jednoduchosti působila na tehdejší dobu velmi moderně, takže
se brzy stala cílem zvědavců z celého okolí. To Jindrovi nebylo zrovna milé a tak
se začal v chatě zavírat a trávil tam nejkrásnější dny při petrolejce. Lidé si nejdříve
mysleli, že si tam vodí ženské, a když se ukázalo, že ne, začaly kolovat poznámky,
že můj bratr je “trochu” podivín. Nicméně chata měla svoji surrealistickou důleži
tost. Byla to jeho studovna, kde četl mimo jiné vše, co v té době bylo od Marxe
a od Trockého. Později, když už byl ve styku se surrealistickou skupinou, přijíždě
la sem také Toyen, která vnitřní stěny chaty vyzdobila nádhernými kresbami. Ty
se bohužel nedaly přenést, a když se chata po válce začala rozpadat a byla strhnuta,
zmizely i s ní.
Po smrti otce jsme se v roce 1936 přestěhovali do Prahy, kde Jindra mimo jiné
nastoupil vojenskou službu. Ta ovšem nebyla díky rodinným stykům příliš ná
ročná, v žádném případě nebránila rozšíření jeho literárních znalostí. Vzpomínám
si na básníka Jiřího Ortena, na Jiřího Veltruského, na Roberta Schwarze, během
okupace hlasatele českého programu v Londýně. Jak se Jindra vlastně seznámil
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s Toyen, nevím. Vzpomínám si jen, že jsem jednou obdivovala její ilustrace k Rollandovu Janu Krištofovi, které visely za výkladem u Topiče. Jindra mne ale “pou
čil” a řekl mi, že to není to její skutečné umění. Tohle je prý jen komerční nutnost.
Její pravé umění je snový svět jejích obrazů. Když jsem pak Toyen uviděla poprvé
u nás doma, měla jsem sotva odvahu na ni promluvit - bylo mi tehdy asi šestnáct.
Léta 1938-39 byla mezníkem pro naší rodinu. Léto 1939 jsme strávili za velmi
napjaté situace spolu s Toyen na chrastické chatě. Jednalo se o to, jestli ještě bude
me moci opustit republiku - Jindra i já jsme byli položidé. Zdálo se, že je ještě
možnost odjet do Jižní Ameriky, ale odjezd se už neuskutečnil - jakýsi konsul, který
měl zajistit vystěhování do Brazílie byl zřejmě podvodník. A tak nastala ve vztahu
mezi mnou a mým bratrem fáze, která byla poznamenána především tím, že Jindra
šel do ilegality.
Já jsem byla povolána na registraci neárijců někdy v roce 1941. Po několikaho
dinovém čekání se z kanceláře přede mnou vypotácel mladý Žid, kterému doslova
tekl s obličeje inkoust. Německý úředník po něm zřejmě v návalu vzteku hodil
kalamář. Moje registrace byla méně dramatická, chránilo mne smíšené manželství.
Jindra se ale ničeho takového dovolávat nemohl a tak se rozhodl, že na povolání
k registraci nebude vůbec reagovat. Pro úřady tím zmizel. Od roku 1941 až do
konce války žil v ilegalitě. Schovával se většinou u Toyen, která tehdy měla garso
niéru v Krásově ulici na rozhraní Žižkova a Vinohrad, a u mně ve Vršovicích.
Není nutno vysvětlovat, jak složité to všechno bylo - všechno byl problém: potra
viny, lékař, styk s přáteli. Chodila jsem za Jindrou a za Toyen 2-3 týdně, nosila
jsem jim hlavně jídlo, protože Jindra samozřejmě neměl potravinové lístky. Jinak
přicházelo jen málo vyvolených přátel: Teige, Veltruský, nějaký surrealista z Měl
níka, jehož jméno jsem bohužel zapomněla, nějaký pa Rudolf Mach, který měl
mého bratra velmi rád. Styky musely být ve vlastním zájmu omezeny. Podle toho,
jaká byla situace, vycházel Jindra na krátké procházky, většinou jen v noci. V kap
se měl při sobě falešnou občanskou legitimaci na jméno Karel Dvořák, kterou
mu Toyen obstarala přes malíře Františka Tichého, a do nosu si dával hodinové
pero, což mělo ten vpravdě surrealistický efekt, že stín jeho profilu se takto zařizo
val. (To hodinové pero pocházelo mimochodem z oněch hodin, které jsou na obál
ce jeho prací, které vydala V. Linhartová v Torontě. Motiv těchto hodin se objevu
je v několika jeho kolážích.)
Myslím, že v hrozné době protektorátu vznikaly v garsoniéře u Toyen ty nej
krásnější obrazy a kresby. Vzpomínám si na její obrazy z cyklů Střelnice a Schovej
se, válko, na Jindrovy koláže a fotografiky (spolupracoval pokud to bylo možné
s fotografy Paulem a Ilkem). Některé obrazy, např. Nebezpečná hodina od Toyen,
byly pro mne vlastně velmi realistické, hlavně tím jak dokonale vyjadřovaly at
mosféru protektorátu. K jiným mne váže náhodná asociace - tak třeba při pohledu
na papírový pytlík na obraze Po představení (nyní myslím v Galerii města Prahy)
nemohu zapomenout na to, že je to ten pytlík, ve kterém jsem přinesla “z venku”
švestky a který jsme potom hodili na podlahu. Tak to jsou také dějiny českého
surrealismu.
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Nejhůře se vedlo během Heidrichiády. Jindra tehdy unikl dvakrát za sebou neu
věřitelnou náhodou zatčení - a tím jisté smrti. Poprvé přišlo komando za dne do do
mu v Krásově ulici. Jindra slyšel hluk způsobený prohlídkou, vyšel z bytu na chod
bu, sešel po schodech a vyšel z domu na ulici. Hlídka před domem zřejmě myslela,
že už prohlídkou prošel a nechala ho odejít. Přišel ke mně do mé vršovické garsoni
éry zcela vyčerpán a zůstal přes noc. Co ale potom? Zpátky k Toyen? Říkalo se, že
gestapo někdy opakuje prohlídky na stejném místě i několikrát za sebou. Rozhodli
jsme se tedy, že zůstane ještě jednu noc. Tu noc přišla ale prohlídka do našeho do
mu. Slyšeli jsme řvaní gestapáků, komando postupovalo domem a my jsme stáli
připraveni na smrt. Najednou ale vše utichlo. Spokojili se s prohlídkou poloviny
domu a odtáhli... Snad si mysleli, že v garsoniérách v podkroví by se nikdo nescho
vával, snad se rychle rozhodli přejít na “zajímavější objekt”, kdo ví. Zázrak se udál
po druhé a my jsme zůstali na živu.
Po válce se pro Jindru i pro Toyen začalo vše dobře vyvíjet. Toyen měla výstavu
u Topiče, kde byla většina obrazů, které jsem u ní vídávala během války. Jindra za
čal vlastně poprvé v životě legálně publikovat. V anglickém časopise Review 45,
který se během války a v prvních poválečných letech věnoval propagaci české kul
tury, vyšel dokonce překlad jeho textů do angličtiny. Bylo mu také nabídnuto šéfredaktorství v nakladatelství Mladá fronta, což zprostředkoval Teige. Na to ale už
Jindra nereagoval. Myslím, že on i Toyen velmi brzy začali pomýšlet na odjezd z re
publiky. Jindrovi bylo nyní studium trockistické literatury v jeho chatě velmi k
prospěchu - politický vývoj odhadl velmi přesně. A Toyen dobře pochopila teze o
kulturní politice, které hlásal Zdeněk Nejedlý po návratu z moskevské emigrace.
Pamatuji se, jak se se mnou oba přišli před odjezdem rozloučit - čekat už nechtěli.
V březnu 1947 odjeli oba do Paříže. Jindru jsem už neuviděla. Asi rok jsme ještě
udržovali písemný kontakt, ale i ten po Únoru ustal. O Velikonocích 1953 jsem jela
do Chrasti navštívit maminku. Někdo, kdo poslouchal francouzské vysílání pro
Československo, jí řekl, že slyšel, že Jindra 4. ledna zemřel.
Že se ještě někdy uvidím s Toyen, jsem nedoufala. O to srdečnější byla naše se
tkání v šedesátých a sedmdesátých letech v Paříži, nejdříve v hotelu, v kterém Toy
en bydlela, později v atelieru, který převzala po Bretonovi. Jindra psal o vánocích
1947 s velkým elánem domů: “Přátelství, která jsem v Paříži uzavřel, jsou to nejcen
nější, co vůbec v životě mám.” Bylo pro mne proto smutným překvapením, když
jsem nyní slyšela, jak špatně se jim oběma v prvních létech emigrace vedlo. O to tra
gičtější vlastně bylo, že Jindra zemřel v okamžiku, kdy se jejich situace po létech za
čala konečně zlepšovat. A tak zbyly vzpomínky, několik Jindrových fotomontáží
na stěně atelieru a Mýtus světla, obraz, který Toyen namalovala po válce a na kte
rém velmi lpěla. Mužská silueta na tomto obraze je profil mého bratra - tentokrát
bez hodinového pera v nose.
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Třikrát o české literatuře
Ferdinand Peroutka

Z knihy Budeme pokračovat, kterou letos vydá Sixty-Eight Publishers,
Box 695 Station A, Toronto, Ontario M5W 1G2, Canada.

Dokončujeme úvahu o přítomné české literatuře a o jejích nadějích na
světové uznání.
Musí se zdát, že nej těžší cesta od národa k národu a do světa je cesta dlá
žděná slovy. Melodie hudby snadno pronikají do jiného prostředí, nepo
třebují překladu. Výrazové prostředky hudby jsou internacionální. Obraz,
kresba jsou na první pohled viditelné ve své celistvosti. Film nyní také uží
vá slov, ale není to jeho hlavní element, nýbrž opět je to viditelnost. Jak se v
této době často opakuje, “jeden obraz stojí za tisíc slov, jeden film za mili
ón”. Politujte více spisovatele, který ztratil svou zemi, než jiné, kterým se
stalo totéž. Spisovatelovo dílo nejde k lidem očima a ušima. Slova nějakým
způsobem více namáhají a zavazují, je v nich tíha autorovy země i tíha myš
lenek. Číst knihu je dlouhá aféra, kniha mívá tři sta stran. A slova se odřou
v překladu. Zvuk houslí trvá chvíli a zní bez překážek.
Roku 1967 se konstatovalo ve světě, že se zdvihla “československá
vlna”. Začalo to světovou výstavou v Montrealu, na níž československý
pavilón sklidil patrně největší uznání. Úspěch zřejmě nebyl založen na na
podobování, na tom, že někdo někoho nebo něco doháněl. Aranžéři če
skoslovenského pavilónu moudře usoudili, že se naprosto musejí vyhnout
konkurenci titánů a jejich patosu, který vycházel z ohromnosti. Svým způ
sobem uspořádali a vystavili drobné a půvabné skutečnosti a památky své
země. V obrovském americkém pavilónu byly šestimetrové obrazy here
ček, obličej byl skoro metr dlouhý. V obrovském ruském pavilónu řady
křičících televizí dokazovaly, že Sověty vyrábějí i televize ve velkém množ
ství a nedají se předhonit. V těchto dvou pavilónech všeho bylo mnoho a
vše bylo veliké. Kritikové pocítili, že je to často dutý patos, a s potěšením se
sklonili nad zdrženlivou československou sbírkou. A nejdelší fronta náv
štěvníků stála před československým pavilónem.
Téhož roku československý film zvítězil na mezinárodním festivalu v
New Yorku. Kadárův Obchodna korze si odnesl první cenu. To bylo účin
né drama s napětím a tragédií, s mezinárodně známou ženskou hvězdou a
její velkou hereckou scénou a jedním nezapomenutelným slovenským her
cem, a s tklivě poetickým koncem. Ale jiní čeští filmoví režiséři, Forman a
Passer, kteří se podíleli na festivalním úspěchu, nepsali a neinscenovali
drama ani očividnou poesii. V myslích existuje jakási mezinárodní filmová
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burza, podle jejíchž kurzů se řídí ctižádostivý filmař, přitírá se k tomu, co
mělo úspěch, a napodobuje to, varuje se jiného. Forman a Passer se hlubo
ce ponořili do všedních, nejvšednějších současných skutečností své země a
proti burzovní pravděpodobnosti je to vyneslo k mezinárodnímu úspěchu.
Sklonili se nad nejobyčejnějšími životy lidí, předvedli i jejich primitivní,
někdy jen jednoslovný dialog. Formanův Černý Petr byl skoro sociologi
cká studie - jinými prostředky. Pravda, někdy byli satiričtí, i zle satiričtí, a
bylo v tom i něco jiného, něco více. Uvázlo nám v paměti, co nad tím na
psal americký kritik a dosud o to přemýšlíme. Napsal: “Máme pocit, že
jsme přišli domů.” Z toho by se mohlo zdát, že existuje nějaký domov citů
a představ, jejž současný mezinárodní film opustil a že československý film
jej na okamžik vrátil.
Ať tomu bylo jakkoli, byl to film, jenž zahájil československou konjunk
turu. Potom roku 1968 přišla invaze, s ní nový puč v československé lite
ratuře, druhé, opakované její zničení. Organizačními a kádrovými pro
středky nová vláda ještě jednou postavila věci na hlavu v literatuře, divadle,
malířství, hudbě, architektuře, filosofii a poněvadž je důkladná, také ve fi
latelistických, hasičských a rybářských spolcích. Organický vývoj literatu
ry byl podruhé zakázán, prohlášen za nenormální, sledování cizího vzoru
bylo přikázáno ve jménu normálnosti. Neobyčejný počet spisovatelů ode
šel do exilu. Přirozený vývoj literatury byl zatlačen do zásuvek, do nichž
nejlepší autoři píší knihy bez naděje na publikaci. Částečně byl přenesen do
exilu, kde autoři čerpají ze vzpomínek. A nová československá vlna vzni
kla na západě. Snad z očekávání, že ze země, jejíž významné slovo politické
bylo násilím zadušeno, přijde i významné slovo literární, nebo snad vznik
la i ze zvědavosti nebo ze soucitu a prosté slušnosti k poraženým. Je to kon
junktura, o níž není známo, jak dlouho potrvá.
V exilu vyšel román paní Zdeny Salivarové s prostým titulem Honzlová,
kus historie mladého českého děvčete. Je vždy nesnadné, snad nemožné,
vyslovit v první chvíli konečný úsudek o literárním díle. Konečný úsudek
bývá kolektivní a pracuje na něm čas. Mimoto nevíme, co všechno se doma
zatím píše do zásuvek a co jednou vyjde najevo. Nevíme, je-li román paní
Salivarové výjimka nebo je-li takových více. Ale máme všechnu chuť oce
nit její román jako nejvýznačnější české románové dílo této doby.
Zatím vypočítejme přednosti této knihy. Autorka má základní literární
instinkty v pořádku, což mimo jiné, snad především znamená, že se dovede
ukáznit. Její knihu pokládáme za vítězství pozoruhodné přirozenosti. Ale
není to okázalé, pyšnící se vítězství přirozenosti, které už ovšem zase hned
z přirozenosti vypadá. Leckterý jiný autor se domnívá, že dosáhl přiroze
nosti, ale jako slepice kdáká, když snesla vejce, on ustavičně upozorňuje
čtenáře: Pohleďte, jak jsem přirozený, nedělaný, jak jsem hrubý! Tu pak je
to přirozenost nakupená v hromadách, bez té lehkosti a úměrnosti, jež pa
ní Salivarové zdá se nějak vrozena. Mravy se změnily, v literatuře zvítězila
slova nemytá a nečesaná, někdy až příliš. Jsou slova, která po staletí byla
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pokládána za oplzlá a neměla přístup do literatury. Tato hráz byla stržena
a opět někteří autoři jako by kdákali: Poslyšte, jak oplzle dovedu mluvit!
Počínají si jako kdyby na to byla vypsána soutěž. Pravděpodobně si tak
počínají z týchž důvodů, z nichž Tolstoj si chtěl sám šít své boty a nechtěl se
nechat léčit lékaři: aby se přiblížili lidu. Slova nemytá a nečesaná mohou
být nezbytnou součástí prostředí, jež autor hodlá vylíčit. Není možno po
psat kasárenské prostředí slovy Růženy Svobodové. Ale bližší pohled lite
rárního historika odhalí, že nemytá a nečesaná slova mohou právě tak být
literární módou, jako bývala slova výjimečná a navoněná. Nesporná lido
vost paní Salivarové není lidovost autora, který se s úsilím přibližuje lidu,
nýbrž je to lidovost autora, který sám je, sám byl lid. Nehonosí se slovy ne
mytými a nečesanými, pronáší je jako každá jiná slova. Nedohání nic mi
mo sebe. Podobně paní Salivarová neplatí nadměrnou daň sexu, již někteří
jiní autoři dnes pokládají za téméř povinnou. Ona zařazuje sex úměrně me
zi ostatní jevy, síly a starosti života.
Jestliže dnes český autor čerpá ze skutečnosti, již poznal, o čem jiném
může být jeho kniha než o lidech komolených neslušně pánovitým politic
kým režimem? Kniha paní Salivarové je český román přítomné doby. Jak
odlišný je, musí být, od Českého románu, který byl napsán před pětadvaceti
lety! Karl Kraus kdysi napsal: “V této velké době, kterou jsem znal, když
byla ještě tak malá.” V Honzlové vystupují vítězné můry, strašidla a klekánice režimu, pod nimi se tísní oběti, dav protihrdinů, na chvíli padlé lidstvo
na jednom místě světa. Jestliže stará slova nebyla úplně vzata z oběhu v té
to době, řekli bychom, že je hřích tak ponižovat lidi, vrhat je do slabosti a
nechat jejich pudu sebezáchovy jediná dvířka - faleš a přetvařování. Paní
Salivarová podle našeho mínění dokonale popsala tuto plochu utlačenosti
a malosti. Je v ní však tolik uměleckého instinktu, aby cítila, že nestačí toto
popsat, že kniha potřebuje ještě jiný rozměr, rozměr do výše. Neštěstí a
vulgarita, do níž neštěstí lidi vrhá, musejí být vylíčeny - to je česká přítom
nost, nezamlčitelná zkušenost. Ale pak, podle nějakých tajných zákonů li
terárního umění, přichází potřeba očisty. Tu si paní Salivarová počíná cíle
vědomě, projevuje i kazatelskou horlivost. Vulgaritu, již byla povinna vy
líčit, doplňuje a převyšuje tím, več věří: tendencí člověka k dobru. Praví ne
právě nejšťastněji po stránce stylové: “Dobré jadýrko, co je v každém člo
věku uschované, vyrazí do tvaru nejkrásnější perly.” Její stará, ubohá, vul
gární paní Pelikánová se povznáší k výšinám lidskosti, ta postava vydá za
sbírku protest-songů. Autorka ze své moci obrací k lepšímu i policejního
agenta Sedláčka, ačkoli se nám zdá, že to obrácení poněkud zůstalo na pa
píře. Americký spisovatel Dos Passos, který prošel všemi sympatiemi s ko
munismem, nakonec řekl, že spása je v tom, budou-li staré slušné lidské ci
ty zachovány. To je hlavní téma také knihy paní Salivarové. Nová morali
ta, vyzkoušená ohněm, se rodí z katastrofy. Snad je poslání československé
literatury v této době, aby, kde může, vedla a střežila novou moralitu a ne
dala jí usnout. Tolik po naší národní stránce.
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Avšak kniha paní Salivarové zavádí na mysl i situaci spisovatelů v exilu.
Dosud jsou neseni světovou pozorností k československým věcem. Co
pak, jestliže tato konjunktura se vyčerpá, a oni se budou musit zkoušet na
jiných tématech? Jednoho dne knižní trh může být přesycen obrazy života
pod komunismem. Jestliže pomine dosavadní vlídnost k tématu, s nímž
přišli exiloví spisovatelé, budou nemilosrdně nuceni snažit se dosáhnout
světové literární úrovně, když všude okolo nich je spousta lidí, kteří píší
znamenitě. Pak exiloví spisovatelé snad budou hledět osvojit si jakýsi me
zinárodní styl, francouzsko-americko-italský stylový cocktail, což by však
sotva vzbudilo velkou pozornost. Anebo... Anebo existuje něco, co by mo
hlo být nazváno českým stylem, českým pohledem na věci, lidi a svět? Smy
slem naší dlouhé, třídílné úvahy bylo, že literatura se stává světovou ne do
háněním a napodobováním, nýbrž původností. Nemůžeme na konci své
úvahy opustit tento její smysl. Exiloví spisovatelé budou postaveni před
velmi těžkou zkoušku.
31. března 1973
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Jak se kalila voda
Ota Hromádka

Čertu sloužil, čert si ho vzal

V leopoldovské pevnosti se nakonec sešli mnozí komunisté, kteří byli
postupně pozavíráni od roku 1949 do roku 1953 a nebyli oběšeni. Někteří z
nich psali ještě na svobodě posudky o nepřátelské činnosti svých soudru
hů, kteří byli zavřeni o pár týdnů nebo měsíců dříve než oni. První zavření
měli morální výhodu, že si nemuseli na druhé nic vymýšlet ještě na svobodě
a mohli tvrdit, že je k očerňování druhých donutili referenti v Ruzyni. Sešli
se zde svědkové z povolání, jak jsme nazývali ty, kteří odsouzeni v hlavním
procese pomáhali v dalších procesech usvědčovat obžalované s těmi, které
pomohli odsoudit. Na jedné cele v samovazbě, tedy sami dva, sešli se i dva
obžalovaní z jednoho procesu, v němž se jeden hájil tím, že má hlavní zá
sluhu, že ten druhý byl odhalen jako nepřítel a zatčen. Soud to náležitě oce
nil a hlavní obžalovaný dostal doživotně, zatímco ten, který ho odhalil, do
stal jenom dvacet pět let.
Byla to situace složitá. A není důvod litovat kohokoliv z nich. Sloužili
čertu, čert je vzal a není jich škoda.
Když mě asi za šest týdnů po procesu bezdůvodně ostříhali a oholili, ble
skla mi v koutku duše jiskřička naděje, že mě předvedou před nějakého
hlaváče, který se mi omluví za tu blbost, jakou byl můj proces, a že mi ře
kne, že mě budou znovu a pořádně soudit, nebo že mě propustí. Mýlil jsem
se, neboť mi potom dali civilní šaty a převedli mne na jinou společnou celu
v přízemí. Byla to cesta kamsi do neznáma.
Na novou celu jsem přišel poslední, bylo v ní již přes deset vězňů, všichni
jako já v civilu, a mezi nimi Boris Kopold, který byl se mnou souzen. Zdvo
řile jsem se všem, jednomu po druhém, představil a těch, kteří na to podle
šatů a tváře vypadali, jsem se zeptal, jestli jsou také komunisté. Přiznali se
dva, ačkoliv bych byl přísahal, že jich byla nejméně polovička. Jedním z
těch dvou byl náměstek jakéhosi povereníka z Bratislavy, Slovák a žid, na
němž to bylo vidět. Nechtěl se mnou mluvit, jaksi se odtáhl, zřejmě se obá
val, že jsem trockista či co a že by ze styku se mnou mohl chytnout nákazu,
tedy špatný kádrový posudek o chování v kriminále. Na tento druh zavře
ných významných komunistů, kteří se nejvíce báli, že by jim jednou strana
mohla vytýkat, že v kriminále měli “kladný vztah” k odsouzeným “nepřá
telům”, jsem si v nových poměrech musel zvykat. Nebyla jich většina, ale
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byli. I na to jsem si musel zvykat, že někteří pováleční komunisté, kteří ne
byli veřejně známí, svou příslušnost ke straně před druhými vězni zapírali
a vydávali se za sociální demokraty, české socialisty či pronásledované ka
tolíky. Teprve když v šedesátých letech strana a vláda rehabilitovaly jenom
komunisty, tak se tito soudruzi ke straně zase hlásili. Já je neodsuzuji. V si
tuaci, ve které jsme byli, vedla jedna cesta doleva a druhá doprava, ale do
předu a ven nevedla žádná.
Druhý komunista byl doktor Zikmund Stein. Znal jsem ho dobře před
dvaceti lety, ale musel se mi představit, abych ho znovu poznal. Byl to již
velmi starý, sedmdesátiletý pán. Dlouhá léta před válkou byl právním po
radcem sovětské obchodní mise a pak, po navázání diplomatických styků,
velvyslanectví v Praze. By jedním ze zakladatelů KSČ. Za války byl v emi
graci v Moskvě, kde pracoval v Komunistické internacionále i po jejím
*
rozpuštění.
Myslel jsem, že již dávno zemřel někde v koncentráku nebo ještě před
válkou, a hle, on se také dožil konečného vítězství své strany. Nesl to žoviálně a dokonce s humorem.
“Dostal jsem jenom deset let," řekl mi, “a jenom za velezradu. Vzali
ohled na mé stáří a na mé zásluhy. Nemohu si stěžovat, nic nevymyslili,
všechno, za co mne odsoudili, je pravda a já jsem to doznal.”
“Jak to?” podivil jsem se. “Ty a nepřítel?”
“Záleží na tom, jak se to vezme. Člověk není, co si o sobě myslí sám, ale
objektivně vzato to, zač ho považují druzí, tedy v daných podmínkách, co
si o něm myslí strana a vláda.”
A vysvětlil mi to tak, že jsem mu musel dát za pravdu.
Když se po válce vrátil ze Sovětského svazu, pohřbila ho strana v něja
kém úřadě. Nudil se tam, a proto rozdával různé právní rady. V té době, v
předtuše toho, co je ještě může mezi árijci v komunismu potkat, se mnozí
chytří židé, kteří přežili nacismus, snažili odstěhovat do Izraele. Avšak na
vedoucích stranických funkcích byli tenkrát ještě i židé, dokonce i sám ge
nerální tajemník strany Slánský byl žid, a ti zase měli opačný názor, že se
židům nikdy a nikde tak dobře nepovede jako v socialistickém Českoslo
vensku. Strana nechtěla židy a hlavně židovské komunisty do Izraele pou
štět.
Asi deset postižených se obrátilo na dr. Steina, aby jim napsal právnicky
chytře formulovanou žádost o povolení k emigraci a aby jim pomohl. Stal
se zázrak nebo nedopatření a ministerstvo vnitra ve dvou případech žádo
sti vyhovělo. V tom spočíval zločin velezrady dr. Steina.
“Můj referent mi to dokonce vysvětlil,” vypravoval mi soudruh Stein.
“Jako žid jste se narodil a teprve potom jste vstoupil do strany. Je tedy
* Po rozpuštění Komunistické internacionály Stalinem v roce 1943 zůstal v Moskvě i nadále v
činnosti úřad, který K.I. řídil a normálně pokračoval ve své činnosti až do konce války.
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zřejmé, že jste do strany vstoupil již jako sionista a nepřítel, a pokud jste v
minulosti dělal něco, proti čemu se nedá nic namítat, pak proto, abyste za
kryl svůj nepřátelský původ a záměry pro budoucnost.”
Znal jsem tu řeč, i se mnou tak mluvili, byla to podobná šablona.
‘‘Bylo mi hanba,” pokračoval dr. Stein, “že mi pitomý halama v krimi
nále připomíná tak vážnou pravdu, kterou jsem si neuvědomoval. Když se
někdo narodí jako žid, tak už se to nedá napravit. Už se nemůže odnarodit,
ani kdyby se dal pokřtít. Nejdříve ze všeho jsem se narodil jako žid a pak,
dobrovolně, jsem se stal vším ostatním - jak je možné, že jsem na to dřív ne
přišel? Zapírat jsem neměl co a být nenáviděným židem jsem považoval za
věc cti.”
“To je všechno pěkné,” řekl jsem mu, “ale kdo je vinen?”
“Vinni jsme my všichni. Více než před půldruhým stoletím řekl St. Just,
že si revolucionáři, kteří nepřivedou revoluci do konce, kopou svůj hrob.
Ihned po válce jsme se dívali, jak zběsilí čeští šovinisté pod praporem stra
ny vyháněli německé proletáře z jejich domků a zacházeli s nimi stejně jako
nacisté s vězni na pochodech smrti. Nikdo z nás se neozval. Měli jsme vě
dět, že tahle česká spodina národa, jak jí říkal Masaryk, se ve svých zběsilo
stech nezastaví. Bylo po válce a už to nebyl boj proti nacismu, ale šovinisti
cký boj proti Němcům, ať to byli fašisté nebo protifašisté, kapitalisti nebo
dělníci a zemědělci. A čeští a slovenští fašisté a kolaboranti byli hájení. Ni
kdo se neozval. Kdeže je na čtyři sta tisíc českých spolupracovníků gestapa
za války? Většinou již od května 1945 ve straně. Chyba kočího není v tom,
že špatně řídí vůz, ale v tom, že místo koní zapřáhl divoké svině. Jestli jsme
neviděli, že tahle síla se přes nás jednou převalí, pak jsme byli obyčejní pi
tomci, kteří si svůj osud zaslouží. To, co máme, je pokračováním toho, co
bylo, a ne začátkem toho, co musí přijít potom. Je to fašismus, jiná je jen
barva praporu.”

Koncem padesátých let vysedával v dělnické hospodě v pražském před
městí Hloubětíně muž, který se lišil od jiných jenom tím, že pil jedno pivo
za druhým. Tvářil se družně a rád navazoval rozhovor, ale přesto sedával
sám, nebo s ním vypíjeli jen takoví, za které platil. To proto, že mzdy nedo
volovaly druhým pít jako on a také proto, že ho lidé znali. Piják se občas,
tak asi po pátém pivě, rozohnil a pak na celou hospodu vykládal, že nahoře
je všechno lumpárna a zrada a že je to prodané židům. Každý si od něj od
sedal co nejdále, poněvadž i poslouchat takové řeči nebylo zdrávo. On se
však nebál, poněvadž byl člověk hájený a nikdo na něj nemohl, ba ani poli
cie ne. Byl to kat, který oběsil Slánského a jeho deset druhů.
Žádný režim na světě, který má v zákoníku trest smrti, se neodváží stíhat
nebo šikanovat kata, i když konal řemeslo třeba za režimu, který byl svr
žen, anebo že si ožralý pouští hubu na špacír. Neboť ožírat se je jeho sta
vovské právo a mstít se mu za minulost by mohlo vést k tomu, že by se již
nikdo ke katovské práci nehlásil. Předsedové soudu nebo ministři sprave
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dlnosti by museli provádět popravy sami. Stalo se to tak v minulém století
ve Švýcarsku a od té doby je tam trest smrti zrušen.
Když se strana rozhodla, že oběsí svého generálního tajemníka, bylo tře
ba vybrat kata. Hledal se soudruh politicky uvědomělý a spolehlivý a bylo
zřejmé, že ho strana po zásluze odmění. O funkci se dralo nemálo zájemců.
Vyhrál soudruh s nejlepší politickou minulostí. Byl to bývalý předválečný
komsomolec z Mostecka a při kádrování se prokázalo, že nikdy nesympa
tizoval se sionisty a není kosmopolita, poněvadž uměl jenom česky. Pokud
šlo o odborné znalosti v oboru, neměl žádné. Ale tenkráte se i prodavač v
zelinářském obchodě stal ředitelem velké továrny, která vyráběla automa
tizační zařízení pro naftové chemické závody. A to bylo složitější než dělat
kata.
Ve středověku byla katovština řádné řemeslo a pomocník se od svého
mistra popravčího po léta učil, než ho připustili k mistrovské práci. Praco
valo se pod dohledem úřadu a veřejnosti a špatně dopadl, kdo odsouzenci
usekl křivě hlavu nebo ho špatně rozčtvrtil. Avšak pod moudrým vedením
strany a jejího vůdce Gottwalda se na podobné přežitky nikdo neohlížel,
kat odsouzeného pověsil za krk a ten už to sám nějak doklepal.
Prokádrovaný nový kat oběsil tedy, jednoho po druhém, jedenáct po
hlavárů ze Slánského bandy, bývalých ministrů a jejich náměstků a vedou
cích tajemníků KSČ. Téměř všichni se vloudili do strany nějakých dvacet
až třicet let předtím s úmyslem, že kdyby strana přece jenom vyhrála, tak to
zase vrátí. To tvrdila žaloba. Doznali se k tomu a byli za to odsouzeni. Po
pravě přihlížela početná skupina vybraných soudruhů, většinou starých
předválečných komunistů, z nichž někteří se s oběšenými dobře znali. Byla
to největší politická akce v dějinách strany vůbec, účast členstva v ní byla
mnohem větší než při únorovém převratu v roce 1948. Dovoluji si v té věci
mít jiné mínění než někteří historici, kteří myslí, že všechno zavinili jenom
sovětští poradci. Proto cituji:
Bezprostředně po zatčení, před prokázáním viny, před soudním přelíče
ním docházely K. Gottwaldovi stovky děkovných rezolucí od komunistů,
odborářů (v několika případech od školních dětí) za odhalení nepřátel
ských živlů a s požadavky nejpřísnějších trestů pro ně, včetně trestu smrti
pro hlavu spiknutí. Ve 2355 rezolucích, dopisech a telegramech, které ob
držel ÚV KSČ do 19.12.1951, se neobjevily pochybnosti o vině R. Slánské
ho a o existenci spiknutí. (Slánský byl zatčen měsíc předtím, dne 24. 11.
1951 -pozn O.H. Potlačená zpráva. Zpráva komise ÚV KSČ o politických
procesech a rehabilitacích v Československu 1949-68. Europa Verlag,
Wien 1970, str. 59, české vydání.)
Od prvního dne procesu (který začal rok po tom v 1952-pozn. O.H.) by
la uvedena do pohybu celá KSČ i masové organizace. Ústřednímu výboru
KSČ, prezidentu republiky i státnímu soudu docházely tisíce rezolucí. Na
závodech, v úřadech a na jiných pracovištích byly při masových shromá
žděních vyneseny tisíce rozsudků smrti ještě dříve, než soud vyslovil svůj
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ortel. Všechno dobře dopadlo a bylo by dobře dopadlo i věšení dalších asi
dvou set komunistických hlaváčů, kteří zatím v kriminále čekali na soud.
Ale i hrobař sám musí jednou do hrobu. S velkým věšením se přestalo.
Vznikla nová situace a nová stranická linie. Podle ní bylo zřejmé, že vinen
byl kult, že se zavírali a věšeli nevinní. Pokud v tom měli prsty existující ve
doucí soudruzi, dopustili se politické chyby tím, že mu podlehli. A prove
dla se náprava. Generální prokurátor byl odvolán a jmenován předsedou
Nejvyššího soudu, ministr spravedlnosti generálním prokurátorem a jako
ve hře škatule hejhejte se dostal každý, kdo pochybil, jiné, ale stejně poho
dlné křeslo. Nikdo neměl dostat nižší plat, než měl dříve. Musel ovšem od
soudit kult osobnosti a zločiny, kterých se kult dopustil. Hlavní bylo udr
žet moc - a ostatní se uvidí, tak to učil V.I. Lenin.
Jen s katem byly obtíže. Neměl dostatečné politické vzdělání, aby se v
tom vyznal. Když Slánského věšeli, tvrdili, že to byl československý Tito.
Pak se ale Chruščov s Titem líbal, tvrdilo se, že Slánský byl vlastně skrytý
československý Berija a hlavní nositel kultu osobnosti. Mnohým nestraní
kům však nešlo do hlavy, že ruský Berija dával popravovat druhé, kdežto
českoslovenští berijovci byli popraveni sami. Naštěstí došlo k revoluci v
Maďarsku a strana mohla tvrdit, že Slánský byl vlastně československý
Nagy a že také připravoval puč.
Nová linie se vždy vytroubila z tribuny ústředního výboru a členové stra
ny ji pokaždé přežvýkali - a strávili. Ale kat to nesvedl. Uvěřit, že věšel kult
osobnosti a že on, kat, se dopustil jenom politické chyby tím, že zatáhl za
provaz, mu nechtělo jít do hlavy. Nebylo lehké mu všechno vysvětlit a stra
na si s ním nedala potřebnou práci. A tak chudák, přes všechny politické
zvraty, zůstal věrný původní politické linii a nezradil ji. Tvrdil i nadále, že
oběšení byli židáci a lumpové a že on má velkou zásluhu o socialismus a
dělnickou třídu, poněvadž je vlastní rukou oběsil. Ovšem psí hlas do nebe
nedojde. Pokud žvanil ve svém policejním okolí, nevadilo to, všichni byli
stejného názoru jako on. Strana nestrana, oni byli bezpečnost a jen oni byli
povoláni, aby vykonávali diktaturu proletariátu. Co říkali ještě nějací inkousti z kanceláří s nimi nemohlo hnout - však na ně taky jednou dojde řa
da a potom budou maličtí i před nejposlednějším referentem.
Situace se ale stávala stále složitější. Po dvacátém sjezdu v Rusku, který
vynalezl kult osobnosti, přišel dvaadvacátý a ten to ještě zhoršil. Bylo třeba
kata někam uklidit, aby držel hubu, netlachal a dal pokoj. S referenty neby
la potíž, předělali je na referenty na ministerstvech a ústředních úřadech a
z těch, kteří byli kdysi cesťáci, obchodní příručí nebo holiči a uměli se jakž
takž chovat, udělali diplomaty někde v malých černošských státech. Ale co
s katem?
Přeložili ho tedy do armády a dostal hodnost podplukovníka a ačkoliv
byl ještě mladý, hned ho dali do penze. Za popravu dostal vyznamenání ja
ko všichni referenti a političtí i úřední činitelé, aby neměl prsa holá a nevy
padal v uniformě jako hajný.
*
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* Z rozhodnutí politického sekretariátu ÚV KSČ ze dne 17. února 1953 byl v souvislosti s tím
to procesem odměněn větší počet pracovníků Státní bezpečnosti. Řád republiky dostalo 14 o
sob (mezi nimi Doubek, Košťál, Musil, Moučka), Řád práce šest osob, vyznamenání Za sta
tečnost 47 osob. Několik desítek osob bylo služebně povýšeno a dostalo vysoké peněžité od
měny.
Avšak na jiném místě téže zprávy se říká:
Odpovědnost komunistů a soudních expertů byla posouzena na schůzi sekretariátu ÚV
KSČ 20. prosince 1963. Bylo schváleno udělit šesti soudruhům důtku, třem soudruhům napo
menutí a se zbývajícími osmi provést stranické pohovory. Toto usnesení bylo provedeno.
Do 16. července 1968 bylo ze služeb ministerstva vnitra propuštěno 58 pracovníků bezpeč
nosti a dva potrestáni odnětím funkce v ministerstvu vnitra. Vysoká státní vyznamenání udě
lená jim za aktivní podíl na přípravě a provedení procesu byla odejmuta v 66 případech: z to
ho byl odejmut ve třech případech Řád republiky, v 15 případech Řád práce, ve 48 případech
vyznamenání Za statečnost.
Je tedy zřejmé, že:
1. ještě za pražského jara a zřejmě dodnes jedenáct činitelů ze čtrnácti, kteří dostali nej vyšší
vyznamenání Řád republiky, toto vyznamenání stále ještě nosí;
2. druhé nejvyšší vyznamenání Řád práce bylo odejmuto v 15 případech, ačkoliv ho usnese
ním politického sekretariátu ÚV KSČ ze dne 17. února dostalo jenom šest osob. Zřejmě tedy
vyznamenání byla udělována vícekrát a mnohem většímu počtu osob než známo. Stejně tak
vyznamenání Za statečnost bylo odejmuto více osobám (celkem 66), než bylo tímto usnese
ním uděleno (celkem 47 osob);
3. i za pražského jara a zřejmě dodnes sloužili v policii a u soudů ti, kteří dělali procesy v pa
desátých letech (66 příslušníkům byla odejmuta vyznamenání, avšak jenom 58 jich bylo pro
puštěno);
4. zpráva mluví jen o pracovnících ministerstva vnitra a ne o tom, kolik jiných, funkcionářů
strany, vlády, ministerstev atd. bylo také odměněno. Všichni tito lidé, pokud nezemřeli, nosí
svá vyznamenání na průvodech 1. máje a přijiných příležitostech, anebo je mají jejich potom
ci vyložena na čestném místě ve vitrínkách ve svém bytě.
Kde jsou nebo byli tito neznámí hrdinové? Ani za pražského jara, natožpak později se to
veřejnost nesměla dozvědět. Má to zůstat před dějinami utajeno.
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Rejstřík jmenný, místní a věcný ke knize
Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války
Sestavil Frank J. Marlow

Na počátku třicátých let jsme začali číst Švejka doopravdy. Čím byla politická
situace horší, tím nám byl Švejk potřebnější. Několik vysokoškoláků se dalo
dohromady a začalo pořádat zkoušky ze Švejka. Byly dva druhy zkoušek: lehčí
zkouška státní a těžší rigorosum neboli přísná zkouška doktorská. Tak napří
klad otázka na první státnici byla: Kdo byla paní Grotová? Otázka rigorosní by
byla: Co řekla paní Grotová panu Zemkovi a vjaké situaci byla, když mu to ře
kla? Viz díl 3. strana 18 a 19. K udělování titulů jsme se již nedostali.

bába na žebříku
Babamulej Mirzahali

Babula Hallej
Bachmayer, desátník
Baloun

Bautze
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...tak jí člověk nevidí do
vobličeje, viz
Chramosta
tatarské jméno
Švejk: “Jestlipak to ne
ní lepší, když se u nás
jmenuje někdo Bohu
slav Štěpánek, Jaro
slav Matoušek nebo
Růžena Svobodová.”
tatarské jméno
povzbuzuje mužstvo k
vytrvání, viz četař
František Hammel
sluha naporučíka Lu
káše, v civilu mlynář v
Českém Krumlově
vojenský lékař, říkal:
“Das ganze tschechi
sche Volk ist eine Si
mulantenbande”, a
“Odneste toho simu
lanta”, řekl, Bautze,
když zjistil, že je muž
mrtev.
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4. (I.) 8
4. (I.) 8
2. (I.) 19
2. (II.) 205-208, 222,
225, 236, 237, 253

1. (VII.) 69, 70

Bavoráci
Bedřich
Bejmurat Allahali
Bělčický
Belgičani
Bellegarde
Běloun
Galileo
Galileo
Ganghofer
der Väter”
Gargantua
Gargany
Gaudrsová

Gerbich
Generál
Geza

Goltz
Gothard
Grabowski

Grey, Sir Edward
Grot

Grotová

Grünstein

arcivévoda
tatarské jméno
cukrář
hrabě, komoří
nějakej, uškrtil cikána,
co popravo val vojáka
řemenem
Ludwig, “Die Sůnden
der Väter”

Laszlo
Růžena, nějaká, od
Nového Jičína, byla
předloni zaměstnaná v
jedné vinárně v Plat
néřský ulici a žalovala
najednou vosumnáct
lidí pro paternitu, po
něvadž se jí narodily
dvojčata... V takovejch abštajgách vždy
cky se najde za pětku
nějakej svědek...
plukovník
chcípáček - stařičký
arcibiskup ze SzatmarBudafalva
paša
svatý
pán, mecenáš, jehož
socha svědčila o jeho
velkých zásluhách o
Přemyšl v letech
80 tých
visí na šibenici
pan, jehož manželku
zastihl soukromý dete
ktiv Stach in flagranti
paní, co měla nedovo
lený poměr
vojenský lékař
Po odchodu baronky
se zeptal Švejka: “Vy
znáte paní baronku?”
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“Je to moje nevlastní
matka. V útlém věku
mně pohodila a teď
mně zas našla...”
“Potom dejte Švejkovi
ještě jeden klistýr,”
řekl dr. Grünstein.
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In memoriam Oldřicha Králíka
Ota Filip
Dne 9. června 1907, tedy před sedmdesátipěti lety, se v Kroměříži narodil
prof. Oldřich Králík. Poznal jsem pana profesora Králíka až v roce 1968, kdy
do ostravského nakladatelství Profil často z Olomouce zajížděl. Nebyl jsem v
nakladatelství ani tři měsíce, muselo to být v březnu 68, kdy pan profesor přijel
opět do Ostravy a přinesl s sebou rukopis svého nového díla, pro který měl i
titul: “Demystifikovat Máchu”. Nevím ani proč, ale pan profesor Králík nešel
s rukopisem za tehdejším vedoucím redaktorem Profilu, dr. Zdeňkem Robenkem, který měl na starosti literárně - vědnou řadu, nýbrž za mnou. “Byl bych
rád, kdybyste si to přečetl nejprve vy, pane Filipe,” položil prof. Králík rukopis
na stůl a já nevěděl, co odpovědět. Vykoktal jsem cosi v tom smyslu, že mi v
nakladatelství přísluší jen beletrie, takže do demystifikací Máchy se nehodlám
přimotat, protože za a.) Mácha se mi líbí, tak jak jsem ho doposud četl, a za b.)
nevím vlastně, proč by se měl demystifikovat, “Tak to čtěte jako prózu,” usmál
se pan profesor.
Jádro Králíkovy výpovědi v jeho tehdy novém rukopisu bylo tvrzení, že
“Cikány”, tedy román, který je běžně připisován Máchovi, napsal Karel Sabi
na, a Králíkův požadavek (či lépe řečeno recept) uznat za nesporné Máchovo
dílo tu část odkazu, kterou znali jeho současníci ve znění publikovaných v
letech 1831 až 1836. “Hrne se na Vás, vážený pane profesore, pohroma”, napsal
jsem Králíkovi do Olomouce o týden později. “Ale kniha se čte jako dobrodruž
ný román,” dodal jsem ještě. “Především Vaše textová i psychologická analýza
působí velmi sugestivně. Jak jsem řekl: počtení vynikající, ale co tomu řekne
čistá věda, to tedy nevím.”
Začali jsme si tedy s prof. Králíkem psát, kdykoliv jsem byl v Olomouci,
navštívil jsem ho v jeho pracovně na univerzitě, kdykoliv byl on v Ostravě, šli
jsme spolu na skleničku. Později si prof. Oldřich Králík počal dobře rozumět
s manželkou, hlavně po té, kdy jí věnoval svou knihu “Nejstarší rodokmen
české literatury” a kdy zjistil, že mají společné potíže s příliš vysokým krevním
tlakem...
Když jsem se v roce 1974 stěhoval do Německé spolkové republiky, vzal jsem
s sebou všechny dopisy, které mi prof. Králík napsal, uchovávám je teď v tre
soru, který prý neshoří ani kdyby vyhořel dům. Když jsem uvažoval nad tím,
jak uctít nedožité 75. narozeniny vědce, který se od roku 1968 až do své smrti
v roce 1975 stal mým nejlepším přítelem, který jako první četl vše, co jsem na
psal, mým rádcem ve věcech literárních i prostě lidských, vytáhl jsem z tresoru
dopisy prof. Oldřicha Králíka a znovu - a po kolikáté už! - jsem si je četl. Teď
snad už mohu z nich i citovat. “Vážený příteli,” píše mi Králík dne 8. 1. 1969,
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“byl jste dvakrát neobyčejně laskav, nejdříve jste mi poslal německý překlad
své Cesty, potom překlad Solženicyna. To byl můj nejhezčí vánoční dárek,
letos se mi zcela zprotivily novoročenky, všechny ty ryby a jiné vánoční atri
buty.”
Pamatuji se: když jsem v roce 1968 odjížděl na Frankfurtský knižní veletrh,
udělal jsem si na kapesníku uzel: nezapomenout přivézt prof. Králíkovi Solženicynův román “V prvním kruhu pekla”. Přivezl jsem ruský originál i německý
překlad.
3. dubna 1969 se prof. Králík ozval na úředním papíru Československé spo
lečnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. “Vážený pane,” píše mi
tentokráte úředním slohem, “v květnu hodláme v Olomouci uspořádat cyklus
tří besed se spisovateli. Obracím se na Vás, dále na Milana Kunderu a Jana
Skácela, abyste u nás promluvili k lidem, hlavně ke studentům z Univerzity
Palackého. (...) Nemusíme Vás snad přesvědčovat, v jaké situaci je dnes kul
turní Olomouc a jak rádi bychom Vás tu viděli.”
Když dopis prof. Králík psal, tedy počátkem dubna 1969, nemohl ještě vědět,
že koncem dubna už na besedu s Milanem Kunderou, s Janem Skácelem a taky
se mnou nebude ani pomyšlení. Okresní výbor strany v Olomouci, který se hned
po zvolení dr. Gustáva Husáka prvním tajemníkem strany postavil zcela na
novou ideologickou platformu, besedy se třemi spisovateli zakázal.
Dne 1. 10. 1969, to jsem už seděl ve vyšetřovací vazbě Krajského soudu v
Ostravě, prof. Králík stále ještě věřil, že mě brzy pustí, a proto asi začal s humo
rem: “Vzpomínám na poslední setkání, vždy u sklenice, nejprve v Hradci
(u Opavy), potom v Praze. Na Hradec vzpomínám se zahanbením, pořád ještě
se stydím, když si vybavím, jak jsem se tu neděli ráno probudil v neznámém
bytě. Takovou ostudu si udělám jednou za pár let - tentokráte právě samari
tánská služba připadla na Vás. A není to tak dávno, co jsem halekal v pražském
hotelu. Všichni ostatní jste byli ročník 1930, jenom já si připadal jako stařec.
Ale cítil jsem se dobře a snad výtržnosti, které jsem tropil, byly snesitelné.
Byl bych moc rád, kdybych se s Vámi setkal opět u skleničky. Jenom hleďte,
milý pane Filipe, abyste k nějaké té sklence mohl přisednout!” Dopis z počátku
října 1970 jsem si mohl přečíst až o 13 měsíců později.
V době, kdy jsem seděl, psal prof. Králík manželce. Dne 1.11. 1969, to jsem
byl už dva měsíce v samovazbě, prof. Králík píše: “Milostivá paní, bylo pří
jemné držet v ruce německy vydaný druhý román Vašeho manžela, horší je, za
jakých podmínek. Všechno se opakuje - napadlo mi, že německý překlad Slez
ských písní vyšel, když byl Bezruč ve vězení. Jeto slabá, ale nikoli planá útěcha,
že literární dílo nelze dát pod zámek, to si najde cestu do světa.”
28. října 1969 píše Králík znovu: “Vážená paní, je mi těžké se zmoci na odpo
věď. Josef Čapek vyslovil kdysi pocit studu, že přežil první světovou válku,
když padlo tolik milionů lidí - on sám ovšem dostal vrchovatý podíl tragédie
za druhé světové války. A já cítím jakousi hanbu za to, že jsem neměl potíže
za protektorátu, ani v padesátých letech, ani nově. Nevím, je-li to důsledek
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opatrnosti, zbabělosti, či čeho (...). Začal jsem psát novou knihu, padly na to
celé prázdniny a rukopis jsem dokončil až někdy v půlce září. Bylo to zbytečné
štvaní, rukopis teď leží a bude ležet. Výsledek je pouze ten, že jsem se docela
vyčerpal. Vzdávám se teď jednoho pracovního plánu po druhém.”
“Milostivá paní,” píše Králík dne 17.6. 1970, “daří se mi celkem dobře.
Ovšem všechno je relativní. Byly doby, kdy jsem měl velice špatnou situaci vě
deckou, kdy jsem byl ostře napadán za své kacířské názory o Máchovi, to bylo
kolem roku 1956. To jsem byl přímo na hanbě, moji odpůrci se předháněli,
jak mě v odborném tisku co nejdůrazněji popravit.”
Dne 10.1. 1971, to jsem byl už doma, jsme se s prof. Králíkem dostali do
diskuse o “nevinnosti, kterou naše generace poztrácela”. “Je to zlé poztrácet
nevinnost,” píše Králík, “jenže ta nevinnost nezáleží na míře smyslové nebo
intelektuální zkušenosti nebo i zkaženosti, nýbrž na něčem hlubším. Zřejmě
hluboko v člověku je nějaký orgán, který diriguje všechno jeho počínání, určuje
meteorologii jeho nálad, tlumí nebo rozdmýchává jeho elán. (...) Věřím jedině
na nezrušitelnou nevinnost toho nejhlubšího tvůrčího orgánu. Autor je námě
síčník, jde po římse za svým fantomem - a jediná jeho záchrana je ta náměsíční
sebejistota.” (...) To už je kletba českého člověka, že upadá do nejrůznějších
póz mučednictví nebo apoštolství nebo mesiášství, ale vždy jen do pózy, která
se panicky děsí konkrétního činu. Proti tomu českému podučitelství a podúřednictví zoufale celý život bojoval F.X. Šalda. Ano, je v nás komplex sentimenta
lity, vždycky jsme smolaři, a vždycky bez své viny upadneme do nějaké šlamasti
ky. (...) Nemohu si příliš naříkat, vyrůstal jsem za okolností poměrně klidných a
vlídných. Ale stejně jsem záviděl a trochu závidím dosud spolužákům z gymna
sia, kteří byli o pět a více let starší. To byli svým způsobem miláčci štěstěny...”
Koncem června 1974, kdy jsem se už chystal na cestu do Německé spolkové
republiky, jsme se s profesorem Králíkem jaksi nemohli dohodnout na louče
ní. Jednou chtěl přijet do Ostravy, po druhé zase já do Olomouce, abychom
to “jaksepatří prodiskutovali při víně”, ale popravdě řečeno, mně se nechtělo
do Olomouce, prof. Králík onemocněl, takže nemohl do Ostravy. Mám však
dojem, že se nám nechtělo především do loučení. Když jsme z Ostravy odjížděli,
pokusil jsem se profesorovi Králíkovi zavolat na univerzitu, ale jakýsi zlomysl
ný posluchač telefonních rozhovorů nás přerušil. Domníval jsem se ale, že nás
nepřerušil včas a že jsem ještě prof. Králíkovi stihl sdělit, kdy se na cestě do
Mnichova v Olomouci zastavím. Ano zastavil jsem se v Olomouci, ale prof.
Králíka jsem nazastihl ani doma ani na univerzitě. Až do Mnichova mi poslal
prof. Králík vysvětlení. V době, kdy jsem jej hledal na univerzitě, odskočil si do
města; když mu řekli, že jsem jej hledal, spěchal domů. A doma se dozvěděl,
že jsem jel zpět na univerzitu. Ale na univerzitě zřejmě zapracoval zase zlomysl
ný osud nebo zlá vůle jakési soudružky sekretářky, která mi řekla “Pan profesor
odešel a už se nevrátí.” Soudružka měla pravdu. Půl roku po té, kdy jsem ode
jel do Mnichova, pan profesor Oldřich Králík odešel z univerzity a už se tam
nevrátil.
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Vše, co mi po panu profesoru Oldřichovi Králíkovi zůstalo je asi 80 dopisů
a trvalá vzpomínka na muže a vědce, kterého jsem měl rád. On mne možná taky.
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Vědecké profily ve zkratce
Miloš Vítek

O profesorech a docentech Masarykovy univerzity, kteří byli účastníky odbo
je a zahynuli tragicky v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausenu.
Proč píši do Proměn na tento námět? K mému podivu a rozhořčení nevyšla ani samo
statně ani v kontextu žádná ucelená stať o odbojové činnosti a o následné tragedii uči
telů brněnských škol v závažných publikacích, v nichž neměla chybět. Především to
platí o sborníku Universitas Brunensis 1919-1969, jejž vydala r. 1969 Universitas Purkyniana k 50. výročí trvání brněnské univerzity a na jehož čtyřech stech stranách
čtyřjazyčného textu nadto zcela chybí jméno psychiatra Miroslava Křivého, po
sledního děkana lékařské fakulty před zavřením univerzity, zahynuvšího v Maut
hausenu. U některých jiných profesorů není ani zmínka, že se stali obětmi tohoto
tábora. Podobně se nenajde nic v hlavě XII o letech 1939-1945 v II. díle obsáhlých
Dějin města Brna z r. 1973; ani v textu knihy Brněnští občané v boji protifašismu z r.
1981, kde v seznamu 1518 padlých odbojářů jsou i nesrovnalosti v datech úmrtí a ve
jménech odbojových skupin, a kde jméno MUDr. Miroslava Křivého se rovněž ne
vyskytuje. Tato nehoráznost a neúctaje vysvětlitelná tím, že poúnorové režimy po
jímaly odboj a jeho oběti ideologicky. Brněnské nekomunistické inteligenci bylo
vypáleno stigma masarykovské a benešovské buržoasní inteligence a o jejich odbo
ji a obětech bylo pomlčeno. Ve svém očitém svědectví o Mauthausenu, jež vyšlo v
lednových Proměnách 1974, jsem vylíčil vražednou atmosféru tohoto zničujícího
tábora III. stupně a popsal jsem, za jakých tragických okolností tam umírali brněn
ští vysokoškolští učitelé. V této stati podávám zkráceně vědecké profily profesorů a
docentů Masarykovy univerzity, kteří se stali obětmi Mauthausenu v r. 1942. Neu
vádím profesory JUDr. Vratislava Buška, MUDr. Josefa Podlahu a MUDr. Václa
va Tomáška, kteří Mauthausen přežili, a rovněž neuvádím MUDr. Václava Šil
haná, jenž zemřel na skvrnitý tyfus cestou domů po osvobození Bergen-Belzenu,
kam byl z Mauthausenu r. 1942 poslán. Ježto nemám dostatečný materiál k přípra
vě profilů, neuvádím MUDr. Mirka Svozila z lékařské fakulty, jenž byl 7.5.42 za
střelen, ani RNDr. Jaroslava Mrkose, mimořádného profesora in memoriam, jenž
dotrpěl 13.7.42. Také nepodávám profilové zkratky profesorů z jiných brněnských
vysokých škol, kteří byli v našem transportu z Kounicových kolejí do Mauthause
nu a zahynuli tam, jako například profesoři MUDr. Jan Bečka a MVDr. Tomáš
Vacek z Vysoké školy zvěrolékařské, pak prof. PhDr. August Bayer, botanik z Vy
soké školy zemědělské, kteří podlehli vyčerpání brzo po příchodu do tábora. A.
Bayer skonal 23.2.42 ve svých 60 letech, J. Bečka 25.2.42 v 53 letech a T. Vacek
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14.4.42, když mu bylo 43 let. Inž. RTDr. Vladimír Němec, docent z Vysoké školy
technické, byl zastřelen 7.5.42 ve svých 42 letech.
Profily uvedu abecedně. Rozsah této mé stati mi nedovoluje specifikovat druh
odbojové činnosti jednotlivých vědců a v které skupině byla zakotvena; částečně
jsem také omezen nedostupností nebo nespolehlivostí pramenů. Šířeji byla naše
činnost označována jako vysokoškolský odboj, ať už šlo o spolupráci s ON nebo s
ÚVODem, či o pouhou finanční podporu odbojového hnutí a rodin zatčených.

Univ. prof. MUDr. JAN FLORIAN, nar. 1897, byl žákem fenomenálního histolo
ga F.K. Studničky, který seznámil svět s vědeckými objevy J.E. Purkyně. Soustře
dil se na embryologii. Po kratším působení na bratislavské lékařské fakultě převzal
po Studničkovi v Brně vedení Ústavu pro histologii a embryológii. Spolupracoval s
německými a anglickými vědci (Institute of Prof. Hill, London; University College,
London; Member of the Int. Institute of Embryology). Expert světového jména v
počátečních vývojových procesech po oplodnění lidského vajíčka použitím mikrofotografických metod, spočívajících na principech deskriptívni geometrie, a umož
ňujících rekonstrukci zárodků. Hlavní díla: Embryologie I. část (II. část připravil
prof. Zdeněk Frankenberger), Od prvoka k člověku - From the Protozon to Man.
Pro zatčení gestapem nedopsal práci o mikroskopické struktuře lidského těla.
7. května byl v Mauthausenu zastřelen. Po skončení války se Ústavu ujal prof. Ka
rel Žlábek a po něm prof. Karel Mazanec, jenž dovršil Florianovy výzkumy dílem
přeloženým do němčiny a vydaným v Jeně pod titulem Blastogenesis des Menschen, 1959.
*
*•

Univ. prof. MUDr. KAREL HORA, který se narodil 1901, byl žákem a později ná
stupcem prof. Otomara Volkra a věnoval se jako vedoucí Anatomického ústavu
převážně výzkumu vlivu tělesné výchovy, tj. cviků, na kosti a klouby a na celkový
mobilní lidský systém. Pokračoval takto v tradičním českém výzkumu prof. Karla
Weignera z Prahy. Dílo bylo vytištěno francouzský pod názvem Démonstration du
Delta-thoracomètre, předneseno na kongresu Francouzské společnosti anatomů
ve Varšavě r. 1931 a získalo mezinárodní jméno. Lékařského vyšetřování sportov
ců se týkala jiná práce z téhož roku, pojednávající o somatických změnách při del
ším praktikování kopané. Profesor Hora byl popraven v Mauthausenu 7. května
1942.
Univ. docent RNDr. BOHUSLAV HRUDIČKA, nar. 1904, se zasloužil na Země
pisném ústavu přírodovědecké fakulty v Brně o zavedení dvou nových vědeckých
disciplin: Dynamické klimatologie a aplikované meteorologie. Jeho práce v tomto
výseku, Úvod do technické meteorologie, 1935, nebyla dodnes předstižena. Docent
Hrudička se stal obětí mauthausenské Planýrky 13.4.42.
***
Univ. prof. PhDr. FRANTIŠEK KOLÁČEK, který se narodil 1881, založil na pří
rodovědecké fakultě společně s prof. BOHUSLAVEM HORÁKEM, geografem z
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filozofické fakulty, Ústav pro geografii. Koláček se věnoval regionální geografii,
hospodářskému zeměpisu a kartografii, jakož i všeobecné klimatologii. Jeho speci
alitou byla geografie sídlišť (např. kniha Půdorysy moravských měst) a hydrologie
povrchových vod (např. Hydrologie Jizery). Byl zastřelen 7.5.42 ve svých 61 letech.
***
Univ. prof. RNDr. VLADIMÍR KRIST, nar. 1905, patřil k nadaným vědcům v
Ústavu všeobecné a systematické botaniky, založeném při přírodovědecké fakultě
a vedeném prof. Josefem Podpěrou. Kristův výzkum se týkal halophitní flóry, ve
getací na Slovensku a hořců na území Československa. Krist byl umučen 27.3.42.
***
Univ. prof. MUDr. MIROSLAV KŘIVÝ, narozen 1896, byl žákem prof. Zdeňka
Myslivečka, po jehož odchodu z Bratislavy do Prahy převzal vedení psychiatrickoneurologické kliniky Komenského univerzity. R. 1930 byl povolán na Masarykovu
univerzitu. Byl posledním děkanem její lékařské fakulty před zavřením vysokých
škol. V neurologii se soustředil na semiologické problémy autonomie míchy a pro
gresse parkinsonského syndromu, jakož i na komplikace vakcíny s obrnou očních
svalů u subakutní poliomyelitidy; v psychiatrii se soustředil na změny u postencephalitických parkinsoniků a na změny likvorologické. Kromě studií o nervových a
duševních chorobách s přihlédnutím k dětskému věku a k jejich dědičnosti (např.
studie o Habsburcích) zabýval se fyziologií a patologií spánku. Byl zakládajícím
členem Slovanské společnosti neurologicko-psychiatrické v Poznani, Učené spo
lečnosti Šafaříkovy a předsedou sekce pro duševně úchylnou mládež při zemské pé
či o mládež v Brně. Vyčerpán těžkou prací zemřel na úplavici 23.4.42.
Univ. prof. PhDr. VOJTĚCH ROSICKÝ, jenž se narodil 1880, se zasloužil na pří
rodovědecké fakultě o založení Ústavu pro mineralogii a petrologii a o rozvoj těch
to oborů. Použil poprvé metody morfologického výzkumu krystalů a stal se mezi
národní autoritou v krystalografii. Zřídil laboratoř s přesnými goniometry a zavedl
gnómické projekce a kalkulační metodologii. Napsal mnoho vědeckých pojednání.
Byl první oběti Mauthausenu z naší skupiny. Skonal 9.2.42 be svých 62 letech.

*
*♦

Univ. prof. RNDr. FRANTIŠEK ŘÍKOVSKÝ, nar. 1901, navázal na přírodově
decké fakultě na výzkum Koláčkův, týkající se sídlišť, a roku 1939 vydal Základy k
sídelnímu zeměpisu Československa. Jeho historicko-geografické závěry se opírají
o fyzikální zeměpis, jak o tom svědčí práce Příspěvek k otázce libyckého Tritonu a
Tritonidy. Zabýval se také geomorfologickým bádáním ve studii Paleopotamologický vývoj Svitavy o geologických formacích břehů této řeky v celém jejím toku.
Byl usmrcen 15.10.42 injekcí na 19. bloku nevyléčitelných.
•**
Univ. prof. RNDr. JOSEF SAHÁNEK, nar. 1896, pokračoval v Ústavu experi
mentální fyziky při přírodovědecké fakultě ve výzkumu v oboru vysokých frekven
cí. Propracoval teoreticky krátkovlnné oscilátory a rovněž je konstruoval. Na jeho
výzkumu byla založena konstrukce vysokofrekvenčních generátorů. Zahájil vý
zkum přeměny stejnosměrného proudu ve vysokou energii, v němž po něm pokra
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čoval prof. Václav Trunečka. Jeho sedm vědeckých prací vydala Masarykova uni
verzita v letech 1924-30. Byl utýrán v táboře 23.3.42.
***
Univ. prof. PhDr. STANISLAV SAHÁNEK, nar. 1883, vynikající germanista, při
šel do Brna z Bratislavy a vyučoval němčinu jadnak na filozofické fakultě, jednak
na Vysoké škole technické. Jeho literární práce se týkají moravské rodačky Marie
Ebnerové-Eschenbachové, Morikeho, Grillparzera a Stiftera. Krátce před jeho za
tčením gestapem 1941 vyšla v Praze jeho znamenitá práce Přehledné dějiny němec
kého písemnictví (Kurzgefasste Geschichte der deutschen Literatur), kde píše mi
strně o Goethovi. R. 1931 vyšla v Potsdamu Geschichte der tschechischen Litera
tur, což byl Sahánkův překlad knihy Arne Nováka Přehledné dějiny české literatu
ry. Velice brzo podlehl, 27.2.42, ve svých 59 letech.

»**

Univ. prof. PhDr. ANTONÍN ŠIMEK, nar. 1887, stál v čele Ústavu pro teoreti
ckou a fyzikální chemii přírodovědecké fakulty v Brně. Jeho výzkum se týkal hlav
ně rozpouštění krystalových struktur použitím roentgenových paprsků a teorie
okysličování telluria. Podnítil také výzkum elektrolytických procesů, v němž po
zději úspěšně pokračoval Ústav pro fyzikální chemii při ČSAV. Profesor Šimek byl
popraven v Mauthausenu 7.5.42 ve věku 55 let.
***
Univ. prof. PhDr. JOSEF TVRDÝ, nar. 1877, působil na filozofické fakultě v Brně
a dočasně též na Komenského universitě v Bratislavě. Věnoval se především histo
rii filozofie. V oboru noetiky napsal dílo Teorie pravdy a v oboru logiky dílo Logi
ka. Tvrdý se snažil formulovat kompletní filozofický systém, který sice spočíval na
pozitivismu filozofa Fr. Krejčího. Byl jím však modifikován vlivem náboženské a
intuitivní orientace, v níž se přiklonil ke koncepcím T.G. Masaryka a k současné
mu světovému kritickému realismu. Jeho vědecká filozofie byla současně filozofií
humanistickou a sociální. Kniha Nová filozofie vyšla r. 1932 a kniha Nová renesan
ce r. 1941. Byl nejstarší z naší skupiny. Umučili ho v Mauthausenu 13.3.42 ve věku
65 let. Jeho Úvod do filosofie vyšel posmrtně r. 1947. J. Gabriel, historik filozofie
brněnské univerzity, hodnotí filozofii Tvrdého ve Vlastivědném věstníku morav
ském, roč. XX., č. 1, 1968, pojednáním Filozofie na brněnské univerzitě v letech
mezi dvěma válkami.
***
Univ. prof. JUDr. JAN VÁŽNÝ, nar. 1891, byl znalcem římského práva. Na
brněnskou univerzitu byl povolán r. 1927 z Bratislavy, kde se zabýval obligačním
právem a kde vydal dva svazky Římského obligačního práva v letech 1924 a 1927.
Vědecky ho inspirovalo studium u římských romanistů Bonfanteho a Scialoja.
Svou vědeckou práci Naturalis obligatio napsal italsky a věnoval ji Bonfantemu.
Dále napsal tyto práce: Obligatio in iudicium deducta, K problému viny v římském
právu soukromém a Problémy smlouvy ve prospěch třetího ve světle římské juris
prudence. Svůj výzkum doplnil studiem římského civilního procesu až do doby
Justiniánovy kodifikace. R. 1935 vydal Římský proces civilní. Jeho velkorysým
plánem bylo vědecké zpracování římského práva v celém jeho rozsahu. R. 1937 vy
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dal Vlastnictví a práva věcná a později ještě řadu monografií, např. Právo praetorské nebo Pupilární substituce v římském právu. Prof. Vážný převzal terminologii
brněnské normativní teleologické školy prof. Fr. Weyra. Metodologie prof. Vážné
ho ovlivnila jeho žáky a brněnská právní škola se stala mezinárodně známou. Semi
náře prof. Vážného byly z nejlepších učilišť pro mladé právníky. Jeho dřívější žák,
prof. Hynek Bulín, se přičinil, aby r. 1946 byly znovu vydány oba díly Římského
obligačního práva. Staly se cennými příručkami adeptů práv vedle klasické příruč
ky prof. Heyrovského, Dějiny a systém římského práva soukromého, na jejichž 6. a
7. vydání prof. Vážný spolupracoval s pražským romanistou O. Sommerem. Dr.
Bulín píše o Janu Vážném v práci Za obětmi persekuce a války v časopise pro práv
ní a státní vědu, 1946, a Dr. Miroslav Boháček v článku Jan Vážný v časopise Naše
věda, 1946. Prof. Vážný byl posledním děkanem právnické fakulty před Hitlero
vým zavřením vysokých škol. V budově této fakulty byl vyslýchán a odsouzen stan
ným soudem ke zničení v Mauthausenu. 18.4.42 tam byl umučen v 51 letech.

91

Památce obnovitele “historického vědomí”
české estetiky
Oleg Sus 9.9.1924 - 22.11.1982
Květoslav Chvatík

V 8. svazku Wiener Slawistischer Almanach otiskl Oleg Sus, pravidelný
spolupracovník této publikace, Vzpomínku na posledního “nestora” če
ské estetiky, svého universitního učitele prof. Mirko Nováka, který zemřel
16.9.1980. O pouhé dva roky později následoval žák svého učitele. Zpráva o
předčasné smrti Doc. Dr. Olega Suse zastihla všechny, kteří ho znali a váži
li si jeho díla, zcela nepřipraveny. Očekávali jsme jeho dopisy, jeho další
práce, neboť žil neustále novými pracovními plány; ale místo nich přišlo
úmrtní oznámení. V Olegu Susovi ztratila česká kultura významného
představitele poválečné generace estetiků a literárních kritiků, vědomě na
vazujícího na tradici českého estetického konkretismu a scientismu, napá
jeného ze zdrojů klasické evropské humanistické tradice - jak výstižně cha
rakterizoval svého učitele. V tomto smyslu byl Oleg Sus žákem a pokračo
vatelem nejen díla Mirko Nováka, ale i F.X. Šaldy a J. Mukařovského.
Oleg Sus, jehož otec byl ruského původu, se narodil v Brně, vystudoval
na brněnské univerzitě filozofii, estetiku a literární vědu a působil zprvu
jako asistent, od roku 1965 pak jako docent estetiky na tamní filozofické
fakultě. S Brnem je spjat i jeho debut jako literárního kritika v Hostu do
domu, jehož byl stálým spolupracovníkem. Dále spolupracoval s brněn
ským časopisem Věda a život a publikoval odborné studie ve Sborníku
prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Přispíval hojně i do časopisů
pražských a slovenských i zahraničních. Naopak vydání několika připra
vených knižních publikací, s výjimkou dvojího vydání “Metamorfóz smí
chu a vzteku” (Brno 1963, 2. rozšířené vyd. 1965), znemožnila změna kul
turní politiky. Roku 1971 byl Sus z brněnské univerzity propuštěn a mohl
publikovat již jen v zahraničí. Až do své smrti trpěl tímto zákazem zaměst
nání a publikování.
Do českého kulturního povědomí vstoupil O. Sus v roce 1956, který byl
počátkem “destalinizace” i v české kultuře. V období let 1950-1956 byla
česká estetika jako kritická vědecká disciplina prakticky zlikvidována: vy
dávány byly pouze sborníky Marx-Engelse, Lenina, Stalina, Ždanova, Ne
jedlého, St. K. Neumanna a Fučíka s paušálním označením “O umění a li
teratuře”. Badatelská práce ustala, vědomí historických souvislostí bylo
násilně přerváno.
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Za této situace otiskl Sus roku 1957 v pražském Filozofickém časopise
stať “Poznámky o některých postavách a směrech moderní buržoasní este
tiky”, v níž, z podnětu ruského (!) vydání antologie Melvina Radera, A
Modern Book of Esthetics, seznámil čtenáře věcně s obsahem teorií hlav
ních představitelů evropské a americké estetiky 20. století, jejichž jména
zmizela na celé jedno desetiletí z českého kulturního tisku. I Sus se stavěl k
většině těchto teorií kriticky - jeho kritika však byla věcná, podložena ob
jektivní imanentní interpretací obsahu a smyslu probíraných teorií. Bylo
zřejmé, že se zde hlásí o slovo autor, který paušální ideologické odsudky
nahrazuje fundovanou analýzou textů. Autor, pro kterého vývoj evropské
estetiky nekončí Hegelem, nýbrž který disponuje v té době v Čechách oje
dinělými znalostmi evropské, zejména německé postidealistické, pohegelovské estetiky.
Souviselo to s vážností a odpovědností, s jakou se Oleg Sus podjal práce
na svém habilitačním tématu “K teorii znaku a významu v české štruktura
listické estetice”. Původní verze práce, na jejímž základě získal roku 1960
titul kandidáta věd, pocházela z roku 1956. Výsledky svého zkoumání
zpracoval ve studii “Sémantika umění v českém strukturalismu a problé
my jejího hodnocení” (Slovenský filozofický časopis 15, 1960, s. 296-313).
Později otiskl původní teze pod názvem “K předpokladům vzniku české
štrukturalistické estetiky a semiologie: Linie “duchovědná” (Estetika 1,
1964, s. 152-169). Tento text obsahuje pronikavou analýzu vývoje proble
matiky znaku a symbolu v německé estetice od Hegela po Vischera, J. Volkelta, W. Diltheye, E. Husserla a E. Cassirera a vztahu této problematiky k
českému strukturalismu.
Domácí kořeny semiotiky umění českého strukturalismu prozkoumal
Oleg Sus neméně důkladně v řadě studií o sémantické problematice esteti
ky Durdíkovy (“Sémantické problémy umění u Josefa Durdíka: Z dějin
české estetiky - formalismus a sémantika”, Filosofický časopis 8, 1960, s.
776-809), Zichovy (“Sémantický problém ‘významové představy’ u O. Zi
cha a J. Volkelta: K počátkům sémantiky v moderní české estetice”, Sbor
ník prací filosofické fakulty brněnské university 7 (E 2), 1958, s. 99-116) a
Šaldovy (“Založení Šaldova symbolismu ve vztahu k německým duchovědným teoriím - Z prehistorie strukturalismu”, in: F.X. Šalda 1867-1937
1967, Praha 1968, s. 37-66). K tématu prehistorie českého strukturalismu v
českém herbatismu, u F.X. Šaldy a T.G. Masaryka i vztahu strukturalismu
k ruskému formalismu a německé fenomenologické filosofii se O. Sus
mnohokrát vracel v textech, publikovaných od roku 1971 již jen v zahrani
čí.
V teoretické rovině se O. Sus zabýval zejména problémem t.zv. pravdi
vosti literárního uměleckého díla (“Pravda” logická a “pravda” umělecká:
“Pravdivost” vypovídacích vět v literárním díle jako problém sémantický”,
SPFFBU 7 (B 5), 1958, s. 71-87), problém dynamiky estetických norem
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(“Příspěvek ke strukturní teorii estetické normy, Estetika 3, 1966, s. 30018), pojmu struktury v teorii umění a literatury (O struktuře, Česká litera
tura 16, 1968, s. 657-666) a otázkami literárního vývojesloví (Bod a pole,
Host do domu 1970, s. 33-37; Fragezeichen zum Problem der literarischen
Entwicklung, in: Wiener Slawistischer Almanach Bd. 8, 1981, s. 133-157).
Tyto studie jsou příkladem kritického rozvíjení estetiky českého strukturalismu a pokračují tvořivě v úsilí jeho zakladatelů Romana Jakobsona,
Jana Mukařovského a Felixe Vodičky o racionální analýzu literárněvědné
problematiky. Ocenění iniciátorské osobnosti českého estetika a literární
ho teoretika Jana Mukařovského podal Sus m.j. v článku “Otvírání stru
ktur - 80 let Jana Mukařovského” (Slovenská literatúra 1971, č.6). Přispěl
významně i do ineditních sborníků, věnovaných padesátinám Milana Jankoviče (Praha 1979) a Miroslava Červenky (Praha 1982).
Při této Susově municiézní znalosti estetiky českého strukturalismu ajeho evropských filozofických souvislostí nikterak neudivuje, že jednoznač
ně odmítl jako neprůkazný pokus o ideologickou denunciaci českého stru
kturalismu v knize L. Štolla, “O tvar a strukturu v slovesném umění” (Pra
ha 1966) v polemické stati “Český Strukturalismus z hlediska ideologické
ho “demaskování”, (Česká literatura 15, 1967, s. 444-452).
Schopnost věcné a zásadové polemiky osvědčil i v několika vystoupe
ních v diskusi o mé knize “Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky”,
Praha 1962, např. v článku “Syntéza, syntéza, syntéza...” (Plamen 1962, č.
12, přetištěno in: Kritická ročenka 1962, Pro a proti, Praha 1963, s. 183188). Důkladné prozkoumání a nové historické hodnocení díla teoretiků
české meziválečné umělecké avantgardy obohatil řadou analytických stu
dií. Připomenu zejména “Estetické antinomie české levé avantgardy (Čisté
umění a účelná tvorba, poetismus a konstruktivismus)”, (Česká literatura
12, 1964, s. 269-292), “První manifest poetismu Karla Teiga” (Slovenská
literatúra 11, 1964, s. 367-382) a “Dvě stati o avantgardním antropologismu: 1. Poetistický modus vivendi neboli člověkotvorba, 2. Totožnost člo
věka uprostřed víru (in: Cesty k dnešku 2, Brno 1966, s. 85-125).
Nedílnou součást Susovy literární aktivity tvořila jeho kritická činnost
na stránkách Hosta do domu a celé řady dalších českých a slovenských lite
rárních časopisů. Rozmanitými žánrovými formami od studie po kritický
portrét a drobnou glosu přispíval Sus hojně zejména do Hostu do domu a
do Orientace. Jeho vysoká teoretická kultura zde nacházela doplněk v kri
tické pohotovosti a náročnosti. Neváhal věnovat pozornost i zcela “bez
nadějné” prvotině stejně jako “slabším” knihám uznávaných autorů, aby
přispěl k pozvednutí úrovně české literární kultury. Jeho břitký kritický
styl nezastíral inspiraci u F.X. Šaldy a Václava Černého.
Společným jmenovatelem Susovy “akademické” badatelské práce z dě
jin moderní české a německé estetiky i jeho aktuální kritické činnosti byla
potřeba obnovy evropské úrovně české vědy a literatury, obnovy jejího
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“historického vědomí”. Pro náročnost, analytickou a argumentační věc
nost a mravní nepodplatitelnost, pro toto “šlechtictví ducha” se stal Sus
obávaným nepřítelem polovzdělanců, vulgarizátorů, dogmatiků a literár
ních příživníků.
Právě tyto kruhy využily bezostyšně změny politické atmosféry po roce
1969 k tomu, aby vyřadily Olega Suse - podobně jako stovky dalších - z če
ského vědeckého a kulturního života. Postižen zákazem zaměstnání a pu
blikování, vysilován příležitostnými výdělky, živořil Oleg Sus doslova v bí
dě a na pokraji vyčerpání. Jeho knihy “Bez bohů geneze” (1969), “Estetic
ké problémy pod napětím” (1970), “Menschliche Identität in der Proble
matik der Avantgarde” (1975) a řada dalších rukopisných prací zůstaly ne
zveřejněny. Má-li česká kultura uchovat svou identitu, musí usilovat o to,
aby vědecké práce Olega Suse byly zpřístupněny odborné veřejnosti v kniž
ní formě aspoň po jeho smrti, ať již v Čechách nebo v zahraničí.
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Z nových prací Naděždy Nádherné-Strašnické
Slohové cvičení pro žáky FÁMU (sloh č. 2)

Napsat
cvičení o tom, jak pán otevírá sodovku:
Prostě to bylo tak.
Voni ho museli pitvat. Normálně podezření na sebevraždu. Pak už prej ke
konci měl schovanej rum v uhláku mezi uhlím a IRON v křovíčkách.
To když šel se psem na procházku.
A jednoho krásnýho dne se vrátil namazanej OTEVŘEL LÁHEV
SODOVKY a vypil ji na ex. A normálně usnul. Jenže už se neprobudil.
Protože ta bublinka ho udusila.
Neblbni.
Jako kojeňátko. Prostě si nevodříhnul. Když mi to vyprávěli tak jsem měla
tu představu, že jeho, pětačtyřicetiletýho, velikýho, tlustýho držím kolmo,
ruku roztaženou na zádíčkách a čekám až si odříhne.
Tak to namaluj.
A proč?
Pro poslední příště

To když jsi přišel v červnu v noci
když v květnu ráno
a s přísahama ve třičtvrtěnapět
Pokaždý to je naposled
to je jasný
že tohle je zrovna poslední
z naposled
Tak jsem ti dala všechno
na hromádku
To tu ještě nebylo
A bylo toho dojemně pomálu
deštník, jedny šaty, župan a
ta příšerná bundička
a holení
a navrch trumpetka
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tu ti jednou rozšlapu když
nevotluču vo hlavu
spíš ale rozšlapu
protože tu nebudeš
a zase:
ráno jsi hrdě
hrdě
sprostě
smutně
zase
nic neřek
a jak sis to začal pečlivě skládat
a jak sis to seřadil na posteli
tak to bylo jasný
hned mi bylo úplně jasný
že mě máš zase v hrsti

