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Tolerance jako podmínka života
Božena Komárková, Brno
Od počátku století byl Toleranční patent už jen učebnicovou záleži
tostí, předkládanou školákům jako příklad nezvratitelného pokroku
společenského vývoje, jenž odstraňuje ve jménu rozumu předsudky mi
nulosti a vede ke stále větší svobodě. Místo toho stojíme po stu letech
před tolika podobnostmi s předtoleranční minulostí, že je zapotřebí
znova ji zrekapitulovat, zvážit její důsledky pro osobní i národní život a
posoudit v jejich osvětlení, jaký dosah může mít dnešní doba pro náš
život do příštích generací.
Toleranční patent je mezníkem dvou epoch a znamená málo i mnoho.
Je právním aktem, který ukončil protireformaci vedenou spojenou stát
ní i církevní mocí celých 160 let. Rekatolizace našich zemí byla za tu do
bu takřka úplná. Necelá 2% obyvatel, kteří se odvážili reklamovat pro
sebe navzdory trvající nepřízni mocenských míst ustanovení patentu a
opustit vnucenou katolicitu, tento fakt jenom potvrzuje. Uzavírá však v
sobě celou řadu položek, které odhalují jeho dalekosáhlou váhu a do
sah.
Začátkem protireformace je anulování Rudolfova Majestátu, jenž
proti zvyklostem doby přiznal právo na svobodu vyznávání vlastního
náboženství formulovaného Českou konfesí, všem obyvatelům českého
království včetně poddaného lidu. Šlo o převážnou většinu národa. Po
tom následuje Obnovené zřízení zemské, potvrzující politické důsledky
základního tématu protireformace. Činí z českého státu dědičnou drža
vu Habsburků a připravuje tak Pragmatickou sankci i tereziánský cen
tralismus, až do úplného popření české státnosti ve Vyrovnání rakousko-uherském. Pozvolná likvidace státoprávní individuality zemí české
koruny je však jen průvodním zjevem do hloubky pronikající národní
genocidy trvající do třetího, čtvrtého i pátého pokolení. Na jejím počát
ku byly hromadné popravy vůdců stavovského povstání, konfiskace ši
rokých rozloh stavovské půdy, emigrace svobodného obyvatelstva po
kud odmítalo rekatolizaci, příliv cizinců obdarovávaných z královské
milosti konfiskovaným nebo opuštěným zbožím, a nade vší materiální
pohromou duchovní násilí, proměňující zvolna ale důsledně národní
duši. Zbylý národ, zbavován s tvrdou důsledností knižní kultury, která
by pomáhala udržet kontinuitu s minulostí, zůstal nakonec bezbranný
vůči nastalým tereziánským germanizačním snahám, jež měly genocidu
ukončit. Na těchto skutečnostech nic nemění fakt rozbujelé kultury ba
rokního folklóru, pokleslé formy cizí zámecké kultury, který se stal jedi
ným projevem proměněné národní duše. Nevedla odtud žádná cesta k
novému kulturnímu vzestupu a k autentické spolupráci při tvorbě no
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vých hodnot evropského kontinentu, jak je ze svého holandského exilu
pomáhal vytvářet Komenský a mladší generace emigrantů na půdě
pruského státu. Na protireformační úhor habsburské periferní české
provincie, vytržené z vlastního kulturního kontextu, bylo nejprve po
třebí přesadit klima osvícenské kulturní dynamiky vzniklé mimo
naši půdu, aby se odtud mohla rozvinout nová aktivita vytvářející nový
národní život. Na více než jednu generaci to bylo možno jenom pro
střednictví němčiny.
Ani vznik tolerančních evangelických sborů jako bezprostřední úči
nek patentu neznamenal pro celonárodní život kontinuitu a pomoc. Ty
to sbory, vzniklé ve větší hustotě jen na místech odlehlých, v nichž tradi
ce minulosti přetrvaly nejsilněji, odpovídaly hmotné a kulturní chudobě
svého prostředí. Z minulosti jim zůstal značný emoční náboj živých
vzpomínek na utrpení řady předků i jich samých, kterým platili za věr
nost zděděné víře. Avšak positivní obsah této víry vybledl nedostatkem
biblického zdroje a vědomí o její jinakosti se opíralo více o nechuť ke
katolickému obřadnictví a kultu svatých než o reformační výklad o Bo
hu, který oslovuje a zachraňuje hříšníka z pouhé milosti a soudí svým
slovem i církev, nedávaje své slávy ani lidem ani jejich institucím. Z cizi
ny přišlí kazatelé stáli před úkolem sbory spíše teprve tvořit než ujímat
se opuštěného dědictví. Úředně nedovolená kontinuita s domácí refor
mací malou účinnost patentu ještě zvýšila. Odvislost sborů od jejich no
vých konfesijních zdrojů v Německu a v Uhrách, spolu s nepřátelstvím
rekatolizovaného domácího prostředí, z nich učinila spíše cizince než
dědice ve vlastní zemi. Jejich sociální struktura, složená z drobných lidí
dosud nesvobodného venkova, je sama odkazovala více než na dvě ge
nerace na okraj národního dění, dokud větší sociální mobilita nepřipra
vila jejich sociální a kulturní vzestup. Teprve po rozpadu Rakouska,
spojením obou konfesí oktrojovaných patentem a založením vlastní
teologické fakulty s vynikající první generací jejích učitelů, se evangelictví stalo opět náboženskou a duchovní silou a výrazným profilem a pů
sobností překračují konfesijní hranice.
Bezprostřední účinnost Tolerančního patentu byla tedy neveliká.
Znamená nicméně mnoho, protože spolu s uvolněním censury otevřel
bránu širokým proměnám, i když nebyly záměrem jejich iniciátorů. Ti
byli vedeni hospodářskými a fiskálními zájmy daleko více než ideovými
motivy. Šlo jim především o to, učinit přítrž staletému sbíhání z gruntů
na půdu pruského státu, rivala habsburské moci, a posílit produktivním
obyvatelstvem výnosné manufakturní podnikání jako nový fiskální
zdroj pro narůstající státní výdaje. Avšak nechtěné účinky patentu byly
dalekosáhlé. Jejich výsledkem byl obrozený národ. Nezbytnou pod
mínkou k tomu bylo uvolnění duchovního tlaku předchozí epochy a s
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ním spojená možnost, hledat v kontextu k evropské kontinuitě cestu k
poznání vlastní národní identity.
Hledání národní identity se od počátku obrození stalo nej naléhavější
otázkou národního života. Je hodno pozoru, že až do dneška sejí každá
generace spontánně ujímá znova. Je to patrně vlastnost národa, je
hož existence byla již jednou do kořene otřesena a nenabyla dosud
vnitřní samozřejmosti. Radikální zlom národní kontinuity si od počát
ku žádal zpětnou návaznost na přetržený vývoj jako na nutnou pod
mínku smyslu a zdaru nového usilování. Když největší duchové našich
nových dějin tuto kontinuitu hledali, navazovali na historii, aby z ní
vytvořili program, v jehož jménu bychom se zařadili jako rovný s rov
ným k rodině kulturních národů. Určili národu jako úkol přispívat
vlastními hřivnami k vytváření nejvyšších hodnot člověčenství. Pod
tímto zorným úhlem vrátili národu jeho reformaci. Nikoli v konfesijní
podobě, ale v hodnotách z reformace vyrostlých, především ducha
osvobozeného od institučně vynucovaného duchovního tlaku. Palacký,
přímý dědic domácí reformace, to učinil v duchu Herderovské romanti
ky. Husitství a bratrství jsou předznamenáním demokratického věku,
rozvinutím “božnosti”. bohupodobnosti člověka po dráze, kterou Pro
zřetelnost vede lidstvo ke svému cíli. Naší legitimací před dějinami i pro
budoucnost je zápas o duchovní statky. Nejsme malí, máme-li veliké cí
le. Svoje poznání a soudy o dějinách obrátil Palacký zároveň ve výzvu:
kdykoli jsme vítězili, dálo se to převážně silou ducha a ne silou fysickou.
Masarykovi se Palackého stanovisko stalo naléhavou výzvou pro ži
vot pod zorným úhlem věčnosti, aby celonárodní ochromení morálních
sil mohlo být překonáno. Pociťoval velmi hluboce nalomenost českého
charakteru a viděl v něm dědictví dlouholeté nesvobody. Z vlastních
zkušeností dnes velmi dobře chápeme, že ze svého útlaku má na povahu
člověka nej rozkladnější vliv duchovní násilí. Na počátku vzbuzuje
vzdor a strach, potom se na ně odpovídá pozvolným navykáním na ži
vot dvojí tváře a ten se posléze mění v přizpůsobení a resignaci nebo v
cynismus. Vnější konformita přikrývá vnitřní prázdnotu a zlomené lid
ské duši nezbývá než živočišná touha po úniku do bezpečí a přežití.
Vzdor byl zlomen, a pasivní konformita se stává organickou součástí
povahy. Pět generací podléhalo takovému procesu proměny a zatížilo
národní charakter jeho nejosudovějším dědictvím.
Všechen Masarykův zápas byl v podstatě zápasem o morální napří
mení národní povahy. V tomto úsilí je podtext všech jeho bojů, od Ru
kopisů přes Hilsneriádu až do odboje proti habsburské monarchii. Má
li mít osobní i národní život plnou hodnotu, je nutno žít v pravdě, v jed
notě slov a činů. Pravda nevítězí jako samočinná kausalita dějin, aleje
pro člověka výzvou, aby jí sloužil. Národ ve svém průměru pochopil
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bohužel podstatu Masarykova zápasu méně než se obecně věřilo. Avšak
sugestivní moc jeho velké osobnosti zůstává trvalou výzvou pro všecky
další boje o národní čest a budoucnost. Průměrem našeho života zůstal
nehluboký liberalismus. Masaryk užíval tento široký pojem, zahrnující
v 19. stol, všecky oblasti života, ve zúženém významu relativisovaných a
zplaněných morálních hodnot. Liberalismus byl pro něj totéž co vnitřní
nezakotvenost, morální lhostejnost, rozbujelý nacionalismus nepodlo
žený hlouběji než jazykově a živený hlavně protiněmeckou záští.
Tento faktický stav národní povahy zrcadlil duchovní vakuum, pře
krývané ve všech polohách hlasitým vlastenectvím, s nímž se dobře sná
šely i rukopisné podvrhy i předsudky o rituální vraždě, odsuzující ne
vinného člověka na smrt. Spolu s jinými jevy domácího života ukazova
ly, že formální konformita s katolictvím se nestala u většiny národa
vnitřně živou pravdou. Násilný zlom vnitřního života způsobil, že se bo
lestné otázce po hlubších polohách života raději vyhnul. Protináboženskost byla v našem prostředí jevem daleko masovějším než u okolních
národů, žijících v podobných podmínkách pokračující sekularisace.
Antiklerikální nálada se ztotožňovala s pokrokovostí. Katolicismus byl
souzen jako moc národu nepřátelská v minulosti i jako současný spoje
nec klerikální monarchie. Nacionalismus byl také důvodem k ochotné
chvále reformace ne pro její duchovní hodnoty, ale protože její velicí
duchové byli zdrojem pýchy nad slavnou minulostí. Při tom však protikatolická nálada nijak nezpochybňovala příslušnost ke katolické cír
kvi. Teprve po pádu monarchie, s níž padla i staletá církevní privilegia a
výstup z církve přestal být příčinou diskriminace, došlo k masovějšímu
výstupovému hnutí. Připravilo katolictví asi o 20% obyvatelstva, při
čemž rozhodující důvody nebyly náboženské, ale nacionálni.
Nejen u nás, ale všude v Evropě se katolicismu od doby protireforma
ce na dlouhou dobu uzavřel hodnotám nové doby, v níž se hodnota člo
věka jako svobodné bytosti vybavené nezcizitelnými právy, promítala
do nových institucí. Katolicismus tyto hodnoty zamítl, protože v nich
ne zcela neprávem poznával ducha a ovoce protestantismu. Po Velké
francouzské revoluci se proti nim ohradil restaurační teologií a odmítl
v jejím jménu každý lidský zásah do stvořitelských řádů a do jejich pro
měny. Teprve ztráta mocenských posic a nakonec perzekuce mu otevře
ly cestu k pochopení hodnot demokracie i práv člověka, ačkoli pro ně
mohl načerpat důvody už ve středověké teologii.
V habsburské monarchii trvaly restaurační snahy katolicismu až do
jejího rozpadu. Zachovával svou zděděnou barokní tvářnost takřka be
ze změn a v našich zemích zůstal po celou tu dobu kulturně sterilní. Re
formní snahy jednotlivců Bolzanem počínaje instituce vždy nehlučně
udusila. Konfesionalismus převažoval nad živou vírou a hluboké du-
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chovní zdroje, vlastní všemu křesťanstvu, zůstaly většinou zasuty. Ne
vyšla z něho žádná iniciativa odpovídající změněným potřebám doby.
Proto také pro sebe nedovedl získat nové generace přicházející z venko
va do měst, kde se bez překážky přizpůsobovaly proudu liberálních ideí.
Jako bezvýhradný spojenec minulosti proto sám podlehl vnitřnímu ma
rasmu, z něhož ho počaly vyvádět teprve vnější proměny, které již neby
ly daleko. První z nich byl konec monarchie. Obnovený národní stát jej
zbavil výsadního postavení a přiřadil k pluralitě ideových i sociálních
sil, odkázaných ve snahách o veřejný vliv na vlastní vnitřní průkaznost.
Nové postavení se pro něj záhy stalo regenerujícím činitelem. Katolic
ké lidové vrstvy se politicky rychle a loajálně smířily s demokracií. Kul
turně tomu bylo v této etapě jinak. Průběhem třicátých let se po dlouhé
době katoličtí intelektuálové stali výraznou uměleckou a filosofickou
skupinou s nesporným vlivem a ambicemi získat pro sebe širší, liberálně
orientované zázemí. Barok byl náhle literární módou, estetické hodno
ty nabývaly převahy nad morálními, historiografie se snažila očistit do
bu Temna a namáhavě shledávala její klady. Durychova oslava baroka
s údajnou záchrannou rolí španělského ducha na přerodu kacířského
češství od staleté vzpoury proti pravé církvi, se u něho spojila s odmít
nutím demokracie a hodnot, na kterých celý národ budoval svou obro
zenou existenci. V programu stavovského státu inspirovaného italským
fašismem a kosmetickou úpravou skrze Tomáše Aquinského už nešlo o
protiútok na masarykovsky pojímané dějiny, ale na hodnoty občanské
rovnosti, tolerance a svobodných institucí zbavených klerikálních pout.
Jako dříve Pekař Bílou Horu, tak uvítal Durych Mnichov jako prozřetelnostní zásah k návratu od pomýleného masarykovství ke svatovác
lavské legendě a od anarchické demokracie k architektonice hierarchic
kého Rádu, kterým má být národ zachráněn.
Avšak dříve, než mohlo v pomnichovském traumatu Durychovo
přání zapůsobit jinak než literárně, došlo k okupaci nacismem a po něm
jako dlouhodobý výsledek druhé světové války ovládla naše země jiná,
po vnitřní stránce velmi odlišná, ve svých metodách však až nápadně
podobná odrůda absolutní a mocensky zajištěné pravdy se všemi skliču
jícími analogiemi druhé protireformace. Katolicismus se stal její první
obětí. Poprvé za všecka staletí se na naší půdě stal předmětem tvrdého
pronásledování. Byl to druhý nelítostný zásah vnějších změn do katolic
ké existence a postihl ji hlouběji než jiné persekvované skupiny. Avšak
vychází z něho vnitřně proměněn. Když instituce přestala být jeho ne
ochvějnou oporou, nabyly v něm po staletích neinstituční zdroje křes
ťanské víry převahy nad ochromujícími institučními formami. V novém
Duchu, který vane kde chce a nikdo neví odkud přichází a kam jde, se
naše katolictví setkalo se souběžným proudem už dlouho probíhající
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katolické obnovy v různých částech světa, a ta vynesla na papežský sto
lec charismatickou postavu Jana XXIII. Druhým Vatikánským konci
lem se instituční katolictví po dlouhých staletích opatrně vydalo na no
vé cesty.
Vnitřní přerod katolictví náleží k nejpozoruhodnějším změnám po
slední doby. Je to zápas, který se děje a není hotov. Svobodný apel víry v
něm relativisuje institucionalisované pravdy a stává se kvasem nového
života, jako tomu bylo v počátcích reformace. V zápase bezbranné
pravdy bezmocných proti mocným, pronásledovaných vůči pronásle
dovatelům, se rodí také nový vztah k dosud odmítaným hodnotám
občanského života. Mocenská minulost přestala být zdrojem inspirace
a víra otevřela důvěřivou cestu k budoucnosti ne již jako cestu panová
ní, ale služby a spolupráce s posic rovného mezi rovnými. Dovedou svůj
zápas do konce? Dají se osvobodit výzvou neinstitucionalisovatelné
pravdy k relativisování každé instituční loajality, která jim až dosud
splývala vždy až se samotnou poslední pravdou? Je to otázka velikého
dosahu, protože v odpovědi na ni záleží opravdovost nebo jen taktický
zájem o počatou spolupráci. Z jejich dosud trvajícího rozlišování mezi
katolíky a křesťany se ozývá staré vědomí o vlastní nadřazenosti, která
blahovolně snáší druhé, pokud je s nimi špatné počasí svádí pod jednu
střechu. Mluví z něho despekt k druhému, který vyvolává ostražitost.
Tolerance bez úcty k partneru, bez respektu k jeho cestě a poznání prav
dy je tolerancí na výpověď, je otevřeně nepřiznanou netolerancí. Zřeklo-li se současné katolictví moci proto, že mu nezbylo, než vzít na vědo
mí fakt její ztráty, zachovává si pro budoucnost v reservě snahu o něja
kou formu vlády nad společností, počítaje v to i vládu nad dušemi?
Pokračující odlišování sebe od obecného pojmu křesťanství k takovým
obavám elementárně vedou. O těchto a jiných otázkách musí katoli
cismus sám v sobě rozhodnout. Bude na tom záležet jeho přínos k otev
řené při o naši budoucnost.
Stejná otázka platí také nekonformním komunistům. Zdá se zvláštní
ironií dějin, že program dokonalé společnosti skrze osvobození člověka
z područí struktur, které jej sobě odcizují, jeho odcizenost ještě pro
hloubilo. Je to však prostý důsledek každé snahy povýšit jedinou kon
cepci otázky člověka a jeho postavení k veškerenstvu na jeho dokonalé
rozřešení, které se dá mocensky prosadit a udržet. Etablovaný komu
nismus za sebe učinil instituci zakotvenou v ústavě jako tomu bývalo v
Evropě za doby náboženských válek pod heslem “čí země toho nábo
ženství”. Politická ideologie mocenské menšiny nabyla závazné plat
nosti pro všecky občany až do základních otázek života, a spolu s rituá
lem, kterým se obklopila, ze sebe vytvořila dokonalou obdobu primi
tivního nesnášenlivého náboženství. Důsledky pro národ jsou stejně

zdrcující. Dříve než se vyrovnal s problémem své identity v důsledku
jednou přervaného dějinného vývoje, a vybudoval pro sebe v průběhu
jednoho století aspoň základy svobodných struktur podpíraných obec
ných konsensem, byl opět podroben cizím životním a ideovým vzorům
a neorganickým cizím institucím.
Snaha po proměně sociálního řádu k vyrovnání sociálních nerov
ností, v jejichž jménu se tak stalo, měla u nás dávnou a širokou odezvu.
Během nacistické okupace byla programem všech odbojových skupina
měla oporu v širších vrstvách společnosti než tomu bylo v okolních ze
mích. Kladně se k ní stavěla většina inteligence. Byl to přirozený socio
logický zjev u národa drobných lidí, pocházejících nejdále v třetí gene
raci ze sociálně slabě diferencovaného venkova, kteří se dopracovali
vzestupu osobními vlastnostmi. Rozdíly jejich materiálního východis
ka byly neveliké. Autoritami pro socialismus trvale zůstávali Marx i
Masaryk. Očekávaná proměna společnosti se ve většině chápala jako
doplnění politické demokracie demokracií hospodářskou. Také mar
xisté jako Nejedlý a řada dalších v tom byli zajedno, ve vysokoškol
ských posluchárnách, v publicistice i v literatuře. Sovětský svaz se těšil
sympatiím tím větším, čím méně informací se o něm dostávalo a celoná
rodní šok z Mnichova mu dal kredit, jehož by jinak nedosáhl.
Závěrem byla skutečnost, jejíž dosah byl zpočátku neprůhledný.
Když se pozvolna počala chápat a pokus proměnit ji k formám shod
ným s domácími tradicemi ztroskotal, byl počáteční sen o lepší společ
nosti dosněn tvrdým probuzením do reality policejního státu. Stejně ja
ko za protireformace pronikl marasmus do všech odvětví života od hos
podaření až do elementárních vztahů mezi lidmi a nejtížeji opět dolehl
na kulturní život. Pod tlakem začlenění do cizí kulturní sféry došlo u
nás hned od počátku k likvidaci vůdcovských národních vrstev a k
proměně struktur, budovaných od počátku obrozenství svépomocně z
iniciativy nejširších kruhů v duchu otevřené demokracie. Jejich hori
zontální strukturovanost byla vyměněna za přísně vertikální model
vrchnostenského poručnictví menšinové mocenské skupiny nad větši
nou národa, a duchovní útlak s persekucí zasáhl všecky oblasti života.
Konfiskací nebo znepřístupněním nejhodnotnější kulturní tvorby po
sledních generací počínaje a konče existenčním i trestním postihem kaž
dého, kdo se odvažuje zpochybnit anachronismus tohoto umrtvujícího
společenského modelu, se k nám vrátilo ovzduší doby před třemi stole
tími. Celonárodní poddanství vrchnostenské moci vystřídalo občan
skou odpovědnost dříve, než siji národ stačil do hloubky osvojit.
Tolerance, respekt k jinému názoru jako otevřené cesty k lepšímu po
znávání pravdy a svobodné instituce, tyto hlavní pilíře evropanství, kte
ré nadále zaručují obtížnou, ale přes to možnou cestu ke spolužití roz
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různěného světa, byly vystřídány úzkoprsou doktrinární intolerancí se
stejnými účinky jako po Bílé hoře. Pravda institucionálně zajištěná a
žárlivě střežící svůj mocenský monopol nad životem jiných národů
ohrožuje jejich morální a vposledu i fysický život. Přivádí je k apatii
nebo zoufalé vzpouře. Netolerance je v dnešních podmínkách cestou ke
vznícení celosvětového požáru a je zničením života, zvláště v nastalém
planetárním věku, kdy se namáhavě hledají formy spolužití pro světo
vou jednotu. Situaci činí ještě složitější ta okolnost, že staré a trvající
konflikty se rozmnožily o nové, když se domáhají slova ve světovém
společenství země a národy, které byly dosudjen zevně ovládány. Stříz
livá tolerance respektující druhé je jedinou formou spolužití. Je to těžká
cesta, ale je to cesta jediná.
Je tragické, že vládcové Ruska nebyli v průběhu celých svých dějin
sami existenciálně postaveni před potřebu tolerance, jako tomu bylo v
druhé půli Evropy. Je tragické, že proto nemohou pochopit, že souse
dům s kulturou starší a složitější není možno žít podle jejich úzkého mo
delu, který jim uložili za povinnou míru universálních hodnot. Je tra
gické, že sovětští vládcové dali ve svém vztahu k sousedům přednost
ovládat je nejen mocensky, ale i duchovně, místo abys nimi uzavřeli to
lerantní partnerství. Náš národ k němu byl nad jiné upřímně ochoten.
Pravé spojenectví nikdy nezakládá útlak, ale vzájemný respekt a svo
bodné rozhodnutí. Tolerance je moudrostí svobody.
Evropská tolerance se stala drahocennou zásadou společenského ži
vota po těžkých bojích mezi národy mocensky zajištěné pravdy a závaz
kem osobního svědomí na výzvu pravdy ničím nezajištěné, které se člo
věk svobodně vydává v službu. Tento boj vznikl v lůně západní církve, a
v našich dějinách jej zahájil Jan Hus, když se od autority koncilu odvolal
ke Kristu. Odmítnutí instituce jako poslední instance pravdy je dějin
ným počátkem reformace. Nejoprávněnější snahy o svobodu člověka
jsou do té doby zakotveny v poznání, že hledání pravdy je od svobody
neoddělitelno. Náleží k němu také pochopení, že žádná formulace prav
dy nemůže vyčerpat její nekonečný obsah. Úcta k pravdě vede k úctě i
pro její odlišné pochopení u druhého a zakládá toleranci. Tento fakt
nevylučuje duchovní boj, ale vylučuje vésti jej mocensky. Moc je schop
na zabíjet nebo korumpovat, ale dovést k pravdě nedovede. Pro křes
ťana je krajní výzvou k duchovnímu boji kříž vztyčený na Golgotě. Ne
činí oběti z vlastních odpůrců, ale ze sebe sama. Tato krajní výzva, po
chopitelná a přijatelná jenom z polohy víry, vede v civilním životě aspoň
k poznání, že pevným zázemím tolerance je respekt k důstojnosti člově
ka jako bytosti stvořené k božímu obrazu. Nikdo nemá práva jím mani
pulovat. Ovládat násilím morální bytost druhého je větší zločin než fy
sická vražda. Zázemím tolerance není lhostejnost vůči pravdě, jak do
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kazovali různí teoretikové sekulárního křídla osvícenství. Lhostejnost
stejně jako dogmatismus legitimují v poslední instanci jenom bezohled
ný boj z posic silnějšího. Zázemím skutečné tolerance je víra v bezbran
nou pravdu, která nevede k panování nad lidmi, ale k jejich svobodě. Je
výrazem humanismu založeného ve víře v duchovní statky.
Z poloh víry, která vedla Husa na hranici, začne v evropských ději
nách proces osvobozování od sakrálních institucí, opřených nejprve o
široký souhlas, nakonec pak už jen o zájmové souručenství skupin hro
zících se zhroucení stávajícího pořádku. Tímto bojem byla nakonec
mocenským institucím upřena vláda nad lidským svědomím. Odtud se
otevřela cesta ke zcivilnění života a posléze k formulaci lidských práv,
jež zakládají důstojné podmínky života v lidském poli. Podmínky svo
bodného a tolerantního spolužití nám umožnily vzkříšení národního ži
vota. Na nich také záleží jeho morální regenerace, po které se nyní volá
se všech stran. Je to důkaz o naléhavosti takového úkolu pro přítom
nost i pro budoucnost. Základnou současného zápasu se stal respekt k
důstojnosti člověka, formulované v občanské rovině lidskými právy, a
program byl vytyčen úkolem, vytvářet z odpovědné iniciativy všech,
kdož k tomu mají odvahu, uprostřed zmanipulovaného života skupiny, v
nichž se žije věrohodně, bez onoho takticky nebo jinak doporučovaného
“jakoby”, jež se znovu stává naší přirozeností. Společný zápas o auten
tickou budoucnost je také cesta ke smíření hořkosti z dávné i nedávné mi
nulosti. Tolerance je toho podmínkou. Z rozpětí šesti století do tohoto zá
pasu dodnes volá Hus svoje napomenutí: abyste dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy každému přáli.!
Je to výraz staleté kontinuity hodnot, které jsme společně přijali.

Pracovat, to znamená odpírat zlému a důsledně. Všude, vždy a zejména
zlému v jeho zárodku. To neznamená být radikální, ale vytrvalý. Nemít
strachu, řekl bych.
Masaryk, Ideály humanitní

O mimosvětské a světské pozici filozofie
*
Jan Patočka
Těchto několik slov nemá a nechce být filozofií ve vlastním smyslu,
není to práce o vlastních obsahových filozofických problémech, ne
domnívá se, žeje příspěvkem k filozofickému rozhovoru, který je hovo
rem mezi věky, často na vzdálenost tisíciletí; hovor těch, jichž existence
v času je destrukcí času, více, než existence básníka a hrdiny, počítána
na věčnost. Každá velikost spočívá konec konců v tom, že mimočasové
proniklo do času; filozofická však nadto ve výslovném pochopení jed
noty času a nadčasového. Není však dnešek, tak cizí již velikosti básní
ka a hrdiny, tím spíše cizí velikosti filozofie? Nepatří k pojmu takového
filozofa, že vidí celý život pouze jako materiál filozofování, že tudíž není
filozofem jen sem tam trochu mezi ostatními drobnými neřestmi a
ctnostmi, nýbrž nadobro? Není proti tomu dnes filozofie záležitost, s
kterou se možno v životě potkat a minout? Jak může takováto odvoze
ná, nevážná filozofie odolávat útokům “světa”? Není důležité, aby se
především zachytila toho, čím ve své idei je a čím tedy pro konkrétního
filozofa může být? Existuje něco jako filozofická zkušenost, těžký pro
ces, na který jednotlivec pro sebe nemůže dělat nárok, nýbrž který je
výtvorem řady velkých; a tato zkušenost je, v některých rysech, které
mám za důležité, předmětem mé improvizace. Opakuji: nikoli filozofie,
nýbrž skromný pokus vyrvat filozofii zapomnění, anamnesis, vědomá si
své hazardnosti. Mluvení v plochém světě o třetí dimenzi. Své teze ne
mohu ve stručnosti odůvodnit tak, jak bych si přál, ač jsou zdůvodněny
snad hloub, než afilozofická vodnatelnost produkce, která si neostýchavě přikládá jméno filozofie.
Započneme tedy tézí: filozofie je konkrétní provedení této rámcové
ideje: 1. Mezi možnostmi člověka je schopnost poznat svět (nikoli jed
notlivosti, nýbrž “celek”). 2. Zachytit tuto možnost může subjekt jen
tím, že určitým způsobem opustí, transcenduje svět. 3. Toto poznání
není nahodilé, jako poznání jednotlivostí, a třeba není nikdy hotovo, liší
se svým rázem od nitrosvětského chápání jednotlivin. 4. Poznání světa
(jako “celku”) dává teprve potřebnou jednotu poznání obsahu světa, t.j.
jednotlivin.
Provádět tyto myšlenky hloub bylo by filozofovat, což není zde na
ším úmyslem. Předložme si nyní otázku: Ale je-li filozof takto hlubokou
propastí oddělen od světa, tedy i od všeho lidského (člověk přece patří k
“obsahu světa”), není pak jeho počínání pro nás indiferentní? Není pak
* Kvart 2, č. 3, s. 3-10. Článek nám byl zaslán z okruhu Patočkových přátel. Ukazuje m.j.
filozofické pozadí statečného vystoupení spoluzakladatele Charty 77 proti nehumánnímu
režimu, jež mělo své kořeny v hluboké minulosti. Red.
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jeho měřítko, položené na tento náš svět, ničím, a nelze naopak — měře
no měřítkem vlastním — jeho zaměstnání prohlásit za pouhou intelek
tuální hru, prchající před vážností života? Není jedním z četných rozptý
lení, kterých si člověk může dopřát v okamžicích či na místech pohody,
v určitých enklávách světové bouře? Nemá potom každý poctivý dělník,
každý člověk, který trpí životem a nese jej s trochou síly a pýchy, právo
pohlížet na tohoto vyděděnce jako na někoho, kdo podstatně neví a ne
může vědět, co je život; a v důsledku toho, ježto jej přece po svém vyklá
dá, jako na falzifikátora smyslu života? Nemají pak pravdu ti, kdo vidí
za nadlidskou fasádou filozofické profession de foi příliš lidský útěk z
bázně před pravdou skutečnosti, ať už je určen společenskými či indivi
duálními důvody? Ba není filozof ve svém úniku určen nejen k tomu,
aby klamal sebe, nýbrž i ke klamání jiných? Není ubožáckým hanswurstem, jehož nechtěná komičnost záleží v tom, že je nejzávislejší tam,
kde se domnívá být svbodným, a že tam, kde se domnívá být zcela sám,
je nejpronikavěji určen dramatem lidského společenství? — Svět tedy
není proti filozofovi indiferentní a bezbranný; je-li ve filozofovi distance
ke světu, obrací svět naopak nenávist k filozofovi. Z hlediska “světa” je
filozofie zvrácenost a úskok, úskočná zvrácenost. Je možno ji tolerovat,
její možno využít, aby se nestala obtížnou a jeradno to učinit, dokudje
čas. Ale nechce-li sloužit, nutno ji potírat jako nepochopitelný životní
proces, hryžící na životě celku; nutno ji vyjmout fakticky z celku život
ních funkcí a tak devitalizovat. Ovšem že vnitřně tyto námitky jdou mi
mo filozofii a postihují její zřetele ajejí výraz, jinými slovy světskou pro
jekci filozofie. Všechny tyto námitky jsou už proto marné, že filozofii
nenajdou, i když projdou všechno, co jest, celé univerzum — nikdy jí
tam není. Filozofie je pro nás, lidi ve světě, strašidlo, které tropí svůj
Spuk za našimi zády, ale které nikdy nedostaneme k tomu, aby se nám
zjevilo tváří v tvář. Od indiference k filozofii stoupá se stupňováním a
prohlubováním motivu odloučenosti filozofie, oné odloučenosti, o níž
první mluvil Heraklit a později tak užaslá slova M.Eckarta, k nebezpe
čí filozofie, k ohrožení filozofií a k nenávistnictví filozofie.
Proveďme si tuto myšlenku konkrétněji, ukažme si, jak k sobě v růz
ných případech stojí filozofie a svět. Svět není s to z filozofie vidět nic
než světskou projekci; filozofie však vidí svět, jaký skutečně jest — ne
boť to je její téma. Filozof je vnějškově bezbranný proti světu, svět vnitř
ně bezbranný proti filozofii. To znamená, že mezi filozofem a světem o
filozofii nemůže vlastně existovat diskuse. Téze, kterými si svět vykládá
filozofii, všechny ty materialismy, positivismy, ekonomismy, psychologismy, psychiatrismy, sociologismy, teologismy jsou vystavěny na fa
lešném předpokladu, že možno s filozofií diskutovat na půdě tohoto
světa. Filozof nemůže tuto pozici přijmout — kdyby ji přijal, říkal by
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tím, že je aspoň možné, že filozofie závisí na nějakém nitrosvětském fak
tu, a tím by filozofii jakožto pochopení celku odpravil.
S tím však souvisí další. Filozof nemůže o své pravdě nikdy důkazem
přesvědčit. Ti, kdo apriori chápou filozofa tak, že mu nemohou rozu
mět, mají ve filozofických argumentech jen doklady svých tézí. Důkazy
jsou možný jen tam, kde se uznávají stejná principia, což je zde vylouče
no: proti filozofovi se argumentuje na niveau nitrosvětských fakt a ni
koli na niveau, které je mu vlastní. Odtud též rozpaky filozofovy, má-li
říci, co je filozofie: “neboťto se nedá nikdy říci... ” (Platon, Ep. VII). Jak
dokázat něco, proč není ve světě analogie a co ve světské projekci je jen
kusem všeobecné relativity lidských věcí? Odtud mlčení se stává způso
bem filozofické odpovědi.
Nemůže-li filozof důkazem přesvědčit, lze ještě šíře říci, že jeho řeč
nemůže nikdy být pochopena. Užívaje téže řeči, které svěřují ostatní li
dé, a to z podstatných důvodů, dává slovům smysl, který dosud neměla.
V žádné věci nevidí to, co vidí jiní ve své naivitě nereflektování. Slova
“svět”, “věc”, “člověk” znamenají filozofovi něco podstatně jiného, než
nám nefilozofům, kteří jsme k těmto významům přišli bůh ví jak. Proto
ve filozofii se zdá všecko obráceno na hlavu (Hegel říkal: Philosophie ist
die verkehrte Welt), “skutečné” se stává “neskutečným” a naopak, věci
jsou určeny ideou místo ideje věcmi. Konfrontuje svůj naivní (termín,
který nemá smysl pejorativní) způsob myšlení s Heglovou filozofií prá
va konstatoval Karel Marx: der Unterschied liegt nicht im Inhalt, sondern in der Betrachtungsweise, oder in der Sprechweise. Celá dvojsmyslnost vztahu filozofie a světa se objevuje v těchto slovech. Filozof
je může podepsat všechny, ale smysl, který jim podloží, bude obsahovat
ještě jinou větu než tu, kterou chtěl vyjádřit Karel Marx. Slova, která
mají být radikálním odsouzením filozofie jako verbalismu, jsou impli
citní porážkou světa. Tak je filozof principálně ironikem, i když za sebe
nechává svět mluvit proti sobě.
Tak zvané dějiny filozofie nejsou toliko vysledováním života filozofie
samé, jako toho neutuchajícího sporu filozofie se světem. Filozofie
objevila svět a vyvodila odtud ještě důsledky pro lidský život. Ale valná
část toho, co se projednává v učebnicích pod titulem filozofie není nic
jiného, než odpověď světa na výzvu filozofie k radikální jasnosti a odva
ze myšlenky. První člověk, který výslovně reflektoval o tom, co je filo
zofie, měl již před sebou fenomény mnohovědění a duchaplnictví, zakrý
vající její podstatu, a stigmatizoval je jako takové.
*
Byl to týž muž,
* “Mnohoučenost nenaučí rozumnosti, vždyť by byla naučila Hésiodaa Pythagoru, jakož
i Xenofana a Hekataia. Neboťjediné jest moudré: znát myšlenku, která všechno veskrze
řídí.” (Hérakleitos, Zl. B 40; přeložil Karel Svoboda)
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který pravil o filozofickém principu, že je pro lidi nepochopitelný, jak
pokud o něm neslyšeli, tak i po té, kdy se o něm dověděli.
Hérakleitos ovšem ještě před sebou neměl organizované úsilí zbavit
se filozofie, které je tu dnes; pomocníky jsou tu věda a náboženství. Vě
da za ideu poznání celku dosazuje myšlenku poznání všeho, všech jsou
cích věcí a vztahů; za ideu poznání světa ideu poznání obsahu světa; za
myšlenku poznání podstaty věcí myšlenku formálního systému myšlení
o věcech; za ideu poznání ideu bádání, která nezná protiklad architek
tury a detailu, koncepce a techniky. Náboženství místo přechodu z rovi
ny jsoucna někam jinam klade původní, neredukovatelný rozdíl dvou
ontických rovin, namísto transcendence transcedentno.
Náboženství děkuje filozofii aspoň za svou pojmovou organizaci, vě
da za svůj vznik. Ale právě protože ideál filozofie se nespokojí tím, čím
ideál vědy, nemůže být filozofie pouhým “založením vědy” (jak si před
stavovali novokantovci), reflexí o vědě v její faktičnosti. Jelikož nemůže
být služkou tam, kde má být paní, nemůže se stát služebnicí transcen
dentna. Věda i náboženství, odloučeny od filozofie, obracejí se proti ní;
tak se stávají orgány znásilnění člověka mimetickou náhražkou úsilí o
pravdu. Věda, stojící na půdě světa, tím, že ve svém postupu od jednotli
vého k jednotlivému nepřichází nikdy k definitivnímu uzavření svých
řad, sugeruje falešnou ideu poznání jako naprosto podrobeného jiným
životním nutnostem. Náboženstvíje orgánem transcendentního útlaku.
Obojí uzavírá člověku cestu k filozofickému sebepoznání, cestu ze svě
ta ven. Často filozofie a její mimesis žijí v téže osobě a tvoří rozpolcenost vpravdě dvojnickou. Tam, kde se filozof domnívá smět zajásat, je
to často dvojník, který klidí ovoce. Descartův malin génie, který mu
vnukl největší objev, je zároveň zodpovědný za posedlost jistotou, která
jej připravila o ovoce jeho filozofování, ale narýsovala plán moderních
vědeckých snah. Filozofická demonologie, tato koncepce vnitřních
mocí, ovládajících konflikt světa filozofa, by musela být podložena dě
jinám filozofie, které by chtěly být více než rubrikami doktrín.
Zvláštní divadlo, tento konflikt! Jak je možný nějaký konflikt bez
kontaktu? Kontakt může být jen tam, kde je společné pole pohybu — ale
toho, zdá se, tu právě není. Svět může anulovat existenci filozofa a hle,
filozofie vstoupila do dějin tímto způsobem! Nic neukazuje lépe, jak je
tento prostředek málo adekvátní vnitřní moci filozofie. Důvod toho, že
filozofie vskutku musí být pronásledována, jakmile vykrystalizuje ve
své čisté formě, je ten, který hluboce postřehl Nietzsche ve svých protisokratovských invektivách: že světská projekce filozofie se jeví jako
úpadek života. Filozofie je forma životního zvolnění, forma, v níž pře
stává být naivně a spontánně tvořivý. Nietzsche razil hluboké slovo: das
Begreifen ist ein Ende (Wille zur Macht I.). Proto je nejen naše moderní
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věda, ale tím více Sokrates pro Nietzsche nemocí. Dnešní věda ve své
faktičnosti je přece nesena myšlenkou životní utility, sebepochopení
technika; pro antickou filozofii naopak pochopení je jediný účel. Před
filozofií člověk chce vědět a myslí, že ví, ale nechce pochybovat. “Moud
rý je, kdo svou urozeností mnohé ví, zatímco jazyky těch, kdo se pouze
naučili, marně krákorají drzým sborem jako havrani proti božskému
Diovu ptáku,” praví Pindar. Dokud je život ve svém naivním rozběhu,
nepoznává, nýbrž poroučí, věděl rovněž hluboce Nietzsche. Nereflek
tovaný život tvoří mýtus a poezii, mohutná vidění, v nichž uloženo bez
prostřední sebepochopení života ve formě zíraných vzorů, exaltujících
dějů, opojného, apelujícího vytržení. A tvoří lidi, kteří žijí a umírají pro
to, aby sobě i druhým ukázali vlastní velikost a sílu. Postav se na stano
visko básníka a hrdiny a snad se ti filozofický intelektualism na oka
mžik objeví maloměšťácky plebejským. “Sokrates war Pöbel.” Nietzschův význam je také v tom, že proti filozofii dovede mluvit z hlediska
básníka a hrdiny. Básník je inspirátor hrdiny, hrdina realizátor básní
ka; jejich svět je odvaha a nebezpečí, kdežto filozofie — zdánlivě — hle
dání zabezpečujících jistot. Filozofje jakoby překážka, kterou život ho
dil do cesty hrdinovi, aby se nemohl rozeběhnout za svou suverénní
volností.
Ale Sokrata neodpravili ani básník, ani hrdina, nýbrž parodické stíny
básníka a hrdiny. Nebyl to bezprostřední život v plné síle, nýbrž už jeho
oslabené potomstvo, které již nemá vlastních tvořivých sil a bojí se o dě
dictví, které je ohroženo, bojí se o oporu ducha předků. Odpor nereflek
tovaných velikých stupňuje se v odporu epigonů života v křeč pomsty.
Obojí je neseno touhou po nekonečnosti života, pojaté jako nevyčerpa
telnost a, u skutečných heroů, stálá stupňovatelnost. Jakoby tato nevy
čerpatelnost byla samozřejmou! Jakoby stačilo odstraňovat překážky,
aby se život rozhořel vyšší silou! Není snad odpor k filozofii posléze ži
ven pochopením, že filozofie sáhla na podstatný moment konečnosti
života? Necouvá život před bystrozrakém filozofie, která v něm objevu
je “cent ennui absolu qui n’est en soi que la vie toute nue quand elle se
regarde clairement”, “qui n’a ďautre substance que la vie meme, et
ďautre cause seconde que la clairvoyance du vivant”? Jako křesťanství
zásvětím, jako Buddha rozplynutím v univerzu, jako socialismus vizí bu
doucí společnosti, chce Nietzsche spasit život nadčlověkem. Znamenala
by filozofie naposled — že není žádné spásy pro život? Není v pochopení
nebezpečnosti filozofie obsaženo určité, byť potlačené pochopení filo
zofie? Celý boj proti “intelektualismu” filozofie je cílesměrné, byť ne
úmyslné nedorozumění. Je nebezpečno pro život pochopit svou vlastní
vnitřní suverenitu, spontánní směr života je ze sebe ven, prodlívání u
věcí, u cílů, u vzorů. Že život sám je poslední měřítko a tvůrce, není
pravda, kterou život hledá, nýbrž před kterou se skrývá.
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Život probíhá naivně, dokud obraz vlastní, vnitřní suverenity promí
tá před sebe jako světovou skutečnost. Jinými slovy: naivní život má
vždycky bohy, kterým se svěřuje jako záchrancům před svou faktickou
konečností. Bohy mohou být v poetické vizi vnuknuté vzory dokonalé
areté; hypostazované ideje filozofů; hypostazované ideály; různým způ
sobem pojatá moc přírody, jako v Marxově “reálním humanismu”, kte
rý sní o příštím člověku, který není podroben věcem, nýbrž má podrobe
ny věci, nebo zcela jinak — v Nietzschově pojetí přírody brutální, ale ve
liké, která v nadčlověku se vykupuje v radost a tvoření samo. Ale vždy je
podmínkou, že bohové uloží pravidlo chování, že dají řád a cíl a tím
pevnou záchranu. A podmínkou toho, že poroučí, je jejich skutečnost,
jejich dění určující síla. “Naivität, als ob Moral übrig bliebe, wenn der
sanktionierende Gott fehlt!” (Nietzsche, Wille zur Macht, II.). Je nejen
paradoxní, ale přímo cynické nevěřit v Boha, nýbrž v jeho příkaz. Mají-li bohové být spásou, musí být tím, co posléze dění určuje, a musí
umožňovat nějaké chování k sobě samým, aťje toto chování neseno pa
tosem lásky nebo prospěšnosti nebo vůle k moci. Náboženství je založe
no na vzájemnosti: jednej podle příkazu božího a tvůj život bude boží
odměnou. — Co proti tomu znamená filozofie, nikdo nevyjádřil tvrději
než Spinoza: “Qui Deum amat, conari non potest, ut Deus ipsum
contra amet”, (Ethica V.prop.XIX). Patos filozofie není patos vzájem
nosti, nýbrž jednostranné patos, jdoucí od člověka k nadlidskému, ale
nikdy zpět. Domnívám se, že je v důsledku ideje filozofie ani filozofo
vání samo nechápat jako božskou odměnu. Filozof nemůže lidem říci:
filozofujte a budete spaseni. Filozofie není spása ani na základě záslu
hy, ani na principu milosti. Je prostě individuální poslání určitých lidí a
tudíž jejich vnitřní nutnost. Filozofování dává rozkoš filozofujícím (jis
tě porůznu a spojenou s tvrdým, bolestným zápasem se sebou samým o
sebe sama), protože v něm žije vášeň poznání, která je nutkavájako jiné
mohutné lidské vášně. Aristotelské hluboké vidění identity mezi hedone, theoria a energeia theu, bych interpretoval takto: život je výtvor bo
žího věčného zírání, a pokud žijeme, je v nás vždy aspoň něco radosti.
Ale to platí pro celý život a nejen pro filozofii.
Filozofie je instance poslední jasnosti. Vzniká jako odvaha k poslední
podstatě jsoucna, které naivní život uhýbá. Patří ke konečnosti našeho
aktuálního života, že pociťujeme potřebu vnějšího zachycení, spásy.
Spása je opření našeho života o vnější, absolutní moc. Filozofie však
přichází s obrácením situace: konečné se jednoduše proto nemůže naiv
ně “opřít” o absolutní moc, že absolutno samo je beze zbytku obsaženo
v konečném; svět sám není nic jiného, než absolutno samo, jak se nalézá
ve své naivnosti. Není možné spoléhat se na bohy, protože absolutno
není mimo nás, ale v nás. Člověk je v bližším a intimnějším poměru k
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Bohu, než mu je bezpečno a milo. Bůh v nás sankcionuje naši koneč
nost. Absolutně tvořivý Bůh není zároveň poroučející a zachraňující
Bůh. Je to Bůh, jehož se nemůžeme ptát, co dělat. Filozofje povinen vy
držet tuto myšlenku, “trpět privilegiem své skryté slávy.” Intimissimum
filozofického Boha bez úmyslů je odvěká tvorba bez vůle, bez patosu,
bez elánu, v skrytosti před sebou samým.
Existují-li kromě Boha bohové, praví filozof, nejsou ani v poslední
instanci tvořiví, ani ve vlastním smyslu nekoneční; jsou pouhé výtvory.
Ale k čemu sestupovat s výšky jednou dosažené a toužit po překona
ném? Člověk nemusí vytvářet bohy, vtěluje-li se Bůh v člověka. Jelikož
člověk nemá za úlohu uskutečňovat vnější příkaz nějakého boha, ne
zbývá mu než uchopit vlastní svobodu. Kdo však je svoboden? Co
odpoví filozof na tuto otázku, která je nyní o to naléhavější, že byl člo
věk zbaven vší transcendentní opory? Nebude teď zahanben vnitřní
prázdnotou svého principu, neukáže se nyní bledý intelektualism v celé
své neživotnosti?
Filozofie nepředpisuje, neporoučí. Postačí jí ukázat na to, co se před
filozofií v životě odehrává, a objasnit toho význam. Postačí ukázat na
jednu věc, která bez násilí, herectví a křečí naplňuje život, aniž nutně
angažuje cokoli mimo člověka. Je to fakt, že každý člověk může roz
hodnutím uchopit nebo minout určité vlastní poslání. Takové pravé
rozhodnutí pro své poslání se neohlíží na okolnosti, možnosti a nemož
nosti, a člověk roste tím, jak naráží na překážky. Nezáleží na tom, čím
člověk vnějškově je. Nezávisí na místě člověka ve společnosti, na společ
nosti, na společenské náhodě. Čím vnějškově lehčí a neodpovědnější ži
vot, tím méně v něm možností pravé substanciality. Lidé, vzdálení od
často sprostých tvrdostí života, skrývají svou vinu před vlastníma oči
ma a nejsou vlastně, nýbrž zdají se jen být. Fenomén, na který může filo
zofie poukázat, je však ten, že člověk se může nejenom zdát, ale také
být.
K čemu tedy filozofie posléze apeluje, je heroický člověk. To je lidské
slovo filozofie. Heroismus není slepá vášeň, láska nebo pomsta, ctižá
dost nebo vůle k moci, nýbrž obsahuje klidnou jasnost o celku života,
vědomí, že tento způsob jednati jepro mne nutnost, jedině možný způ
sob mé existence ve světě. Hrdinovo bytí zde, ve světě, v okamžiku, ne
čeká svého potvrzení a pokračování v jiném světě. Heroismus přejímá
vlastní konečnost. Není nic jiného, než nezvratný průkaz vlastní sub
stance, neredukovatelné na pouhé okolnosti, křižovatky světa. Filozo
fie pak je s to očistit sebepochopení heroického člověka, dát mu pocho
pit jeho víru nikoli jako zjevení transcendentna, nýbrž jako svobodný
lidský čin. Co se v této víře zjevuje, není transcendentní příkaz boží,
nýbrž princip člověka, stojícího v dějinné situaci. Pochopení bytí, které
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provádí filozofie tím, že intelektuálně překračuje svobodný čin; takže
bychom snad mohli ideál suverénní filozofie vyslovit jako filozofii
hrdinství a hrdinství filozofie.

V tom základním jsme nepodlehli
Dvě malé morality Jana Vladislava
*

To, co se děje v posledních letech v Československu, není především
nic nahodilého. Není to pouze řada opatření režimu, který brání své po
zice nebo se preventivně zajišťuje. Není to pouze postupné umlčování
nepohodlných lidí, případně myšlenek, jak je to obvyklé ve všech auto
ritativních režimech a jak jsme toho byli svědky i u nás, zejména v pade
sátých letech. Podezření, které u nás po léta zrálo, se v poslední době, a
zejména po zveřejnění Charty 77, změnilo takřka v jistotu. A neustáva
jící systematické pronásledování, zatýkání, souzení a odsuzování před
ních českých případně slovenských intelektuálů, zejména spisovatelů, je
potvrdilo: jde zřejmě o soustředěný, totální útok proti samým kořenům
českého a slovenského života, proti jeho kultuře, nebo spíše proti tomu,
co se v ní přes všechno pořád ještě rozvíjí svobodně jako výraz jeho du
chovní identity.
I když se to zdá uprostřed všeobecné nesvobody, jež vládne u nás,
značně paradoxní, je tomu tak: značná část kulturního života a zejmé
na valná část skutečné tvorby je kupodivu stále ještě značně svobodná.
Je to především tím, že umělci, kteří se logikou svého postoje ocitli vně
sféry oficiálního života, pracují konečně bez zábran a ohledů na jakou
koli vnější nebo vnitřní cenzuru; zbaveni její tíhy vytvářejí v řadě přípa
dů díla pozoruhodných hodnot, jež ocenili nejen naši a cizí čtenáři, di
váci nebo návštěvníci výstav, ale nakonec i policie: kdyby šlo o díla bez
významná nebo lépe bez ohlasu, jistě by se o ně tolik nezajímala.
Tento zájem policie dokazuje ostatně lépe než jakákoli diskuse, jak
významnou silou je a zůstává v životě jedince a celé společnosti to, čemu
se říká moderní umění. Nebylo málo těch, kdo o jeho smyslu pochybo
vali a neustále hovořili o jeho slonovinové věži, o jeho nesrozumitelnos
ti, odtrženosti od života a mas, o jeho myšlenkové roztříštěnosti. Ale ten
soustředěný tlak, ten neustávající útok všech totalitních režimů proti
modernímu umění dokazuje zcela jasně, ba přímo hmatatelně, že prav
dou je opak.
* Jan Vladislav: Malé morality, edice Arkýř, Mnichov 1984.
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Platí to o umění v celé šíři: nejen o dílech přístupných, aktuálních,
strhujících námětem, tím, že v nich čtenáři nacházejí výraz svých bez
prostředních zážitků, myšlenek a citů, nebo dokonce jim ukazují cestu z
jejich osobních či společenských potíží, krátce, že je orientují v těžkém
životě dnešního Československa. Zájem platí nejen knihám, ale i obra
zům, sochám, fotografiím. Nejen románům, ale i poezii a esejům. Nejen
popmusic, ale i ostatním hudebním projevům, pokud se nemohou
uplatnit veřejně.
Pro pohled zvenčí je v tomto zájmu o umění snad až něco horečného;
jenže vnější pozorovatel často zapomíná nebo vůbec neví, že naše dneš
ní situace - právě tak jako naše tradice - je značně osobitá a do značné
míry jedinečná. U nás se odedávna řešívaly mnohé problémy společen
ské, politické, řekl bych zástupně a obrazně v oblasti kultury. Nejspíš
proto, že v mnoha závažných životních situacích našeho národního
společenství byla kultura takřka jedinou možností, jak se zřetelně, vidi
telně, hmatatelně a zdárně projevit, prosadit.
Dnes se tato stará tradice dostává ke slovu znova. Jedinou možností
potvrdit vlastní národní, duchovní identitu dává Čechům a Slovákům
opět především oblast kultury v nejširším smyslu slova: svébytné myšle
ní filozofické, nezávislá práce ve všech oborech humanitních, zvláště
například v historii, svobodná tvorba umělecká, především ta, která ne
ní příliš závislá na technických prostředcích a veřejných mediích, tedy
literatura, malba, sochařství, ale nakonec i divadlo jednoho herce, ne
mluvě o hudbě, jež má přece jen výsadní postavení, protože její myšlen
kové jádro nakonec uniká každé kontrole.
Toto úsilí o utvrzování a zachovávání naší duchovní identity je poslé
ze ovšem akt politický — a naše policie to zřejmě ví nebo spíš tuší, pode
zírá. Trvání na vlastní identitě znamená totiž samozřejmě odmítání
všeho, co jí je cizí a co jí je mocí vnucováno; a především to pochopitelně
znamená odmítání rezignovaného přijetí identity cizí, neřku-li nepřátel
ské. A o to vlastně jde.
Mnozí z nás už bohužel něco podobného zažili. Mnozí z nás přece ješ
tě pamatují dobu, kdyjistá mocnost uvažovala o konečném řešení nejen
otázky židovské, ale také české. Nešlo koneckonců o nic jiného než o to
vnutit vhodným, použitelným, poddajným zbytkům národa cizí identi
tu. A obávám se, zda se dnes neděje totéž; zda konečným cílem toho
všeho není společenství, mluvící sice česky nebo slovensky — ale ani to
není jisté — a přitom myslící zcela jinak, společenství, které nemá vlastní
dějiny, a proto se učí dějinám svého velkého bratra, společenství, jehož
hlavní město má ulice pojmenované podle cizích státníků, cizích spiso
vatelů, cizích umělců a cizích románových hrdinů, jehož kalendář je
plný cizích výročí a cizích svátků, jehož učebnice se překládají doslova
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z cizích jazyků, jehož noviny předkládají k věření cizí pravdy a cizí lži.
To není rétorika: vzpomínám s neutuchající obavou na plán, který se
vynořil u nás před lety a navrhoval vytvořit gigantické mezinárodní, in
ternacionální nakladatelství, ve kterém by se vydávaly knihy společně
pro celý východní blok — asi tak, jako když se filmy dabují do různých
jazyků. Pro něco takového už slovo cenzura, ba ani supercenzura nesta
čí, na to máme u nás v Čechách jedině výraz norimberský trychtýř, kte
rým se ve středověku naléval rozum dírou v temeni hlavy.
Já však mám o českých a slovenských hlavách a jejich tvrdosti svůj
názor. I když se jim často vytýká měkkost, uhýbavost, neochota vysta
vovat se ranám, vím z vlastní zkušenosti, že v určitých situacích, když se
ocitnou řekl bych v kleštích, dovedou být najednou jako ze žuly.
Jak jinak by se totiž dala vysvětlit například taková Edice Petlice a
všechny ostatní neoficiální řady knížek, které Petlice — nebo lépe naše
životní a kulturní situace vyvolala v život. Uvažte jen, cojevtomtvrdé,
zaryté, neúnavné práce. Autoři, kteří píší bez naděje na knižní vydání,
na úspěch a nakonec i na honorář, potřebný k životu, redaktoři, kteří to
čtou, dohadují se s autorem, upravují text, psaný často v extrémních
podmínkách, a proto zdaleka ne vždy připravený k okamžitému zveřej
nění, opisovači a opisovačky, které nad takovými texty tráví dny a noci,
profesionální i amatérští vazači, kteří tyto rukopisy, — protože to ne
jsou knihy, ale rukopisy, právně i fakticky — kteří tyto rukopisy vážou,
aby vydržely vášnivou četbu tolika lidí.
Snaha zbavit celá národní společenství jejich duchovní identity se
ovšem netýká pouze Čechů a Slováků; projevuje se v míře daleko větší,
než si vůbec uvědomujeme, a to nejen na březích Vltavy a Váhu, ale také
v Pobaltí a na Kavkaze, v Moldavsku a bůhvíkde ještě: o tolika věcech
nevíme, o tolik věcí se nestaráme, zejména zde na Západě. Jen v jedné vě
ci si nejsem zcela jist, a to zdaje tato politika vnucování cizí identity vě
domá a vědomě řízená, nebo zda to je jen podvědomý reflex totalitní
moci. A ovšem také zda ti, kteří ji provádějí u nás, si uvědomují, na čem
se podílejí, nebo se té strašné hry účastní jen proto, že je to pro ně tak či
onak výhodné, a bezděčně tak spolupracují na vlastní smrti.
To, co se děje v rovině celých národních společenství, má svoji neod
dělitelnou obdobu i v rovině jednotlivce. Totalitní moc se snaží vnutit
uzavřený, hotový, posvěcený, a proto závadný model života nejen
celým národům, ale také každému jednotlivci. To je onen vymyšlený
život, o němž hovoříval vždy znovu Jiří Weil, který věděl, o čem mlu
ví, protože prožil třicátá léta v SSSR, život vymyšlený často až do
posledních detailů, život, který je předkládán k žití, který je prosazo
ván a vnucován i za cenu slz, krve, smrti ve vězeních a koncentračních
táborech, krátce i za cenu zla ve jménu výsledného dobra. Takový mo
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del života už z principu nestrpí odchylky; jenže odchylkou je nakonec
každý i sebeskromnější pokus o vlastní, původní život, o osobitou myš
lenku, cit nebo pouhý sen. Jeden z mých přátel, odsouzený pro své ná
zory ke třem rokům vězení, popsal v jednom dopise z vězení své ženě
sen, který se mu zdál té noci. Byl to sen politicky zcela nevinný, ale vě
zeňský cenzor jej přesto pečlivě začernil. Viděl jsem tu začerněnou
stránku a pochopil jsem, že lepší doklad o povaze našeho zřízení už asi
dostat nemohu: není povolen nejen vlastní život, ale ani vlastní sen.
Totalitní režim má ovšem nakonec pravdu, když potlačuje i sny: ne
boť každý sen, každá myšlenka, každé umělecké dílo, i sebe abstrakt
nější, i sebe nevinnější, obsahuje v sobě cosi osvobozujícího. Je to cosi
jako kukaččí vejce ve spořádaném hnízdě, nikdo neví, co se z něho vy
líhne.
To je možná jedno z vysvětlení, proč totalitní režimy věnují tolik
energie na vyhlazování věcí tak křehkých, nevažitelných, neužitečných,
jako jsou umělecká díla — a jejich autoři.
A to je také jeden z důkazů, proč tyto křehké, nevažitelné, zdánlivě
neužitečné věci hrají tak významnou roli v dnešním Československu.
(Červen 1981)

V závěrečné stati k Vladislavovým Malým moralitám píše Vilém Prečan:
Není tomu tak dávno, co jsem se mu v dopise zmínil o českém národě
v tom smyslu, že už přes čtyřicet let bilancuje hlavně a především své
prohry a bankroty. Nepodělit se s čtenářem o Vladislavovu odpověďby
znamenalo zatajit jednu z dalších velkých “malých moralit”, důležitou
stránku z jeho Otevřeného deníku, který píše už léta den co den a o kte
rý se s námi rozdělí až kdovíkdy:
Jistě sis už všiml, že nejsem žádný historický optimista, spíš naopak.
A nejsem také žádný vlastenec a národovec,... nepatřím k vlastencům,
kteří za každou cenu hájí svou domovinu: nevím vlastně dobře, kde všu
de leží. Přesto však mám k Čechám a ke Slovensku nakonec v něčem
řekl bych shovívavější nebo chápavější či, jak to říci, lepší vztah než sku
teční vlastenci: nevyčítám jim, těm lidem tam, tomu lidu, jeho soustav
nou nechuť nebo neschopnost bojovat, bít se za svá práva atd., krátce
zbabělost, která se prý tolik odlišuje od polské či jiné statečnosti.
Zjistil jsem, co ví každý, že historická paměť lidu, lidí, je velmi krátká
a že trauma Bílé hory, ale ani roku 1938-39 a 1948 a 1968 vlastně neexis
tuje: většina lidí u nás je nemůže cítit, protože to prostě nezažila — je na
to příliš mladá. To trauma do ní vnášíme leda my intelektuálové, kteří
trpíme — často oprávněně — pocitem viny, vlastním traumatem, jež pře-

22

nášíme na ostatní. Kdybychom přestali mluvit o Bílé hoře a ostatních
katastrofách tohoto typu, lidé by o nich vůbec nevěděli, jako už dávno
nevědí o porážce na Moravském poli — nebo zas o vítězství Jaroslava
ze Šternberka.
*
Mám naopak zato, že například na poslední léta, myslím od 2. svě
tové války, můžeme být mnohdy pyšní; lépe řečeno mohli bychom být
pyšní, kdybychom byli dostatečně informováni a uvědomění! A kdyby
chom srovnávali, například s tím, co se dělo ve Francii: u nás nebylo
rozhodně tolik kolaborantů, zejména ne například mezi spisovateli;
žasl bys možná, kdo všechno se namočil — a kdo to pak vykupoval tím,
že se začal hlásit k levici. Jeden z (cizích) historiků napsal dokonce kni
hu, kde se mluví o miliónech Francouzů, ochotných spolupracovat s Ti
síciletou říší. U nás se rozhodně nikdo nechoval k Židům tak jako Fran
couzi...
A to nemluvím o postoji francouzských intelektuálů v třicátých le
tech a o jejich postoji v letech padesátých: víš přece, jak se zachoval
Eluard. Někdo řekne, že to bylo jeho přesvědčení. Ale bližší studium
dokumentů ukazuje, že to byl obyčejný strach a pohodlí: strach před ně
čím, co by se dalo nazvat intelektuálním terorem doby, a pohodlí v tom
smyslu, že bylo nepříjemné se vystavovat útokům “pokrokových před
stavitelů” a vzít na sebe — nesmyslné — ódium zpátečníka, jak to doká
zal udělat třeba Camus, nebo ještě lépe takový Raymond Aron: ocit
nout se v takové samotě jako tito dva a ostatní jim podobní, kteří šli
proti proudu, to bylo skutečně přinejmenším nepohodlné. A ještě dnes
se přitom najdou kritikové, kteří tvrdí, že možná bylo lepší mýlit se v pa
desátých letech se Sartrem (a tdy schvalovat třeba i stalinské koncentrá
ky, o kterých Sartre a spol. věděli vše), než mít pravdu s Aronem, který
onen svět, jenž koncentráky zrodil (a znovu rodí), zásadně odmítl.
Ve srovnání s tímto strachem a s tímhle nepohodlím, které se dnes na
konec tak blahovolně pomíjí, byl strach a nepohodlí u nás v padesátých
letech nekonečně oprávněnější a hlubší: u nás šlo opravdu o život, o vě
zení, často o smrt a skoro vždy o ztrátu jakékoli životní jistoty a per
spektivy u každého, kdo se odvážil nespolupracovat — nebo kdo byl vy
hlédnut za oběť. Ve srovnání se situací západních intelektuálů i politiků
byla naše situace tak vyhrocená, že bychom si mohli prominout všech
no. A přesto si to nepromíjíme: ani jiným, ani sobě. Je v tom kus veli
kosti, kus tragédie, ale rozhodně to není bankrot: Francouzi, abych je
připomenul ještě jednou, si ten bankrot dosud ani jen nepřipustili — mu
sí jim jej připomínat různí cizí autoři...
A konečně i rok 1968. Vyčítá se leccos dr. Benešovi, a já ho nemám
proč hájit; ale jistě neudělal to , co udělal voják de Gaulle, který se ve
dnech pařížského máje 1968 najednou sebral a utekl do Německa.
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Utekl: voják! A různí ministři se rozprchli jako vrabci a jeden z nich za
lezl doslova pod svůj ministerský stůl: přesto dnes vystupuje na veřej
nosti, jako by se nic nestalo. Ty převleky, kterých jsme pak u nás byli
svědky po r. 1968, jsou vedle toho nakonec nevinné, protože šlo skuteč
ně o životy: nikdo nemohl po předešlých zkušenostech z padesátých let
u nás a z celého půlstoletí v SSSR vědět, nebude-li se popravovat nebo
odpravovat — a pravděpodobně jen tlak Prahy, pražského, čs. lidu těm
popravám zabránil. Ve Francii taková zkušenost, ochromující, zbavu
jící rozumu a páteře, nebyla — leda někde daleko v hrůzovládě Velké re
voluce. A přesto, přesto nemají nejmenší pocit viny, traumatu, či aspoň
jej nedávají najevo...
Je to snadné: v rovině abstrakce se nic nestalo, situace byla zvládnuta,
2. světovou války vyhráli, v r. 1968 krizi překonali. O ceně se nemluví.
My, my bychom o ní mluvili pořád. Ale já myslím, že i u nás byla válka a
dokonce i padesátá léta, a ovšem i šedesátá, sedmdesátá, Charta atd., v
jistém smyslu velkým obdobím, na které můžeme být v mnohém hrdi:
ani jednou se nepodařilo přes všechny obrovité prostředky zlomit to zá
kladní, to, nač zde ve Francii, například, prostě kašlali.
Krátce, hádám se vždycky, když se píše o naší zbabělosti: taje přítom
na všude, a možná u nás méně než jinde. Ale Češi mají sami sobě za zlé
cosi, co nedovedu vždy postihnout, snad to, že nejsou veliký národ, že
čeština už není diplomatický jazyk jako kdysi, že český král není císa
řem, či co, a tak zarytě hledají na sobě chyby. A protože jich mají dost,
jako každý, snadno se uspokojí, a dokonce si libují v sebetrýznivém
bahně skutečných i pomyslných vin, z nichž sestavují systémy: Bílá ho
ra, 1938, 1948, 1968 atd. Já bych mohl jmenovat jiná data,... která dáva
jí zase jinou řadu. Proč na tuto druhou řadu neupozorňujeme přinej
menším právě tak často jako na tu první? Proč jiní dělají pravý opak a o
svých skvrnách — a jakých! — nemluví?... Zdá se, že aspoň někteří zdej
ší mladí chtějí vědět a že se neodbytně ptají. My bychom se možná také
měli ptát, a to i směrem sem, na tu druhou stranu: cožpak nejsou takoví
lidé jako Kalandra, Halas, Seifert, Holan, Zahradníček, B. Fučík, atd!,
příkladem podivuhodné síly ajasnozřivosti, předvídavosti i důslednosti
v tom, že dokázali případně změnit názor a stát za tou změnou, jakmile
zjistili svůj omyl? Zatímco jiní, jinde, v neporovnatelně bezpečnější si
tuaci, se k tomu neodhodlali? Atd.
To se ví, v rovině osobní to vypadá jako bankrot. Nejsme nic, jsme jen
ti, co s Dantem poznávají, jak chutná cizí chléb a co to je chodit nahoru
a dolů po cizích schodech... Prohráli jsme, řekli by Francouzi, kteří —
jak mi zrovna před několika dny o dovolené řekl můj francouzský hosti
tel a přítel — tak snadno mění kabáty a tak horlivě uctívají každý režim,
hlavně ten u moci, který je živí a zaručuje jim nedotknutelnou kariéru:
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kariéru jsme neudělali. Ale místo ní máme něco jiného: vědomí, že jsme
nemohli jednat jinak, pokud jsme chtěli zůstat sami sebou. Že jsme čas
to prohloupili, sami sebe klamali, nebyli dost důslední a nebránili jiným
ve zlu, takže to teď sklízíme, to je už jiná otázka; ale sám fakt, že jsme,
kde jsme, je důkazem, že jsme v tom základním nepodlehli.

Velký vypravěč Josef Škvorecký
Květoslav Chvatík, Kostnice

I.
Za první republiky byl přijat zákon, v němž se o TGM pravilo: “Za
sloužil se o stát”. Naplňovala mne obdivem věcnost a lapidárnost, veli
kost i prostota tohoto hodnocení. Kdyby v české literatuře existovalo
něco jako parlament (zaplaťpánbůh neexistuje a nemůže existovat),
mohl by tento pomyslný orgán přijmout k 60. narozeninám Josefa
Škvoreckého zákon: “Zasloužil se o český román”. Neboť Skvorecký
skutečně pohnul českou poválečnou prózou, která hrozila zkamenět v
zaběhnutých schématech Řezáčova “Nástupu” a Pujmanové “Života
proti smrti”.
Český román před Škvoreckého “Zbabělci” a po jeho “Zbabělcích”
se setkával u čtenářů již se zcela jiným horizontem očekávání. Český
čtenář vnímal po Škvoreckého “Zbabělcích” postavy a děj románu na
zcela jiné rovině pravdivosti: počal klást na vypravěče daleko vyšší po
žadavky autentičnosti jazyka, živosti dialogu, věrohodnosti děje, svě
žesti stylu. Pravdivost umělecké literatury je však velmi zapeklitá zále
žitost: na rozdíl od reportáže, kroniky nebo pamětí nejde o to vypsat,
“jak to skutečně bylo”. Vypravěč románu si může vymýšlet, až se mu od
úst práší (abychom připomněli tradici Barona Prášila), ale musí jazy
kovými prostředky svého vypravěčského umění dosáhnout toho, aby
čtenář jeho postavám a ději “uvěřil”, aby v okamžiku četby byl zaujat
jejich charakterem, jejich životním pocitem, jejich způsobem jednání,
myšlení a cítění. A to dokázal Škvorecký postavou Danny Smiřického
od prvních stránek svého prvního románu dokonale. Čtenáři, kteří
prožili konec války, četli knihu s nadšením, identifikovali se s jejími
postavami a říkali si: “Ano, tak to bylo, tak se tehdy skutečně jednalo,
myslelo, mluvilo.” Avšak přišly další generace čtenářů, kteří znají válku
již jen z doslechu a i ti se indetifikují s Dannym a jeho láskami a říkají
si: “Ano, tak to mohlo, tak to muselo být.”
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Josef Škvorecký jako každý velký vypravěč, neběhal ovšem po Ná
chodě se zápisníkem nebo s magnetofonem, nýbrž prožil tam svou zá
kladní lidskou zkušenost dospívání za války a revoluce, našel své téma a
po léta pak vytvářel svůj literární styl, jímž by toto téma nejpřiléhavěji
ztvárnil. V “Samožerbuchu ” vypráví poutavě o tom, jak se pokoušel
realizovat radu Vratislava Blažka “piš, jak slyšíš”, jak chodil s dívkou
z Bílé labutě a zapisoval její nekonečná “já pám, on pá” a jak to nebylo
ke čtení a jak se další dívka, jíž to dával číst, zklamaně tázala, je-li to
psáno v nářečí ze Šáriše?
Neboť neklamme se, jazyk Škvoreckého “Zbabělců”, který tak zaujal
(nebo naopak pohoršil) jeho první čtenáře, je jazyk vysoce literárně
stylizovaný, i když používá v míře do té doby neobvyklé slangu určité
společenské a generační vrstvy (protektorátní jazzofilní studentské
mládeže). V připomenutém “Samožerbuchu” Škvorecký uvádí, jaký
vliv na zrod jeho stylu měly dialogy Hemingwayova románu “Sbohem
armádo”, proslulé dialogy o ničem, a rytmus blues, který si přehrával
v přestávkách mezi psaním rukopisu na piánu svého strýčka v Praze.
O roli jazzu jako tématu i jako stylotvorného elementu Škvoreckého
vypravěčského umění už byly napsány speciální studie. Škvorecký je
nesporně autorem české jazzové generace a jazz a dívky jsou také svět
lými body, kolem nichž neustále krouží vědomí postavy Dannyho,
realizované ve Škvoreckého prvním románu v důsledné “Ich-formě”
vyprávění, v proudu vědomí, v němž se vypravěč ztotožňuje s hlavní
postavou svého románu. Tato “Ich-forma” vyprávění přispěla pod
statně ke čtenářskému dojmu “autentičnosti” — a ovšem vyvolávala od
počátku po dnes všetečné otázky po podílu fikce a osobní zkušenosti
na vzniku postavy Dannyho a dalších postav jeho románu. Škvorecký
si s touto otázkou rád hraje a prozrazuje jména, uveřejňuje fotografie
předloh jednotlivých dívčích a jinošských postav, v dalších románech
se Danny setkává s předlohami postav románů dřívějších, dokonce i
s jejich dcerami, které vypadají navlas tak, jako jejich maminky v době
“Zbabělců” atd. Vcelku však platí i zde to, co platí o vztahu fonetického
záznamu hovoru lidí a literárního dialogu, který musí mít určitou dyna
miku, gradaci a významovou funkci v celku díla: ke každé postavě lze
nalézt podnět ve Škvoreckého generaci, v okruhu jeho přátel a zná
mých, ale žádná postava není kopií skutečné postavy — již proto, že
v celku vyprávění jí připadá pouze dílčí funkce; ostatně žádný život
nelze vypsat “úplně a věrně”.
Na rozdíl od jazzové inspirace bylo dosud málo pozornosti věnováno
literární inspiraci Škvoreckého vypravěčského stylu, ačkoliv například
jeho “Příběh inženýra lidských duší” je na intertextualitě, na vztahu
textu k textům jiných autorů — a to nejen těch, kteří dali pojmenování
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jednotlivým částem knihy — přímo vybudován. Vysledovat všechny
literární vztahy Škvoreckého díla ke světové literatuře je téma pro
obsáhlou disertaci — chci jen upozornit na jeho málo známé básnické
počátky. Jeho “Dívka z Chicaga”, básně z let 1940-45, inspirované
nepokrytě českým poetismem a jeho whitmanovská báseň-litanie z do
by války “Nezoufejte” svědčí o schopnosti mimořádně receptivního a
nadaného autora ve zkratce projít vývojem české literatury od poetismu
a surrealismu ke Skupině 42, a co je nejpodstatnější, neulpět na něm,
nýbrž pod vlivem moderní angloamerické prózy vytvořit nový, vlastní
styl soudobé české prózy. Tento čin se Škvoreckému zdařil: od “Zbaběl
ců” a “Tankového praporu” po “Mirákl” a “Příběh inženýra lidských
duší” vytvořil jedinečný cyklus románů, ságu o osudech Danny Smiřického za války a revoluce, která zrcadlí historii celé generace. Tato
generační sága je realizována v nezaměnitelném individuálním stylu
Škvoreckého vypravěčství, v živém, pružném, svěžím vyprávěčském
tónu Ich-vypravěče Danny Smiřického, jehož postava vyrostla v jednu
z nejpopulárnějších postav české prózy poválečného období.
Základem estetiky Škvoreckého stylu je estetika identifikace — čte
nář se rád a snadno identifikuje se Škvoreckého postavami, “vciťuje se”
do jejich vědomí, prožívá s nimi jejich “vnitřní monolog” i jejich vnější
osudy. Estetika distance, odcizení, chladné intelektuální analýzy je
Škvoreckého próze cizí. Druhým základním rysem Škvoreckého vy
pravěčství je víra v nosnost děje. Můžeme k tomu citovat Karla Čapka:
“I velebím znovu děj, tohoto věčného kouzelníka, jenž obohatil náš svět
o říši fikce. Statická fikce je omyl, pověra nebo lež; ale fikce epická je
báseň, ať ji nazýváte pohádka nebo román. Děj nám nenechá pokdy,
abychom se zastavili jako Pilát a ptali se, co je pravda; unáší nás přes
inkoherence a neuspokojivé hiáty; věčně v nás obnovuje okouzlenou
naivitu u kmenového ohně. Zbavuje naši zkušenost tíhy a nese nás přes
její hranice; zahrnuje nás dary nesčíslného života — za jedinou cenu: že
z něho činí fikci.” A ještě jednou: “... zde však je mi velebiti děj, cosi na
pínavého, složitého, neobyčejného a podstatného; děj epický, krvavý,
podivuhodný a strašlivý;...” Čapek otiskl svou chválu děje v knížce
“Marsyas čili na okraj literatury”, v níž rozebírá pohádky, přísloví,
anekdoty, romány pro služky a detektivky, aby v nich hledal poslední
útočiště epického děje v době, v níž román propadl studiu prostředí
nebo psychologii. Zkrátka “dělá mu dobře, nalézt dobré věci v krajích
špatné pověsti”, jak napsal. Vzpomeňme třeba na jeho “Krakatit”, je
den z největších románů české literatury, román o lásce, o objevitelské
vášni, o věrnosti sobě a svému dílu a současně román, který se čte se za
tajeným dechem, s napětím, jako detektivka. Nešel Škvorecký vlastně
ve stopách tohoto klasika moderního českého románu?
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Příliš pozdě poznáváme, že autor, osočovaný od “Zbabělců” po dne
šek na jedné straně jako cynik, buřič, rozvraceč dobrých mravů a slušné
češtiny a na druhé straně zlehčovaný intelektuály jako povrchní vypra
věč sexy-historek a sentimentálních příběhů pro široké publikum, šel
vlastně klasickou cestou obnovy pravdivosti a autentičnosti české prózy.
I on, jako kdysi Karel Čapek, začal obnovu jazyka české prózy lekcí
hovorového jazyka své generace. I on věnoval pozornost t.zv. okra
jovým žánrům, detektivkám, románu-fejetonu, cestopisu, aby z jejich
zdrojů obnovil epický základ české prózy. Čapek zařadil svá “Holmesiána čili o detektivkách” do “Marsya” a napsal slavné “Povídky z jed
né a druhé kapsy”; Škvorecký uveřejnil svoji apologii detektivky “Ná
pady čtenáře detektivek” v polovině šedesátých let, kdy se v Čechách
pohlíželo na detektivku jako na pokleslý žánr západní brakové litera
tury a současně zahájil svůj populární cyklus o poručíku Borůvkoví
s charakteristickým podtitulem “Detektivní pohádka”. Čapek psal své
“Anglické listy”, “Italské listy”, “Holandské obrázky” a další cestopis
né fejetony pravidelně nejprve do novin jako Škvorecký svou “Velkou
povídku o Americe”. Oba uváděli do české literatury, tradičně oriento
vané především na literaturu německou a francouzskou, řadu význam
ných autorů anglických a amerických. Oba měli daleko k typu autora
“naivního”, byli profesionálně vzdělaní literáti; vystudovali filozofic
kou fakultu Karlovy univerzity v Praze, dosáhli doktorátu: Čapek ve
filozofii, Škvorecký v anglistice; oba mnoho o literatuře přemýšleli,
přednášeli a psali. V díle obou lze odlišit “dvě řady”: U Karla Čapka
nalézáme v první řadě díla věnovaná noetické problematice a otázkám
lidského bytí vůbec, knihy jako “Boží muka”, “Trapné povídky”,
“Krakatit”, trilogii “Hordubal”, “Povětroň” a “Obyčejný život” a
fragment “Foltýna”, v řadě druhé prózy, věnované kritice doby, “To
várnu na absolutno”, “Válku s mloky”, “Apokryfy” a knihy fejetonů.
U Škvoreckého tvoří první řadu díla jeho cyklus o Danny Smiřickém,
zahájený “Zbabělci” a pokračující “Tankovým praporem”, “Miráklem” a “Příběhem inženýra lidských duší”. Text “Prima sezóna” je
téměř šrámkovsky něžnou oslavou mládí a jeho věčných pošetilostí,
jakousi lyricko-nostalgickou ouverturou vlastního románového cyklu.
Jednotu cyklu zakládá ústřední postava Dannyho, zřetelně autobiogra
fická, která v průběhu cyklu vyrostla v jeden z nejvýraznějších typů čes
ké moderní prózy 20. století, typ jedinečný v tom, že je vybudován
“zevnitř”, vyprávěn v Ich-formě. Pokusme se o stručnou charakteristi
ku této “první řady v díle Josefa Škvoreckého”, především o charakte
ristiku typu Danny Smiřického, na jehož věrohodnosti je celá řada vy
budována a s jehož přesvědčivostí stojí a padá.
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II.
Škvoreckého první kniha o Danny Smiřickém začíná větou: “Tak se
revoluce vodkládá na neurčito”. Je to věta klíčového významu pro
interpretaci “Zbabělců” i dalších Škvoreckého románů o Dannym.
Nejen proto, jak ležérně zde Danny a Benno o revoluci mluví, nejen
proto, že se odkládá “Z technickejch důvodů, ne?”. Mladým lidem,
kteří jsou aktéry prvního Škvoreckého románu, připadá absurdní, že
jejich otcové, jak je znají v jejich každodennosti, by se měli stát hrdiny
skutečného povstání proti okupantům: “Recese to bude. Až náš fotr
zavře krám a potáhne s flintou na Němce.” Takovou představu revolu
ce odsuzují velmi nevybíravě: “Takový krávy budou blbnout, hovno
udělaj, naštvou Němce a všichni to vodserem.”

Ale věta o odkladu revoluce má v cyklu Škvoreckého románů o Dan
ny Smiřickém ještě mnohem podstatnější význam. Danny si je již ve
“Zbabělcích” vědom toho, že nejde jen o povstání proti okupantům,
které hodlají otcové inscenovat podle vzoru 28. října 1918, ale o pro
blém revoluce sociální. Již ve “Zbabělcích” se v Dannyho vědomí
ohlašuje vize společenské revoluce, která má v duchu tradic slovan
ských literatur vdechnout nový smysl života “zbytečným lidem”, za něž
se v duchu těchto tradic považují i intelektuálové z majetných vrstev;
Danny se na počátku považuje za jednoho z nich. Tato revoluce se ve
“Zbabělcích” ještě odkládá, ale v dalších dílech cyklu je s ní Škvorec
kého hrdina důkladně konfrontován. Danny nepatří mezi její stoupen
ce, “není věcí jeho srdce”, spíše jen přitahuje jeho zvědavost, je napjat,
“co to s ním udělá”. Chce se vystavit zkoušce revoluce ne jako její aktér,
ale jako skeptický pozorovatel.
Právě v průběhu této konfrontace s realitou války a revoluce, která
se v průběhu Škvoreckého literárního cyklu mění v novou mocenskou
mašinérii totalitního typu, reprezentovanou nakonec již jen postavami
cynických posluhovačů a fízlů, vyrůstá Danny z rozcitlivělého puber
tálního mladíka ve výrazný literární typ. Na rozdíl od románů Milana
Kundery není ústřední postavou Škvoreckého cyklu revolucionář,
který prochází rozčarováním z revoluce, který teprve postupně odkrývá
povahu nové moci — nejčastěji až poté, když se sám stal její obětí.
Danny má od počátku nedůvěru k mýtu revoluce. A za druhé je od
“Zbabělců” po “Inženýra lidských duší” obklopen řadou lidových po
stav, výborně odpozorovaných a přesně charakterizovaných, které
v něm rozvíjejí v podstatě plebejskou nedůvěru ke každé moci, masko
vané sebevznešenější ideologií. Toto odhalování ideologického pláš
tíku prostých lidských zájmů, sobectví, slabosti a vášní je podstatou
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Dannyho ironického pohledu na svět, který tak šokoval na “Zbaběl
cích”, neboť o věcech nedotknutelných a posvátných se tu hovořilo
s pohoršující otevřeností až po ono legendární: “Ať žije SSSR — Jen se
neposer!”
Skvoreckého “Zbabělci” vyvolali bouři nejen literárně-kritickou,
ale i kulturně-politickou. Danny Smiřický zasadil ránu mýtu revoluce
u samého jejího zdroje, v květnových dnech 1945. Ale nejen to: Karel
Nový nebo Václav Běhounek, kteří se pohoršili jako první, nebyli typič
tí představitelé stalinského dogmatismu 50. let (ti se ozvali teprve do
datečně, na povel “shora”). Zasaženy byly obecnější, řekl bych téměř
obrozenské představy o roli krásné literatury. Na základě mravoličných
příběhů měl být národ uvědomován, vzděláván, šlechtěn a nikoliv urá
žen vulgární mluvou a kažen nemravnými historkami. Takové a podob
né výtky, vycházející z diametrálně odlišných představ o funkcích li
teratury, postihovaly a postihují tvorbu Josefa Škvoreckého dodnes
“zleva” i “zprava”. Přehlíží se při tom, že Škvoreckého román “Zbaběl
ci” přispěl k obnově vnitřní struktury česképrózy nejen novým pohledem
na válku a revoluci, ale i tím, že důsledně využil stylových postupů
moderní prózy, zejména angloamerické.
Ve “Zbabělcích” se střídají dvě kontrastující roviny textu; rovina
proudu vědomí “Ich-vypravěče”, rozvíjející v řadě monotónních varia
cí téma nostalgie věku dospívání a rovina “autentických” dialogů “o ni
čem”, retardujících záměrně dynamické dějové pasáže. S výjimkou
jednoho vloženého příběhu je zachována lineární časová osa vyprávění
— osm kapitol knihy odpovídá osmi květnovým dnům roku 1945.
V “Miráklu” je naproti tomu časový sled vyprávění složitě mixován,
aby vynikla hektičnost dění a aby byl zesílen absurdní pocit “theatrum
mundi”. V “Příběhu inženýra lidských duší” je prolínání časových
rovin stupňováno rovinou intertextuality, zrcadlením “Ich-vyprávění”
v cizích textech a jejich různých interpretacích na seminářích, které vy
pravěč vede. Je zřejmé, že máme před sebou vypravěče literárně kultivo
vaného, který dojmu svěžesti a spontaneity stylu dosahuje záměrným a
promyšleným využíváním moderních vypravěčských technik a konven
cí. Co se týče typu prózy, je tetralogie o Danny Smiřickém moderní
“Bildungsroman” ve čtyřech knihách, jedinečný v tom, že jej začal psát
čtyřiadvacetiletý mladík, takže proces utváření literární postavy Dan
nyho probíhal téměř paralelně se zráním autora.
Dialogy Škvoreckého románu jsou psány hovorovou češtinou, vzdá
lenou spisovné normě a oplývající slangovými a drsnými výrazy. Danny
a jeho přátelé mluví slangem protektorátní mládeže, později jazykem
Čepičkovy armády a konečně slangem kanadských emigrantů — přiro
zeně v promyšlené literární stylizaci. Tato jazyková stránka díla, roz
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sáhlé užití hovorového jazyka a drsného slangu v literárním díle, byla
nejčastějším předmětem kritiky a autor ji musel v komentářích ke své
mu dílu často obhajovat. Teprve s odstupem času se ukázalo, že toto
jazykové rouhačství nebylo ničím samoúčelným, nýbrž že sloužilo k do
sažení velmi závažného cíle, k autentičnosti vidění světa Dannyho a
jeho přátel, to jest k dosažení hlubší umělecké pravdivosti české prózy.
Dále je zřejmé Škvoreckého vědomé zaměření na široké čtenářské
vrstvy, u nichž také jeho knihy nalezly velkou odezvu a oblibu. Jeho
knihy jsou opakem esoterické literární produkce experimentálního
typu, určené úzkému, náročnému publiku znalců — nebo bohužel také
snobů. Škvorecký to dobře vyjádřil citátem z Aldouse Huxleye (ale
mohl stejně dobře citovat Čapkova Marsya): “Celý velký rejstřík myš
lení a citů, a přece v organickém spojení se směšným šlágrem.” Koneč
ně nejvýraznějším rysem Škvoreckého epiky je výrazná typičnost a in
dividuálnost jeho postav, vrcholící v postavě Dannyho. Škvoreckého
literární postavy, i pokud se jen mihnou v ději jeho knih, nejsou žádná
schémata, žádné konstrukce, žádné symboly. I když víte, že je vypra
věč Škvorecký vytváří ze slov, máte dojem, že jsou to lidé, kteří skuteč
ně žijí, které jste rozhodně museli již jednou potkat — buďto vy, anebo
vypravěč. Vrcholu důvěrnosti dosahuje postava Dannyho, neboť u ně
ho nám vypravěč umožňuje (a vlastně jenom u něho) nahlížet do vědo
mí, do jeho myšlení, cítění, motivů rozhodování, do vědomí i podvědo
mí.
V jiném textu, v textu “Josef Švejk a Danny Smiřický” jsem se poku
sil o srovnání těchto dvou velkých postav české literatury. Spatřuji po
jítko mezi nimi — přes všechny vnější a generační odlišnosti, které ne
zastírám — v jejich obecně lidském odporu proti nelidskému tlaku
anonymní mašinérie: u Švejka mašinérie války, u Dannyho revoluce.
Zde bych chtěl jen ještě jednou podtrhnout vnitřní strukturní odlišnost
obou typů: Danny je celý vybudován zevnitř, z proudu vědomí, psycho
logicky; je jediným centrem vědomí, do něhož máme přístup, všechny a
všechno ostatní vidíme jeho očima. U Švejka je tomu naopak: je vyprá
věn v klasické epické třetí osobě, metodou objektivního, “vševědoucí
ho” vypravěče, který nám nedovoluje nahlédnout do jeho vědomí.
Švejk sice stále vypráví své nekonečné historky, ale vypráví v nich o ji
ných, nedává nám nahlédnout do svého vědomí a podvědomí, do svých
citů a myšlenkových pochodů: je zcela odpsychologizován.
Poprvé, pokud vím, upozornil na typologickou příbuznost Švejka a
Dannyho Jiří Voskovec ve své půvabné “Rekomandaci” k torontskému vydání “Tankového praporu”. I on spěchal zdůraznit, že nejde o
příbuznost literárního žánru, nýbrž o příbuznost životního postoje:
“Švejk je moderní svatý Jiří, hrdina ságy triumfu jedné hlavy nad hyd-
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rou Vrchnosti, Režimu, Systému — rozum přestrojený za slabomyslnost v boji proti Absurdnu, vydávajícímu se za Moudrost a Důstojnost
— smysl Nesmyslu proti nesmyslu Smyslu... Jedině v tom smyslu patří
‘Tankový prapor’ do oblasti českého ‘švejkovství’ v nejširším mínění
tohoto pojmu...”
Sama o sobě kniha “Tankový prapor” srovnání s Haškovými “Osu
dy dobrého vojáka Švejka” nesnese. Je skutečně “Fragmentem z doby
kultu”, omezuje se záměrně na satirickou rovinu, na devět volně řaze
ných scének ze života u jisté vojenské jednotky. A co je hlavní,postava
Dannyho sem přichází ze “Zbabělců” již hotová a nestojí nijak v popře
dí děje. Je “o chlup cyničtější a o hodně opatrnější”, píše o něm Vosko
vec. “Byl to člověk bojácný a proto svědomitý”, charakterizuje jej s leh
kou ironií autor. “Tankový prapor” je především satirou na obranné
chování lidového živlu v exemplu zvláštního, uzavřeného světa vojen
ské posádky a vojenské logiky. V tom smyslu je knihou méně univerzál
ní než ostatní Škvoreckého romány o Danny Smiřickém, rozehrávající
současně více významových rovin. A přece má v jejich sledu důležité
postavení — a to nejen pro svůj příznačný vojenský humor, pro který se
stal oblíbenou četbou všech, kdo absolvovali alespoň několik měsíců
základní vojenské služby.
Ze dvou důvodů: Ve “Zbabělcích” se ještě “revoluce odkládá na ne
určito”. V “Tankovém praporu” zastihujeme Dannyho již po české
verzi revoluce, t.j. po únoru 1948, v době, kdy “stín Josefa Visarionoviče se prodloužil až do zemí koruny české”, jak píše ve zmíněné Rekomandaci Jiří Voskovec a kdy “tvrdá pěst dělnické třídy” dopadala nelí
tostně na “zrádce lidu”. Příliš si při tom nevybírala: jednou to byl první
tajemník KSČ Josef Slánský, jindy proslulý desátník, který neprozře
telně obeslal armádní STM vlastnoruční básní. Bdělý člen poroty odha
lil v jeho básni ideologicky nepřátelský pesimismus a ubohý desátník
opouštěl soutěž s chmurnou vyhlídkou kladenských dolů.
Není tedy divu, že Danny se stal opatrnějším a bojácnějším. Nechtěl
po skončení prezenční služby putovat do dolů, ale do nakladatelské
redakce v Praze. Ani vidina “civilu” padesátých let však nenabízela
Dannymu žádnou selanku. Již v “Tankovém praporu” dává autor
Dannymu zahlédnout povahu poměrů, které nastolil “vítězný Únor”.
Z jejich perspektivy se vojenská existence vyznačovala byť zvláštní,
ale přece jen přepočitatelnou logikou: “Oproti poklidné buzeraci vojny
připadalo mu, že lidé v civilním životě jsou ve stavu neustálé bojové
pohotovosti, že s tvrdošíjnou odvahou bojují nepřetržitě ten soudružský boj všech proti všem, jehož cíl a jakýkoliv smysl mizí kdesi v nepochopitelnu...”
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Plebejské prostředí “Tankového praporu” vyléčilo Dannyho radi
kálně ze zbytků literární nostalgie “zbytečného člověka” a poučilo ho
názorně o povaze nové moci. Jako literární postava byl Danny v “Tan
kovém praporu” zatlačen do pasivity proměnou revoluce v eklatantní
kontrast banálních frází a drsné reality. Technicky se to projevilo i v
tom, že Ich-forma vyprávění zde nebyla důsledně realizována a do po
předí vystoupil plebejský vojenský živel.
Ale již v další knize, v “Miráklu”, opatřené podtitulem “Politická
detektivka”, se Danny vydává na vlastní pěst na cestu za objasněním
politické vraždy z počátku padesátých let. Snaha dopídit se pravdy o
tom, “jak to vůbec bylo možné” se brzy netýká jen kdysi pověstného,
policií inscenovaného “zázraku”, který se stal záminkou k rozpoutání
protináboženské kampaně, ale celé absurdní doby politického teroru
první poloviny padesátých let v Čechách. I jeho vlastní mládí se mu
nyní objevuje v jiném světle: dík své bezelstné naivitě a řadě šťastných
náhod unikl jen o vlásek tragickému osudu, který postihl tolik jeho
přátel a známých. Avšak sama doba, v níž se “Mirákl” odehrává, opět
“vymknuta ze svých kloubů, šílí”. Je to doba, vyzývající k rehabilitaci
obětí minulých politických zločinů, současně však svou překotností a
nedostatkem politické předvídavosti připravující půdu pro nové tra
gédie. Danny prožívá v “Miráklu” příznačnou hektiku roku 1968 doma
i v zahraničí a autor ho nechává vidět i reformní hnutí Pražského jara a
jeho představitele skepticky, s ironickým odstupem.
Vím, jak dotčeně řada lidí v Praze reagovala na tento “cynický” po
stoj Dannyho k věcem a lidem jim svatým, pro něž právě obětovali
svou občanskou existenci. Domnívám se však, že jedině tento postoj je
v logice vývoje postavy Dannyho. Jeho nedůvěra ke všem ideologiím,
k davovým emocím, k velkým slovům a gestům, jeho schopnost zůstat
sám sebou uprostřed víru událostí sebedramatičtějších dělá právě
z Dannyho literární typ, schopný vidět i kolotoč svůdných nadějí, jímž
rok 1968 na celém světě byl, jako velké “theatrum mundi”, jako trh mar
nosti, na němž se všechny dobré úmysly zvracejí ve svůj opak. Dannyho
skepse dává tušit, že porouchanou mašinérii revoluce nelze reparovat
hektickou aktivitou studentů a intelektuálů, sebe lépe míněnou. Jeho
plebejský instinkt, poučený lekcemi minulosti i trpkým osudem přátel,
ho správně varoval, že maximalismus dneška jen připravuje katastrofy
zítřka.
Katastrofa na sebe nedala dlouho čekat. Ve čtvrté knize cyklu,
v “Příběhu inženýra lidských duší” s nezvykle dlouhým podtitulem
“Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické
třídě, fízlech, lásce a smrti,” jíž cyklus umělecky nesporně vrcholí, na
cházíme Dannyho v emigraci v Torontu. Působí zde jako profesor
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angloamerické literatury na kanadské univerzitě a sedm autorů této
literatury, která hluboce ovlivnila Škvoreckého styl i pohled na svět,
dalo pojmenování sedmi oddílům knihy. Na semináři pestrého mezi
národního složení probírá Poea, Hawthornea, Twaina, Cranea, Fitzgeralda, Conrada a Lovecrafta. Do interpretace smyslu jejich děl se
Dannymu neustále nutkavě promítá jeho zkušenost života v jiné zemi a
v jiné době, zkušenost okupace, války, revoluce a emigrace, zkušenost
trpká a absurdní a přece podivuhodně rezonující s dílem zvolených
autorů. Stejně silně jako v předchozích knihách, dokonce snad ještě
silněji, zde vystupuje do popředí autobiografický základ postavy Dannyho Smiřického (i když i zde je nadále odlišován od “manžela nakladatelky”, jíž je kniha věnována). Formou dopisů Dannymu i ve vzpo
mínkách “Ich-vypravěče” Dannyho jsou přítomni i další přátelé z doby
Dannyho mládí ve staré vlasti. Neoblomný Přema, známý již ze “Zba
bělců” a proletářská dívka Naďa, umírající v mládí na tuberkulózu,
patří k nejkrásnějším lidovým postavám české moderní literatury.
Zdánlivě paradoxně právě tam, kde zážitkový autobiografický zá
klad vyprávění se zdá nejbezprostřednější, je i literární motivace nej
silnější. Tak např. motiv smrti milované dívky, ono neodvratné “už víc
krát ne”, je v zrcadlení několika časových i tématických rovin předzna
menán Poeovým “Havranem” a jeho ruskou replikou. Intertextuální
korespondence a významové interference, jimiž je text Škvoreckého
velkého románu doslova prosycen, se zdaleka neomezují na autory
explicitně uvedené v názvech jednotlivých oddílů knihy a probírané na
seminářích nebo citované v hojných úvodních “předznamenáních”
jednotlivých oddílů a kapitol knihy; neomezují se ani na dominující
angloamerickou literaturu.
“Proč to vyprávíš?” ptá se šokovaná Irena, dívka z kanadské dobré
společnosti, po jedné zvláště drastické historce Dannyho. “Pro radost,
žal a smutek z života a smrti”, odpovídá Danny a jeho odpověď je pa
rafrází refrénu slavné Nezvalovy básně “Edison”. Když vzpomíná na
otce, líčí Danny jeho zranění za první světové války takto: “Ale ve
vybombardovaném vchodu se rozhrnula plachta a vešel velebníček
rovnou ze semináře, bledý jako smrt, ale hezký jako panenka, asi chu
dák tolik mrtvol pohromadě v životě neviděl, a jak se rozhlížel, tatínek
zasténal: “Karle!” Protože to byl jeho bratr, můj strýček Karel, ten, co
chtěl být chemickým inženýrem a měl známost s dívkou jménem Josefina. Jenže tu rodiče provdali za úředníka z berňáku, za necelý rok po
tom umřela na horečku omladnic a strýček jí zůstal věrný až za hrob a
vstoupil do semináře.” Není snad třeba připomínat, že je tu evokován
styl historek Josefa Švejka z Haškových “Osudů”. Podobný charakter
má ostatně celá řada dalších historek, např. vyprávění o muži, který
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přežil vyhlazení Lidíc, protože byl tou dobou v kriminále, hlásil se o
dodatečné zastřelení na Gestapu, hlásil se po válce v Lidicích, ale nikdo
nechtěl brát jeho existenci na vědomí. Anebo vložené vyprávění o muži,
který se v pořádku vrátil ze služební cesty na Západ, ale v Rudém právu
se dočetl, že hanebně zradil a emigroval, a nic nepomohlo, že běhal po
všech pražských úřadech, už se s tím nedalo nic dělat, takže nakonec si
musel našetřit na novou cestu a skutečně emigrovat. Anebo neuvěřitel
né historky “zelenáče” Voženila, vyprávějícího na záchodě ve fabrice
o svých zážitcích za náletů při “Totálajnzacu”v Reichu.
Centrálním tématem intertextuálních korespondencí a interferencí,
obohacujících text o řadu nových významových rovin, zůstává však té
ma revoluce a její proměny v krutou mocenskou mašinérii. Tak např.
Hawthornův obraz lidstva jako spřežení volů, poháněných kočím holí s
s bodcem, evokuje Dannymu Leninův princip vedoucí úlohy strany a
ptá se s Hawthornem: “Copak si nedovedete představit, že někdo...
může usilovat o dobro světa na základě jiných myšlenek, než... těch,
které máte vy?” Marně cituje účastníku semináře, arabskému studento
vi Hakimovi, který má jako marxista na všechno hotovou odpověď,
z Conradova románu “Západu na očích”: “Ve skutečné revoluci se ne
dostanou do popředí nejlepší lidé. Násilná revoluce nejprve padne do
rukou úzkoprsým fanatikům a pokryteckým tyranům ... Spravedliví
lidé, vznešené ... a inteligentní osobnosti, ti mohou hnutí vyvolat v život
— ale hnutí se jim vymkne z rukou. To nejsou vůdcové revoluce. To
jsou její oběti...” Danny je tímto tématem doslova fascinován; nechce,
aby se i Hakim stal nevinnou obětí svých dobrých úmyslů. Přesvědčuje
se však znovu a znovu, že jeho vlastní životní zkušenost je v jiném kon
textu kanadské společnosti nadbytku a bezpečí prakticky nesdělitelná.
Pro studenty zůstává cizí, nepřijatelnou nebo zcela nepochopitelnou.
Síla lidskosti a síla umělecké tvorby — to je jediné, co obstálo v Dannyho skeptických očích ve zkoušce války a revoluce, v konfrontaci
východního socialismu a západní demokracie. V bdělém snění, na
semináři, při posezení s torontskými krajany (které vidí se stejnou iro
nií jako dříve pražské intelektuály) se stále vrací domů, do Kostelce, do
krajiny dětství. Při jednom z těchto snových návratů formuluje své antiideologické životní vyznání: “Jak je život krásný, když všechno ztratí
smysl a člověk začne žít jen pro život. Možná že ten velký historický
krach jedné malé historické epizody mi vlastně pomohl dojít k této
moudrosti. Neztratil jsem smysl života, jenom iluzi smyslu života.”
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III.

“Druhé řadě” díla Josefa Škvoreckého můžeme na závěr věnovat již
jen stručnou zmínku, což nemá znamenat její podcenění jen proto, že je
žánrově méně náročná. Vyzvedám z ní na prvém místě “Dvě legendy”
— “Legendu Emöke” a “Bassaxofon” — dvě mistrovská díla, vynikají
cí jednotou stylu a intenzitou pohledu, vyprávěná jakoby jedním de
chem, v okamžiku vrcholné inspirace. Jenom připomenout mohu sbír
ky povídek “Sedmiramenný svícen”, “Babylónský příběh”, “Hořkej
svět”, novelu “Konec nylonového věku”, detektivní melodram “Lvíče”
a oblíbený cyklus detektivních povídek “Smutek poručíka Borůvky”
a jeho další pokračování. Jistě, v této druhé řadě díla Škvoreckého
existují stránky silnější a stránky slabší; přirozenost hovorového stylu
vede někdy k přílišné snadnosti vyprávění a mění se místy v novou
konvenci; ale kolik vrcholných děl dokázali za život napsat jiní spiso
vatelé?
Další kapitolu Škvoreckého díla tvoří jeho studie o angloamerické
a řidčeji i o české literatuře; vydal z nich jen část v knížkách “O nich —
o nás” a “Na brigádě” (spolu s A. Brouskem), Je třeba připomenout i
to, co znamenala pro české čtenáře v Praze šedesátých let Škvoreckého
redakční koncepce časopisu “Světová literatura” — byla to skutečně
“brána otevřená” do světa jiné literatury. Podobnou funkci plnily i
Škvoreckého překlady z americké literatury a jeho výborné doslovy
k dílům angloamerických autorů. Čtenáři by jistě uvítali, kdyby Škvorecký i dnes sestavil ze svých rozhlasových projevů a přednášek nový
soubor svých úvah o literatuře.
Zvláštní kapitolu tvoří jeho účast na vydávání české literatury v na
kladatelství 68 Publishers v Torontu. Soustředění na literární kvalitu,
na domácí “samizdat”, na objevování nových talentů, úsilí dát publi
kační možnost všem potlačeným a umlčeným osobnostem a tendencím
moderní české literatury — to je počin, který sám o sobě zaslouží vděč
nost a úctu celé české literatury.
Onen absurdní zákon, o němž jsme spekulovali ryze teoreticky úvo
dem, by tedy musel být doplněn asi takto: “Josef Škvorecký
pohnul českou prózou. A zasloužil se — spolu se
svou ženou — o c e 1 ou če sko u li te ratu ru.” To není málo
na šedesát let jednoho lidského života.
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Téma hľadania v diele Lenky Procházkovej
Touha je zatracená věc
spaluje tě až na dřeň kostí
Touha je zatracená věc
chválen buď ten, kdo se jí zprostí
Lenka Procházková začínala svoju kariéru spisovateľky, ako sama
poznamenáva, písaním do “šuplíka”. Podľa údajov, ktoré uvádza v
zbierke poviedok Přijeď ochutnat (INDEX, 1982) väčšina jej tvorby
medzi rokmi 1972 a 1978 zostala nepublikovaná. Až v roku 1982 jej vy
šiel román Ružová dáma v INDEXE a LISTY vydali jej poviedku Sle
pice v klubu. Úryvok z románu Touha je zatracená věc vyšiel taktiež v
LISTOCH v roku 1983. V tom istom roku jej bola udelená cena Egona
Hostovského.
Odjakživa sa literárni kritici snažili tvorbu spisovateľov nejakým
spôsobom charakterizovať alebo kategorizovať. Ačkoľvek mám k lite
rárnej kritike ďaleko, pocit zhrnúť tvorbu Lenky Procházkovej do vyčasovaných foriem slovesa TÚŽIT alebo HĽADAŤ ma od doby, čo
som sa zoznámila s jej tvorbou, neopúšťa. Či sa pozeráme na Kytku z
Ružovej dámy, alebo na iné bezmenné ženy z ostatných príbehov, téma
hľadania lásky a šťastia vždy dominuje. Procházkovej hrdinky takmer
vždy nájdu v sebe dostatok síl aby sa úplne nevzdali. V určitých momen
toch sa pocity osobného šťastnia žien prelínajú s ich citmi voči životu vo
vlasti. Ženy, na rozdiel od mužov, dôveru v budúcnosť nestrácajú.
Hrdinka príbehu Slepice v klubu, v momente, kedy sa konečne oslobo
dí z bezvýchodiskového, bezzmyselného sveta alkoholizmu a povalačstva svojej prvej lásky, plače nad milencom, nad sebou a nad ich vlas
ťou:

On: Tak ty řveš nade mnou? Nebo snad nad
sebou?
Já: To taky. A taky... nad touhle ubohou
zemí.
On: Pomoc! Kde jste kdo? Naše mladá začí
ná bejt sentimentálni.
Já: Promiň. Já zapomněla, že se to nesmí!
On: (uklidňuje mě) No tak, holčičko. Nad
touhle zemí nemusíš brečet. Pro tu se
furt ještě dá něco udělat.
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Já: Ale vy už na to nemáte čas! Dopoledne
spíte, odpoledne se probíráte, abyste
pak večer mohli chlastat.
On: Nepřeháněj.
Já: Já nepřeháním. Proč jste to vzdali?
(Slepice v klubu, 1982, str. 116)
Túžim. . .
Lenka Procházková neprivádza svoje hrdinky k momentom osobné
ho víťazstva cestou ružami vystlanou. Takmer bez výnimky sa jej ženy
musia vydať na dlhú púť utrpenia; schod za schodom, až po samotné
peklo. Sú obeťami túžby po živote plnom šťastia, po láske, obeťami mu
žov, obeťami samých seba. Kytka (Růžová dáma, 1982), v momente,
kedy sa krvácajúc s námahou vlečie z chajdy, kde ju opätovne znásilnili,
sa najde uprostred svojho súkromného pekla:

S námahou si sedla, rozhlédla se. Dveře byly
otevřené, průvan uhasí většinu svíček. Hoře
ly jen dvě. Po šedých stěnách se kroutily
jazyky stínů.

(str. 13)

Kytka sa na stupienkoch zatratenia nájde niekoľkokrát. Vo svojom
hľadaní lásky a šťastia sa opätovne stretáva iba so sklamaním. Následujú jedno za druhým: Honza, Karel, Martin, Petr,... historia sa opakuje.
Čas je cyklický. Pomalou špirálou sa život derie od sklamania po skla
manie: od momentu, kedy sa po prvý ráz namaľovala, aby sa páčila
chlapcom, cez početné symbolické očistce pod sprchou, až po dno. Na
konci svojej krížovej cesty sa Kytka nachádza znova v pekle, z ktorého
sa pred trinástimi rokmi snažila vyplaziť:

Ze začátku jsem nemohla usnout bez panáka. Ale
ono pak ráno není o nic lepší. Nevím proč,
ale zřejmě si to dno chci projít bosá a
střízlivá.

(str. 198)

V poviedke Přijeďochutnat je obeťou túžby ďaľšia žena. Aj ona, ako
Kytka, ačkoľvek k aktu lásky pristupovala takmer dobrovoľne, skončí
zneuctená, znásilnená a opustená. V momente svojho osobného zatra
tenia, v horúcom kúpeli, kde sa snaží zo seba vypudiť plod svojej skla
manej lásky, pohľadom sleduje svetlo vzdiaľujúceho sa lietadla, ktoré
na vždy odnáša jej nádej.
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Procházková nám predstavuje svoju hrdinku v podobnej situácii,
ako Kytku - pokorenú, na kolenách, pomaly sa plaziacu k svojmu kon
cu. Poviedky, ktoré nasledujú, sa štrukturálne podobajú Růžověj dá
me. Autorka nás berie do sveta, kde sa čas pohybuje v kruhu. Ako ne
konečná špirála, ktorá začína a končí vždy na tom istom mieste, sa čita
teľ zoznamuje s radom obetí, ktorých jediným hriechom je túžba po lás
ke. Len posledná poviedka, ktorá nás privádza naspäť k hrdinke zo sa
mého začiatku, sa končí osobným víťazstvom. Tento raz sa žena teší z
pohľadu na svoje goticky nežné bruško budúcej matky (Přijeď ochut
nat, 1982, str. 86). S dychtivou radosťou vpíja do seba slnečnú energiu
pomarančovej šťavy, aby posilnila rastúci nový život.

Túžiš. . .

Druhú osobu časovania procesu hľadania a túžby majú čitatelia
možnosť prežívať spolu s Viktorom (Růžová dáma, 1982). Viktor je na
začiatku príbehu tiež plný očakávania a žiadostivý odmeny. Keďdôverčivo napíše meno svojej matky na tabuľu a starší spolužiak ho premení
na kresbu nahej ženy, ktorá sa stane predmetom posmechu všetkých
prítomných, Viktor prežíva duševné zneuctenie, podobné znásilneniu
Kytky. Od tohoto momentu sa Viktor začne prebíjať svojim životom
obete. Naskytá sa nám pradávna otázka časového cykluje Viktor obe
ťou svojej matky, alebo matka obeťou nespočetných znásilnení? Odpo
veď nie je ľahká. Štrukturálne sa znovu dá usúdiť, že Procházkovej čas
je cyklický. Viktor túži a pred ním - s ním - túži jeho matka, jeho sestra,
atď. Začarovaný kruh Viktorovej túžby sa v jednom bode prepletie so
začarovaným kruhom Kytkiným. Keď sa Viktor po prvýkrát musí vy
rovnať s pocitmi žiarlivosti na predchádzajúcich Kytkiných milencov,
miluje Kytku pod sprchou, drsne a násilne. Kytka sa stáva jeho obeťou
a ako obeť sa aj chová. Ani symbolický očistec viny sebazatratenia,
sprcha, im tento raz nepomáha: obeť sa stáva obeťou obete (str. 176).
Túži. . .

Túži aj Lukáš (Růžová dáma, 1982); Od prvého momentu, keď Kyt
ku stretol pred chajdou. Lukáš túži bez toho, aby si pripustil konkrétnu
podobu svojho hľadania. Jeho túžba je abstraktná, vyjadrená obrazom
Ružovej dámy. Počas celého príbehu Lukáš tápe vo svojom živote, ako
keby mal strach pozrieť sa sám sebe do očí a priznať si pravdu. Jeho ži
vot sa skladá z okamžikov bez pokračovania a od samého začiatku sa z
mestečka hodlá odsťahovať.
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Túžime, túžite, túžia. . .

Túžia aj všetci ostatní: Kytkine spolupracovníčky v továrni, chlapci v
domove, Alenka, Martin, Petr, doktor, atď...
Procházková dáva svojim hrdinom možnosť nového začiatku. Kytka
sa rozhodne vyhľadať Lukáša a hľadať lásku v ich vzťahu; Viktor sa
tiež rozhodne prežiť svoje obdobie tmy, svoj vlastný koniec sveta a za
čať znovu. Lukáš, tušiac, že jeho túžba bude čoskoro uspokojená, venu
je Viktorovi obraz Ružovej dámy.
Napriek všetkej surovosti a drsnosti života je v tom kus optimizmu.
-mm-
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Poznámky k situácii západonemeckého
divadla
Bohuš Zvrškovec, Z. Nemecko

Nemecká spolková republika má spolu so západným Berlínom 379
divadiel. Tieto ponúkajú divákom 171 868 miest. Divadlá možno zadeliť
do deviatich skupín: štátne, mestské, krajové, mestských spoločienstiev,
divadlá s užitočnou formou všeobecnosti, súkromné divadlá a napokon
divadlá, divadlá bez pevného ensemblu, zájazdové divadlá a napokon
divadlá, v ktorých sa usporadúvajú slávnostné, festivalové hry (napríklad
v Bayreuthe). Okrem týchto divadiel, ktoré hrajú v budovách postavených
pre tento účel, existujú v západnom Nemecku aj prírodné javiská, ktoré
fungujú len v lete. Je ich 24 a majú spolu 35 487 miest.
Divadlá zamestnávajú spolu 16 903 umelcov a poskytujú prácu celému
radu iných profésií: od vrátnikov cez javiskových robotníkov, krajčírov,
osvetľovačov, garderobiérov, maskérov, parochniarov, zámočníkov,
stolárov, atď. až po najrozličnejšie povolania v správe, organizácii, spro
stredkovaniu.
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Problémy finančné

V západnom Nemecku je divadlo umelecké odvetvie, ktoré aj po
hospodárskej stránke nie je zanedbateľné; vzhľadom na množstvo
ľudí, ktorí sú v ňom priamo anebo nepriamo zamestnaní, tvorí nemalý
problém pre štát i pre mestá. Treba totiž vedieť, že väčšina týchto diva
diel je subvencovaná, a to veľkoryso. Aj mnohé súkromné divadlá do
stávajú podporu od miest alebo od štátu. Divadlá sú podniky personál
ne intenzívne, a tak sú výdavky v divadlách až do 80% personálneho
charakteru. Na výdavky umelecké (napr. dekorácie) a materiálne
preto ostáva stále menej peňazí, lebo vzhľadom na finančnú situáciu
miest a štátu, nie sú ony vstave zvyšovať subvencie úmerne k narastajú
cim platom a sociálnym výdavkom. To, že takáto situácia nevyhnutne
vedie k problémom a konfliktom je jasné. Stáva sa to tým skôr, že v do
be konjunktúry sa stavali veľké a predimenzované divadelné budovy,
ktorých údržba a vykurovanie je stále drahšie. Správa divadiel, ako aj
technické oddelenia, boli personálno veľkoryso obsadzované, čo bolo
nutné, lebo sa znížil počet pracovných hodín. Odbory vybojovali —
hlavne pre techniku a kolektívne telesá, ako sú zbor a orchester —
mimoriadne výhodné časové a finančné podmienky, takže dnes sú váž
ne problémy tieto eficitne nasadzovať. A tak, aby sa ušetrilo, znižujú
divadlá počet premiér i predstavení. Pravda, toto sa odzrkadluje ne
priaznivo na stránke príjmov, ktoré divadlo získává predovšetkým
predajom vstupeniek.
Divadlo v západnom Nemecku má — ako vidno — vážne finančné
problémy. Aj veľké a reprezentatívne divadlá nie sú pred nimi uchráne
né, aj keď oni ich zatiaľ nepociťujú tak naliehavo ako menšie divadlá.
Stúpajúce ceny materiálu (dreva, látok, farieb atď.), stále vyššie výdav
ky na správu a údržbu, stále vyššie ceny za energetické zdroje a taktiež
stúpajúce platy a sociálne výdavky, robia mnohým mestám vážne
starosti. A dá sa ľahko predpokladať, že tieto budú nútené divadla
zmenšovať, alebo ich dokonca zrušiť. Tak sa už stalo vo viacerých
mestách a nepochybne sa dá očakávať, že tento trend potrvá aj naďalej.
Problémy kvality

Budúcnosť divadiel v Nemeckej spolkovej republike nie je práve ru
žová; tým skôr, že také veľké množstvo divadiel už samo o sebe je pro
blémom. Veď kde nájsť pre ne dostatok kvalitných umelcov, kde dosta
tok schopných intendantov? A tak už dnes je kvalita problémom. Prie
mernosť a provinčnost sú stále častejším zjavom. Keď k tomu prirátame
zlé divadelné školstvo, ktoré produkuje síce veľa, ale nekvalitných her
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cov, režisérov, javiskových výtvarníkov, tak si môžeme predstaviť aké
sú výsledky. Často veľmi smutné. Pravda, divadlo má v Nemecku veľkú
tradíciu a publikum je zväčša zhovievavé, lebo v posudzovaní kvality
robí určitý lokál-patriotizmus slepým najmenej na jedno oko. No na
priek tomu nespokojnosť stále silnie. A to nielen preto, že film a televí
zia umožňujú divákom pozorovať a merať to, čo vidia na domácom ja
visku so špičkovými zahraničnými výkonmi. Nie, tu je na vine aj divad
lo samo, ktoré sa za posledných 15 rokov veľmi jednostrane politicky
orientovalo a v estetickej oblasti stále väčšmi sformalizovalo. Dnes sa
nachádza celkom v slepej uličke. Medzi divákmi a umelcami sa vytvori
la priepasť, ktorá má za následok, že od sezóny 1966/67 po sezónu
1981/82 sa počet divákov znížil zhruba o 20%, pričom v niektorých
veľkých divadlách až viac ako o 50%.
Pohľad dozadu

K tomu, aby som mohol tento neuspokojivý stav analyzovať, musím
sa zaoberať — aspoň zbežne — štruktúrou a dejinami nemeckého di
vadla — jeho tradíciou.
Popri ľudovo, divadle, ktoré však v Nemecku nehralo takú dôležitú
rolu, ako napríklad v Taliansku alebo vo Francúzsku (pomyslíme len
na commediu del´arte), existovalo v nemeckých kniežatstvách alebo
v hanzovných mestách divadlo dvorské. Šľachta mala divadlo na repre
zentáciu a na zábavu. Z rozličných písomných záznamov vieme, že toto
divadlo bolo pomerne primitívne. Iste boli tu aj výnimky — napríklad
Weimar pod Goetheho vplyvom. Ale aj za jeho čias bol Kotzebue obľú
benejší ako on alebo Schiller. O tom, že vkus v dobách, kedy prevládalo
dvorské divadlo, nebol zvlášť dobrý, svedčia teoretické state Schillera,
Goetheho i Lessinga. Lessing postuloval tiež požadavku, že divadlo
nemá slúžiť len zábave, ale že jeho povinnosťou je byť “morálnou usta
novizňou”. V dramatickej spisbe vtedy prevládal gýč, na javisku pre
háňanie a prázdny pátos. Nie je čudno, že Goethe nielen napísal pravid
lá hereckého umenia, ale že tiež svojich hercov bil palicou, keď nechceli
správne hrať.
Riaditeľ divadla sa volal intendant. Tento bol závislý na svojom
mocipánovi a bol mu vydaný na milosť a nemilosť. Preto sa snažil vždy
splniť jeho želanie a uvádzal hry, ktoré sa jemu páčili a ktoré nijako
nekritizovali vládnuci režim a systém. Angažoval herečky alebo hercov
páčiacich sa šľachticovi a ktoré (alebo ktorí) boli jeho milenkami alebo
milencami. Túto epochu charakterizoval provincionalizmus a duchov
ná prázdnota. Po roku 1871, pravda, vzrástla dôležitosť Berlína ako
sídla nemeckého cisára. Pretože však vládla cenzúra, mohlo sa divadlo,
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v ktorom sa stále viac prejavoval občiansky vplyv, vyvíjať iba pomaly.
Keď po prvej svetovej vojne cisárstvo zamenila republika, mestá a štát
prevzali bývalé šľachtické a dvorské divadlá. Weimarská republika
s jej demokratickou ústavou napokon umožnila mimoriadne pozitívny
vývin nemeckého divadla. Autorské osobnosti, vynikajúci režiséri a
herci, ale aj kritici a publikum, mali zásluhu na jeho vysokej úrovni.
V krátkom čase “zlatých dvadsiatych a tridsiatych rokov” vzniklo v Ne
mecku divadlo, ktoré malo svetovú úroveň. Nie je možné vymenovať
všetky osobnosti, ktoré vtlačili nemeckému divadlu tejto doby pečať,
ale spomeňme aspoň Maxa Reinhardta, Liona Feuchtwangera, Curta
Goetza, Carla Zuckmayera, Bertolda Brechta, Alfreda Kerra a Erwina
Piscatora.
Toto mimoriadne plodné obdobie skončilo naraz nástupom Hitlera
k moci. Mnoho významných umelcov muselo emigrovať, mnoho ich
skončilo v koncentračných táboroch. Nacisti pálili knihy a zakazovali
všetko, čo sa nezhodovalo s ich predstavou o kultúre. Aké primitívne
boli tieto predstavy a ako hlboko sa v nich odzrkadlovalo opovrhovanie
človekom, nie je myslím treba dnes dokazovať. Nacisti umenie, ktoré
im slúžilo, však podporovali veľkoryso. Oni zlepšili postavenie umelca
v spoločnosti, zabezpečili ho materiálne. Čo títo umelci produkovali,
patrí k smutným kapitolám nemeckého divadla. Bol to návrat k tomu
najhoršiemu: nabubraný pátos, preháňanie, lož... Tým, že politika
určovala obsah divadelnej práce, stalo sa divadlo jej nástrojom a stra
tilo takto svoje poslanie. Intendant mal zasa, ako za feudálnych čias,
úlohu služobníka moci. Nebolo zriedkavosťou, že vystupoval v uni
forme SS. Cenzúra a zvôla mali za následok, že nemecké divadlo skon
čilo opäť v provincionalizme. Na rozdiel od feidálnych čias, kedy pre
vládala na javiskách “šmíra”, teda preháňanie, strúhanie grimás, na
bubraný pátos, ale tiež neohrabanosť a technická nevyspelosť, v období
Tretej ríše, kedy sa už herecké umenie a aj réžia stali rafinovanejšími a
vyspelejšími (tu zohral nemalý vplyv S.K.Stanislavskij), presadila sa
na javisku tendencia čierno-bielej štylizácie. Preháňanie a pátos boli
síce kultivovanejšie, ale v podstate plnili len úlohu umenia, ktoré slúžilo
k zavádzaniu publika, k jeho manipulácii. Zjednodušený výklad javis
kových postáv a tendenčné interpretovanie divadelných hier (napr.
Schillerových “Zbojníkov”) boli charakteristiky tejto doby tak isto ako
ploché agitačno-propagačné hry, ktoré slúžili na ohlupovanie ľudí.
Pravda, takýmto “dielam” bolo treba dať nádych umeleckosti. Preto sa
umelci snažili vystaviť do popredia vonkajšie prostriedky, čo napokon
viedlo k preháňaniu a nepravdivosti. Klasickým príkladom bola Gründgensova interpretácia “Fausta”.
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V porovnaní s inými európskými krajinami, napríklad s Veľkou Bri
tániou alebo s Francúzskom — nemeckí divadelní umelci boli hmotne
vynikajúco zabezpečení. Stratili však úplne svoju slobodu a museli
slúžiť záujmom neľudského režimu. Aby toto mohlo fungovať, bolo
treba upevniť a zlepšiť hierarchiu, ktorú Nemecko zdedilo z čias feudál
nych. Predovšetkým bolo treba posilniť moc intendanta. Tento bol
“Führerom”, vodcom v rámci divadla; pravda, dosadeným vodcom,
ktorého bolo možno kedykoľvek odvolať. Mal absolútnu moc nad svo
jimi podriadenými; rozhodoval sám o ich prijatí alebo prepustení; určil
výšku ich platov; rozhodoval o obsadzovaní úloh. Pretože intendanti
mali možnosť sa navzájom informovať, a pretože boli organizovaní
v záujmovom spoločenstve, herci, režiséri a ostatní divadelní umelci
nemali voči nim nijakú šancu. Ak chceli prežiť a hrať, museli sa podriediť záujmom intendanta, čo malo za následok, že v divadle sa presa
dil nezdravý duch udavačstva a šplhúnstva. Devotnosť, intrigánstvo a
večná neistota mali za následok, že intendanti mohli s nimi robiť, čo
chceli. V divadlách vládol kasárenský tón. Subvencie, ktoré mali život
umelcov uľahčiť, pomohli podstatne týchto zotročiť. To, čo bolo a aj je
veľkým sociálnym výdobytkom nemeckého divadla, slúžilo — a aj do
dnes slúži — k jeho umrtveniu. Nikde nie je divadlo také umelé a také
izolované od života, ako práve v Nemecku — či už to bolo kedysi alebo
je dnes. Výnimky tu iba potvrdzujú pravidlá. Pokiaľ v iných krajinách
sa divadlo musí uchádzať o priazeň publika, v Nemecku to nie je nutné,
pretože divadlo je subvencované. Tento stav však umožňoval a umož
ňuje, že divadlo nemusí slúžiť záujmom publika, ale záujmom štátu,
intendantov a kultúrnej “mafie”. Iba krátke obdobie Weimarskej
republiky tvorí výnimku. Štruktúra nemeckého divadla je hlavným
dôvodom jeho zlej kvality a priemernosti, jeho odcudzenosti voči
publiku.

Aká je táto štruktúra?

Divadlo subvencujú v západnom Nemecku mesto alebo štát. Zástup
covia mesta alebo štátu (kultúrny výbor, vedúci odboru kultúry alebo
minister kultúry) volia intendanta z viacerých uchadzačov. Tento uza
vrie s mestom alebo štátom často ohraničenú zmluvu, ktorá mu zaručí
absolutná slobodu v umeleckých rozhodnutiach a robí ho súčasne
jediného zodpovedným za fungovanie divadla. Takto zvolený inten
dant si vyberie svojich spolupracovníkov podľa vlastných predstáv,
ktorí musia podpísať často limitovanú služobnú zmluvu, v ktorej sa
vzdávajú všetkých nárokov, podmieňujúcich umeleckú činnosť a
funkcií z nej vyplývajúcich. Takto sa stávajú nástrojmi divadla (čítaj
44

intendanta). Tak ako v minulosti, rozhoduje intendant o všetkom; o by
tí a nebytí všetkých umelcov pracujúcich v divadle. Personál (technicky
a správny) podlieha mestu. Mesto alebo štát je síce zastúpený osobou
správneho riaditeľa, no tento nemá nijaký vplyv na rozhodnutia inten
danta — pokiaľ zachádza korektne s peniazmi. Voľba intendanta a jej
kritéria sú zahalená závojom tajomstva. Nie zriedka sa stáva, že novo
zvolený intendant prepustí celý ensemble, aby mohol angažovať ľudí,
ktorými si je istý.
Aký následok musí mať taková situácia na umeleckú prácu, si určite
možno ľahko predstaviť. Z uvedeného vyplýva, že v Nemeckej spolko
vej republike sa v porovnaní s časmi feudalizmu a nacizmu v štruktúre
divadla skoro nič nezmenilo. V mori demokracie zostáva ostrovom
absolutizmu. Pravda, intendant nie je dosadzovaný, ako sa stávalo v
minulosti, ale je volený. Aj odbory vybojovaly pre umelcov určité mate
riálne, hygienické a časové výhody. No tým sa nič nezmenilo, podstatne
nezmenilo na systéme, ktorý tak ako v minulosti znemožňuje umelcovi
slobodne pracovať. Tento stav je antagonizmom k ústavne zaručeným
občianskym právam, a je až neuveriteľné, že politici ho ešte stále akcep
tujú. Ústava Nemeckej spolkovej republiky v článku 5 síce zaručuje
umeleckú slobodu — a nijaký politik si nebude trúfať do umeleckej
práce zasahovať — no vďaka štruktúre nemeckého divadla je užívate
ľom tejto slobody výlučne intendant. Všetci ostatní v divadle zamestna
ní umelci majú len toľko slobody, koľko im intendant dovolí.

Zvyk je železná košeľa

V prípade nemeckého divadla sa toto príslovie určite splňa. A tak sa
nešťastná a škodlivá tradícia prejavuje aj dnes negatívne a spôsobuje
mnohé ťažkosti. Veď už v demokracii vychovaní mladí ľudia — nota
bene mladí ľudia, ktorí sa rozhodli vydať na umeleckú dráhu —, sú
konfrontovaní s divadelnou štruktúrou, ktorá je v priamom rozpore
s demokraciou. Ak chcú však pri divadle ostať, ak chcú hrať, režírovať,
navrhovať javiskovú výpravu a kostýmy, tak sa musia tejto štruktúre
podriadiť. Netreba vari ani zdôrazňovať, ako tento stav frustruje mla
dých divadelných umelcov. Oní senzibilní medzi nimi trpia a trápia sa,
nesenzibilní a netalentovaní robia kariéru. Iste nie je náhoda, že zhruba
80% intendantov pochádza z radov dramaturgov, divadelných teore
tikov alebo germanistov. Sú to väčšinou teoretici, ktorí nemajú ani len
poňatia o divadelnej práci a o zákonitostich divadla. A títo dramatur
govia — v informovaných kruhoch prezývaní traumaturgovia — ucho
pili moc v divadlách, lebo pochopili, aké výhody a možnosti (aj finanč45

né) im pozícia intendanta ponúka. A politici zasa pochopili, že predsa
len môžu — aj keď nepriamo — používať divadlo pre svoje ciele. Oni
potrebujú totiž voliť iba kandidáta, ktorý je členom určitej politickej
strany, alebo jej sympatizantom. A tak sa voľba intendanta stala brizantným politikom a jablkom sváru medzi politickými stranami. Keď si
uvedomíme, že subvencie sa v priemere pohybujú medzi cca desať mi
liónmi mariek a až 30-40 miliónmi mariek (podľa veľkosti a finančnej
sily dotyčného mesta alebo spolkovej krajiny), pochopíme, že divadlo
je dôležitým faktorom v rámci mesta alebo štátu; pravda, dôležitým
nielen kulturně, ale aj politicky — vlastne hlavne politicky.
Iste by sa dalo namietnuť, že ak je to tak, potom by divadlo muselo
zostať vlastne bez divákov. Ale Nemci sú nielen dobrí organizátori, ale
sú aj vynaliezaví. Keď teda na jednej strane stojí divadlo s opísanou
štruktúrou, na druhej strane sú divácke organizácie a abonenti. Divác
ke organizácie (napríklad Volksbühne), zdržujú ľudí so zájmom o di
vadlo. Pracujú metódami zvyčajnými v marketingu. Pre svojich členov
kupujú do divadla lístky za zlacnené ceny, alebo ich kupujú vo veľkom
množstve. Ponúkajú rozličné zájazdy, usporadúvajú prednášky a stret
nutia s umelcami, snažia sa vykonávať rozličnú vzdelávaciu a spolo
čenskú činnost. Abonenti sú ľudia, ktorí si kúpia abonament, čo ich
oprávňuje (a súčasne zaväzuje) navštíviť určitý počet predstavení, ktoré
divadlo ponúka v rozličných kombináciách. Tým má divadlo zabezpe
čenú určitú divácku bázu. Pravda toto je možné len vďaka subvenciám.
Ony dovoľujú predávať lístky hlboko pod ich skutočnú cenu. Že takáto
štruktúra priamo zavádza k zneužitiu, dokazuje prax. Intendant po
chopil, že keď si zabezpečí priazeň politikov, môže robiť čo chce. A poli
tici zasa pochopili, že keď im je intendant naklonený, môžu s jeho po
mocou používať divadlo na presadzovanie a popularizáciu svojej poli
tiky. A keďže takýto stav nikdy v Nemecku nebol abnormálny, nik ho
za taký nepokladá ani dnes. V tichosti sa praktizuje.

Povojnová situácia

Na tomto mieste sa zasa musím trocha vrátiť späť a podívať sa do
minulosti. Hitlerova Tretia ríša zanikla v čase skončenia druhej svetovej
vojny. Ešte ruiny neboli ani dobre odpratané, začalo sa hrať divadlo.
Za najstrašnejších podmienok — v zime, bez osvetlenia — ale v slobod
ných podmienkach.
Ľudia navštevovali tieto často improvizované predstavenia s ohrom
ným nadšením; hry, ktoré sa v časoch nacistickej zlovôle nesmeli hrať,
naraz bolo možno vidieť. Vznikali nové hry, ktoré pravdivo a hlboko
zobrazovali skutočnosť (napr. hra Wolfganga Borcheta “Vonku predo
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dvermi”). Publikum a aj umelci boli fascinovaní týmto novým pocitem
slobody.
A tak po časoch Weimarskej republiky, po druhý raz mali Nemci
možnosť dostať od divadla, ktoré nebolo subvencované, to čo od neho
očakávali. A divadlo im toto dávalo priehršťami, ako by sa hanbilo za
svoju neslávnu minulosť. Mnohí velkí umelci — ako Kortner, Stöckel,
Giese, Brecht a iní — vrátili sa z emigrácie a nadviazali na slávne dvad
siate roky. A hoci bez peňazí a v zlých podmienkách vytvorili jedinečné
divadlo — ľudové divadlo, aké v nemeckých divadelných dejinách ne
malo obdoby.
Roku 1949 bola konštituovaná Nemecká spolková republika a tým
bol položený základ k vzniku dvoch nemeckých štátov. Vývin divadla v
týchto štátoch bol a je rozdielny. V jednom však majú predsa len rovna
kú črtu: V oboch nemeckých štátoch sa divadlo odcudzilo divákom a
je umelo udržiavané pri živote. V oboch štátoch opäť slúži politike.
Pravda na to používajú rozdielne metódy; presnejšie zdánlivo rozličné
metódy, lebo za oboma stojí tá istá tradícia a tá istá štruktúra. Na tom
nič nezmenili ani snahy B. Brechta vo východnom Nemecku a ani
v Nemeckej spolkovej republike snahy Frankfurtského mestského
divadla po spolurozhodovaní. Vo Frankfurte nad Mohanom boli uve
dené do života v čase, keď tam divadlo viedol Peter Palitsch — mimo
chodom žiak B. Brechta.
Dovŕšenie spolitizovania
Po vzniku Nemeckej spolkovej republiky sa začala znovuvýstavba a
táto bola sprevádzaná tzv. hospodárskym zázrakom. Sociálne trhové
hospodárstvo bolo hybnou silou, ktorá porazené Nemecko vyviedla
rýchlimi kroky z biedy. Divadlo sa zasa stalo oficiálnou inštitúciou.
A hoci len skromne, mestá a štát ho zasa subvencovali. Znovuvybudované boli zničené divadelné budovy, iné boli renovované. Nainštalovali
v nich najmodernejšiu techniku. Často boli tieto budovy predimenzo
vané. Stavalo sa moderne — zo skla a betónu — akoby sa takto mala
demonštrovať vôla zabudnúť na minulosť. Táto sa však vrátila veľmi
rýchlo do divadla zadnými dvierkami. Pretože sa umelci, ktorí sa aktív
ne angažovali v časoch Tretej ríše museli stiahnúť — aspoň na čas —
do úzadia, vedenie divadiel prevzali väčšinou tí, ktorí boli v opozícii.
A tak sa stalo, že v divadlách — tak ako aj v redakciách novín a v roz
hlase — dostali sa do vedúcich pozícií predovšetkým ľavo orientovaní
ľudia a umelci. Krátko po vojne táto skutočnosť nemôže udivovať,
skôr mohlo ísť o opak. Každý videl v tejto orientácii čosi progresívneho.
A nesporne by to aj tak mohlo byť, ak by sa postupne nebolo začalo
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divadlo stále viac jednostranne ideologizovat’. So stúpajúcim blaho
bytom sa začali vyostrovať staré spoločenské konflikty a národ sa začal
deliť, polarizovat’. Táto polarizácia vyvrcholila koncom 60. rokov,
kedy sa extrémni ľavičiari odtrhli od sociálnej demokracie a kedy sa
začal proces krištalizácie v samotnej sociálno-demokratickej strane
(SPD). Aby si sociálni demokrati mohli udržať voličov, museli sa profi
lovať — a to mohli len smerom do ľava. Veľká koalícia, ktorá bola prí
činou revolty mládeže, okrem iného spôsobila, že SPD strácala stále
väčšmi svoju identitu. A preto sa vo svojom Godesberskom programe
musela strana profilovať ako progresívna, teda ľavá a ako strana, ktorá
si predsavzala Nemecko podstatne reformovať. Týmto sa jej podarilo
získať väčšinu mládeže a umelcov na svoju stranu. A tak bol aj štart
sociálno-liberálnej koalície fulminantný. Vláda Williho Brandta pre
budila v občanoch veľké očakávania. Všetko sa zdálo možné. Každý,
kto zdvihol varovne hlas, bol hned difamovaný za reakcionára alebo
fašistu. Nebezpečná polarizácia hrozila Nemeckú spolkovú republiku
roztrhnúť. V tejto “trhacej” skúške stála väčšina umelcov na strane
SPD a sociálno-liberálnej koalície. Mnohí z idealizmu, a zo strachu z fa
šizmu, mnohí však z vypočítavosti. Novú vládu používali ako trojského
koňa pre pašovanie komunistickej ideológie do vedomia občanov.
Na tento cieľ sa práve divadlo mimoriadne dobre hodilo. Nielen že
toto používalo vo verejnosti úctu, ale tiež hralo pre mládež, školy a
rozličné inštitúcie. Prevýchova publika sa stala cieľom práce v divadle.
Infiltrácia komunistickou ideológiou sa prehlbovala. Divadlo — medzi
časom bohato subvencované — malo dostatok prostriedkov, a hlavne
jeho štruktúra, v ktorej nie je možná konkurencia a protirečenie, sa na
tento cieľ mimoriadne dobre hodilo.
Z ľavo orientovaných univerzit prichádzalo do divadla pracovať
stále viac a viac ľudí. Ich cieľom bolo použiť divadlo ako nástroj na
presadenie svojich ideologických predstáv. Politici, ktorí sa s týmito
predstavami identifikovali, umožnili im rýchlo sa vyšplhať do vplyv
ných pozícií. A tak divadlo, ktoré predstieralo, že chce slúžiť ľudu,
robilo presne pravý opak. Izolovalo sa od života a snažilo sa divákom
nahovoriť životu cudzie a nepriateľské ideológie. Takto sa, pravda,
dostávalo stále väčšmi do izolácie. Praxi vzdialení teoretici nechceli
vidieť realitu. Peňazí bolo dosť a tak sa ani nebolo treba namáhať ju
vidieť.
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Obdobie “experimentov”

Tak ako v minulosti, chýbajúci obsah a neschopnosť reflektovať
realitu a hľadať pravdu bolo treba zakryť prázdnymi formami. To isté,
čo už robili v dvorskom divadle a potom v divadlách Tretej říše, začali
robiť aj “progresívni experimentátori”. Pravda, s pribúdajúcimi refor
mami ubúdalo v kase štátu a miest peňazí. Napokon došlo všetko tak
daleko, že štát a mestá boli natoľko vysoko zadlžené, že nebolo možné
väčšmi dvíhať subvencie. Bolo treba šetriť. Medzi tým však prišla nová
generácia režisérov. Títo zväčša teoretici začali režírovať až vtedy, keď
mali v divadle moc. Teda potom, čo sa im nikto nemohol odvážiť niečo
povedať. A títo “režiséri” produkovali — a ešte stále produkujú —
inscenácie, ktoré svojou nudnosťou, nezrozumiteľnosťou a diletan
tizmom prekonávali — a prekonávajú — všetko doteraz známe. Insce
nácie takého Zadeka, Neuenfelsa, Haymeho — aby som menoval aspoň
niektorých z týchto géniov — nemali za následok len totálnu dehonestá
ciu hereckého umenia, ale aj masový útek divákov z hľadiska. Škandál
striedal škandál; senzácia senzáciu; hry boli poprekrúcané natoľko,
že ich ani len nikto nespoznal. Herci revali natoľko, že človeku bolo
z toho zle; alebo hovorili tak, že im nik nerozumel. Symbolika zaplavila
javiská, ale rozumeli jej len “insideri” a publikum sa stávalo stále nepotrebnejšie. A ako všade, kde života neskúsení polovzdelanci odu
ševnení ideológiou dostanú do rúk moc, tak aj v západonemeckom
divadle zavládla netolerantnosť, arogantné opovrhovanie takzvaným
“normálnym” človekom a negovanie reality. Výsledkom tejto “kultúr
nej revolúcie” sú poloprázdne divadlá, finančná mizéria a chýbajúci
kvalifikovaný dorast. O ľudských tragédiách, ktoré tento proces spre
vádzali, ani nehovoriac.
Našťastie v čase tejto “obnovy” existovala už televízia, kde sa mohli
mnohí schopní a nadaní umelci uchytiť. Inak by bola škoda, ktorú
štruktúra nemeckého divadla zasa umožnila, oveľa väčšia.
Potreba demokratizácie divadla

Johannes Becher povedal, že rak môže byť červený ako chce, liezť
bude vždy len dozadu. Jasne sa ukázalo, že tí, čo sa považovali za pro
gresívnych umelcov, boli vlastne reakční. Stredobodom divadla je člo
vek, a kto ho nepozná, kto ho nemiluje takým, ako je, kto naviac ne
ovláda elementárne zákonitosti javiska a hľadiska, ten nebude môcť
nikdy urobiť umenie, divadlo. A štruktúra, ktorá znemožňuje robenie
divadla, robenie dobrého, humánneho, človeku slúžiaceho divadla,
musí byť zmenená. Moja téza znie: divadlo v západnom Nemecku treba
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demokratizovať! To bude skutočne progresívny proces, keď sa podarí
odstrániť štruktúru, ktorá po toľký raz zlyhala. Iste to nebude ľahké,
lebo zvyk je železná košeľa. Ale práve preto je táto úloha výzvou pre
každého demokraticky zmýšlajúceho politika. Spojenci dali po vojne
Nemeckej spolkovej republike demokratické zriadenie. Nemeckí politi
ci musia toto demokratické zriadenie previesť do života vo všetkých
oblastiach. Iba takto môžu dokázať, že sa z minulosti poučili, a že to
s demokraciou myslia skutočne vážne.
Divadlo, ktoré pravdivo odzrkadľuje skutočnosť, ako to žiadal od
neho už Shakespeare, plní v ľudskej spoločnosti dôležitú sociologickú
funkciu. Ono umožňuje konfrontáciu človeka so sebou samým a sve
tom, v ktorom žije. Divadlo, ktoré však túto funkciu neplní, pomáha
zotročovať človeka. A to je pre umeleckú inštitúciu hanebné.
Na záver ešte toľko: môj príspevok som nazval “Poznámky k situácii
západonemeckého divadla”. Poznámky preto, lebo som si bol vedo
mý, že v jednom článku tohto rozsahu nebudem môcť túto tému celkom
vyčerpať. Viem tiež toľko, že som sa nemohol vyhnúť niektorým zjedno
dušeniam. Urobil som tak však preto, aby aj neinformovaný čitateľ
nestratil záujem o tento vážny problém.

Leopold Koželuh a W. A. Mozart
Jiří Zeman, Basilej
Přitažlivosti dunajské hudební metropole 18. století neodolal téměř
žádný hudební skladatel - ani velvarský rodák Leopold Koželuh. Naro
zen 26. června 1747 a nikoliv jak je obecně známo 9. prosince 1752, byl
příštího dne pokřtěn na jméno Jan Antonín. O jeho všeobecné vzdělání
pečovali Jesuité staroměstského gymnasia v Praze, po jehož absoluto
riu pokračoval Koželuh na právnické fakultě ve studiu přirozeného
práva, aniž by zanedbával studium hudební komposice. Nebylo divu.
Vždyť jeho bratranec Jan Evangelista Antonín, takzvaný pražský Ko
želuh, se stal po návratu z Vídně, kde studoval u Glucka, Gassmana a
Hasse, nejprve ředitelem křižovnického a později svatovítského kůru a
navíc vyhledávaným hudebním pedagogem. Leopold v něm našel nejen
milého příbuzného, nýbrž především vynikajícího učitele klavírní hry,
zpěvu a hudební skladby. Přibližně ve stejné době se vrací také Franti
šek Xaver Dušek - později Mozartův pražský hostitel - po svých stu
diích u Wagenseila z Vídně zpět do Prahy. Mladý a ctižádostivý Kože
luh rozšiřuje své klavírní a skladebné vzdělání dodatečněještě u Duška.
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Ve 24ti letech se Koželuh představil pražskému publiku svým prvním
baletem, kterým sklidil tak velký a pro něho samého nečekaný úspěch,
že se rozhodl věnovat se výlučně hudbě. V následujících sedmi letech
složil dalších 24 baletů a 3 pantomimy, a vedle toho také několik skla
deb pro klavír. Jedna z jeho klavírních sonát- I. Sonatada Leop. Koze
luh byla uvedena v Breitkopfově Katalogu z roku 1773. Tento údaj je
významný, protože Koželuh poprvé oficiálně použil křestního jména
Leopold. Mnozí hudební historikové byli názoru, že Koželuh změnil
své křestní jméno mnohem později, a to z vděčnosti ke svému příznivci,
pozdějšímu císaři Leopoldu II. Ke změně křestního jména však došlo v
letech 1770-73 ze zcela prosaického důvodu: úspěšný mladý skladatel
nechtěl nadále používat křestního jména svého staršího, neméně úspěš
ného bratrance.
Nepříznivá sociální, hospodářská a politická situace sedmdesátých
let 18. století v Čechách přivedla Koželuha k rozhodnutí opustit Prahu.
Také určitá stagnace v jeho tvorbě vyvolávala obavy obou jeho učitelů,
kteří mu cestu do Vídně vřele doporučovali. Roku 1778 - ve svých 31ti
letech - opouští klavírní virtuos a dobře připravený, ale ještě ne úplně
zralý skladatel Leopold Koželuh Prahu, aby ve Vídni započal další,
mnohem úspěšnější úsek života.
Koželuhova první vídeňská léta jsou poznamenána rychlým a trva
lým vzestupem, jež. lze sotva zaznamenat u jiného skladatele oné doby.
V roce svého přesídlení byl Koželuh novému prostředí velkou nezná
mou, jak dosvědčuje meuselovský Teutsches Künstlerlexikon a právě
tak De Lucův spis Gelehrtes Oesterreich z roku 1778. Také pro Leopol
da Mozarta byl Koželuh pouze nějaká “věc”, když sděluje svému syno
vi: “H. Kuzelow, oder wie das Ding heisst, ist schon lange nicht mehr in
Prag, sondern sitzt in Wien.”
Po třech letech, roku 1781, byl však už Leopold Koželuh stejně oblí
ben, jako Wolfgang Amadeus Mozart. Dokonce se dokázal prosadit v
kruzích vysoké vídeňské šlechty a vážně se o něho zajímal solnohradský arcibiskup. Chyběly již jen kontakty s vídeňským dvorem a Kože
luh využil první příležitosti prosadit se i zde. Když 29. listopadu 1780
zemřela císařovna Marie Terezie, složil Koželuh na báseň Michaela De
nise kantátu, která o rok později měla svoji premiéru, hluboce zapůso
bila a vyšla tiskem v nejstarším vídeňském hudebním nakladatelství
Artaria. To byl pro Josefa II. dostatečný důvod k tomu, aby svěřil Ko
želuhovi výuku klavíru Alžběty von Würtenberg - budoucí manželky cí
saře Františka II. Jako nástupce Georga Christopha Wagenseila si Ko
želuh zajistil u vídeňského dvora svoji existenci a nejlepší pověst v celé
hudební Vídni, takže mohl s klidným svědomím odmítnout nabídku
solnohradského arcibiskupa, který mu po roztržce s Mozartem nabízel
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dokonce vyšší honorář, než měl doposud Mozart - 1.000 zlatých ročně.
V roce 1781 se stává Koželuh svobodným zednářem. Častá společná
shromáždění jednotlivých vídeňských lóží vedla k užším osobním kon
taktům mezi předními osobnostmi tehdejší kulturní Vídně. Koželuh tu
utužuje staré známosti a navazuje nové. K jeho přátelům patří sklada
telé Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Pavel Vranický, Fran
tišek Adam Míča, Carlos ďOrdoňez, hudební nakladatelé Pasquale
Artaria a Christoph Torricella, básníci Michael Denis, Leopold Föderl
a Franz Petran, tak jako i dirigent Franz Zöhrer. Nehledě na všechny
tyto kolegiálni vztahy, o kterých mnoho bližšího bohužel není známo,
snažila se hudební literatura zachytit několik soukromých rozhovorů,
anebo Koželuhových kritických poznámek, z nichž pak vykostruovala
zcela negativní lidský profil tohoto významného českého skladatele.
Středem zájmu se staly vztahy mezi Koželuhem a Mozartem. Oba tito
umělci se setkali ve Vídni v roce 1781 nebo 1782, tedy v době, ve které
si Mozart začínal v dunajské hudební metropoli vybudovávat svoji exis
tenci, zatímco Koželuh byl dávno uznávaná osobnost vídeňského hu
debního života. První jejich setkání byla naplněna přátelstvím a obou
stranným uznáním. Přečtěme si Mozartův dopis otci o známé solnohradské aféře, datovaný ve Vídni 4. července 1781: “Arcibiskup dal Ko
želuhovi potají nabídnout 1.000 zl. - - ten však poděkoval a dodal, že si
zde stojí lépe a kdyby si neměl polepšit, že nikdy odsud neodejde. Svým
přátelům však řekl: - Hlavně mne odrazuje aféra s Mozartem - když ta
kového člověka propustí, co by teprve udělal se mnou!” - Tady vidíte,
jak mě zná a oceňuje mé nadání! - Tato slova vystihují jednoznačně, jak
Mozart vysoce cenil tuto Koželuhovu reakci. A nejen to. Koželuhovo
odmítavé gesto vůči solnohradskému arcibiskupovi Colloredovi bylo
známkou solidarity s geniem, který bojuje za uměleckou, společenskou
a lidskou nezávislost. Tyto positivně se rozvíjející přátelské vztahy členství v zednářském hnutí a časté návštěvy s manželkou Konstancí na
soukromých koncertech u Koželuha zkalila tehdejší, proti Mozartovi
odmítavě zaměřená vídeňská kritika. Tak například můžeme vcramerovském Magazin der Musik z roku 1788 najít následující větu: “Kože
luhovy práce si zachovávají a nacházejí všude odezvu, naproti tomu
Mozartova díla se běžně ne úplně vždy líbí... ”
Zcela jinak to vypadalo v tehdejší Praze. Po neslýchaném úspěchu
Figara a Don Giovanniho ovládal pražský hudební život mozartovský
kult natolik, že jak Koželuh - s výhradou, tak také Beethoven - s polito
váním, nenašli pochopení u oficiální pražské kritiky. Praha připravila
bezesporu cestu pro Mozartovy další úspěchy a nechala se tím natolik
oslepit, že nebyla s to objektivně zhodnotit Beethovenův přínos pro dal
ší hudební vývoj. Po Mozartově smrti se z Prahy stala nedobytná mo-
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zartovská pevnost. Nebylo proto divu, že první mozartovský životopi
sec, český profesor pražského malostranského gymnasia František Ně
meček, ve své německy napsané publikaci Život c.k. kapelníka W. A.
Mozarta vydané v Praze roku 1798, uvádí první anekdotická vyprávě
ní, jež vedla v pozdější německé literatuře ke Koželuhově odsouzení, neli k jeho prokletí. Němeček píše: “V soukromé společnosti bylo kdysi
provedeno nové dílo Josefa Haydna. Kromě Mozarta bylo přítomno
více hudebních umělců, mezi jinými člověk, který ještě nikdy nikoho ne
pochválil mimo sebe. Stoupl si vedle Mozarta a haněl brzy to, brzy ono.
Trpělivě poslouchal Mozart chvíli; když mu to však již trvalo příliš
dlouho a kritik zase zvolal při jednom místě se samolibostí: ‘To bych
já neudělal’ - odpověděl Mozart: ‘Já rovněž ne; ale víte proč? Poněvadž
my oba bychom to tak nesvedli!’ - Tímto vtipem učinil si o jednoho ne
smiřitelného nepřítele více.”
Koželuhovo jméno sice nebylo v této souvislosti uvedeno - stalo se
tak až o dva roky později v poznámce Němečkova článku Ueber den
Zustand der Musik in Böhmen: “Leopold Koželuh, znamenitý klavíris
ta a dobrý skladatel. Německo zná a cení již dlouho jeho jméno, tak
jako jeho díla. Když byl Mozart ještě na živu, byl jeho vyhlášený pro
tivník a hanitel. Důvodem k tomu měl být výrok, kterým Mozart doká
zal, že hodnocení cizí zásluhy náleží opravdovému geniovi.” Jak se do
kázalo během času doslovné znění - nikoliv snad bezpodmínečně smysl takzvaných autentických výpovědí změnit, dokazuje Greisinger ve
svých Biographischen Notizen über Joseph Haydn z roku 1810, ve kte
rých Koželuha pro jistotu uvádí pouhou iniciálou: “On (Haydn) mně
také vyprávěl (Greisingerovi), že jednou v přítomnosti K. a Mozarta ne
chal provést jedno ze svých smyčcových kvartetů, v němž se vyskytova
lo několik odvážných přechodů. ‘To zní cize’, řekl K. Mozartovi, ‘na
psal vy byste to tak?’ Těžko, odpověděl Mozart; ale víte proč? Pro
tože bychom na takový nápad nepřišli.”
Další variaci na toto téma uvedl roku 1798 Friedrich Roschlitz ve
svých Verbürgten Anekdoten aus Wolfgang Gottlieb Mozarts Leben:
“Určitý, tehdy teprve se postupně proslavující, nikoliv nešikovný, pilný,
ale dosti na genialitu chudý skladatel, který až teprve nyní získal větší
pověst, vždy nahlodával podle možností Haydnovu pověst a činí tak
pravděpodobně i nadále. Tento muž obtěžoval často Mozarta, přinesl
mu například symfonie a kvarteta od Haydna a ukazoval Mozartovi
triumfálně každou sebemenší stylovou nedbalost, která onomu umělci
zřídkakdy unikla. Mozart měnil a přerušoval téma rozhovoru. Náhle
toho všeho měl dost - ‘pane’ - řekl mimořádně podrážděně; ‘a kdyby nás
oba někdo dohromady roztavil, nebyl by z toho ještě dlouho žádný
Haydn!’ ” Také zde není jméno Koželuh uvedeno - proč ta celá hra na
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schovávanou? Odpověďje zcela nasnadě. Koželuhova významná posice
ve vídeňském hudebním světě, od června 1792 korunována jmenová
ním do funkce Kammerkappelmeister und Hofkompositor nedovolo
vala se o něho jakýmkoliv způsobem veřejně otírat. Až deset let po Ko
želuhově smrti se poprvé odvážil Nissen ve svéBiographie W.A.Mozarts
z roku 1828 na straně 681 Koželuhovo jméno uvést v plném znění. A do
té doby se stal Leopold Koželuh neprávem obětním beránkem mozartovské literatury.
Ačkoliv byl Koželuh německou hudební historiografií nepřímo ozna
čen za Mozartova nepřítele č. 2 - první místo si neochvějně udržel Anto
nio Salieri - jednalo se ve skutečnosti v tomto hypotetickém rozhovoru
mezi Koželuhem a Mozartem o hodnocení Haydnovy komposiční prá
ce a nikoliv o vzájemné hodnocení či kritizování. Možná, že byla tato
historka uměle anebo dokonce se zlým úmyslem vykonstruována - a
jestliže by se tato situace opravdu někdy vůbec odehrála, neměla jistě
tak obrovský význam a vliv na lidské a umělecké vztahy mezi oběma
skladateli, jak se stále s trapnou setrvačností snaží německá literatura
dokazovat. Na základě této anekdoty nelze absolutně posuzovat faktic
ké vzájemné vztahy mezi oběma umělci. Zcela naopak. Zde jde o jasnou
deformaci historických faktů! Až teprve v jedné z nejnovějších mozartovských prací Arthura Hutchingse Mozart, The Musician zmizel Ko
želuh v úloze údajného intrikána ze světa bájí a pověstí beze stop.
K zamyšlení o tak rádo hudebně-historickou literaturou rozšiřované
závisti, nenávisti a intrikách Koželuha vůči Mozartovi nás musí přivést
Mozartův dopis z 12. července 1789, adresovaný Johannu Michaelu
Purchbergovi: “... na základě toho píši 6 lehkých klavírních sonát pro
princeznu Frideriku a 6 kvartetů pro krále, jež nechávám na vlastní ná
klady rýt u Koželuha”. (Leopold Koželuh byl v letech 1784-1802 majite
lem hudebního nakladatelství au Magazín de Musique ve Vídni.) Mimo
to vyšel u něho poprvé kompletní klavírní výtah Mozartovy Kouzelné
flétny. Sotva by mohl Mozart vyhledávat spolupráci s Koželuhovým
nakladatelstvím, kdyby osobní a umělecké vztahy byly tak nepřátelské
a nenávistné, jak se dosavadní německá literatura domnívá. V této sou
vislosti je ovšem také absolutně nesmyslná a nelogická hypotéza, že Ko
želuh měl údajně spolu se Salierim intrikovat proti Mozartovi. Tuto fa
lešnou domněnku vyvrací nejen vydávání Mozartových děl v Koželu
hově nakladatelství, ale také skutečnost, že po Mozartově smrti se stal
cílem Salieriho intrik právě Koželuh.
Aby ani tehdejší česká literatura neopomněla téměř40 let po Koželu
hově smrti přijít se svou troškou do mlýna, hlásí se ke slovu pražský ča
sopis Bohemia v roce 1856 novým “objevem” ze života našeho odsou
zence. Koželuh se měl údajně vyjádřit o Mozartově předehře k opeře
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Don Giovanni následujícími slovy: “Plno chyb, ale krásných!” Tento
výrok převzala ochotně a s velkou radostí německá literatura, avšak s
poněkud pozměněným významem! U Jahna zní například takto: “Zwar
schön, aber voller Fehler.” Obrovský rozdíl ve významu těchto dvou
versí je nasnadě. A tak z nepřesného překladu, dochází k další přitěžující okolnosti pro již dostatečně mozartovskou hudební historiografií
zdenuncovaného Koželuha. Z žertovně zabarvené české verse jeho
údajného výroku se stává v němčině po odborné stránce Koželuhovo
kategorické odsouzení Mozartovy jmenované předehry.
Jaký měl Koželuh de facto niterný a hluboký vztah k Mozartovi, na
plněný obdivem a úctou pramení z jeho slov, která uveřejnil po Mozar
tově smrti ve Wiener Zeitung ze dne 31.12.1791 ve formě textu na ná
hrobní kámen a podepsaného tajuplně a zároveň skromně šifrou K.
Mozardi Tumulo inscribendum.
Quijacethic, Chordis Infans Miracula Mundi Auxit; etOrpheumvir
superavit Abi!
Et Animae ejus bene precare!

Diskuse
Několik poznámek k Patočkovu a Kohákovu výkladu TGM
Josef Novák, Menlo Park
Sotvakdo pochybuje — alespoň mezi zainteresovanými — že T. G.
Masaryk jako myslitel byl Janu Patočkovi téměř celoživotní meditací,
životním problémem, že nespadl našemu filosofovi do klína až na sklon
ku života. Setká-li se kdo s Janem Patočkou během jeho mladých filoso
fických let, ucítí vzápětí, s jakou vervou o Masaryka už tehdy bojoval a
na jaké překážky narážel; napsal řadu článků, studií, referátů a polemik
týkajících se Masaryka filosofa. I když bude někdo třeba interpretace
našeho velikého myslitele pokládat za bolestná násilí na Masarykovi,
neupře, že jeho pojetí je nejhlubší a filosoficky nejzávažnější. “Masaryk
by měl být životním problémem každého myslícího Čecha,” začíná
(spolu s V. Navrátilem) v jednom článečku pochmurných let po smrti
Masarykově — a pokračuje: “Nesmíme ustat o něm přemýšlet ani v této
nepříznivé době. I pro ty z nás, kteří jdeme jinými cestami v abstraktnám filozofování, vždy bude platit tento typ bojovného vzdělance,
který dovedl myšlenky brát za slovo, jemuž myšlení a život bylo totéž.”
Proč je Masaryk problémem? I na to máme odpověď: “Masaryk je zcela
nový typ myslitele, pro jaký není vlastně klišé v dějiných myšlení. Není
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filozofem jednoznačným a snadným pro interpretaci. Jeho genialita
záleží ne snad v propagaci hlavních osvícenských myšlenek, nýbrž pře
devším v jeho originální tématice a v jeho postřezích, které jsou sui
generis: zůstávají vždy jen postřehy nemají formu tézí.”1 Tato stručná
charakteristika Masaryka jako problému, spojeného s nejhlubšími
metafyzickými důsledky, platí dodnes. Tomu nasvědčuje nejen neutu
chající ruch okolo jeho spisů, zejména v době poslední, ale rovněž to,
že jim bylo věnováno mnoho sporných studií, ne-li přímo protichůd
ných výkladů. A takové protichůdné nazírání lze konstatovat i u našich
významných fenomenologů — Jana Patočky a Erazima Koháka.
Tak jako Jan Patočka i profesor Kohák má k Masarykovi intimní
poměr. Bez významu není pouze výborný překlad a vzorná edice Otáz
ky sociální (Masaryk on Marx), ale podnětné jsou též jeho stati, studie a
příležitostné reflexe nad smyslem naší dějinné totožnosti, v níž Masary
kova osobnost mu hrála vůdčí úlohu. Leč cílem těchto řádků není výčet
zásluh, nýbrž ověření základního rozdílu interpretací Masaryka. Vyčer
pat všechny názory o Masarykovi by bylo ovšem nemožné pro daný
úkol. Proto budu konfrontovat oba fenomenology z hlediska jejich
doktríny, a to tak, abych co nejsnadněji a nejnázorněji ukázal nejen
rozdíl čtení Masaryka, ale zároveň přijatelnost té či oné koncepce.
Podle prof. Koháka Masarykův myšlenkový vývoj se šíří od Comtova pozitivismu (zhruba řečeno) před Brentana až k tzv. “druhé tváři
pozitivismu (!),” pojednané E. Husserlem v Idejích k čistéfenomenologii
a fenomenologické filozofii I, 1913. “V počátcích převládá u Masaryka
comtovský objektivismus, například v Konkrétní logice — ač už Sebe
vražda obsahuje zároveň i výrazně fenomenologický prvek (rozbor
eidetické struktury prožitku, v němž se sebevražda jeví jako racionální
postup). Čím víc se Masaryk zabývá lidskými a historickými jevy, tím
jasněji si je vědom závislosti smyslu vší objektivity na prožitku, v němž
se objektivita začleňuje do vědomí — a tudíž čím dál, tím víc přikládá
svému pozitivismu fenomenologický smysl.”2 Jan Patočka na druhé
straně nejde tak daleko. Masaryka v podstatě řadí do filozofického
vývoje v 19. století. Rovněž ovšem rozpoznává, co má Masaryk z Bren
tana a co z Comta: “Masaryk čte...Comta jen zčásti Brentanovýma
očima; jeho originální četba Comta se točí kolem pojmu krize lidstva...
Charakteristické pro Masaryka je však, že ji nejen konstatuje objektiv
ně — sociologicky na určitém fenoménu moderní civilizace (sebevražednosti, rostoucím počtu duševních onemocnění), nýbrž pokouší se
rovněž o jistý psychologický výklad či lépe porozumění těmto jevům.
Psychologii k jejich porozumění potřebnou — charakteristicky — ne
čerpá z odborné psychologické literatury, nýbrž z literatury krásné,
z poezie, která je mu klíčem k takovým kritickým projevům lidského
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života.”3 Ačkoliv prof. Kohák nerozvádí konkrétně analýzu jevu krize,
nepočítáme-li stručnou vsuvku, přece je už z výše citovaného vidět ná
padný rozdíl mezi oběma výklady Sebevraždy. Kdežto Patočka Masa
rykovu interpretaci krize moderního člověka přičítá psychologické
reflexi, téze prof. Koháka si činí nároky na fenomenologickou reflexi.
Mezi oběma je ovšem zásadní rozdíl. Psychologická reflexe přechází
pouze od objektu k psychologickému subjektu, zatímco fenomenolog
musí rekurovat k hlubší subjektivitě. Fenomenologická reflexe totiž,
na rozdíl od psychologické, není pouhým přechodem od reální trans
cendence k reální imanenci, nýbrž jde jí o “epoché” od všeho trans
cendentního vědění a o převedení transcendence na čisté fenomény. To
znamená, že je třeba provést redukci na reální a sukcesivně reální ima
nenci jakožto ryzí zážitek cogitation jako takového. A tento postup
získání čistého fenoménu, hledáme-li jeho smysl, musíme dovést až do
poslední fáze — od absolutní imanence k nalezení transcendence v ima
nenci. Proto rozbor eidetické struktury nelze vytěžit z psychologické
reflexe. Vždyť čisté eidos jež je prosté vší faktičnosti, získáme pouze
touto složitou abstrakcí, tak, že “necháme padnout nejen všechny kon
statované skutečnosti ve světě, nýbrž i omezení na tento náš svět.”4 Pro
to prof. Kohák nám stále dluží odpověď: 1. jak zastavil Masaryk onen
proces stálého věřícího souzení, distancuje se od něho a pohlížeje toli
ko na své vlastní prožitky? 2. zdali je Masaryk udržitelný jako “nezauja
tý pozorovatel,” meditující Ego, jež převádí věci, události atd. na čisté
jevy, na fenomény jsoucna?
Jan Patočka ovšem rozvádí ústřední problém duševní krize moderní
ho člověka i jinde; a lze říci, že sije ve svých posledních esejích o Masa
rykovi obzvláště věrný. Neboť to bylo už v roce 1937, kdy analogicky
srovnává jak Husserlovo, tak Masarykovo pojetí krize.5 I z této práce
je jasné, že jakýkoli pokus o uvedení TGM do filozofie Edmunda Husserla, včetně jeho “fenomenologického pozitivismu”, je marný, že
takový pokus povede nutně k falešnému pojetí buď jednoho anebo
obou myslitelů. V této práci Patočka dobře vidí, jak se jejich filozofie
točí okolo stejného námětu (krize člověka), že jejich postuláty mají
stejné těžiště, třebaže jiného filozofického dopadu, a to proto, že oba
rozdílně pracují na této tématice. Dobře též rozeznává Masarykovu i
Husserlovu souvislost s Descartem. Výborně a ovšem právem kritizuje
Masarykův tradičně “objektivistický” názor světa. Patočkovo fenome
nologické krédo je zde nesmlouvavé: Masaryk se musí odpoutat od
teologického racionalismu a musí usilovat o to, aby postavil svůj pro
blém krize na půdu radikálního subjektivismu, chce-li opravdově řešit
otázku krize moderního člověka; je třeba, aby pochopil, že moderní
skepse je důsledkem špatného naturalistického subjektivismu, “míše
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ním subjektivismu s objektivismem moderní přírodovědy”. Jestliže
tedy Masaryk kladnou stránku subjektivity nechápe, (což v jeho přípa
dě znamená, že nerozlišuje mezi subjektivitou jako doktrínou a sub
jektivitou jako životní aktivitou) a jestliže přikládá filozofickým pretenzím náboženská a mravní měřítka, nedociluje konkluze filozofické
(metafyzické) problematiky “trpělivým filozofickým ohledáním”.
Konkluze je dosaženo “instinktivní tuchou”. Tucha však není filozo
fie, je nejvýš podnětem k ní, není ještě ani zřetelným položením otáz
ky.”6
Zatímco tedy Patočkovo paralyzování analyzuje, jak Masaryk i
Husserl řeší (či neřeší) své filozofické problémy, prof. Kohák vykládá
dále Masaryka jako filozofa sociální fenomenologie tím, co je jeho
předmětem zkoumání — a z toho pak vyvozuje závěry: “Husserlův zá
jem směřuje k matematice, Masarykův k sociologii a politice. Tak za
tímco Husserlovo rozvržení fenomenologie se zapletlo do hledání
quasi-matematicko-apodiktické jistoty, Masaryk se zabývá způsobem
porozumění (project of understanding) sociálních jevů. Výsledkem je
sociální fenomenologie, která — na rozdíl od pozitivistického empi
rismu — může připustit, že společenské jevy mají lidský smysl, ale kte
rá...může tento smysl najít ve zkušenosti spíše než v odvození ho z dog
matu.”7 Z Heideggera ale víme, že “der Ausdruck ‘Phänomenologie’
bedeutet primär einen Methodenbegriff. Er charakterisiert nicht das
sachhaltige Was der philosophischen Forschung, sondern das Wie
dieser” (Sein und Zeit, §7). Jak Masaryk vykládá krizové jevy člověka v
Sebevraždě, není v Kohákově textu ukázáno. Rovněž se domnívám, že
transcendentálni sociologie je předmět složitější. Tuto sociologii je
třeba zpracovat ve třech etapách: v transcendentálni doméně, na rovině
lidského přebývání a praxe (au niveau du domicile et de 1’oeuvre hu
maine) a konečně na rovině jazykové komunikace, tudíž postupovat
pomocí fenomenologicky deskriptívni analýzy, existenciálni a logickosemantické analýzy.8 Teprve za předpokladu tohoto postupu bychom
mohli traktovat Masaryka jako fenomenologizujícího sociologa. Avšak
k tomu nemáme žádného důvodu. Zde bohužel ani argument, že feno
menologický výklad pozitivismu Husserl ukončil až po napsání Der
Selbstmord, neobstojí. Neboť Husserlova fenomenologická koncepce
a její systematické zpracování není nijak historicky omezena, nýbrž
pouze přesně definována, a to precizována tak, že se nám pomocí její
metody ukazuje to, co jest, jak jest. Například už nejstarší řecké filozofy
lze považovat za “fenomenology”, třebaže čekali ve skrytosti své feno
menologické slávy přes dva tisíce let. Staří předsokratikové (a nejen oni)
totiž už věděli, jak se ptát, byli s to postulovat otázky po celku. Ale
tyto otázky nekladli z hlediska dobra a člověka, nýbrž toliko pod zor
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ným úhlem svetové pravdy. Vzpomeňme např. Parmenidovo odlišení
jsoucna jako ontologické podstaty od jsoucích věcí anebo Aristotelovy
výklady poměru jsoucího k pohybu; toto všechno je fenomenologické
nazírání, abychom se moderně vyjádřili. Důvodem takového “vidění”
světa je to, že antický člověk, tj. člověk neprošlý ani středověkou scho
lastickou filozofií, ani tradicí hlavních myšlenek moderní vědy, žije
v přirozeném názoru světa. Nerekonstruuje tento svět, pouze jej odkrý
vá sensus communis. Proto v tomto smyslu Husserlovo metodické poje
tí jsoucna z hlediska světové pravdy, není objevem, nýbrž znovunavázáním a aktualizací starého způsobu myšlení. Husserl ovšem zdůraznil
poměr subjektivity k jsoucnu; navázal na karteziánské motivy, přičemž
se mu ukázalo, že subjektivita ve svém poměru k univerzu je zdroj
světla a že svět jakožto univerzum je funkce subjektivity. Tato subjek
tivita není tudíž jsoucnem mezi jsoucny, nýbrž veškerenstvo jsoucího
zákonitým způsobem utváří. Odtud pak Husserl došel k závěru, že pou
ze na základě subjektivně reflexivním lze dospět a získat nejen objektiv
ní poznatky o jsoucím, ale zároveň je i odůvodnit. Bohužel tato analy
tická koncepce transcendentálni filozofie nabyla rázu popírání světa
okolo nás, světa konkrétního. Husserlovo zdůraznění lidské autonomie
se stalo paradoxní; a to proto, že “v důsledku Husserlova pojetí epoché
jako redukce na čistou subjektivní imanenci, smysl světa, který se jeho
filozofie radikální reflexí snaží odhalit ve všech jeho stupních, nikdy
nepřesahuje subjektivitu, která tento smysl vytváří, realizuje.”9 Jak ale
ospravedlníme funkci světa? Odpověď na tuto otázku už Husserl nepo
dává. Jeho absolutní tvorba smyslu nevede k propojení smyslu jako
společného “díla” světa a “subjektu”, nevede k pojetí spolutvorby
v “odkázanosti na vnějšek a na společenství, na druhé jako takové, na
souvislost, spolupráci a boj s nimi.”
V dávno zapomenutém článku, Masaryk včera a dnes, napsaném pů
vodně pro revue Naše doba v oné bláznivé době čtyřicátých let, Patočka
explicitně ukazuje Masarykovo hluboké porozumění funkční vazby
člověka a světa. Zde rozehrává tézi filozofie smyslu, tedy toho, co je
pro nás aktuální a stále živé z jeho odkazu. Podle Patočky Masaryk
viděl hlouběji než Comtovy zákony vývoje. Duševní krize člověka
pramení ne snad z proměn samé podstaty lidského ducha, nýbrž “jde o
rozdíl mezi vnějškem a nitrem, mezi extenzivní a intenzivní organizací
člověka... Ve způsobu, jak se Masaryk rozbíhá k řešení těchto otázek
(krize), je něco více než pouhý systém: jest tu jednota života do hloubky
pochopeného (podtrhuje JN), vedle které málo váží jednotlivosti, spe
kulativní pojmy, argumenty, vlnící se střídavě a abstraktně sem a tam.
Pochopení smyslu je jako rozklenutí nového prostoru na rozdíl od pou
hé skutečnosti, prostoru, jehož rozměry jsou nicota, Bůh, člověk; v zá-
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svitu tohoto nade vše světské povýšeného smyslu dochází také lidskost
svého posledního zdůvodnění, své pevnosti a síly..101 když Patočkovo
historické prologomenon k problému smyslu v eseji Kolem Masarykovy
filozofie náboženství způsobilo jisté rozpaky u české filozofické obce,
domnívám se, že v této práci Jan Patočka navazuje na tézi smyslu z kon
ce čtyřicátých let; není tedy žádným vyšinutím či záminkou k úvahám
jiným, ani osobní epizodou okolo Heideggerovy mravní genetiky mo
derního člověka, nýbrž radikální odpovědí na úkol, před nímž dnešní
člověk (smysl mající a smysl dávající) stojí. Tento člověk musí přistu
povat k sobě samému jako bytosti “ze smyslu pro smysl existující, žijící
proto, aby vznikl smysluplný svět.”11 Neboť teprve tak se lidské vztahy
dopínají roviny, “na které jsou jedinečné, neztratitelné, vpravdě odliš
né od pouhých vztahů věcných, konstatovatelných a záměnných; zde
přestává pohled na člověka jako na věc a počíná pohled naň, na každého,
i na nepatrnějšího, jako na uskutečňovatelný smysl; jako na hledající
ho, nalézajícího, bloudícího pod pohledem naprostým; to značí pohled,
pod nímž jsou si všichni rovni. Tak je Masarykova humanita ovšem vý
zvou k sociální praxi, k převzetí jejich úkolů, k dílu společenské reorga
nizace v duchu rovnosti a spravedlnosti, ale především je pochopený
smysl.”12

I když se někomu bude zdát Patočkova kritika TGM fatální, pokud
trvá na jeho filozofické nekritičnosti, nesugeruje ještě, že by uzavírala
všechny cesty k Masarykově působnosti v době ohrožení; pouze varuje
před kvapným recipováním jeho myšlenkového položení do schematů
moderních filozofických směrů. Vždyť už to, že Masarykova humanita
je především pochopený smysl, znamená hluboké uchopení života,
uchopení, jež ukazuje na spolutvorbu smyslu, na spolutvorbu v odkázanosti na vnějšek. Toto se mi zdá už dosti pronikavý impuls; proniká
jako osten hlouběji než Husserlovo nedějinné “vysvětlení” člověka, a to
proto, že v něm spatříme člověka a svět v původně funkční a nedělitelné
vazbě: neapeluje toliko na jediný obor otázek, např. na otázky lidské
praxe, nýbrž nám též staví před oči život ve vztahu k posledním otáz
kám života a světa, nejvýše určující mezníky, mezi nimiž se neustále
pohybuje křivka našeho nitra a jimiž jsou život, příroda, společenství,
Bůh a smrt. Co to znamená dnes pro nás? Snad jen, že Masarykova pů
sobnost neumlkne dotud, pokud se nezřekneme svobodné možnosti
probudit a prožít v sobě cit pro tyto problémy a pro všechno to veliké,
co se mu událo na cestě za pravdou, na cestě, která by právě v době
ohrožení měla znepokojovat, vábit a podněcovat k novým náhledům.
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Poznámky:

1. Před rokem zemřel...Kritický měsíčník, 1939; s. 349-350. Na tomto místě má pisatel
těchto řádků milou povinnost poděkovat prof. Mojmíru Drvotovi, jemuž vděčí za
půjčené Patočkovy texty i za cenné rady a pokyny ohledně světa, smyslu života, feno
menologie a jiných věcech.
2. Recenze E. Koháka Patočkových masarykovských studií, Proměny 1/3, 1979; s. 8895. Použitý termín “druhá tvář pozitivizmu” je zde nesrozumitelný. Máme jím pova
žovat čistou logiku, s níž Husserl operoval na začátku Idejí 1 a pomocí níž se pokusil
založit zkušenost na univerzálním apriori? Anebo má prof. Kohák na mysli jakousi
modifikovanou formu pozitivismu?
3. Jan Patočka, Dvě studie o Masarykovi, Toronto, 1980; s. 43-44.
4. Jan Patočka, Úvod do Husserlovy fenomenologie, Filozofický časopis, roč. XIV,; s. 7.
5. Jan Patočka, Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva, Kvart
roč. III., 1937; s. 91-102.
6. Dvě studie... ; s. 66.
7. E. Kohák, Masaryk on Marx, 1972; s. 2. Husserlova fenomenologie se mimoděk neza
pletla do hledání apodiktické jistoty, nýbrž do toho, jak jsou jistota a nejistota o
jsoucnu vůbec možné. Byl to Descartes, kterého motivjistoty přivedl k tradičně onto
logické interpretaci; avšak tím si zakryl původní objev jeho meditací.
8. Sr. J. Daněk, La philosophie de la responsabilité dans l’horizon du monde, Man and
World, 1978; s. 272-273.
9. Kritiku analytické koncepce fenomenologické epoché jako redukce na čistou imanenci,
tedy přehnaného subjektivismu, najdeme v závěrečné části Úvodu do Husserlovyfeno
menologie.
10. Jan Patočka, Masaryk včera a dnes, ND, 1946; s. 311.
11. Dvě studie... ; s. 133.
12. Masaryk včera a dnes', s. 311.

Odpověď Erazima Koháka
Milý příteli,
k Vašim poznámkám o Patočkovi a Kohákovi: mám dojem, že se nerozcházíme věcně, nýbrž terminologicky: že pojem fenomenologie chá
peme zcela odlišně, já ve starším německém smyslu (Husserl v Ideen I,
dnes běžném v anglosaských zemích), Vy v daleko užším, technickém
smyslu interpretovaném Heideggerem i Patočkou, jejichž očima zřejmě
čtete i Husserla. V tom druhém smyslu ovšem Masaryk není “fenomenolog” — a já sám také ne!
K tomu staršímu smyslu pojmu fenomenologie. Začneme termínem,
Vám nesrozumitelným, totiž “druhá tvář pozitivismu”, tedy mým
konstatováním, že fenomenologie je jednou z verzí pozitivismu. To je
přímo z Husserla, který právě fenomenologii chápal jako pravý, auten
tický pozitivismus, a za takový ji považuje v Ideen I §20. Der Empiris
mus ais Skeptizismus. Na tomto místě se Husserl významně a doslovně
prohlašuje za pozitivistu: “Heisst ‘Positivismus’ soviel wie absolut
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vorurteilsfreie Gründung aller Wissenschaften auf das ‘Positive’, d.i.
originär zu Erfassende, dann sind wir die echten Positivisten.” Husserl,
avšak zdaleka nejen on, nýbrž rovněž tak Mach, Avenarius, Carnap,
v Anglii pod vlivem Vídeňského kroužku Ayer, prostě všichni Husserlovi vídeňští současníci chápou pozitivismus jako vzpouru proti meta
fyzickým spekulacím, jako filozofii, která odmítá jakoukoliv spekulaci
a výstavbu vykonstruovaných teorií (jako po výtce Hegel, později a
v jiném smyslu ovšem i instrumentalisté jako Popper, Kuhn, Polányi) a
chápou úkol věděníjako věrný popis přímo daného. Tato fráze se mnoho
krát opakuje v Husserlovi. Oproti vší spekulaci, oproti vykonstruované
pojmohře znamenal pozitivismus vzpouru jasného nazření a věrného
popisu skutečnosti přímo dané. Odtud proslulé pozitivistické diktum
“(P is true) = P” , odtud také běžná definice, že pozitivismus je filozofie,
která považuje věrný popis za výklad, jediný platný výklad.
No a teď se podívejme na Husserla a nejen na něho, nýbrž na všechny
další, kdo se tehdy k fenomenologii buď výslovně hlásili, t.j. Karl
Stumpf, Max Scheler, Nicolai Hartman či Alfred Schutz, anebo sledo
vali stejný přístup jako Max Weber, William James, William Bradford
Titchener, ale také němečtí psychologové Ach, Lindworský a další. Ti
všichni se v tomto smyslu hlásili k pozitivismu jako Husserl: tedy hlásili
se k heslu antispekulativního, věrného popisu toho, co se nám samo
předkládá; v tomto smyslu je třeba i Brentano pozitivista (Psychologie
vom empirischen Standpunkt, Dobro a zlo, atd.). Tak třeba: na několi
ka místech v Ideen I stanoví Husserl jako “zlaté pravidlo’’ vší fenome
nologie zásadu pozitivismu, totiž bez předsudků přijímat všechno, co se
nám ve vědomí samo předkládá (das Gegebene, was gibt sich) přesně
tak, jak se nám to samo předkládá, ač jen v těch mezích, v nichž se nám
to předkládá. Najdete to v Ideen I §24 — das Prinzip aller Prinzipien.
Dále pak stanoví jako úkol fenomenologie “jasně vidět a věrně popsat.”
Jestli tohle není pozitivismus, pak nevím, co je.
Samozřejmě máte naprosto pravdu, že to je velice odlišný pozitivis
mus od pozitivismu Comteova a Vídeňského kroužku v tom, co pova
žuje za přímo dané. Husserl se v úvodu Ideen II dovolává Rickerta
(vzpomeňme na Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft!), ač de facto
to má přes Brentana; pozitivně dané není jen či především to, co vnímá
me smysly a la Mach*,'Avenarius či Carnap v Der logische Aufbau der
Welt, nýbrž také a především smysl prožívaného. Sinn, ne jen Bedeu
tung: Husserl užívá Sinn pro možnost smyslu v prožitku, Bedeutung
pro smysl vyjádřený slovy. Husserl je pozitivista smysluplného bytí,
na rozdíl třeba od Macha, pozitivisty smysly daného. Či tak: Husserl je
pozitivista a sám se za takového výslovně označuje v tom smyslu, že se
zabývá věrným vyjádřením přímo, bezpředpokladně daného, dále je
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v tomto širokém rámci fenomenolog v tom smyslu, že za přímo dané
považuje nikoliv jen smysly vnímané jednotliviny (Tatsachen), nýbrž;
smysl (wesen, někdy eidos) prožitku.
Tak to je ten obecný, řekněme “předválečný” smysl pojmu fenome
nologie, naprosto běžně a obecně užívaný až do třicátých let. Tak slova
užívá Stumpf, Scheler, Hartman a mimochodem později i Ricoeur v Le
volontaire at ľ involontaire. Tu se fenomenologie skutečně rovná pozitivismu smysluplného bytí — mimochodem v tom, ne v Heideggerově
pozdějším smyslu, jsem ochoten považovat se za fenomenologa! Masa
rykův přístup se mi jeví jako fenomenologický v tomto širším (či “deskriptivním”) smyslu. Masaryk se nezabývá teorií, spekulací, vyumělkovanou konstrukcí. Jde mu o přímá nazření a věrné vyjádření, jenže
nikoliv prostě faktu, nýbrž jejich smyslu, Wesen, smyslu bytí. To např.
vysvětluje jeho debatu s Pekařem: Masaryk podobně jako Husserl, proti
všemu relativismu faktů hájí mravní realismus smyslu bytí. Přečtěte
si citáty z Masaryka včera a dnes ve svém vlastním textu! To je nejčistší
smysl fenomenologie v tom starším, “předválečném” či popisném smys
lu slova.
Potíž je v tom, že ve třicátých letech se smysl slova fenomenologie
začíná posouvat, především pod vlivem Heideggerovým, směrem k
hermeneutice. První krok je tu Heideggerovo rozlišení, v přechodu od
Sein und Zeit I k Sein und Zeit II, mezi zdánlivým (každodenním, prů
měrným) a autentickým (eigentlich) daným. To najdete v prvních §§
druhé části o smrti a svědomí. Ten posun Husserl odmítá: jakmile si
fenomenologie přisvojí právo rozhodovat, co je dáno skutečně a co jen
zdánlivě, vzdává se zlatého pravidla. Pro Husserla silou fenomenologie
je právě to, že se zdržuje soudu, prostě přijímá — vidí a vyjadřuje jasně
nazřený smysl. Mnoha lidem, kteří se drží fenomenologie ve starším
smyslu (jako byl Aaron Gurwitsch, Marvin Faber, Quentin Laurer a
další) to, co se pod Heideggerovým vlivem vyvíjí, nelze vůbec označit za
fenomenologii; je třeba nového názvu. Heidegger od slova fenomenolo
gie upouští a uchyluje se k pojmům jako “myšlení Bytí” , Gadamer uží
vá pojmu hermeneutika. Jiní, po výtce Patočka, užívají pojmu fenome
nologie v novém smyslu, i Husserla vykládají a chápou zorným úhlem
heideggerovské filozofie, včetně Patočkova Úvodu do studia Husserlovy
fenomenologie.
Tento druhý přístup, druhý způsob myšlení v duchu Heideggerových
poválečných prací, už nelze označit jako pozitivistický: je spekulativní,
interpretující, snaží se uchopit a pochopit. Bytí, nejen smysl jestvujícího
á la Husserl či Masaryk. V tomto druhém, technickém smyslu opravdu
nelze pochopit Masaryka v souvislosti s fenomenologií či s Husserlem
tak vyloženým. Tak se tu staví otázka o Husserlovi: máme ho chápat
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v souvislosti s fenomenologií jeho současníků, v tom předválečném
smyslu, či v souvislosti s tím, co se přes Heideggera a Gadamera z jeho
fenomenologie vyvinulo, tedy s fenomenologií, jak ji chápe Patočka a jak
ji chápete Vy? Je možné, že odpověď se tu váže na to, jak přistupujeme
k Husserlovým textům. Když tím “předválečným” způsobem, pak
prostě čteme, co skutečně píše a snažíme se pochopit zjevně daný smysl
textu; vyjde nám “předválečný” Husserl, jak jsem na počátku ukazoval.
Když hermeneuticky, způsobem Heideggerovým, vyjde nám z toho
Husserl daleko bližší Patočkovu Husserlovi a mimochodem velmi vzdá
lený Masarykovi. Vám a Patočkovi se zdá jednoznačné, že u TGM nelze
hovořit o fenomenologii, protože fenomenologii chápete v tom druhém,
hermeneutickém smyslu, upřesněném Heideggerem; mně se zdá zjevný
opak, protože ji chápu v tom předválečném smyslu. Obojí usus mi při
padá oprávněný, ten první, protože byl skutečně běžný a ten druhý pro
to, že zvlášť v češtině se vžil a začíná se rozšiřovat i v anglosaských ze
mích, ač tu je starší smysl běžnější.
Dovolte mi ještě, abych dodal, jakou mám radost a jak si velice vážím
toho, jak vážně se tím zabýváte. Naše soudobá filozofie se příliš často
spokojuje s povrchní pojmohrou, s opakováním čítankových soudů ja
ko “Masaryk je (resp. není) pozitivista”, aniž by si dala práci s pečlivým
rozborem, co přesně to znamená, na čem se to zakládá, v jakém smyslu
je to míněno. Snad je to marxistický nešvar, který bezděky přijímáme,
snad převzatá publicistická povrchnost francouzské filozofie, zvlášť té
nedávné “nové” — nevím. Avšak Vaší práce si vážím, nejen pro všech
no, co děláte, ale především proto, jak to děláte: že se nespokojujete
s publicistickou pojmohrou, že jdete za věcí samou. Tak za to Vám dě
kuji a přeji všechno dobré.
Erazim Kohák, Boston

Prokop Drtina jako ministr spravedlnosti
J. W. Brügel, Londýn
Čtyři svazky vzpomínek, které zanechal Prokop Drtina akteré po je
ho úmrtí v roce 1980 byly uveřejněny ve svobodné cizině, našly pocho
pitelně v emigraci, která se stále táže, jak mohlo dojít k celé českoslo
venské tragedii, značnou ozvěnu. Zdá se mi však, že ne všechny problé
my, Drtinovou knihou nadhozené, byly předmětem zasloužené pozor
nosti naší publicistiky. Proto chci poukázat na jeden dosud zanedbaný
komplex, totiž na činnost dr. Drtinyjako ministra spravedlnosti po vál
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ce. Byl v této funkci statečným a nekompromisním obhájcem zásad
právního státu proti komunistickému vydírání a těžce za to zaplatil. Ale
právě proto, že se v tomto úřadě choval tak slušně, je překvapující, že ve
své knize prozrazuje některé detaily, které nutí k přemýšlení o jeho roli.

I.
Nejdříve se chci zmínit o dvou případech, kterých se kniha sama ne
dotýká.
Ve sbírce dokumentů o Slovenském národním povstání, za jejíž vy
dání vděčíme Vilému Prečanovi (Slovenské národné povstanie. Zosta
vil Vilém Prečan, Bratislava 1965), je pod č. 99 “Zpráva politického re
ferenta prezidentskej kancelárie P. Drtinu odbojovým skupinám”
(Londýn, 16. července 1944), v které dr. Drtina tlumočil názory dr. Be
neše na poválečnou úpravu v prvním stadiu po osvobození. V kapitole
o otázce československých Němců řekl dr. Drtina v této zprávě s výslov
ným odvoláním na stanovisko dr. Beneše m.j. toto:
“Nelze... dnes definitivně říci, že by celých více než tři milióny Němců
mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy... Jest
třeba, abychom si mnoho vyřídili sami ihned v prvních dnech osvoboze
ní, aby všech vinných nacistů co nejvíce od nás uteklo ze strachu před
občanskou revolucí proti nim v prvních dnech revoluce a aby co nejvíce
těch, kteří se budou jako nacisté brániti a klásti odpor, bylo v revoluci
pobito...”.
Již doporučení, aby se umožnil útěk “všech vinných nacistů” (patrně
do Německa), byla pochybná rada, poněvadž by se tím přinejmenším
ztížilo soudní pronásledování zločinů. Věc by vypadala jinak, kdyby dr.
Drtina byl napsal, že se problém asi poněkud zjednoduší tím, že mnoho
vinných osob včas uteče. Ale proč by se jim mělo aktivně k tomu pomá
hat? Mnohem horší je to však s výzvou, aby jich bylo hodně “v revoluci
pobito”. Nikdo by se nemohl nad tím pozastavit, kdyby Drtina ve svém
poselství byl vyslovil názor, že za daných okolností asi mnoho vinných
osob bude pobito. Kdyby přímou výzvu k pobití byl vyslovil někdo jiný,
pak by to dnešní čtenář omluvil asi tehdejší náladou. Ale nemohu po
chopit, jak mohl doktor práv vydat - skoro ve formě rozkazu - výzvu k
pobití (§ 134 tr. zákona). Když jsem psal knihu Tschechen und Deut
sche 1939-1946 (Mnichov 1974), dlouho jsem váhal, zda tuto věc mám
zaznamenat. Rozhodl jsem se nakonec, že o tom budu mlčet, poněvadž
Prokop Drtina tehdy žil po propuštění z komunistického vězení v Praze
v ústraní a nemohl se bránit. Ale v dnešní souvislosti se mi zdá, že tuto
věc nelze přejít mlčením.
Druhý případ: 5. dubna 1946 bylo na Pankráci zahájeno přelíčení s
K. H. Frankem. V ten den vyšel ve Svobodném slově úvodník z péra
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ministra spravedlnosti dr. Prokopa Drtiny. Měl chvalitebnou tendenci
poukázat na to, že v právním státě nerozhoduje pomsta ulice, ale soudy.
Tento úvodník však začínal větou: “Na lavici obžalovaných dnes zasedá
nej horší vrah našich dějin”. Kdyby to byl psal někdo jiný, pak by na tom
moc nezáleželo, protože za války české vysílání z Londýna často nazý
valo K. H. Franka vrahem. Ale podle skromného názoru obyčejného
doktora práv, který píše tyto řádky, musí si ministr spravedlnosti vždy
a za všech okolností být vědom zásady právního státu, že každou osobu
lze považovat za nevinnou, dokud příslušný soud se nevyslovil o pří
padné vině. Připouštím, že bylo těžko tuto zásadu stoprocentně dodr
žovat v případě obžalovaného K. H. Franka. Ale takové úvahy nesmě
jí ovlivnit ministra spravedlnosti, aby se vyjádřil o vině (nebo nevině)
kteréhokoli obžalovaného, dokud soud neměl příležitost o věci se vyslo
vit.
Co mne tehdy na tomto zřejmém fauxpas ministra spravedlnosti nej
více zarazilo, bylo to, že jsem asi byl jediný, kdo se nad tím pozastavil.
Za tehdejších poměrů nebyla možnost reagovat veřejně na skutečnost,
že ministr spravedlnosti porušuje zásady právního státu, protože by to
mohlo být vyloženo jako krok ve prospěch právem nenáviděného obža
lovaného. Ale fakt, že to patrně nikomu nevadilo, odráží vratkost mo
rálních základů poválečného československého režimu - a tato vratkost
přišla pak nepřátelům demokracie k dobru.
II.
31. července 1946 byl vynesen Národním soudem rozsudek nad členy
protektorátní vlády. Skoro všichni obžalovaní byli, jak se v tehdejší ná
ladě dalo čekat, odsouzeni k vysokým trestům, ale v žádném případě
soud nevynesl rozsudek smrti; dlužno dodat, že k tomu také chyběly
veškeré předpoklady. Komunisté - strana ministerského předsedy! - zu
řili nad (podle jejich mínění) mírností rozsudku a organisovali velkou
kampaň pro “revizi” rozsudku a nové přelíčení. Byla to kampaň zcela
nesmyslná a přímo směšná, poněvadž rozsudky Národního soudu byly
konečné a pravoplatné. Teďjiž nešlo o vinu nebo nevinu obžalovaných,
ale o skandální skutečnost, že strana předsedy vlády vyděračským způ
sobem naléhala na protizákonné zrušení rozsudku, který se jim nelíbil.
Několik dní nato vyšlo komuniké vlády, v němž - zakryto frázemi o boji
“proti každému slabošství” - bylo vysloveno, že rozsudek je právoplat
ný. Měl jsem tehdy dojem, že nekomunističtí ministři nutili Gottwalda
a jeho stranu k ústupu. Ale Drtinovo líčení této epizody svědčí o tom, že
tomu tak nebylo.
Dr. Drtina prozrazuje dvě skutečně otřesné okolnosti. Po nějaké re
cepci byl zadržen komunistickým funkcionářem ing. Milanem Reimanem a nějakým sovětským žurnalistou. Oba žádali ministra spravedl
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nosti, aby v procesu s členy protektorátní vlády byly vyneseny tři roz
sudky smrti. Autor netvrdí, že rozhodně odmítl o takové věci jednat
tímto způsobem - jaksi en passant - s lidmi, kterým do toho nic nebylo.
“Nemohl jsem se jim ubránit”. Oba několikrát opakovali požadavek,
aby národní prokurátor navrhl tři rozsudky smrti, “chytajíce mě za ru
káv a zdržujíce mě tak od odchodu”. Horší bylo, že brzy nato sovětský
diplomat Čičajev, zástupce sovětského velvyslance v Praze, přišel se
stejným požadavkem (Čičajev se “spokojil” s požadavkem žaloby v
tomto smyslu; sovětskému diplomatu ani nenapadla možnost, že by
soud nevyhověl přání vlády přednesenému národním prokurátorem...).
Odmítl Drtina toto hrubé vměšování do vnitřních záležitostí samostat
ného státu?
“... to jsem si toliko myslil, panu Čičajevovi jsem to neřekl. V tehdej
ší mezinárodní situaci a v naší vlastní vnitřní politice bylo zhola nemož
né, abych tak učinil. Kdyby to Čičajev tlumočil dál a stala se z toho po
litická aféra, doplatil bych na ni a patrně i padl, neboť komunistická
část vlády... by mě určitě desauvovala (a) já bych musel z vlády odejít...
Nevylučuji, že jsem dokonce připustil, že se budu snažit vyhovět sovět
skému přání (!), neboť mi bylo naprosto jasné, že se nemohu v této věci
pustit do konfliktu” (P. Drtina, Československo můj osud, sv. II., kniha
ě, str. 190-191).
Jako svůj vlastní názor cituje Drtina, “že není vůbec myslitelno poli
ticky (!), aby v tomto procesu žalobce nenavrhl ani jeden nejvyšší trest.”
(Je věcí ministra spravedlnosti myslet v souvislosti s procesem “politic
ky”?). “Přání” pana Čičajeva bylo vyhověno jen na 66 procent: trest
smrti byl navržen ve dvou případech a Drtina to nazývá jedním dechem
jako podrobení se sovětskému nátlaku a jako akt odporu proti němu.
Autor pak vyslovuje uznání československým komunistům za jejich
domnělou “umírněnost” před rozsudkem:
“Žádný z komunistických ministrů se nepokusil diktovat, kolik roz
sudků smrti by mělo být navrženo. V tom ohledu byl tehdy ještě pod
statný rozdíl mezi myšlením sovětských činitelů a mezi českými komu
nisty. Tady škola, prostředí a výchova (!) přece jen ještě působily a zane
chávaly blahodárné (!) stopy” (str. 193).
Po rozsudku však přišlo naléhání. Ale i tehdy se Gottwald podle Drti
ny choval sice “rozhodně”, a přece jen “věcně”:
“Gottwald na mě naléhal, abych použil všech prostředků, které má
náš trestní řád, k zrušení rozsudku... a k dosažení jeho revize... Gott
wald se svým požadavkem vyrukoval rozhodně, ale věcně. Bez váhání
jsem slíbil, že si zjistím u našich právníků všechny možnosti eventuální
revize procesu a že jsem ochoten vyčerpat i všechny mimořádné pro
středky, které nám snad (!) náš trestní řád k takové revizi poskytuje.
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Gottwald si pak dal ode mne vyložit, že náš trestní řád nám žádnou ta
kovou možnost nedává, jde-li o revizi již pravoplatného rozsudku v ne
prospěch odsouzeného”.
Proč tedy Drtina slíbil “bez váhání” něco, co bylo zcela zbytečné,
když hned na místě mohl Gottwaldovi vyložit, že žádná, řádná ani mi
mořádná možnost k “zrušení” nebo k “revizi” pravoplatného rozsudku
v žádném právním státě neexistuje? Okolnost, že se komunisté proti té
to samozřejmé skutečnosti vzbouřili, měla nekomunistické strany pře
svědčit, že v základních otázkách s nimi žádný kompromis není možný.
I když pak komunisté byli nuceni ve vládním prohlášení o pravoplat
nosti rozsudku s tímto zjištěním souhlasit, přece nedali zcela pokoj. 15.
srpna vyšlo další prohlášení o schůzi vlády, které se Drtina, který byl
na dovolené, nemohl zúčastnit a v kterém se říkalo:
“Protože ve veřejnosti se vyskytly hlasy, že rozsudek... by mohl býti
podroben revizi obnovou řízení, pověřila vláda na návrh svého předse
dy... ministra spravedlnosti a vnitra, aby jí o této otázce podali urychle
ně zprávu.”
Ministr vnitra Nosek byl do věci zatažen očividně jen z toho důvodu,
aby jako pravověrný komunista podal pozitivní “dobrozdání”, když se
bohužel nedozvíme, jak zněla Noskova “zpráva” v této věci. Drtina sám
na to nereagoval prostým konstatováním, že žádné možnosti revize ne
existují, nýbrž uložil “našim právníkům”, aby “připravili definitivní (!)
posudek, zda je možná obnova řízení” a dokonce s nimi měl “rozhovory
o možnostech obnovy procesu” (str. 203). V další rozmluvě s Gottwal
dem vyslovil jen “pochybnosti” o takových možnostech, ale současně
“projevil ochotu, dát pokyn, aby v ministerstvu spravedlnosti znovu
zkoumali možnost takového mimořádného opravného prostředku”
(str. 206). Na dalším místě (str. 213) Drtina dokonce uvažuje o tom, co
by se bylo stalo “bez mého rozhodnutí nepřipustit revizi procesu”. Žád
né takové “rozhodnutí” neexistovalo, poněvadž neexistovala také žád
ná možnost revize procesu. I když komunisté na konci v této demago
gické kampani prohráli, není možno říci, že ti, kterým připadl úkol há
jit právo a spravedlnost, byli na výši situace.

III.
Ještě divnějším dojmem působí, co Drtina píše o procesu “se zrádný
mi novináři”. Zdá se, že vůbec neuvažoval o tom, zdaje správné někoho
potrestat - a to dokonce trestem smrti - za názory, které vyslovil, i když
se nedá ani tvrdit, že vyslovením těchto názorů někdo přišel o život ne
bo o svobodu. Čeští žurnalisté, které nacistický režim koupil a kteří mu
pak sloužili, nemají nebo neměli nárok na sympatie; o to však nešlo.
Zdá se, že Drtina si vůbec nebyl vědom toho, že jen diktatury trestají ná
zory jako zradu. Bylo prý jeho “odbojářskou povinností” při rozhodo
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vání o milosti v těchto zajisté nechutných případech myslet na ty žurna
listy, kteří svou věrnost republice a demokracii zaplatili životem. Nemá
ministr spravedlnosti vlastně jiné povinnosti? Jedním dechem schvalu
je a kritizuje autor skutečnost, že spisy mu byly předloženy bez jediného
návrhu na udělení milosti:
“... musel jsem se pozastavit nad referátem (úředníka), že žádná ze
soudních instancí, které se podle zákona musely k žádostem (o milost)
vyjádřit, nenavrhla ani jednomu z nich milost. Viděl jsem z toho, že ne
návist k těmto novinářským válečným viníkům jde hodně hluboko do
nejširších vrstev národa. To jsem nejen chápal, ale to mě i uspokojova
lo. Nebyl jsem si však zcela jist, zda je to opravdu jen tato nenávist...
Obával jsem se, že tu působily k takové tvrdosti i jiné momenty..., jež
lze charakterizovat lidovým: “... co bych si pálil prsty!” (svazek II, kni
ha 2, str. 278-9).
Rozhovor s úředníkem ministerstva o této věci líčí takto: “A co myslí
te..., nemohli bychom někomu z těch obžalovaných přece jen zachránit
život?... Víte, já myslím však jen jednoho z nich. Na víc bych si netrou
fal, když nám nikdo ze soudců a prokurátorů k tomu neradí. Snad si
uvědomujete, že je v tom jisté riziko. Já jsem to dosud takto neudělal,
nevím, jak se na to bude reagovat... nemohu dobře navrhnout milost ví
ce než jednomu z nich, i to nevím, jak to dopadne a nebudu-li z toho mít
zase kritiku a boj. Teprve projde-li nám to, tak se příště můžeme osmě
lit (!) více... ”.
Ministr spravedlnosti, který má povinnost k objektivitě, pak vyloučil
z milosti jednoho z pěti m.j. s tímto odůvodněním:
“Mimo to jeho obětí se stala i moje sestra, jejíž zatčení gestapem způ
sobil nebo alespoň k němu přispěl, když na ni v Arijském boji upozor
nil, že má dosud v Karlíně soukromou ordinaci, ač je manželkou žida...”
(str. 280).
Na základě těchto částečně oportunistických, částečně neobjektivních
úvah — byla to víc loterie než spravedlnost — dostal jeden z obžalova
ných milost, a čtenář se nemůže zbavit podezření, že byl vybrán, poně
vadž na rozdíl od ostatních měl akademickou hodnost. Ironie osudu
pak chtěla, že se Drtina s ním později sešel, když oba byli vězni v Leo
poldově.

IV.
Konečně případ Tiso. Podívejme se nejdříve do spisů britského mi
nisterstva zahraničí za rok 1947 (Public Record Office, FO 371, Volume
65807). Sir Philip Nichols, britský velvyslanec v Praze, hlásil během
přelíčení s Tisem, že je proti popravě v případě, že Tiso bude odsouzen k
smrti. Ministr Stránský, jak Nichols referoval do Londýna, s ním sou
hlasil: podle jeho názoru poprava by byl nejhorší omyl v poměru k Slo
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vákům od roku 1918. Nichols o tom mluvil “soukromě” s ministry Ma
sarykem a Drtinou, nemohl ale dostat jasnou odpověď ohledně mož
nosti omilostnění. Žádal proto o audienci u prezidenta, ale prezidentův
kancléř Smutný mu řekl, že není velké nebezpečí pro česko-slovenský
poměr, poněvadž by v případě popravy celá věc byla zapomenuta za pár
měsíců. Dr. Beneš mu řekl, že se v té věci bude řídit “rozhodnutím” (decision) vlády a že jakékoli rozhodnutí, pro popravu nebo pro omilostně
ní, by veřejnost rozdvojila. To byla divná odpověď, poněvadž vláda ne
měla vůbec žádnou kompetenci se v takové věci vyslovit. (To by samo
zřejmě nevylučovalo, že se o možných politických následcích popravy
nebo omilostnění ve vládě mluvilo, ale nějaké formální “rozhodnutí”
vlády by se příčilo zásadám právního státu.) Britský konsul v Bratislavě
Grant hlásil zase 3. dubna 1947, že činitel Demokratické strany Rudolf
Fraštacký mu řekl, že podle jeho názoru Tiso bude prezidentem omi
lostněn. 18. dubna Nichols hlásil, že Tiso byl popraven, poněvadž se
vláda v poměru 16 proti 7 hlasům (lidovců a slovenských demokratů)
vyslovila proti milosti. Slovenská Národní rada (která odvodila svou
kompetenci ve věci jen od zákonem nekryté politické úmluvy) předlo
žila žádost o milost do Prahy bez vlastního návrhu a národně-socialističtí ministři navrhli ve vládě vrácení žádosti s tím, aby SNR připojila
vlastní vyjádření. Když to ve vládě bylo zamítnuto třinácti proti deseti
hlasům (a Drtina, Ripka, Stránský - profesor trestního práva! - a Zenkl
hlasovali pro zamítnutí žádosti o milost), Nichols dodal, že je znechu
cen touto politickou hrou o lidský život.
Drtina ve své knize (str. 294-304) celkem potvrzuje hlášení velvyslan
ce Nicholse. Předseda SNR dr. Lettrich mu “položil nůž na krk” žádos
tí, “abych Tisoví navrhl milost, bude-li odsouzen k smrti”, načež mu
Drtina odpověděl, že v případě, podá-li SNR takový návrh, “já se toho
to návrhu přidržím a milost prezidentu republiky doporučím.” To byl
útěk od odpovědnosti, poněvadž Drtina dobře věděl, že slovenští ko
munisté budou rozhodně proti takovému doporučení SNR. Člověk za
se nevěří svým očím při čtení následujících pasáží:
“Věděl jsem, že zejména dr. Ripka bude mít ve věci Tisovy zrady vel
mi radikální stanovisko z vlastního přesvědčení i proto, že se v jedné
vážné politické problematice ve vládě bude moci ztotožnit se stanovis
kem KSČ, což se mu bude politicky hodit (!)... Já jsem se teprve tam (v
kabinetu Zenklově) - tuším - dozvěděl, že předsednictvo Slovenské ná
rodní rady nepodalo předsednictvu návrh na milost, respective, že se ne
shodlo na jednotném stanovisku, a proto se vládě nevyjádřilo. To pro
mne vytvořilo nečekanou a nepředpokládanou situaci... Bylo tedy na
předsednictvu strany a národně socialistických ministrech, jaké stano
visko má zaujmout ministr spravedlnosti. V tak závažné politické otáz
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ce... jsem nemohl postupovat bez porady s našimi ministry... (Na pora
dě) rozvinula se debata o tom, jaké stanovisko mám zaujmout já (!)...
Velmi rozhodně proti udělení milosti... mluvil ministr Ripka a operoval
i tím, že o tom hovořil s prezidentem republiky a ten že je naprosto jed
noznačně proti udělení milosti. Bylo mi to nepříjemné, protože sám
jsem přece slíbil Lettrichovi, že milost doporučím, dostanu-li ze Sloven
ska takový návrh. Byl bych musil tento slib splnit a dostal bych se pak
do rozporu s dr. Benešem i s Ripkou a jistě i jinými českými politiky (str.
300)... ”
Doporučit nebo nedoporučit hlavě státu milost, je výlučně věcí mi
nistra spravedlnosti. Přirozeně mu není bráněno, aby se o tom poradil s
jinými, ale pustit se do debaty o tom, “jaké stanovisko má zaujmout”,
je - mírně řečeno - neobyklé. Podle zásady “co bych si pálil prsty” přál si
Drtina, aby si prsty pálilo předsednictvo SNR. Když v Bratislavě na to
nepřistoupili, tak chtěl, aby vláda se usnesla, “že Slovenská národní ra
da má povinnost se vyjádřit”, přesto, že takovou povinnost neměla. Ve
vládě v té věci však neměl úspěch, z čehož viní nepřítomného Msgra
Šrámka: “Shodou okolností se stalo, že právě jeho nepřítomnost zapla
til Tiso životem, neboť komunisté proti mému návrhu získali většinu
jednoho hlasu.” Jako by šlo o samozřejmost a nikoliv o nehoráznost, pí
še Drtina dále:
“Předseda vlády (Gottwald) pak hned učinil dotaz, kdo má co říci k
žádosti dr. Josefa Tisa o milost, a když se nikdo nehlásil, včetně minis
tra spravedlnosti, dal o této žádosti hlasovat. Hlasovali pro ni však pou
ze čtyři slovenští demokrati a páter František Hála s ministrem ing. Ja
nem Kopeckým. Ani nevím, byl-li přítomen a hlasoval-li s nimi čtvrtý
lidovec prof. Adolf Procházka... My, čtyři národně socialističtí minis
tři jsme se tak postavili nebo hlasovali proti udělení milosti. Návrh na
udělení milosti, který jsem učinil podmínkou svého souhlasu Lettricho
vi a Nicholsovi, jsem nedostal a nebyl jsem tedy ničím vázán.” (str. 303).
Podle této logiky bylo tedy všechno v nejlepším pořádku. Ministr
spravedlnosti se nepozastavil nad tím, že se mu brala jeho výlučná přísluš
nost a že se o životě člověka politicky hlasovalo. Komunistické bruta
litě tehdy a později hodně pomohlo, že nekomunisté se necítili “ničím
vázáni”, když šlo o právo a spravedlnost.
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Roky v dnech, texty 1946-1947
Jiří Kolář

Letos v září se významný český umělec Jiří Kolář dožil sedmdesáti let.
Jeho jméno lze najít snad ve všech lexikonech moderního umění, jeho
koláže a objekty lze spatřit v řadě největších galerií světa, jeho výtvarné
práci je věnována řada studií, knih a monografií v několika světových
jazycích. Je-li Kolář dnes všeobecně znám a uznáván jako výtvarný
umělec, jeho literární dílo, právě tak důležité a významné, zůstává po
dnes do značné míry ve stínu. Jistě také proto, že z dvou desítek básnic
kých knih, které Kolář v letech 1945-1960 napsal, směla v Čechách vy
jít sotva třetina... K těm nevydaným nebo zakázaným knihám patří i
Kolářův básnický deník Roky v dnech, psaný v letech 1946-1947. A tak
ukázky, které dnes z něho přetiskujeme, vycházejí po osmatřiceti letech
tiskem poprvé. I to patří k uměleckému osudu Jiřího Koláře, který dnes
žije ve Francii.
-JV-

Březen
14. — Čtvrtek

Celý den mnou lomcuje otázka, jak zachytit alespoň několik oka
mžiků, nezkreslených, nevymyšlených, pravdivých a všedních, několik
okamžiků věčné řeči každodenního života. Utekl jsem z redakce hned
po obědě, ale marně. Proležel jsem a procivěl bez uklidnění celý zbytek
dne. Ve dvě hodiny ráno jsem se umyl a oblékl s žádostí projít se po noč
ním městě, ale vrátil jsem se z druhého patra...

Duben
17. — středa

DRUHÝ NÁČRT PORTRÉTU STARÉ ŽENY

...Někdo na konci světa,
někdo hned za protější zdí
vykupuje slzami
a zoufalstvím tvůj smích.
Kolena a klouby
pojodované civí do noci,
vzduch je těžký a ostrý.
Vše spí,
zdravě, jako by nebylo hvězd
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(padají jako červivá jablka)
a bolesti.
Také já bych spala, ale zvíře
uvnitř kostí žere hladově,
ani vteřinu neustane, abych zapomněla
aspoň na okamžik a užila života,
přezkoušela, umím-li ještě
opravdu otevřít srdce
a vypustit bublinku smíchu,
střízličí dušičku,
zda je tam něco jiného nežli tma,
pryčna s šatníkem a knihovnou,
zda je tam kus živého masa, svalu,
bílé zuby s chutí kousající chléb
a poctivé ruce, tuhé, naběhlé z odpočinku po tvrdé práci
a dítě učící se chodit nebo teplý paprsek tvého pohledu...

24. — středa

Když jde po ulici člověk, který urostl svým šatům, nebo tlustý člověk,
jehož oblek je nápadně malý, budí u každého smích stejně tak jako cho
dec, který zdědil šaty, které nosí po někom, kdo byl o hlavu větší či
několik desítek kil robustnější nežli on. Ale když spisovatel postaví
několikapatrovou klec pro švába námětu, nebo když dává psovi na noc
noční košili, znamená to v literatuře dnešní doby experiment a umělec
kou událost.

Kveten
13. — pondělí

Zemřel Václav Špála. V mrazech protektorátu jsme se chodili ohřívat
k jeho obrazům, objevil-li se některý na výstavě. Zemřel s tímto křišťá
lovým znamením.
Drama zdí, drama života taxikáře, drama soustruhu, drama žárovky
mnou pohne daleko hlouběji nežli drama stromů, pradleny, kytice nebo
zátiší s jablky.
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26. — neděle

Konečně po volbách. Bylo to šílenství, které lze znát jen z agitačně
perversních snímků žurnálů amerických filmových společností. Mluví
se proti zhovadilosti určitého druhu západnického života, v těchto
dnech překonala New York. Šetří se papírem na knihách, přál bych
každému z těch šetřilů, aby jej do smrti strašila papírová povodeň za
halující včerejší a dnešní pražskou dlažbu.

Červen
4. — úterý

Po pekle Německa působí Francie jako ráj. Hledím na krajinu obrazy
francouzských malířů. Corot, Cézanne, Monet atd. defilují zázračněji a
zázračněji. Každé nádražíčko utrousí do mých myšlenek některý Fargův verš. Před všechnu radost z ukončené cesty, Paříž vstoupila do
mého srdce jako nevěrná milenka.
Gare de l’Est má atmosféru mamutího obchodního domu. Francouz
ština plná reklam, plachet, zrcadel, stolků, židlí, těžkého vzduchu
metra, krajek balkónků, oken a prosvětlené čistoty zpívá hlukem aut,
voláním kamelotů, křikem prodavačů ovoce a píšťalami strážníků.
Zbytky volební kampaně rozjitřují zdi, návěstní tabule a asfalt. Rue
Bonaparte je čistá, jednosměrná ulička spojující Place St. Germain
s nábřežím. Plná starožitnických krámků, s Maison Masaryk a Akade
mií výtvarných umění. Hotel Del Londres, pokoj číslo 12 s oknem do
ulice. Místnost je čistá, se starým zatálovaným krbem, mosaznou poste
lí a silnou pokrývkou.
Jsem neklidný a rozrušený únavou. Hned tento první den propadám
zvyku, hledat nějaké proroctví pro život příštích několika hodin z toho,
co jsem v posledních dnech napsal. Píši si tuto poznámku, že ani zde ji
nevidím tak nesmyslnou, jak se jeví. Ve válce jsem chodil ke svým ruko
pisům jako k vykládacím kartám. Ale nenalézám nic, čeho bych se mohl
chytit, cítím jen, jak jsem zatahován do psaní celou bytostí. Všechno na
mne naléhá, abych psal, abych se vypsal až na kost. Děje, obrazy, vzpo
mínky, události a události zatěžují čím dál tím víc hlavu i ruce, vše se ve
mně zabydluje — a když zvednu pero, přistihuji se jak počítám řádky a
verše a věty, zda bych mohl pro dnešní den již přestat a utišit svědomí, že
plním to, co jsem si uložil.
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6. — čtvrtek

...bojím se, že vše, co zde napíši, bude jen zelená voda bez užitku.
Odpoledne jsem se potloukal po nábřeží. Bukinisté s předraženými
knihami dřímají ve stínu platanů. Květiny, všude květiny, všude prodá
vají květiny. Ženy je nosí jako součást oděvu nebo s nimi chodí jako
s průvodci. Nezvalovou vinou se zastavuji před uličkou Zde leží srdce,
jako bych čekal, že odtud vylétne anděl, šťavelový anděl, jemuž hoří
hlava.
Notre-Dame není ohromný, je bohatý, bohatší nežli srpnová noc
hvězdami. Přes barevnou prostotu září. Hle, jaké bohatství je sneseno,
aby člověk nezůstal na zemi sám. Kolik životů a kolik osudů v kamení.
Korunovali zde krále a ohlupovali lid; ticho je šeď. Dívka přede mnou
kreslí záplavu židlí před hlavním oltářem, potroušenou ženami v po
sledních paprscích růžice zapadající za varhany. Cítím, jakou má chuť
zazpívat si nebo zahvízdat do rytmu spěchající tužky. A když chladný
klid prorazí muž ohlašující cinkátkem příchod kněze, jako příchod
večernice nebo smrti, obrací se na mne a směje se. Kněz míří někam
dozadu k útlému hlasu harmonia. Je tam shluk lidí. Svatba. Usedám na
nejbližší židli a pozoruji mlčenlivý obřad. Kněz odříkává: Zdrávas
Maria, matko... česky.

8. — sobota

Louvre. Chodím kolem svých myšlenek jako sebevrah. Antika bere
dech. Nechodím, potácím se jako ve snu od sochy k soše a nevím, kterou
zasadit na vrcholek svého srdce. Neustále zaháním touhu a neoddá
vám, v skrytých okamžicích sahám na mramor. Oči nestačí, nestačí ani
hmat. Něco silnějšího je v těch tělech, často v částech těl, ale tím pod
manivějších, něco, co spojuje život s kamenem, s prachem, jemuž patří.
Jako by prach volal po prachu, jako by prach chtěl být víc nežli je člo
věk, anebo sochy se mstí? Egypt. Zde jako bych měl vypít moře, rukama
rozmetat pohoří. Sochy černé ledovce, sochy pevniny, pouště, ostrovy,
sochy povodně, války, neštěstí, lásky, otroctví, sochy svobody a života.
Svedu cítit a myslet jen v množství, a mnohosti, ve věcích. Syrie bije do
očí spojitostí a moderním sochařstvím. Jedovatě přísná jednoduchost
zahalená tajemstvím. Tajemstvím země, na níž žijeme, tajemstvím, k ně
muž jsme připoutáni, od něhož nemůžeme být odtrženi než smrtí. Není
jiného získání odstupu k jeho odhalení.
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24. — pondělí

Georges Braque je vysoký, štíhlý, smavý s jedovatými rysy a nafialo
vělýma očima. Když mluví, zdá se, že jeho slova bijí o mříž. Maluje slu
nečnice, většinou malé formáty. Z velkých pláten, datovaných 1942 až
1944, bije do očí Kulečník a Žena před zrcadlem. Nemohu říci, že by
tato plátna převyšovala jednotu a ucelenost malých zátiší. Jsem zvyklý
na pocit vyvolaný obrazy a přítomností malíře, ale zde každá uschlá
květina, kaktus, židle, reliéf, vymačkaná tuba, svazky kreseb jako
prázdný rám nese znamení tohoto muže v jelenicových kalhotách,
v dělnické modré bluze, kroutícího si pomalu cigaretu. Olověné zname
ní, znamení orla korunovaného příliš těžkou korunou, než aby mohl
létat bez nebezpečí námahy. Snad proto všechny jeho obrazy a všechny
plastiky, vyložené zde jako ve výkladu, na mne působí jako věci stvoře
né pro radost, pro útěchu jejich tvůrci.
30. — neděle

Vystoupili jsme na Place de la Bastille a šli dolů k přístavu. Hudeček
kreslil. Sedl jsem na starý lodní šroub, vyhozený na dlažbu, a hleděl, jak
komíny namáhavě drží nedělní nebesa. Zádě lodí plné starých lan; vlak
metra jako tah ptáků přetne obzor a utone v zeleni. Mosty. Mosty,
překleňte se do mých slov, lodě, lodě vplujte jednou odpoledne až
odtud odejdu a budu sám, odpočívat, lhostejný jako vy dnes, vplujte
do mých myšlenek, do mého hlasu, ať čistěji vypovím krásu tohoto
města, vaši krásu, osud, sny, váš život. Nikdo jiný to nemůže učinit
nežli já. Slyšíte? Celý svět nyní zví, co je to krev Seiny a její dech, co je
to maso lodí a mostů, uslyší píseň vašich dětí, uslyší čím jste zaplnili
jejich osudy, jakým bolem, radostí, trním, hračkami. Ne, nebudu křičet,
budu zpívat tiše, tak tiše, že nejhlučnější slova se budou podobat polib
kům vln bokům nábřeží, že nejtvrdší slova se budou podobat chůzi
splávku rybáře, tak tiše, že nejpestřejší slova budou tak neviditelná jako
snění dětí, které přinesly oběd sem za vámi pod slunečník platanů, jako
snění dětí nyní čekajících s rukama sepjatýma přes kotníky, až odložíte
lžíci a pošlete je pro pivo. Anebo...
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Červenec
7. — neděle

Nikdo neotvírá.
Myslí, že stará jabloň tluče do oken. Jednou v srpnu zapomněli zavřít,
ráno byl pokoj plný plodů a pes v zahradě vztekl; to bylo den před tím
neštěstím s Terezkou. Od té doby jsou očesávány větve před okny hned
po odkvětu.
Nikdo neotvírá.
V kuželu pod lucernou hlouček mladíků; útlý hlas předčítá průběh
fotbalového utkání.
V dálce tvého srdce — slyším, slyším kroky. Kdosi utíká, utíká jako
po vodách.
Otevřte!
Ale nic se nepohne.
Otevřte se, vody!
Nikdo neotvírá.
Všechno ztratilo paměť. Kam se obrátit, kde zatlouci, kde zavolat?
Cožpak bylo málo neštěstí, že všechno spí, nebo je noc slavnosti a
všichni odešli?
Budou slavit do rána, abych spravedlivě čekal a opravdu nemá kdo
otevřít?
Všechno je otevřené!
(Sen)
8. — pondělí

Umělec nebije vedle a miluje okamžitě jako hrob mlčení. Zasahuje
bezpečně a smrtelně. Miluje-li, nikdy o tom nemlčí, bojí se cokoliv za
mlčet, má nesmiřitelnou hrůzu z jakéhokoliv odhalení, že něco za
mlčel. Nesníží se, nemůže se snížit tak, aby nějaký hrobař našel v jeho
stínu kosti. Bojí se jen lidské hlouposti, neboť od hlouposti k surovosti
je jen krok. Nepotřebuje proutky, ví o prameni. Nemýlí se.

25. — čtvrtek

JAN HANČ
Tajný snoubenec poesie. Nezadržitelný v slovech i v tichu. Ponouká
k soupeření, zápasí holýma rukama. Spoléhá na své srdce, na svou lás
ku, na svůj křemencový sen. Je neoblomně přesvědčen o moci odvahy,

o nepřátelství lži, o nezbytnosti střetnutí. Jeho samota je jeho stateč
nost. Samozřejmě obětavý, neznečištěný tiskařskou černí, ani křídou
papíru, jeho popelavý orel odmítá pít z kalamářů, odstraňuje žízeň u
vodovodů na chodbách činžáků nebo v kamení pod hydranty v městech
po požáru. Nenávidí hloupost jako válku, lež jako zločin. Má rentgeny
v očích, ví, dobře ví o železe zla i platině dobroty.

26. — pátek

MIROSLAV HÁK
Obětavý jako dítě, plný smíchu a stejně vrchovatý rmutem. Stále si
namlouvá, že je šťasten, ale nemá štěstí, snad před ním jednou smekl
nebo mu nabídl cigaretu, víc nic, naopak, nepřízeň jde s ním jako věrná
doga. Miluje svou práci hltavou, zklamanou láskou, slyší očima a vidí
každým vlasem, každým pórem. Nerozezná jed od mléka, neuráží,
neponižuje, vnuká radost. Je plachý jako bílý havran. Dovede přijímat,
není neústupný, vše na něm zanechává hluboké stopy, má jemný výraz,
čte na dálku a stejně rychle ve tváři jako v pohybu, v krajině jako ve
skladišti rakví, v kůži jako v drátech. I z chůze mu prchá cit pro sklo
a okamžik, mluví jedním tahem, věčně nakloněný nad černou hladi
nou studny svého života.
Dole hvězda.
30. — úterý

Čtu nyní každý den jednu knihu. Dnes v noci jsem přečetl Makannu
Jiřího Weila. Román překypuje železem, kapitoly se div neprohýbají
pod dějem, každou větou procházejí zástupy postav a osudů. V naší lite
ratuře není mnoho románů tak zadějovaných a zalidněných. Dovede se
rozhánět mečem mythologie jako málokdo. Jen českou poesií vládne
taková hutnost výrazu, někdy se zdá, že ornament vět je na škodu
stavbě, ale celá stavba je jakoby jediným velkým ornamentem. On sám
tento ornament hluboce ztělesňuje. Je rozvětvený jako lípa, zamravenčený událostmi, zabydlený příběhy, jakoby vystavěný z cihel osudů.
Chodí a žije s olověným stínem. Nemůže unést jeho tíhu. Se stínem, na
němž mu stále někdo klečí nebo tančí, někdo, o němž neví, kdo je, zda
dělník nebo voják. Někdo, jehož se bojí odehnat, zemřel by smutkem,
kdyby ten, jehož by odehnal, byl dělník. Milý Jirko, ano, na velké bo
jovníky nezbyde ani poslední jablko z jabloně, pro jejíž rozkvetení obě
tovali život. Smí jen umírat se snem, že někoho strom nasytí. Že nejvíc
žerou ti, již se nejstarostlivěji přičiňovali, aby jabloň nevykvetla, to
bylo vždycky.
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Září
6. — pátek

V. Bartovskému

Kdo mně může nabídnout větší svobodu nežli je ta, kterou nalezli a
vydobyli si surrealisté, tomu se pokloním — říká A. Breton.
Není svobody, která by zaručovala cosi vydobytého nebo naleze
ného. Nestačí žít svobodu vydobytou, zaručenou, abychom byli svo
bodni, toto všecko je ještě romantismus, toto všecko se stalo literatu
rou. Toto všecko nám nezaručuje svobodu, ani nám nedává právo
tvrdit, že jsme svobodní. Může to být obtížný, hrdinný život, může to
být dokonce veliký život, ale — musíme cítit a žít svobodu druhého,
abychom se cítili svobodnými, abychom mohli a žili svobodně, aby
nám byla svoboda láskou.
Svoboda surrealistů jako by požírala sama sebe. Valéry se mi zdá
svobodnější nežli všichni surrealisté dneska dohromady a Valéry není
hledač svobody, naopak, je titánský její škůdce, její světakaz, ale tím
větší její vyznavač. Svobodu nelze dokazovat, lze ji jen žít a dnes už
ne v samotě, ani s hrstkou nás, ale s každým druhým. Svoboda je umě
ním. Jednou budou svobodni všichni.

10. — úterý

Schnoucí prádlo štítů střídá spící dobytek polí. Vlak srší, jsem sám
v celém vagónu. Na minulé stanici vystoupili poslední milenci. Tma,
křik železa je nestačily ukrýt, mladík svlékl kabát a pod jeho clonou...
kola duní. Již po třetí jsem otevřel okno a znovu je zavřel. Napřed jsem
zaháněl tvé oči, potom — tam kousek za městem traktory čeří půdu,
mladík s knihou si vyšel po práci za konečnou stanici tramvaje, sedlák
ve svátečním se vrací z berňáku a letadlo zastavuje děti na stráni; a zde
dívky ve vazárně v druhém suterénu se mě ptaly, jaký je venku den; lhal
jsem a mluvil o hluché obloze podobné očím rabína, jemuž celý den
přinášeli k ohledání vnitřnosti zvěře a ptáků, o obloze, která se roze
zpívá nejdříve k páté hodině. A nyní — příznak okovaných nohou
rozšlapávající tvář ženy; bylo to na témž místě mezi Prahou a Kladnem
na jaře 1942, opilí vojáci, jeden se sápal po ňadrech té matky, a když
mu plivla do tváře...
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28. — sobota

VLADIMÍR HOLAN

Havraním brkem. Nazvu tuto kapitolu vstupním dílem do — komedie
človeka. Holan není nikým veden mimo své svědomí, svůj žal a svou
víru, že svým zpěvem zachrání — ne vypoví jako jiní před ním — a
vybojuje svůj sen. Nazvu tento díl Peklem. Holan neprorokuje a neví o
délce hrůzy, kterou žije, nezná ani cestu a neptá se na ni, nezajímají jej
zátočiny nebo patra, ví, že jen opatrně smí mluvit o ráji na tomto místě.
A když je k tomu sveden, nadechuje, nabírá sílu, cesta je nesmírně
namáhavá a temná, musí šetřit každou slzu, každou krůpějí potu. Nutí
každým veršem i v tomto pekle, neboť i v pekle musí člověk žít. V zou
falství nemluv o ráji, ukaž hanebnost pekla co nejspravedlivěji a bez
nadsázek dolů i nahoru, tak nejlépe vyslovíš touhu po jeho vyhlazení,
tak nejlépe promluvíš k lidem, že takto žít je nedůstojno i zvířeti.
Holan zkouší svou víru a naději, ne že by jim nevěřil, ale zda jsou
schopny vydržet ještě větší bolest, zda jsou schopny projít ještě větším
utrpením. Nespouští ani na okamžik s očí ručičky vah, nesmí se od
chýlit ani o vlas, ví, že musí být pevný, že si nemůže dovolit hazardovat,
sám sebe každou chvíli ujišťuje, protože nemá o koho se opřít nežli
o sebe.
Celé toto peklo se děje uprostřed zdí, v městě, v němž žije, v městě,
kde bude žít i svůj očistec, očistec, který tentokrát přijde až po ráji.

Prosinec
2. — pondělí

Jsem z generace, která vše, co měla, mohla-li něco mít, ať knihu nebo
lásku, kus žvance nebo vzduch, platila svobodou.
Chci nyní, aby vše kolem mne, kniha i vzduch, vydělaný žvanec i s
nebes spadlá láska, mně tuto svobodu vracely a nejen to, aby mně toto
vše platilo svobodou i za to, že žiji.

Leden
1. — čtvrtek

K umění je třeba největší zodpovědnosti k člověku, neboť umělec se
nepřestává rozhodovat mezi životem a smrtí.
Musí si být bez přestání vědom, že vše, co říká, vše, co napíše, vytrhá
vá z panství smrti a sleví-li, nebo spokojí-li se s povrchem, sesbírá-li
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pěnu, spadané listí, orve-li se stromu tajemství jen větve, znamená to, že
si přeje, aby život lidí vůbec byl jen pěnou, spadaným listím nebo ubo
hou neplodnou větví. Nejsme nikdy zodpovědní jen sobě, naopak, jsme
vždy zodpovědní za čistotu a hloubku života každého člověka.
To vše neplatí jen pro umělce, ale pro každého pracujícího. Život je
napadán smrtí všude a vždy, na každém místě a v každý okamžik.

Únor
10. — úterý

Kolik jsem měl zaměstnání? V sedmi letech jsem začal jako pekařský
pomocník, potom jsem na výdělek česal ovoce, šlapal zelí, sbíral teniso
vé míčky, učil se truhlářem, psal indiánky a detektivky, byl nezaměst
naným, přidavačem na stavbách, redaktorem, sluhou, flákačem, kana
lizačním dělníkem, poskokem, pomáhal jsem na poště, tahal káru, tru
hlařil, závodničil, nádeničil u bagru, betonařil, tesařil, byl jsem hlída
čem, číšníkem, spisovatelem, ošetřovatelem, mládežníkem, přicmrndával jsem v řeznictví, v holírně, v redakcích, byl jsem kolportérem, řeč
níkem, vedl jsem týdeník, redakci nakladatelství a píši básně.

15. — neděle

Nejsem uspavač, nenávidím iluze, ale myslím, že čas poesie minul, že
nastupuje něco většího, zjevuje se před námi břeh jiného času, který
jsme povinni dobýt, času pravdy.
Měli bychom žít a dělat vše lépe nežli kdokoliv před námi a nikdy
přijímat hotové, kdyby se nám to zdálo sebepřijatelnější.
Abychom splnili tento nesmírný úkol, bude nám třeba světla, světla
do všech událostí i těch nejmenších, do všech dějů i těch nejmalicherněj
ších.
Bude-li člověku toto světlo odepřeno?
Nastane-li věk pravdy se sklopenýma očima?
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Výpravy za Bohem
Egon Hosťovský o díle Zdenka Němečka (1894-1957)
“Myslím, že si všichni, kdo znali blíže Zdenka Němečka nejen jako vynikající
ho českého spisovatele, ale i jako vzácného člověka a milého přítele, si znovu při
nedávném devadesátiletém výročí jeho narození připomněli chvíle s ním stráve
né... ”, napsal nám J. Pecháček z N. Yorku. “Měl jsem štěstí, že jsem se mohl bě
hem svého hostování v newyorské redakci Svobodné Evropy připojit k Zdenko
vým vrstevníkům. Proto mimo jiné opatruji s velkou péčí jednu památku, která
je mi zvlášť milá. Je to nekrolog, patrně nikdy neuveřejněný, který po Němečko
vě náhlé smrti napsal Egon Hostovský... Asi dva dny poté, co přišla počátkem
července r. 1957 z Mnichova zpráva o Němečkově náhlé smrti, přišel ke mně
Egon, smutný, bez obvyklého žertu, sedl si na židli a dal mi přečíst nekrolog za
mrtvým druhem. Když jsem Egonovy řádky dočetl, vzal mi náhle papír z ruky,
roztrhal ho na malé kousky a hodil do koše. Pak beze slova odešel.
Nedalo mi to. Vzal jsem koš s papíry, pečlivě vybíral útržky a slepil. Dodnes
věřím, že je to nejlepší rozloučení s mrtvým přítelem, jaké jsem kdy četl... ”
Poetická slova nekrologu si z úcty k oběma již odešlým umělcům zasluhují při
pomenutí:

“Když zemře u nás hospodář, pozůstalípodle starého, dobrého zvyku
oznámí smutnou zvěst i němým tvářím a včelkám, neboť vědí, že člověk
za živa patří do osudu všeho, co dýše, a že s jeho odchodem na věčnost
mění se koloběh nespočetných malých životů uprostřed neměnného ži
vota velkého. Když zemře vypravěč, měli bychom jim říci: odešel a ne
vrátí se ten, kdo vás za ruku vedl do dálek velehor a moří, odešel spřádač vašich snů a tkadlec vašich nejskrytějších přání a tužeb. Odešel dobrý
kouzelník, však víte, jak divotvornou mocí vládl. Však si vzpomínáte,
jak pod dotyky jeho okřídlených slov se věci živé a neživé shlukovaly v
střepiny děje, jak ten děj rostl v příběh a jak příběh navršil se v báseň ži
vota a v píseň snění. Jsou vypravěči a vypravěči. Jedni na výpravách za
věčně prchající skutečností chtějíjen odhalovat a objevovat zjevy nové
dříve nepoznané, nepopsané, nevyslovené. A jsou vypravěči, kteří vše
objevené a vylovené v moři básnických zkušeností a pravd chtějí nená
silně spoutat v takovou zkazku, jež by dávala smysl našemu pozemské
mu hemžení a snažení. Tito vypravěči, aniž o tom vědí, jsou posly Boží
mi mezi námi, neboť nad vším, co se jim mění v příběh, klene se úžas z
díla Stvořitelova a pokorná láska ke všemu krásnému i hroznému, do
čeho stavitel vesmíru vdechl život. A mezi takové vypravěče patřil Zde
něk Němeček. Když nám při svých šedesátinách v geniální zkratce na
črtl vlastní život, prozradil, že se mu jeví při zpětném pohledu jako
ohňostroj. Co je to ohňostroj? Oheň a hvězdy nějaké slávy. Ano, oslava,
toť heraldické slovo celého díla Zdeňka Němečka. Oslava dálek, oslava
života všemu navzdory, oslava člověka v každé situaci a oslava Boha,
jenž stvořil utrpení, abychom mohli také chutnat radost, a stvořil bo
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lest, bez níž bychom nemohli poznat slast naděje. Na svých výpravách
do dálek skutečných i vysněných dával Zdeněk Němeček sobě i svým
čtenářům napořád okoušet úžas z toho, co člověk je a chce skrze nezbadatelné dílo Boží. Obloha v díle Zdeňka Němečka není nikdy prázdná a
příroda není nikdy odbožštěna. Byly to vlastně výpravy za Bohem, co
od počátku až do konce inspirovalo tohoto básníka. Jsou to výpravy ra
dostné a bolestné, krásné a tragické, jsou na nich místa bezpečná a ša
lebná, ale vždy jsou to výpravy vznešené. Nechť jsou blahoslaveny a
nechť odpočívá v tajemném míru náš nezapomenutelný básník, který se
právě na jedné z těch výprav v světlo proměnil. ”
Odměřuj všechno správně; co neuděláš ty, dodělajíjiní. Moderní člověk
nemá stání, nemá klidu. Co neuděláš dnes, uděláš zítra, co neuděláš ty,
udělá druhý, a když to vůbec neuděláš a když to nikdo neudělá, tož si řekni,
že se také pán bůh stará o to, co stvořil.
Masaryk, Ideály humanitní

Alyeský deník
Jiřina Fuchsová

(1980)
Vzpomínky

Řada indiánských korálků na stříbrném
kruhu
Anchorage
Všichni šli spát
a u vzkříšeného ohně
jen Ty a já
a pocit dne
přese všechno krásného
jak vykroužená rumělková mísa

Silnice
sto mil jižně od polárního kruhu
prší prší poprchává
kolo se nám polámalo
dál to znáš dobře sama
a když jsme dojeli
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bělostný večer
oheň
Tvoje kytara
čekání na noc která nepřichází
a na dosah ruky
bájná řeka Yukon
stříbrně šedá ledovcovým mlékem
přepjatá mostem
obrovskou lesklou sponou
náš cíl
náš Jordán
řeka všech nadějí
náš cíl
náš
cíl

Prince George
Všichni se rozprchli
Tlačíš vozíček
v supermarketu U veliké nohy
Nakupuješ maso
mléko
zeleninu
staráš se o víc
nežli Ti přináleží

Jsi člověk
na kterého je bez výjimky možno
se spolehnout
Vzpomínky
Řada indiánských korálků na stříbrném kruhu
Tvé přátelství na této pouti
rudý korálek
Jeden z těch
co září
nejjasněji

Báseň je závěr poetické “reportáže” ze skautského putování k polární
mu kruhu v r. 1980. Vyšlo u Framar Publishers v Los Angeles pod názvem
Alyeský deník, cena $5,-.
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Sny
Olga Neveršilová
I
Chci se ti jevit jenom jako pach sena jako
hlas
na který se nedá myslet bez trýzně
který nelze udeřit
ani obejmout

II
To stíny
premonstrátů
srkají z kaluže světla
v refektáři

To na tvé tváři mříž a hrůza
z lásky ale nemohu nic
od tebe odejmout
To pod víčky
šepot vodometů a měsíc
oběšený ve větvích
Jsi se mnou sám se mnou a sám
A ohlídneš-li se
zkameníš
III
Hořící lusthaus
prorostlý úponky mých slov
jejich sakrální významy na odvrácené straně pleti A už
se boří

Tvář nezachováš a obličej
ti ztepají a nemohu nic
od tebe odejmout

IV
Na schodech smáčených pěnou
hrají si
vlasy s vlnami
vzdáleným příbojem zaléhá do mušlí
zištný šepot
zděšený úžas
slastné trnutí a netýká se tě
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toho rána
tkvícího ve středu soustavy
do sebe zasunutých vězení
toho rána letícího
po hyperbole volnosti

Ze sbírky Lahvová pošta, kterou vydalo jako svou 9. publikaci v r.
1980 nakladatelství Framar Publishers, Los Angeles.
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Kritické marginálie
Sociologická analýza revolucí
(Jaroslav Krejčí, University of Lan
caster: Great Revolutions Compared The Search for a Theory, Harvester
Press, London 1983)
Když Masaryk charakterizoval
První světovou válku, psal o ní jako o
“Světové revoluci”, jako o procesu
velkého přerodu politického a sociál
ního, který se dal do pohybu téměř v
celém evropském a europeizovaném
světě. Od té doby se revoluce stala
všedním dnem i celé řady oblastí, jež
tehdy ještě do tohoto procesu zahrnu
ty nebyly. Světová válka sama uvolni
la cestu několika revolucím, jež daly
na troskách starých říší vzniknout no
vým státům a novým společnostem,
novým sociálním, ekonomickým i po
litickým strukturám: vedle dříve již
započatého procesu v Turecku to byly
hlavně revoluce v Rusku a v Číně. A
export tohoto fenoménu zasáhl po II.
světové válce i rozsáhlé sousední
oblasti těchto revolučních center a stal
se - i když často naoktrojovaným osudem velké části dnešního světa.
Stal se i osudem celé Středovýchodní
Evropy, částí Střední Asie a Střední
Ameriky i řady zemí v Africe.
Sociologická literatura zabývající
se tímto fenoménem se pochopitelně
za posledních padesát let nesmírně
rozrostla. Vedle studií jednotlivých
revolucí či jejích aspektů vystoupila
brzy do popředí otázka po obecné
podstatě tohoto jevu, po obecných
předpokladech, strukturách a průbě
hu. Otázka, zdaje možno zachytit ten
to složitý a jistě i lokální specifikou
vždy značně diferencovaný jev v obec

ném modelu, který by demonstroval
nejen řadu podobností, ale i jisté zá
konitosti, projevující se v průběhu
všech revolucí či aspoň všech revolucí
určitého typu.
Zatímco v západním světě tituly
knih zabývajících se “anatomií”,
“strukturou”, “procesem”, “dynami
kou revoluce” atp. lze počítat na stov
ky, v zemích, v nichž revoluce v tomto
století skutečně proběhla či probíhá,
se vysvětlení tohoto fenoménu odbý
vá většinou ideologizovanými sché
maty, jež spíše zatemňují než osvětlu
jí vlastní podstatu a průběh revoluční
ho procesu. Většina těchto prací slou
ží spíše glorigikaci “geniálního plánu
revolučního štábu” než vědecké ana
lýze a popisu společenských změn re
volucí způsobených.
I u nás, kde v 15. století proběhla
první velká evropská revoluce zasahu
jící prudkými a podstatnými změnami
nejen struktury mocenské, ale i sociál
ní a kulturní, není literatury zabývají
cí se tímto historickým fenoménem
nadmíru. Byli to spíše historikové,
kteří přitahováni jedinečnou velikostí
husitství se tomuto období se zálibou
věnovali. O vlastní sociologickou stu
dii - silně ovšem poznamenanou histo
rickou erudicí autorovou - se pokusil
v r. 1934 J. Slavík (Husitská revoluce,
Orbis-Praha); pozoruhodný rozbor
husitské ideologie jako jednoho z
podstatných aspektů revoluce podal
R. Kalivoda (Husitská ideologie, Pra
ha, 1961); brilantní příspěvek k vy
světlení politických a sociálních pře
sunů najdeme u F. Seibta (Hussitica,
Zur Struktur einer Revolution, Köln,
1965) a některých autorů anglických a
amerických (C. H. Kaminsky, F. G.
Heymann, R. R. Betts, J. M. Klassen
etc.). Čeho jsme však v naší literatuře
zcela postrádali (a co ani ve světové li
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teratuře nepatří k tématům právě pre
ferovaným), to je srovnávací studie
těchto dobově i místně tak vzdálených
procesů, která by vytkla před závorku
to obecné, společné všem revolucím,
ať už jde o jejich východiska, průběh a
peripetie, vznik nových struktur mo
cenských, sociálních, hospodářských i
jejich aspektů ideologických a sociálně-psychologických - a která by tím i
naznačovala možnost odhadnout ro
vinu, na které s jistou pravděpodob
ností mohou vyústit i revoluční proce
sy probíhající v současné době.
Jaroslav Krejčí se pokusil tuto me
zeru vyplnit. Už v době Pražského ja
ra uveřejnil dvoudílnou studii “Socio
logický model revolučního procesu”
(Sociologický časopis, Praha roč. IV,
čís. 2. a 6. 1968), v níž shrnul svá stu
dia a úvahy z let, kdy - zbaven mož
nosti plně vědecky pracovat a publi
kovat (autor byl po dlouholetém věz
nění zaměstnán jako pomocný dělník
v jednom pražském družstvu) - byl
odkázán jen na omezený okruh pra
menů, z nichž však reflexí a metodic
kou přísností vytěžil mnoho nových
poznatků. Teprve v exilu (Krejčí pra
cuje od r. 1968 v Lancasteru, kde je
profesorem evropských studií) mohl
ve studiu revolucí pokračovat s využi
tím celého vědeckého registru. Kniha,
která vyšla koncem r. 1983 pod titu
lem “Great Revolutions Compared The Search for a Theory” u Harvester
Press Group, shrnuje tedy studia té
měř dvou desetiletí.
Autor tu analyzuje celkem šest re
volucí: historie tří z nich už je uzavře
na (husitská revoluce v Čechách v 15.
století, anglická puritánská revoluce
17. století a Velká revoluce francouz
ská z konce 18. a začátku 19. století),
jedna - turecká - která započala v 19.
století, dochází své konsolidační fáze,
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kdežto obě revoluce komunistické,
sovětská i čínská, jsou ještě fenomé
nem otevřeným, v případě sovětském
ještě silně tendujícím k expanzi.
Model revoluce, který Krejčí ze
svých analýz vytěžil, vychází z plurali
ty revoltujících skupin, které nelze
prostě dělit na umírněné a radikály,
jak bývá v literatuře zvykem, nýbrž
nejméně na čtyři různě postupující
směry: pravici, centrum, levici, a
extrémní levici - proti nimž stojí v
opozici obhájci starého režimu.
Mezi těmito skupinami dochází v
průběhu revoluce k posunům, jež
odpovídají měnícím se sociálně-psychologickým postojům a motivům.
Tento pohyb má svůj rytmus, který se
mutatis mutandis projevuje ve všech
popisovaných revolucích. Před vlast
ním výbuchem revoluce dochází nej
dříve k legálním pokusům reformo
vat starý systém, což naráží na odpor
konservativních sil. Tento zápas vede
ke kompresi sil přejících reformě a na
konec k výbuchu zadržované innovativní energie. Starý režim je smeten a
jednotlivé politické skupiny, které až
dosud měly společný revoluční ethos,
začínají zápasit mezi sebou o moc. Po
údobí, v němž těžiště moci osciluje
mezi skupinami, podaří se nakonec
uchvátit moc té skupině, která je s to
nejlépe zmobilizovat ozbrojené síly. V
tu chvíli se však obrací nejen proti
konzervativním silám, ale i proti všem
ostatním skupinám, které se snaží lik
vidovat (období teroru). Brzy však se
dostavuje únava, ideologické dogma
ztrácí na váze, do popředí se derou
zájmy denního života, které sbližují
revoluční pravici s konzervativními si
lami starého režimu. Nejsou to však
zpravidla tyto konzervativní síly, jimž
se podaří revoluci ukončit. Spíše jsou
to umírnění a vystřízlivělí “pozdní re

volucionáři”, kterým se podaří zkon- lečensko-kulturního napětí angažo
solidovat revoluci a nový sociálně-po- vaností všech sociálních stavů a téměř
litický systém na pozici středu. Tento všeho obyvatelstva země. Dosvědčuje
rytmus nelze ovšem chápat fatalistic to vysokou kulturu i politickou zra
ky, neboť vždy záleží na síle, schop lost středověkých Cech stojících teh
nosti a pozici jednotlivých skupin, dy v centru duchovního i sociálního
které o směr a vyústění revoluce mezi dění evropského kontinentu. Připo
menutí, které je dnes zvláště naléha
sebou zápasí.
Nosnou tézí Krejčího teorie je zjiš vým apelem.
tění, že jisté pravidelnosti, které se
Karel Hrubý
projevují ve všech revolucích, jsou
projevem hlubší sociálně-psychologické struktury chování, jež se mani
Měl jsem jednu chvíli vztek...
festuje v inklinacích k určitým hodno
tám a v situacích provokujících či po
Vaculík se nedá zavřít do žádné
silujících jisté motivy, jež pak domi škatulky, je jiný než druzí, myslíjinak,
nují chování lidí v určité fázi revoluce. je svérázný a svůj. Každá jeho byť seKrejčí prezentuje tento pohyb ve beprostší věta by mohla být jinotajem,
dvou dimenzích: v dimenzi časové a v hlavolamem - a pravděpodobně taky
dimenzi vertikálního rozložení poli je.
tických a sociálních sil. Dimenze svo
Nad Českým snářem si už dlouho
body, jejíž kořeny bývají zapuštěny v lámu hlavu. Je to znepokojující, bri
kulturně-sociálním klimatu celého ci lantní, rozporů plný ohňostroj. Proč
vilizačního okruhu, se tu spíše před jej L. V. napsal, proč tak a ne jinak?
pokládá než specifikuje.
psal jej proto, že už neměl nic jiného
Revoluční model, který Krejčí vy na psaní, že už mu nic jiného nenapa
vozuje z empirického materiálu dá? Je to samolibá mužská glorifikaevropského a asijského půltisíciletí, ce, je to obhajoba prokouknutého a
naznačuje i možnou rovinu, na které prohlédnuvšího náčelníka Indiánů, je
lze očekávat vyústění revoluce sovět to účtování se sebou samým, je to pa
ské, do jejíhož mechanismu byly vta mátník nebo epitaf jedné éry? Kde
ženy i země střední a východní Evro končí skutečnost a začíná sen, co je
py. Návrat k poměrům předrevoluč- fikce a co je pravda?
ním stejně jako konsolidace moci na
Samé palčivé otázky a dlouho žád
úrovni “levých” revolucionářů se do ná odpověď. Až jednou se mi rozbřes
sud v žádné z předchozích revolucí klo: vždyť to znáš, vždyť jsi to zažil
neprojevilo jako konečné řešení. Mů sám! Jak to bylo tenkrát, když si pro
žeme tedy spekulovat o tváři možného tebe přišel gestapák s pistolkou v
kompromisu...
hrsti, když tě - bezmocného - držela ta
Skutečnost, že jedna z revolucí zde vražedná mašinérie po léta v hrsti,
zrovnávaných je revoluce, která pro
když jsi už neměl skoro žádnou nadě
běhla v Cechách před půl tisíciletím, ji, a jen se díval, jak kolem tebe padají
je významná pro nás i s hlediska kul přátelé, známí a neznámí, a nemohljsi
turního a politického. Naše země se tu
nic, zhola nic dělat? Nemodlil ses, je
světu připomíná opět jako ohnisko
nom sis říkal: to není, to nemůže být
pozoruhodného pokusu o řešení spo
pravda, to se ti jen zdá, to je jenom
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ošklivý sen! Všechno je jinak: co se
kolem tebe odehrává jen sen, a jenom
to, co se ti zdá, je pravda.
Nevím, co na to řeknou psycholo
gové - takové rozštěpení mysli není
jistě nic dobrého - ale, jak se zdá, po
mohlo to přežít. Když skutečnost pře
sahuje meze lidského chápání, je do
cela dobré najít ventil, skulinu, kudy
se dá uniknout. Myslím, že tak nějak
to prožívá a cítí i Vaculík. Má i v tom
snění samozřejmě svoji osobitou no
tu - Freud by si asi přišel na své - ale
zřejmě to potřebuje, aby mohl unést,
přežít skutečnost.
Měljsem jednu chvíli - a nebyljsem
asi sám - na pan Vaculíka vztek, že tak
bez obalu říká všecko o osobách a
hnutích, co by snad přece jen mělo
zůstat utajeno. Nakonec ale musím
uznat, že se mu podařilo to, o co Char
ta a jiné skupiny marně usilují: vést
otevřený dialog s mocí. I Český snářje
součástí tohoto dialogu. Věřím, že to,
co říká pan Vaculík panu Fišerovi,
těžko si může někdo jiný dovolit. Jsou
to snad jen malé krůpěje čisté vody,
ale jistě někde zanechají svou stopu,
je to dobré nebo je to špatné? Myslím
si, že je to o znaménko lepší než mar
ně trpět, o mnoho lepší než držet ústa
a krok.
Nevím a nikdy se asi nedozvím, co
na věc říká pan Vaculík. Autoři býva
jí obvykle sami překvapeni tím, co v
jejich díle objeví prostí čtenáři i zasvě
cený vykladači, a obvykle ze slušnosti
se k tomu nevyslovujú Ale na tom
snad ani nezáleží, jestli mi pan Vacu
lík za odhalené tajemství vynadá nebo
mne pochválí - hlavní je, že jeho Čes
ký snář vyšel. Zbývájen, aby mu také
vyšly jeho sny - více mu snad nemusí
me přát.
Karel Lavička
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Jiří Kolář: Očitý svědek
Edice Arkýř, Mnichov 1983
Po řadě publikací, zaměřených k
tématům těžším (filozofie, umění, li
teratura), vydává nakladatelství Arkýř
knihu Jiřího Koláře “Očitý svědek”,
čímž opět potvrzuje svou základní e
diční orientaci. Uchování významných
hodnot české kultury, jež v domácí
ediční politice nemají místo, je v celé li
nii vydaných knih prvořadým cílem.
Nezávislý pohled na dobu, na pohnuté
události našeho století, je v tomto úsilí
nezbytně obsažen.
V dějinách nabyla tragika dění tak
podstatného vlivu na veškeré lidské
bytí a na lidskou duši. Duše je otřesena
tím, kam se dějiny řítí. Totalitní moc
vnáší tolik absurdit do samého pojmu
lidské existence, že dobový problém ve
své naléhavosti se nedá obejít nikde,
kde myslící jedinec bere do ruky pero
či tvoří cokoli jiného.
Kniha J.Koláře, tak jako mnohé ji
né jeho sbírky a publikace, je deníkem,
a to jednoho roku, 1949. Dočkala se
svého vydání až po dvaceti letech, ale
nedostala se již do oběhu. Zahraniční
vydání je proto první, jež se dostane
do rukou čtenářům. Denní záznamy a
poznámky střídají básně, vztahující se
také k jednotlivým datům, a mezi strán
ky jsou vloženy reprodukce autoro
vých koláží z jeho pozdější výtvarné
tvorby, která postupně nabyla převa
hy. Celý spis je tedy také koláž. Meto
da výtvarných děl se shoduje s meto
dou skladby textové, neboť v obou
případech sestava útržků vytváří kom
pozici, jež dává jednotlivým útržkům
smysl jako částem komplexně vypoví
dajícího celku. Uvedené básně nebo
náčrty básní jsou jistě tak silné, že by
mohly být předvedeny jako samostat
ná část tvorby, nezávislá na kompozi

ci. Přesto se jejich účinek v knize zvyšu
je tím, že jsou roztříštěny mezi texty ji
ného charakteru a tvoří tak jiný dra
matický celek, než by byl soubor poe
zie. V deníku se střídají dobové zprá
vy, komentáře k novinovým titulkům,
oběžníky Svazu spisovatelů a osobní
poznámky. Jsou zde zachyceny poulič
ní scény, ale najdeme tu i řadu úryvků
z oboru literární kritiky. Spojení útrž
ků má svou vnitřní dynamiku a četba
vyvolává v čtenáři napětí. Na někte
rých místech, zejména ve druhé části,
však vadí sklon k obecným tezím, kte
ré jsou vždy svým způsobem diskuta
bilní.
S první publikací edice Arkýř, s
“Kacířskými esejemi” J.Patočky, spo
juje knihu několik hlavních tendencí.
Především u obou autorů vystupuje
silný důraz na morálku v lidském ži
votě a v kultuře, vyjádřený protikladem
pravdy a lži; tam, kde je ztracena tato
jediná základna, z níž čerpá veškeré úsilí o smysl lidského existování, přichá
zí pouze ubohé živoření a neomezené
pole totality hrozí lidské existenci zni
čením. Symbolika “života v pravdě” a
“života ve lži” stojí právě v tomto vý
znamu na štítu hnutí Charty 77, aktivi
ty těch, kteří usilují o obnovení hod
not, spojených pevně se samým čes
kým bytím.
Výpověď o nezničitelnosti lidského
odporu ke lži je prostoupena publikací
od samého začátku. Hned první zápis
z 1.ledna 1949 zní jako by neuplynulo
pětatřicet let. Stejný text bychom moh
li docela dobře číst v posledních číslech
emigrantských časopisů jako komen
tář k osmdesátým letům. Některé do
bové dokumenty jsou přímo šokující a
vytvářejí tak silný kontrast k emocio
nálně nabité poezii. Kupříkladu oběž
ník Svazu československých spisova
telů na str. 24 nebo následující úryvek

z Fadějevova článku ke stranické linii
v sovětské literatuře na str. 20 jsou pří
mo na dění světlo vytasené a života se
domáhající nestoudné absurdity; není
východiska z tohoto světa, kde rozum
a mravnost přestaly být vodítkem jed
nání a života, nežli k fantastickým
snům o hladkých rybách, k bludné vi
zi slizské pohromy, zaplavující pražské
ulice, a k obrazu nevinnosti dětí poly
kajících odpornou havěť, tak jako
později dětská nevinnost ovládá scénu
Kunderova ostrova zapomnění... Kaf
kovský svět je součástí totalitní reality
a spojení obou vstupuje do každého
zápisu či básně jako osudné předzna
menání.
Báseň “Šílený svatý”, jedna z nejpů
sobivějších, jasně inspirovaná počína
jícím terorem a zatýkáním, je ve své
střední části stavěna na téměř zlověst
ně znějící hře se slovy - motiv dětských
říkadel se ovšem objevuje i v jiných
Kolářových sbírkách a vypovídá svým
způsobem o principu Kolářovy tvorby.
Každá slovní hříčka je předtuchou ně
čeho strašného, co je tušeno a co i ne
vysloveno děsí (srv. str. 104). Tento tu
šený smysl mají ovšem i ostatní básně,
kde láska, dětské otázky matce, divo
ká kachna na nebi či cokoli jiného vy
volává náladu stísněné duše, pozorují
cí neradostný svět. Jiná báseň, “Matka
a syn”, patří k dalším vrcholným mís
tům knížky (str. 111), blížíc se téměř
surrealistickému obrazu. Verše, věno
vané Svazu českoslovanských spisova
telů na str. 22 nebo monolog kádrováka na str. 100, jakož i některé jiné, jsou
politickými verši, vyslovujícími se vů
či svému objektu zcela bez symboliky.
Pokud jde o literárně-kritické poz
námky, je jich v publikaci několik.
Míra pravdivosti, s jakou spisovatel sa
há pod povrch lidského osudu, je pro
J.Koláře i mírou jeho umění, není jed
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no bez druhého. Pozoruhodná poz
námka ke Gorkého povídkám “O ne
obyčejných věcech” (str.102-103) vy
jadřuje autorův postoj ke smyslu umě
ní opět jako morální postoj odmítnutí
všeho falešného, nepravého a předstí
raného. Spolu s řadou obecných úvah
o povaze kultury tvoří literárně kritic
ké poznámky onu část knihy, v níž je
neustále zdůrazňována ona hlavní
tendence neoddělitelnosti kultury a
morálky. Za zmínku stojí též zápisy,
týkající se osobních dojmů ze setkání s
Františkem Halasem i smutku nad je
ho smrtí, jež mají cenu přímého svě
dectví.
Nakonec nelze pominout zápisy, jež
jsou protipólem komentovaných zpráv
a událostí - zápisy snů. Tato zvláštní
součást koláže, vytvářející jeden z je
jích kontrastů, připomene při čtení
knihy dříve či později jiného autora,
jenž stojí o generaci blíže - Ludvíka
Vaculíka a jeho “Český snář”. Přes
vzdálenost doby (ostatně nikoli tak
velkou kulturní a morální vzdálenost)
a přes rozdílnost stylu a přístupu k lát
ce, objevují se mezi oběma autory pa
ralely. Oba píší svým způsobem deník,
oba podávají působivé vnitřní svědec
tví o době, silné proto, že je tak intimní
a osobní. Ale zejména u obou hrají nes
mírně funkční roli fantastické sny, v
nichž denní události se promítají v
nesmyslně utkaných souvislostech, ne
soucích tolik úzkostného prožitku a
zkušenosti absurdity, že čtenář často
nevnímá přechod od snu k realitě.
Fantazie je tak podivuhodně vázána
na realitu, o níž ve své zdánlivé zmäte
nosti vypovídá vlastně podstatné, že
se stává jedním ze stavebních kamenů
i onoho “vnějšího”, historického svě
dectví.
Zasvěcené slovo o autorovi podává
závěr Jana Vladislava. Také časopis
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“Proměny” uveřejnil ke Kolářově
tvorbě několik speciálních studií. (Viz
např. “Proměny” z roku 1980, č.l a 3).
Eva Procházková

Setkání fyziky a mystiky?
Fritjof Capra: The Turning Point,
Science, Society and the Rising Cul
ture, Flamingo edition, Fontana Paper
backs, London 1983, 516 str.
Fyzika byla donedávna pokládána
za obor, v němž vládne neúprosná lo
gika objektivně zjistitelných a izolo
vaných fakt a matematického kalku
lu. Vývoj moderní fyziky dvacátého
století však otřásl těmito pilíři jistoty
a přesnosti. Fyzika překročila hranice
makrosféry, v níž dosáhla takových
úspěchů, že se stala královnou věd, a
zahájila ještě více fascinující vývoj do
mikrosféry; objevila přitom nejen
nové překvapivé horizonty, ale také
netušená úskalí na cestě svého dalšího
vývoje. Jestliže už klasická fyzika byla
pro laického zájemce mimořádně ná
ročná, moderní fyzika se už zcela vy
myká porozumění nezasvěcenců. A
zasvěcencům, jak se zdá, narůstají
problémy takřka pod rukama. Jed
ním, a to nikoli nejmenším z nich, je
opuštění tradičního přístupu zakot
veného v premisách Newtonovské
mechaniky a Euklidovské geometrie.
Nová orientace má přitom důsledky
nejen speciálně vedené, ale všeobecně
filozofické. Zdá se, že moderní fyziko
vé dosáhli mezí vědeckého pozitivismu a stanuli tváří v tvář vzrušujícím
hlubinám metafyziky.
Tak to aspoň vypadá ve světle dvou
fascinujících popularizačních studií,
z nichž druhá, nazvaná The Turning
Point, vyšla v minulém roce v brožo
vaném vydání. Fyzik Capra nejen zná

svůj předmět, ale dovede jej také neo
byčejně jasně vyložit. Čtenář sotva na
jde srozumitelnější výklad stěžejních
problémů a vývoje moderní fyziky,
počínaje Einsteinovou teorií relativi
ty a novým pohledem na elektromag
netické záření, z něhož se vyvinula
kvantová teorie a teorie atomových
jevů, a konče dosud problematickou
teorií tzv. S-matrice. Tento přehled
přivádí Capru k filozofickým impli
kacím S-matrice, implikacím, které
dostaly podivný název “the bootstrap
approach”. Nicméně pod tímto pro
zaickým názvem se skrývá nejen sou
hrnná teorie na sebe vzájemně a silně
působících fyzikálních částic, teorie,
do níž podle Capry vyústila teorie
kvantová, nýbrž i nová filozofie pří
rodních věd.
Jak Capra uvádí ve své první knize
The Tao of Physics (Wildwood House,
London 1975), kvantová teorie opus
tila klasické pojetí pevných předmětů
a přísně deterministických zákonů
přírody. Na úrovni menších částic než
je atom, se pevné hmotné objekty kla
sické fyziky rozpouštějí do struktur
podobných vlnění; průběh tohoto
vlnění lze předvídat jen pomocí počtu
pravděpodobnosti a tato pravděpo
dobnost se netýká věcí, nýbrž vzájem
ných vztahů (str. 71). Kromě toho lze
tyto vztahy jen přibližně vyjádřit slov
ními modely. Čtyřrozměrný prostor
se svým korelátem neeuklidovské geo
metrie se vymyká našim běžným před
stavám a tudíž i adekvátnímu slovní
mu vyjádření. Jasnou dorozumívací
řečí zůstává jen matematika. Další
problém, který porozumění kompli
kuje, je pozice pozorovatele, experi
mentátora, kterou nelze účinně oddě
lit od pozorovaného procesu.
Jak Capra ve své druhé knize vyklá
dá, podle nové filozofie přírodních

věd nelze přírodu redukovat na zá
kladní částice, na nějaká staviva hmo
ty, nýbrž je ji chápat jakožto tkanivo
vzájemných závislostí. Celý vesmír se
tak představuje jako dynamická tkáň
vzájemně souvisejících událostí, z
nichž žádná nemá základní povahu.
V této přírodní filozofii, kterou Cap
ra nazývá “bootstrap philosophy” a
kterou, jak se zdá, přijali za svou, ač
koliv většina fyziků se k ní dosud staví
rezervovaně, se tradice evropského
myšlení dostává na rozcestí. Capra
zde vidí příležitost, a to vítanou pří
ležitost, k přiblížení západního myš
lení k dálně-východní filozofii bud
dhismu a taoismu. V jeho pojetí mo
derní fyzika konverguje k mystickému
myšlení, jehož vrcholné zjevy Capra
popisuje ve své první, výše již zmíně
né knize The Tao of Physics s charak
teristickým podtitulkem An explora
tion of the Paralells between Modern
Physics and Eastern Mysticism.
Caprovo srovnání je nejen velmi za
jímavé a podnětné, ale také problema
tické. Autor obratně obeplouvá úska
lí protichůdného smyslu srovnáva
ných myšlenkových procesů. Po mém
soudu správně vidí rozdíl mezi řečí
slov a řečí matematických symbolů.
Matematické symboly jsou rigorózní
a konzistentní, nemají však přímý
vztah k naší zkušenosti; naproti tomu
slovní modely užívají pojmů, jimž lze
rozumět intuitivně, ale které jsou vždy
nepřesné a mohou mít více smyslů.
(Turning Point, str. 34.) Správně také
dodává, že i věda v podstatě matematizovaná má své intuitivní momenty,
zatímco východní mystické myšlení
obsahuje racionální prvky.
Při své apoteóze setkání moderní
fyziky s východní mystikou Capra
však nedoceňuje rozdíl v hodnotovém
smyslu obou přístupů. Fyzik, přes
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všechnu svou úzkou spojitost s pozo
rovaným procesem, zůstává pozoro
vatelem, analyzátorem a vykladačem.
Mystik je však přímo aktérem. Jeho
poznání je současně v jistém smyslu
únikem ze světa, jehož plnosti a sple
titosti chce fyzik porozumět. Chápání
přírodních jevů jako vzájemné spleti
procesů, jejichž další proplétání nelze
s přesností předpovídat, je výslednicí
dlouhodobého empirického bádání
při němž intuice pomáhala formulo
vat hypotézy, nikoliv však přinášet
důkazy. Racionalita v dálně-východní
mystice má málo společného s racio
nalitou, jak jsme ji zdědili z řecké filo
zofie. Nedůvěra ke slovnímu modelu
je tak obecná, že tam takřka chybí
rámec pro smysluplnou pojmovou
diskusi. Aniž bychom chtěli podceňo
vat účinnost intuitivního poznání na
bytého vnitřní zkušeností, stěží v něm
můžeme spatřovat niternou obsaho
vou paralelu s kvantovou teorií nebo
Heisenbergovými relacemi neurčitos
ti. Možná, že jsme příliš v zajetí Cartesiánské tradice, kterou Capra vášni
vě a na mnoha stránkách své druhé
knihy zatracuje stejně jako zatracuje
s ní související Newtonovskou mecha
niku. I když uznáváme, že Descartesův postulát rozlišení subjektu a ob
jektu je v mnoha směrech, a to zejmé
na ve společenských vědách, nerealis
tický, sotva můžeme přejít k extrému
druhému. Proč bychom nemohli uva
žovat a praktikovat různé úrovně
odstupů od pozorovaných procesů?
I když v moderní mikrofyzice na roz
díl od klasické makrofyziky se pozo
rovatel do značné míry stává sou
vztažným prvkem svého pokusu, mů
že o něm přece jen, byť jen v matema
tických symbolech vypovídat, a to s
přesností mnohem větší než jsou vý
povědi slovního typu. Komunikace
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mystiků podobný dorozumívací pro
středek nezná. Její cesta a také účin
nost tkví vpodstatě v příkladech osob
ních, v navození atmosféry a ve více
méně globálním osvojení kontemplativních a meditativních praktik.
Za těchto okolností zůstává Caprova paralela mezi moderní fyzikou a
mystikou věcí v podstatě intuitivního
postřehu, který je dokumentován
analogií některých slovních formací
bez přihlédnutí k souvislostem, v
nichž tyto formulace vznikly. Co po
mém soudu může mít větší význam
pro naše myšlení, jsou podněty, které
moderní fyzika přináší filozofii a spo
lečenským vědám. Caprovy kritické
úvahy o biomedicíně, o psychologii,
o ekonomice a o systémovém život
ním názoru jsou v podstatě spíše za
svěceným přehledem problémů než
návrhy na řešení. Nicméně i tak může
být tato četba pro odborníky velmi
podnětná.
Anna Krejčová

Bohemistika v Mnichově

Odborných pracovišť, která sou
stavně věnují pozornost problémům a
dějinám našich zemí, není ve světě
nadbytek. Jen dík úsilí několika pře
vážně českých a slovenských vědců
vzniklo ve svobodném světě několik
univerzitních ústavů, jejichž studijní
programy se ve větší míře zaměřují ta
ké na otázky dějin naší kultury a spo
lečnosti. O to více třeba ocenit práci
institutu, který se věnuje tomuto úko
lu téměř výlučně — mám na mysli
mnichovské Collegium Carolinum,
které již po více než čtvrt století vyvíjí
pozoruhodnou odbornou a publikač
ní činnost.

Collegium Carolinum, založené
roku 1956, sdružuje ve své práci vědce
všech oborů, kteří se věnují společen
ským, právním, historickým, kultur
ním i hospodářským aspektům vývoje
českých zemí — v poslední době pak
i otázkám spojeným s vývojem Slo
venska. Vycházejí odtud metodicky i
dokumentačně fundované analýzy ne
jen historického charakteru, nýbrž i
soudobé problematiky, což jim dodá
vá přitažlivosti i pro neodborného
čtenáře. Třebaže činnost Collegia se
opírá především o spolupráci vědců
německých, z nichž většina má svým
životním osudem, odborným zaměře
ním (a někdy obojím) úzký vztah k na
šim zemím, uplatňují se tu v rostoucí
míře i bohemisté z řad české a sloven
ské emigrace, jimž je tato problemati
ka pochopitelně blízká.
Ačkoli se tu historii, jazyku i poli
tickému, hospodářskému a sociální
mu životu Němců v českých zemích
věnuje velká pozornost (dobrá polovi
na publikací Collegia Carolina je jim
věnována), není zaměření tohoto ins
titutu totožné s politickými zájmy
německých landsmannschaftů, jejichž
snaze přeměnit Collegium v instituci,
která by pečovala o udržení “sudetoněmecké identity”, se ústav vytrvale a
úspěšně brání. Svůj nezávislý vědecký
status si Collegium udržuje také dík
tomu, že je financováno z veřejných
prostředků bavorským ministerstvem
školství a kultury a není tedy závislé
na podpoře sudetoněmeckých politic
kých skupin.
V čele Collegia Carolina stál po léta
profesor historie mnichovské univer
zity Karl Bosl, pod jehož vedením
vznikla za spolupráce dalších odbor
níků souborná příručka k dějinám
českých zemí ve čtyřech svazcích
(Handbuch der Geschichte der böh

mischen Länder, München 1967-70).
V roce 1980 se vedení ústavu ujal prof.
Ferdinand Seibt, známý brilantní
analýzou husitské revoluce (Hussitica.
Zur Struktur einer Revolution. Köln
1965), historií vlády Lucemburků
v Čechách (Die Zeit der Luxemburger
und der hussitischen Revolution, Stutt
gart 1967), zejména pak obsáhlým dí
lem o Karlu IV. (Karl IV. Ein Kaiser in
Europa 1346 bis 1378, München 1978)
a pořádáním výstavy k 600. výročí pa
novníkovy smrti, která svou bohatostí
zastínila paralelně probíhající výstavu
na pražském Hradě. Oba dosavadní
ředitelé ústavu vyvinuli nemalé úsilí,
aby mnohé předsudky, které zatěžují
česko-německý vztah na obou stra
nách, byly ve své podstatě vysvětleny
— a když ne zcela odbourány, pak
alespoň oslabeny a zpochybněny.
Badatelská a publicistická aktivita
Collegia je úctyhodná. Část z ní je
shrnuta v časopise Bohemia, který vy
cházel v letech 1960 až 1979 jako ro
čenka, od r. 1980 pak jako půlročník
(Bohemia. Zeitschrift für Geschichte
und Kultur der böhmischen Länder —
A Journal of History and Civilisation
in East Central Európe)', jak ukazuje
anglický podtitul, který je novinkou,
chce se časopis v budoucnosti věnovat
také problematice širšího prostoru
než výlučně českých zemí a Slovenska.
Ve více než půl stovce knih, které Col
legium Carolinum za čtvrtstoletí vy
dalo, jsou jednak práce jednotlivých
spolupracovníků ústavu, jednak
sborníky, sdružující studie k tématům
obecnější povahy, jako např. Problé
my českých dějin (1964), Příspěvky
k německo-českým vztahům v 19. a
20. století (1967) a pod. Bezesporným
přínosem jsou pak publikace konfe
rencí v Bad Wiessee nedaleko rakousko-bavorských hranic, na nichž se
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značnou mírou podílejí i čeští a slo
venští bohemisté. Jmenujme z této
řady alespoň některé: Aktuelle For
schungsprobleme um die Erste Tsche
choslowakische Republik (1969), Das
Jahr 1945 in der Tschechoslowakei
(1971), Die Burg — Einflussreiche
politische Kräfte um Masaryk und
Beneš (dva svazky 1973-73), Die De
mokratisch-parlamentarische Struk
tur der I. ČSR (1975), Kultur und
Gesellschaft in der Ersten Tschecho
slowakischen Republik (1982), Die
Juden in den böhmischen Ländern
(1983); dále tu najdeme rozbor zahra
niční politiky Československa v le
tech 1918-1938 (1976) a studie k pro
blematice multinacionálního česko
slovenského státu (1979).
Mezi publikacemi ústavu se obje
vují zejména v posledních letech ve
zvýšené míře i práce českých a sloven
ských autorů. Tak tu vyšly tři studie
slovenského historika Ladislava Lipschera: Die Juden im Slowakischen
Staat 1939-1945 (1980), Verfassung
und politische Verwaltung in der
Tschechoslowakei 1918-1939 (1979),
Die nationale Frage in der Ersten
Tschechoslowakischen Republik
(1983). Karel Kaplan tu publikoval
historii převzetí moci komunisty v po
válečném Československu (Der Kurze
Marsch, 1981) a v tisku je jeho historie
politických procesů v letech 19451955. Práce Josefa Pokštefla analyzu
jící soudobý československý systém
byla vydána 1982 (Verfassungs- and
Regierungssystem der ČSSR), v tisku
je rovněž práce Karla Brouska k ději
nám průmyslu v Čechách v údobí
1848-1918. Masarykovi je věnována
anglická monografie Evy Hartmannové: Thomas G. Masaryk’s Realism.
Origins of a Czech Political Concept,
která je zároveň zajímavým pokusem
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zpřístupnit práce Collegia i anglo
americkému čtenáři.
Vynikajícím postavám politických
a kulturních i hospodářských dějin
českých zemí je věnována edice “Le
bensbilder zur Geschichte der böh
mischen Länder”, kterou řídí Ferdi
nand Seibt. Mezi lety 1974-1981 vyšly
čtyři svazky (každý asi o 300 stra
nách), v nichž je zachycen život a pů
sobení vynikajících jednotlivců obou
národností od knížete Václava a bis
kupa Vojtěcha až po začátek 20. sto
letí; pátý svazek redigovaný E. Lambergem je v přípravě.
I když kvalita jednotlivých prací je
nestejná, celkový přínos Collegia Ca
rolina k lepšímu porozumění někte
rých období a aspektů vývoje naší
společnosti, kultury, hospodářství i
politiky je pozoruhodný. Snaha o to,
aby dějiny českých zemí byly podány
v plnosti, se projevuje zejména ve zdů
raznění staletého prolínání etnika
českého i německého, a to jak v klid
ním soužití, tak i v dramatickém vy
ostrení vzájemných vztahů. Je jen
pochopitelné, že některé studie ne
zapřou svým přístupem etnickou
příslušnost svých autorů — vcelku
však tu převažuje vážná snaha o
objektivitu, která je podporována i
odbornou úrovní jednotlivých spolu
pracovníků. Odlišný úhel, pod nímž
jsou odtud některé události a problé
my viděny, přináší nejeden cenný po
znatek a podnět — stejně tak jako
jindy otevřenou výzvu k odborné opo
nentuře. Tím plní mnichovské Colle
gium Carolinum v oblasti bohemisti
ky cennou funkci.
-kh-

A sbohem
Jaroslav Seifert
Nebyly to ani první šlápoty
v měsíčním prachu.
Jestliže však přeci někdy zazářily,
nebylo to jejich světlo.
Miloval jsem tuto řeč.

A ta, když přinutí mlčící rty,
aby se zachvěly,
snadno přiměje milence k polibkům,
loudají-li se červánkovou zemí,
kde zapadá slunce pomaleji
než v tropech.

Poezie jde s námi od počátků.
Jako milování,
jako hlad, jako mor, jako válka.
Někdy byly mé verše pošetilé
až hanba.
Ale za to se neomlouvám.
Věřím, že hledat krásná slova
je lepší
než zabíjet a vraždit.
K miliónům veršů na světě
přidal jsem jen pár slok.
Nebyly o nic moudřejší než píseň cvrčků.
To vím. Odpusťte mi.
Už končím.

V říjnu t.r. se Jaroslav Seifert stal nositelem Nobelovy ceny
za literaturu 1984.

