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Úvahy o našem křesťanství a jeho výhledech
Úvodní slovo

Jaroslav Krejčí, Lancaster
V druhém čísle minulého ročníku Proměn jsme věnovali několik statí
‘problémům naší civilizace’. Vyložili jsme, co rozumíme tímto pojmem v
kontextu dvou odlišných společenských soustav, které rozdělují nejen
Evropu, ale mají dopad na celý svět, a pak jsme se soustředili na otázky
převážně ekonomické a technické. V tomto čísle se chceme zaměřit na
problematiku náboženskou, která tak jako všude jinde, byla donedáv
na tvárnou osou naší národní kultury a v mnoha směrech ovlivňovala
nebo dokonce určovala náš vývoj politický.
Vhodnou příležitost k této tématice poskytuje tisíc a stoleté výročí
smrti sv. Metoděje. Jeho životní dílo na Velké Moravě významně po
znamenalo náš vstup do evropských dějin. Sotva jsme přijali křesťanVhodnou příležitost k této tématice poskytuje tisíc a stoleté výročí
smrti sv. Metoděje. Jeho životní dílo na Velké Moravě významně po
znamenalo náš vstup do evropských dějin. Sotva jsme přijali křesťan
ství (přijali aspoň ve své podstatné části), octlijsme se na křižovatcejeho
vnitřních proudů, okolnost, která od té doby nejednou měla spoluurčo
vat tok našich dějin. Už při zrodu svého národa jakožto národa křesťan
ské kultury jsme zakusili potenciální pluralitu své kulturní orientace a
potřebu mravní reformy; vyvstala před námi idea kulturního a politic
kého mostu.
Na rok 1985 připadá však ještě jiné výročí významné pro naše kultur
ní dějiny. Před pěti sty lety, v březnu roku 1485 byl na Kutnohorském
sněmu Království českého uzavřen náboženský mír. Strana ‘pod obojí’
a strana ‘pod jednou’ se jím zavázaly, že se navzájem nebudou osočovat
a rušit při bohoslužbách, což bylo pro onen čas i dobu nadlouho potom
něco v sousední Evropě neslýchaného, že jejich vrchnosti nebudou nutit
své poddané k přestupu k druhé variantě křesťanství. Strana ‘pod jed
nou’ kromě toho slíbila, že se u papeže přičiní o uznání kompaktát a tak
z narovnání mezi husity a koncilem basilejským pomůže vytvořit pev
nou základnu náboženského míru ve střední Evropě.
Přesto, že kutnohorská smlouva byla uzavřena jen na 31 let a po uply
nutí této doby se situace opět působením vnějších vlivů přiostřila, ideu
náboženské tolerance se nepodařilo zcela utlumit. Znovu na čas zvítě
zila v majestátu krále Rudolfa z roku 1609, který na rozdíl od převláda
jící praxe v ostatní Evropě povolil svobodu náboženství i poddaným.
Jak svou reformací, tak svým úsilím o toleranci jsme své sousedy v
Evropě značně předběhli. Reformací o jedno století, úsilím o toleranci
v daném rozsahu o dobrých tři sta let. Že jsme nevydrželi a neodolali
tlaku okolí, to je už jiná otázka, ale také vážné memento. To nás přivá3

dí k několika dalším výročím, která připadají na rok 1985: k čtyřicetile
tému výročí obnovení Československé republiky, ale také k čtyřicetile
tému výročí Jaltské a Postupimské konference - a posléze k desetileté
mu výročí smlouvy helsinské, která měla, jak její západní partneři dou
fali, přemostit železnou oponu a pootevřít za ní dveře toleranci. I když
se může zdát, že tato připomínka přestupuje rámec naší problematiky
náboženské, má přece jen s naším tématem mnoho společného.
Myšlenka mostu mezi dvěma civilizačními variantami, jakož i myš
lenka reformace se u nás opětovně uplatňovaly nejen s ohledem na náš
vývoj náboženský. V nejnovějším úseku našich dějin, po 2. světové vál
ce, se tyto myšlenky znovu pokusily o prosazení, a to za zcela jiných
okolností. Tady už však nebyl kamenem úrazu netolerantní postoj cír
kevníků, ale sekulární ideologie, která - nesena duchem nesmiřitelné samospasitelnosti - měla nahradit všechna náboženství ve všech oblastech
jejich působnosti.
Ale v konfrontaci s totalitními aspiracemi ‘nesmlouvavých’ idea mos
tu, tentokrát mezi Západem a Východem, pěstovaná v krátkém období
omezeného pluralismu let 1945-48, tak i myšlenka reformace marxissmu-leninismu, v níž znovu ožila naše národní tradice, vzaly za své. Tak
skončil třetí, svým trváním nejkratší pokus o něco, co bychom mohli navázáním na Masaryka - nazvat národním posláním.
Na tento zvláštní rys českých dějin - v souvislosti s opakovaným
střetáním civilizačních variant na naší půdě - jsme už několikrát měli
příležitost upozornit (Proměny 1977, Svědectví 1978, Cross Currents
1983). Dnes dáváme slovo čtyřem autorům, kteří naši osudovou proble
matiku, tak úzce spjatou s širšími než jen národními horizonty, osvětlí
z dalších hledisek: rozšířením zpětného pohledu znovu zhodnotí klíčo
vé momenty a načrtnou výhledy duchovního vývoje v evropském - a ve
svém závěru - i ve světovém měřítku:
Historik Zdeněk Dittrich nás zavede ke kořenům našeho křesťanství
a ukáže, v jakých podmínkách naši předkové byli po prvé konfrontováni
s otázkou kulturní orientace a jak jejich volba byla podmíněna konste
lací mocenských zájmů a lidských slabostí.
Evangelický teolog Jan Milič Lochman zaměří svou analýzu na další
uzlový bod ve vývoji našeho křesťanství a osvětlí duchovní podstatu na
ší husitské reformace, která ve svých čtyřech Pražských artikulích před
znamenala cestu, na niž se vydalo křesťanstvo, když začalo překonávat
úzkoprsost dogmatických pozic a mocenských zájmů svých denomina
cí.
Katolický teolog Karel Skalický rozšíří svůj záběr na Evropu celou a
zahloubá se, v dějinném pohledu, nad jejími krizemi, které vedle své do
minanty duchovní měly i svou výraznou dimenzi politickou. Hledaje
východisko z naší nynější krize, Skalický naznačí cestu symbiózy obro
zeného ekumenického křesťanství a nové filozofie člověka a osobnosti
- personálního a komunitního humanismu.
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Filosofie nového humanismu má nejeden styčný bod s příspěvkem
posledním, v němž ekumenický filozof náboženství - Ninian Smart, ini
ciátor nového typu studia a výuky náboženství v anglicky mluvících ze
mích, rozvíjí svou vizi křesťanské teologie, která přesáhne své vlastní
kořeny, a tak otevře cestu k ještě širšímu, globálnímu, ale diferencova
nému, pluralitnímu, ale federalizovanému ekumenismu.
Ve výhledech našich autorů je pro nás i jistá naděje. Tolerance už dáv
no není jen náš sen a reformace je na pořadu dne v ekumenickém měřít
ku. Jest jen na nás, zda nezůstaneme stranou.

K 1100-letému výročí smrti sv. Metoděje
Zdeněk Dittrich, Utrecht
Naše kulturní dějiny připomínajípalimpsest: pergamenový svitek, je
hož původní text byl vyškrabán a nahrazen jiným. Obvykle se tak dělo
jednou, v našem případě však, abych tak řekl, na živé tkáni národního
vědomí několikrát.
Z nejstarší vrstvy kulturní, která ostatně stupně psaného textu ještě ne
dosáhla, se pramálo zachovalo. Něco nezřetelných stop a zbytků v obo
ru kultury hmotné, něco folkóru a “fabulosa senum narratio” - báječ
né vyprávění starců v Kosmově kronice. Pokud lze z těchto zlomků cha
rakterizovat ráz a úroveň duchovního života našich slovanských před
ků v pohanském údobí, nutno především podtrhnout jeho poměrně níz
ký stupeň vývoje a vnitřnínesourodost. Kult předků a božstev mateřské
chthonické plodnosti, vlastní zemědělcům východoevropské lesostepi,
se v průběhu jejich migrací za velkého stěhování národů srážel s proti
chůdnými představami, institucemi a zvyky stepních kočovníků. Po de
finitivním osídlení v novém prostředí, kde se formovaly nové kmeno
vé a nadkmenovéjednotky, docházelo k prolínání náboženskému a so
ciálnímu s původním obyvatelstvem. Výslednicí všech těchto kultur
ních otřesů a kofrontací nebyl rozvitý polytheismus antických středo
zemních kultur, nýbrž hybridní směs kultů a magicko-náboženských
praktik, zrcadlící nejistotu primitivního rolnického živlu vydaného na
pospas démonickým bytostem a zlovolným silám přírody. Vznik hra
dištních středisek a s ním související společenská diferenciace podko
pávaly tradice starých kmenových božstev, zatímco účast na dálkovém
obchodu na starobylých cestách-stezkách (jantarová, nibelunská, za
karpatská) vedla k infiltraci nových a nezvyklých nábožensko-sociálních prvků. Možno říci, že slovansko-avarské obyvatelstvo středního
Podunají dočasně sjednocené v Sámově říši (623-658) ponenáhlu dozrá
valo k recepci nového a vyššího světonázorového komplexu, v daném
případě kokrétně křesťanství a jím prostředkované kultury. A to tím
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spíše, že v Noriku a Panonii, někdejších římských provinciích, církev i
organizačně a hierarchicky kořeny zapustila, což ani pohromy nájez
dů a migrací neuspěly úplně zahladit.
Novému šíření křesťanství do Podunají stála však v cestě, vedle fak
torů politických, bariéra jazyková. Úsilí christianizační v ranném stře
dověku se na Západě soustřeďovalo na germánské kmeny, pokusy mi
sionářů proniknout do dalšího etnika, jako jmenovitě s. Amanda,jenž
krátce působil v Panonii, musely skončil nezdarem. Teprve v 8. století z
Bavor a od Adrie dochází k více méně soustavnému úsilí misijnímu mezi
slovanským obyvatelstvem v prostoru alpském. Dnes víme, jak daleko
sáhlé důsledky mělo působení irských, vlašských a franských misioná
řů, vesměs znalých slovanského jazyka, mezi Slovinci a panonskými a
moravskými Slovany. Nešlo jenom o pokřtění nejprve společenské elity
a hradištního obyvatelstva a poté i prostých venkovanů, nýbrž i o stan
dardizované překlady základních liturgických formulí a modliteb do je
jich mateřštiny. Nejstarší vrstva naší náboženské a církevní terminolo
gie je nesporně západního původu, ze starohornoněmčiny (mnich, pop,
biskup, papež, post a kalky: vezdejší, peklo, nepřízeň - ďábel) nebo z
latiny a románských nářečí (oltář, mše, kostel, kříž, pohana kalky,ja
ko všemohoucí a milosrdný). Začátky christianizace Slovanů naddunajských spadají po mém soudu do sklonku 8. století, kdy státní morav
ský útvar se ocitá ve spektru výbojné franské politiky. Jako spojenci
Karla Velikého pomáhají Moravané při zkrušení avarského chaganátu,
čímž předběžně upevňují svou mocenskou pozici. Rozvoj dálkového
obchodu na tržištích čelných moravských hradišť, jde ruku v ruce s šíře
ním nové náboženské kultury. Biskupství pasovské stává se centrem
misijní činnosti, zejména za biskupa Reginhara (818-838). Asi v roce
820 křtí tento prelát knížete Mojmíra I. a r. 831 podniká vizitační cestu
na Moravu, při které dochází k masovému pokřtění obyvatelstva. V
tehdejších poměrech, kdy náboženství prolínalo všechny sektory spo
lečenského života, byl to obvyklý chod věcí; recepce nového kultu by
la politickým a sociálním aktem, nikoli, leda výjimečně, osobním roz
hodnutím jedince.
Smrt Mojmíra I. (846) znamenala dramatický obrat ve vztazích mezi
východofranskou říší a Moravou. Vojenský zásah Ludvíka Němce ve
prospěch trůnního kandidáta Pribiny skončil pro Franky neúspěšně a
nový panovník Rostislav (846-870) se od počátku snažil zajistit si co
možná nezávislost od nebezpečné sousední moci. V církevním ohledu
znamenalo to oslabení vztahů s Pasovém a protože nábor potřebného
duchovenstva z jiných oblastí, z Itálie a Byzance, neuspokojoval, usi
loval Rostislav o ustavení vlastní hierarchie. Když v Římě neuspěl, vy
pravil r. 862 poselství do Cařihradu. S poukazem na neupravené církev
ní poměry na Moravě (i suť v’ny v’š’li učitele mnozi kr’stijani iz Vlach’, i
6

iz Gr’k’, i iz Něnťc’, učašte ny različ’) žádal císaře Michala III o vyslání
biskupa pro svou zemi. Moravská žádost patrně přivedla Byzantince do
rozpaků. S biskupem se rozhodli počkat, namísto toho pověřili osvěd
čeného diplomata Konstantina, filozofa a jeho staršího bratra igume
na Metoděje, církevně politickou misí na Moravu. V úvahách císaře i
dvora padalo především na váhu, že oba byli slovanského jazyka znalí a
měli potřebné zkušenosti s pastorační a misijní prací mezi Slovany v by
zantské říši; Metoděj jako bývalý správní úředník nadto i znalost prá
va a zákonů, o kterých se Moravské poselství ve své žádosti výslovně
zmiňovalo. Co se v Cařihradě patrně nevědělo, byla míra práce, kterou
soluňští bratři mezitím již investovali do překladů náboženských textů
do slovanštiny a písma speciálně určeného pro tento jazyk. Co legendy
nám líčí jako zázračnou invenci hlaholice, byl ve skutečnosti plod dlou
hodobého úsilí. Z toho hlediska byla namáhavá a daleká cesta do polobarbarské Moravy pro Konstantina a Metoděje kýženou příležitostí,
aby v novém a neznámém prostředí své záměry uskutečnili bez ohledů
na byzantskou asimilační politiku.
Činnost byzantské mise na Moravu (863-866) nelze charakterizovat
jako misionářskou v běžném smyslu slova. Hlavním jejím cílem nebylo
šíření křesťanství, nýbrž výchova domácího kléru. S žáky, které jim
Rostislav svěřil, tvořili bratří, patrně na Velehradě, klášterní komunitu,
kde se též překládaly a přepisovaly liturgické a právní texty do slovan
ského jazyka. Vzhledem k tomu, že slovanština moravská se už zřetelně
odlišovala od řeči macedonských Slovanů, bylo nutno dřívější překlady
přizpůsobit. Na druhé straně je zřejmá snaha vymýtit z křesťanské ter
minologie Moravanů slova teologicky závadná (místo sel’ apoštol’,
místo krilatec angel’). Konstantin a Metoděj respektovali fakt, že křes
ťanství na Moravě bylo západního typu i když nároky bavorských die
cézí na Slovany podunajské zásadně neuznávali. O tom svědčí jejich po
byt u blatenského knížete Kocela na cestě, kterou zamýšleli podniknout
do Cařihradu. Kocel, syn Pribinův, byl na rozdíl od Rostislava franský
vasal a jeho država v Panonii tvořila již organickou složku salcburské
metropole. Tím spíše se mu zamlouvala činnost soluňských bratří a též
on spojoval s ní naději na zřízení zvláštní hierarchie pro podunajské
Slovany. Kocelova nadšená podpora dala akci Konstantina a Metoděje
širší základnu, zostřila však jejich, už na Moravě napjatý, poměr k fran
skému duchovenstvu. Co bylo cílem této cesty soluňských bratří? V po
slední instanci jistě Cařihrad, nejdříve však chtěli zabezpečit vysvěcení
svých početných žáků a sankcionování slovanštiny jako liturgického ja
zyka příslušnou církevní autoritou. Patriarcha akvilejský v Benátkách,
ke kterému se vydali nejdříve, zaujal zamítavé stanovisko k poslednímu
požadavku. Mezitím se papež Mikuláš dozvěděl o příchodu bratří a je
jich společníků a obeslal je k sobě do Ríma. Když tam s ostatky sv. Kli-
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menta koncem r. 867 dorazili, přivítal je nový papež Hadrián II, který
na rozdíl od svého předchůdce neváhal splnit jejich nejsmělejší přání.
V únoru 868 byl Metoděj s třemi žáky vysvěcen na kněze a papež schvá
lil slovanskou liturgii, což bylo o rok později formálně potvrzeno bu
lou “Gloria in Excelsis Deo”. Ustavení nového biskupství pro podunaj
ské Slovany, sen Rostislava a Kocela, se protáhlo, hlavně proto, že
Konstantin jako první kandidát na tuto hodnost se v Římě roznemohl
a po vleklé nemoci v únoru 869 skonal, přijav na smrtelném loži nové
mnišské jméno Cyril. Smrt geniálního mladšího bratra, jehož vedoucí
roli Metoděj dosud bez rozpaků akceptoval, postavila Metoděje do čela
mise.
Nový zákrok Kocelův přiměl papeže, aby Metoděje na jaře 869 vyslal
do Panonie. V Římě nahlíželi na otázku církevního uspořádání slovan
ského Podunají nejen z hlediska optimálního rozvoje křesťanství, ný
brž též jako na politikum. Snahy franské říšské církve v tomto prosto
ru se jevily nežádoucí, papežství chtělo novou hierarchií připoutat Slo
vany přímo k Svatému stolci. Proto když se Metoděj po krátké návštěvě
Panonie do Říma vrátil, papež ho vysvětil na metropolitu srěmského a
jmenoval ho svým legátem pro slovanské končiny. Obnova kdysi Avary
zpustošené metropole měla dát tomuto opatření žádoucí právní základ
nu. Zdálo se, že i politická situace v našich zemích této akci přála. Širo
ce založená ofenzíva východofranská proti říši Rostislavově skončila
r. 869 nezdarem a to dodávalo i Kocelovi odvahy, aby samostatně jed
nal. Záhy však došlo k dramatickému zvratu, když údělný kníže Svato
pluk svého strýce zrádně zajal a vydal Němcům. Ti využili situace, aby r.
870 Moravu obsadili a Svatopluka samého jako rukojmí odvlekli. Když
Metoděj ve své nové funkci dorazil do Panonie, netroufal si Kocel už
chránit ho proti nástrahám rozezlených bavorských biskupů. Za nezná
mých okolností byl Metoděj zajat a odvlečen do Rezna, aby se před krá
lem Ludvíkem zodpovídal z činnosti na území, které bavorský episko
pát považoval za vlastní sféru (listopad 870). Po krátkém procesu, jehož
průběh barvitě líčí Žitie Mefodija IX, byl nevítaný metropolita panonský uvězněn v jihoněmeckém klášteře.
Mezitím došlo na Moravě k lidovému povstání proti franské nadvlá
dě. S novými posilami pro ohrožené posádky v moravských hradištích
byl poslán též Svatopluk, zřejmě aby pomáhal zlomit odpor svých kra
janů. Při první příležitosti přeběhl však ctižádostivý kníže k povstalcům
a v jejich čele připravil Frankům drtivou porážku. V létě r. 871 bylo ce
lé území osvobozeno a Svatopluk (871-894) čelil úspěšně dalším akcím
výbojného souseda. Vyhnání nespolehlivého německého kléru z mo
ravských hradišť, o němž se legenda zmiňuje, bylo zřejmě důsledkem
krátkodobé okupace. R. 873 přichází nové moravské poselství do Rí
ma, aby žádalo osvobození Metoděje a snad též prostředkování papeže
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v konfliktu s Franky. Díky energickému zákroku Jana VIII (872-882)
byli bavorští biskupové donuceni Metoděje z kláštěrní vazby propustit
a nechat odejít k Svatoplukovi na Moravu. Bylo to zřejmě kompromis
ní řešení. Kocelova Panonie zůstala podřízena Salcburku a to znamena
lo, že srěmský titul metropolity se stal prázdnou formulí; od léta 873,
kdy se na Moravu vrátil, působil Metoděj jako moravský arcibiskup. S ne
úmorným zápalem staral se o výchovu domácího duchovenstva, výstavbu
církevní organizace a prohloubení náboženského života u obyvatelstva
již pokřtěného a o šíření křesťanství v oblastech doposud pohanských
(Čechy, Krakovsko, odlehlá území dnešního Slovenska). Na moravské
půdě vzniká překladová i původní literatura v liturgické slovanštině a
Metoděj, opíraje se o papežovo schválení, prosazuje slovanskou litur
gii. Dříve se tato impozantní kulturní činnost posuzovala z hlediska po
výtce nacionálního, t.j. záchovy a záměrného pěstění vlastní slovanské
identity, což některé badatele svádělo k závěru, že soluňští bratři byli
slovanského původu. Dnes to vidíme jinak. Grivec správně podtrhl vý
znam koncepce “prědědnie č’sti”, která tvořila ideologickou základnu
jejich misijní činnosti. Každý národ, jakkoli zaostalý a tápající ve tmě
pohanství, byl povolán, aby si přijetím křesťanství znovudobyl přiroze
né šlechtictví praotce Adama. Jinými slovy, nebylo zásadního rozdílu
mezi Reky a barbary, nebylo tří výsadních jazyků v bohoslužbě (t.j.
hebrejštiny, řečtiny a latiny), nebylo ani nějaké nadřazenosti Franků
nad Slovany, nýbrž každý národ měl plné právo na svébytný rozvoj v
rámci křesťanstva. Co to znamenalo v praxi, o tom svědčí vypravování
o kácení posvátného stromu v Tauridě; jak jinak si při tom počínal sv.
Bonifác! Ohleduplný, hluboce lidský postoj Metodějův ozřejmuje le
genda o pokřtění knížete Bořivoje a totéž potvrzují též epizody o Vislanském knížeti a o střetnutí s chánem divokých Maďarů někde v potisské
stepi. Dnešní badatelé zdůrazňují význam zákonodárné činnosti cyrilo
metodějské misie pro integraci Slovanů do křesťanského světa. Nešlo
při tom o mechanický převod byzantského církevního a světského prá
va, nýbrž o tvůrčí adaptaci moravským poměrům. Zákon sudnyj Ijudem’ zlidšťuje kruté tresty byzantské Eklogy a typické je kombinová
ní církevních sankcí se světskými. Právní památky cyrilometodějské
provenience nerozlišují mezi stavy a sociálními pozicemi souzených
osob, leda v tom smyslu, že duchovní a provinilci z vyšších kruhů byli
trestáni přísněji za týž delikt než prostý člověk.
Bylo by však nesprávné domnívat se, že moravský arcibiskup svým
ovečkám vžití do křesťanské kultury přílišnou shovívavostí usnadňo
val. Mravní oportunism západních misionářů, kteří různé přežitky a
zvyklosti, zejména v oblasti sexuálního styku a manželských vztahů to
lerovali, byl mu bytostně cizí. Neúprosně vyžadoval dodržování církev
ních předpisů i tam, kde byly moravským současníkům těžko pocho
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pitelné, například ve věci zapověděných stupňů příbuzenství v manžel
ském právu. Zmínka o aféře bohatého knížecího rádce v Žití Mefodija
IX mluví za mnohé. Při prosazování křesťanské morálky a dogmatické
čistoty vyznání Metoděj apeloval na plnou součinnost světské autority.
Napomenutí vladařům, anonymní homilie v Clozianu, dnes jemu obec
ně připisovaná, ukazuje jak tento Rek, vyrostlý v tradici byzantského
symfonia, chápal spolupráci církve i státu. A také, jaká mravní měřítka
přikládal činnosti knížete a jeho županů v křesťanském společenství.
Tím se dostáváme ke kořenům tragického konfliktu Metodějova s
knížetem Svatoplukem. Nešlo zde jen o srážku dvou vyhraněných, se
bevědomých a autoritativních osobností, nýbrž i dvou myšlenkových
světů, kulturních tradic a politických koncepcí. Svatopluk, barbarský
vladař na rozmezí franského impéria a asijského kočovnictví byl půvo
dem, výchovou a vlivem svého okolí zaměřen k západnímu vzoru; im
ponoval mu dvůr Karlovců, feudální německé řády a životní styl fran
ských velmožů, stejně tak jako obřad latinské církve, s nímž od samého
dětství byl srostl. Pro novoty Metodějovy pochopení neměl, církevní
neodvislost své země od pasovské diecése sice vítal, ale prosazování du
chovní jurisdikce arcibiskupem pociťoval jako újmu své knížecí autori
ty. Činnost byzantských misionářů v říši velkomoravské byla příliš
spjatá s politikou Rostislava, než aby se těšila Svatoplukově sympatii.
Pokud probíhala paralelně se snahami Svaté stolice, jako začátkem let
sedmdesátých, bylo ovšem oportunní jí podpory neodpírat. Rím po
mohl svou diplomacií Svatoplukovi při sjednání forcheimského míru
(874), který zajistil Velké Moravě a jejímu vládci samostatnou pozici.
Mír umožnil však obnovu styků s východofranskou říší a příchod či ná
vrat duchovních latinského ritu, jejichž střediskem se brzo stal knížecí
dvůr v Nitře. Jejich kritika církevních poměrů moravských a pastýřské
ho působení Metodějova dodala Svatoplukovi odvahy, aby se v Římě
pokusil nepohodlného arcibiskupa zbavit. Kněz Jan, který r. 879 jmé
nem Svatopluka u papeže intervenoval, obvinil Metoděje, že čte mši v
barbarském jazyce a vedle toho i z věroučných odchylek. Zřejmě se to
týkalo přídavku “filioque” v Krédu, který se z visigotského Španělska,
kde byl svémocně zaveden, v západní církvi rozšířil, avšak Svatou stoli
cí ještě nebyl autorizován. Byzantská církev a s ní i Metoděj tento pří
davek odmítali a je na bíledni, že v slovanské liturgii moravské pro něj
nebylo místa.
Znepokojen denunciaci kněze Jana, obeslal Jan VIII. Metoděje, aby
se v Římě osobně zodpovídal. Ve svém dopisu papež seznámil arcibis
kupa s rázem stížností, proti němu vedených, a umožnil mu tak, aby už
na Moravě proti intrikám svých nepřátel podnikl potřebné kroky. Mám
zato, že obsílka vzbudila na Moravě mezi věřícími velké znepokojení,
které Svatopluka donutilo, aby od svého původního záměru upustil.
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Metoděj šel do Říma nikoli jako obžalovaný, nýbrž v průvodu okázalé
ho poselstva, které bylo pověřeno jednat i o záležitostech politických.
Prověření a utvrzení Metodějova pravověří papežem bylo sotva více
než formalitou. Při uspořádání církevních poměrů moravských musel
Jan VIII. ovšem brát ohled na mínění Svatoplukovo, a to v míře větší
než bylo Metodějovi libo. Bula Industriae Tuae (880) vyjadřuje poměr
ně vyumělkovaný kompromis mezi dvěma v zásadě nesmiřitelnými sta
novisky, který v sobě nesl zárodek konfliktů příštích. Svatá stolice zno
vu schválila slovanskou liturgii s podmínkou, že evangelium ve mši bu
de nejprve čteno v latině, dala však Svatoplukovi a jeho županům prá
vo na bohoslužbu podle latinského ritu. Ještě osudnějším bylo vysvěce
ní Němce Wichinga na biskupa nitranského, sice podřízeného Metodě
ji, ale díky důvěře, které se v dvorských kruzích těšil, fakticky postave
ného v čelo církevní opozice proti Metodějovu apoštolátu. “Industriae
Tuae”vycházela sice z předpokladu, že dojde k jmenování dalších bis
kupů, to se však za dané situace ukázalo holou nemožností. Mnoho by
lo diskutováno o tom, zda Jan VIII. při této příležitosti přijal Svatoplu
ka a jeho říši pod zvláštní ochranu Svaté stolice, na způsob papežského
léna, jak to později v střední Evropě bylo praktikováno zejména Řeho
řem VII. Jestli tomu tak bylo, pak autorita Ríma v tehdejší době ještě
nebyla dostatečně silná, aby se efektivně jako politicko-mocenský čini
tel prosadila.
Po návratu na Moravu došlo brzo k vážným roztržkám mezi arcibis
kupem a jeho intrikánským sufragánem. Pletichy Wichinga donutily už
r. 880 Medotěje, aby si písemně u papeže stěžoval. Vlídná, ale vágní od
pověď Jana VIII. z března 881, známá podle úvodních slov “Pastoralis
Sollicitudinis” Metoděje uspokojit nemohla. Po mém soudu pozbyl dů
věry, možná už za předchozího římského pobytu zviklané, že papežství
se zasadí o jeho životní dílo. A mám za to, že toto trpké zklamání bylo
jednou z hlavních příčin, proč Metoděj na sklonku svého života pod
nikl dalekou a v mnohém ohledu nebezpečnou cestu do Cařihradu. Ži
tie Mefodija, psané snad bezprostředně po jeho skonu, se o motivaci té
to cesty a o přijetí císařem a patriarchou Fotiem zmiňuje jen zastřeně
a slovy, která přímo vybízejí ke spekulaci. Jedno je jisté, Metoděj hledal
opory ne tak politické, jako morální a duchovní ve svém konfliktu s vel
komoravskými latiníky. A této opory se mu zajisté dostalo. Východní
církev schválila bez výhrad a v plném rozsahu slovanskou liturgii a
otevřela tak Metodějovi a jeho žákům a stoupencům rozsáhlé pole pů
sobnosti v zemích byzantského kulturního okruhu. Na druhé straně
návštěva Cařihradu posílila a teologicky vyhrotila Metodějovo od
mítavé stanovisko ve věci “filioque”. Jestliže předtím ve své oblasti u
latinského duchovenstva zpívání kréda po jejich obyčeji trpěl, pohlížel
teď na tuto formuli jako na projev heterodoxie, kacířství. A snad také
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otázka nového církevního uspořádání Panonie, nedávno Svatoplukem
dobyté, církevní poměry na Velké Moravě komplikovala.
U vědomí své odpovědnosti před Bohem a lidmi odhodlal se Meto
děj, pravděpodobně r. 883, k osudnému kroku. Svého neposlušného
sufragána Wichinga a jeho stoupence z církve vyobcoval a jako hereti
ky proklel. Před lety jsem Metoděje charakterizoval jako poslední mo
hutnou postavu ještě nerozdělené ekumény, názor, který byl poté i jiný
mi badateli, jako Vlasto, přejal. Nicméně jeho čin, z hlediska kanonickoprávního sporný, ukazuje jasně na nezadržitelný už rozkol mezi Zápa
dem a Východem, který dramatickým vývojem v naší zemi při nejmenším byl uspíšen. Klatba na Wichinga uvalená, měla svého času na Velké
Moravě ohromný účinek. Svatopluk a jeho dvůr byli jí zastrašeni, bis
kupu nitranskému, jejich chráněnci nezbývalo než prchnout ze země.
Zatím co Žitie Mefodija, bezprostředně po smrti Metodějově na Mora
vě napsané, zřejmě z taktických důvodů události jen zastřeně nazna
čuje, pozdější legendy východní církve, zejména bulharská, mluví o kon
fliktu s Wichingem otevřeně. Zajímavé je, že též západní hagiografie
dosvědčuje anathema Metodějem proslovené, i když z pochopitelných
důvodů jeho motivaci pozměňuje (Kristián, Tempore Michaelis Impe
ratoris, Beatus Cyrillus). Místo franského biskupa je v této tradici hlav
ním postiženým kníže Svatopluk a prorocké varování Metoděje o blíží
cím se vpádu Maďarů snoubí se v ní s translatio imperii na přemyslov
ské Cechy.
V domnění, že konečně ve svém arcibiskupství sjednal pořádek,
sedmdesátiletý Metoděj se 6. dubna r. 885 rozžehnal se světem a byl
podle Žitie Mefodija XIII. pohřben v s’bor’néj cr’kvi. Proložnoe Žitie
Kirilla i Mefodija je v tom ohledu zevrubnější a udává, že leží v’ velicaj
cr’kvi Morav’skěj o lěvoje strano v’ stěně za oltarěm svetyo bogorodica.
Kde to přesně bylo, nevíme.
Asi rok po Metodějově smrti došlo na Moravě k tragickému zvratu.
Papežem rehabilitovaný Wiching se vrátil do země, slovanská liturgie
byla Římem odsouzena a došlo k pronásledování a vyhnání čelných žá
ků a stoupenců zesnulého arcibiskupa. Za přízeň Svatopluka, který Wilinga s otevřenou náručí přijal, se tento svým způsobem odvděčil. Ještě
za života Svatoplukova přeběhl k franskému králi Arnulfovi, jeho sve
řepému odpůrci. Těch několik let, která po návratu z Ríma na Moravě
strávil, nestačilo k rozmetání cyrilometodějšího odkazu. Slovanská li
turgie a slovanské písemnictví hlaholské přežily u nás až do konce 11.
věku. Jejich zatlačení latinským kultem a západní vzdělaností bylo
povlovným procesem, o jehož výsledku však od osudného roku 886 ne
mohlo být pochybností. Naše zeměpisná poloha, vklínění maďarského
živlu mezi západní a jižní Slovany a řada jiných více méně náhodných
faktorů určily náš kulturní vývoj.
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Vracím se k obrazu, kterým jsem svou vzpomínkovou stať začal. Naší
tragikou nebylo, že cyrilometodějská vzdělanost u nás a Poláků v prů
běhu doby byla vystřídána vzdělaností vyššího a širšího typu, nýbrž že
likvidace slovanského kultu a písemnictví, pokud se o tom zachovaly
zprávy, dělá se násilnícky, formou kulturní perzekuce. A už tehdy plati
lo, že právě lidé vzešlí z domácího prostředí vyškrabávali texty epochy,
jejíž hodina odbíjela, nejhorlivěji: sv. Vojtěch, Spytihněv II., Břetislav
II. Kosmas. Ne náhodou víme o tom posledním nejvíc. Zavilá zášťkronikáře proti tomu, co posměšně nazýval hypocrisis aut secta vulgarorum et russorum sváděla ho, člověka jedinečného talentu a vzdělání, k
evidentnímu falšování národních dějin nejen jich zkreslováním, nýbrž
mnohem rafinovaněji-zamlčováním. To první by historická kritika
uměla napravit; co znal a potomstvu vědomě nezachoval, nevíme. Snad
je to trochu nezvyklý závěr příspěvku k 1100-letému výročí smrti slo
vanského apoštola Metoděje. Místo obvyklého vzpomínkového patho
su a nostalgie končím raději notou, bohužel stále aktuální.

Magna charta české reformace
Jan Milič Lochman, Basilej
V dějinách českého křesťanství nebylo údobí, v němž by naše země
vnesly do společné pokladnice evropské duchovní kultury přínos tak
osobitý, závažný a pronikavý, jako v době české reformace. Naše re
formní hnutíje ovšem útvar velmi mnohotvárný. Na jeho počátku stojí
reformní kazatelé 14. století, zvláště Jan Milič z Kroměříže (1325-74),
jehož Palacký právem označoval za “otce české reformace”, a Matěj z
Janova (1355-93). Jeho vrcholem je život a dílo Jana Husa (1372-1415).
Po jeho smrti se vytváří ve vzrušeném vzepětí celá řada náboženských
proudů, od radikálních Táborů a Sirotků přes obezřetnější Pražany k
Jednotě českých bratří. Ta je a zůstane (ve šlépějích Petra Chelčického)
menšinová počtem, avšak mohutná duchovním a brzo i kulturním úsi
lím, tak jak vrcholí dílem Jana Blahoslava (1523-71) a Jan Ámose Ko
menského (1592-1670).
Všechny tyto proudy i osoby se navzájem liší osobitými důrazy. Nelze
je snadno převádět na společného jmenovatele. A přece existujejednot
ný základ české reformace a to nejen v obecném duchovním spřízněni,
nýbrž v závazněformulovaném programovém vyhlášení. Je jím magna
charta husitského hnutí, jeho “čtyři kusy křesťanské”.
Čtyři pražské články
Na jejich formulaci se roku 1419 shodli účastníci venkovských poutnických táborů a Pražané. Jejich význam však přesahuje moment vzni
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ku směrem do minulosti i budoucnosti. V těchto požadavcích se hlásí
o slovo reformní tradice, tak jak byla v našich zemích živá od doby Miličovy. Na jejich obranu pojedou po letech představitelé všech husitských
stran společně na koncil západního křesťanstva do Basileje: po celé týd
ny a na vysoké teologické úrovni se o nich bude na koncilu jednat. A
budoucí Jednotě nepřestanou být tyto zásady vzácné a aktuální. Vstup
ním slovům dokumentu z roku 1419 se tak dostává trvalejší platnosti:
“Všem vůbec a každému křesťanu zvláště buďto svědomo a oznámeno,
že obec Česká a v naději Boží věrní křesťané stojí a s pomocí Boží státi
míní vším svým statkem i životem i smrtí...nic ojinése nezasazujíc a vy
dávajíc, než o tyto kusy čtyři křesťanské.”
Sotva lze o tom pochybovat: není autentičnějšího přístupu k myšlen
kovému světu české reformace než tyto články. Oč v nich šlo? Všimně
me si jich postupně.
Nejprve: aby slovo Boží bylo po českém království zvěstováno svo
bodně a bez překážky.
Svým prvním požadavkem ukazuje české reformní hnutí ke svým po
čátkům v historickém i duchovním smyslu. Tyto počátky hledá v samém zdroji církve, totiž v prorocké a apoštolské zvěsti, z níž církev
vznikla. Myslitelé české reformace byli přesvědčeni, že dějiny církve vy
kazují rozporné prvky. Ne všechno, co církev realizovala, odpovídá
biblickým počátkům. Mnohé z kristovské vůle pokryla slávu i prach cír
kevní instituce. Přímý kontakt s biblickým zdrojem byl podvázán
spoustou lidských nálezků. Je bytostně třeba obnovy a taje možná jen
z původních zdrojů, tedy svobodným kázáním evangelia. Obě
části formulace jest zdůraznit. Jde o živé zvěstování Božího slova,
nejen o jeho tradování a překládání. Překlady textu jsou důležité: husi
té i Jednota se jim věnují se vší energií. Avšak skutečná obnova křesťan
stva se děje jen v živém kontaktu se Slovem, v dialogu kazatele a sboru.
Milič a Hus byli mistry takového dialogu.
Takovému kázání se daří jen v elementu s v o b o d y. To platí jak o
Kristovu slovu, tak o podmínkách zvěstování. Evangelium je nutno
osvobodit od pout tradice. Čeští reformátoři netvrdí, že by středověká
církev opustila apoštolskou pravdu. Dogmatizovaná autorita tradiční
ho učitelského úřadu však tíhla k její autoritativní stylizaci. Převládla
tendence k monopolizovanému výkladu bible. Kolem živého slova byly
vybudovány valy dogmatické tradice. Husité odpírají tomuto vývoji.
Slovo, Kristus sám, obhájí svou pravdu. Jeho duchovní přítomnost v
církvi nemůže být vázána na instituční podmínky. Proto jde i o svobod
nější podmínky kazatelské činnosti. Nikdo si nesmí osobovat kazatel
ský monopol. Dar Slova patří všemu Božímu lidu. Táboritéjdou tak
daleko, že pochybují o oprávnění specifického kazatelského úřadu.
Všichni, muži i ženy, mohou být povoláni k zvěstování. Proto mají mít
také všichni bez překážky přístup k Písmu. Svobodné kázání je tak prv
ní zásadou reformního hnutí.
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Druhé: aby byla svátost těla a krve Boží podávána všem věrným křes
ťanům pod obojí způsobou podle Spasitelova ustanovení.
Pro českou reformaci se tento článek ocitl ve středu pozornosti. Z
podnětu Jakoubka ze Stříbra a za souhlasu Husova vrátili husité kalich
do rukou všeho lidu. Kalich se potom stal symbolem české reformace.
Oč tu šlo? O pouhou obřadní novinku? Někteří zahraniční historici tak
soudili, případně i s ironickým komentářem: “Nemůžete reformovat
církev a svět reformou obřadu!” (A. Hauck). Avšak takový soud svědčí
o hlubokém nepochopení. Husitům znamenala Večeře Páně mnohem
víc než ceremoniální akt. V eucharistii se pro ně sbíhaly hlavní linie je
jich víry a teologie. Na tři bych chtěl zvláště upozornit:
a) Na příkladu Večeře Páně si husité uvědomili zvlášť názorně prob
lematickou stránku církevních dějin. Tím, že církevní autority
odňaly (teprve v pozdním středověku) lidu kalich, jednaly v zřejmém
protikladu k “poslední vůli” Kristově. Husitům se zde otevřela propast
církevní svévole. Proti ní protestovali, jazykem leckdy až nevybíravým,
když třeba Jakoubek prohlašoval: “Všichni kněží jsou vlastně zloději
krve Kristovy”, když totiž kalich podržují jen pro sebe.
b) Večeře Páně má svůj sociální aspekt. Kristova krev je v apoštol
ské zvěsti poutem spásy pro všechen Boží lid. Nesmí se tedy stát výsa
dou církevních představitelů. Před Boží tváří se relativizují veškeré roz
díly mezi lidmi. Všem se dostává společného dědictví synů a dcer Bo
žích. Všichni jsou v tomto smyslu kněží, všichni jsou “subjekty” a ne
pouze “objekty” obřadu. Tato zkušenost křesťanského bratrství, tak jak
ji husité prožívali plnomocně ve svátostném obecenství, vyzařuje potom
do všech oblastí života. Z tohoto ohniska lze chápat sociální zápal hu
sitů, jejich solidaritu s chudými a diskriminovanými. Proto jejich poža
davek “sub u t r a q u e”, pod obojí (chléb i kalich), sahal mnohem dále
než jen na rovinu obřadu. Kalich se stal znamením eschatologického
bratrství všech.
c) Eschatologický prvek Večeře Páně byl v české reformaci
zvlášť silný. Husité slavili Večeři Páně jako předjímku a zpřítomnění
nového věku. Zde byl zdroj síly k odporu proti pokušením a životnímu
slohu starého věku. Není náhodou, že se eucharistie slavila často na
vrcholu hor či před bitvou: eschatologická symbolika je tu zřejmá. V
tomto pojetí Večeře Páně hledali husité jiné cesty (a bibličtější) než re
formátoři 16. století. Mnoho z duchovní energie “druhé reformace”
(Luther, Calvin, Zwingli) bylo věnováno ontologické stránce Kristovy
přítomnosti ve svátosti. Otázky “elementů” (chleba a vína) a jejich me
tafyzické povahy zaměstnávaly až neúměrně mysl teologů. Důraz české
reformace na Kristovu eschatologickou přítomnost v bratrstvu věřících
je podle mého soudu blíže původnímu významu svátosti než debaty 16.
století.
Třetí: aby kněží světsky nepanovali a aby žili příkladně podle Písma
v souladu se stavem Kristovým a apoštolským.
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Tento článek naznačuje důsledky husitského programu pro žádoucí
pojetí církve. Jaké jsou “známky pravé církve”? “Slovo a svátosti” - od
povídají husité v prvním a druhém článku a předjímají tak klasickou
odpověď luterské reformace. Avšak myslitelé české reformace jdou ješ
tě dále a přidávají třetí, velmi praktický požadavek: jde o poslušný
život v souladu s apoštolským příkladem Kristovým a původní církve.
Takový soulad, cílevědomý zápas o apoštolský model církve,
je také známkou pravé církve. Tento požadavek byl protestem proti ži
votnímu slohu a struktuře “konstantinské”, t.j. privilegované a světo
vládné církve. Kritické ostří míří zprvu proti výsadnímu postavení kněží, protože zde byl rozpor mezi apoštolskými a konstantinovskými
představiteli církve zvlášť zřejmý. Kněz, který oplývá světskými statky,
ztrácí věrohodnost jako svědek chudého Ježíše z Nazaréta. Avšak nejde
jen o kněze. Celá církev se má orientovat a obnovovat podle apoštol
ského modelu. Apoštolové byli Kristovými učedníky; následovali ho
nejen v učení, nýbrž i v životním slohu. “Apoštolský model” je cesta
služby v solidaritě s bližními, především s těmi, kdo jsou chudí a obtíže
ní. Obnova církve má své důsledky i pro obnovu společnostil.
Čtvrté: aby všechny zjevné hříchy byly v každém stavu stavovány a
kaženy od těch, kdo k tomu mají úřad.
Závěrečným artikulem formuluje česká reformace svou zásadu práv
ního a morálního řádu ve všech oblastech života. M nohým zní dnes tak
řka moralisticky. Nepochybně vykazuje naše reformace jisté moralistic
ké a legalistické tendence. Avšak ve svém podstatném zápasu přesahu
je její důraz na zákon a kázeň pouhý legalismus. Čeští bratří zdůrazňo
vali - nad jiné přesvědčivě v díle Komenského - “milostnou kázeň” ve
smyslu odpovědnéhoživota ve“svobodě pod zákonem”. Podob
ně jako později kalvinisté, zdůrazňují nadto husité, že skutečná reforma
církve a společnosti má své řádové, strukturální složky. Mravní a práv
ní řády nejsou lhostejné. Mezi křesťany mají odpovídat “zákonu Kristo
vu”. Proto husitští mluvčí na basilejském koncilu bojovali nejen proti
prostituci, nýbrž také proti trestu smrti mezi křesťany.
V jednom svém důrazu ukazuje čtvrtý článek zvláště jasně své “revo
luční zuby”. Mluví o stavování hříchů v “každém stavu”. Tím se
staví proti každé “třídní justici”. Je jen jeden řád spravedlnosti ve svět
le Království Božího. Jeho zákon platí pro všechny třídy a skupiny. Ne
ní žádných stavů, jež by tu směly vznášet nárok na výjimečná privilegia.
Boha sluší poslouchati více nežli zemské pány, a zemští páni jsou sou
zeni pod svrchovanou autoritu Páně. Nejen církev, i společnost, všech
na “obec česká”, se má utvářet “pod zorným úhlem věčnosti”.

Ekumenický přínos české reformace
Náš nástin programového půdorysu naší reformace vede k otázce po
teologickém významu a aktualitě tohoto hnutí. Lze hovořit o jeho eku
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menickém přínosu? Jsou teologové a církevní historici, kteří o tom po
chybují. Učebnice církevních dějin to dokládají. V perspektivě tradič
ní římsko-katolické historiografie se husité (tak jako před nimi už Val
denští) objevují zpravidla jako typičtí středověcí heretici (i když sednes
tento názor po 2. Vatikánském koncilu leckde koriguje). Pro mnohé
protestantské dějepisce jsou čeští reformátoři “menší bratři”, přitažliví
a sympatičtí ve své iniciativě, avšak ve srovnání s velkými reformáto
ry 16. století jaksi “nevyzrálí”, pouzí předchůdci pozdější klasické refor
mace.
S takovým hodnocením nesouhlasím. Nejen z “vlasteneckých důvo
dů”, nýbrž z teologického poznání a z ekumenické zkušenosti. Nemys
lím v této souvislosti na prožitek specificky české aktuality reformač
ních podnětů, tak jak jej přineslo hnutí Pražského jara 1968. I to stojí
za pozornost: nikdy nezapomenu, jak studenti Komenského fakulty ve
svém přihlášení k reformnímu dění nejen spontánně, nýbrž především
přesvědčivě navázali právě na Čtyři pražské články: centrální občanské
požadavky (svobodného slova; odbourání nepřípustných hierarchickobyrokratických privilegií; věrohodného životního slohu politické moci;
a nadtřídní, nestranické justice) přes propast času a za změněných po
měrů spřízněně míří směrem, kterým se dalo české duchovní snažení už
před staletími. To svědčí o jeho podstatné lidské a občanské závažnosti.
V tomto článku mi však jde především o teologický a ekumenický
rozměr otázky. V čem tkví 1) specifická a platná teologická výzva a 2)
ekumenická aktualita české reformace? K těmto dvěm otázkám několik
poznámek.
1. Česká reformace chápala své úsilí v rámci širšího reformního hnu
tí ekumenického křesťanstva. Jejím záměrem nebyl rozkol v jednotné
církvi, nýbrž obnova a posila její vpravdě apoštolské podoby. Když se
Jan Ámos Komenský ve vyhnanství ohlížel zpět na církevní dějiny, pod
trhoval solidaritu české reformace s reformními pokusy jiných hnutí.
Počítal k nim i středověké snahy reformních papežů a koncilů. Zvláště
ovšem zdůrazňoval spřízněnost s reformací 16. století. V tomto širokém
rámci obnovných snah si však představitelé české reformace byli zřetel
ně vědomi osobitosti svého obnovného programu. Pokusím seji cha
rakterizovat heslem “radikální obnova”.
Slovo radikální tu má dvojí význam. Označuje dvojí rys, jenž se mi
zdá pro naši reformaci typický. Ve své konfrontaci s daným stavem
církve, jež tak zřejmě potřebovala obnovy, se čeští myslitelé odvolávali
na “radi x”, kořeny církve, na její apoštolský původ. Její podoba, pře
devším její životní sloh a praxe, byla jim normativní. Poukaz na tuto
podobu se - vedle základního zřetele na závazné Slovo Boží - stále zno
vu objevuje v jejich argumentaci. Církev potřebuje obnovu, ne libovol
nou, nýbrž přiměřenou svému kristovskému a apoštolskému kořenu. V
oživené memoria apostolorum (apoštolské paměti) viděli nadě
ji na reformu křesťanstva.
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Ve svém přimknutí k závaznému příkladu původní církve rozvinuli
čeští teologové druhý osobitý akcent své radikality. V poukazu k apoš
tolským kořenům zdůrazňovali praxi, životní sloh a etické zaměře
ní prvotní církve. “Ortopraxe”, správné jednání, není pro církev o nic
méně důležitá než správné učení, ortodoxie. Obojí stránka křesťanské
existence nedílně souvisí. Což neplatí biblicky, že “znát pravdu” zname
ná “činit ji”, jak nezapomenutelně připomínal Jan Hus: “Protož věrný
křesťane hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, prav pravdu, braň
pravdy až do smrti”.
V této souvislosti poukazují myslitelé české reformace vytrvale na
konkrétní příklad J ež íš ů v, na jeho Zákon a na jeho praxi. Česká
reformace si vysoce cenila bible, vtiskla ji do rukou českému lidu, pře
kládala ji, avšak se zvláštní horlivostí z ní vyposlechla a dále tlumočila
výzvu k závaznému následování. To s sebou přinášelo i typické důrazy
ve výběru biblických textů. Největší pozornosti se dostávalo evangeliím,
zvláště Kristovu Kázání na hoře. Zde je zřetelný rozdíl (nikoli proti
klad) mezi českou a světovou reformací: zatím co reformace 16. století
stavěla do popředí Pavlovu zvěst o ospravedlnění z pouhé milosti, česká
se soustřeďovala se zvláštní intenzitou (i když ne výlučně) na přikázání
a zaslíbení evangelia.
Tato orientace se konkretizovala v důrazu, kterým se husité a Bratří
blížili k Valdenským: ve výzvě k apoštolské chudobě. Toto byl
kdysi hlavní motiv v životním příběhu Valdesově: dobrovolná chudo
ba, ke které se bohatý kupec rozhodl, aby se tak stal věrohodnějším ná
sledovníkem Ježíšovým. Pro Jana Miliče, pro Husa i pro mnohé další
kazatele v Čechách hrál obraz Kristův v podobě “Krále chudých” roz
hodující roli v jejich kritice zbohatlé a zpohodlnělé církve a společnosti.
Pravá Kristova církev, žijící apoštolskou zvěstí, žije a myslí jako “církev
chudých”.
V tomto pojetí církve souzní dvojí motiv: předně výzva k s o 1 i d a r i t ě s chudými a sociálně diskriminovanými. Zvláště husité (ale i Bratří)
zdůrazňovali sociální stránku evangelia v odporu proti výstřelkům i
principům feudální společnosti. Především však církev - a to je druhý
motiv - má žít v duchu chudoby: světské panování je v rozporu se sa
mou apoštolskou konstitucí církve a ohrožuje věrohodnost jejího posel
ství. Proto čeští reformátoři napadali zesvětštělý životní sloh středově
ké církve, především její hierarchie. Církev, hromadící pozemské stat
ky, je v jasném rozporu se zvěstí, jež ji vyvolala, a tedy vlastně v rozpo
ru se sebou. V kázání českých reformátorů je v tomto bodě ostrý pole
mický tón. Avšak husitům a zvláště Českým Bratřím nešlo o polemiku,
nýbrž o účinnou obnovu církve: o ni usilovali a to i osobním příkla
dem. Husité v pokusu o organizaci nové, vpravdě lidové církve bez
neměnných hierarchických přehrad a výsad. Bratří na úzké cestě men
šinového obecenství odhodlaných následovníků Kristových, zprvu
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stranou oficiální společnosti, v lesích u Kunvaldu, později však v poku
su, vnášet podněty nerozředěného křesťanství i do širších oblastí spo
lečnosti i kultury. Všem společné bylo přesvědčení, že se křesťanská víra
nemůže vyžít jen v osobním, nýbrž nezbytně i v církevním a společen
ském rozměru života. Soustředěné zaměření ke “Království Božímu a
jeho spravedlnosti” je vedlo k úsilí o všestrannou obnovu, v naději, kte
rou Jan Želivský vyjadřoval výrazným heslem: Status mundi re
novabitur (stav světa se obnoví).
Některé rysy takového myšlení a jednání se mohou v odstupu času je
vit jako příliš entusiastické, sektářské a málo realistické. Vskutku jsou
v české reformaci (např. mezi Tábory) prvky apokalypticky-blouznivé
či zákonické. Některé předpoklady a důsledky vyžadují teologické ujas
nění a revizi. Reformace 16. století se o to přičinila a její teologické ko
rektury nebyly v pozdějším vývoji české reformace oslyšeny. Podnes
jsou aktuální.
A přece by bylo bláhové, kdybychom pro nutnou kritiku nejas
ností a výstřelků podcenili trvalý přínos a výzvu této reformace: pře
devším její poznání, že skutečná a vážná obnova církve - tedy “radi
kální obnova” - je nemyslitelná bez sociálně-kritické a sociálně-podnětné dimenze. Jinak řečeno: požadavek tvořivé obnovy (“semper
reformanda”) neplatí jen pro oblast učení a církevní teorie, nýbrž se
vztahuje i na otázku věrohodného životního slohu a praktického úsilí
církve - a to jak pokud jde o osobní život křesťanů, tak i pokud jde o cír
kevní instituce. Mohutný program Komenského Všenápravy a celá je
ho Porada o nápravě lidských záležitostí je zvláště přesvědčivým příkla
dem trvalé platnosti a živé aktuality teologického odkazu české refor
mace.
2. V čem tkví její ekumenický význam? Specifické charisma české
reformace zasluhuje pozornosti především - i když ne výlučně - v rodině
reformačních církví. Nebylo jistým pokušením velkých refor
mátorů 16. století, že se jejich reformační zápas jednostranně zaměřo
val na oblast učení a vnitřní život církve? Nedálo se tak výlučně. Zvláš
tě kalvínské hnutí neztrácelo ze zřetele sociální, ano občansky-politickou odpovědnost křesťanů. Při pohledu na reformaci jako celek je však
jisté zúžení hlediska patrné.
To platí zvláště o luterských církvích. Jejich ekumenický význam a
přínos v oblasti teologie a zbožnosti je nesporný. Nedávné velké výročí
Lutherovo to zřetelně připomnělo i v pracích katolických badatelů. Ne
lze však přehlédnout ani stíny ve vývoji této reformace. Myslím právě
na problematické tendence pokud jde o sociální a politickou odpověd
nost křesťanů a církve, především v německém luterství. Lutherovo
jednostranné a strohé odmítnutí selských skupin, dožadujících se so
ciální aplikace reformační zvěsti o křesťanské svobodě, je symptomatic
ké. Nechci nijak podceňovat složitost a obtíže Lutherova rozhodnutí v
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dané historické chvíli. Není však sporu, že toto rozhodnutí zatížilo bu
doucí vývoj v dějinách (německého) protestantismu: učení o “dvou ří
ších”, církevní a občanské, z nichž jen první spadá pod přímou normu
evangelia, zatímco druhá patří do výlučné kompetence vrchnosti, stabi
lizovalo neblaze toto zúžení křesťanovy společenské odpovědnosti. Zde
chyběl korigující hlas české reformace, příliš brzy mocensky umlčené
a teologicky ve velkých reformačních církvích nadlouho podceněné.
Pozitivní hodnocení přínosu české reformace, tak jak k němu dochází
také výraznější přítomností české teologie na mezinárodním polije dnes v
ekumenickém zájmu. Zde nemyslím už jen na rodinu reformačních církví,
nýbrž na celé spektrum současného ekumenického hnutí. V eku
menickém křesťanstvu dnes dochází takřka na všech stranách ke zvý
šenému, místy bouřlivému zájmu o sociálně-etické otázky. To platí jak
o protestantských, tak o katolických církvích např. v Třetím světě. De
baty o “teologii osvobození” jsou jen “špičkou ledovce”. Zároveň, v
reakci na sociální vření, rostou v církvích při pohledu na politickou
angažovanost církevních představitelů obavy, aby nedošlo k teologic
kému “skluzu”. V mnohých církvích jsme pak svědky nebezpečné pola
rizace.
Více než kdy jindy vyžaduje tato situace v ekumenickém křesťanstvu
soustředěné teologické reflexe. Tváří v tvář problémům, které ohrožují
celé světadíly, ano celé lidstvo, nemohou církve zůstat stranou a obírat
se jenom svými vnitřními problémy. Avšak jejich ekumenická a sociál
ní angažovanost je jen tehdy věrohodná a tím i účinná, je-li odpovědně
zdůvodněna z vlastních zdrojů. Aktivismus bez duchovní discipliny a
teologické koncentrace je jen krátkodechá a bezpomocná operace. Zde
má teologická práce svůj nesporný a aktuální význam. Avšak ekume
nická teologie bude sotva schopna splnit svůj úkol, nerozhlédne-li se
pozorně “po svém domě” a nevyužije-li všech zdrojů obnovy, tak jak by
ly v dějinách křesťanstva vytvářeny a vyzkoušeny. Mnohé z těch, jež by
ly v hlavním proudu církevních dějin spíše podceněny, by se mohly pro
kázat zvláště slibné. Jsem přesvědčen - a potvrzuje to má zkušenost z
teologické i ekumenické práce na Východě i na Západě - že osobitý hlas
české reformace je jeden z takových plodných, neprávem nedoceněných
zdrojů. V bohaté polyfonii ekumenického křesťanstva zasluhuje - pro
čištěn a aktualizován - obnovené pozornosti.

“K odpovědnosti náleží volat stát na cestu práva i tak, že odmítnu práv
ní ustanovení, které je s lidským právem v rozporu. Stát by neměl činit
rozhodnutí, které by občany nutilo na cestu neposlušnosti.
Božena Komárkova, 1952
(Křesťan a stát)
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Evropa - náš osud a naše naděje
Karel Skalický, Řím

Nemůže být pochyby o tom, že zárodek, z něhož vyrůstá moderní
evropská civilizace, je ve středověké křesťanské Evropě. Jaké složky se
podílely na jejím zformování?
Z hlediska historického lze rozlišit čtyři různé přínosy, jež se spojují
v jednu originální, ale nesnadnou syntézu:
1) přínos náboženský, představovaný křesťanstvím, nakolik se od
štěpilo náboženským rozkolem od judaismu, za jehož naplnění se pova
žuje a prohlašuje,
2) přínos kulturní, představovaný bohatstvím řeckého a helénského
ducha,
3) přínos politický, představovaný římským impériem, jeho právnic
kým smyslem (viz římské právo), a - bohužel - též poznamenaný jeho
dualismem: Řím-Cařihrad,
4) přínos etnický, jejž dodávají mladé barbarské národy převážně indoevropské rasy (Keltové, Anglové, Sasové, Germáni, Slované) a v
menší míře altajské rasy (Maďaři, Tataři, Turci).
Z hlediska filozoficko-náboženského myšlení se sbíhají ve středově
ké evropské kultuře tři různé (a doplňující se) ideje člověka:
1) idea řecká, podle níž člověk je živočich obdařený rozumem, jehož
nejvyšší důstojnost spočívá v myšlení,
2) idea hebrejská, podle níž je člověk svobodný jedinec stojící v osob
ním vztahu k Bohu a jehož nejvyšší “spravedlnost” či mravnost je v dob
rovolném poslouchání Božího zákona, a nakonec
3) idea křesťanská, podle níž je člověk tvor hříšný a raněný, nicméně
však povolaný k účasti na Božím životě a na svobodě milosti, jehož nej
vyšší dokonalost spočívá v lásce.
Z hlediska společenského projektu se pak středověké politické myšle
ní inspiruje:
1) hebrejskou starozákonní vizí nebeského Jeruzaléma, jenž je stře
dem univerzální náboženské společnosti, utvářející se okolo židovského
národa vedeného novým Davidem,
2) politickou filozofií konstantinovského impéria, podle níž císař, po
chopitelně, není Bůh, aleje zástupce Boha, Věčného krále, Ježíše Kris
ta, pročež je i ochránce Církve, druhý David, jehož úkolem je vést lid
stvo k Bohu.
3) Augustinovým myšlením o Božím městě (De civitate Dei), jehož
zakladatelem a králem je Bůh, a jež zde na zemi žije z víry a putuje tím
to bezbožným světem k věčné vlasti.
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Tvoří se středověké evropské křesťanstvo
Tyto složky se tudíž sbíhají v projektu středověkého křesťanstva, jež
mělo svůj první konkrétní nárys v západním franském císařství Karla
Velikého.
V rozháraných poměrech, jež se vytvořily v důsledku vpádu onoho
“hrozného národa” Longobardů, se utužuje svazek mezi papeži a Kar
lem. Papež Hadrián (772-795) ve svých dopisech Karlu Velikému zdů
razňuje faktický svazek, jenž spojuje krále a papeže, modlí se za jeho
slávu, ujišťuje ho, že už král David se modlil za jeho úspěch, opětovně
mu připomíná, že “vaše úspěšnost je naše bezpečí”, protože “kromě Bo
ha nemáme jiného spolehnutí, než vaše přesilné rámě”.
Papež se obrací na Karla jako na velikého krále ustanoveného Bohem
k záchraně Církve a římského lidu, jejichž ochranu mu papež z vůle Bo
ží a svatého Petra svěřuje. Proto “korunovace císaře Karla, kterou mu
Lev III. v roce 800 udělil -jak píše Gilson - nebyla leč oficiální konsakrací funkce ‘ochránce Církve’, kterou mu přiřkl už Hadrián I. Neví se dob
ře, od koho vyšla iniciativa k tomuto počinu, ani jaký význam mu při
kládal papež a císař; rozpaky, v nichž tu historie stojí před touto událos
tí, jsou nejlepším výrazem dvojznačnosti této situace”.

Pax Christiana
S konstantinovským spojenectvím mezi Církví a Říší, Církev na sebe vza
la zodpovědnost za “římský mír” (pax romana), dávajíc mu tak skrze křes
ťanskou víru hlubší smysl; nyní pax romana klade ono společné pouto,
jež má sjednocovat lidstvo nikoliv do jedné společné kultury, nýbrž do
jedné společné víry. Orbis terrarum, zemský okrsek, se dříve opíral o ro
zum a o kulturu, zatímco se nyní stává všeobecným společenstvím věří
cích. Pax romana se stávápax christiana. Papežové, počínajíce Mikulá
šem I. (858-867) si začínají uvědomovat, že stojí v čele nesmírného li
du, jakéhosi “politického společenství všech křesťanů jako takových”
(J. Rupp). Křesťanstvo v dopisech Jana VIII. (872-882) znamená
mnohdy takovou společnost srovnatelnou s impériem, jenom ještě roz
sáhlejší než toto, jehož hlavním městem je Řím. Slova sv. Augustina, že
“všichni křesťané mají jednu republiku”, se stávají nanejvýš aktuální
politickou myšlenkou. V důsledku toho Jan VIII. nařčený svými od
půrci, že se dělá vládcem celého světa, definuje římskou církev jako tu,
jež “má autoritu nade všemi národy a k níž národy celého světa lnou ja
ko k jedné jediné matce a jedné jediné hlavě.” Proto “připojit tímto
způsobem k římské církvi netoliko ostatní církve, nýbrž i národy”, zna
mená ustavit samo těleso křesťanstva.

Gregoriánská reforma
V tomto postupujícím splývání Církve a Říše zůstával ovšem nevy
řešen jeden základní problém, jenž povede k boji mezi kněžstvím (sa-
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cerdotium) a říší (imperium), problém, jejž možno formulovat asi tak
to: co je součástí čeho, je Říše součástí Církve anebo je Církev součástí
Říše?
Řehoř VII. v bojích o investituru a jeho nástupci dokázali prosadit na
nějaký čas své řešení: “v očích papežů je Říše uvnitř křesťanstva” (E.
Gilson) Tak zvaný dictatus papae je toho nanejvýš jasným výrazem: jen
římský papež má být zván univerzálním (článek 2); jen on může sesazo
vat a rehabilitovat biskupy (čl. 3); jen papež může užívat císařské insig
nie (čl. 8); papež je jediný člověk, jemuž knížata líbají nohu (čl. 9), on je
jediný, jehož jméno je vyslovováno ve všech církvích (čl. 10), jeho jmé
no je jediné na světě (čl. 11), on jediný může sesazovat císaře (čl. 12), on
nemůže být sesazen nikým (čl. 19).
To jsou formulace nejen odvážné, ale někdy i šokující, čteme-li je mi
mo onen dramatický kontext boje za svobodu církve (libertasecclesiae),
v němž se zrodily. Neboť osvobození církve od zeslužebnění říši, to byla
nejhlubší pohnutka gregoriánské reformy, nazývané též “papežskou re
volucí” (E. Rosenstock-Heussy) a považované některými historiky za
počátek velikých evropských revolucí. Sacrum imperium je tak sesaze
no a nahrazeno tím, čemu se začne říkat corpus christianum či respubli
ca christiana. Vzniká nová společnost, jíž odpovídá i nový hospodářský
systém; hospodářská moc feudálů opírající se o pozemkové vlastnictví
a z toho vyplývající nevolnictví je překonána hospodářskou mocí ob
chodníků a městských korporací. Vynořuje se moc reformního kléru,
jenž se stává prvním stavem, a s ním i to, co historici nazvali jménem si
ce dosti neurčitým zato však vžitým, “papežská teokracie”.
Ano, moc císaře byla zlomena a tím byly vytvořeny předpoklady ne
jenom k radikální sekularizaci státu, ale i k jakémusi druhu papežské
ho absolutismu, jenž došel svého nejjasnějšího vyjádření téměř dvě sto
letí po dictatus papae v bule Unam sanctam (1302) Bonifáce VIII.; v
okamžiku ovšem - a to třeba připomenout - kdy se na monolitu papež
ské moci začaly objevovat povážlivé trhliny.
Církev má podle Bonifáce VIII. nejen moc duchovní (duchovní meč),
ale i moc časnou (časný meč). “Obojí (meč) je...v moci církve, i duchov
ní meč, i ten hmotný. Tento však je používán pro církev, onen pak od
církve. Onen kněžskou rukou, tento rukou králů a vojáků, avšak na po
kyn a dopuštění kněze.”
Toto pojetí chápe křesťanské krále a vojenskou třídu jako nástroj
obrany jednak církve (včetně jednoty víry), jednak pokoje křesťanstva.
První povinnost knížat tudíž spočívá v udržování jim svěřeného lidu v
poslušnosti křesťanské víře, ba dokonce i v pravověrnosti. “Oni, jakož
to světské rameno církve, musí potírat kacířství a rozkoly, a uznávat
pravomoc kléru nad vším křesťanským lidem. Za druhé křesťanská kní
žata měla za úkol zajišťovat všemi svými prostředky šíření křesťanské

23

ho náboženství v pohanském světě a bránit křesťanský lid před nepřá
telskými vpády, především ze strany islámu.

Hřích papežství: papismus
Nelze popřít, že gregoriánská reforma čili papežská revoluce a její
projekt “křesťanského míru” (pax Christiana) měla pozoruhodnou ar
chitektonickou sílu, jež se projevila jak na rovině politické, především v
době Inocence III (1198-1216), tak na rovině kulturní, kde vytváří vel
kolepá díla stavitelská (katedrály), básnická (Dante) a myslitelská (teo
logické sumy). Měla kromě toho i důsledky emancipační, neboť umož
nila nezávislost měst a komunální hnutí. “Lze říci, že svoboda měst...je
vázána na gregoriánskou reformu. Byla to města, jež zvítězila nad císaři
s podporou papežů.”
Záhy se však projevila i stinná stránka této velkolepé stavby. Nikdo,
jak se mi zdá, ji nevyslovil lépe než Vladimír Sergejevič Solovjev, který
rozlišuje za tím účelem mezi papežstvím, jež je božského původu a tedy
dobré a nutné, a papismem, jenž je autoritářskou deformací papežství,
nezdravě lnoucího k vlastnímu panování, jež hájí, je-li to nutné, i silou
zbraní, proměňujíc tak církev bojující v církev válčící.
“Dějinné deformace katolicismu - píše Solovjev - jsou pro nás pouč
né. Papežství prosazuje jednotu bojující církve pomocí soustředění du
chovní moci, a v tomto tvrzení je určitá pravda. Avšak vycházeje z této
pravdy, papismus začal potlačovat nezávislost místních církví a zde by
la jeho první chyba: církevní rozkol ukázal, že církev nemůže být drže
na pohromadě silou.
Papežství tvrdí, že stát a občanská společnost se musí podřídit moci
církevní povolané k tomu, aby vládla světu ve jménu a silou toho, jenž
přemohl svět; a i v tomto tvrzení je určitá pravda. Avšak papismus usi
loval o nadvládu světskou nad knížaty a nad mocnostmi světskými, ne
svobodnou energií duchovního člověka, jenž přemohl svět, nýbrž těles
ným a otrockým násilím, a v tom byla jeho druhá chyba. V odpověď na
to vítězství laické moci v celém křesťanském světě dokázalo, že církev
nemůže vládnout světu silou.
A nakonec papežství tvrdí, že duchovní moc církve je povolána vést
všechny lidi po cestě spásy a že každý člověk je povinen podřídit se nejvyšší moci církve; i v tomto tvrzení je určitá pravda. Avšak papismus si
chtěl podrobenost lidského svědomí vynutit, chtěl vnutit duši svou
vlastní autoritu vnějšími prostředky, a zde je jeho třetí chyba. V odpo
věď na to povstal protestantismus a dokázal, že člověk nemůže být spa
sen z donucení.”
Všechny tyto deformace středověkého “katolického projektu”, nako
lik vyšel z gregoriánské reformy, se mohou konec konců svést najeden
společný jmenovatel: nevyřešený či nedořešený problém povahy a vý
konu duchovní moci. To nakonec vedlo ke zhroucení středověkého
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křesťanstva, drásaného východním rozkolem, bojem mezi papežstvím a
císařstvím, avignonským zajetím papežství, velikým západním rozko
lem uvnitř papežství samého (dvojpapežství a později dokonce trojpapežství), náboženskými válkami ad intra proti kacířům a ad extra pro
ti musulmanům, a nakonec rozdělením západního křesťanstva na dva
nepřátelské bloky: katolický a protestantský, jež pak vedlo ještě k dal
ším náboženským válkám mezi samými křesťany.
Emancipační tendence
Avšak to, co se mohlo zdát porážkou a zánikem celé jedné civilizace,
se ukázalo být jen porodními bolestmi, v nichž se za nesčíslných rozporů
rodila z kukly středověkého křesťanstva moderní Evropa.
Středověká hereze kritizuje světské panování kléru; proti principu
apoštolské posloupnosti staví ideál následování apoštolů (H. Grundmann) a proti eklesiologii církve příliš viditelné staví eklesiologii církve
příliš neviditelné.
Renesance holandská a italská s sebou nese široké odklerikalizování
kultury. Velicí humanisté nejsou už výhradně mniši či klerici, ale laici.
Reformace s sebou nese netoliko rozsáhlou sekularizaci církevních
statků, to znamená, jejich vyvlastnění ve prospěch šlechty, ale i zdůraz
nění svobody křesťana vůči církevní hierarchii, jakož i myšlenku vše
obecného kněžství věřících.
Racionalismus si klade za úkol osvobodit filozofické myšlení a vě
decké bádání od církevní cenzury a prohlašuje nezcizitelné právo na
svobodu svědomí.
Hospodářské podnikání se snaží nějak obejít zákaz lichvy církví více
krát opakovaný, čímž vytváří předpoklady moderního kapitalismu.
Vědecképokusnictvía pozorování se hájí proti podezření a obžalobě
z čarodějnictví a magie a proměňuje novými technikami nejrůznější
oblasti lidské činnosti, ba přetváří sám obraz vesmíru (heliocentrismus).
I církevní hierarchie, dědička gregoriánské reformy-revoluce, podléhá
bohužel psycho-sociologickému zákonu, podle něhož revolucionáři se
po vítězném převzetí moci stávají konzervátory vlastní revoluce; proto
se ve své směrodatné většině staví proti těmto emancipačním tenden
cím, dovolávajíce se stále a vytrvale velikých ideálů boje za svobodu
církve. Ve všem novém, co přichází, vidí především ohrožení této svo
body a daného řádu; a nebezpečí ovšem nechybí.

Evropa v expanzi
Evropa na periferii civilizace
Křesťanská Evropa rozdělená tolika řevnivostmi a zdánlivě v rozkla
du je mimo to kolem roku 1500 na periferii civilizovaného světa. Jen
stěží se může srovnávat s čínským impériem Mingů, jež je nejmocnějším
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a nejpokročilejším státem té doby, ani se vznikajícími říšemi muslimů:
říší Osmanskou, říší perských Safávovců a indickou říší Mogulů. Zvláš
tě Osmanské impérium se stává po dobytí Egypta největší muslimskou
mocností té doby, a jak osmanští tak evropští kronikáři dosvědčují
skvělost veřejných budov, velkolepost velikých císařských mešit a výtečnost správních, podpůrných a kulturních zařízení. Až do dob Voltairových se bude Turecko a Čína považovat za vzor civilizovaného ži
vota, k němuž Evropa může vzhlížet jen se závistí a úctou.
Evropa dobývá svět
Avšak i přes tuto nižší civilizační úroveň Evropy ve srovnání s civili
zací islámskou a čínskou, rok 1500 lze považovat za počátek evropské
expanze a počátek nové éry v dějinách světa. Evropskou civilizaci lze
v této periodě přirovnat k srdci, jež prožívá gigantickou diastolu.
Byla-li před rokem 1500 evropská civilizace podstatně suchozemská,
nyní se obrací k moři, objevuje nové světadíly a zavádí mořskou dopra
vu; dějinná scéna se rozšiřuje o oblasti, které dosud žily v prehistorické
izolaci. Evropa se vrhá na ostatek světa a v období tří staletí ho dobude.
Evropská expanze směřuje na východ a na západ. Postupuje na zá
pad, do Ameriky, prostřednictvím španělských, portugalských, anglic
kých, francouzských a holandských kolonizátorů, zakládajících v no
vém světě své kolonie a dovážejících z Afriky levnou pracovní sílu čer
ných otroků. Směřuje však i na východ, do severní Asie (Sibiř), díky
rychlému rozmachu moskevského vévodství, jemuž se konečně podaři
lo po staletých bojích zlomit mongolské jho, takže se nyní šíří bez pře
kážek za Ural, dosahujíc roku 1649 pobřeží Pacifiku a odvažujíc se na
čas zajít přes Beringovu úžinu až na americký kontinent, kde proniká
přes Aljašku až k Fort Ross v Kalifornii (1812). A tak se uzavírá prste
nec, jímž evropská civilizace sevřela naši planetu. Začíná epocha planetarizace evropské civilizace.

Krize pastorálního poslání církve
Nyní však Evropa postrádá ono byť tak křehké jednotící pouto, jímž
bylo ve středověku papežství a jeho univerzalistické pojetí. Nauka Ře
hoře VII. (dictatus pape) a Bonifáce VIII. (Unam sanctam), podle níž
nejenom moc duchovní, ale i světská je v moci církve, se stala anachro
nistickou a přežívá už jen v hlavách určité části katolické hierarchie. A
právě tato nostalgie, touha po té “zlaté době” křesťanství, jí brání správ
ně číst znamení doby a vytyčovat prozíravé směrnice opravdu pastorál
ního rázu. Téměř pravidelně zastává situace a režimy, jež budou budou
cím vývojem smeteny. Tak vzniká hluboká krize pastorálnosti, kterou
se bude teprve Druhý vatikánský koncil snažit účinně překonat.
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Doba nacionalismů, imperialismů a revolucí
Avšak to nejhorší mělo ještě přijít. S evropskou expanzí, jež rozdělila
svět mezi evropské mocnosti, dochází i k rozkladu Evropy pod tlakem
nacionalismů, které neúprosně směřují k “sakralizaci národa a k nacionalizaci sakrálna” (E. Poulat). Tendence k vytváření národních církví,
jež z toho vznikají, působí netoliko v okruhu protestanství, ale proni
kají i do katolické církve, kde se projevují ve Francii jako gallikanismus,
v Německu jako febronianismus a v císařství rakouskouherském jako
josefinismus.
Evropská expanze je provázena nesčetnými boji a soupeřením o he
gemonii mezi různými evropskými mocnostmi v rozličných částech ze
měkoule. Španělský imperialismus se střetává s portugalským, fran
couzský imperialismus naráží na anglický, ruský imperialismus hledá
přístup k moři a bojuje o prvenství nad Baltickým mořem se Švédskem.
Nejvyšší moc a úloha rozhodčího nepatří už papežům, ale nejsilnějšímu
mocnáři: králi španělskému, císaři rakouskému, králi francouzskému,
králi anglickému.
Soupeření mezi mocnostmi se ještě komplikuje bojem mezi evropský
mi společenskými třídami: vzestup měšťanstva zahajuje s Francouz
skou revolucí celý řetěz revolucí, které v rozmezí jednoho století změní
politickou tvářnost Evropy. Monarchie jsou nahraženy republikami.
Ideálem této revoluční vlny není svoboda církve, jako tomu bylo v pří
padě gregoriánské reformy, ani svoboda křesťana, jak tomu bylo v pří
padě protestantské reformace, ale svoboda kteréhokoli člověka ve spo
lečnosti, svoboda občana, libertas civica.
Jaké jsou důsledky tohoto revolučního kvasu? První, dosti prchavý, byť
v tom okamžiku ohromující, je napoleonská expanze, jež byla nakonec
udušena Posvátnou aliancí katolického Rakouska, pravoslavného
Ruska a luteránského Pruska. Druhý výsledek, mnohem trvanlivější,
spočívá v tom, že pomohl průmyslové revoluci, jež se započala v Anglii,
razit si cestu i na kontinentě. Třetí důsledek spočívá pak v tom, že ná
rodnostní stát se v evropském povědomí stále více zabydluje, takže vy
volává krizi nadnárodních států, jakým je například císařství Rakouskouherské. Čtvrtý důsledek je dán tím, že laická kultura vůbec nepřihlí
ží k naukovým předpisům církve a požaduje křesťanství “rozumné”
(často se hovoří o “filozofii Kristově”) případně prosazuje osvícený
deismus nebo dokonce vědecký ateismus, jako to činí někteří francouz
ští encyklopedisté.

Konec Eurocentrismu
Evropská expanze však dosahuje vrcholu s rozmachem německé mo
ci a s tzv. druhou industrializací, jež produkuje jako dialektickou zplo
dinu plutokracie proletariát a s ním hnutí a myšlení socialistické. Rodí
se nový antagonismus mezi proletariátem a buržoazií. Dvě nové síly tu
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díž usilují o přerovnání ustanoveného “řádu”: německý nacionalismus
a socialistické hnutí.
Nietzsche podává diagnózu duchovního stavu Evropy v tomto oka
mžiku a hovoří o smrti Boha a o vpádu nihilismu, jenž se projevuje jako
bezmezná vůle k moci.
Rozdělení podle nacionalismů
Poslední kapitola evropského dramatu je pak dána: 1) procesem dekolonizace, jenž se začal prohlášením Spojených států amerických za
svéprávní státní jednotku, nezávislou na své mateřské vlasti (Anglii)
2) herkulovským pokusem Německa uskutečnit silou nové uspořádání
Evropy (první světová válka), který, byť potlačen, uvedl do pohybu tře
tí proces, 3) totiž ono zvláštní prolnutí socialistického hnutí, jež se v
Rusku proměnilo v bolševismus, s ruským nacionalismem. Tento pro
ces, jenž se započal Říjnovou revolucí, byl jen urychlen novým němec
kým pokusem zvrátit daný evropský pořádek (druhá světová válka),
neboť sovětský odboj nebyl myšlen ani propagován stalinským reži
mem jako boj za obranu komunismu, nýbrž jako "velká vlastenecká
válka”, v níž znovu ožívají slavné tradice velkých vojenských počinů
Alexandra Něvského, Dimitrije Donského, Petra Velikého, generála
Kutuzova atd.
Druhý světový konflikt, jímž se definitivně uzavřela epocha eurocentrismu, nebyl tudíž ani tak střetnutím dvou společenských systémů kapitalismu s komunismem - jako spíš střetnutí dvou nacionalismů:
německého, jenž chtěl zvrátit daný stav a nastolit “nový řád” na “tisíc
let” (jaký to podivný millenarismus!); a nacionalismu ruského, jenž spo
jiv se s parlamentními demokraciemi anglickou a americkou, nastolil
po porážce “Třetí říše” ve východní a střední Evropě nový řád na věčné
časy”, (jaký to podivný eschatologismus!). Evropa je od tohoto okamži
ku rozdělena na dvě části, linií, jež není nikterak pomyslná, ale tvrdě
konkrétní a skutečná a které se začne říkat železná opona. Východní
část je redukována na satelita euroasijské velmoci Sovětského svazu,
západní část na jakési “antemurale” (předhradí) v politice containmentu vedené americkou velmocí, obávající se sovětského expancionismu.
Od tohoto okamžiku rozdělení Evropy neprobíhá podle nacionalis
mů, ale podle společenských systémů, které, i když mají - mluveno z dě
jinné perspektivy - společné křesťanské zázemí, jsou naprosto odlišné.

Rozdělení podle společenských systémů
Americký systém je poměrně mladý, bez velké přítěže dějin, a proto
stále poněkud naivní. Zrodil se z přičinění evropských kolonizátorů a
průkopníků, lidí tvrdých, odvážných, pilných a plných iniciativy, kteří
ve své otčině trpěli bídou a často i náboženským pronásledováním a
proto toužili po svobodě a blahobytu, jejž považovali za znamení Bo
žího požehnání. Tato emigrace do Nového světa neprobíhala podle kri
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térií národnostních nebo náboženských nebo jakkoli ideologických,
nýbrž čistě osobních. Jen ten odchází, kdo chce a kdo má kuráž. Lidé
různých vyznání a dokonce i různých věr se tak najednou ocitají před
společnými problémy přežití a boje s přírodou a často i s domorodým
obyvatelstvem. Potřeba náboženské snášenlivosti se stává kategoric
kým imperativem. Rodí se pluralistická společnost, jež nežije podle
principu cuius regio eins religio. Její křesťanství se neudržuje v lidu skr
ze pastorační dílo velikých klášterů a kléru ustaveného jako společen
ská třída, nýbrž skrze tento lid sám, skrze rodinu, skrze početné kaza
tele, pastory, misionáře, kteří sdílejí ve všem životní trampoty kolonizátorů. Je to křesťanství poznamenané ideály boje za libertas Christiana,
ideály revoluce, kterou Angličané nazývají “glorious revolution”
(1688), ale především anglické puritánské revoluce (1640-1660), která
je v tom dědičkou reformace a její předehry - revoluce husitské.
Myšlenky vyslovené Jeffersonem v Deklaraci Nezávislosti (1776) vy
šly z puritánské revoluce: “Považujeme za zřejmé tyto pravdy: všichni
lidé byli stvořeni rovnými; jsou obdařeni od Stvořitele určitými nezcizitelnými právy, mezi nimiž je právo na život, na svobodu a na vyhledá
vání štěstí. Vlády jsou utvářeny proto, aby zajišťovaly tato práva a je
jich spravedlivá moc pochází ze souhlasu těch, jimž se vládne...” Spo
lečnost sestávající z takových lidí, se vyznačuje praktickým smyslem
a pragmatickým duchem; její etika je převážně puritánská (pomož si a
Pánbůh ti pomůže), její názor na život a na svět není ideologicko-dok
trinářský, hodnoty považované za nejdůležitější jsou: osobní iniciati
va a úspěch, měřený především kriteriem finančním, výkonnost a pruž
nost v reagování na příležitosti a sebeprosazení v konkurenci. To umož
ní vznik takové soustavy společenských a politických struktur, jimž se
začne říkat americký kapitalismus.
Sovětský systém, byť i on mladý, pokud jde o nynější politické uspo
řádání se může odvolávat, a vskutku se odvolává, na dlouhou, slavnou
a bouřlivou minulost národa, který se ustavuje jako kulturní subjekt s
křesťanstvím kyjevské Rusi (křest knížete Vladimíra: 988), jejíž dědic
tví, po mongolském zničení (1240), přechází na knížectví Moskevské.
Toto křesťanství, přicházející z Byzance, se udržovalo v lidu převážně
vlivem duchovního vyzařování velikých klášterů a slavnostních boho
služeb, jež se v nich sloužily. Nejstarší ruský život, jeho způsob myšlení
a cítění, je soustředěn v klášteře. “Rusko, staré Rusko, toťruský mnich”
(T.G.Masaryk). Tento národ, jenž žil v pásmu lesů, byl tvrdě konfron
tován s mongolskou mocí, jež byla nositelem stepní civilizace; po staletí
musel snášet mongolské vpády a nájezdy, které ničily velká střediska
obchodu a řemesla, hubily střední měšťanskou třídu a otevíraly ces
tu autokracii, samoděržaví, jež napodobovalo mongolské vládce, jak co
do hospodářského vydírání, tak co do nelítostné krutosti. Pokud jde o
náboženský život, byl tento národ zatažen - v jistém smyslu proti své vů
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li - do východního rozkolu, jenž ho bolestně poznamenal a začal roz
dělovat nevraživostmi a bratrovražednými boji. Hluboce otřesen pá
dem střediska pravoslavného křesťanství, Cařihradu, do rukou “nevě
řících” (muslimů), odváží se pojmout přesvědčení, že je Bohem povolán
udělat z Moskvy Třetí Řím, z něhož by mohlo vyzařovat do celého svě
ta pravé a pravověrné křesťanství (ex oriente lux!). Jeden mnich napíše
za těchto okolností caru Ivanu III: “Moskevská církev, třetí Řím, září
celému světu jasněji než slunce. Dva Římy padly, ale třetí Řím zato pev
ně stojí, a nebude už žádného čtvrtého.”
A opravdu, od tohoto okamžiku počíná pomalý a nezadržitelný růst
Moskevského knížectví, jenž nebyl zastaven ani traumatickým žážitkem bolševické revoluce. Naopak, uchopení moci Novým knížetem
výraz pochází od A. Gramsciho) - komunistickou stranou bolševiků schopnějším a výkonnějším než car, tento růst jen zintenzívňuje, tím že
lidu nasazuje chomout tvrdé discipliny; tuto legitimuje nikoliv pouka
zem na souhlas občanů, jimž vládne, nýbrž ideologicky na základě nau
ky marxismu-leninismu, která představuje stranu jako předvoj proleta
riátu, předurčeného zákonitostí dějin k tomu, aby nastolil blaženou a
spravedlivou beztřídní společnost, prostou vykořisťování a útlaku.
Početný a těžce zkoušený národ má jasné vědomí své velikosti (“jsme
bezměrní, bezměrní, bezměrní jako naše matka Rus”, říká Dostojevský)
a současně i vědomí drásavých rozporů svého vlastního postavení: je to
vidět především na neustálém kolísání mezi izolacionistickým soustře
děním na sebe sama z jedné strany a na horlivém napodobování vzorů
“západního” života a myšlení ze strany druhé. V předvečer velké revo
luce se tyto dvě tendence ruské duše vykrystalizovaly v hnutí slavofilů,
inspirujících se myšlenkou národní a náboženskou, především v jejím
pravoslavném podbarvení, a hnutí “západníků” převážně marxistické
inspirace. Vítězství marxistického hnutí pak vytváří jen další rozpor:
národ, jenž má vlastní staleté křesťanské tradice, je donucen vyznávat
oficiálně ideologii, jež se prohlašuje za protikřesťanskou ba protinábo
ženskou a je ještě k tomu, což je vrchol všeho, “západního” původu.
Systém, který se v takovém duchovním klimatu instaloval, nedůvěřuje
jednotlivci a jeho svobodě, nedůvěřuje spontaneitě, živelnosti, volnému
soutěžení, pročež sází na kolektiv, na plánování a organizaci, na discip
linu a kontrolu. Všecko je poměřováno kánony doktrinářské ideologie
marxismu-leninismu. Vytváří se strana nového typu, která se podobá
ne tak politické straně ve smyslu západním, jako spíš nové církvi, se svý
mi dogmaty, koncily, ceremoniemi,herezemi a dokonce i hranicemi.
Vzhledem k ní neexistuje oblast lidského života, jež by si mohla činit ná
rok na autonomii. Ani věda, ani umění, ani náboženství nemohou ve
vztahu k ní požadovat nezávislost. Všecko musí spolupůsobit k dosaže
ní cíle, jejž Strana sleduje. Sama státní moc, umocněná do krajnosti,
byla úplně podřízena Straně, jež ji používá jako svého učenlivého ná-
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stroje. Rodí se tak systém, který není jen obyčejnou diktaturou, ani jen
autoritářským režimem, nýbrž systémem totalitním, jedním obrov
ským klášterem bez Krista.
Jde tudíž o dva globální systémy, hluboce rozdílné, představující dvě
polarizace, dva deriváty evropské kultury, jež soupeří o svět, neboť kaž
dý z nich představuje jeden projekt planetarizace evropské civilizace
opírající se o nesmírný potenciál ekonomický a válečný spravovaný
vládnoucími elitami, rozdělenými hlubokou vzájemnou nedůvěrou,
která vede do začarovaného kruhu závodů ve zbrojení, tak hodného od
souzení jako i zdánlivě nevyhnutelného.
Sociologická fraktura
Mohli bychom v tomto okamžiku formulovat hypotézu, že kořeny
dnešního rozdělení světa na dva systémy tkví v oné sociologické fraktu
ře, jež se vytvořila uvnitř konstantinovského křesťanství mezi “profán
ním” světem křesťanských laiků a mezi “posvátným okrskem” kláštera
a jeho mnišských a klerikálních elit; fraktura, jež na Západě vyvolala
tragickou trhlinu reformace. Život amerického lidu, živený především
pluralistickou religiozitou, převážně protestantskou a celkově laickou a
individualistickou, je živnou půdou pro formování severoamerického
systému založeného na soukromém vlastnictví a tomu odpovídající svo
bodě jednotlivce. Život ruského lidu, prodchnutý religiozitou ortodox
ní, živenou v lidu téměř úplně z klášterů, jež představují jakýsi druh
“křesťanství mnišského a komunitního” (car byl nazýván baťuška, což
je zdrobnělina opata), se zdá být živnou půdou pro zavedení systému,
který usiluje o totální socializaci individua skrze jeho totální vyvlastnění; a tudíž o jakousi gigantickou, globální a sekularizovanou monasterizaci či zklášternění života.
Odtud se tudíž zdá, že vyrůstá dnešní krize evropského povědomí:
vklíněno mezi dvě úskalí, nedůvěřivé (ve své pestrobarevné antiklerikální komponentě vůči církvi a křesťanství; nedůvěřivé (ve své kompo
nentě socialistické) vůči americkému způsobu života a jeho hodnotám:
nedůvěřivé nakonec (ve své komponentě křesťanské, socialistické a li
berální) vůči příslibům marx-leninského totalitarismu, evropské pově
domí je paralyzováno, postrádajíc potřebnou mravní sílu k rozhodnu
tím a postojům pevným a důsledným.

Vyhlídky do budoucna
Avšak právě v tomto krajním patu, do něhož Evropa zabředla, okou
šejíc tak na vlastní kůži hořkou pravdu slov a evangelia: co prospěje
člověku (případně civilizaci), když získá celý svět, ale ztratí svou vlastní
duši, právě v tomto patu se zažehla jiskřička naděje. Po druhé světové
válce, především přičiněním tří křesťanských demokratů, Alcide de
Gasperiho, Konráda Adenauera a Roberta Schumana, ale i jiných
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osobností jako byli Monnet, Sforza, Spaak, Denis de Rougemont atd.,
se zrodil projekt evropské integrace, jenž může sloužit za základ nového
rozmachu, ale tentokrát orientovaného správným směrem. Prodchnuti
touhou po evropském usmíření, zamýšleli tuto integraci tak, že se měla
uskutečňovat postupně, tím že by se vytvářely stále nové solidarity, po
čínajíc celní unií, přes společný trh, až k jednotné měně a k jednotě poli
tické.
Tento rozvážný a realistický přístup dosáhl bezpochyby cenných vý
sledků. Nicméně se zdá, že současná krize evropské integrace je něco
víc, než jenom chvilkové pozdržení z důvodů nepředvídaných různic
mezi státy ohledně té či oné společné politiky. Možno souhlasit s tím, co
tvrdí Jacques Vandamme; podle něho jde o krizi významu, což zname
ná, že evropská jednota nevznikne automaticky jako výsledek souhry
vnějších okolností a zájmů (jež možno konec konců převést na zájmy
hmotné a partikulární), nýbrž jako výsledek nové a silné inspirace, jež
vytvoří vůli působit na dějiny.
V tomto smyslu se zdá směřovat i prohlášení předsedů evropských
biskupských konferencí, v němž se říká: “Je zapotřebí znát pohnutky,
inspirující základy budování Evropy Devíti. Jde snad o to, aby se po
kračovalo v úsilí o smíření, v němž se započalo hned po poslední válce,
a jež nebylo nikdy dostatečně uskutečněno? Nebo snad jde o to, aby se
napomáhalo vytvořit mírové ovzduší uvnitř Evropského společenství?
Nebo aby se umožňovala lepší hospodářská a kulturní výměna mezi ze
měmi? Jde jistě o chvályhodné cíle, ale ty se nám zdají ještě nedostateč
né. Nesmí nám zastřít skutečnost, že člověk má hlubší a podstatnější
tužby.” Proto Pavel VI. neváhal říci, že “jedině křesťanská civilizace, z
níž se Evropa zrodila, může zachránit tento kontinent od pocitu prázd
noty, jímž trpí.” A Jan Pavel II. připojuje: “Není pochyby o tom, že zá
kladem Evropy je u jejího lidu obraz člověka, jejž nám zůstavilo křes
ťanské zjevení a jejž katolická církev nepřestává zvěstovat a mu slou
žit... Tento obraz člověka poznamenal zvláštním způsobem evropskou
kulturu a bude nám neustále základním principem jakékoliv lidské dů
stojnosti. Na tomto základě je tudíž třeba budovat Evropu lidí a náro
dů, a nejenom na základě hmotného a technického pokroku.”

Závěry
Nuže, tato nová inspirace, o níž jsme hovořili, není jenom postulá
tem. Ona už existuje a začíná nabývat určitějších obrysů. Poučená chy
bami a hříchy minulosti, snaží se překonat nejenom jednostranné pola
rizace mezi oběma systémy, ale i to, co přispělo k jejich zformování.
1) Všude je patrný sklon k překonání oné neblahé “sociologické frak
tury” mezi klérem a laictvem. Teologické distinkce nesmí vytvářet so
ciologická rozdělení či dokonce protiklady. Primát duchovna v sobě
ještě nezahrnuje primát klerikálna. Odtud se odvozuje nový styl výko

32

nu duchovní moci, která, jelikož svou podstatou směřuje nikoliv k čas
nému sebestvrzování církevní instituce, ale k stvrzování hodnot Božího
království, snaží se vyhnout všemu, co by mohlo zavánět klerikálním
panstvím a “posvátným manažerismem”. Věrohodnost křesťanství tvá
ří v tvář nekřesťanskému světu závisí v první řadě na praxi a výkonu du
chovní moci a až v druhé řadě na teoriích apologetických manuálů. Solovjevovy připomínky k tomu si uchovávají ještě dnes svou platnost a
aktuálnost.
2) Z toho vyplývá druhý úkol současného křesťanstva: rozdělení křes
ťané nemohou být činitelem jednoty. Proto první povinností dnešního
křesťanstva, jak ještě tvrdí Solovjev, je znovu nastolení církevní jedno
ty. “Po konečném církevním rozkolu - poznamenává Solovjev - jedno
strannosti byzantinismu a latinismu, zbaveny brzdivých vlivů církevní
ho společenství, rozbujely se ve své výlučnosti. Zbožný kvietismus By
zance nepodpíraný energickou autoritou Říma vydal křesťanský vý
chod za kořist nekřesťanskému náboženství; žárlivá ambice a výkon
nostní energie Říma, zbavená umírňujícího vlivu východní kontemplace, nedovedla uchránit křesťanský Západ před zcestnými ideami proti
křesťanského iluminismu.” Pokroky dosažené na cestě ekumenismu
jsou nám pohnutkou dobré naděje.
3) Začíná se rýsovat i hutná a solidní filozofie člověka a společnosti,
kterou můžeme nazvat novým personálním a komunitním humanis
mem. Toto nové myšlení, tím že prohlubuje filozofii osoby (persona),
vede k “současnému odmítání jak individualismu tak kolektivismu”a k
tvrzení, že člověk je dvakrát odpovědný, jak vůči svému povolání, tak
vůči své společnosti: je zároveň svéprávný (autonomní) a solidární, zá
roveň svobodný a “angažovaný” (a ne “výhradně svobodný” jako indi
vidualista nebo “výhradně zaangažovaný” jako totalitarista). Lze říci
s Denisem de Rougemontem, že “poslání Evropy je její pojem člověka.
Avšak to je nebezpečný základ:: proto je zapotřebí stálé bdělosti s ohle
dem na tento stěžejní pojem osoby; jeho nepřetržité úchylky směrem k
individualismu bez povinností a k militantnosti bez práv jsou pravé pří
činy našich společenských neštěstí.” “Pod tímto zorným úhlem - podo
týká pak Galeazzi - vypracování ‘komunitního personalismu’, jenž na
šel v Maritainovi svého prvního zastánce a v Mounierovi svého nejpů
sobivějšího šiřitele...představuje jeden z nejopravdovějších a nejvzác
nějších příspěvků k tomu, co bylo nazváno “evropským duchem”.
4) Filozofie osoby, jež překonává jak liberální individualismus, tak
kolektivismus národního nebo třídního typu (nacismus či komunismus)
a relativizuje zabsolutnění státu, je základem federalistické nauky, jež
se snaží stanovit politické struktury federalistického typu, které jedi
né vytvářejí mír, a jsou schopné zajistit svobodu v řádu.
5) Federalismus s sebou nese požadavek spoluúčasti nejen na úrov
ni politické, ale pokud možno i hospodářské. Úsilí vynaložené v tom
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to směru je mnohotvárné a vzácné a musí být neustále rozvíjeno. Jen
spoluúčastí je člověk vychováván k zodpovědnosti a tedy ke svoboděpro-druhé.
6) Kromě toho dlužno zdůraznit, že tato inspirace je daleka onoho
racionalistického ducha utopií o “nejlepším státě”. “Křesťanský ideál píše Mounier - není utopie postavená proti politickým ‘realismům’;
mluveno s Maritainem, tento ideál je jako květináč, z něho nepřetržitě
vyrůstají ‘konkrétní historické ideály’, které se roubují na lokalizovatelnou a datovatelnou historickou situaci, ve snaze transfigurovat ji ze
vnitř co nejvíc světlem evangelia.” Neboť “světlejší zítřky-jak píše Vác
lav Havel - nejsou záležitostí jakéhosi vzdáleného ‘tam’, ale jsou tu už
odedávna; a jen naše krátkozrakost a slabost nám brání je uvidět a
uskutečňovat je kolem nás a v nás.” Boží království prostě není racio
nální projekt nejlepší společnosti, aleje to skutečnost Krista skrytého
mezi námi.
7) Tato nová inspirace ví, že se nesmí proměnit vlivem pokušení, zva
ného libido dominandi, v nějaké znovudobývání nové hegemonie, ať už
politické nebo ideologické. Personalismus s sebou nese i pluralismus,
a pluralismus s sebou nese dialog, jeho nutnost, vůli k němu a trpělivost
v něm. “Není snad vlastním posláním Evropy - táže se Jean Ladriěre pokoušet se o vynalezení opravdu otevřené společnosti, zakládající se
právě na svých různostech, na svých vnitřních napětích, na kvasu svo
body, jenž v ní bobtná?” Ano, “otevřená společnost je společností kon
trastů a plurality, společností zodpovědnosti a spoluúčasti, společnos
tí iniciativ a kontestací, invence a kritiky, projektu a fantazie, přičině
ní a oddychu (détent), a nakonec společností úsilí a nikoliv syntézy, a tu
díž rizika, výzvy, případně i neúspěchu, neboť výkonnost není nejvyšší
moudrostí, a disciplina není povinností nejzávaznější.” To všechno pat
ří k “civilizaci lásky”, jak o ní hovoříval Pavel VI.

Poznámka redakce:
Tato přednáška byla napsána původně italsky pro mezinárodní sympozium
organizované Papežskou univerzitou lateránskou v Římě a polskou Katolickou
univerzitou lublinskou na téma "Společné křesťanské kořeny evropských náro
dů", jež se konalo ve dnech 3.-7. listopadu 1981 ve Vatikánu. Tam pak byla též
pronesena 4. listopadu pod názvem "La crisi della coscienza europea" a uveřej
něna ve vydání materiálů tohoto sympózia: The Common Christian Roots of the
European Nations. An International Colloquium in the Vatican, Le Mounnier,
nier, Firenze, 2 svazky. V těchto materiálech je také obsažená příslušná doku
mentace.
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Úvahy o budoucnosti křesťanské teologie
Ninian Smart (Lancaster a Santa Barbara)

Vycházím z toho, že křesťanská teologie je činnost; zabýváme se jí
proto, že chceme jasněji či realističtěji vyjádřit povahu víry v Trojici a
taky vysvětlit, co pokládáme za správné postoje z ní vyplývající. Proto
že teologie spočívá na víře a víra je omezena na ty, kdo věří, je mnoho
druhů teologií - každé náboženství má svou. Proto není dobře mluvit o
teologii všeobecně bez označení, o jakou teologii běží. Nuže: v tomto
článku mi jde o teologii křesťanskou.
V poslední době se událo mnoho věcí, které musí podstatně ovlivnit
každou teologii. Jednou novotou je rozmach vědeckého studia nábo
ženství. Jiným novým zjevem je ukončení procesu, který vedl ke globalizaci ekonomiky a k možnosti zničení lidského pokolení válkou. Dal
ší novotou je souběžnost některých trendů ve filozofii vědy, ve vývoji
kapitalismu a v soukromé morálce. Tyto trendy vyúsťují do kritického
individualismu, který bere v potaz etablované autority. Na druhé straně
je tento vývoj doprovázen zdůrazněním etnicity, národního cítění v glo
bální politice: vývoj k takovému typu suverenity, v němž každá etnická
skupina má mít svůj národní stát. Národ se pro mnohé stává společen
stvím nejvyšší důležitosti.
Teologie dosud nenašla styčné pole s vědeckým studiem náboženství.
Nicméně jsou některé užitečné závěry, které ze studia náboženství vy
plývají. Je to za prvé vnitřní pluralismus. Každé náboženství se při
bližším průzkumu ukáže jako soubor několika hnutí. Tudíž není jedno
křesťanství, ale je jich několik. S tím souvisí druhý poznatek, že růz
ná náboženská hnutí se navzájem prolínají: někdy se s nimi mísí i čistě
světské, sekulární ideologie. Za třetí,v současné době existuje mnoho
různých náboženství a my si potřebujeme ujasnit svůj postoj k nim. Za
čtvrté, každé náboženství se projevuje v několika dimenzích: v dimenzi
naučné (doktrinární), v dimenzi obřadů (rituální), v dimenzi mravní
(etické), v dimenzi společenské, která tkví v sociálním významu nábo
ženské příslušnosti, a v dimenzi zkušenostní, která tkví v osobních ná
boženských prožitcích. Za páté, žádné náboženství nemůže pomocí ně
jaké filozofické argumentace prokázat svou převahu vůči jiným nábo
ženstvím; neschopnost uznat tuto skutečnost je nedostatkem každé
teologie.
Vraťme se na chvíli k třetímu bodu, který souvisí s důsledky globalizace, tj. s důsledky toho, že se ve většině velkých měst současného svě
ta stýkají lidé různých kultur a různé víry. Náboženství se tak navzájem
stýkají, čehož důsledkem jsou pokusy o syntézu, popřípadě vznik no
vých náboženských hnutí. Všude tak sílí pluralismus, který zároveň nalé
zá živnou půdu v kritickém individualismu.
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Souběžnost rozličných motivací individualismu vzniká takto: Kapi
talismus zná lidi jenjako spotřebitele a výrobce a každý člověk jejak vý
robcem tak i spotřebitelem. To jest individualismus anonymity. Sou
časně otevřená společnost (a zdá se, že jistý stupeň kapitalismu je posud
pro takovou společnost potřebný) favorizuje individualismus sám o so
bě - s ohledem na důstojnost jednotlivce - ale taky proto, že pomáhá sti
mulovat tvůrčí činnost ve vědě, v technologii atd. Pluralistické společ
nosti podporují privatizaci náboženských organizací spolu s jejich mo
rálními postoji (pokud neodporují etickým hodnotám tolerance a ostat
ních podmínek otevřenosti). Všechno toto přivádí jednotlivce k mož
nosti volby i s ohledem na náboženství. K tomu ještě přistupuje moderní
filozofie vědy, která tím, že zdůrazňuje imaginaci, paradigmata a ově
řitelnost teorií, nás přivádí k dalšímu požadavku kritického zkoumání,
nejzřetelněji zastávaného Karlem Popperem. Jestliže mají být podro
beny kritice vědecké teorie, pak proč ne i jiné názory? Náš výchovný sys
tém tento postoj uznává: nechť mladí hledají svou vlastní cestu spletí
problémů a učiní si svůj vlastní názor.
Důsledkem toho je znepokojivý pokles autority. Jestliže apoštol Pa
vel řekl to či ono, jestliže skutečně napsal ty které řádky, budiž: ale po
třebujeme my v tom sledovat Pavla?
Účinnost kritického individualismu se násobí pluralismem: nábožen
ská příslušnost se ve vzrůstající míře stává záležitostí volby. Kde však
náboženská tradice prolíná vědomí národní osobitosti, tam situace vy
padá zcela jinak. Tam je náboženská příslušnost dána národním uvědo
měním.
Řekl jsem, že pokles autority je znepokojivý. Někteří lidé to tak sku
tečně pociťují. Ale máme to tak hodnotit i my? Já myslím, že ne. S auto
ritou bylo spojováno nejen mnoho hlubokých pravd, nýbrž i absurd
ností. Víra od nás žádá věrnou mysl a srdce. Lze říci: je to sám Bůh, kte
rý v nás vzbudil víru a tak je náš závazek zaručen Bohem a božím zjeve
ním. Ale krajní nejistota panuje ohledně čehokoli, co tvrdíme o Bohu: i
o tom, že v nás vzbuzuje víru.
Nevyhnutelný důsledek této epistemologie je, že společnost má být v
zásadě otevřená a pluralitní. Ctnosti, které taková společnost vyžadu
je, jsou odpovědnost volby a tolerance. To znamená respekt pro ostatní
tradice.
Leč ptám se ozvěnou na Popperovy vývody: jak přicházíme ke kritic
ké teorii své vlastní tradice? Po mém soudu je odpověď dvojí. Na jedné
straně shledáváme, že jsme si zvolili zůstat ve skupině, ve které jsme;
rozhodujeme se pro svou církev. Na druhé straně naše rozhodnutí závi
sí na okolnostech: jsme zrozeni do společnosti s danou tradicí. Náš ná
rok na teologizování (a my všichni to do jisté míry musíme dělat) je dán
tím, že pozitivisticky patříme ke křesťanskému hnutí. Aleje to také věc
volby, protože se můžeme rozhodnout, zda chceme zůstat.
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Ale proč být křesťanem a ne buddhistou? A proč být orientován k
transcendentnu a ne sekulárně? Obě otázky jsou spojité. Než pokusme
se nejprve odpovědět na tu první. Proč nebýt obojí? Samozřejmě neho
dláme žít v příliš mnoha protikladech a je těžké být obojí, pokud se tý
ká doktríny. Ale není třeba zamítat světlo, které z buddhismu přichází.
Tu ovšem vzniká otázka kritérií, jak identifikovat toto světlo. Co je na
ším kamenem mudrců? To je stěžejní otázka, kterou si teologie musí vy
jasnit. A to nás přivádí zpět k problému kritické teorie tradice.
Domnívám se, že otázka kritérií byla rozřešena jak způsobem poziti
vistickým, tak dialektickým. Konec konců musíme se pozitivisticky vra
cet k vlastní tradici, počínajíc Biblí. Ale od té doby, kdy vzniklo mo
derní kriticko-historické studium Bible, první to náznak náboženských
studií v moderním smyslu, důkaz textem se stal nemožným (pokud
ovšem nezaujímáme krajně konzervativní stanovisko). Proč se k této
otázce nepostavit čestně? Jako podrobné vodítko k čemukoli Bible pře
ce není k užitku. Vše co teologie může dělat, je poskytovat obrazy a té
mata (navazuji tady na to, co už dávno uvedl Austin Farrer). Biblických
témat je poměrně málo: je to láska, milost, Kristus, Slovo, Poslední ve
čeře, Kříž atd. Jinak je Bible epistemologicky tolerantní. Jestliže po
stoupíme dále, k otázkám tradice, vynoří se několik dalších témat: Cír
kev, Trojice, Vtělení atd. Úkolem teologie je včlenit tato témata do mo
derních poznatků a zkušeností a tak zapojit do nějaké vhodné koláže.
Protože tato témata nejsou k sobě v nějaké deduktivní souvislosti, or
ganický celek, v němž jsou spředena, vykazuje jistou pružnost. A proto
témata vyvozená z buddhismu mohou být k této koláži přidána. Roz
hodnutí o tom závisí na tenzi, kterou při takovém postupu budeme po
ciťovat. Ale protože je nepravděpodobné, že by se v ostatních nábožen
stvích nevyskytovaly hluboké postřehy, lze křesťanům doporučit, aby
zahrnuli do své koláže témata, která osvětlují náboženskou zkušenost.
Totéž platí o některých tématech obsažených v moderních ideolo
giích, např. moderní pojem lidských práv. Tento pojem se vskutku do
bře srovnává s pojmem božské reflexe v lidskosti. Individualismus a ná
zor, že člověk je stvořen k obrazu božímu, se dobře shodují. Liberální
individualismus ovšem vede k požadavku úplné rovnoprávnosti žen a
tak se dostáváme ke kritice některých aspektů Bible a tradice: A proč
ne?
Proti tomuto postupu se může namítnout, že je příliš subjektivní a
eklektický. Jak se tomu můžeme vyhnout? Je tu jistě zřejmé nebezpečí,
že porušíme ducha své tradice, že podřídíme zjevení vlastním fantaziím
a módním náladám. Proti takovému nebezpečí se musíme dovolat etic
kých kritérií, vyplývajících z naší tradice; s jejich pomocí můžeme po
soudit, jaká témata lze přejmout odjinud. Teologie není jen intelektuál
ní cvičení: je pro větší slávu boží a měla by být provozována v duchu lás
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ky, pokory a hledání pravdy. Legitimnost teologické koláže může být
nejlépe podepřena eticky a to má co činit s naší motivací.
Je důležité si uvědomit, že žijeme ve věku gnóze. Lidé často shledá
vají balet abstrakcí víc přesvědčující než báječné detaily mýtů. Snadně
ji se dají uchvátit Marxem nebo Teilhard de Chardinem než starými po
věstmi. Tak i my, kteří jsme oddáni nějakým těm starým pověstem, mu
síme - chceme-li zdůraznit jejich univerzální smysl - tancovat více ab
straktní a metafyzický balet: naše koláž musí být nějakým typem filozo
fického světového nározu. Náboženství, které má Trojici v centru své
víry, nemůže přece pochybit v tom, že by nepokračovalo v tradici meta
fyziky.
Proto křesťanská teologie musí být tématická (spíše než pouze texto
vá), dialektická a eklektická. Není přece důvodů, proč bychom se nemě
li učit z moderních sekulárních a cizích tradičních zdrojů. Dovolte mi
uvést několik buddhistických témat, která mohou být zpracována do
křesťanské koláže - koláže pak více příhodné pro rodící se světovou kul
turu. Jsou to: myšlenka prozatímní povahy doktrín a obřadů, metoda
meditace, představa světa jako kosmologického toku, ideál spasitelné
ho poslání bódhisattvů a analýza lidské temnoty.
Ale ke křesťanským tématům patří také pojetí dějin. Tady se otvírá
další možnost vývoje teologie, jak se už o to pokusil Zaehner ve svém
spise Concordant Discord. Globální svět si zasluhuje globální dějiny: a
globální dějiny jsou přístupné křesťanské interpretaci. A tato interpre
tace implikuje to, že Bůh pomáhá inspirovat pravdou i v ostatních ná
boženstvích. Doktrína se tak pojí s mýtem, nebo, chcete-li, s širším poje
tím světových dějn nazíraných sub specie aeternitatis.
Musím se teď na chvíli zastavit: můj výklad připouští nepřesnost ar
gumentů pro křesťanský světový názor; uznává, že jeho epistemologie
je stejně nepřesná jako kteréhokoli jiného světového názoru. Z toho
opět vyplývá požadavek pluralismu ve společnosti a velkorysosti vůči
ostatním tradicím, jakož i požadavek pokory v tom, že jsme ochotni
učit se z jiných lidských zkušeností a moudrostí. To dále znamená, že
Bůh se zjevuje v různých dobách a v různých tradicích. Proto se domní
vám, že Barthovská interpretace, evangelická nesmlouvavost a uzavře
ný postoj vůči ostatním vírám je pochybný. Leč nemohu to dokázat.
To co říkám není relativistické: je to jen umírněné ve své epistemolo
gii. Je to něco, čemu říkám umírněný ne relativistický postoj (‘soft nonrelativism’). Po mém soudu teologie potřebuje být tématická, dialektic
ká a umírněně ne relativistická - a přitom pozitivisticky stát na půdě tra
dice a víry v Trojici.
Vize takové koláže je liberální. Epistemologické úsilí směřuje k tole
ranci a k individualismu. Tyto ctnosti jsou více zřejmé v demokratické
společnosti. Přitom však zjišťujeme, že demokracie může trpět slabostí
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trojího druhu, a to jak z křesťanského hlediska tak i z některých hledi
sek jiných.
Za prvé, demokracie je dána institucemi, které se vyskytují v kontex
tu národního státu. Všichni lidé jsou si rovni, ale to se nevztahuje na ty,
kteří jsou vně naší komunity. Snažíme se pomáhat chudým, ale to jsou
naši chudí. Za druhé, demokracie se vyvinula v souvislosti s kapitalis
mem, ač ne vždy v souladu s ním; a některé důsledky kapitalismu mo
hou být tvrdé vůči chudým. Za třetí, demokracie se většinou vyskytuje
u bohatších bělošských národů. Tak otevřená, pluralistická společnost
budující na principu důstojnosti každéhojednotlivého člověka přerůstá
do vize otevřeného a pluralitního světa. Ale takový svět by musel mít
redistribuováno bohatství, muselo by v něm být více rovnosti. Tudíž
teologie musí bojovat za sociální spravedlnost stejnějako za otevřenost.
Okolnost, že tyto požadavky jsou tak často v protikladu, je ukazatelem
lidské pomýlenosti.
Tak se dostáváme k další fázi argumentu: neměli bychom mít jen kri
tický postoj k vlastní tradici, ale musíme vyjádřit světový názor, který
je prorocky kritický k našemu světu vůbec. Křesťan může kritizovat
tento svět, protože má kus sebe ve světě příštím. Světlo nebes nejen
oslavuje tento svět, nýbrž i zdůrazňuje stíny jeho temných míst. Tadyje
to, kde teologie potřebuje transcendentální dosah. Její hlavní funkce je
pěstovat tuto myšlenku. Zde snad mohu stručně načrtnout způsob ana
lýzy transcendence, který také pomůže osvětlit jak etickou, tak prožitkovou, ba i rituální dimenzi náboženství.
V kostce: pojem transcendence znamená, že Bůh je odlišný od kosmu,
že nezaujímá nějaký prostor a je všudypřítomný. Myslím, že tyto pojmy
nejsou ve vzájemném protikladu. Pojem transcendence taky naznačuje,
že kosmos je jakousi záclonou, která Boha zakrývá. K vysvětlení toho se
dobře hodí analogie těla a mysli. Mé tělo skrývá mé zkušenosti, ale taky
je vyjadřuje. Má prostorové atributy, které mentální události nemají.
A jako má mysl kontroluje mé tělo (nedokonale) tak Bůh kontroluje
(ale dokonale) své tělo, tj. kosmos. Tato analogie je mimo jiné dobře
rozvedena indickým myslitelem Rámanudžou.
Tento způsob nazírání transcendence je podstatný v několika smě
rech. Dává dimenzi transcendence náboženské zkušenosti. Dává smysl
všudypřítomnosti nebeského světa, který svítí skrze náš svět. Dává nám
pochopit, že Bůh se vyjadřuje prostřednictvím tohoto světa.
Toto pojetí poskytuje podklad k úvaze o volbě mezi transcendentním
a sekulárním světovým názorem. Z hlediska sekularisty nás žádá zku
šenost nemůže přivést za hranice kosmu (‘to the Beyond’). Proto se
domnívá, že všechnu náboženskou zkušenost může nějak světsky vy
světlit (‘explain away’). Ale transcendentalista chápe takovou zkuše
nost jako případně stmelenou právě s něčím za kosmem (‘Beyond’). Tak
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je transcendentalista ochoten učit se ze spirituálních vizí a sledovat je až
k Bohu. Rozhodnutí mezi tím, zda se staneme sekularisty, pro něž žád
ná zkušenost Boha nemůže Boha dokázat, nebo transcendentalisty, pro
něž zkušenost může být důkazem Boha, je totéž jako hození mincí.
Transcendence dává křesťanské teologii hledisko, z něhož může kriti
zovat tento svět, jeho krutosti a bláznovství. Transcendentno nám taky
pomáhá směřovat k budoucnosti. Neboť jakmile jsme jednou nazřeli
světlo, nespokojíme se s temnotou daného okamžiku. Když nás obklopí
stíny a my si zoufáme, myšlenka na toto věčné světlo, které je za
(beyond) světlem slunce, nás pozvedá k naději.
Tímto poukazem lze obnovit rovnováhu, kterou někdo může poklá
dat za porušenou naším sklonem k umírněnosti, k subjektivitě tématic
ké koláže a k tomu, co by mohl nazvat rozbředlou epistemologií. Ale
tady se právě stává ústředním bodem náboženská zkušenost a etický
nadhled, který z ní pramení. Je-li zkušenost Trojice, zkušenost Krista v
každém z nás, proč se bát neurčitosti? Křesťanská víraje v podstatě svá
tostná, to znamená, že participujeme v tom, čeho se nám dostává pro
střednictvím obřadů a denního života. Jestliže máme účast na věčném
životě tím, že máme zkušenost Krista, co více potřebujeme? Ani smrt
ani ponížení nám nemohu odejmout tento božský vztah. To je celá zvěst
Ježíšova života. Samozřejmě, protože jsem člověk, všechny mé úvahy o
povaze transcendence mohou být mylné: ale ne vize sama.
To znamená, že křesťanská teologie musí koncepčně zajišťovat ideu
transcendence: ale současně se musí představovat tak, aby otevřeně ži
vila a podněcovala náboženskou zkušenost. Teologie se musí orien
tovat více zkušenostně, neboť to je podstata živého náboženství, zvláš
tě když shledáváme, že staré vnější jistoty biblických a podobných textů
pozbyly své přesvědčivosti.
Závěrem se pokusme vymezit, jak by teologie měla vypadat: vytváře
ní koláží, v kontextu transcendentního a umírněně ne relativistického
postoje. Diskutujme vzájemně, v duchu lásky a přátelství, mezi severem
a jihem, východem a západem. Dopřejme si jistý federalismus svých
křesťanských variant. Ale federalismus je formou pluralismu, a tak se
vracíme ke křesťanskému respektování mnohosti podmínek lidské
existence.
Logika dějinného vývoje směřuje k jednomu světu. Tudíž křesťan
musí vždy usilovat o světovou teologii. A musí být pamětliv toho, že
všichni jsme na tomto světě menšinami.
Tento neo-transcendentalismus, jehož se zastávám, je nejen sebekri
tický, ale svými federálními postoji může pomoci vyjádřit vyšší ekumenism. To je důležité s ohledem na sociální činnost, protože bude-li křes
ťanské hnutí federalizováno, může se stát nadnárodní entitou, spiri
tuální protiváhou nadnárodním společnostem. Jestliže mamon a nacio
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nalismus jsou dvojice našich pohanských bohů, pak teologie, která bu
de transcendentní a nadnárodní, může kritizovat obojí a tak pomoci vy
tvářet globální sociální demokracii.
Je-li toto správná cesta, pak je třeba vybojovat nejednu bitvu. Za ro
boty a komunikačními satelity je maso a krev a za nimi je světlo boží.
Co ztratíme na dogmatech, získáme na vizi.
(Přeložil Jaroslav Krejčí)
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Přes smrt
František Halas

Památce Josefa Čapka
Jenom ta stará pohádkářka noc
si sem tam zamane
travičsky vykládat
že prý se vrátí
a co nevidět
ztracený básník uměním podobojí

Chytračila dost i naděje
všude se cpala
vrážela lokty do smrti
co se naslibovala
Ne Už domů netrefí
leč až v den soudu
jda si pro své
hořícím městem

Bláhový Stalo se kolikrát
s lampičkou vína že jsem vyběhl
do karbolové noci
a nikde nic

Zradilo dnění
za kokrhání rozumu
Stín neožil
Propustil jsem hlas
přebytečný hlas
zvučivý hlas na slovech hřadující

Nic neunese
z toho z onoho
co od lásky je a co od hoře

Musí být ticho
ticho takové
aby ostych s ostychem
vydaly mrtvého
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Jak to jen bylo s ním
osude nachový
když na nic nedal už
zániku plné zuby
jak to s ním bylo
v namále nekonejšivém

Přepaden poznáním
skočil
jistě až na sám kraj bytí
a chytiv křídlo hrůzy
plné spoluvší lidských
do dotoužení padl
Zpívala za ním kdejaká věc

Teď někde tam až
tam až v Svobodě
a už bez strachu
hoden údělu svého
jako málokdo
maluje nedočkavě
konečný modrý obraz

Z tobolky pastuší
pod nohou
maličko lístek vyčnívá
a na něm je den shledání
se ženou s dcerkou s přáteli
Být trošku jako on
ztracený malíř uměním podobojí
je vše co bych dnes chtěl

Co sved jsem povědět
za plotem vzpomínky
na pospas doufání
našeho i mého
ať místo podpisu
tři křížky označí
Letos na jaře to bylo čtyřicet let, co v pochodu smrti tragicky zahynul
Josef Čapek.
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Život se nepíše - žije se
Josef Čapek

Mohu říci - třebaže mi osud nepřál a živiti se bylo těžko - že jsem byl
ve svém životě nešťasten? Ach ano, přes všechny utlačující tísně, přes
všechny ubíjející nutnosti velmi, někdy i převelice šťastný, protože jsem
nebyl štván ctižádostí, a nestal se nikdy její obětí; velmi často, trvale ne
šťastný, ztrápený a rozrytý, kde jsem chtěl býti lepší, než jsem stačil. Život žitý stejně přemnohým štěstím jako přemnohou strastí.

***
Proč maluji, proč píšu? - Abych si ulevil.
Nemám čas ani drzost vyrábět umění. Propadám se životem, jsem
oslněn životem, smrdím životem, jsem okouzlen životem, drcen, uta
hán, nechápu život, lpím na životě, hynu jím a sám sebou. Možno si jen
ulevit, ne produkovat.

***
Chci se cítit, uvědomovat si sebe mezi dvojím zásvětím; slyšeti se mezi
dvojím mlčením, viděti se mezi dvojí tmou. Ale přede mnou byli lidé, po
mně budou lidé. Snad, bytost příliš drobná a krátce žijící, tloukl jsem
se zde jenom jako moucha v okně. A všechno, co lze,jevtěch, kteří byli
a budou. Ach, ať žijí lidé této země!

*♦*
Nechtěl jsem na světě nic dobývati, mimo sebe. Zemru chudý; ale ne
nevyžitý; dosti naplněný, třebaže ještě lačný; dosti opotřebovaný, una
vený. Dosti zralý. Dosti vymezený. A ukončený.

***
Život je dar. Sám sebe dostane člověk darem. Jak má pochybný dar
sám se sebou v obecné tísni nakládati?

*♦*
V hanebných dobách, zvrácených poměrech, v těžkostech a protiven
ství časů, kdy dýcháme vražedný vzduch surovosti, panovačné hloupos
ti, kdy mizernost dupe po veškeré lidské hodnotě a důstojnosti a dusíme
se pocity bezmoci a kletby, pravím: je nás na to škoda!

*♦*
Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme schopni
je prožívali.
Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou
v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme.

***
44

Všechno na světě, pády kultur, národů a říší, přečkává nakonec muž
pasoucí kozu na místech, kde bývalo sídelní město. Jsou tam v podzemí
celé vázy, já budu jen ztraceným střípkem. Ale býval jsem celým!

***
Státy, tak jako lidé, nemají dosti mravního cítění. Jsme svědky zlé
skutečnosti, na kterou se v těch pokojnějších dnech příliš lehce zapomí
ná: že pravda a právo vítězí těžce a že jejich vítězství nikdy není trvale
bezpečné.

**♦
Těžké osudy malého národa. Báti se o svobodu a bojovati o ni, toť
mravně hodnotnější životní poloha než užívati svobody a nevěděti co to
jest.
Člověk není jen tvorem míru, ale také katastrof. Všechno záleží na
tom, jak dovede nésti mír, jak neštěstí. Křehký a povrchní, nestává se
jen obětí dějinných katastrof; stává se snadno i obětí míru.
Před tváří člověčenství i věčnosti přece jen hodnotnější je život tragic
ký než nicotný.

**♦
Může-li dnešní člověk různými politickými režimy býti tak obecně
ochotně zbavován nejzákladnějších lidských svobod, znamená to, že
jich v sobě od gruntu vůbec asi mnoho nenesl.

♦**
Ne hlubiny, povrch života je duši nebezpečný.

***
Výsledkem duchovního boje v životě zůstává právě jen tento boj, boj
bojovaný a nedobojovaný, ve kterém není ani naprosté porážky, ani ce
lého vítězství. Kde je tu tedy jaké řešení, jaký zaručený recept na život?
Není ho; není tu žádný takový půjčovní žebřík do nějakého nebe. Asi
jen tento duchovní boj sám je smyslem našeho života. Tím smyslem,
který usiluje o mravní řád, aby se život nestal naprostou anarchií a neodtrhl se zcela od všech mravních hodnot. Aspoň ty mají podržet v ži
votě své pevné místo, aby zůstávaly stejně východiskem jako zas nejvyšším cílem všeho toho hledání a usilování. Na těch neviklej; nejsou
mřížemi toho vězení, které tě svírá.

*♦*
Naroditi se a zemříti není těžko. To hlavní je mezi tím.

Vybráno z knihy Psáno do mraků, 1936-1939.
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Proudy a sváry v kultuře Československé
republiky
Druhé desetiletí
Ladislav Matějka, Ann Arbor
Rok 1928 byl nejen rokem oficiálních oslav prvního desetiletí Česko
slovenské republiky nýbrž rovněž rokem zpětného pohledu a účtování
ve všech oblastech české kultury. Toho roku Bohuslav Martinů, tehdy
ještě na samém počátku svých světových úspěchů, otiskuje v Peroutkově Přítomnosti úvahu o soudobé české hudbě. Zdůrazňuje tu snahu vrá
tit se od nadsazené ideovosti zpátky k životu a od hudebních frází k
vnitřním “zákonům hudební logiky”. “Mladí chtějí” - píše Martinů “aby výraz byl zvládnut formou a ne naopak.” To podle Martinů ještě
neznamená, že moderní hudba se chce stát pouhou hrou: soudobým
ideálem není hra nýbrž umění, v němž se především oceňuje, jak je věc
udělána, a ne jak je zaměřena ideologicky... Heroismus se neprojevuje
jen fanfárou trombonů a smíření nestoupá vždycky do výšin sordinovaných houslí. Z hlediska Bohumila Martinů “ideová fraseologie vytvoři
la úplný systém vzájemně se podporujících hodnot: řeklo-li se a, už bez
přemýšlení tu byla, jako houska na krámě, celá spousta hotových před
stav, vykombinovaných až do nekonečna... Bylo to jako láska-páska,
strom-hrom”. Takovou ideovost plnou prázdných frází a lživého pře
krucování pravdy Martinů řadí k minulosti, od které se soudobá hudba
odvrací: při tom je třeba odvahy k experimentu a znalost povolání, což podle Martinů - nebylo nutným předpokladem při obsahovém stylu
hudby. “Experiment” - píše Martinů - “je vlastně projevem touhy po ně
čem novém, důkazem snahy zachytit něco nového, projevit se...
V prvním desetiletí republiky však česká hudební kritika zůstala k
úsilí soudobé hudby hluchá. “Z každé kritiky a z každého referátu vidí
me stále to čertovo kopýtko, které při každé příležitosti uplatňuje svůj
výsostný názor” - stěžuje si Martinů a dodává přímo prorocky: “Dů
sledky pociťuje i docela nejmladší generace, která i při zdánlivé volnos
ti, jež je jí ponechána, bude muset projít velkým ohněm.”
Ačkoliv Bohumil Martinů ve své úvaze nikoho z kritických odpůrců
české hudební moderny přímo nejmenuje, je takřka jisté, že měl přede
vším na mysli novoromantika Zdeňka Nejedlého, zbožňovatele Richar
da Wagnera a ideologického odchovance Friedricha Nietzscheho-tedy
týchž idolů, k nímž v opojení vzhlížela elita německého nacismu. Mezi
českými hudebními kritiky snad nikdo nebyl tak důsledný jako Zdeněk
Nejedlý v důrazu na ideologické zaměření hudební tvorby a zároveň ni
kdo nebyl tak zatvrzelý v odporu k hudebním výbojům a k uměleckému
experimentování. To postihlo především Leoše Janáčka, který pro
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Zdeňka Nejedlého nikdy nebyl pravým umělcem, nýbrž jen pouhým
muzikantem, zavádějícím českou hudbu na vývojové scestí.
* * *
Konflikt mezi Leošem Janáčkem, dnes umělcem světového věhlasu a
Zdeňkem Nejedlým, českým Wagneriánem, Nietzscheovcem a později
stalinským marxistou, začal už před první světovou válkou. Už v roce
1910 Zdeňek Nejedlý, první profesor hudební vědy na Karlově univerzi
tě napadl ve svém cyklu přednášek o české posmetanovské opeře hu
dební experimentování Leoše Janáčka jako chorobný naturalismus a
Janáčka při tom zavrhl jako “vůdce moravského směru separatistické
ho”. Na to Janáček Nejedlému tehdy odpověděl:
Umění může být jen jedno - české, ale může mít i své speciálníprvky.
Praha zůstane nám vždy uměleckým centrem, odkud se posilovati a
šířiti bude naše kultura, vše to ale neznamená, že by se nemělo praco
vat také na Moravě, speciálně v Brně. Nikdo nechce, aby se Morava
separovala od Prahy, nýbrž aby se postavila také k práci. Praha sama
nemůže se starati o nás a udávati, co kde máme dělat, to musíme vě
dět sami a v tom nelze hledat separatismus.
Jak byl Janáček tehdy podrážděn svědčí i jeho notový zápis skřehotavé
ho hlasu Zdeňka Nejedlého. Zápis byl otištěn v roce 1910 v moravské
Hlídce zároveň s Janáčkovým komentářem, v němž se mimo jiné praví:
‘Podle jednoho slůvka nesuď člověka. Ale někdy za skulinou pře
hlédneš poušť. Takovou skulinou jest doktora Zdeňka Nejedlého
ZAMLKLOST HUDEBNÍ.
Tento výpad s hudební karikaturou skřehotavého hlasu Zdeněk Ne
jedlý Janáčkovi nikdy neodpustil. Nikdy Janáčka neuznal jako umělce
a to ani v době, kdy už Janáček v celém světě představoval nejvýznam
nějšího soudobého českého skladatele. Ve své knize o Smetanovi udělal
Nejedlý z Janáčka pokračovatele Smetanových odpůrců. O Její Pastor
kyni, která patří dnes k nejvýznamnějším světovým operám, tu napsal:
Její pastorkyňa probíhá před námi jen jako krvavá historie a nic ví
ce...neboť Janáček jako pravý naturalista nejde ke kořenu duše,
nýbrž jen naturalistickými svými prostředky ozdobuje, ve chvílích
vzrušení pak přiostřuje, co podává libreto, nikde však je nepřehodnocuje... Pastorkyňa je starý Singspiel v novém rouše a nese také v
sobě všechny choroby toho typu...vycházína celé čáře vstříc lidové
mu vkusu a tím dociluje u něho i úspěchu. Ovšem i tento úspěch jest
pak primitivní, elementární, nikoliv umělecký ve vyšším smyslu, ne
boť získán jest zcela pudovými zálibami obecenstva.
Ještě v roce 1949, kdy se z hudebního kritika Zdeňka Nejedlého stal mi
nistr Gottwaldovy poúnorové vlády, Zdeněk Nejedlý vypustil ze svého
obšírného přehledu české kultury jak Leoše Janáčka tak Bohumila
Martinů. V tomto přehledu, který vyšel v roce 1949 v Nejedlého knize
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Ideová výchova na střední škole, české hudební umění jako by končilo
J. B. Foerstrem, Vítězslavem Novákem a Josefem Sukem. Jejich tak
zvaný “impresionismus” Zdeněk Nejedlý periodisačně zařadil do obdo
bí mezi koncem století a počátkem Československa. Z dvacetiletí Čes
koslovenské republiky pouze Otakar Ostrčil byl vzat na milost a po
chválen za to, že v hudbě vedl “boj, opřen o velké umění klasiků...svým
novým podáním Smetany”.
Je v mnohém smyslu přímo symbolické, že po ideologickém zvratu
Zdeňka Nejedlého z vášnivého Nietzscheovce a novoromantického
Wagneriána v masarykovského realistu a po té z Masarykovce v marxi
stu, konečná přeměna v stalinského komunistu nastala už v roce 1928,
tedy v roce desátého výročí Československé republiky a rovněž v roce,
kdy umírá Leoš Janáček. Toho roku se padesátiletý Zdeněk Nejedlý
přidal k tak zvaným “karlínským klukům”, kteří se pak na samém po
čátku roku 1929 zmocnili vedení české komunistické strany, aby je pří
mo podřídili direktivám stalinského vedení v Moskvě. Stalinistický puč
“karlínských kluků” působil přímo otřesně na celou řadu českých kul
turních marxistů a podstatně přispěl k jejich vystřízlivění ze sovětského
opojení. V prvním dílu svých Pamětí Václav Černý o tom píše:
Levice s Gottwaldem, Zápotockým, Dolanským, Kopeckým a jiný
mi v čele, dosud se scházející na sekretariátu v Karlině (tzv. karlínští
kluci) se nastolila jako nové vedení za výslovnou cenu usměrnění na
šeho socialistického revolučního hnutí podle směrnic Moskvy, a je v
něm první generaci autenticky stalinskou. Událost rozhodujícího vý
znamu: od července 1928 opustilo řízení našeho revolučního socia
lismu definitivně národní půdu a revoluční postupy jsou mu teď tlu
močeny z internacionální moskevské ústředy mimo zřetele místního
prospěchu dělnického hnuti, ze zřetele celkového, to jest světové
strategie komunismu, vlastně ze zřetele zájmu sovětského státu.
Zdeněk Nejedlý, po celý život oddaný Smetanově Mé vlasti, kterou chá
pal wagnerovsky (a podle Janáčkova názoru vlastně nechápal), první
stalinský zásah v Čechách přijal s potleskem. Vůbec mu nevadilo, že
“karlínští kluci” vyloučili z komunistické strany “pro nedostatek stra
nické discipliny” elitu soudobé české kultury včetně Josefa Hory, Jaro
slava Seiferta, Vladislava Vančury a Ivana Olbrachta. V časopise Var,
vyšlém v půli roku 1929, Zdeněk Nejedlý píše:
Je pravda, že vedení strany se ujali mladí lidé, ale žádní kluci. Pokud
vím, jsou to lidé průměrně asi třicetiletí, někteří i starší, tedy lidé v
nejlepší, nejplnější tvořivé síle, kdy lidé vždy dokazovali a budou do
kazovali nejvíce... Na našich komunistech ležela vždycky těžká tíha
předválečného sociálního demokratismu, z něhož skoro všichni její
přívrženci vyšli. Bylo proto takřka nutno, aby vyrostla nová genera
ce, již skutečně komunistická, vyrostlá již z poměrů poválečných a v
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ideovém ovzduší revoluce ruské. A to jsou právě lito mladí... Náš ko
munistický dělník cítí dobře, že Moskva není někde daleko v Rusku,
nýbrž že jest v něm, že jako člen internacionály je prostě kusem této
Moskvy, čili že Moskva je konec konců on sám. To ovšem nechápe
náš i levý psudosocialista, jehož socialismus jde sotva ze hranice vel
ké Prahy. Tomu je Moskva hrůzostrašná cizina. Ale tím jen právě
dokazuje, že není vůbec socialista, nýbrž nacionál.
Josef Hora, jeden z těch, kteří byli vyloučeni pro “nedostatek stranické
discipliny” odpověděl téhož roku brožurou, nazvanou Literatura a po
litika. V ní mimo jiné praví:
Dnešní vedení komunistických stran bojují horlivě proti “úchyl
kám”, jež se automaticky objevují v hnutí. Jen proti jediné, hlavní
úchylce nebojují, proti příchylnosti mas k neomylnosti Internacioná
ly, proti příchylnosti, jež proudí ne z přesvědčení, nýbrž - z víry, jejíž
náboženské prvky bylo by velmi užitečno analyzovat. Nepochybuj,
věř a budeš spasen. Věř přes všecky skutečnosti, přes neschopnost,
frivolnost i škodlivost vůdců, přestože tě nevedou do země zaslíbené,
ale do zkázy. Nejen do tvé zkázy vlastní, ale i do zkázy myšlenky, k
její profanaci!... Diktatura proletariátu, jež je v Rusku přirozeným
důsledkem revoluce, rozhodnuté zabezpečit ovoce svého sociálního
výboje, nikdy nesmí ani pomyslit na to, aby se stala diktaturou nad
svobodou lidského myšlení a našeho přirozeného sebevědomí, naší
cti a našeho charakteru. Znásilníte lidi tupé a zbabělé, ale lidi rozum
né a hodnotné můžete jen přesvědčit...
Vítězství mladých stalinistů v české komunistické straně v roce 1929
bylo pro řadu kulturních pracovníků jako probuzení z hypnotického
spánku. Sen o sociální spravedlnosti a soucit s chudým lidem se dostal
do přímého konfliktu s brutální politickou silou. Láska k Sovětskému
svazu se náhle dostala na prubný kámen. Mnohým v Československu se
tehdy konečně stalo jasné, že bezvýhradná oddanost k Sovětskému sva
zu se dostala do rozporu s národním uvědoměním a s loajálností k vlast
nímu státu. Mnozí z těch, kteří jezdili obdiovat sovětské Rusko, si ná
hle začali uvědomovat nebezpečí v jeho vývoji k osobnostnímu kultu. K
tomu Josef Hora poznamenává:
V každém umělci leží utajená touha po dokonalosti, utopická vidina,
za níž spěje. Komunismus, třebaže založený na historicko-materialistickém učení Marxově, jde těmto touhám vstříc právě tak jako katolicismus. V duši proletářských davů znamená Moskva totéž, co
katolickým národům znamenal Řím. U Iverské brány v Moskvěje
možno vidět nápis: “Náboženstvíje opium národů. ” A autor tohoto
rčení, ležící se složenýma rukama ve svém mauzoleu pod zubatou zdí
Kremlu, je dnes pro valnou část Rusů předmětem kultu, v němž
snadno můžete sledovat náboženské rysy. Mužíci se křižují nad skle
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něnou rakví tohoto lidského génia a ruští komunisté prokazují každé
jeho řádce úctu, jaké se dožila jen slova Písma.
Vystřízlivění z opojení komunistickými ideály se projevilo v roce 1929 i
u F. X. Šaldy, třebaže krátce před tím dal českým komunistům k dispo
zici svou Tvorbu a během prvního desetiletí Československa pilně po
máhal podvracet demokratické ideály. Na konci roku 1929 však napsal
zcela jasně:
Žádná strana, ani komunistická, nesmí dnes mít absolutistickou tak
tiku církví, poněvadž nemůže mít jejich absolutistická dogmata; prá
vo diskuse ve stranách musí být přiznáno, a musí být přiznáno zvláš
tě intelektuálům, kteří dýší dialektikou jako jiní tvorové plícemi ne
bo žábrami. Pravděpodobně stávají se tím nepříjemnými nebo nepo
hodlnými straníky; můžete jich nepřijímat do stran - budiž, va bene ale přijali-li jste jich již jednou do strany, nesmíte je z ní vyhazovat,
protože myslí a kritizují.
Avšak vystřízlivění F. X. Šaldy a celé řady jiných českých kulturních
pracovníků nastalo až za stalinských procesů v Moskvě. Teprve pak F.
X. Šalda pochopil, že za Stalinova vedení Sovětský svaz zdegeneroval v
totalitní stát, který se pouze frázemi a nikoliv skutky lišil od hitlerovské
ho Německa. Tehdy v Zápisníku Šalda napsal:
Jako Hitler v Německu 30. června 1934 dal vyvraždit staré legionáře,
protože mu stále jako strašidla stáli v cestě a připomínali něco, co slí
bil a nesplnil, jeho starý původní národně-socialistický program,
stejně tak nyní zatočil Stalin se starou revoluční historií ruskou. Jen
že způsob, jakým tuto vraždu inscenoval, ta pokrytecká velekomedie
“veřejného procesu", je ještě mnohem odpornější než nahá surová
brutalita Hitlerova a musí pobouřit každého, patřiž k tomu nebo
onomu směru ideovému, k tomu nebo onomu táboru, jen když má v
hrudi poslední špetky úcty k člověku. Šestnáct starých revolucioná
řů před soudem poplivalo samo sebe, poplivalo své dílo, svou minu
lost i přítomnost. Zlomeni v sklepeních dnešního režimu stalinovského, pomateni patrně sliby odpuštění, kteréjim byly dány a nedodrže
ny, podryti a demoralizováni mukami, o nichž nemáme představy,
zapřeli sami sebe, naplivali na svou duši, zpoličkovali se sami veřej
ně... Ti zlomení lidé byli oloupeni o poslední špetku sebevědomí, o
poslední potuchu lidské důstojnosti. A takto, nazí a pohanění, byli
vydáni posměchu nejen ruského národa, ale i sebe samých. Teprve
nyní byl dovršen triumf násilí; dovedlo vyrvat y obžalovaných i nej
slabší stín sebeúcty a dovedlo je vrhnout na kolena před páchnoucí
sochu Magoga, z bláta a z lejna slepenou, a přimět je k tomu, že lízali
v psovské pokoře zbraň, která je zítra zavraždí... Všechny noviny pí
ší, že tento proces je mezníkem ve vnitřní historii ruského revoluční
ho socialismu. Porevolučnímu bolševismu v sovětském Rusku je de
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finitivně odzvoněno, leninism je hozen do starého železa, konecfan
tomu ruské mezinárodní revoluce: Stalin jej rozšlápljako nedokou
řený smotek špatného doutníku. V Rusku se nastoluje národnísocia
lism, ideově stejného rázu jako v Itálii nebo Německu.
Vědomí, že Sovětský svaz se stal pod Stalinovým vedením pouhou
ruskou variantou nacistického Německa a fašistické Itálie hluboce otřá
slo českou kulturní levicí - třebaže rozčarování bylo postupné. Prudký
úpadek kulturního života v Sovětském svazu ve třicátých letech působil
jako výstraha, která se projevila ve všech oblastech umění. Stalinské
Rusko se stalo odstrašujícím příkladem státu, který ničí uměleckou tvo
řivost dogmatickými požadavky služebnosti. V Čechách tato výstraha
jenom urychlila odvrat od tendenčnosti dvacátých let. To se nejlépe
projevilo v novém sporu o poezii Jiřího Wolkera, který vyvolal článek
Jiří Wolker po deseti letech, vydaný v roce 1934 jako úvodník k druhé
mu ročníku Listů pro umění a kritiku. Tu se mimo jiné praví:
Je nutno uvádět poezii Wolkerovu, její hodnotu a dosah ve vztahu s
jeho mládím. Jedině tak je možno zjednat rovnováhu. Je pravděpo
dobné, že by byl Wolker po čase ze svého díla odstranil většinu veršů,
které byly napsány jen z dychtivostí básnického mládí a které nesou
až příliš zřejmou pečeť improvizace. Je pravděpodobné, kdyby byl
Wolker nezemřel a tvořil dále, že takové básně by přicházely v úvahu
jen jako dokument básníkova vývoje. Nemůže a nesmí se mlčet ke
komedii, která se s ním hrála za těch deset let a která dnes vrcholí, ne
smí se mlčet k jeho falešnému a sentimentálnímu kultu davové po
vrchnosti, která lidským osudem zakrývá nedostatky díla. Dav se ne
dojme kvartetem Z mého života, ale pláče nad Hašlerovým nebo Ba
lingovým šlágrem, vyje dojetím nad povrchem, zkomoleninou a po
lotvarem...
Poezie Wolkerových vrstevníků a někdejších ideových soudruhů prud
ce odbočila z cesty, kterou mířil Wolker ve svém politickém zápalu. No
vá cesta byla cestou formálních výbojů, přesné práce s jazykovými pro
středky, cesta mistrovství slova a objevného pronikání do jazykové
stavby češtiny. A zároveň to byla cesta od hlučných frází a ideologické
ho pokřiku do tišin reflexe obrácené k základním otázkám lidské lásky
a často k samému mystériu života a smrti. Koncem dvacátých let je Ja
roslav Seifert už na míle vzdálen od ideologického bouřliváctví Města v
slzách. V jeho Poštovním holubu Šalda dokonce zaslechl vzdálené echo
Hamleta a usoudil, že stín vznešeného melancholického prince ze
Shakespearova Dánska padá teskně do Seifertových nových básní. Ve
třicátých letech pak Seifert překládá Paula Verlaina a Šaldovi se zdá, že
v Jablku z klína si Seifert prošlapal “cosi jako přístup k poesie pure."
Ideál čisté poezie snad ještě více v té době učaroval Vítězslavovi Ne
zvalovi. Verše, které přímo chrlí ve třicátých letech, mají pramálo spo
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léčného s požadavky komunistické strany - je to spíše magické černokněžnictví, alchymie slov a nezřídka až hazardní úsilí o tvarovou novost
- o ozvláštnění a to často za každou cenu a bez jakýchkoliv rozpaků. V
mnohém se Nezval stává přímým protikladem Wolkerovým, a to pře
devším svým experimentováním, které se víc než často přeměňuje v čisté
žonglérství - ne li šaškovství. Zcela jinak - ale rovněžjako reakce na hlu
čnou tendenčnost dvacátých let - se vyvíjí poezie Josefa Hory. Ve třicá
tých letech Hora opustil revoluční sentimentalitu Pracujícího dne a
Bouřlivého jara a stal se básníkem tichých komorních skladeb, které
Šalda nazval appasionato - zvnitřnění. Arne Novák pak o Horovi pro
hlašuje, že snová hebkost staví baladiku Horovu přímu v kontrast s baladikou Wolkerovou. A tak Wolkerova proletářská poezie z dvacátých
let stává se ve třicátých letech spíše vzorem odstrašujícím než vzorem
hodným následování.
Od proletářské poezie dvacátých let se snad nejvíce vzdálil František
Halas svým úděsným zahleděním do tajemství smrti. Ta se neodbytně
připomíná jak v jeho sbírce Kohout plaší smrt, tak v Tváři a Hořci a
zvlášť naléhavě pak v básnické litanii Staré ženy, která až nápadně při
pomíná evropskou barokní poezii. To ho v uměleckém smyslu oddaluje
od jeho druhů z Devětsilu a sbližuje s Janem Zahradníčkem, Jarosla
vem Durychem a jinými katolickými básníky - a to nejen českými. Ve
třicátých letech pak má k Halasovi v mnohém blízko jak František Hrubín tak i český rilkeovec Vladimír Holan a Václav Palivec, žák Paula
Valeryho.
Náhlý rozchod s českou komunistickou stranou ve stalinské režii rov
něž blahodárně zapůsobil na prozaické umění Vladislava Vančury a
Ivana Olbrachta. Už na samém počátku třicátých let vychází Vančuro
va Hrdelní pře a krátce po ní Markéta Lazarová, v níž se naplno proje
vuje Vančurovo mistrovství slova osvobozeného z poplatné služebnosti
k účinkům přímo magickým. Vančura se rozchází s ideově zatěžkaným
psaním, charakterizujícím jeho proletářského Pekaře Marhoula a osvo
bozenou uměleckou koncepcí se spíše řadí k prózám Jaroslava Durycha, který koncem dvacátých let vydal svou monumentální valdštejn
skou trilogii Bloudění. V první polovině třicátých let rovněž vychází
zralé dílo Ivana Olbrachta a to jak Nikola Šuhaj loupežník tak i Hory a
staletí. Tu se jak jazykovou péčí tak i problematikou poetického účinu
Olbracht rozešel se svým ideologicky podřízeným psaním, které cha
rakterizuje jeho Annu proletářku.
Společným jmenovatelem mezi zralou prózou Vančury a Olbrachta,
(dvou zatvrzelých komunistů vyloučených ze strany pro nedostatek
stranické discipliny) a prozaickým uměním věrného katolíka Jaroslava
Durycha je láska k českému jazyku spojená s důrazným zřetelem k zá
konům slovesné poetiky. S tím pak úzce souvisí i jejich vědomí, že ve
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slovesném umění otázka, jak je to napsáno, nesmí být podřízena otázce,
o čem se píše. Ujasnili si, že mezi těmito dvěma otázkami musí býti rov
nováha. Z toho ovšem plynulo, jak Vančura i Olbracht jasně pochopili
ve třicátých letech, že slovesné zpracování se nesmí stát otrokem ideo
logických požadavků předepsaných stranickými sekretáři a poskoky
tyranů. Problém tendenčnosti v umění si Vladislav Vančura ve třicátých
letech vyřešil nejen jako umělec nýbrž i jako teoretik. V roce 1936 napsal
o tendenčnosti v umění pro Studentský časopis článek, v němž se mimo
jiné říká:
Pojem dobré literatury se nekryje s pojmem dobré tendence. Je mož
no uvésti na tisíc příkladů, kdy dílo, po stránce umělecké znamenité,
je ovládáno tendencemi nesprávnými, a naopak tendence díla prachatrného se může třpytiti ryzí krásou. - To potvrzuje, že tendence
neznamená pro kvalitu nic podstatného. Je-li obsažena v uměleckém
tvaru a umocňuje-li umělecký výraz, stává se sama prvkem tvárným:
je-li druhotná, heslovitá a přičleněná, je pociťována jako umělecký
kaz.
Vančurovy úvahy o tendenčnosti obsahu a o formálních otázkách umě
leckého díla rovněž zasáhly do jeho kritických poznámek k českému vý
tvarnému umění, modernímu divadlu a filmu. Tak v Literárních novi
nách v roce 1932 čteme ve Vančurově stati o Josefovi Šímovi:
Prvý ze znaků uměníje zajisté tvar. Říkajíce to, máme na myslijazyk
básníků a výtvarnou mateřštinu malířovu. Životní obsahy knih ne
mohou ani o vlásek přesahovati svoji slovesnost, neboťjsou uskuteč
ňovány teprve skrze ni. A právě tak, podle týchž pravidel a logiky,
každá hodnota, každé sdělení, každá objektivní pravda malířská
může být vyjádřena jen v řádu výtvarném...
Umění se nesnáší s hesly, s konvencí škol a s náhodami. Výtvarná
práce, jejíž podstatný úsek dnes přehlížíme, hledá nové cesty. Lze ří
ci, že je její snaha charakterizována snahou po nové věcnosti a že v ní
přichází ke cti duch mistrovství.
Vančurovy teoretické zájmy o obecných otázkách umění jakož i jeho ja
zykovědné sklony ho přivedly k aktivní účasti v Pražském lingvistickém
kroužku, založeném Masarykovým žákem Vilémem Mathesiem, jed
ním z Čapkových “Pátečníků” a Romanem Jakobsonem, teoretikem
“Formální školy”, znalcem staré české literatury a později profesorem
na americkém Harvardu. Vančura se stává přispěvatelem Slova a slo
vesnosti, který Pražský lingvistický kroužek začal vydávat jako český
doplněk ke své mezinárodně zaměřené sérii Travaux du cerclelinguisti
que de Prague, tribuny sdružující profesory jak české tak i německé
pražské university Karlovy a zároveň i vědce ruské, rakouské, maďar
ské, jihoslovanské, skandinávské, italské, holandské, francouzské, an
glické a americké.
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Ačkoliv Slovo a slovesnost byl časopis zacílený především k otázkám
českého jazyka a české kultury, diskutovaly se tu rovněž otázky sloven
ského jazyka a slovenské kultury, jakož i otázky německé literatury v
Čechách - (vyšla tu například dosud nedoceněná studie o Ackermanno
vi od Jakobsonovy a Trubeckého žákyně, Vídeňačky Heidenreichové).
Třebaže pro většinu členů Pražského lingvistického kroužku středem
zájmu byly obecné otázky jazykovědné, jejichž činnost významně zasá
hla do českého kulturního života a to nejen internacionalizací vědy, ný
brž i přímou účastí na českém kulturním životě. Tak v roce 1936 v du
chu pražského lingvistického kroužku Roman Jakobson píše Jiřímu
Voskovcovi a Janu Werichovi:
Přátelé, byl jsem požádán o příspěvek k Vašemu desetiletému jubi
leu. V letošním roce je však tolik práce se stými výročími - Mácho
vým a Puškinovým, že byste možná příliš dlouho stáli vefrontě. Pro
to zatím stručně v nevázaném dopisu nastíním ty myšlenky o psině,
Vaší hlavní kulturně historické zásluze, o níž bych rádjednou napsal
vážné pojednání. Opakuji: čelná zásluha! Mám sice rád Vaši spole
čenskou satiru a mnohotvárnou literární parodii, ale největší a nejčasovější přínos je trvám “bezpředmětná, čirá komika...schopná
uvést diváka do nejkouzelnějšího světa absurdnosti." Věc stojí za
vážný výzkum. Byl by zvláště včasný v době bujného rozkvětu vše
možných autarkií, navzájem neprodyšně izolovaných.
To, čemu Jakobson ve svém dopise říká “psina”, Voskovec a Werich na
zývali prostě “srandou”. Ta ve třicátých letech proslavila nejen scénu
Osvobozeného divadla nýbrž i “Déčko” E. F. Buriana, kde v inscenaci
Haškova Švejka alespoň na čas zjasnila Burianovo zamračené revoluci
onářství. Avšak v druhé polovině třicátých let humor, ať už nazývaný
psinou či srandou, přestal být pouhým l´art pour l´art a stal se zbraní,
kterou se kultura demokratického Československa bránila jak proti to
talitarismu německému tak i sovětskému. Tímto humorem-zbraní je
charakteristicky poznamenán Čapkův román Válka s mloky, který sice
míří především proti mlokům nacistickým, ale nešetří přitom ani mloky
sovětské - a přímo věštecky předvídá Molotovovo stisknutí ruky s ně
meckým nacistou Riebentropem. Jak Čapkův humor zasáhl do živého,
se nejlépe vidí z toho, že v poúnorovém vydání Války s mloky, cenzura
pod dozorem Zdeňka Nejedlého a Ladislava Štolla vypustila z Čapkova
textu celou pasáž začínající slovy:
Ale první skutečně mezinárodní a zásadní uznání Mloků jako náro
da přinesl teprve pověstný projev komunistické Internacionály, podepsaný soudruhem Molokovem a adresovaný všem utlačeným a re
volučním Mlokům celého světa.
A končící slovy:
Potlačení a revoluční Mloci celého světa, spojte se. Poslední bitva už
nastává.
Podepsán: Molokov
54

Koncem třicátých let se však zároveň se smíchem ozývá vážnost pří
mo tragická, ať už v prózách Egona Hostovského nebo Karla Poláčka,
tak i v dramatické tvorbě Karla Čapka, a to především v konfliktu mezi
vědcem Galénem, milujícím lidství a brutálním maršálem v Bílé nemoci,
jakož i v závěrečném aktu Matky, kde matka podává svému synu puš
ku, aby šel bojovat. V té době František Halas, básník proletářského
původu obrácený v pokorného křesťana, se přestává děsit smrti a píše
své slavné
Jenom ne strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas

Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál.

Romány Milana Kundery a krize lidské
existence v moderním světě
Květoslav Chvatík, Kostnice

První román Milana Kundery, Žert, vyšel roku 1967 v Praze a byl
hodnocen jako umělecký vrchol literatury, zúčtovávající s minulostí, ja
ko vrchol v řadě knih, které se kriticky vyrovnávaly s nezákonnostmi
padesátých let, s atmosférou politických procesů a masového teroru.
Tyto knihy byly psány autory rozdílných životních zkušeností - těmi,
kdož byli sami ve vězení i těmi, kteří byli tehdy aktivními komunisty:
patřilo k paradoxům doby, že to byli často jedni a titíž lidé. Knihy, rehabilitujícíoběti třídní justice padesátých let, byly psány na různých lite
rárních úrovních, od dokumentárních reportáží až po konvenční ro
mán. Mnohé z těchto knih si uchovaly dodnes svou dokumentární hod
notu, jiné jsou již právem zapomenuty.
Kunderův první román tento druh literatury nejen daleko přežil,
nýbrž překračoval její rámec již v době svého vydání. I on vycházel z
konkrétních zkušeností s metodami stalinismu v Československu pade
sátých let, kladl však na základě těchto zkušeností otázky mnohem
obecnější, evropské platnosti. Ještě důsledněji rozvinul Kundera toto
obecně lidské, filosofické tázání ve svých dalších románech Životjejin
de, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění a Nesnesitelná
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lehkost bytí, v knihách, které mohly vyjít již jen v zahraničí. Spolu s Žer
tem tvoří tyto romány vyšší strukturní celek, který při vší umělecké
a motivické rozmanitosti jednotlivých knih skládá myšlenkově jednot
ný cyklus románů, pro který hledáme v soudobé moderní evropské lite
ratuře stěží obdobu.
Repertoár témat a vypravěčská struktura Kunderových románů se
mění od jedné knihy cyklu k druhé. Zkoumáme-li však rozdílnou vý
stavbu tématické a vypravěčské vrstvy podrobněji, ukáže se, že Kunderův individuální styl tvoří ve všech jeho románech organickou jednotu.
Tato jednota spočívá za prvé v jasnosti, logičnosti a intelektuální přes
nosti jeho jazyka a za druhé v centrální roli epického elementu. Avšak
jako nejnaléhavější úkol se mi jeví nutnost analyzovat významovou ro
vinu Kunderových románů, plynoucí z vnitřní myšlenkové jednoty a
vnější umělecké rozmanitosti jeho románového cyklu.
Kunderovy romány nalezly širokou čtenářskou rezonanci zejména
ve Francii, Itálii a ve Spojených státech a byly jim uděleny významné
literární ceny - Prix Médicis étranger (1973), Premio letterario Mon
dello (1978), Common Wealth Award (1981), le prix Europa-Littérature (1982) aj. Navzdory frázím o k rizi románu jsou jeho knihy s po
těšením čteny jako poutavé epické vyprávění a přijímány jako románo
vá forma, která se neorientuje najazykové experimenty, nýbrž staví kla
sické vypravěčské techniky moderní epiky do služeb filozofické analýzy
společnosti tzv. postindustriální epochy. Většina interpretací vlastního
uměleckého významu jednotlivých Kunderových románů a jejich radi
kální filozofické kritiky doby však zůstává velmi vágní a všeobecná. Ne
jde přirozeně o to, dedukovat z Kunderových románů abstraktní filozo
fické téze nebo systémy; jde mi zde pouze o konkrétní uměleckou vý
znamovou syntézu jednotlivých románů, o to, co Mukařovský označo
val jako sémantické gesto určitého umělce a jeho díla.(l)
* * *

Začneme prvním Kunderovým románem, jeho knihou Žert. Jeho
smysl byl spatřován především v otázkách po příčinách a důsledcích
tragických událostí padesátých let v Československu.
Text románu byl chápán jako popis zpustošeného světa stalinismu, v
němž skuteční revolucionáři končí ve vězení, v němž naivní mladíci mu
sí pracovat v trestných jednotkách armády v dolech a v němž láskaje
degradována na absurdní žert. Může znít překvapivě, chci-li tvrdit, že
podstata Kunderovy umělecké kritiky v tomto románu není ideologic
ké, nýbrž antropologické povahy a že významnou roli v ní hraje kritika
jazyka a možnosti lidské komunikace v moderní společnosti.(2)
Není náhoda, že Kunderova kniha byla napsána ve stejnou dobu jako
Les mots et les choses Michel Foucaulta a že Kundera byl dobře obe
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známen s dílem pražského strukturalisty Jana Mukařovského Kapito
ly z české poetiky. - V černé literatuře šedesátých let byla analýza jazy
ka spojována především s dílem Věry Linhartové. V jejích textech se
stala problematika jazykového vyjádření předmětem pronikavé reflexe
a její prózy přecházely plynule v eseje o možnosti a nemožnosti jazyko
vé výpovědi o lidské zkušenosti.(3)
U Kundery je tomu jinak. Originalita jeho uměleckého přínosu ke
kritice jazyka spočívá v tom, že problémy jazykové komunikace se staly
součástí epických konfliktů, jsou předvedeny jako součást epického dě
je. Úskalí lidského dorozumívání jako společenské problémy parexcel
lence podmiňují - a často deformují - epické jednání. Jinak vyjádřeno:
kritika jazyka se stala v Kunderových románech podstatným momen
tem jejich epické struktury.
Konkrétně: Kunderův román Žert je napsán jako řada Ich-Erzählun
gen, v jejichž průběhu je z různých perspektiv vyprávěna historie ztros
kotání studenta a mladého komunisty Ludvíka Jahna. Přitom se jed
notliví vypravěči knihy, mezi nimiž zaujímá hlavní roli Ludvík Jahn
sám, liší nejen odlišným Point of View, nýbrž i odlišným stylem a tem
pem vyprávění i kvantitou textu, kterou mají k dispozici, takže román
představuje přísně matematicky strukturovanou kompozici, založenou
na půdorysu čísel 7 a 3, připomínající hudební kompozice.(4)
Hlavní příčinou ztroskotání ústřední postavy románu je však text,
text pohlednice, kterou Ludvík napsal své přítelkyni, studentce Marké
tě. Smysluplná interpretace textu této pohlednice musí respektovat
konkrétní komunikační situaci, v níž tento text vznikl a na niž reagoval.
Ludvík odpovídal na dopis Markéty, který mu poslala z politického
školení, které absolvovala během prázdnin. Markéta psala v tomto do
pise o zdravém, optimistickém duchu školení, ale ani slovo o své lásce k
Ludvíkovi, ani slovo o tom, že ho v čase odloučení postrádá. Na tento
nedostatek citu reagoval zklamaný Ludvík zcela spontánně:
“Optimismus je opiem lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije
Trockij! Ludvík.”(5)
Je to text, který je projevem stesku Ludvíka po Markétě, projevem
neopětovaného citu, text, který mimo tuto konkrétní komunikační si
tuaci musí nezasvěceným zůstat naprosto nepochopitelným. - Samo
zřejmě nebyl Ludvík žádným trockistou, nečetl nikdy ani řádku od to
hoto zakázaného autora, ale slyšel patrně na podobném politickém ško
lení jako Markéta, že Trockij pochyboval o možnosti vítězství socialis
mu v jediné zemi a proto se mu stal synonymem pesimismu. Markéta,
novopečená komunistka, která brala všechno příliš vážně, postrádala
smysl pro humor tohoto druhu. Uposlechla nejvyšší příkaz doby, pří
kaz politické bdělosti a předala pohlednici stranickému výboru fakulty.
Tam byl Ludvíkův text čten ve zcela jiném kontextu, v kontextu honu
57

na čarodějnice, pořádaného ve jménu bdělosti a ostražitosti, a interpre
tován jako nebezpečná politická provokace.
Na stranické schůzi byl Ludvíkův text konfrontován s jiným textem,
s textem tehdy politicky kanonizované Fučíkovy Reportáže psané na
oprátce, končící známým příkazem: “Lidé, bděte!” Výsledek této kon
frontace byl předem jasný a odpovídal plně zákonům nového ideologic
kého kontextu: Ludvík byl vyslýchán jako nebezpečný trockista a vy
loučen ze strany. Byl vyloučen i ze studia a poslán v rámci trestných jed
notek armády na práci do dolů. Nic nepomohlo, že se snažil objasnit to
to nedorozumění: v novém kontextu nabyl jeho nešťastný text naprosto
jednoznačný, zničující smysl.
Ještě po letech se Ludvík mučil otázkou, kdo byl vinen tím, že všich
ni jeho dřívější přátelé ho rázem opustili a hlasovali proti němu jako
proti nepříteli a zrádci. Nemohl pochopit, proč revoluce požírá právě
své nejvěrnější děti a proč povrchní oportunisté -jako v Žertu Zemánek
- dokážou hrát nové role nejdokonaleji. Jeho starý přítel Jaroslav tušil
lépe než on něco z tohoto zakletí do cizích textů a cizích rolí, když říká:
“Byli jsme jen němí herci, podstrčení pod dávno nazpívaný text.” (6)
Ludvíkův pokus o individuální, soukromou mstu na Zemánkově že
ně, s níž se náhodou po letech setká, ztroskotá stejně absurdně, jako ab
surdní byla kdysi jeho vina. - Na konci knihy touží Ludvík po návratu
do ztraceného ráje lidových písní, do archaického světa, “kde láskaje
ještě láskou a bolest bolestí, kde původní cit není ještě vyklouben ze se
be sama a hodnoty jsou dosud nezpustošené.”(7)-Jinak řečeno, kde vě
ci a slova tvoří dosud původní jednotu, která není manipulována člově
ku cizími a nepřátelskými silami. - Dva postoje ukazuje Kundera již v
Žertu jako zvláště vhodné pro podobnou manipulaci: naivní revoluční
nadšení mládeže a s ním úzce spjaté lyrické opojení.

**♦
Tím se dostáváme k tématu druhého Kunderova románu, ke knize
Život je jinde, vydané již jen v zahraničí. Kniha začíná jako autentická
bibliografie českého básníka Jarmila a líčí jeho dětství a vznik jeho fixa
ce na matku. Později přistupuje další rovina vyprávění, historie Xavera,
která je kompenzující projekcí, jakýmsi imaginárním doplňkem života
Jarmilova. V dalších kapitolách vypráví autor nejen o fiktivním Jarmilovi, ale předvádí v rychlém tempu i konkrétní detaily ze života skuteč
ných českých, ruských a francouzských básníků - Wolkera, Lermontova. Majakovského, Rimbauda a dalších. Sám název románu, Život je
jinde, je citátem z Rimbauda, jímž André Breton uzavřel první Manifest
surrealismu a který se znovu objevil na zdech Paříže za studentské re
volty roku 1968. - Kunderův román není pouze biografií fiktivního bás
níka, je fenomenologickým popisem lyrického postoje ke světu. Sou
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časně je uměleckou analýzou tragických aporií koncepce revoluční
umělecké avantgardy, polemikou s hnutím, do jehož problematiky pro
nikl Kundera již v první polovině šedesátých let, kdy se intenzivně za
býval dílem Vančurovým, Nezvalovým a Apollinaireovým.
Problém lyrického postoje a jeho úskalí je v Kunderově románu spo
jen s problematikou mládí a revolučnosti. Mládí je obvykle nespokoje
no se stavem světa a života, jak jej nachází okoralý v rukou předchozích
generací - a ve své nekompromisnosti promítá obraz jiného života do
budoucnosti nebo do světa obrazotvornosti. První cesta je cestou revo
luce, druhá je cestou poezie. Není náhodou, že tyto dvě cesty se často
spojují a že mládí lidé vidí v poezii jazyk revoluce. Ale poezie nabízí
pouze fiktivní, nikoliv reálná východiska a řešení, neboťjejí tvořivost je
tvořivostí v oblasti slova:
“Genius lyriky je genius nezkušenosti. Básník ví o světě málo, ale slo
va, která z něho vycházejí, řadí se do krásných skupenství, která jsou de
finitivní jako krystal; básník je nezralý a přesto jeho verš má v sobě de
finitivnost věštby, před kterou i on sám stojí v úžase.”(8)
Básník Jarmil se realizuje jako člověk po celý život jen ve světě jazy
ka, v říši fiktivního. - Jako mladík pozoroval tajně služebnou koupající
se ve vaně; nenašel odvahu dívku oslovit, ale napsal o její nahotě báseň:
“v básni byl vysoko nad svou nebohostí; příhoda s klíčovou dírkou a
vlastní zbabělostí se proměnila v pouhé odraziště, nad nímž teď létal;
nebyl již podroben tomu, co zažil, nýbrž to, co zažil, bylo podrobeno to
mu, co napsal...báseň přestala být pouhým sledem slov, ale stala se věcí;
její samostatnost byla ještě nespornější; obyčejná slova jsou na světě
proto, aby zanikla, hned jak jsou vyslovena, protože slouží jen okamži
ku porozumění; jsou podřízena věcem, jsou jen jejich označení; ale tato
slova se teď sama stala věcí a nebyla ničemu podřízena; nebyla určena
k okamžitému dorozumění a rychlému zániku, nýbrž k trvání.”(9)
Cestu od nekritického nadšení a iluzí mládí ke zkušenostem, zralosti
a moudrosti pozdního mužného věku líčí, jak známo, Bildungsroman.
Kunderova kniha Život je jinde začíná sice zrozením člověka a končí je
ho smrtí jako typický Bildungsroman, přesto však jím není; je spíše jeho
ironickou parodií, jakýsi anti- Bildungsroman. Neboť Jarmil se lety ne
stává moudřejším a zkušenějším; až do své smrti se mučí pocitem nezra
losti a závislosti na své matce - pouze jeho poezie prochází různými vý
vojovými stádii, které Jarmil sám pečlivě zaznamenává a analyzuje. Ja
ko člověk přejímá jen hotové role a zvláště hotové jazykové kódy s
jejich radikální frazeologií, jak mu je nabízí duch doby. Od své
avantgardní poezie přechází k politicky agitačním básním a aby koneč
ně překročil hranice pouhé literatury a stal se ve vlastních očích skuteč
ným mužem, tvrdým revolucionářem, denuncuje vlastní dívku. - Bás
ník, který končí jako policejní udavač - není to skandál, pouhý para
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dox? - Nikoliv, v logice Kunderova románu je to výsledek mučivého na
pětí mezi poezií a životem, absurdní důsledek pokusu překonat hranice
mezi slovem a činem.
Jarmil nebyl schopen navázat skutečný vztah k dívce, která se mu lí
bila. Když se náhodou seznámil s jinou, zcela všední a neatraktivní dív
kou, přesvědčil sám sebe - a i svou matku - že revoluční básník musí mi
lovat právě takovou obyčejnou, prostou dívku. Pomocí poezie se poku
sil proměnit tento náhodný, groteskní vztah v obraz velké lásky, kterou
se nakonec rozhodl tragicky “obětovat na oltář revoluce”. Avšak i ona
ilegální činnost, kvůli níž Jarmil přivedl svou dívku do vězení a zničil
tak její další život, byla pouhou fikcí, pouhou výmluvou, jíž chtěla dív
ka omluvit svůj pozdní příchod na jejich schůzku.

**♦
Básník Jarmil žije až do své smrti zaklet ve světě odcizeného jazyka,
ve světě lyrických fikcí, ovládán dvěma mýty - mýtem Narcisa a Pygma
liona. Zejména hořká kritika lyrického narcismu prostupuje román od
začátku až do konce. Tato zdrcující umělecká kritika narcismu a neau
tentického živoření v enklávě básnickýchfikcí je o to přesvědčivější, že
Jarmil není karikován jako pouhý diletant, nýbrž předveden jako sku
tečný, suverénní básník v celé problematičnosti své existence. Valčík na
rozloučenou, poslední román, který Kundera napsal ještě v Praze, je na
první pohled pouhou komedií v próze, předvádějící řadu nedorozumění
a kolizí mezi několika mileneckými páry v známém českém lázeňském
městě. - Ve skutečnosti je to však kniha bezděčného loučení, kniha plná
smutku a zoufalství nad bezvýchodností situace, do níž se autorova ze
mě a život lidí v ní dostal. Nikoliv hrůzy politických procesů padesátých
let, nýbrž lhostejnost, prázdnota, mlčení, malichernost problémů (např.
je uličními výbory organizován hon na psy), všeobecná společenská
apatie jsou důvody, které vedou hlavní postavu románu k odchodu ze
země.
Vypravěč si hraje se zákony románu jako žánru tak, až je dohání na
hranice. Osm protagonistů knihy se setkává vždy v pravý okamžik a na
pravém místě jako v pohádce. Prvek hravosti Kunderova vyprávění zde
vystupuje zřetelně do popředí; projevuje se to i v detektivní zápletce ne
úmyslné vraždy, která v atmosféře milostných honiček ztrácí zcela na tí
ži a závažnosti. Na rozdíl od dřívějších knih Kunderova románového
cyklu se tentokrát jedná o objektivní scénické vyprávění s mnoha dialo
gy, které strikně dodržuje jednotu místa a času. Postavy knihy spolu
neustále hovoří, ale rozumí si zřídka a o vzájemném pochopení nemůže
být vůbec řeč. Nepřistupují k sobě navzájem jako partneři skutečného
dialogu, nýbrž chápou partnera pouze jako znak, jako šifru, jako funkci
vlastních obsedantních zájmů. - Tak například pro Růženu, jednu z
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hlavních ženských postav románu, je popstar Klíma pouze prostřed
kem, jak se zbavit ubíjející nudy lázní, v nichž pracuje jako zdravotní
sestra:
“Muž, s nímž strávila dvě hodiny v posteli, sestoupil k ní s plakátu.
Jeho fotografie nabyla na chvíli trojrozměrné hmotnosti, teploty a vá
hy, aby se v zápětí opět stala nehmotným obrazem, rozmnoženým v tisí
ci reprodukcích a o to abstraktnějším a neskutečnějším. Díky tomu, že
jí tehdy tak rychle unikl do svého grafického znaku, zůstal jí po něm ne
příjemný pocit jeho dokonalosti.”(10)
I pro Jakuba, další postavu románu, patřící k typickým kunderovským intelektuálním protagonistům, je Olga spíše symbolem než sku
tečnou mladou ženou, neboť je dcerou jeho popraveného přítele, který
však dříve sám poslal Jakuba do vězení. Olžina láska k Jakubovi hrozí
rozrušit tuto symbolickou základnu jejich vztahu. - Jakub teoretizuje o
výměnitelnosti role kata a jeho oběti ve společnosti, avšak sám způsobí
neúmyslně smrt zdravotní sestry Růženy. - Jazyk a možnost porozumět
druhému, pochopit motivy jeho jednání zůstávají v této hořké komedii
bez katarze beznadějně odloučeny.
Jediná možnost, jak vnímat věci v jejich kráse, je ponechat jim jejich
němotu, neptat se neustále po jejich významu a smyslu. Tuto možnost
naznačuje - pro Jakuba ovšem příliš pozdě - jeho setkání s paní Klímo
vou:
“Splývala mu s hudbou a obrazy, s tou říší, do které nikdy nevkročil,
splývala mu s barevnými stromy kolem a najednou v nich neviděl žádné
vzkazy a významy (obraz ohně či spalování) ale jen a jen extázi krásy
tajemně probuzenou dotykem jejích šlépějí, úderem jejího hlasu.” (11)

*♦*
Další kniha Kunderova románového cyklu, první, kterou napsal již
ve Francii, se jmenuje Kniha smíchu a zapomnění. Je to román ve formě
variací. Jako tak často u Kundery, je kompozice textu inspirována
kompozicí hudební. Vyprávění nemá uzavřený syžet, neboť jednotlivé
epizody jsou odlišnými variacemi společného tématu. Ve Valčíku na
rozloučenou se postavy vyprávění setkávaly s pohádkovou nepravdě
podobností - zde se nesetkávají vůbec. Hlavní postavou knihy je poprvé
v Kunderově románovém cyklu žena: Tamina, česká emigrantka, která
žije ve Francii a po smrti svého muže se marně pokouší získat z Prahy
do Francie dopisy z počátku jejich lásky a manželství. Tyto dopisy jí
mají pomoci získat ztracenou jistotu její lásky i identitu vlastní osoby.
Avšak již v první kapitole knihy šlo o ztracené dopisy: zde chtěl naopak
pražský historik Mirek zničit dopisy z času své naivní první lásky, ne
boť ho lidsky i politicky kopromitovaly; nezapadaly do heroického
obrazu disidenta, v jehož duchu žil v přítomnosti. Oba pokusy mají to
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společné, že končí neúspěšně; minulost nelze ani přivolat na pomoc ži
votu, ani ji nelze vylepšit, dát jí jiný smysl.
Takto rozvíjí autor v příběhu Taminy a v příbězích dalších postav
knihy téma, které ho fascinuje: metodou zrcadlení a konfrontace osudů
postav, které se nikdy nesetkají, ale žijí analogickými problémy v mez
ních existenciálních situacích. Jejich osudy se vzájemně oslovují a
zrcadlí se v sobě přes hranice států a velmocenských bloků; jsou to pří
běhy lidí, do jejichž života tragicky zasáhla noc na 21. srpna 1968. Ese
jistické úvahy, které toto zrcadlení příběhů provázejí, nejsou kladeny
do úst románových postav, jak tomu je v tradičním filozofickém romá
nu. V Kunderově knize tvoří samostatnou vrstvu textu a pokud jde o ci
táty, jsou podány čistě jako ve vědeckém pojednání i s udáním pramene.
Esejistická rovina tvoří další samostatný horizont zrcadlení příběhů.
Kundera nás vtahuje do dobrodružství hledání specifického umělecké
ho smyslu. Sledujeme příběhy a jejich vzájemné proplétání, příběhy, je
jichž smysl je mnohoznačný, otevřený a matoucí, a autor nás bere na
riskantní výpravu za pochopením toho všeho. Na výpravu za nalezením
smyslu, který člověku stále uniká, stále se vymyká z jeho rukou: i ve
chvíli, kdy se zdá být zcela jednoznačný, nabývá nové dimenze zrcadle
ním v příběhu jiném:
“Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly násle
dují po sobě jako jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu,
dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné situace, jejíž pochopení se mi
ztrácí v nedohlednu.
Je to román o Tamině a ve chvíli, kdy Tamina odchází ze scény, je to
román pro Taminu. Ona je hlavní postavou i hlavním posluchačem a
všechny ostatní příběhy jsou variace jejího příběhu a sbíhají se v jejím
životě jako v zrcadle.”( 12)
Kniha smíchu a zapomnění klade na nové rovině otázky, které mučily
již Ludvíka v Žertu: Mají lidské dějiny nějaký smysl nebo provozují s
člověkem jen absurdní žerty, na něž jsou smích a zapomnění jedinou
možnou odpovědí? Klade otázku kontinuity a smyslu lidských dějin a
identity lidské existence. Avšak zkušenosti, z nichž autor vychází, naby
ly na hořkosti; nyní jsou to zkušenosti porážky a emigrace. S tím souvi
sí i nová témata, kolem nichž krouží příběhy knihy, téma smíchu, za
pomnění a zejména téma lítosti:
“Lítost je české slovo nepřeložitelné do jiných jazyků. Označuje pocit
nesmírný jak roztažená harmonika, pocit, který je syntézou mnoha ji
ných pocitů: smutku, soucitu, sebevýčitek i stesku. První slabika toho
to slova, pronesená s přízvukem a dlouze, zní jako nářek opuštěného
psa.
Za jistých okolností má však lítost význam naopak velmi zúžený,
zvláštní, přesný a jemný jak ostří nože. Hledám pro něho rovněž marně
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obdobu v jazycích, i když si neumím představit, jak bez něho může vů
bec někdo porozumět lidské duši.”(13)
Slovo lítost má však nejen individuální, nýbrž i společenský smysl.
Označuje životní pocit lidí, žijících v hledání ztraceného činu, jak ozna
čuje Kundera proustovským obrazem ty ze své generace, kteří se v roce
1968 pokusili dát socialistické revoluci humanistický obsah a ztrosko
tali při tom na sovětských tancích.
Tamina vidí v zoologické zahradě ve francouzské provincii pštrosy,
kteří otvírají zobáky, avšak zůstávají němí: “Pštrosi byli jako poslové,
kteří se naučili nazpaměť důležitou zprávu, ale po cestě jim nepřítel vy
řízl hlasivky a oni, když došli k cíli, mohli jen hýbat nehlasně ústy.”( 14) Opět obraz, připomínající situaci české emigrace, o níž nechce nikdo
slyšet, neboť česká tragédie byla zastíněna tragedií afgánskou, polskou
a dalšími a upadla dávno v zapomenutí. - Avšak ztráta řeči, ztráta mož
nosti dorozumění má ještě mnohem obecnější smysl: ve světě, přeplně
ném komunikačními systémy, tiskem, televizí, rozhlasem, filmem, ka
zetami, ve světě, kde tolik lidí píše a poskytuje rozhovory redaktorům,
dokáže jen málo lidí skutečně naslouchat druhému.
Ještě jedno téma prostupuje celou knihu, téma hranic: nikoliv pouze
geografických hranic, ale oné pomyslné čáry, na níž nabývá a pozbývá
lidský život svůj veškerý smysl: “Stačí tak málo, tak nesmírně málo, aby
se člověk dostal na druhou stranu hranice, za níž všechno ztrácí smysl:
láska, přesvědčení, víra, dějiny. Celé tajemství lidského života spočívá v
tom, že se děje v těsné blízkosti, ba v přímém dotyku té hranice, žeje od
ní oddělen ne kilometry, ale jediným milimetrem.”(15) - Téma hranic
klade otázku nesamozřejmosti lidské existence individuální i národní,
otázku jejího ohrožení vnějšího i vnitřního. Ukazuje, jak bolestně se
evropský člověk vyrovnává s faktem, že dějiny nemají smysl daný od
Boha ani plynoucí z jejich imanence. Demonstruje umělecky krizi
evropské kulturní tradice, založené na neohraničené emancipaci indivi
dua; předvádí křehkost a zranitelnost jejího jazyka, jejích norem a diskurzů.
Na počátku Kunderova cyklu, v románu Žert, převažovala racionál
ní analýza jazyka, která ukazovala úskalí lidského dorozumívání, od
kázaného na normující sílu společenských kontextů. Žert byl vlastně
románem o vítězství dobových ideologických kódů a frazeologií nad
prostým lidským sdělením. Kniha smíchu a zapomnění pracuje proti to
mu s nepřeložitelným slovem lítost, s mnoha symbolickými obrazy (i
ostrov dětí, na němž Tamina umírá, je takovým nepřeložitelným sym
bolem), s mýtem o Dafnis a Chloe, vyjadřujícím touhu po nevinném
světě němých citů. - V této knize pracuje Kundera s původními, hlub
šími, emocionálními a podvědomými zdroji jazyka. Jeho román je kni
hou lítosti nad ztrátou nevinnosti a spontaneity lásky, lítosti nadztrá
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tou jednoty slov a věcí, myšlenky a činu. Smích a zapomnění jsou dva
póly v zápase o uchování smysluplnosti lidského bytí na zemi. - Jenom
velké umění může ve vzácných případech - jako kdysi mýtus - obnovit
jednotu mezi slovy, věcmi a emocemi.

♦**
Nesnesitelná lehkost bytí, zatím poslední Kunderův román, je vyvr
cholením jeho románového cyklu, syntézou jeho vypravěčského umění.
Kundera jím potvrdil, že je jedním z největších epiků naší doby. Nesne
sitelná lehkost bytí je román o lásce, v němž se láska stává zrcadlem do
by, východiskem filozofických meditací o krizi lidské existence našeho
věku.
Kunderův román, uvozený filozofickou meditací o Nietzscheově
myšlence věčného návratu a provázený řadou dalších filozofických
reflexí, je vyprávěn objektivním vypravěčem ve třetí osobě. Centrum
pozornosti je v jednotlivých kapitolách přenášeno vždy na hledisko jed
né z hlavních postav, Tomáše a Terezu, Sabinu a Franze podle schéma
tu A-B-C-B-A-C-B, při čemž A znamená Tomáše, B Terezu a C Sabinu
a Franze. Vypravěč nezastírá, že postavy románu jsou fikcí: “Bylo by
hloupé, kdyby se autor snažil čtenáři namluvit, že jeho postavy skuteč
ně žily. Narodily se nikoliv z těla matky, ale z jedné dvou sugestivních
vět či z jedné základní situace.”(16) Vypravěčské umění Milana Kundery však propůjčuje postavám románu věrohodnost vlastního osudu,
části jeho vnitřní zkušenosti: “Postavy mého románu jsou moje vlastní
možnosti, které se neuskutečnily. Proto je mám všechny stejně rád a
všechny mne stejně děsí: každá z nich překročila nějakou hranici, kte
rou jsem já sám jen obcházel. Právě ta překročená hranice (hranice, za
kterou končí moje já) mne přitahuje. Teprve za ní začíná tajemství, na
které se ptá román. Román není konfesí autora ale zkoumáním toho, co
je lidský život v pasti, kterou se stal svět.”(17) - To je jedna z nej výstiž
nějších charakteristik románu, i jedna z nejpřesnějších formulací napětí
mezi fiktivností a autobiografičností románové formy.
Kunderův milostný román je promyšleně komponovaným útvarem,
v němž si autor citlivě hraje s možnostmi jednotlivých postav, perspek
tivně variuje témata a motivy a vytváří tak uměleckou analogii mnoho
vrstevnosti a mnohodimenzionálnosti skutečnosti. Společenské a indi
viduální, psychologie a sex, politické a privátní se organicky prolíná a
zrcadlí jedno v druhém, v stylisticky čisté struktuře textu, otvírané zpra
vidla parafrází určitého klíčového filozofického tématu, obdoby wag
nerovského leitmotivu.
Český lékař Tomáš, hlavní hrdina Kunderova románu, je kombinací
Don Juana a Tristana, lásky libertinské a lásky romantické. Je liberti
nem, zaskočeným láskou, kterou dosud nepoznal, v níž rozhodující roli
nehraje sex, nýbrž něha, soucit, pocit odpovědnosti za život druhého,
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touha po věčné blízkosti milované. Terezu, která v něm tuto novou lás
ku vyvolala, trýzní jeho libertinství, jeho stálé nevěry, neboť může mi
lovat jen jediného člověka, milovat bez výhrad. Když se přesvědčí, že
Tomáš se ani v cizině nedokáže zříci svého libertinství (protože náhodné
sexuální vztahy pro něho znamenají svobodu poznání), že i ve Švýcar
sku se dále stýká se Sabinou, další postavou románu, pro níž je sex for
mou zrady, formou úniku, jak říká Kundera, rozhodne se Tereza k ná
vratu do Prahy. Tomáš ji následuje, i když je si vědom, že tím riskuje
svou odbornou existenci. Odmítá odvolat svůj kritický článek z roku
1968 a pod tlakem tzv. normalizace se postupně vzdává svého místa chi
rurga, pak i lékaře a nakonec opouští s Terezou i Prahu. I na venkověje
však Tereza bezpečnější ve společnosti věrného psa. Až příliš pozdě po
znává, že její láska zvítězila, že se již nemusí obávat Tomášových nevěr.
V tom okamžiku se dostaví výčitky: Připravila Tomáše o jeho poslání,
musel se zříci toho, na čem nejvíce lpěl, svého povolání lékaře: “Volala
ho za sebou, jako by chtěla zkoušet znovu a znovu, zda ji miluje, volala
ho tak dlouho, až se teď ocitl zde: šedivý a unavený, s polozmrzačený
ma rukama, které už nebudou moci nikdy uchopit skalpel... Můj bože,
bylo třeba opravdu dojít až sem, aby uvěřila, že ji má rád?”(18)
Tomáš přijímá tuto porážku; vyměnil poslání za lásku. Po tomto
okamžiku vyrovnání, kdy poznají, že jeden už není silnější než druhý,
zahyne Tomáš s Terezou při autohavárii. - I švýcarský jazykovědec
Franz, další postava románu, zahyne absurdně na následky incidentu
po marném pochodu na Kambodžu, jehož se účastnil pod vlivem své
lásky k české výtvarnici Sabině.
Téma lásky se stává u Kundery otázkou, která se vyptává po hodnotě
společnosti, v níž lidé svou lásku žijí. Jeho román ukazuje mizérii tzv.
normalizace v Čechách po nástupu Husákova vedení. Ukazuje mravní
bídu společnosti, která byla k reálnému socialismu dohnána sovětskými
tanky. Jediné ochotné pomahače našli Rusové v lidech vnitřně pokřive
ných, “nesoucích v sobě touhu za něco se životu mstít”. Jejich cílem je
dostat lidi do pasti a proměnit národ v síťfízlů. Tomáš a Tereza před
nimi prchají na venkov, na periférii života odborného i společenského,
aby unikli jejich pronásledování a nákaze. - Stejně nekompromisně od
haluje Kunderův román i iluze západní levice, iluzi velkého pochodu re
voluce, na příkladu Franzovy cesty do Kambodže.
Nejjemnější formou Kunderovy analýzy krize lidské komunikace je
jeho Malý slovník nepochopených slov, nová kapitola jeho románové
Kritiky komunikativního rozumu, zahájené již Žertem a pokračující
v celém jeho románovém cyklu. Jako tak často u Kundery, je láska
mezi Sabinou a Franzem založena nikoliv na vzájemném porozumění,
ale naopak na schopnosti člověka přikládat shodným slovům odlišný
význam. Rozdílné prostředí, v němž oba vyrůstali, propůjčuje týmž slo
vům opačný význam. Láska k opuštěné matce disponovala např. Fran
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ze ve vztahu k ženám především soucitem, věrností a úctou. Pro Sabinu
je láska naopak formou zrady, cestou úniku ze světa povinnosti. Sabi
na je na útěku ze světa kýče, neboť totalitní politické režimy a umělec
ký kýč se organicky doplňují. Podle Kunderyje kýč záclonou, zakrýva
jící lidem fakt smrti. Opakem kýče je člověk, který se ptá, který pochy
buje, který si nezastírá fakt smrti.
Blížíme se centrálnímu motivu Kunderova románu, Parmenidovu
rozlišení lehkosti a tíže a Nietzscheově utopii věčného návratu. Mož
nost opakování by poznamenala lidské bytí nesnesitelnou tíhou odpo
vědnosti; jeho neopakovatelnost mu propůjčuje závratnou lehkost. Náš
život na zemi je jediný a konečný, vylučuje možnost opakování a tím i
nápravy falešných rozhodnutí. V tom tkví tíha existenciálni volby:
“Člověk nikdy nemůže vědět, co má chtít, protože žije jen jeden život
a nemůže ho nijak porovnat se svými předchozími životy a nemůže ho
nijak porovnat se svými předchozími životy, ani ho opravit v následují
cím životě.” Einmal ist keinmal. “Člověk žije všechno hned napoprvé a
bez přípravy.”(19)
V tomto bodu spočívá odlišnost existence přírody od bytí člověka,
jedno z fascinujících témat moderní fenomenologické filozofie. Kundera dospěl k tomuto tématu nikoliv filozofickou spekulací, nýbrž vy
právěním jednoho z nejúchvatnějších milostných příběhů naší doby,
příběhu lásky na konci století, na rozhraní dvou světů, lásky na planetě
nezkušenosti, na níž jsou lidé odsouzeni dělat stále tytéž osudové chy
by, protože neexistuje možnost návratu, možnost žít svůj život znovu a
lépe.

***
Dnes je již zřejmé, že evropský filozofický román, román moderní
klasiky, reprezentovaný dílem Franze Kafky, Roberta Musila a Her
manna Brocha, nalezl v Kunderově románovém díle významné pokra
čování. Stejně důležitý je Kunderův vztah k tradici osvícenské, raciona
listické literatury francouzské, zejména k dílu Denise Diderota, jehož
knihu Jacques le Fatalisté zdramatizoval,(20) i k moderní francouzské
literatuře; zde zejména k dílu Georga Bataille.(21)
Kunderův románový cyklus představuje závažný příspěvek k další
mu rozvoji evropského románu a vyvrací frázi o jeho krizi. Román
zůstává v Kunderově pojetí nástrojem uměleckého poznání člověka,
hlavním literárním žánrem, vhodným k analýze krize lidské existence
a lidské komunikace v podmínkách tzv. postindustriální společnosti.
Originalita Kunderova příspěvku k soudobým úvahám o problémech
lidského bytí a dorozumívání spočívá v jemném rozlišování mezi jazy
kem ideologie, který je konformní s vládnoucími diskurzy, jazykem
poezie, který zděděné diskurzy rozrušuje a nové zakládá a mezi němou
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řečí přírody, neutrální k lidským diskurzům, řečí, které se dokáže při
blížit jen mýtus.
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“Monopol hospodářský je zlý, monopol mocenskopolitický je horší,
monopol ideologický je však nejtěžší formou zotročení a má nejpolito
váníhodnější následky...
Důsledkem každého duchovního násilí je pokrytectví a morální cynis
mus.“
Božena Komárková, 1952
(Křesťan a stát)
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Český snář - literatura faktu, literatura
fantazie
Michael Henry Heim

Říci, že Český snář Ludvíka Vaculíka je osobní kronikou života v
pražském disidentském prostředí, která zaznamenává dobu od pozdní
ho ledna roku 1979 do počátečních únorových dní roku 1980, znamená
říci velmi málo. Jak ví každý, kdo se do Českého snáře začetl, není to dí
lo, které se dá klasifikovat snadno. Podrobíme-li však zkoumání hyb
ridní žánr díla, snad to pomůže objasnit tuto zvláštní a podivuhodnou
směs faktů a fantazie.
Ke konci díla (str. 610, 29. ledna 1980 - 1), v jednom z charakteristic
kých přechodů od skutečnosti ke snu, vypravěč přejde od hovoru o za
hradničení, které je “leitmotivem” k rozhovoru s jeho budoucím na
kladatelem Josefem Škvoreckým. Škvorecký vyskočí z roští, právě
když se pisatel chce do roští pustit se sekyrou v ruce. “Začal jsem mu
nabízet svůj Spis a naštvával se při každé jeho námitce. Jak to, že to není
román! Dlouhé, no a? Ne, nic neškrtám, buďto vezmeš, jak to leží a bě
ží nebo nechej tak. Rozpačitý rozjezd, nevyjasněný žánr, ale to je tak
schválně! (To je vždycky moc dobrá výmluva: že to je schválně nebo že
to už bylo.)” V pisatelově Traumarbeit zmínka o sekyrce připomene Se
kyru - Vaculíkův silný román z šedesátých let - což pak vede k jakési ve
lice cílevědomé literární polemice v souvislosti se stávajícím dílem.
Proč sám vypravěč ke konci díla otázku žánru nadhazuje? Pojem
žánru je užitečný ani ne tak proto, že se dílo zařadí do příslušné přihrád
ky, pěkně umístí pod patřičnou kategorii a zanese do katalogu, ale pro
tože poskytuje to, co vědci nazývají “control”, což je předem zavedená
forma, podle níž se dá dílo měřit a od níž se odrazí jeho originalita. Když
Vaculíkův vypravěč téměř řekne, že dílo je román (Jak to, že to není ro
mán!), čtenář je bude chtě nechtě srovnávat s ostatními romány, které
četl.
Ve větě, jež bezprostředně následuje po úryvku, který jsme citovali,
vypravěč svoje stanovisko ještě zesiluje tím (a zároveň zdůrazňuje hoj
nost a nejednoznačnost vztahu mezi literaturou a skutečností), že odka
zuje ke Škvoreckého nedávnému románu Příběh inženýra lidských du
ší: “Až mi šťastně napadlo, že se s ním nemám co bavit, on není nakla
datel, nýbrž paní Santnerová.” Část Škvoreckého díla, tak jako část dí
la Vaculíkova vyvolává to, co oba dělají ve skutečném životě, a paní Sant
nerová ze Škvoreckého románu je alespoň částečně utvořena podle jeho
ženy, s níž vede nakladatelství, které vydalo jak Český snář, tak
obě zmíněná díla na první pohled svým tónem diametrálně liší, mají
vlastně mnoho společného pokud jde o předpoklady a přístupy.
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A přesto vypravěč nikdy nedojde až k tomu, aby prohlásil “toto je ro
mán”. V úryvku, který jsme nahoře citovali, nazývá dílo “Spisem”,
což přivádí na mysl všezahrnující francouzský termín écriture. Dokon
ce se zdá, jako by si v tom “nevyjasněném žánru” liboval. Jinými slovy
chce, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A proč by vlastně něco tako
vého nemohl chtít? Tím, že odmítnul vybudovat své dílo podle předem
daných vzorů, tím, že je odmítnul označit čistě jako román nebo čistě
jako dokument, Vaculíkovi jde o to, aby čtenář k dílu přistupoval s
otevřenou myslí; otevírá tak své dílo jakékoliv interpretaci, se kterou
může čtenář přijít.
Že Vaculík dokázal poplést nebo spíš zmást své čtenáře, je jasné z in
formace americké Library of Congress uvedené v tiráži, v níž čteme: “1. Va
culík, Ludvík, 1926- Deníky. 2. Disidenti - Československo - Praha. 3. Pra
ha (Československo) - Společenský život a zvyky. 4. Autoři, čeští - 20. sto
letí - Životopis." Původní text edice Petlice měl zřejmě podtitul “Sny
z roku 1979”, ale ten se z verze, která vyšla tiskem, vytratil. (Ně
mecké vydání, které vyšlo v roce 1981, se jmenuje Tagträume: Alle Tage
eines Jahres.) Sny jsou roztroušeny po celé knize-denní snění, které pří
jemně popouští uzdu fantazii, sny, které se zdají v noci, a taky noční mů
ry; jsou zde rozbory snů. Ale jsou zde také úryvky fejetonů, básní, pís
ňových textů, zápletky kratších příběhů (Vaculíkových i ostatních spi
sovatelů, kteří píší pro Petlici), literární kritika (mini-recenze Příběhu
inženýra lidských duší na str. 132-133 a Kunderova Život je jinde na str.
396), je zde hudební kritika, doporučení zahrádkářům, křížové výsle
chy, vtipy a hádanky (Je to dlouhé, nadává to a žere to kuřata. Co je to?
Fronta na vepřové.), drby a znovu drby, zprávy z rádia, oficiální dopi
sy, soukromé dopisy, citace z vlastního díla (dva úryvky z Vaculíkova
románu Morčata na str. 178), aforismy, filozogie, teologie a spousta ji
ných věcí.
O co tedy vlastně jde? Danilo Kiš, jiný středověký spisovatel, kte
rý má sklon k literární introspekci, by třeba mohl poskytnout jakýsi
vhled. Kiš, jugoslávský spisovatel, který si v sedmdesátých letech udělal jmé
no tím, že úspěšně smísil fakta a fantazii ve své knize nazvané Náhrobek
pro Borise Davidoviče, uvažuje o jejich vzájemném vztahu v moderní
próze takto: “Čas výmyslů je pryč, čtenář už dávno výmyslům nevěří, proto
že moderní doba... prokázala, že Dostojevského slavný výrok ‘nic není
fantastičtější než skutečnost’ je mnohem víc nežjenom vtipná fráze.” Ji
nými slovy - skutečnost sama je fantastická. Hirošima daleko přesahu
je Hieronyma Bosche. “Psychologický přístup, založený na dichotomii
dobra a zla a na mravních kategoriích, s nimiž se člověk potýká, už dáv
no nestačí; takové kategorie, jako je desatero, prokázaly při aplikaci na
paranoidní lidské jednání svou nedostatečnost. Spisovatel, který si toto
uvědomuje, už nepřistupuje ke svým hrdinům, aby vysvětloval jejich
jednání psychologicky a hledal tak klíč k jejich mravní integritě nebo
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hříšnosti, nýbrž se snaží - tak jako Truman Capote ve svém Chladno
krevně - shromáždit spoustu dokumentů a fakt, která - spojena dohro
mady divokým a nepředvídatelným způsobem - vyprovokovala nesmy
slný masakr, v němž hrály roli motivy sociologické, etnologické, para
psychologické, okultní a jiné. Kdyby se s podobnými motivy naložilo
postaru, bylo by to více než nesmyslné, protože bezprostředně za nimi
se skrývá schizoidní lidské jednání, paranoidní nebo - řečeno jinak fantastická skutečnost. A spisovatelovou povinností je zachytit tuto
paranoidní skutečnost na papíře, zkoumat absurdní spleť okolností na
základě dokumentů, šetření a výzkumu a arbitrární diagnóze či přede
pisování léků a terapie se vyhnout.”(2)
Kišova ostrá kritika psychologie v literatuře pomůže objasnit, proč
Vaculík zaplavuje čtenáře takovým množstvím materiálu, aniž by se po
kusil o syntézu. Ještě jedna krátká citace: “Laciná (autorova) psycholo
gie vede k laciným řešením zvláště v rovině mravní: ze spisovatele se stá
vá buď ikonofil nebo ikonoklast (obojí je možné).” Dnešní spisovatel
nemůže být ani pro ani proti. Jestliže spisovatel je ve svém díle v jasné
opozici k politické realitě, jež ho obklopuje, pak musí ať tak či onak užít
jejího pojmosloví. Když to však udělá, přijímá je a propůjčuje mu plat
nost, i když právě to nechce. Ne, říká Kiš - a Vaculík s ním na každé stra
ně Českého snáře souhlasí - dnešní spisovatel si musí udržet odstup. Ně
co takového se dá těžko naučit. I někteří spisovatelé v emigraci, kteří se
už nemusí přizpůsobovat žádnému systému, ať politickému či literární
mu, jsou chyceni v pasti a jenom obracejí staré nenáviděné argumenty
naruby. Ne však Vaculík, který instinktivně ví, že anti-propaganda
je pořád propagandou. Zdánlivě chaotická všeobsažnost díla odráží
touhu vyhnout se jasně vymezené ideologii a jít vlastně za ni.
Je to také další krok, který vede za anti-ideologickou absurdní litera
turu padesátých let. Absurdisté oholili život až na kost a abstrahovali
od něho; postmoderní spisovatelé - a já jsem přesvědčen, že Vaculík me
zi ně patří bez ohledu na to, jak jsou jejich řady nespořádané - si libují
v konkrétních věcech, v detailu. Poselství absurdistů a postmodernistů
je podobné; jejich prostředky se však diametrálně liší. Žánrem par ex
cellence je pro postmoderního spisovatele - amerického Raymonda
Carvera, rakouského Petra Handke, francouzského J.M.G. Le Clézioa
pro mnohé jiné - povídka. Kiš jí používá taky v poněkud historičtějším
kontextu (však je taky Středoevropan). Naproti tomu Vaculík dokázal
napsat rozsáhlý román, svazek o 629 stránkách. Dokázal to, protože
objevil, že forma deníku mu dovoluje použít konkrétní materiál všeho
druhu a dovoluje mu začít a skončit, kde se mu zachce. Formou je to
tedy deník. Žánr je znovu cosi jiného.
Samozřejmě by forma i žánr mohly splynout tak jako v nedávném
Varšavském deníku 1978-1981 od polského romanopisce Kazimierze
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Brandyse.(3) Brandys a Vaculík se zabývají zhruba stejným obdobím a
jak poznamenává Philip Roth na záložce knihy. “Brandys ve svém De
níku představuje stejně silný hlas z totalitní Evropy jako je Danilo Kiš
nebo Milan Kundera.” V Deníku však Brandys není romanopiscem; pí
še deník: popisuje události tak, jak se odvíjejí, a doprovází fakta po
známkami o jejich pozadí, ironickými komentáři a osobními poznám
kami po straně. I když prohlašuje, že “barokní a romantická slabost pro
zázraky byla zašifrována do polského myšlení o životě a literatuře” (str.
27), on sám - při nejmenším aspoň jako pisatel deníku - zůstává napros
to racionální.
Česká slabost pro to, co je barokní, romantické - a já bych dodal - sur
realistické - z Vaculíkova textu jasně vystupuje. Není to deník, i když ve
lice zručně využívá deníkové formy. Romány v deníkové formě nejsou
v literatuře ničím novým, ale Vaculík v této tradici pokračuje. Deník
je osobní záznam a Vaculíkovi jde o něco většího.
Většina spisovatelů se zabývá vymyšleným příběhem, jako by to byla
skutečnost; Vaculík se zabývá skutečností, jako by to byl vymyšlený pří
běh.(4) V tomto ohledu má něco společného s pisateli historických ro
mánů: ti si taky vymýšlejí příběhy o skutečných lidech. Ale zatím co oni
píší ex definitione o minulosti, Vaculík se zabývá výlučně současnými
událostmi. A zatím co oni pojednávají jenom o několika historických
postavách, Vaculík jich - žijících lidí pod jejich vlastními jmény - užívá
téměř výlučně. Možná, že zavedl nový žánr: první historický román,
který se odehrává v přítomnosti.
Jakkoliv se to může zdát podivné, Vaculíkův historický román z pří
tomnosti má podobnou tendenci jako Vojna a mír, v níž chtěl Tolstoj
ukázat, jak málo kontroly máme nad životem a zejména nad svým živo
tem veřejným. Napoleon je blázen, protože si myslí, že ovlivní výsledek
svého tažení; Kutuzov je moudrý - a vyžene Napoleona i s jeho Grande
Armée z Ruska - protože prostě nechá věci běžet. Pierre získá trochu
vyrovnanosti jedině poté, co mu dojde analogická lekce, kterou mu udě
lí mužik Platon Karatajev. Jinými slovy Tolstého historický román je
hluboce protihistorický a protiheglovský.
Takový je i román Vaculíkův. Jestliže je v Českém snáři zápletka,
když už tam nějaká musí být, pak se skládá z výkyvů v hodnocení Vacu
líkova fejetonu Poznámky o statečnosti, což je objasnění stanoviska
proti hrdinství, proti bravúře prohlašované veřejně. Vaculík chce ve
svém románu ukázat, jak vypadá poctivý, antiheroický život v podmín
kách policejního státu, zvláště jak vypravěčův mladý člověk uží
vá své vlastní svobody (tak jak je to formulováno v Chartě 77) za
scénou, v každodenním kolotoči, jehožje třeba, aby se edice Petlice udr
žela v chodu. Takováto svoboda nutně leží mimo oficiální, optimistic
ký a o Hegla opřený pohled na dějiny.
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Tolstoj však vyjádřil svou tendenci v absolutních pojmech; jako au
tor 19. století měl naprostou kontrolu nad tím, co se v jeho románu
odehrává. Vaculík je naproti tomu zcela autorem 20. století. Když pří
telkyně naléhá na jeho vypravěče, aby jí řekl něco nového o románu,
řekne jí jenom, že všichni budou nepříjemně překvapeni. “Ale skončí to
dobře aspoň?” ptá se ona. “Nemám potuchy,” odpoví on (str. 150, 26.
dubna 1979). Tolstoj věděl, jak jeho dílo skončí.
Jestliže Tolstoj v rámci tradice 19. století použil vševědného vypra
věče, Vaculíkův vypravěč si není sám sebou jist. Opakovaně dělá opravy
(i když slíbil, že se vystříhá toho, aby posvátnost textu porušil) a ve zprá
vě o rozhovoru s filozofem Karlem Kosíkem (str.245,2.června 1979) do
konce bere v potaz i vlastní spolehlivost: “Mám povinnost upozornit, že
co jsem tu zapsal či ještě zapíšu o jeho názorech, není asi platné. To bych
musel mít magnetofon. Je to spíš jenom záznam toho, jak bych s ním
rád diskutoval.” Vypravěč si ostře uvědomuje, že to, jak věci vnímáme,
závisí na tom, odkud se díváme. Když píše o koncertech, dvakrát zdů
razňuje, do jaké míry jeho vlastní reakce závisí na tom, kde zrovna sedí.
Jeho relativistické hledisko jako by metaforicy udávalo tón celému dí
lu: Vaculík nikdy netrvá na tom, že jeho hledisko je objektivní, celostní
a jedinečné. Naopak, jeho ideologické stanovisko je silně anti-ideologické: “Není jiné míry správnosti věci než člověkův pocit, svědomitá
zkušenost a trochu odhadu o možnostech. Zvlášť špatnou mírou jsou
programy, stanovy, ideologické poučky a morální předpisy.” (str.
425-426, 17. září 1979)
Co si mají čtenáři počít s textem, jehož žánr i ideologie jsou schválně
tak neurčité? Otázka čtenáře - koncept, kolem kterého se v současné literální teorii tolik mluví - je zde skutečně palčivá. Tato kniha se bude
měnit podle toho, kdoji bude číst, daleko víc než většina ostatních knih.
Pro postavu a účastníka je to jedna věc (Milan Šimečka, jeden z nich, iro
nizuje v post scriptu ke svému dopisu, který Vaculíkovi napsal potom, co
si knihu přečetl: “Literární postava, která vystupuje v knize někdy jako
Milan, jindy jako Šimečka a někdy jako Milan Šimečka, se mi jeví být
podána v příznivém a přátelském světle.”(5); pro cizince - třeba pro
Němce, kteří z regálu v knihkupectví vzali do ruky německý překlad a
zaujalo je to - to bude cosi zcela jiného. Pro Čechy a Slováky, kteří žijí
v Československu je to jedna věc, pro Čechy a Slováky, kteří žijí v za
hraničí je to věc jiná. Když nic jiného, pak poměr mezi životem a litera
turou se bude případ od případu měnit. Když však vypravěč sám zdů
razňuje, že naše vidění závisí od toho, odkud se díváme, a když kritik
může určit žánr této prózy jen velmi přibližně jako - třeba subjektivní
historický román, jenž se odehrává v přítomné době a který má for
mu deníku - pak by se snad mělo čekat, že odpověď bude pluralistická.
A konečně - snad to byla právě potřeba pluralismu v monolitické spo
lečnosti, která určila jedinečnou strukturu Vaculíkova díla.
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Paříži pod názvem Mesiace
4. Igor Hájek, “Precarious Survival”, Formations 1 (jaro 1984), str. 120
5. Milan Šimečka, “Nad Českým snářem”, Svědectví, č. 64/1981, str. 816

Diskuse o Vaculíkově Snáři
Vaculíkův Český snář vzbudil rozruch už ve chvíli, kdy autor dal ru
kopis přečíst některým svým přátelům, kteří v tomto románě mají něja
kou roli. Stejně tak byl vzrušeně komentován poté, když se jako publi
kace torontského nakladatelství 68 Publishers objevil roku 1983 na exi
lovém knižním trhu. Je to opravdu jen holý zápis neradostné skutečno
sti domova, či jde o uměleckou metamorfózu všedního dne v pozoru
hodnou a nevšední literární realitu? Literární kritika chtěla rozumět
Snáři především jako uměleckému útvaru a hodnotila knihu jako pozi
tivní přínos naší románové tvorbě. Značná část čtenářů však četla knihu
jako prostý zápis sociologické skutečnosti a byla ve svém mínění rozdě
lena -jednou šokována drsností režimu, kterýjedná s tvůrčí elitou náro
da jen prostřednictvím policie; - po druhé šokována nahostí výpovědi o
životě a názorech lidí, k nimž pro jejich statečný zápas o větší prostor
lidské důstojnosti chová hlubokou úctu.
V posluchárně bernské univerzity se sešli na sklonku roku 1984 lite
rární vědci, básníci, spisovatelé a prostí čtenáři na diskusním odpole
dni které uspořádala švýcarská skupina SVU. Do večerních hodin tu
probíhala diskuse, která chtěla aspoň poněkud suplovat postoj kulturní
veřejnosti k umělcovu záměru - postoj, jehož manifestace se v Českoslo
vensku zužuje autorovi jen na malý okruh literárních přátel.
Přinášíme tu (značně zkráceně) alespoň některé z diskusních příspěv
ků, protože se domníváme, že tato forma hlubšího zažití uměleckého dí
la a pokus o jeho analýzu v kolektivní diskusi může být cennou součástí
dialogu mezi domovem a exilem, který se snažíme na stránkách tohoto
časopisu pěstovat. U diskusního stolu zasedli: K. Chvatík (Kostnice), P.
Locher (Bern), A Měšťan (Freiburg), O. Neveršilová (Bern), D. Šimko
(Basilej), V. Škutina (Curych), K. Trinkewitz (Hamburk) a J. Vladislav
(Paříž). Písemný příspěvek, který byl v diskusi přečten, zaslal též J.
Mlynárik (Mnichov). Diskusi řídil redaktor Proměn K. Hrubý (Basi
lej.)
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Chvatík: “Ludvik Vaculík je doma i ve světě znám více svými publi
cistickými zásahy do politiky-svou řečí na sjezdu spisovatelů roku 1967
a manifestem 2000 slov v r. 1968 - než vlastním literárním dílem. Že to
není spravedlivé, dokazuje znovu jeho poslední kniha. Český snář. Po
dobně jako Vaculíkův román Sekyra z roku 1966 je i Český snář, do
psaný roku 1980 a vydaný jen v zahraničí a doma kolující jen v opisech,
kniha neobvyklá, kniha příliš česká, či spíše moravská a valašská, než
aby snadno pronikla do mimočeského literárního kontextu a vyžaduje
proto citlivou a zasvěcenou interpretaci... Čím Vaculíkův Český snář
může vstoupit do dějin české literatury a snad i do evropského literární
ho kontextu, jsou především jeho vlastnosti jako literárního umělecké
ho díla. Přirozeně bude Vaculíkova kniha čtena a interpretována ijako
politický a sociologický dokument mimořádného významu, jako svě
dectví o době a lidech v podmínkách násilné normalizace. Avšak Český
snář není ani sbírka fejetonů, ani politický traktát a dokonce ani pouhý
soukromý deník, i když má jeho formu, nýbrž text s prvotním umělec
kým záměrem, jenž se intepret musí pokusit postihnout. Český snář je
dnes již právem chápán jako původní umělecké dílo, svědčící originál
ně o své době, dílo nezvyklé, přitahující i odpuzující pozornost čtenářů.
Chtěl bych dokonce říci, že Vaculíkova kniha je text, který nás podro
buje zkoušce, jsme-li ochotni a schopni přijímat jej právě jako literární
dílo. V jeho textu je již zabudována jako výstraha pohoršená reakce
těch, kteří to nedokázali, protože jsou sami součástí jeho tématu; je to
reakce velice lidská, neboťčlověk je málokdy spokojen s obrazem, který
si o něm vytvořili jiní.”
Měšťan: Český snář se při pozorné četbě jeví jako důmyslně kompo
nované beletristické dílo - tato vlastnost mu dává možnost dlouho pů
sobit. Kdyby šlo o pouhý protokol o životě šikanovaných českých inte
lektuálů v roce 1979, pak by účinnost byla omezena na několik let. Ro
mán se však stává dokumentem doby - a to výmluvnějším než jakákoli
pouhá faktografie.
Český snář navazuje názvem jak na Český román Olgy Scheinpflugové, tak i na Český sen Josefa Kainara. Vaculík jakoby prodlužoval
linii Scheinpflugové: vytýkalo sejí, že porušuje dobrý vkus tím, že do
svého díla uvedla citáty z dopisů Karla Čapka, které jí psal před svatbou.
Proti optimistickému, nasládlému Kainarovu básnickému dílu je Va
culíkova kniha v příkré opozici: je všechno jiné než nasládlá.
Zvláštní problém je jazyk Vaculíkova románu - je jisté, že se jedná o
román, a to román se silnými prvky autenticity. Autor využívá moravis
mů, vulgarismů a tzv. vyšinutí z větné vazby jako záměrného prostřed
ku, který má osvěžit jeho sloh. Zpočátku se mu to výborně daří, stálé
opakování těchto postupů však účinnost otupuje. Lyrické líčení přírody
a pražských zákoutí ostře kontrastuje se suchým popisem banálních
74

činností - zřejmě jde o další záměrný postup, o tzv. porušení slohové
jednoty."
Mlynárik: (čtený příspěvek) “Pri vzniku Vaculíkovho Snára hlboko
stojí osobná spoveď Dominika Tatarku, ktorú tento súborne napísal v
diele Písačky, dnes sú to už tri diely, z ktorých Tatarka vybral niekoľko
črt, ktoré poslal svojim pražským priateľom. Sú to črty Vne-čase. Je to
jadro jeho prvej časti Písačiek, akási ich syntéza. Poprvé se s nimi českí
intelektuáli mohli zoznámiť 6. decembra 1978 pri Peckových päťde
siatinách; Tatarka ich vložil do gratulácií Peckovi.
Vaculík bol Tatarkovým dielom nadšený od začiatku. Bola to hlbo
ká, intímna spoveď, akési vypovedanie sa, potreba vyhovoriť sa, doslo
va vyliať si dušu, vyhodiť zo seba vnútorný pretlak... Vaculík bol tak
mer touto naliehavou výpoveďou Tatarku konsternovaný. Uvidel sa v
nej, hovoril o nej často až intímne, všimnite si, koľkokrát sa k nej v Sná
ri vracia! Usúdil som, že krstným otcom Vaculíkovho Snára bolo Ta
tarkovo posledné dielo, tedy forma záznamu snov a výpovedí, skúse
ností, neodoslaných listov, úsudkov a komentárov o priateľoch, spyto
vanie svedomia atď., teda forma, ktorú Tatarka pestoval zhruba od po
lovice 70. rokov, keď predtým, po roku 1969, keď ho umlčali a nedovo
lili publikovať, formovalo sa v jeho listoch priateľom a milenkám (naj
mä Erike Podlipnej z Banskej Bystrice).
To nijako neuberá na kvalite Vaculíkovho diela. Chcel by som, aby sa
pochopilo, že Vaculíkovo dielo je tá forma komunikácie, oznámenia,
ktoré se stali pre tvorcov vnútornej emigrácie vlastné: nemali už čo skrý
vať, nemali čo stratiť, boli absolútne slobodní a slobodne sa mohli dívať
aj na najintímnejšie veci bytia, na milenky, na milovanie až do detailov,
pričom si ponechať básnivosť, vysokú formu stvárnenia. Najvýraznej
šie to formuloval Jan Lopatka vo svojom rozhovore o novej próze, o čo
vlastne ide.”
Trinkewitz: Vím z rozhovorů s řadou českých spisovatelů, že nemají
k teoretickým úvahám mnoho důvěry. Snad to v kostce vyjadřuje Vacu
líkova věta z deníkového záznamu v úterý 21. srpna 1979: “Nejlepší vě
ci se píší, když se skoro nic neví.” Ale Vaculík si musel aspoň v podsta
tě rozhodnout otázku žánru. Je to román, co píše?
V sobotu 26. ledna 1980 píše: “Vzal jsem sekyrku, a v té chvíli vysko
čil z roští...Škvorecký. Začal jsem mu nabízet svůj spisa naštvával se při
každé jeho námitce. Jak to že to není román!” V neděli 27. května 1979
si představuje reakci kritiků: “Literární kritikové: je toto tvorba?”
Že v těchto pochybách o žánru své knihy nebyl sám, svědčí záznam
rozhovoru s paní Pithartovou. Cituje její výrok: “Seš nevkusnej bez
ohlednej ješitnej a pro svůj jakýsi román nebo co to bude nikoho nešet
říš a když si v tom svým praštěným realismu nedokážeš ani trošičku ně
co vymyslit a nemáš ponětí o nějaké sublimaci skutečnosti tak mě z toho
ale úplně vynechej. To tě prosím!”
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Ale v průběhu práce se ukázalo, co podle mého názoru svědčí pro můj
předpoklad samoregulace románu, že autor na konci knihy právem
uvažuje takto: “...tušíme už, co kéž by zatušil včas také on: že toto moh
lo by být konečně dílo o celku dneška.” To je zápis na konci knihy. A
v něm Vaculík podává definici románu jako odrazu totality světa. A
potvrzuje známý výrok Michela Butora z jeho knihy esejů Román jako
výzkum, v níž autor říká: “Román přirozeně směřuje a musí směřovat
k sebeobjasnění.”
Vaculíkova kniha je svou vnější podobou deníkem. Jako by v jejím
čele stálo motto z výroku Velemira Chlebnikova: “Zapřísahám uměl
ce budoucnosti, aby vedli přesné deníky svého ducha, aby pozorovali
sami sebe jako oblohu a vedli přesné záznamy o východu a západu
hvězd svého ducha.” (Ten citát považuji za vhodný i proto, že mi kores
ponduje s Vaculíkovým zájmem o pozorování hvězdného nebe.)
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Vladislav: Vaculíkův Český snář je také mj. úvahou o románu, o jeho
psaní a o jeho úloze ve společnosti. Tím se kniha řadí do velké tradice
moderního románu, který je už skoro celé století průzkumem románo
vých možností. Jednou z těch možností je právě román jako deník, pří
padně deník jako román: tato forma se ukazuje totiž zvlášťvýhodná ja
ko místo reflexe o životě a světě bez berliček vymyšleného příběhu. De
níková forma místo aby hledala vnějšídějovost případně dramatičnost,
vede pátrání po pravém, vnitřním dramatu, tak jak je obsaženo v našem
vlastním osudu nebo v osudu lidí kolem nás. Že přitom deníkový zá
znam přechází zcela nutně a zcela přirozeně přímo pod rukou autora z
pravdy do básně, je snad zbytečné připomínat: jedině báseň může tu
pravdu zobecnit, tj. zpřístupnit i jiným - čtenářům. Ostatně L. Vaculík
nebyl sám, kdo začal tehdy psát deník: o něco dřív, od r. 1977, jsem s ně
čím podobným začal rovněž, a Ludvík to dobře věděl; právě tak dobře
ovšem věděl, že táž nebo skoro táž skutečnost a zkušenost povede u
dvou lidí k dvěma odlišným výsledkům. Nezáleží přece na tom, co kdo
prožívá, ale co v tom rozpozná. “Svět, v němž každý žije, závisí na jeho
vlastním pojetí, řídí se tedy růzností hlav - podle toho je pak chudý, plo
chý, mělký, nebo bohatý, zajímavý a důležitý. Někdo závidí například
jinému zajímavé příhody, které ho v životě potkaly, ale měl by mu spí
še závidět dar chápání, jenž oněm příhodám dodal důležitosti, kterou
mají v jeho popisu: neboť tatáž příhoda, která se v duchaplné hlavě
zobrazí tak zajímavě, by byla v pojetí plochého všedního ducha plochou
scénou všedního života.” (A. Schopenhauer, Aforismy k životní moud
rosti, I.)
Když L. Vaculík začal psát, nemohl vědět, jaké zajímavé příhody ho
toho roku v životě potkají; a přesto z nich dokázal vytvořit příběh i s
mnohonásobnou milostnou zápletkou, jaká se od románu běžně oče
kává. A právě tak jako nemohl vědět, co ho čeká v životě, nemohl vědět,
ani co se mu bude zdát v jeho nočních snech. Jenže Český snář není jen
snářem jeho nočních snů, je to také a především snář jeho denních snů,
snů o normálním životě, který u nás je už jen cosi jako dávnou a vzpo
mínkovou pohádkou. (345) Zcela organicky proto Vaculíkova kniha
vrcholí a končí právě takovým živým snem, ve kterém pár přátel odjíž
dí normálně vlakem z Prahy na normální návštěvu k příteli do Brna.
“Do odjezdu zbývalo deset minut. Vyšel jsem na perón. Drobnými kro
ky rychle sem kráčel Jan Vladislav. Usmívaje se jako Budha v dobrém
rozmaru, pravil sám od sebe: “Neboj se, Ludvíčku, to víš, že kdyby za
mnou šli, tak bych je sem neved.” Uvedl jsem ho do našeho kupé, kde
pravil: “Přátelé, nechápu, proč jsme nejeli nějakým dřívějším vlakem.
Žádný dřívější nejede,” řekl jsem. “Já myslím ten loňský, předloňský,
Ludvíčku, víš?”
Kdyby byl Ludvík Vaculík vypravil ten svůj vlak denních i nočních
snů o normálním životě v normálním světě o rok nebo o dva dřív, byl by
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příběh je Českého snáře rozhodně jiný. Ale výtky některých čtenářů by
asi zůstaly stejné. To proto, že i oni už zapomněli na normální život, že i
oni přijali ten vnucený, ten nenormální.
Neveršilová: Ve všech literárních obdobích existuje řada děl, která
obsahují vmontované sny. Mohli bychom začít hned u bible... Středo
věk dokonce měl vypracovánu celou teorii snu, která se týkala i jejich li
terárního využití.
V moderní literatuře počet děl, která operují snem jako tvárným
prostředkem, jen vzrůstá. Velmi často se přitom klade otázka po ontologickém vymezení snu, v protikladu k bdění: už Shakespearovo my z
téže látky jsme, zjaké i sny jsou tkány je mj. výrazem pochyb, která slož
ka naší bytosti, možná i existence, je reálná a která fiktivní. Nebo Ham
letův monolog (podobně u vězně z Máchova Máje, v nočním rozjímání
před popravou) - otázka, jestli smrt neznamená jen změnu snu, vstup do
další fáze snění. Také v současné próze, například u Herberta Rosendorfera, se stále vrací otázka, jestli naše dnešní bdělé bytí není už po
smrtný sen, jestli jsme nežili už dřív a jestli se nám to všechno tady teďjenom nezdá...
U tzv. fantastické literatury sahají i starší autoři s velkou oblibou ke
snu. Zmínku zasluhuje pikareskní román polského aristokrata Jana
Potockého, Rukopis nalezený v Saragosse. Tam je hra se snem tak rafi
novaná, že čtenář je často na pochybách, která část příběhu je sen a kte
rá skutečnost. - Jména jako E.T.A. Hoffmann nebo Gustav Meyrink
mluví sama za sebe. A tak by se dalo vypočítávat dlouho.
Ptáme se ale také, jakou funkci, jakou úlohu má sen ve fiktivním vy
právění. K tomu bych měla toto, jen schématicky načrtnuté, tvrzení: v
pradávné slovesnosti, v mýtu, neexistovala přehrada mezi sdělovanou
realitou a sdělovanou fikcí, mezi skutečností a fantazií (báje, starší po
hádky). Otázka po pravdivostní hodnotě sdělovaného tudíž neexistova
la, nebyla dána. Teprve později vznikla potřeba výslovně vymezovat tu
to mýtičnost a oddělovat ji od vnímané skutečnosti, tím, že se text loka
lizoval do zvláštního prostoru a času (známé formule pohádek bylo ne
bylo, za devatero horami a devatero řekami, před dávnými časy apod.).
V rámci tohoto bylo nebylo bylo pak už zase všechno možné, i sen, i
skutečnost.
Pozdější literatura umělá, která už měla mimetický ráz, tj. která chtě
la napodobovat a napodobovala realitu, signalizovala vždycky - pře
dem nebo potom - uchýlení od reality nebo neručení za ni: kolik děl je
započato příběhem o nalezení daného rukopisu v nějakém neutrálním
prostoru, třeba na půdě starého domu apod. Často se setkáme i s pou
kazem na to, že celé vyprávění byl jen sen hrdiny příběhu. - Čtenář tako
véto literatury vždycky přistupoval na určitou úmluvu s autorem, na
úmluvu o jakoby. Všecko bylo možné jako dřív v mýtu, ale pouze v rám
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ci tohoto mlčky dohodnutého jakoby. V moderní literatuře, nebo aspoň
v jedné, patrně podstatné její části, kde vyprávění zase přestává napodo
bovat a ustavuje samo sebe jako autonomní skutečnost, opět mizí pře
hrada mezi realitou a snem. Ne už naivně, nýbrž rafinovaně. Ztrácí se
klasický iluzivní charakter díla, předvedení snu má stejnou pravdivost
ní hodnotu jako předvedení skutečnosti. Proto střízlivá a věcná přes
nost Kafkových próz má povahu mučivého zlého snu. Proto u Joyce
mizí předěl mezi fantaziemi postavy, jejími představami a jejími reálný
mi zážitky, nebo aspoň je zde plynulý, sotva postřehnutelný přechod.
Jak v této souvislosti vypadají sny v Českém snáři?
Toto budou - spíš než souvislý výklad - jen bodově kladené otázky a
náměty k diskusi.
- Jistě jsou zde sny něco centrálního, když se octly už v názvu. Ale
proč snář? Snář je přece výklad snu, a k tomu až na malé výjimky nedo
chází. Také hledání symbolického významu snu ve vztahu k líčené reali
tě selhává jako systém.
- Sny jako by tedy neměly nadindividuální symbolický význam (snad
až na jeden, o kterém později); jako by měly funkci malých, do sebe
uzavřených fantazmat, která mají vztah jen k vypravěči/hrdinovi příbě
hu a jeho psychice, ale ne k ostatním partiturám textu a k jeho dějové
mu vývoji.
- Právě sny prozrazují realistickou konvenci této jinak až magicky
expresivní prózy. I když přicházejí bez varování, jsou přece podány tak,
že jen trochu soudný čtenářje dřív nebo později jako sny zařadí. Je jasně
patrné, že nesuplují, nýbrž pouze osvětlují a komentují skutečnost - sku
tečnost románu i skutečnost mimo román.
- Dominantní, klíčové postavení má sen o boření a vyšetřovatelích
(s. 204-205). Je vkomponován mezi obscénní sen a sen tragikomicky fri
volní, což sugeruje jeho spontánnost a bere mu nežádoucí deklarativní
patos, který by měl v jiné konstelaci. Čtu ho pro sebe jako zákonitý, i
když lakonický protějšek pasáži o jízdě králů v Kunderově Žertu. Zdá
se, že oba tihle Moravané to ještě v sobě mají jako topos a jako šifru. U
Kundery je jízda králů něco rituálního, povznášejícího a krásného, je to
odevzdání se a přimknutí k nezničitelné zemi, ke kmenovému společen
ství, k tradici, a zároveň k věčně obnovovanému mládí. U Vaculíka je to
škleb, parodující a hrůzná apokalyptická vize (hrdinových osobních)
vyšetřovatelů na koních, infernální jízda ničitelů, oblečených rouhač
ský v drahá - aťmešní nebo dynastická - roucha, s jedním z nich nesou
cím svatováclavskou korunu na hlavě.
- Za příznačné, podstatné, mnohovýznamové a svou civilností víc než
jímavé pokládám sdělení vypravěče: “byl jsem tam jediný člověk a uvě
domil jsem si, že jenom já to budu moci všecko dosvědčit”.
Tato úloha svědka - ostatně úloha velmi religiózní - na kterou Vacu
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líkův člověk nezapomíná ani ve snu, je centrálním motivem Českého
snáře; podpírá a nese stavbu celého románu, jeho bdělá i snová místa, a
vnuká hluboký respekt - i mimoliterární.
Škutina: Toho dne, kdy se Ludvíku Vaculíkovi začaly zdát sny, z
nichž pak některým jeho druhům vstávaly vlasy na hlavě a jiní strachy
přestávali spát, já už vstupoval do míst, kde se Český les jmenuje už
Böhmerwald. Bylo to 3. ledna 1979. Ale mohu dosvědčit, že Ludvík Va
culík měl podobné sny už předtím. Jenže sije ještě nezapisoval. Škoda!
Ale jistě už na to myslel.
Tak např. se mi přihodilo, že 20. srpna 1977 v předvečer, totiž v před
poledne devátého výročí znovuosvobození, jsem se chystal navštívit
přítele Karla, historika v jiném pracovním zařazení. To už byla Charta
77 a nevlastnil jsem řidičský průkaz. Před domem, kde Karel bydlel,
parkovalo šedé auto značky Volha a dva páni, kteří se kolem po chodní
ku šoulali, mi řekli, že se mnou potřebují mluvit. Nastoupili jsme do té
volhy a jeli vzhůru na Malvazinku...tam se mi nějak zatmělo před očima
a pak mě našli ve čtvrt na devět u Jiráskova mostu v bezvědomí s rozbi
tou lebkou a otřesem mozku. Našli mě příslušníci Veřejné bezpečnosti,
takže je to věrohodné... Krátce nato jsem potkal Ludvíka Vaculíka.
Řekl mi: “Slyšel jsem zas osm fórů oesenbácích. Předtím jsem je už jed
nou slyšel, ale byly o Slovácích. Policajti si myslej, že ty fóry vymýšlíš ty.
Jestli chceš, dosvědčím, že jsem je už předtím slyšel. Ale řeknu, že to by
lo o cikánech, aby to Gustáv s Biľakem nevztahovali na sebe.” Pak se ze
ptal: “Co se ti zdálo, když jsi byl v bezvědomí?” Odvětil jsem mu, že asi
nic nebo si to nepamatuji. Politoval mě. Vyslovil přání, aby ho tloukli
do hlavy tak šikovně, aby mu nenarušili snové ústrojí. A zas šel.
Jindy - to bylo poté, co jsem se vrátil z kriminálu a dělal jsem vodníka
v radlickém bazénu - za mnou Ludvík Vaculík přišel a začal vyzvídat,
jaké je to v kriminále. Před ním už takhle vyzvídal Václav Havel. Obě
ma jsem předal své bohaté zkušenosti. Rád bych věřil, že Ludvíkovi ne
budou k prospěchu. - Vyslechl mne a prohlásil, že si to pojede domů po
znamenat, aby se mu to vrylo do paměti. Je už takový typ. Co si neza
znamená, zapomene. Tak také asi vznikl Český snář. Aby to nezapo
mněl. Aby se to nezapomnělo...
Trinkewitz: Myslím si, že pochybnosti některých lidí v Praze jsou dá
ny mnohaletou odtržeností českého kulturního prostředí od paralelní
ho dění ve světě. Oním pražským ghetem, v němž jsou rozmíšky, animo
sity a žárlivosti malého okruhu spisovatelů literárním pupkem světa - a
v něm se tedy koná to, co Němci nazývají Nabelschau. Jak jinak by
mohlo být přehlédnuto, že Vaculíkův román se čestně vřazuje do dávno
existujícího žánru román o románu. Možná, že si to neuvědomoval
ani autor. Vzpomeňme jen, že kdesi na konci knihy se zmiňuje, že mu
přišel do ruky román André Gida Vatikánské kobky. Nebyl mu tedy
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předtím znám jako předchůdce všech pozdějších románů o románu. A
přece musel narazit například na tuto větu v románu: “Už déle než rok
na tom pracuji, a všechno, co mě do té doby potkalo, všechno, co vidím
a poznávám, všechno, co mě učí životy těch druhých a můj vlastní: to
všechno bych chtěl vlít do této knihy.”
Vaculík nefilozofuje o knihách jako takových, hlásí se otevřeně k sel
skému rozumu i tam, kde píše o Karlu Kosíkovi, nebo když objevuje
fyzikální teorie vlastní produkce jako dávno známé v pracích Einstei
nových. Proto také nevnímá ani při četbě svých zápisů fakt, že jeho kni
ha je historií vzniku sebe samé, tedy románem o románu. Odtud také
jeho pochybnosti o ceně rukopisu. Například v zápisu z úterý 4. prosin
ce 1979:
Vaculík nefilozofuje o knihách jako takových, hlásí se otevřeně k sel
skému rozumu i tam, kde píše o Karlu Kosíkovi, nebo když objevuje
fyzikální teorie vlastní produkce jako dávno známé v pracích Einstei
nových. Proto také nevnímá ani při četbě svých zápisů fakt, že jeho kni
ha je historií vzniku sebe samé, tedy románem o románu. Odtud také
jeho pochybnosti o ceně rukopisu. Například v zápisu z úterý 4. prosin
ce 1979:
“Přitáhl jsem domů celý tento rukopis, a hledaje materiál pro vídeň
ský večer podle mé představy, začal v něm listovat. Ale jak jsem rozča
rován! Myslel jsem, že je to lepší!”
Autor, který by jen trochu byl honěný v literární teorii, by byl těchto
pochyb ušetřen. Mohl by srovnat své pochůzky po Praze se zážitky dublinského flaneura Blooma z Joyceova Ulyssa nebo konfrontovat svou
formu záznamů s teorií otevřeného díla , jak ji popsal ve své práci Umberto Ecco.
Tím pozoruhodnější je ovšem Vaculíkův román, že na svou vlastní
pěst si tuto problematiku objevil a vynikajícím způsobem i formálně
zvládl.
Chvatík: Kniha, která měla z deníkových zápisků vzniknout, není
kniha autora, žijícího především v literárním světě a zaměřujícího svá
slova mimo čas a prostor. Český snář nezapírá, že je dílem občana, kte
rý odmítá přijmout pravidla hry režimu tzv. reálného socialismu, vnu
ceného českému národu 21. srpna 1968 ruskými tanky. Chápeme-li Va
culíkův Český snář jako autonomní literární strukturu, neznamená to,
že neexistuje těsný vztah mezi ní a autorskou osobností. V takovém lite
rárním druhu, jako je literární deník, je tento vztah zcela evidentní, i
když ani zde nemusí být naprosto přímočarý.
Český snář je deníkem disidenta, řeklo by se západní terminologií a
v Čechách je to kniha autora, který se stal od své řeči na spisovatelském
sjezdu roku 1967 a od svých 2000 slov z roku 1968 hlavním představite
lem nenásilného občanského odporu proti praktikám stalinismu a tota
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litarismu. Marně se Vaculík pokouší v Českém snáři nadlehčit břímě
odpovědnosti, které s sebou takový postoj nese a které ho tíží jako člo
věka i jako spisovatele. Můžeme mu věřit, že nikdy nechtěl působit po
liticky, že chtěl pouze destruovat hypertrofii politické moci; chtěl pou
ze navrátit občana obci a sobě samému. Ale již podobná výzva k odpo
litizování nabývá v systému politického totalitarismu politický význam.
Čteme-li dnes s odstupem času Vaculíkovy publicistické projevy, poz
náváme s úžasem, že je skutečným legitimním předchůdcem obránců
přírody. Nejen svým odporem proti pouze kvantitativním měřítkům
ekonomiky růstu, nejen potřebou osobního kontaktu s nedevastovanou
přírodou, ale i odporem k profesionální politice, k politice stranických
aparátů a anonymní moci. Ať chce nebo nechce, zůstává Vaculík pro ši
rokou veřejnost českým Lechem Walesou. Situace se však radikálně
změnila: v roce 1968 stál za jeho názory téměř celý národ - o deset let
později se cítí téměř sám. Důsledky slov, jednou vyřčených, však nelze
stáhnout z oběhu jako neplatnou měnu, a Vaculík drží dál statečně in
tegritu vlastní osobnosti: “Nechápu lidi, kteří svou celistvost obnovují
průběžným zavrhováním svých nepasujících starších součástí...všecko
platí, co člověk udělá a kdo pošetile protřiďuje minulost...a kdo se ne
zná ke svým částem, bude schizofrenik. Velkým objetím, kam až dosáh
nu, chci si pokud to půjde držet všecko, co kdy bylo moje, a budu
zdráv.”(str. 114)
Vaculíkův deník neodpovídá běžné představě o “disidentské literatu
ře”; je tam málo o historii Vaculíkovy role v roce 1968 - jen jednou se
probírá dopisy, kterých tehdy dostával celou záplavu. Ale jak málo tak
umělecky věrohodných svědectví o bídě znormalizované české společ
nosti lze postavit po bok Vaculíkově knize! Publicisticky analyzoval
mechanismy obnovení pořádku zatím nejpronikavěji Milan Šimečka ve
stejnojmenné knize. Avšak umělecky neznám přesvědčivější obraz živo
ta v pasti, ve který se proměnil život v znormalizovaném reálném socia
lismu, než jakým je Vaculíkův Český snář. A to nejen na místech, kde se
Vaculíkova rodina pokouší normálně žít, zatím co za dveřmi skřípe pí
sek pod podrážkami střežících je policistů, nahlížejících okénkem i do
koupelny. Neboť Vaculík je člověk životního kladu, člověk jako stvoře
ný k tomu, aby byl oporou obce, řádným občanem: “Žiju ze síly dob
rých věcí a ze síly blízkých lidí”, říká o tom sám.(370) Je člověkem, kte
rý by chtěl napsat něco krásného pro nás, jak to od něho očekává ne
známý chodec na pražském mostě. - Vaculík ví, že “důsledný odpor pro
ti bezpráví udělá z člověka psance z povolání. Na nic jiného nezbude mu
totiž energie a čas.”(502) Neboť“Čím víc věcí má člověk rád, tím je slabší”.(468)
Svědčí o nehodnotě režimu, že lidé jako Vaculík jsou střeženi a vy
slýcháni jako nebezpeční zločinci. Svým odporem k politice jako hře
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o moc, svým návratem k antropologickému, lidskému, každodennímu,
k lidem a k přírodě, dokazuje Vaculík prakticky, že “My jsme v pořád
ku, ne vy”, jak to říká policejním představitelům režimu - neboťjiných
diskusních fór o literatuře nyní on a jeho přátelé nenacházejí.
Vladislav: Hlavní, co diskuse kolem Vaculíkova Českého snáře uka
zuje především, je zdá se prostý fakt, jak špatně umíme číst. Kdyby
chom četli lépe, pozorněji, s větším pochopením, našli bychom totiž už
v samém textu Českého snáře výslovné odpovědi na většinu otázek ne
bo výtek, které se ozvaly.
Ta největší z nich je paradoxně rozporná: vyčítáme Českému snáři
jeho příliš těsné sepětí se skutečností - “Jsi prostě exhibicionista a vlečeš
nás všecky na hanbu s sebou”, vyčítá mu za všechny postavy románu a
za všechny jeho pozdější kritiky jedna z postav(494) - máme mu s roz
hořčením za zlé, že své modely dokonce jmenuje pravými jmény, a při
tom se necháváme unášet zvědavostí, ačkoli bychom v souladu se svým
spravedlivým rozhořčením měli takovou nechutnou knihu zavřít: sluš
ný člověk se přece taky neprobírá cizím špinavým prádlem...
Jestli to přece jen neděláme, jestli přece jen čteme dál, je to tím, že
prostě v hloubi duše víme, že to není žádný dokument, ale literární dí
lo, určené veřejnosti, a tedy psané pro ni - tak jako není dokument,
nýbrž umělecké dílo Flaubertova Paní Bovaryová, jakkoli byla právě
jako dokument souzena... Na rozdíl od Paní Bovaryové má ovšem Čes
ký snář vnější podobu deníku, ale ani v tom není právě nejpůvodnější,
románů v podobě deníků je přece řada. A kromě toho nás autor České
ho snáře hned na začátku varuje: “Milý čtenáři! Co ty víš. Těch podvo
dů, co dělají autoři na čtenářích.”(45) A jako by slyšel předem námitky,
že by mohl knihou někomu uškodit a něco vyzradit, např. policii, o sto
stran dál píše: “Své činy, jež tu líčím, mám buďto uváženy, neboje stej
ně maskuji.”(140) A těm, kteří říkají, často ve shodě s našimi poliky ze
strany moci, že na psaní a hlavně zveřejňování takových věcí není teď
příznivá situace a že to hraje do ruky nepříteli. Český snář odpovídá:
“Nevím, jak by se jináč dal pořídit skutečný obraz dnešní doby, žádná
příznivější situace nemusí už přijít. ”( 140)
Literatura tohoto druhu vzbuzuje vždy pohoršení; proč, to se pečlivý
čtenář dočte v Českém snáři rovněž: “Lidé nesnesou, když neplníte je
jich představu o vás.”(146) A ještě méně snášejí lidé, když vaše předsta
vy o nich neplní jejich představy o sobě samých. I proto připomíná dis
kuse kolem Českého snáře ty dnes už pozapomenuté polemiky kolem
Škvoreckého Zbabělců. Těm se tenkrát, před čtvrtstoletím, vytýkal ta
ky příliš drsný a jmenovitý obraz jednoho východočeského města, tu
ším Náchoda; jenže tenkrát byli pohoršeni jen Náchodští, kteří se v tom
groteskně zborceném zrcadle poznávali, i když pod pozměněnými jmé
ny. Jinde než v Náchodě tyhle náhodné i záměrné podobnosti románu
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ve skutečnosti tolik nepobuřovaly. Podobně nás nepobuřovaly podob
né shody, kterými je prostoupen román Penězokazové A. Gidea, o
němž je ostatně v Českém snáři krátká, ale významná zmínka.(556) Nebyl-li tenhle román pro L. Vaculíka jeden z inspirujících vzorů, byl pro
něho přinejmenším potvrzením o správnosti zvolené cesty. Gideův ro
mán je z velké části rovněž deník: a v jeho postavách se jistá část paříž
ské lepší společnosti okamžitě a s nelibostí poznala, přestože jména by
la - až na jedno - podle běžných románových zvyklostí pozměněna. Po
zoruhodné je, že týž český kritik, který kdysi Penězokaze přijal s obdi
vem k autorově odvaze říkat pravdu, se dnes o ještě odvážnějším Čes
kém snáři vyjadřuje velmi odmítavě...
Je to dáno už jen tím prostým faktem, že děj Českého snáře se odehrá
vá u nás, v Praze: proto se Pražáci doma i jinde pohoršují víc a dotčeně
ji, než se kdysi pohoršovali nad Zbabělci nebo dokonce nad Penězokazy, jejichž děj probíhá kdesi daleko... Proč ten dvojí loket? I na to je od
pověď už v samém Českém snáři: “Je to zkaženým čtením! Stalo se
dneska zvykem číst každý text především politicky.”( 146)
Ač varován předem o podvodech, kterých se dopouštějí spisovatelé
na čtenářích, lidé se dali až příliš snadno zmást deníkovou formou Va
culíkovy knihy. A přitom jim autor řekl výslovně, proč zvolil právě tuto
formu a ne jinou: byla pro něho východiskem z dlouhé tvůrčí krize.
“Deset let mého nepsaní, to je zápis o marném řešení neřešitelného, než
se mi rozbřesklo, že když to nejde, tak to nejde. Všecko své beru za ce
lek sebe, a čemu se to nelíbí, to ať ode mne odpadne. Já ale se už od niče
ho odkrucovat nebudu."(420) Deník má totiž tu velkou výhodu, že si
vynucuje disciplínu: člověk musí psát den co den, pořád před sebe, bez
ohlížení, bez vyhlížení. A k tomuto poznání přivedl autora Českého
snáře Jiří Kolář, který si podobnou formu vyzkoušel - a s jakým výsled
kem! - koncem 40. let při psaní svých básnických deníků Očitý svědek
a Prométheova játra. To je vysvětlení, proč je kniha věnována právě J.
Kolářovi. “Je tomu rok, co mi ve Slávii pravil: “Když nemůžeš psát, tak
piš, člověče, o tom, proč nemůžeš psát! Zapisuj, co vidíš a co ti napadá.
Vypracoval sis na to už svůj styl ve fejetonech, který jsou přeci báječný!’
Když prý to budu dělat rok, budu mít knížku. Dokonce možná stvořím
nějaký nový román, protože co je dnes román, a kde je? Pravil také, že
když budu pravidelně psát, že mi něco dá. Začal jsem o tom uvažovat a
nejvíc mě lákalo, že mi něco dá!”(583) (Možná že by bylo na místě při
pomenout, že Kolář svůj slib dodržel a Vaculíkovi skutečně něco dal:
svoji cenu, kterou po poradě s přáteli každoročně uděloval třem vý
znamným knihám z různých oborů; a nebyla to cena pouze ideální...)
Mlynárik: Vaculík mi dal Snár prečítať v tzv. rodinnom balení. Bol
to v koži viazaný prvopis Petlice s originál fotografiami, aké poznáte z
knižného vydania. Aj to bolo viacej na príhovor Majdy než jeho dobrej
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vôli. Neviem, prečo sa tak do poslednej chvíle, bolo leto 1982, bránil,
aby som snár čítal.
Napísal som po pravde: Snár ako historik oceňujem preto, že v čase,
keď mlčia spoločenské vedy, keď nefunguje štatistika, výskum verejnej
mienky, keď prestala život spoločnosti študovať sociológia a história,
keď ani literatúra nemôže vydať svedectvo, tvoje dielo supluje základ
nú správu o spoločnosti, je prameňom jej pohybu, cítenia a túžob, je to
hlboká sociologická sonda do našej spoločnosti, hoci aj zčásti iba disident
skej, na prelomu 70. a 80. rokov. Vďaka!
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Bola to zvláštna situácia, keď Vaculík Snár písal. Akési posledné
vzepätie spoločnosti po desiatich rokoch teroru. Akási posledná túžba
ešte sa regenerovať, obnoviť si identitu vedomia, vysloviť sa, zaprotes
tovať si. Husák po 10. rokoch nenašiel formu národného zmierenia, ako
našiel po pár rokoch Kádár alebo Franco. Ba naopak - perzekúcia sa
priostrila v súvislosti s VONSom. Ešte sme sa naposled nadýchli. Od
druhej polovice 80. roku, keď Vaculík dopísal Snár, začala tretia vlna
emigrácie. Odchádzali húfne kamaráti. Vtedy som sa aj ja najmä kvô
li štúdiu detí rozhodol odísť. Keby Vaculík začal písať o rok pozdejšie
Snár, nenapísal by ho. Vystihol najoptimálnejšiu chvíľu nášho posled
ného chlapského nadýchnutia. Tvoril v tomto ovzduší. Za našich mozartovských večerov. Za stykov s priateľmi, za vrelej účasti na Petlici,
ktorú stále nechcel robiť, hovoril, že je to už posledná knižka, čo vydáva
ale predsa bol stále na cestách. A stýkal sa s Tatarkom, ktorého ticho
obdivoval.
Husák roku 1980 vymenil hlavné kádre StB a súdneho aparátu. Na
miesto vyslúžilých pardálov polície a urválkovského súdnictva dosadil
mladé ambiciózne kádre. Čítal som Vaculíkove protokoly v čase nášho
uväznenia. Unikol vtedy tomu iba navlas, bol na tom, ako usudzujem z
textov protokolu, vari horšie, ako my vo väzení. Bolo jaro, 1981. Po
chybujem, že by už Vaculík napísal také svojho druhu ojedinelé a skve
lé dielo, ako napísal vtedy, v rokoch 1979-1980. Je to kronika našich
čias, skutočná výpoveď o nás. A v tom je najväčšia hodnota tohto diela.
(Čísla v závorkách odkazují na stránky Českého snáře, tak jak vyšel r. 1983 v
torontském nakladatelství 68 Publishers.)

Běžně mluvená čeština očima cizince
Charles E. Townsend, Princeton University
Podnětem k tomuto příspěvku byla poznámka v recenzi Vlasty Stra
kové na mou učebnici Czech Through Russian (Čeština prostřed
nictvím ruštiny), která vyšla před třemi roky ve Spojených státech
(Townsend 1981). Cituji:

“Oblast jazykové normy byla a zůstává oblastí kompetence
českých bohemistů. Na druhé straně ovšem z praxe jazykové
konfrontace víme, že pohled z druhé strany může leckdy odha
lit zajímavé souvislosti, precizovat chápání, vyhrotit problém.
Přínos tohoto pohledu lze vidět v tom, že implikuje určité otáz
ky nebo stimuluje zájem o určitou problematiku.”
(Straková 1983, s. 77)
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V recenzi je rovněž vyjádřen názor, že s česky mluvícím cizincem by měl
Čech hovořit spisovně, i když společnost Čechů, v níž jejenom jeden ci
zinec, spisovně mluvit nebude. Ta druhá situace je dost samozřejmá, a
recenzentka ještě poznamenala, že “ani lingvisté nemluví spisovně (ani
o své profesi, o lingvistice)” (Straková 1983, s. 77). Podívejme se však na
situaci cizince, který se učil česky dříve, než přišel do Československa.
Jako takový cizinec - a zároveň lingvista - musím bohužel konstatovat,
že se ta první požadovaná situace realizuje jenom málokdy, protože do
konce i když cizinec projeví v rozhovoru s Čechem sebemenší znalost
češtiny, vede to k uvolnění jazykového napětí, načež Čech bezděky pře
jde na hovorovější styl. Je tedy poněkud paradoxní, že čím lépe cizinec
začne mluvit česky, tím více se Čech začne vzdalovat od spisovné nor
my. A cizince, kteří se naučili spisovné češtině a nejsou připraveni na je
jí varianty, taková prudká stylistická změna dovede přivést z míry, a
srozumitelnost může být narušena podstatně.
Je nesporné, že se cizinec musí naučit pravidlům spisovné češtiny a na
osvojení si jednoho kódu vynaložit mnoho času a ohromnou energii. A
pak po té dlouhodobé námaze narazí na druhý kód, jehož existence si
byl sotva vědom. Cítí se ukřivděn, rozhořčen, nezasvěcen, klesne na
mysli. Naučil se pouze slovům zde a tedy, a v Praze uslyší pouze tady a
teda (teda a celou řadu dalších hovorových slov a tvarů uslyší dokonce
na přednáškách - já nedávno, například, zadruhé - zadruhý, vezmeme vemeni). Jazykové obtíže se mu tedy začnou zdát nepřekonatelné. A
hlavně čeština ho přestane bavit.
To jsou ovšem úvahy důležité především pro cizince. Nemůžeme vo
lat po reformách, o které by ani Češi (anebo čeští bohemisté) neměli zá
jem. A českým lingvistům jde nikoli o soustavnou reformu, nýbrž spíše
o kodifikaci, a to většinou o kodifikaci dílčí. Na celou problematiku se
tedy díváme z opačných hledisek. Nám oběma jde o popis hovorových
variant, i když Čechům v mnohem menší míře. Cizinec má tendenci po
kládat hovorovou češtinu za základní, původní, což vlastně je, a volá
po eliminaci těch spisovných prvků, jichž se v hovoru vůbec neužívá a
jež mohou být nahrazeny běžnými protějšky. Chce se tedy zbavit dub
let, což je pochopitelné, jelikož mu odstranění dublet usnadní zvládnu
tí jazyka. Čeští lingvisté z velké části považují za základní naopak spi
sovnou češtinu, a jim proto nejde o eliminaci spisovných slov, nýbrž o
přijetí ojedinělých hovorových rysů do spisovné češtiny; tím by vznikly
právě dublety, o které by pak jazyk byl obohacen.
V literatuře věnované těmto otázkám se často mluví o kodifikaci spi
sovné češtiny (např. Kraus, Kuchař, Stich, Štícha 1981). Kodifikace se
podle názorů odborníků zaměřuje na jevy nejsnáze postižitelné a rovněž
na jevy, “jejichž nesprávná podoba nejspíše vyvolává záporné společen
ské hodnocení” (Kraus, 1981, 228). Proti porušování spisovných norem
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jsou čeští mluvčí už dlouho chráněni celou řadou slovníků (Příruční
slovník 1935-1957, čtyřdílný Slovník spisovného jazyka českého 19601971, jednosvazkový Slovník spisovné češtiny 1978; mluvnice Trávnič
ka, Havránka a Jedličky, Šmilauera; Pravidla českého pravopisu 1957
a školní vydání 1958, jehož dotisky vycházejí skoro každý rok, má vydá
ní třinácté). Přestože v třicátých letech byly propracovány nové zásady
jazykové kultury, s jejichž pomocí spisovná čeština dokázala odstranit
různé jevy, které se v ní udržovaly uměle, charakter výše uvedených pra
cí zůstává do značné míry preskriptivní. Kraus a jiní nás přitom odkazu
jí na “vědečtější charakter kodifikací”, které vznikly na podkladě “roz
sáhlých materiálových studií a analýz i teoreticky přesnějšího poznání
jazykových prostředků, jejich současných systémových vztahů, zákoni
tostí a vývojových tendencí i jejich funkční platnosti” (Kraus 229), při
čemž se to týkalo nejenom kodifikace lexikální, nýbrž také tvaroslovné,
syntaktické i pravopisné. Uplatnění takové “racionálnosti” ve mně ne
vzbuzuje velkou důvěru a rozhodně neznamená, že budou akceptovány
všechny rysy, které by podle našeho soudu měly být uznány jako hovorové-spisovné.
Přece jenom autoři a možná většina českých bohemistů se domnívají,
že kodifikace má charakter celkem progresivní. Upozorňují dokonce na
některé jevy, jejichž uvedení do spisovné komunikace je aktuální (Kraus
231): například lidi, Angličani vedle lidé, Angličané v nominativu plu
rálu maskulin anebo třech, čtyřech vedle tří, čtyř (v genitivu) u základ
ních číslovek. Tvary na -mav instrumentálu plurálu jsou pořád stylově
příznakové, ale přestávají být výrazně nespisovné, nabývají hodnoty
tvarů hovorových. Typ kupuji se podle nich dokonce přesouvá do
oblasti knižní, kdežto jejich protějšky na -u jsou považovány za neutrál
ní (s možnou výjimkou děkuju). Zdá se opravdu, že je třeba tvarům tak
to uznaným za neutrální udělit status spisovnosti a zařadit je do spisov
ných slovníků a mluvnic, a jejich knižní protějšky takto označit.
Pokud jde o slovní zásobu, je třeba souhlasit s autorovým tvrzením,
že “dosud nám jako kodifikační příručky dobře slouží jazykové výkla
dové slovníky” (Kraus 233). Příruční slovník i Slovník spisovného jazy
ka českého se pokusily o obsažení celého lexika národního jazyka se
stratifikačním vyhodnocením “vzhledem k teritoriálním, sociálním a
funkčním idiomům a rovněž vzhledem k frekvenci a historické perspek
tivě lexikálních jednotek” (Kraus 234). Cizinec je tedy s to sice najít
všechna slova, je však pro interpretaci daného hesla zcela odkázán na
údaje lexikografů. Nový Slovník spisovné češtiny, asi kvůli svému men
šímu rozsahu, zachycuje hlavní spisovná slova a přenechává nespisov
né vrstvy dalším pomůckám. Ačkoliv uvádí nejběžnější výrazy z obecné
češtiny, jeho stylistické hodnocení také navazuje v jednotlivých přípa
dech na starší tradice, i když slovník je “liberálnější” (alespoň proti čtyř
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dílnému slovníku). Zahrnutí slov z běžně mluvené češtiny do slovníků
pomůže cizinci především při čtení, kdy má tyto pomůcky po ruce; ve
většině studovaných a odborných textů se ovšem s velkým počtem ho
vorových výrazů stejně nesetká. Ale v běžném styku s lidmi, v domác
nosti, ve společnostech a také v mnohých pracovních situacích sahat po
slovníku nebude možné. Cizinec uslyší slova pusa a neporozumí mu, ani
ve významu “ústa” ani ve významu “polibek”, protože zná jenom tyto
spisovné výrazy. V běžném úzu je neutrální nikoli ústa nebo polibek,
ale pusa, ale s tímto slovem, bez kterého (a mnoha podobných) se v běž
ném styku neobejdeme, nás autoři překladových slovníků a učebnic ne
seznamují. Zde u slovní zásoby vyvstává podle mého soudu otázka, již
výše uvedená vzhledem k tvaroslovným variantám: proč by nemohlo
slovo pusa být zařazeno do kategorie spisovnosti, a ústa, v každém pří
padě polibek vstoupit do vznešených oblastí knižnosti, (tomuto osudu
by neměla ujít ani slova hoch, vázanka, zásuvka, zápalka apod.).
Ve svém podnětném článku “K situaci v současné češtině” (v rukopi
su) se zmiňuje Marie Čechová o tomto pohybu od hovorovosti k neutrálnosti a od neutrálnosti ke knižnosti u jazykových prostředků. Uvá
dí sice příklady dost samozřejmé (péci, téci - péct, téct - hovorovější va
rianty píct, týct právem nekomentuje - kupuji, kupují - kupuju, kupujou a tiskl-tisknul probírá jinde), ale zásadní trend těchto přesunů nelze
popřít; je neodvolatelný a věříme, že už nastal čas, aby byl vzat v úvahu
při práci na českých mluvnicích a slovnících. Nepochybuji o tom, že
každý cizinec, ať se zabývá češtinou jakkoliv, uvítá co nejrozsáhlejší
uplatnění tohoto principu v očekávané tzv. akademické mluvnici češti
ny zpracovávané v Ústavu pro jazyk český.
Požadavky a přání cizinců v otázkách kodifikace češtiny samozřejmě
nebudou rozhodující, ale mnohým Čechům by navrhované (i dosud ne
navrhované) “liberálnější” kodifikační akce vyhovovaly rovněž. Ve
svém stručném, ale velice obsažném článku “K některým otázkám naší
jazykové kultury” naznačuje Petr Sgall kritéria, důležitá pro úvahy o
změnách v kodifikaci spisovné normy; je to jednak “nutnost věnovat ve
školní výuce mateřského jazyka poměrně mnoho času tomu či onomu
bodu kodifikace” (Sgall, 300), a jednak obava, “zda požadavky spoje
né s kodifikací nevedou ke vzniku nových nesprávných (hyperkorektních) jevů a k jejich šíření ve spisovných projevech” (Sgall, 303). K prv
ní otázce má jistě vztah každý žák, který musel dlouhá léta bojovat s
“rozmary” anglické “historické” ortografie. U nás se také dost často
klade otázka, proč se naši školáci musí soustřeďovat na zapamatování
pravopisných pravidel v podstatě triviálních, a to na úkor tolik potřeb
né práce na poznání jiných stránek jazyka samého. Česká ortografie má
ovšem před anglickou mnoho předností a je v podstatě mnohem jedno
dušší. Ale anglicky mluvící cizinec tím spíše straní každé kodifikační
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akci, jež mu odstraňuje překážky. Pro otázku psaní i a y, o níž pojedná
vá Sgall ve svém článku (300-301), má bezesporu pochopení většina
amerických slavistů, kteří se začínají učit češtině hlavně prostřednic
tvím ruštiny. Co do psaní českého i a y se na ruský pravopis dá celkem
spolehnout (r. lyža - č. lyže, r. list - č. list), ale v případě r. posylať - č.
posílat ruština selže. Eliminace r po všech souhláskách (s výjimkou
t, d, n, kde má opozice fonetickou funkci) by zde nikoho patrně neobtě
žovala, protože pravidlo je docela zřetelné. Z dalších navrhovaných
změn by studentovi, obeznámenému se základními rysy ruštiny, někte
ré možná pomohly a druhé vadily. Ale mnohému cizinci na zavedení
těchto reforem (a to v co největším rozsahu) velmi záleží. Naučil se spi
sovné češtině, octl se v pražské hovorovém prostředí, a nerozumí, co mu
povídají.
Co tedy dělat? Odpověď není jednoduchá a zdaleka všem nevyhoví.
Jedno je mi však jasné, a to, že poučení o hovorových rysech se nesmí
odkládat; musí jít ruku v ruce se studiem spisovného jazyka. Zejména
čtyři hlavní fonetické rysy by měly být uvedeny současně se základním
hláskoslovím, jinak si na tyto rysy cizinec potom těžko zvyká, budou ho
mást, zůstanou v oblasti teorie, nebudou pro něho přirozené. Pro vy
učování morfologie, syntaxe a slovní zásoby bude platit totéž. Hovoro
vé protějšky musí být prezentovány hned. Na všech stupních výuky, ale
zvláště zpočátku, je velmi důležitá práce v laboratoři s magnetofonem,
pro kterou je třeba nahrát mluvené projevy, ukázky bezprostřední ho
vorové češtiny, popřípadě cvičení prováděná v konfrontaci s ukázkami
spisovné češtiny s totožným obsahem. Do detailů se zde nemohu pouš
tět, protože uskutečnění takového programu bude vyžadovat rozsáhlou
a náročnou práci.
V první řadě je nutno napsat učebnici, ovšem ne úplnou gramatiku
běžně mluvené češtiny, ale spíše příručku (vlastně soupis hovorových
rysů), které by cizinec používal spolu s učebnicí spisovného jazyka. Ko
neckonců by byla nejpraktičtější jedna učebnice spisovné češtiny s ho
vorovými rysy pečlivě propracovanými a podávanými hned spolu se
spisovnými. Ve Spojených státech má brzy vyjít nová učebnice spisovné
češtiny s přehledem “obecné češtiny” (Micklesen and Kovtun 1972
skripta). Tento přehled poskytuje dobrou představu o mluvené češtině.
Není však dost propracován a obsahuje celou řadu tvarů i formulací, s
kterými by čeští bohemisté stěží souhlasili. K tomu přistupuje ta okol
nost, že tento zvláštní oddíl s názvem “Appendix for Colloquial Czech”
není zapracován do vlastního textu, ve kterém hlavníautor(Micklesen)
bohužel problémům hovorových rysů nevěnuje pozornost (jinak je
učebnice celkem dobrá). Nejlepším popisem obecné češtiny byla a zů
stává práce Jiřího Hronka (1972, bohužel zcela rozebrána), která po
dává rozsáhlé údaje a hluboce promyšlený výklad problematiky. Je pra
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menem, z něhož všichni mimočeští bohemisté čerpají velmi cenné infor
mace, ale jako souborná učebnice tato příručka nebyla zamýšlena.
Závěrem bych vyslovil názor, že úkolu připravit nový přehled běžně
mluvené češtiny, tedy podat soupis jejích nejpodstatnějších rysů, by se
měl asi ujmout cizinec, protože čeští bohemisté takovou pomůcku ne
potřebují. Ale myslím si, že taková práce, vykonaná za pomoci českých
odborníků, by nebyla bez užitku i pro české lingvisty. Nadto doufám,
že vzrůstající zájem zahraničních bohemistů o běžně mluvenou češtinu,
tedy onen “pohled z druhé strany”, přiměje i zdejší bohemisty k tomu,
aby věnovali větší pozornost “popelce” české bohemistiky.
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Tři básně
Jiřina Hauková

Podzimní závěť

Žloutnoucí listy prosvětleny sluncem,
opalizující jezírko,
z něhož krůpěj za krůpějí snáší se list ten pozvolný lehoučký pád,
kde pozbývá vědomí list.
Snáší se od živých k mrtvým,
do bezpamětna padá vykoupený list.
Na stromě drobné jizvy,
sem tam pták, který neodletěl,
Má tvář dostává tvar schnoucího listu.
Tak lehce bych chtěla přejít
ze života do smrti,
až na mne jako na zvadlý list
dolehne velké zapomnění.

Na zlomu zimy
Netečno. Neúčastné holé stromy,
jako by spánek byl trvání Čekání... jako když Eusebie Lobkoviczová
prosila o milost císaře pro svého otce.
Odříkání se života nic se neděje před děním.
Zárodky lístků v obalech.
Hlína do kořínků prostydlá.
Louže ráno na obrubě sklovatí,
sem tam vločky zabloudilého sněhu
sáknou do syrové země.
Studený vítr nese
zahalené mýty jara.
Na obloze přesmyčky oblak
navzájem se přeclánějí.
V rozvidlení větví ještě prázdná hnízda,
ale pod suchým listím
svinutý klíček nabývá vědomí.
Tvrdý spánek zvířat pod zemí
slábne v jarní snění.
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Starý pes nemá nic

člověk má aspoň vzpomínku.
Každý má svou vzpomínku
na sněhuláka v dětství,
na májový večer a svatojánské mušky,
na řeky a polibky ve vrbinách.
O maturitě se mu zdává,
nosí v sobě knihy, které četl,
trochu si život stvořil z nich
a z obrazů, které miloval.
Člověk má aspoň vzpomínku
na všechna přátelství
a na cesty, kudy chodil,
na přístavy, které viděl,
na londýnský most, který se rozevírá,
na katedrálu v Canterbury,
na Lapin Agile na Montmartru,
na piazzy v Římě,
na ještěrku v mrtvých Pompejích,
na kanály v Amsterodamu,
ale starý pes nemá nic.

Sen o odchodu
Dominik Tatarka

Autorem tohoto snu - zapsaného 10. XII. 1975 - je 63-letý slovenský
spisovatel, třicet let sužovaný kádrováky, cenzurou, vrchnostenskými
kritiky, odposloucháváním, donašečstvím, porušováním listovního ta
jemství, kontrolou ijeho sexuálního života. Posledních pět let žije v bez
právném postavení a v krajně nezaviněné bídě. Všechnyjeho knihy byly
vyřazeny z knihoven, jeho jméno se nesmí objevit v tisku ani na veřej
nosti - leda v pejorativním smyslu. Slovenská literární věda, která ho
kdysi vynášela na piedestal hodnot a uznání, ho dnes vymazává z kon
textu národní literatury, jako by ho ani nebylo.
O to záslužnější je vydání části jeho "Písačiek”, které v českém pře
kladu Jarmily a Ivana Binarových vydalo koncem roku 1984 naklada
telství Arkýř v Mnichovějako svou desátou publikaci pod názvem Sám
proti noci - výběr pořídil Ján Mlynárik. Přinášíme zde ukázku z této po
zoruhodné knihy.
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V šatně kavárny (zdá se že Krymu) čekám, až mi šatnářka vydá mé
věci, tři klobouky. Za zády se mi ozve Šaňo Matuška, nebohý, sváteč
ním hlasem mi poví: Pojďme. (A to znamená, že se půjdeme toulat po ji
ných hospodách, městem, kdesi v soukromí u známých budeme popí
jet, odvíjet svůj nekonečný rozhovor.) Velice mne potěší to obnovené
přátelství, uleví se mi. Šaňo po mně ještě chce, ať mu půjčím hřeben, aby
si učesal “bílé” vlasy, jež mu prořídly. Zatímco se upravuje před zrcad
lem, dívám se oknem ven. Na chodníku před Krymem se prochází sviž
ným krokem básník Rudo Fabry, vyparáděný v šedivých šatech. Čeká
na nás...
Probouzím se. Básník Rudo Fabry v hrozném utrpení čeká na smrt,
po kouscích mu amputují dolní končetiny, už dlouho umírá na bechtěreva. Letos odešli dva básníci, národní umělci, “předtím” mí přátelé —
Pavol Horov (1914, o rok mladší než já) a Ján Kostra (1910. o tři roky
starší než Matuška). Ďuro Špitzer si zaprorokoval, že letos odejde i
třetí básník — Rudo Fabry. Je třeba odejít. Dva z mých současníků, kte
ří mě kdysi dokázali nadchnout, na mne volají, abych šel s nimi, toulat
se, opájet se vizí světa. Chtěl jsem, ale s nimi tlachat nebudu.
Tři klobouky. Když jsem procitl, v paměti se mi spontánně vynořil tu
lák, nazývaný Jožo z Klieštiny; toulal se po mém rodném kraji, roznášel
zvěsti, nocovával u mé matky. Jako znak svého bláznovství nosíval na
hlavě několik klobouků...
A proč se ve snu objevila kavárna Krym jako místo odchodu?
Tam mne dostali. Tam před několika dny začalo mé konečné psychic
ké dobytí, z něhož se už sotva vzpamatuji...
Před několika dny jsem zuřivě psal, dával si v hlavě do pořádku svůj
poslední sentimentální příběh s Terencií, který jsem surově přerušil.
Naše dopisy určitě čtou, psát s tím vědomím, že oni čtou všechno první,
se mi už zhnusilo a cestovat, zaplatit si pokoj v hotelu, na to už nemám,
ani na cigarety už nemám, ale i tak, kdybychom byli spolu jednou za
čas, budu si myslet, že nás poslouchají. Když jsme byli spolu — pár šťast
ných týdnů jsme mohli prožít — chovala ses divně. Za sebe si nemohu
dovolit, aby si o mně mysleli, že s tebou spím. A tys mi řekla: Toto je
moje tělo ajá sis ním mohu dělat co chci. Můžeš, když chceš, můžeš. Ale
já naše těla pokládám za svatá, božská příroda chová se v nás podle zá
konů, které my nemáme znásilňovat. Bylo nám vždycky spolu, myslím
si, volně, blaženě, dotýkali jsme se navzájem, jenom když se nám, tobě i
mně, zlíbilo... Tak jsme skončili. Přestalas mi odpovídat.
Konečně mi zase někdo volá. Ve své cele telefon mít nechci...
Přátelé, kromě Alberta, už mi dávno nevolají, kdo tedy? Už jenom
policajt. Reflex.
— Moje matka je pro mne bohyní.
— Jako pro mne moje matka, budiž jí sláva věčná.

94

Taky jsem ho jakoby líbal na čelo, Milan se zasmál a to mne zamrze
lo (připomnělo mi to má léta), poznamenal cosi jakoby z Maupassanta,
že i tentokrát ví, jak chutná fousatý polibek, byť jenom na čele.
Milanův úsměv či úsměšek, zůstalo mi to jako zranění. Tos mi přece
nemohl říci. Všechno ostatní, všechno předtím a potom, bylo falešné.
Už tenkrát, v povznesené náladě, jsi nadhodil, jak si pamatuji, mezi ře
čí, jen tak mimochodem, jestli jsem ještě pořád takový vzbouřenec, ja
ký jsem býval.
Milane, a proč bych neměl zůstat až do konce takovým člověkem, ja
kým jsem býval? Ačkoliv, přiznávám, mně se to mluví, když končím.
Nekončíš. Ženy se ti líbí.
Líbí, ale končím.
Teď je tu každá vzpoura nemožná.
Ve slovním souboji, proč ano a proč ne, použil Milan slov, která mne
zarazila svou odborností tenkrát, o to víc nyní. Řekl cosi jako “přestykovaný”.
Celý aparát státu, tak jako my, je přestykovaný. Dřív než tě napadne,
že jsi nespokojený, že se chceš vzbouřit, je po tobě.
Nemysli, Milane, ani po mně tak brzy nebude, řeknu a směju se.
A ty se nechceš se mnou zabít.
Olino, chci, už jsem všechno zkusil, viděl. Jsem, jak vidíš, starý muž,
utrpěl jsem porážku, ale proč ty, proč ty se chceš se mnou.

Matuška si ode mne půjčuje hřeben, češe své krásné stříbrné vlasy,
řídké. Neboť i on, tak jako Fabry, je svým způsobem zmrzačený: “uče
saný”, “řídký”. Takové jsou jeho sebrané spisy. Kromě jiného marně
bych v nich hledal článek věnovaný mi k padesátce. A přece Matuška i
teď po smrti, učesaný, řídký, je na mne návnadou. Na Olgu, na její pů
vaby jsem nenaletěl. Ale na lichotivou pozornost: pěkná paní profesor
ka si čas od času na mne vzpomene, zavolá: “Přijď mezi nás... Mohu
před ní říkat, co si myslím. Určitě to není kurvička, která má na mne dá
vat pozor, kontrolovat mne sexuálně, mou tak zvanou stařeckou neřest.
Jak je dobré, že si alespoň vesnu nelichotím. Musel jsem napsat hroma
du stran, donutit se na všechno se přesně rozpomenout, abych si aspoň
dodatečně uvědomil, že se řítím do záhuby.
Toulal ses a viděl neučesaného Matušku, který neučesaný existuje už
jenom v nepřístupných prohibitech a archívech.

Matuško, Šaňo, voláš mne? Prosím, třeba hned. Ani ve snu jsem ne
váhal. Rozkoš, blahobyt, poslání, nic mě tu nedrží, tím méně děti nebo
dokonce manželka. Jenom bych neměl dlouho umírat jako chudák Ru
do Fabry, stokilový chlap, gurmán, je z něho troška, kostřička, nohu v
koleně mu odřízli a prý ho budou po kusech dál ořezávat, chudáka, do

95

kud... Ďuro se byl na něho podívat v nemocnici; otřesený zaprorokoval si, že letos odejdou tři básníci, mí vrstevníci, dva už odešli, Rudo že
odejde jako třetí. Proč ne já? I já jsem už bídou právě akorát tak zmrza
čený ve vězení administrativních opatření. Neexistuji. Čert ví, snad prá
vě proto, že neexistuju, živořím; mohu existovat ještě dlouho, bída mě
žárlivě střeží. Ale ty, Šaňo, ty si myslíš, že se mám chystat? Koupit si
hrob doma vedle matky, jako sis ho koupil ty, jako si koupil Vlado —
kdo by to do něj řekl? — dávno už vedle otcova. (Byl jsem doma, pocho
vat synovce, po Kopačkovi jsem poprosil předsedu, aby i pro mne počí
tali s přídělem rodné hroudy, snad jakési právo na ni mám aspoň po
smrti, hned jsem se tedy Kopačky zeptal, ale že kovová rakev, přeprava
a jedno s druhým, že by to moc stálo, pravdaže by stálo. A to si já ze své
ho bídného kapesného na takový luxus nenašetřím, raděj se občas napi
ju, sestřičce dám ze pečování, jen ať mě levně, co nejlevněji a bez řečí
uklidí. Ten rozhovor s Kopačkou, to bylo všechno, co jsem se pokusil
podniknout pro své věčné spočinutí. Za matkou přijdu jako na dovole
nou.) Anebo, Šaňo, jak se mám přichystat? Mám dát doopisovat všech
ny své písačky, připravit si a zredigovat své sebrané spisy, které nikdy
nevyjdou? Ty dobře víš, že neexistuji. Pokud bych mohl někoho zají
mat, neexistuji, a až jednou vyprchá nenávist vůči mému jménu a záka
zy, pak zase přestanu být zajímavý. Raděj si ušetřím námahu. Nebo
bych se měl horlivě pustit do sepisování nějakého odkazu?
Ivan, Šaňo, znáš ho, vynikající malíř, dal své půvabné dcerce po mně
jméno. To mne hluboce dojalo. Vždycky, když ji vidím jak roste, jaké z
ní bude sebevědomé, krásné děvče, prožívám při ní dědovské pocity.
Přistihl jsem se, že při tom děvčátku snívám, představ si, svým způso
bem o nesmrtelnosti, že by mi po smrti tuze slušelo, kdyby o mně vy
právělo. Chtěl jsem pro ni napsat a udělat knížečku podle staročeských
Rad otce synovi, ale dostal jsem se jen k první a u té jsem i zůstal: Drahé
děvče, pěstuj se, — ale hned jsem zabředl do postulátu svobody ducha.
Nechci jí komplikovat život v čase, který nepředvídám. Navíc se svobo
dou ducha by měla dívka opletačky, stala by se zuřivou feministkou a
nenašla si vážnou známost. Kazit mládež, to může... kazit mládež, jak
víš, býval odjakživa velký zločin, který... Přece jen se musím přiznat k
vášni, já, Slzička, utěšitel žen. Třicetileté ženy se snad už nepočítají k
mládeži, pokud nejsou funkcionářkami. Několik z nich, o nichž si mys
lím, že je už pokazit nemohu, ani jim rozvrátit manželství nebo lásku,
zkouším tímto svým jedem, jakýmsi utopickým náboženstvím, zda je
nadchnu, nebo zda se dojejich paměti případně pokožky příjemně nebo
v dobrém zapíšu. V určitou hodinu v kavárně, kterou dobře znáš, pose
dává plno takových žen, zoufalých alkoholiček, které moje žena v ne
příčetné žárlivosti nazývá kavárenskými kurvičkami, ale jsou to, jak víš,
ženy s vysokoškolským vzděláním, ženy, které se uplatňují ve vysoce
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kvalifikovaných povoláních, a přece trpí zoufalstvím duše... S ní, Ol
gou, špičkovou sportovkyní, leteckou akrobatkou, od předvčerejška s
ní popíjím, táhne se mnou a já s ní jako šamstr,jako pasák. Vidíš, Šaňo,
na ní jsem chtěl vyzkoušet své utopické náboženství, zda ji nadchnu, zda
si mě zapamatuje, jestli alespoň něco zvěčním v její paměti, vše nadar
mo. Sláva, byť i jen v paměti jedné ženy, zůstane mi podle všeho odepře
na, ačkoli jsem se překonával ve vytrvalosti, nadšení, pravda, i v pití,
nejednou byl jsem tak výřečný, vtipný, odvážný, až jsem litoval, že ne
má tajně v kabelce magnetofonek, aby mne zvěčnila, mé myšlenky, tře
ba i v policejním archívu. Vidíš, Šaňo, jenom takhle se já chystám na
smrt, nebo bych měl říct na věčnou slávu. Víš, lidská paměť, ani tvé nej
větší chvíle, vtipem sršící improvizace o národě, literatuře, tvoje herec
ké výkony nikdo nezaznamenal, nezachytil.
Ne, můj sen si vymyslel cosi venkoncem absurdního. Ode mne si půj
čovat hřeben? Přišels mne zdvořile upozornit, že se mám učesat? Chodím
jako rozcuchaný vlasáč, a to se v mém věku a v naší společnosti nesluší.
Nemyslíš? Tys dělal v poslední době politiku, jako politik jsi šel na mne
rafinovaně. Chtěls mi prostě ukázat, že i já nosím na sebe hřeben a pří
ležitostně se rád učešu, jak se patří? Jako ses učesal ty? V zásadě bych to
měl připustit a připouštím: Snad nahlédnu - hřebenem tedy může být
náhled, kritérium, podle něhož se učešu. Nebo ne? Šaňo, prisámvačku,
nevytahuju se, ale ještě mě nenapadlo, že bych se měl učesat... Přede
vším, kde se tu vzal Matuška, osobnost, která by měla být přítomna v
časopisech, v kulturním či veřejném životě, aspoň v televizi nebo v roz
hlase. Jenže noviny a časopisy už nečtu. Na tebe už dávno nepřišla řeč,
kromě Alberta se téměř s nikým nestýkám. Matuška je přítomen jenom
v mé knihovně všemi knížkami, které napsal. Zavadit pohledem o hřbe
ty jeho knih, to by skutečně nebyl dost významný podnět k této mé sno
vé metafoře. A pak, snovou lokalizací byla šatna kavárny, v níž jsme se
s Matuškou nejednou setkali. I naposledy, namouvěru. Než k tomu do
šlo, stejně jako teď ve snu, vycházel jsem z kavárenské šatny, Matuška,
zdá se, jen kvůli mně tam vešel a oslovil mne.
Šaňo. co se stalo? Od loňska, od velikonočního pondělí jsi na věčnos
ti, věru, už víc než půldruha roku odpočíváš u maminky na banskobystrickém hřbitově, a teprve až teďse mi zdáš, přijdeš se ukázat do Krymu.
Posledně, když jsi byl ještě mezi námi, zdravý, elegantní, švihácky oble
čený, potkali jsme se v Krymu. Zrovna jako teď ve snu vyšel jsi za mnou
z kavárny do předsálí. Pozdravili jsme se, podals mi obřadně ruku jako
biskup, který reprezentuje sebe a tuto kulturu, řekls mi, že se konečně
musíš přijít podívat, že si porozprávíme o čem a jak teď přemýšlím.
Dobře, Šaňo, přijď, těším se, bude to pocta pro mne a celý dům, řekl
jsem ti pokud si pamatuješ.
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A věděl jsem, že nepřijdeš.
Ty, akademik, národní umělec, a navštívit mne, zavrženého, oštemplovaného kolegu? Ne, to by bylo politicky neúnosné, byla by to od tebe
přímo demonstrace. Ale nevyčítal jsem ti tenkrát ani teď, jenom jsem se
smál. Slibuješ se pokaždé, když se náhodou potkáme.
Mrzelo tě, že jsem měl pravdu. Činitel, který nastoupil k moci, dal
si nás zavolat do klubu. Oslovil nás kolegové, což nám mělo zalichotit, a
zároveň aby mohl poznamenat, že přece i jeho pokládáme za spisovate
le, tedy jednoho z nás, pro úspěšnou knihu o povstání.
— Kolegové, dal jsem si vás zavolat, neboť především od vás potřebu
ji pomoc na poli, na němž všichni pracujeme. Žádám od vás, abyste udě
lali všechno pro co nejrychlejší konsolidaci na kulturním poli, které je
nyní nejdůležitější. Kolegové, zkonsolidujme se rychle, aby Rusové
(takhle) mohli pokojně odejít domů.
Úspěšnou knihu Svědectví o Slovenském národním povstání, na niž
činil neustále narážky, aspoň v mém povědomí, věnoval mi svého času
“za umění a lidsky statečný postoj”. Jelikož jsem měl ten “lidsky stateč
ný postoj” na papíře jeho rukou podepsaný a byl jsem designovaným
šéfredaktorem, troufl jsem si kolegovi, příteli z doby povstání opono
vat:
— Říkej si co chceš, ale Rusové od nás neodejdou. Proč? Po etapách
v naší republice upevňují svou moc: nejdřív byla bolševizace strany, pak
osvobození, zakrátko na to Vítězný únor, dnes jsou tu vojska a už jsme
uvnitř společných hranic.
— Tatarkovi odpovím až nakonec — neboť neočekával ve svém okru
hu nekonsolidované názory. Ale ani nakonec mi neodpověděl, odpo
věď mi vždycky zůstal dlužen.
A ty, Šaňo, aby se zamluvila trapnost mého názoru, přihlásil ses o
slovo:
— Gustíku, jistě to nebude pravda, ale zaslechl jsem takový drb; byl
bych rád, kdybys ho rozhodně popřel. Slyšel jsem, že mezi tebou a Šaňou Dubčekem vzniká jakési napětí.
— To víš, to víte, výmysly, klepy. Žádné napětí mezi námi nevzniká.
Ještě včera jsme letěli s Dubčekem. Dubček mi říkal, že musím převzít
jeho funkci, to je pravda. Ale já jsem ho přesvědčil, že říká hlouposti.
Tak vidíš, Šaňo, ve tvé Bystrici, na nábřeží Hronu u gymnázia, v
němž jsi učil i ty, je budova hlavního velitelství sovětských vojsk. Svůj
Národní dům bys taky sotva poznal. Na tvou počest jsem v něm nocoval
a myslel na tebe. Ve městě mne nikdo neznal, zato v recepci mě oslovila
mladá prsatá slečinka.
— Slzičko, jste to vy? Já vás znám.
— A odkudpak mě znáte, slečno?
— Kdo by vás neznal?
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— Víte, slečno, už ani já se neznám. Zestárl jsem, stal se ze mne starý,
škaredý, neřestný dědek.
— No ne? Kdo by si něco takového troufl o vás říkat?
Základní smysl snu byl mi hned jasný: odchod, smrt.
Myslel jsem na smrt. Moji vrstevníci, o pár let starší či mladší, dozrá
li, začínají cítit chlad v morku kostí, v hejnech se ubírají jako šaré divé
husi tam na jih k teplým mořím či močálům, nezpívají, už jenom teskně
štěbetají. A se mnou od podzimu — čarovně krásný podzim byl — se ta
ková změna udála rovně. Páteř mě náramně rozbolela, necítím jijenom
ve vodorovné poloze, když zalezu ve své cele do pelechu. Přicházejí na
mne čím dál častěji deprese, hromuju, vrčím, vzdychám, téměř nahlas
si říkám: Vy ani nevíte, nevěříte, že umírám. Mě to už nebaví, mě to už
nebaví, aťje už po mně, Pavlovi (Horovi) je už dobře. Napil se, vyšel na
dvůr a bylo po něm.
Tak, dostavilo se, po čem toužím, že konečně odtáhnu. Proto se mi
zdál Rudo Fabry. Podnětem bylo Ďurovo vyprávění o jeho hrozném
utrpení. Moje paměť si ho chce uchovat takového, jaký byl na vrcholu,
gurmána, v plné parádě, v proměnlivém peří proudu metafor: Já je ně
kdo jiní. Ve snu jsem jistě litoval, že odcházím, jaká škoda, a lichotil si,
odchází kdosi jako nadrealistický básník Fabry, jako velký Matuška,
národní umělec, předseda Akademie, sláva vědy. Cítil jsem, že Fabry
byl ve snu pouze vedlejším motivem, který měl jenom cosi zdůraznit.
Hlavním motivem byl Matuška. Proč se mi zdál právě on? Co tu bylo
podnětem? Tři dny a tři noci jsem popíjel, po nocích se toulal, nespal, ne
a ne si vzpomenout, mozek mám tak unavený, že si ani nechce vzpome
nout, kde všude a s kým byl. S Olgou, to vím. Šaňo loni o velikonočním
pondělí popíjel jako já teď, naboural se a bylo po něm. Jenom Albert ke
mně chodí, Alberte, už jenom s tebou hovořím, nebýt tebe, jazyk mi v
ústech zdřevění, načisto oněmím. S tebou jsem o Šaňovi už dávno ne
mluvil. Matuško, promiň, ale nic o tobě neříká rozhlas ani televize.
Dávno jsem nic nečetl z toho, cos napsal, co o tobě jiní napsali u příleži
tosti tvého úmrtí. V mé knihovně jsou přítomny tvoje knihy, jak svého
času vycházely. Dost možná, že jsem na stěně zavadil pohledem o jejich
hřbety...
Proč právě teď? A proč s tebou a s nadrealistickým básníkem Fabrym
najednou? Tys byl vždycky klasikem, realistické poetiky velkého ruské
ho románu ses nikdy nepustil. Tví současníci, kteří tě znají, by se podivi
li, kdyby tě viděli ve velkém shromáždění Olympu zasedat mezi nadrea
listickými básníky. Zjevně se mi zdála absurdita, která má nevímco zna
menat. Neboť ani časová souvislost tu nevychází. Pokud ses mi chtěl
ukázat, mohl jsi s Horovem. Vy dva jste kmotřenci, vy dva jste posedá
vali spolu. Ty a nadrealistický básník Fabry — co máte společného byť
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jenom ve snu, byťjen v mé opilé, unavené hlavě, na to tedy nepřijdu. A
to je škoda. Avšak nepřijdu-li na to, cos mi chtěl říci, před čím vážným
jsi mne chtěl ochránit? Muselo to tu vypadat špatně, když ti nebylo na
obtíž sejít se štúrovského Olympu do kavárny za mnou, vyžádat si ode
mne hřeben, povědět o sobě nepravdu, že máš řídké vlasy, a učesat se.
Darmo, nemám dost vědomostí k vyložení té tvé či mojí metafory.
(Fabry, ty, já, všichni máme společný osud. Uťaté ruce básníka Fabryho, tvé učesané spisy, já? — všichni můžeme odejít, až kdyžjsme fyzicky
a duševně zmrzačení.)
Dál jsem už na svou paměť nenaléhal, aby se rozpomenula. Začnu z
jiného konce: tři klobouky. Tři klobouky, které jsem si měl dát na hla
vu, ale nedal — to bylo čiré bláznovství, symbol bláznovství. Ulevilo se
mi, zasmál jsem se, neboť se mi v paměti vynořil tulák Jožo z Klieštiny,
který se toulal po mém rodném kraji, roznášel zvěsti co se kde stalo, kdo
koho zabil, okradl; přespal, nocoval i u mé matky, budiž jí věčná sláva.
Jako odznak svého bláznovství, aby se odlišil od žebráků, nosíval na
hlavě několik klobouků.
Vzpomněl jsem si, v té těžké únavě sice, po třech dnech a po třech ne
prospaných nocích, na příběh Joža z Klieštiny, který mě potěšil a roze
smál. Po smrti i já se tak budu toulat, jako Jožo z Klieštiny, spáchaná
křivda bude odčiněna. Jednou šel Jožo z Klieštiny po hlavní silnici. Za
stavila u něj nákladní tatrovka. Šofér, že ho sveze, vzal ho k sobě do ka
biny. Ale svezl ho, proti vůli, až do hlavního města republiky. Tam byl
Jožo z Klieštiny ztracen. Ujal se ho člen Bezpečnosti, taky byl z toho
kraje. Zavedl ho k holiči, ať ho přistřihnou a oholí, zavedl ho do hotelu,
ať ho vykoupou a nechají přenocovat, ať ho nakrmí a napojí, ráno jej
posadil do rychlíku, průvodčí ať ho vysadí tam nahoře, kde bude chtít.
Mastný účet za to všechno poslali šoférovi tatrovky, aby si zapamato
val, že nemá surově žertovat s naším Jožkou z Klieštiny. Příslušník Bez
pečnosti, jistě můj rodák, vykonal akt spravedlnosti.
Škoda, že jsem ve snu strčil klobouky pod paži; na hlavu s nimi, urči
tě vím, že bych se dostal domů k mámě. Ale takhle? Nevím, nevím. Ne
mám ani groš, už nikdy ani mít nebudu, kovové a dřevěné pouzdro na
mrtvolu stojí příliš, to si já nemohu dovolit, leda, leda... Přijel jsem po
chovat svého synovce a kam pohlédnu, všude leží moji vrstevníci, ven
kovští chlapci, předčasně je ve zbrojovce sežrala rakovina; jenom vzpo
menu, Rudo Kopačka, předseda obce, hned: Ano, i pro tebe se najde
místo mezi námi. Ale nedostáli jsme slovu, vždyť kovové pouzdro, do
prava jistě hodně stojí. Na to bych těžko našetřil z kapesného. Ne, moje
kapesné raději prokouřím a propiju, mne spálí, udělají se mnou to nej
lacinější, přijdu domů k matce jen tak na dovolenou. Kdysi před lety vy
slali mě do zahraničí, a já napsal svou slavnou větu: Držím se sukní své
Republiky. Dopustil jsem se urážky, má věta se dostala do policejního
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hlásení. Je-li Republika ženského rodu, má sukně, nechápal jsem, jaké
blasfémie jsem se dopustil napsáním a přichycením se sukně své Repub
liky. Pozdě, až příliš pozdě mi svitlo, čím se rouhám. Má osvobozená
vlast přestala být republikou, byla státem. Pro policejní ucho bylo uráž
livé, že si nějaký pisálek může vymyslet takovou obscénnost, že stát
mužského pohlaví má mateřské sukně republiky. Tento svůj výrok jsem
zahlédl na vlastní oči ve fasciklu krajského náčelníka Bezpečnosti, za
znamenaný na červeném papíře jako můj hlavní hřích.
Právě ta věta nejvíc pohoršila krajského náčelníka, proto mi ji dovo
lili přečíst v jejich různobarevném bulletinu. My o vás víme všechno! To
byla ukázka neslýchané urážky.
Konečně laskavá stařena v šatně vydala tři klobouky, symbol mého
bláznovství.
Jdeme, chlapci, souhlasil jsem bez váhání, jenom si vyzvednu klobou
ky. K čemu mi tam budou tři klobouky, když ani zde je nenosím? Ani
jsem si je nedal na hlavu, strčil si je pod paži. A vykročili jsme. Tím sen
končí. Rozumí se, každý sám, proti noci; proti smrti musí každý sám.

Diskuse
Prokop Drtina jako ministr spravedlnosti
Odpověď J. W. Brügelovi
Jaroslav Drábek
Uvedený článek ve čtvrtém čísle Proměn 1984 nemohu jako vydava
tel Drtinových Pamětí a přímý účastník mnoha událostí, o nichž J. W.
Brügel píše, nechat bez odpovědi. Brügel je jedním z těch Němců, kteří
si zachovali klidnou hlavu v dobách, kdy všude kolem řádila Hitlerova
horečka a proto jsem si jeho úsudků vážil. Zdá se však, žedlouhýpobyt
v Londýně ho zbavil schopnosti posuzovat objektivně situaci v Česko
slovensku za války i těsně po válce, nehledíc k tomu, že článek obsahuje
několik vážných nedopatření a chyb.
Tak nejdříve o těch “pobitých Němcích”. Brügel v tom spatřuje do
konce výzvu k vraždě ve smyslu § 134 tr. zákona. Přehlíží úplně, že Drti
na předně mluví o revoluci a dále, že mluví jen o nacistech, kteří se bu
dou po prohrané válce bránit a klást odpor. To přece nemá se zločinem
vraždy citovaného paragrafu nic společného! Ujišťuji dr. Brügela, že
bych se byl sám zúčastnil takového pobíjení po tom, co jsem zažil v Pra
ze. Tam nacisté, už po uzavření příměří, kladli odpor tím způsobem, že
zabíjeli lidi na potkání, hnali před svými tanky po pražských ulicích že
ny a děti, v Krči u Prahy doslova rozsápali malé děti. Příslušné fotogra
fie mám ve své knihovně. Drtina předvídal dobře.
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Brügel se domnívá, že Drtina neměl právo označovat K. H. Franka
za “nejhoršího vraha českých dějin”, dokud Frank nebyl odsouzen. Do
mnívám se, že se s touto zásadou musí zacházet opatrně, jinak bychom
snad dodnes nesměli říci o Hitlerovi nebo Himmlerovi, že to byli zločin
ci! Frank se k svým zločinům doznal. Hájil se tím, že konal jen rozkazy
Hitlerovy. Existuje ovšem taky právní zásada, že notorické skutečnosti
nepotřebují důkazy. Frankovy zločiny byly notorické. Uváděl jsem pro
to před zahájením procesu, že by se vlastně měl omezit na otázku, zda
ten přeuctivý muž, který stál před soudem, je skutečně K. H. Frank, kte
rý vraždil “i s celou rodinou” a po kladné odpovědi skončit řízení a vy
nést rozsudek. Proces neměl za účel jen prokazovat, že se Frank provi
nil, nýbrž - a to hlavně - předvést veřejnosti jeho krutost a zvrhlost, roz
sah jeho zločinů, při nichž dával vraždit v masách i malé děti. Vzpomeň
me si například na Lidice, které dal Frank vyvraždit a vyhladit! Dou
fám, že se dr. Brügel nehodlá přiřadit ke kritikům - tak zvaným “histo
rikům”, kteří tvrdí, že Frank za Lidice neodpovídá. Dokonce jsem už
také četl německý článek, v němž Frankův bratr před časem dokazoval,
že K. H. Frank by vůbec nevinen.
Se zásadou, že každý platí za nevinného, dokud není uznán u soudu
vinným, které se dr. B. dovolává, nutno proto zacházet rozumně. Jestli
že je někdo obžalován, že zastřelil policistu a před soudem to popírá, je
jistě správné vyčkat soudního rozhodnutí. Něco jiného je, jde-li o váleč
né zločince, kteří mají na svědomí zločiny přímo obludné.
Nejpovážlivější jsou však námitky, které dr. B. vznáší proti Drtinoví,
pokud se týkají problému revize procesu s protektorátní vládou, resp.
jejími členy. Dr. B. se právem pozastavuje nad tím, že se komunisté, do
konce i sovětští představitelé odvážili zasáhnout do tak eminentně vnit
ropolitické věci, jako byl tento proces. Dokonce žádali konkrétně tři
rozsudky smrti. Drtina se netají tím, že mu to také nebylo lhostejné. Ji
ná otázka je, co mohl za tehdejších poměrů dělat. Československo v té
době nebylo tak samostatné jako Československo Masarykovo nebo
Anglie, Drtina správně namítá, co by se bylo stalo, kdyby byl sovětské
intervenienty prostě odbyl. Jeho odchod z ministerstva spravedlnosti
by byl znamenal, že by bylo došlo patrně k nějakým protizákoným revi
zím, čemuž se Drtina snažil za každou cenu zabránit. Nakonec i za cenu
svého života. Po jeho zatčení, jak známo, procesy byly okamžitě obno
veny.
Tuto situaci si dr. B. zřejmě neuvědomuje a kromě toho se dopouští
vážného přehlédnutí. § 15 retribučního zákona sice vylučuje řádné
opravné prostředky, ale výslovně připouští prostředky mimořádné zmateční stížnost pro zachování zákona a obnovu řízení. A Drtina do
cela jasně dával na jevo, že hodlá dát přezkoumat možnost prostředků
mimořádných, i když věděl, že patrně i to nepovede k žádnému praktic-
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kému výsledku. Dr. B. se tedy mýlí, když tvrdí, že Drtina měl Gottwal
dovi na místě vysvětlit, že žádná ani mimořádná možnost zrušení anebo
revize právoplatného rozsudku v žádném právním státě neexistuje. Ni
koli! Mimořádná možnost teoreticky existovala i při takovém výjimeč
ném soudě, jako byl Národní soud.
B. hájí odsouzené novináře-kolaboranty námitkou, že prý nelze niko
ho trestat za názory, které vyslovil. Pochybuji proto, že vůbec kdy četl
některý z jejich článků. Jinak myslím, že bych se neodvážil formulo
vat jako pouhé “vyslovení názorů” to, když naváděli k likvidaci židů,
nebo poukazovali na to, že ten či onen “hradní” nebo “masarykovec”je
dosud na svobodě a sta jiných insinuaci, které nebyly ničím jiným než
pokynem gestapu, aby zakročilo. Dr. B. zdá se nebere vůbec na vědomí,
že retribuční zákon prohlásil za zločiny: úklady o republiku, členství v
nacistické straně, podporování fašistického nebo nacistického hnutí,
schvalování nepřátelské vlády na území republiky, udavačství...nemo
hu tu všechny zločiny, související s nacistickou okupací vypočítávat.
Mluvit o “vyslovování názorů” v této souvislosti může jen někdo, kdo
v tak zvaném Protektorátě nežil a - dr. B. mi musí prominout - kdo ne
byl v situaci příslušníka národa “podřadné rasy”.
A konečně případ Tiso. Tady se dr. B. dopouští největší chyby, mámli to tak nazvat nejmírněji. Předně je vedlejší, co si o Tisovi myslil brit
ský velvyslanec, velvyslanec státu, který ke katastrofě Československa
tak vydatně přispěl. Ostatně - nebylo to vlastně také tak trochu zasaho
vání do záležitostí cizího státu, který se zoufale snažil dát do pořádku,
co Chamberlain pomáhal zbořit? Vláda prý neměla ve věci milosti Tiso
vi žádnou kompetenci, tvrdí dr. B. Nevím, zdaje mu známo, že na Slo
vensku platil docela jiný retribuční zákon (viz vyhlášku povereníka pro
pravosúdie č. 58 Sb. nar. Slovenskej nár. rady), který na rozdíl od zá
kona, platícího v českých zemích, stanovil, že návrh na milost musí
soud doprovodit vlastním návrhem a předložit jej prostřednictvím po
vereníctva pre pravosúdie, předsednictva Slovenské národní rady a vlá
dy prezidentovi (§30k).
Tiso osobně si po mém soudu milost nezasloužil. I kdyby se byl nedo
pustil ostatních zločinů, už to, že na Slovensku zavedl drastičtější zá
kony proti židům, než byly Hitlerovy zákony norimberské a že platil
Němcům 500 marek za každého žida deportovaného ze Slovenska do
Polska, hlavně do Osvětimi (Auschwitz) by mi stačilo. V celém světě se
už tehdy vědělo, že Hitler posílá židy do plynu v rámci tak zvaného “ko
nečného řešení” židovské otázky. Josef Lettrich to prohlašuje ve své
knize “History of Modern Slovakia” za jeden z největších zločinů Slo
venské republiky. Tiso tedy věděl, že Němci hodlají židy ze Slovenska
prostě povraždit. Kdyby nebylo bývalo politických komplikací, mys
lím, že by Drtina ani Beneš vůbec nebyli uvažovali o poskytnutí milos
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ti knězi, který se zachoval tak nelidsky. Věc zkomplikovala Slovenská
národní rada, jejímuž předsedovi Drtina slíbil, že návrh na milost do
poručí, jestliže Slovenská nár. rada takový návrh podá. Slovenská nár.
rada však nejen takový návrh nepodala, ale dokonce přenechala vládě,
aby o tom rozhodla, což bylo přímo útěkem od zopovědnosti, neboť by
lo jasné , že se ve vládě pro to většina nenajde.
Dr. B. však kupodivu spatřuje útěk od zodpovědnosti u dr. Drtiny.
“Člověk nemůže věřit svým očím, že Drtina takto postupoval”, napsal.
Já zase nemohu věřit svým očím, když u dr. B. čtu, že Slovenská rada
neměla prý povinnost se vyjádřit, že to bylo výlučně jen věcí ministra
spravedlnosti! Dále, že ani vláda prý neměla žádnou kompetenci se vy
jádřit! Je zřejmé, že dr. B. slovenský retribuční zákon vůbec nečetl.
Každý, kdo je obeznámen se situací, jaká tehdy byla, chápe, že Drtina
nemohl postupovat jinak. Doporučit milost Tisovi potom, kdy se Slo
venská rada pro to nevyslovila a vláda ji zamítla, by bývalo politicky
přímo neodpovědné. Nešlo o žádné “pálení si prstů”, to byla klidná úva
ha zodpovědného člena vlády, který by byl jinak vyvolal vřavu a který
přes protesty Vatikánu poslal desetitisíce občanů státu, jemuž stál v če
le, na smrt, dokonce za miliónovou úplatu!
Vrátil jsem se nedávno z Osvětimi, kde jsem si obnovil vzpomínky na
milióny lidí, kteří tu strašným způsobem zahynuli. Byli mezi nimi také
oběti K. H. Franka, Tisa, na které si dr. B. vůbec nevzpomněl. Doporu
čoval bych mu zajet si do Osvětimi také. Myslím, že by mu pak připada
lo malicherné starat se o to, zda někdo nazval K. H. Franka vrahem
dřív, než to vyřkl soud, a zda Tiso, který se postavil po bok Hitlerovi,
zemřel na popravišti nebo ve vězení. Zabývat se takovýmito “problémy”
ve světě plném vražd a ukrutností na nevinných lidech připadá mi ne
snesitelně malicherné.

Poznámka J. W. Brügela

Nemíním pokračovat v diskusi s drem Drábkem. Čtenář, který srov
nává mé vývody s odpovědí dra Drábka, sám pozná, jak moje názory
zkresluje, jak nevěcně argumentuje a jak se vyhýbá meritu toho, co jsem
napsal. Spokojuji se poukazem na jedinou věc - uvedl jsem: “Zdá se, že
(Drtina) vůbec o tom neuvažoval, zdaje správné potrestat, a to dokonce
vykonáním trestu smrti, někoho za názory, které vyslovil, i když se nedá
tvrdit, že vyslovením těchto názorů někdo přišel o život nebo svobodu.”
Dr. Drábek to cituje takto: “B. hájí (!) odsouzené novináře-kolaboranty námitkou, že prý nelze nikoho trestat za názory, které vyslovil.”
J. W. B.
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Kritické marginálie
Sólo pro psací stroj, Českosloven
ský fejeton 1976-1979. Index 1984
..."jenom to ze všeho vytouženého
a potřebného, co vejde do neúchyl
ných způsobů lidského života, stává
se dosaženým stupněm jeho svobo
dy."
(L. Vaculík, str. 410)
V daleké emigraci beru do rukou
knížku, původně vzniklou jako “kniha-nekniha” (M. Šimečka), avšak dí
ky nakladatelství Index transformo
vanou do podoby hodné dvacátého
století, bohužel za hranicemi země,
v níž je hluboce zasazena. Tento roz
por - číst knihu-neknihu jako legální
publikaci, číst ji v cizině, kde se člo
věku mnohé tíhy a pocity známé z do
mova nikoli tlumí, ale ve válci nových
problémů převalují a mění, a přitom ji
stále vidět očima domácích mříží, hra
nic a situací, - rozpor velice zvláštní a
pitoreskní - je hlavním prožitkem nad
všemi řádky shromážděných fejetonů
známých českých a slovenských auto
rů, kteří nemohou veřejně publiko
vat. Provází četbu až do moudrého
doslovu Pavla Kohouta, který zřejmě
cítil totéž.
Má tento soubor fejetonů význam i
pro svět, může světu něco sdělit vý
znam pouze pro naši, českosloven
skou kulturu, zatlačenou do světu těž
ko pochopitelné pozice? To je zřejmě
první měřítko, které napadne čtenáře
v zahraničí.
Samozřejmě jsou mezi fejetony roz
díly. Některé by mohly vyjít jako sa
mostatné eseje, protože jejich obsah je
pochopitelný v rámci obecné a nikoli
nutně hlubší znalosti československé
situace. Je to například Kusého Pra
covní úraz, který nepotřebuje zvláštní
prostředky, aby v jednoduché scéně
zobrazil velmi běžné postavení česko

slovenského intelektuála, Havlův Pa
ragraf 202, Kohoutův Psí život a patr
ně i jiné - těžko se pokoušet o úsudek
za cizí čtenáře. Jiné jsou věnovány
jedné události, osobě, osobnímu výro
čí, komentují jmenovité zatčení, pro
následování, ale i tuje pochybné tvr
dit, že jejich význam nepřesahuje tuto
úzkou hranici.
Šimečkův fejeton o loučení s intim
ní náladou neopakovatelného výjevu
posledních úkonů v prázdném bytě je
tíživým námětem k přemýšlení. Klid
ný styl autorův, který do oné chvíle,
osobně bolestné, vsazuje úvahu o na
šem těžkomyslném komplexu emigra
ce, tak odlišném od ostatního světa,
vzbuzuje až dojetí, porovnán zejmé
na s autorovou vlastní volbou žít v
domácí zemi. Odjíždí přítel, a přece,
ani stopy po snaze soudit, ani náznak
osobního vyjádření, to jsi člověče měl
či to jsi neměl. Fejeton mluví jen o si
tuaci.
Hutkova Mikulášská scénka (Kdo
je terorista), která definuje terorismus
a jeho nutný protipól - rukojmí plus
vydírání, ať už je jeho podoba jakáko
li - má skvělá místa v popisu řadového
sídliště a v něm vyrůstající generace,
neosobní či neosobnostní, typizova
né, nikam nepatřící, hrozící v tolika
technických civilizacích otázkou, kam
spěje budoucnost lidstva. Jazykový
styl scénky je neodolatelný a její obsah
patří jistě k jednomu z nejvážnějších.
V mnoha fejetonech se opakují úva
hy o národní mentalitě, o odvaze a
konformitě, o lidských právech a in
dividuální svobodě. Ku příkladu: je
lidská svoboda záležitostí politické
ho systému, anebo je také či snad
hlavně záležitostí vnitřní lidské potře
by? (L. Vaculík: Džin, Zdánlivě ab
surdní tvrzení návštěvníka z Bagdádu,
že Prahu má rád, poněvadž je v ní “ví
ce svobody”, podněcuje k myšlence,
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zda teprve svoboda, definovaná jako působí jako vstup jiného, lidského
vnitřní nezbytná potřeba k životu, ne světa (Havel: Proces). Konečně vr
ní smysluplnou svobodou; neboť k če cholu kafkovské absurdity je v totalit
mu je politická svoboda, užívá-li jí dav, ním řádu věcí dosaženo pohřebními
manipulovaný ve všem, co dělá a mys směrnicemi (Kohout: Zasloužilý po
lí, bez oné naléhavosti v duši, charak hřeb), které jsou téměř útokem na
terizující potřebu svobodného sebevy normální lidský rozum a přesto jsou
jádření? A co když tedy právě kniha, “skutečné” ve smyslu své legality a ve
kterou máme v ruce, je tím nejhodnot smyslu svého fungování.
nějším svědectvím o lidské svobodě
Osobně jsem vždy zaujata místy,
jakožto svobodném a mravně zodpo kde se mluví o morálce “prostřednos
vědném duchu? Můžeme dokonce tu tí” a o toleranci. Považuji totiž obojí
to myšlenku nazvat luxusem naši do za nejpalčivější problémy českého a
mácí situace, nikoli ctností z nouze, slovenského národního charakteru, či
poněvadž potřebu nevytváří nouze, spíše za vady v jeho charakteru. Spoale dějiny, kultura, historie, a není tu řádanost, slušnost pojatá jako schop
díž ani zásluhou politické nesvobody, nost neupozornit na sebe, přizpůso
že lidé potřebují opak.
bit se, nebýt nápadný, chovat se “ro
Autoři se při svých úvahách opírají zumně”, je především prostředností;
o lidské, kulturní a historické zázemí tato se pak stává důvodem k zášti vůči
své země, připomínajíce neustále její těm, kteří si “sami říkají” o konflikt
ohrožené středoevropanství. V tomto s mocí. “Protože být hrdinou je cosi
smyslu sbírka fejetonů tedy nemůže nesociabilního; není to ta správná
být výlučnou záležitostí disidentů v poctivá práce, kterou mají slušní lidé
Československu, neboť osud středo rádi a která udržuje společnost v cho
evropské kultury, její dušení a umrt du; je to cosi, co lidi odpuzuje a čeho
vování by neměly zůstat světu lhostej se děsí. Hrdinové jsou navíc nebezpeč
né. Také případy persekuce nejsou v ní tím, že jen zhoršují poměry.” (V.
tomto smyslu pouhými výjimečnými Havel, str. 203) Do jaké míry je tato
postihy individuí, ale symbolizují onu vlastnost základem ale i zárukou poabsurditu moci, která přehlíží, nevidí, okupační stability, neodvažuji se říci;
zahání cokoli do ne-existence a za do jaké míry je významným faktorem
pomnění a svým ignorantstvím smě občanské a lidské mentality v zemi je
řuje proti každému individuu a jeho mi dobře známo. Ničí přátelské vzta
lidskému právu (viz témata fejetonů, hy, kolegiálni ovzduší, rozbíjí soudrž
jako: Havel: Proces; Hutka: Grušův nost lidí, neboť nesnese žádnou kon
dotazník; Vaculík: Pokus o jiný žánr; frontaci. “Lidé bez fantazie, bez srd
D. Horáková: Nuže, ples; Vaculík: ce, bez humoru, bez velkorysosti, bez
Šálek kávy při výslechu; S. Machonin: talentu, lidé ješitní a samolibí, lidé se
Čechy, zimní pohádka a jiné). Kaf zlýma očima” (V. Havel, str. 18) - to
kovské ovzduší procesů a perzekucí a jsou ti, kteří jsou morálky prostřed
problém individuální morální zodpo nosti plni, kteří konformitu a kolabo
vědnosti jsou přítomny v každé scéně, raci, k nimž má země svá nešťastná
při které člověku vždy zatrne u srdce, pouta, vystupňovali k nenávisti a
a mladí lidé, stojící při sobě před tou agresivitě vůči všemu, co se liší, a ne
to lavinou “kolektivní kolosální mo snesou nic, co se vymyká jejich obrazu
ci” ve svém přání být odsouzeni spolu, světa a pochopení. Ale jak široký po-
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jem pak je to, co nazýváme morálkou
“prostřednosti”, jak široké je pole netolerance veřejnosti a jak býváme
vždy znova překvapeni! Však skuteč
ně, vyslovte ve shromáždění lidí jmé
no Pavel Kohout. Můžete ihned stu
dovat typy sociálních psychologií, i
národní mentalitu s její malichernos
tí a netolerancí. V tomto smyslu ever
green V. Chramostové znamená víc
než pouhou obhajobu jednoho člově
ka a je nesmírně cenný a potřebný pro
národní psychické zdraví (V. Chramostová: Dobrá píseň).
A přece vyznívá soubor fejetonů v
duchu pochopení pro slabosti národa
a je k nim shovívavý. Ten národ tam
žije a svou pasivní rezistenci, ba i své
lidské slabosti jakýmsi zvláštním způ
sobem převádí ve své trvání. Jeho tr
váním je stále - již po kolikátou gene
raci podrobenou sovětizačním tlakům
-jeho kultura, jeho historie, jeho lite
ratura a vědomí o nich, byť stále více
vágní: pro mladou generaci znamená
spíše tušení, že musí být něco jiného,
než v čem žijí. Toto vědomí znamená
mnoho. Kdyby knížka, kterou držím
v ruce, ležela na pražských pultech,
dlouho by na nich nevydržela; dokon
ce zástupy oněch “spořádaných” by ji
rozebraly. Jsem rozená ve středních
Čechách, a proto jsem závěr fejetonu
E. Kantůrkové, který si klade právě
tuto otázku národního charakteru
(“Ve středu Čech”), četla s dojetím té
měř jako ústřední motiv:
"Jsme jako ta krajina tady. V mok
řinách dolíků a v kamenitosti strání
usilujeme o přežití, na nevysokých
pahorcích nás napadá pohlédnout k
obzoru, ale i on je blízký, nevysoký,
je spíše bytelný. A sem tam se v kraji
ně mimo táhlá pohoří a vysoko nad
dolíky zvedne osamělá hora. Tam vi
dím horu Neštěnickou, tam Tok, tam
Blaník. Střední Čechy."
(str. 192)
Eva Procházková

Česká a slovenská literatúra v
dialogu so svetom.
“Revue de Littérature Comparée”
(RLC), ktorá vychádza v Paríži od r.
1920, sprístupňuje francúzskej verej
nosti cudzojazyčné literatúry, skúma
ich vzájomné styky a hodnotí prínosy,
ktorými prispievajú do fondu svetovej
kultúry. V r. 1983 tato revue venova
la celé číslo českej a slovenskej litera
túre, v ktorom boli odtlačené nasledu
júce články:
Vaněk, M.: Dejiny umenia poníma
né ako dejiny myslenia (Max Dvořák)
a život foriem (Henri Focillon): anta
gonizmus alebo komplementárnost?
s. 417-441
Peška, V.: Albert Camus a Čechy,
s. 443-463
Jechová, H.: Českí básnici a fran
cúzske vzory (Beaudelaire a Apolli
naire a ich české paralely), s. 465-493
Tomčík, M.: Ivan Krasko v európ
skom kontexte. s. 495-501
Okrem týchto hlavných článkov re
cenzované číslo RCL prináša aj nie
koľko kritických štúdií, z ktorých
osobitnú pozornosť si zasluhuje re
cenzia knihy K. Chvatíka “Českoslo
venský štrukturalizmus: teória a deji
ny” z pera R. Welleka.
Toto pečlive zostavené číslo RCI
umožňuje francúzskej a zároveň aj
širšej západnej verejnosti priamy prí
stup k českej a slovenskej literárnej
tvorbe. Západna verejnost dostáva
la takúto možnosť len v ojedinelých
prípadoch a aj vtedy zriedkavé prekla
dy a fragmentárne informácie neraz
zanechávali u čitateľa zkreslený obraz
o českej a slovenskej literárnej tvorbe.
Západní literárni vedci stavajú čes
kú a slovenskú literatúru medzi dva
póly: na jednej strane v ich vývoji a
druhoch prejavu nenachádzajú všetky
rysy pripisované “veľkým” svetovým li
teratúram a na druhej strane zase obja
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vujú v nich žánre a typy prejavu, kto
ré v západných literatúrach nestretá
vajú.
Česká a slovenská literatúra sa vy
víjali v zložitých historických pod
mienkach a reagovali originálnym
spôsobom na základné otázky ľud
stva. Tento postoj netvorí však ich
špecifikum, stretávame sa s ním aj v
ostatných literatúrach. Špecifikum
českej a slovenskej literatúry spočíva
v osobitnom postoji k autochtónne
mu národnému dedičstvu a k ostat
ným kultúrnym hodnotám, k citlivé
mu rozlišovaniu toho čo je národné a
čo cudzie.
V Cechách a na Slovensku odpove
dali prejavy výtvarného a hudobného
umenia ako aj vývoj filozofického
myslenia tendenciám, ktoré sa udo
mácnili v západnej Európe. V litera
túre príslušnosť k slovanskému kme
nu viedla k vytvoreniu duchovného
spoločenstva slovanských národov a
logicky vyústila vo vytvorení slavisti
ky: študium českých a slovenských li
terárnych javov bolo neodmyslitelné
od štúdií venovaných iným slovan
ským národom. Všetko, čo patrilo Slo
vanom, prinášalo slávu aj Čechom a
Slovákom a naopak všetko, čo vytvo
rili Češi a Slováci, stávalo sa majet
kom všetkých Slovanov. Tento špeci
fický postoj slavistov sa prejavuje
napr. aj v prekladoch slovanských
autorov do češtiny a slovenčiny: za
tiaľčo prísne kritizovali germanizmy,
gallicizmy a anglikanizmy pripúšťali a
vítali slavizmy, ktoré boli schopné
obohatiť vlastný jazyk.
Kultúrna koexistencia Cechov s
Nemcami a Slovákov s Maďarmi sa
prejavuje v kozmopolitizme krásnych
umení a hudby, ako o tom svedčia so
chy na Karlovom moste v Prahe a pa
láce na Malej Strane. Autormi, týchto
diel boli síce cudzinci (Brokof, Dien-
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zenhofer, Santini), ale ich umelecká
tvorivosť bola inšpirovaná národným
prostredím. V hudbe sa tento rys pre
javuje ešte silnejšie: veď Rakúšan Mo
zart venuje svoju operu Don Juan
“svojim” Pražanom, ktorí ho - ako bol
presvedčený - rozumejú lepšie ako
Viedeňáci.
Ekvivalent tohto kozmopolitizmu
výtvarných a hudobných umení nena
chádzame v literatúre, nakoľko táto
je určená jazykom, v ktorom je napí
saná. Ale okolnosť, že Čechy sú kon
frontované s nemeckým svetom a Slo
vensko se svetom maďarským núti
spisovatelov a básnikov, ktorí sa vy
jadrujú v jazyku českom poťažne ne
meckom (podobne v jazyku sloven
skom, resp. maďarskom), aby vo svo
jej tvorbe odrážali pomery tejto zlo
žitej koexistencie (napr. Rilke, Kafka,
Petöfi atd.)
Umenie a najmä literatúra má po
slanie estetické a etické, národné a
všeľudské a toto poslanie zabezpeču
je jej v dejinách národa a krajiny privi
legované postavenie. Charakteristi
kou českej a slovenskej literatúry je
neustály dialóg s tým, čo sa vytvorilo
v rôznych častiach sveta a prijímanie
svetovej tvorby pokiaľ zodpovedá
duchovným ašpiráciám dvoch malých
národov v srdci Európy. Tento ašpekt
- podľa názoru redaktorov - má roz
hodujúci význam pre zrovnávaciu li
terárnu vedu.
“Revue de la Littérature Comparée”
(Tome LVII, No 4, octobre-décembre
1983) predstavuje veľmi úspešné úsi
lie H. Jechovej z parížskej Sorbonny
informovať francúzsku a západnú li
terárnu vedu o českej a slovenskej lite
rárnej tvorbe, o ich problémoch a o
ich úsilí viesť stály a otvorený dialóg
s literárnymi prúdmi vo svete.
M. Mičátek

Veselý sen o Dvořákovi
Josef Škvorecký: Scherzo capriccio
so. Veselý sen o Dvořákovi, 68 Pub
lishers Toronto 1984, 553 s.

Po Vaculíkově “Českém snáři” se
objevuje “sen” v podtitulu nejnověj
šího románu J. Škvoreckého. Autor
však přichystal své početné čtenářské
obci překvapení nikoli líčením snu,
nýbrž tím, že napsal životopisný ro
mán. A k tomu román o Antonínu
Dvořákovi, což se k dosavadní téma
tice děl Skvoreckého jaksi nehodí.
Opravdu nehodí? Po přečtení knihy si
uvědomíme, že “Scherzo capriccioso”
zse tak daleko od dosavadního auto
rova zájmu neleží. Ústředním bodem
se stala teze, že Dvořák se za pobytu
v USA dostal do vlivu lidové hudby
amerických černochů - a především:
že svou pedagogickou a skladatelskou
činností v Americe nepřímo (a snad i
přímo) ovlivnil první, jménem známé
skladatele moderního jazzu. Kníhaje
ovšem román, takže domněnky není
třeba dokazovat; možná, že se teze uj
mou muzikologové a třeba ji potvrdí a
odůvodní.
Škvorecký uvedl na konci knihy
bohatou bibliografii odborných pra
cí, z nichž čerpal. Líčí tedy věci tak,
jak si je mohl zrekonstruovat. Jenže
suchá data spojil zajímavým vyprávě
ním - a tam nastoupil zkušený spiso
vatel s bohatým fabulačním nadáním.
Většina jednajících postav je vylíčena
velmi plasticky, což občas vede na
hranici karikatury (někdy i u titulní
ho hrdiny). Důmyslná stavba románu
připomíná moderní film; umožnila
vyhnout se monotónii oněch “vie romancée”, jak byly v módě ještě done
dávna. Ostatně: z knihy by byl vynika
jící film (takhle třeba od Formana...)
Jazyk dialogů je často pražský hovor,
na nějž jsme si u autora zvykli. Zvykli
jsme si mezitím i na jeho “americkou

češtinu”, jenže kapitola “Miss Rosie
to her sister Márinka in Skrčená Lho
ta” se dostala jazykově ještě dál - totiž
málem k nesrozumitelnosti. Márinka
v Čechách by určitě nepochopila oč
v dopise sestry Rosie jde - a také dneš
ní český čtenář má co dělat, aby všemu
porozuměl. Enyvej, je těžký zfigurovat det ól, takže jsme pak zbórovaný,
Miss Rosie! Ale kniha se čte jedním
dechem. Třeba si autor usmyslil na
psat další životopisné romány (co
takhle J. V. Sládek v Americe?) - může
počítat s úspěchem, protože tak zají
mavě dnešní čeští autoři málokdy píší.
Fór šůr!
A. Měšťan

Osudné spojenectví
Karel Kaplan: Das verhängnisvolle
Bündnis. Unterwanderung, Gleichs
chaltung und Vernichtung der Tsche
choslowakischen Sozialdemokratie
1944-1954. Pol-Verlag Wuppertal
1984, 280 s.

V nakladatelství, úzce spjatém s
Právem lidu, vyšla kniha zčásti zalo
žená na studiu pramenů, které jinak
dostane do ruky jen přísně vybraný
okruh osob v dnešním Českosloven
sku. Vydavatel knihy Georg J. Loewy
vede na mnohých místech s autorem
polemiku tím, že pod čarou připoju
je komentář ke Kaplanovým soudům.
Už z toho je zřejmé, že kniha přes ne
sporný přínos k poznání osudového
desetiletí novodobých českosloven
ských dějin je začátkem dalšího zkou
mání a široké diskuse.
Kniha líčí, jak komunistická agen
tura v sociálně demokratické straně
v létech 1944-1948 připravovala situa
ci z února 1948, kdy sociální demo
kraté jako příslovečný jazýček na va
hách nakonec jako celek zklamali a
usnadnili puč. Jistě jen usnadnili, zřej
mě by k němu došlo stejně, nikoli však
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tak hladce, skoroústavní cestou. Kni
ha se čte jako napínavý scénář filmové
tragédie - a to přesto, že finále každý
čtenář předem zná. Četba je to otřesná
pro všechny, i pro komunisty, neboťje
z ní vidět, že i v KSČ byla - aje-agen
tura, která z centra mimo republiku
podobně ovládla komunistickou stra
nu a udělala z ní jen poslušnou loutku.
V roce 1968, kdy cizí agentura nebyla
už schopna manipulovat KSČ, musilo
zasáhnout cizí centrum. Jinak hrozil
“sociál-demokratismus”, snad nejhor
ší hřích pro komunisty.
V připojených vysvětlivkách se uvá
dějí signatury úředních spisů, od nichž
si autor v Praze pořídil kopie. K. Kap
lan dosáhl jako první použivatel těch
to pramenů takový náskok před ostat
ními badateli, že je sotva možné v nejbližší době očekávat významnější roz
hojnění pramenů z československých
archívů (dá se ostatně předpokládat,
že všechno významné se dostalo Kap
lanovi do ruky). Nová situace by moh
la nastat jen v případě, že by se objevi
ly příslušné dokumenty ze sovětských
archívů -as tím se ovšem ještě dlou
ho nedá počítat.
Kniha má naději stát se zdrojem in
formací i pro cizinu, neboť vyšla ně
mecky. Nepřináší senzace, ale před
stavuje začátek nové etapy ve zkou
mání tématu.
A. Měšťan

Naše literatura anglicky
Jiří Kovtun: Czech and Slovak Litera
ture in English, vyd. European Division - Library of Congress, Washing
ton 1984.

Cesta moderní české a slovenské li
teratury k anglosaskému čtenáři ne
byla jistě lehká - už proto, že její obrozenské počátky poskytovaly ve své
jednoduchosti málo srovnatelného s
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domácí produkcí Anglosasů. A přece
už od r. 1832, kdy v Londýně vyšel
Bowringův překlad “Cheskian
Anthology”, měl anglický čtenář mož
nost seznámit se s ukázkami tvorby
našich obrozenců Jungmanna, Kollára, Puchmajera, Poláka, Hanky, Čelakovského, Šafaříka, Šnajdra a Turinského - tedy v podstatě se slušnou
reprezentací naší tehdejší literární
tvorby. A jak se česká a slovenská lite
ratura propracovávala k své dospělos
ti a Češi a Slováci postupně vystupo
vali z politické a kulturní anonymity
staré monarchie, začalo přibývat i
překladů z naší literární tvorby - první
vlna zájmu přišla už před první vál
kou, s obnovením státní nezávislosti
se ještě stupňovala a znovu doznala
pohybu na konci let šedesátých a v le
tech sedmdesátých, takže anglickému
čtenáři není naše literatura dnes ne
známou pevninou. Za půldruhého
století mezi léty 1832 a 1982 našlo své
ho překladatele do angličtiny ne méně
než 213 českých a 93 slovenských au
torů. O tuto slušnou řadu překladů se
zasloužilo 164 překladatelů; někteří z
nich zasvětili svou práci jedinému au
torovi, jiní jich přeložili celou řadu např. P. Selver, který vydal mezi lety
1912-1946 několik anthologií z české a
zčásti i slovenské literatury, předsta
vil anglickému světu 80 autorů od Hu
sa a Chelčického až po bratry Čapky.
Slovenská literatura vděčí ze své uve
dení do povědomí anglického čtenáře
především A. Cincurovi, I. Kramorisovi a J. Vajdovi, z nichž každý přelo
žil práce několika desítek slovenských
autorů.
Kovtunova bibliografie je velmi
užitečné čtení. Dozvíte se tam nejen
jména autorů, kteří byli přeloženi, ale
i jména překladatelů a potřebné údaje
vydavatelské. Tak bylo užitečno najít
si v době zvýšeného zájmu o dílo Sei

fertovo, že tento první laureát No
belovy ceny za literaturu našel až
dosud pět překladatelů do angličtiny:
byli to L. Coffin, A. French, J. K.
Montgomery, E. Osers a E. Pargeter.
Současné tvorbě (většinou oficiálně
umlčených autorů) se věnovali zejmé
na K. Poláčková, J. Němcová, P.
Kussi, G. Theiner aj.
J. Kovtun rozdělil svou bibliografii
do pěti oddílů: anthologie prózy a
poezie, anthologie lidové tvorby, kri
tické a literárně historické práce, pře
klady tvorby českých a překlady slo
venských autorů. Soupis je velmi pře
hledný, jmenné rejstříky autorů, pře
klady pozdějších prací, ale zejména
rozbory, kritiky a komentáře české a
slovenské literární tvorby vyšlé v ang
ličtině, takže se Kovtunova bibliogra
fická příručka stane bezpochyby ne
postradatelnou pomůckou všem, kdo
se českou a slovenskou literaturou za
bývají.
-kh-

Pražský sedmijazyčný slovník
Peter Loderecker: Dictionarium
septem diversarum linguarum, Prag
1605. Nachdruck mít einer Einleitung
von Antonín Měšťan. U.H. Weiher,
Freiburg in Breisgau, 1984.

Slovníkářství mělo v Praze od dob
Veleslavínových dobrý zvuk. V jeho
tiskárně byl vydán nejdříve latinskočeský slovník r. 1579, později latinsko-česko-německý Nomenclator tri
bus linguis (1586), v r. 1598 vychází
Silva guadrilinguis, kde vedle češtiny
jsou výrazy latinské, řecké a německé.
V roce 1605 vychází pak v Praze do
konce slovník sedmijazyčný, za jehož
autora je pokládán Petr Loderecker;
nevychází však u Veleslavína, který
mezitím zemřel, nýbrž ve dvou jiných
pražských tiskárnách, které si tuto ná

ročnou práci rozdělily. V tiskárně Mi
kuláše Pštrose se tiskne prvních 200
stran, zbytek - 376 stran - vychází z
tiskařské dílny Jana Otmara Dačického.
Lodereckerův slovník vedle latiny,
italštiny a němčiny řadí paralelně vý
razy české, chorvatské, polské a ma
ďarské, tedy jazyků, které teprve poz
ději vstoupily do literárního povědo
mí Evropy. Byl to na svou dobu slov
ník pozoruhodný a jeho výtisky se
rozletěly po celé Evropě. Dnes však
je z nich zachováno jen 14 exemplářů,
roztroušených po několika knihov
nách. Zásluhou Antonína Měšťana,
profesora slavistiky na univerzitě ve
Freiburgu, Záp. Německo, vychází
nyní slovník v reprintu, opatřený česko-latinským glosářem a úvodním ko
mentářem Měšťanovým, v němž je
přesný popis díla a souhrn dosavad
ního bádání o skutečném autorství té
to slovníkářské práce.
Měšťan srovnává Lodereckerův
slovník s dřívějším pětijazyčným slov
níkem, který byl vydán r. 1595 (latinsko-italsko-německo-dalmatsko-maďarský) a za jehož autora byl poklá
dán Chorvat Faust Vrančic. Ačkoli se
nabízí domněnka, že Loderecker ten
to Vrančicův slovník rozšířil o český a
polský text, považuje Měšťan za prav
děpodobnější, že tu šlo v obou přípa
dech o práci více autorů. Důvody,
které pro tento výklad uvádí, svědčí
nejen o široké jazykové základně
Měšťanově, ale i o jeho bystrém lingvistickém úsudku. Není pochyby, že
obojí - jak Měšťanův komentář, tak
reprintovaná slovníková část - posky
tují dalšímu bádání dobrou základnu
k poznávání především českého a pol
ského slovního základu na počátku
17. století.
-kh-
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Cena Jana Zahradníčka
za českou poezii
K uctěni nedožitých osmdesátin
českého básníka Jana Zahradníčka
byla ve výroční den jeho narozenin 17. ledna 1985 - v Los Angeles poprvé
udělena KČK cena za českou poezii z
literárního fondu nesoucího Zahrad
níčkovo jméno.
Na základě jednáni výboru Klubu
československé kultury - jehož členo
vé Jiřina Fuchsová, Jiří Karger a Pa
vel Páv jsou zároveň členy poroty,
která o uděleni ceny rozhoduje - byla

Cena Jana Zahradníčka pro rok 1985
udělena v Anglii žijícímu českému
básníkovi Ivanu Jelínkovi (nar. 6. 6.
1909 v Kyjově) v ocenění jeho celoži
votního básnického díla.
KČK cena Jana Zahradníčkaje do
tována obnosem ve výši $ 1000.00 U.S.
a příjemce obdrží diplom navržený Ji
řím Kargerem.
Zájemci o literární fond Jana Za
hradníčka mohou adresovat své dota
zy či příspěvky na:
Czechoslovak Culture Club - Fond
J. Z., P.O. Box 66453, Los Angeles,
California, USA 90066.

“Také politické, náboženské, ideologické zneužití člověka jsou formy
krádeže. Také ony znamenají jeho degradaci na rovinu mrtvé věci. Také
skrze ně se člověk mění z odpovědného subjektu v objekt cizí dispozice.
Disponovat člověkem je hřích.”
Božena Komárková: Nepokradeš
(Sekularizovaný svět a evangelium)

Autoři článků tohoto čísla:
Zdeněk Dittrich, profesor historie na univerzitě v Utrechtu

Michael Henry Heim, profesor slavistiky na Kalifornské univerzitě v Los
Angeles
Květoslav Chvatík, docent slavistiky na univerzitě v Kostnici

Jaroslav Krejčí, profesor emeritus univerzity v Lancasteru
Jan Milíč Lochman, profesor teologie a prorektor univerzity v Bazileji
Ladislav Matějka, profesor slavistiky Michiganské univerzity v Ann
Arboru
Karel Skalický, profesor teologie a filozofie na Lateránské univerzitě v
Římě
Ninian Smart, profesor náboženských studií na univerzitě v Lancasteru
a na Kalifornské univerzitě v Santa Barbara
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Předplatitelům Proměn
Vážení přátelé,

jistě vám neušlo, že od počátku letošního ročníku dostáváte do rukou
Proměny v rozšířením rozsahu. Proti dřívějším 96 stránkám přinášíme
nyní studie, eseje, ukázky z literární tvorby, diskuse, recenze, ilustrace
atp. na 112 stranách. Okruh autorů Proměn se rovněž rozšířil - zejména
také o autory žijící v Československu. Proměny se tak stávají kulturní
revuí širšího dosahu, v níž se otvírá bohatší možnost otevřeného dialo
gu o charakteru a osudu naší kultury. Projevuje se to i ve zvýšeném záj
mu čtenářů, a to nejen v exilu, ale především v Československu, kam
jsou Proměny - s nemalými těžkostmi - zasílány čtenářům zdarma.
Doufáme proto, že budete mít porozumění pro nově stanovené roční
předplatné, které je 12 US dolarů pro členy SVU a 14 US dolarů pro ne
členy. Dostane se vám za to ve čtyřech číslech každého ročníku celkem
448 stran hodnotného textu. Uvážíme-li také, že Proměny v minulosti
i při inflačním trendu a zvýšených tiskových i distribučních nákladech
po celá léta nezvyšovaly předplatné, pak tato úprava při současném roz
šíření obsahu o jeden tiskový arch bude jistě našim předplatitelům po
chopitelná.
Děkujeme vám za porozumění a zájem, s nímž Proměny věrně prová
zíte.
Redakce a administrace

