Proměny

23/2

1986

Obsah
Karel Hrubý: Pokus o obraz současné československé filozofie
Zdeněk Neubauer: Obrana spekulace
Josef Zvěřina: Smysl minulosti a dneška
Božena Komůrková: Několik poznámek k tezím J. Patočky
o filozofii českých dějin
Milan Machovec: K filozofickým základům tolerance
Bohemicus: Hledání smyslu
Oldřich Mikulášek: Utrpení starého Werthera
Antonín Měšťan: Jak se stali z Maďarů čeští vlastenci
Jaroslav Krejčí: Sociální pozadí polsko-československého
vztahu
Josef Novák: Tomáš G. Masaryk a Brentanova škola
Ernst Nittner: Bolzano, Rádi, Patočka — společenskofilozofická alternativa k národně-politickému programu?
Květoslav Chvatík: O Janu Kotíkovi a českém moderním umění
Jiří Zeman: Antonín Rejcha — 150 let od úmrtí českého
hudebníka
Jan Skácel: Světlem přikryt
Miloš Vítek: Jaroslav Seifert v české písňové tvorbě
Diskuse: Jindřich Chalupecký: Potřeba bdělosti
Z dopisu Kristiny Hájkové
Libuše Burjatková: Trojí ohlédnutí za Oldřichem Mikuláškem
Jakub Deml: Čtyři texty
Jiřina Hauková: Světlo v září
Kritické marginálie
Errata

Ilustrace na obálce a na str. 28 a 82: Jan Kotík.
Další ilustrace uvnitř čísla:
František Kyncl: Kubus
Jan Koblasa: Z cyklu “Pokus o úsměv”

3
11
22

29
33
54
60
65
70
74

83
101
112
119

120
112
135
136
138
143
146
160

PROMĚNY
Čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění

Řídí: Karel Hrubý, Theirsteinerrain 90, CH-4059, Basel, Switzerland, s redakční
radou: Lubomír Ďurovič (Švédsko), Jaroslav Krejčí (Anglie), Jan Milíč Lochman (Švýcarsko), Ladislav Matějka (Spojené státy), Zdena ŠkvoreckáSalivarová (Kanada), Jozef Špetko - redaktor slovenských Premen (Ně
mecko), Jiří Veltruský (Francie), René Wellek (Spojené státy)
Výkonná redaktorka: Zdenka Brodská, 33731 Kirby Avenue, Farmington Hills,
Michigan 48024
Administrátor: R. Bunža, 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366

PROMĚNY (ISSN: 0033 1058) Date of issue April 1986. Issued quarterly.
Publisher: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.
Annual subscription price: CSAS members $12, non-members $14.
Second Class Postage Rates at Flushing, N.Y.

Office of Publication: 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366
Tel.: (718) 479-0870
POSTMASTER, SEND ADDRESS CHANGES TO:
PROMĚNY, 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Pokus o obraz současné československé
filozofie
Karel Hrubý, Basilej

Filozofie neměla v našich zemích nikdy snadnou posici, ačkoli tu v minu
losti nechybělo silných myslitelských osobnostíjako byl Petr Chelčický či
Jan Amos Komenský a j. Jen pomalu se osvobozovala od vlivu scholastiky
a do nové doby vstupovala handicapována oslabením důležitého instru
mentu: kultivovaného národního jazyka. Teprve jazykové obrození a myš
lenkové impulsy osvícenství a romantikyjí znovu umožnily vstup do evrop
ského filozofického dialogu. Ve skutečnosti však —s čestnými výjimkami
B. Bolzana, A. Smetany a F. Palackého — se našefilozofie rozvinula plněji
teprve na sklonku 19. století; mocným impulsem tu byl T. G. Masaryk,
později F. Drtina, F. Krejčí, E. Rádi a j.
Tento rozběh netrval dlouho. Na konci třicátých a v průběhu čtyřicátých
let našeho století přišly pohromy, které tento vývoj zabrzdily a v mnohém
ochromily. Nacistická okupace a brzy po druhé světové válce nástup leninsko-stalinského dogmatismu vedly k tomu, že svobodnéfilozofické myšle
ní bylo z univerzit, ústavů i z odborných časopisů vyhoštěno. Nafakultách
se zredukoval tento obor na bezduchou výuku leninsko-stalinských pouček,
vykládaných více stranickými ideology než filozofy. Pozdní léta šedesátá
přinesla sice jisté myšlenkové a metodické osvěžení, ale pod patronátem
“bratrských armád“ se režimu v průběhu sedmdesátých let podařilo vtěs
nat oficiální “filozofii" znovu do ideologického chomoutu. Neboť totalitní
režim potřebuje ideologické zdůvodnění svého panství — nikoli svobodné
hledání pravdy. Tak se postupně stále více zužoval okruh těch, kteří si
mohli osvojit potřebné filozofické vzdělání a udržet kontakt s myšlenko
vým vývojem probíhajícím za hranicemi marx-leninské ideologie.
Přesto se režimu nepodařilo naši filozofii umrtvit. Dokazuje to řada
studií, které se se zvyšujícífrekvencí objevují od poloviny sedmdesátých let
v různých samizdatových publikacích. Jejich “náklad" se sice pohybuje
v rozsahu jen několika exemplářů, ale ty kolují řetězem dychtivých čtená
řů a intenzita, s kterou jsou tyto práce studovány, vyváží jejich početné
omezení.
Na československé filozofickéfrontě tedy není hřbitovní klid, jak by si
to mocenští dirigenti přáli. Bohudík! Žízeň po svobodném hledánífilozo
fické pravdyje neztišitelná a cesty k jejímu postižení a rozvíjeníjsou hledá
ny vždy s novým úsilím, které se nevyhýbá ani vážným obtížím. Od soukro
mých seminářů, rušených soustavně vpády policie, přes samizdatová
vydání jednotlivých eseji se došlo k filozofickým sborníkům — a v roce
1985 k nim přibyla další forma: samizdatové filozofické časopisy. Ne
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jeden — ale hned dva! Václav Benda vydal v polovině roku 1. číslo časopisu
PARAF, což je zkratka plného titulu: PARalelní Akta Filozofie; koncem
roku vyšlo dokonce už druhé číslo. A Ladislav Hejdánek s redakčním
kolektivem vydal na sklonku 1985 další časopis, který nazval REFLEXE.
Ukazuje to na jedné straně, že není nedostatek příspěvků, na druhé straně
to svědčí o potřebě kritického dialogu, který je nepostradatelným ingredientem zdravého vědeckého myšlení.
Oba časopisy podávají jakýsi průřez soudobým filozofickým myšlením
doma — i když zatím více jen v náznaku než v reprezentativní plnosti.
Odráží se tu silně orientace na oblasti, kde je třeba čelit ideologizačnímu
tlaku především: proto vedle vymezovánífilozofických pojmů znovu filo
zofie dějin, význam filozofie pro společnost, vztah filozofie a teologie,
smysl tolerance, otázka morálních zdrojů v situaci ohrožení a pod. Jistě
k nim v dalších číslech přibudou i témata méně vázaná na dočasnou spole
čenskou situaci.
Myšlenka vydávánífilozofického samizdatového časopisu byla v Česko
slovensku mezi filozofickými pracovníky, zbavenými normálních publi
kačních možností, už dávno tak říkajíc “na spadnutí“. Dlouho se diskuto
valo o jeho zaměření, až posléze se dospělo k názoru, že bude lépe vydávat
časopisy dva, aby byly vytvořeny i příznivějšípodmínky pro vnitřní dialog,
jehož cílem je tolerantní hledání a objevování pravdy. Oba časopisy se
vedle filozofické tématiky zabývají i otázkami teologickými, přihlašují se
však svorně k filozofické otevřenosti a k myšlence OIKUMENÉ. Přesto se
z prvních čísel zdá, že PARAF bude mít blíže ke kruhům katolickým, RE
FLEXE pak zase spíše k evangelickým — což při redakční toleranci, již oba
časopisy proklamují, jistě neznamená nějakou názorovou výlučnost tím či
oním směrem; řada autorů se podle takových zúžených kriterií nedá vůbec
přiřadit. Nad vším je cítit především nezávislého filozofického ducha,
který hledá intenzivnější kontakt s evropským a světovým myšlením, bez
něhož by domácí filozofie stagnovala.
Úvody obou časopisů jsou tak závažné a pro situacifilozofie doma nato
lik charakteristické, že bude užitečné ocitovat z nich nejpodstatnější
části, aby si čtenář Proměn mohl udělat dojem nejen o záměrech redakcí,
ale i o problematice publikování filozofických studií vůbec.
Václav Benda napsal v úvodu k 1. číslu PARAFU m.j. tyto řádky:
“Otevíráme-li toto fórum, není to proto, že by domácí filozofická
produkce potřebovala nějaký impuls: opak je pravdou. Kupodivu však
ani proto, že by se jejím plodům nedostávalo publikačních možností,
byť natolik skromných, jako je samizdat či v lepším případě exilové
časopisy. Situace je jiná než před takovými deseti lety, nejsme již ve sta
diu nesmělých počátků, kdy se na několika málo místech, v kruhu co
nejužším a takřka bezvýhradně ústně tradovalo cosi, co samo sebe
reflektovalo jako poslední pokus o uchování filozofie pro nejisté příští,
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jako konspiraci logu a života ve světě totálního znicotnění — konspiraci, založenou spíše na bezvýhradné věrnosti zúčastněných než na ro
zumné naději v budoucí smysl tohoto počínání. Zatím ne vláda našich
věcí, smysl našich věcí se však vrátil do našich rukou, prostor pro hledá
ní pravdy byl vydobyt: arciťprostor nebezpečný a nepohodlný, jen těž
ko se v něm lze zabydlit a už vůbec z něj nelze profitovat — pravda však
nikdy jiný neměla a asi si ani jiný nepřála. To, oč nám nyní v tomto našem
podniku především běží, je možnost soustředění a konfrontace, navrá
cení univerzálních měřítek a jakéhosi normálního stavu v dobrém slova
smyslu. V desítkách seminářů, od studijních až po vysoce specializova
né pracovní, je rozvíjeno vážné myšlenkové úsilí, často zaznamenávané
pro budoucí paměť a potřebu. Původní filozofické práce se soustřeďují
v příležitostných sbornících a jiných publikacích (hádám-li dobře, bude
jich dnes hodně nad stovku), hojně pronikají do samizdatových perio
dik kulturního, teologického či jného zaměření, jsou přetiskovány v exi
lových časopisech.”
“Chceme zůstat otevřeni všem názorovým proudům české a sloven
ské neoficiální filozofie (přičemž doufáme, že ono druhé epiteton nezů
stane jen ozdobným přívažkem a že slovenský hlas zde bude pravidelně
zaznívat — byť se z technických důvodů bude muset spokojit českým
překladem). Jen kvalita a závažnost výpovědi by měla být měřítkem:
přičemž si uvědomujeme, jak je toto měřítko ošidné a jak dalece závisí
na zvoleném referenčním rámci. Samo předsevzetí otevřenosti, která
nechce být bezbřehostí, bude pro nás těžkou zkouškou schopnosti
překročit svůj vlastní stín, překonat úzké hledisko konfesí,směrů či
stylů — pokud však redakce v této zkoušce obstojí, bude to také ‘hodina
pravdy’ pro plodnost jednotlivých názorových proudů, pro jejich ocho
tu vyvést své pravdy z mystéria či ghetta a vystavit je spravedlivému
poměřování za rovných podmínek. Ve smyslu tohoto předsevzetí je
redakční kruh záměrně vágně definován a zůstává otevřený pro každé
ho, kdo disponuje potřebnou erudicí a kdo je na sebe kromě jiných vý
sad ochoten vzít také ony neméně jisté potíže a pracovní závazky, ne
zbytně spojené s takovou činností.”
V závěru tohoto redakčního úvodu PARAFU pak V. Benda říká:
“Úmyslně se vyhýbáme příliš velkým slovům a slibům, příliš vyhra
něným koncepcím: to, co lze předem beze zbytku naplánovat, bývá také
většinou již předem zbytečné a mrtvě narozené, fórum jako toto získá
jediný možný smysl teprve tehdy, až nad suchopárem manifestů nabyde
svého vlastního života a začne se chovat překvapivě i pro své iniciátory.
Protože však podobné prology k edičním počinům obvykle pomíjejí
banality tohoto typu, jako je rozvrh rubrik, počet úhozů na stránce či
platné gramatické zásady,a zaměstnávají se ideami vzletnějšími a hlou
bek lidského ducha důstojnějšími, chceme i my odvést jistou daň tomu
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to obyčeji. Heideggerův výrok, že ‘již jen nějaký bůh nás může zachrániť,
proslul a stal se téměř sloganem, v novověku srovnatelným jen s oním
‘Bůh je mrtev’ či ‘hvězdné nebe nad námi, mravní zákon v nás’. Mnozí
velmi varovně či naopak s velice urputnou angažovaností zastávají ná
zor, že zachránit nás může jen velice radikální obrat, popřípadě odvrat
od něčeho nebo návrat k něčemu. Snažme se dodržet pravidla přijaté
hry, jež se nazývá otevřenost a tolerance, a nepodlehnout pokušení
přijmout z těchto názorů víc, než ono minimální a společné: nuže, zdá se
nepochybné,že potřebujeme být zachráněni, že člověk a vůbec celý lid
ský svět je ohrožen jako nikdy předtím, aťjiž proto, že se ocitl na rozho
dující dějinné křižovatce, připouštějící totální nihilistickou volbu, na
samém dně krize, narůstající po celá staletí, či na sklonku časů. Pomineme-li poslední dvě století ( rozumný člověk nesahá do vosího hnízda
zbytečně a hlavně ne předčasně), nikdy v historii nedokázala filozofie
nabídnout účinný a současně uskutečněný recept záchrany: platonská
ani jiná vláda filozofů nebyla naštěstí realizována a filozofie tak zůstala
ušetřena onoho smutného ódia všech teokracií, schopných kompromi
tovat i toho sebelepšího a sebeupřímněji vyznávaného Boha. Současně
se však každá filozofie hodná toho jména vždy snažila být ‘při tom’,
reagovat na úzkosti a obavy člověka stejně jako na jeho pýchu a laciné
sebeuspokojení, zkoumala jeho výchozí podmínky stejně jako korigo
vala jeho plány a naděje. Nabízela diagnózu, lék či pouhý pohled do
zrcadla: vždy však chtěla být nestrannou a nepodléhat oněm prudkým
hnutím rozumu, vůle či citu, která hýbou životem a světem. Je příznač
né pro filozofii — alespoň evropskou, — že obvykle nezaměňovala teo
retický odstup s opuštěním nebo odmítnutím, že považovala lidský svět
za své vlastní dějiště a nezbytný úděl, jehož pravé míry je sice povinna
trpělivě shledávat a obhajovat, z něhož však nesmí ani utéci, ani se zříci
své odpovědnosti za něj.
Jestliže v této chvíli opravdu potřebujeme být zachráněni, jestliže je
aktuálně ohrožena sama podstata našeho materiálního i duchovního
bytí, pak je zajisté možno spoléhat či nespoléhat, dovolávat se či nedovolávat zásahu člověka přesahujících sil — aťjižjimi rozumíme živého
Boha či osud, prozřetelnosti přírody či její zákony. Tato namnoze ne
slučitelná hlediska však kupodivu spájí jeden společný předpoklad: že
nejprve a především je pro záchranu třeba zmobilizovat všechny lidské
síly, podle staré anekdoty si alespoň zakoupit los, když už od pánaboha
požadujeme výhru v loterii. Historická zkušenost nás učí, že filozofie je
mezi těmito silami jednou z nejméně spektakulárních, zdaleka však ne
nejméně účinných. Ona sama si začíná uvědomovat palčivost své spolu
odpovědnosti za přítomné a příští a svůj podíl viny na tom, co se připra
vovalo v minulých, zdánlivě tak idylických časech: v tomto koutě světa
musí být závěr života a díla Jana Patočky velice symptomatický i pro
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toho, komu jsou filozofie nebo její patočkovský výklad naprosto cizí.
S velikou skromností (vědomou si svých dávných i nedávných vin), ale
také se značnou naléhavostí se hlásí o slovo, přičemž preferuje poctivé
hledání před fanatickým majetnictvím těch či oněch pravd. Pokládáme
za neobyčejně naléhavé, aby hlas filozofie byl slyšen právě v těchto
dobách zmatků, otřásající politikou i ekonomií, kulturou i přírodou,
náboženstvím i morálkou: je to totiž při vší své lidské nedostatečnosti
hlas, v němž úcta k pravdě a pokora před skutečností obyčejně převažu
je nad pyšnou definitivností poznání a touhou po manipulaci. I nepatr
né rozšíření tohoto hlasu je pro nás proto něčím, co si zaslouží veškeré
ho našeho úsilí.”
I v redakčním úvodu REFLEXE, který napsal Ladislav Hejdánek, se
zdůrazňuje potřeba dialogu a zařazení se do duchovního universa myšlení.
Hlavní problém, před kterým naše filozofie stojí, je tu formulován citací
z Patočkovy studie o Masarykovi, která má být v prvním ročníku mottem:

“Náš problém je i nyní týž jako dříve: osvobodit se zařazením do
duchovního universa myšlení, schopného nahlédnutí do toho, co
jest, do živé situace dějinného člověka. Nikoli přikrčováním, při
způsobováním a přisluhováním tomu, co tvoří okamžitou tvár
nost povrchu, nýbrž myšlení, které jde radikálně do hloubi, získá
se nahlédnutím toho, co jest, dojeho smyslu, a následkem toho do
orientace v chaosu a bouři dnešků a zítřků. Pro společnost, která
chce žít svobodně, není jiná cesta, než zúčastnit se podle možnosti
ze všech sil tohoto úsilí o pochopení a smysl tváří v tvář masivní
absurdnosti, chaotičnosti, oslabující představě nezvládnutelnosti
planetární situace: takové bylo Masarykovo doporučení ...”
Jan Patočka
Hejdánek poukazuje na současné potíže filozofie v Československu, na
omezování studia, persekvování nepohodlných učitelů, nedostatek litera
tury a pod. a pokračuje:
“... jak je vidět, v posledních padesáti letech chyběly české filosofii i
prosté vnější podmínky pro normální přípravu příštích filosofů. Všichni
filosofové mladší sedmdesáti let tím jsou poznamenáni. Přičtěme dlou
hé období, kdy ani odborné knihovny nebyly doplňovány a kdy byly
dokonce kladeny překážky do cesty těm, kteří chtěli studovat alespoň
to, co v knihovnách bylo k dispozici (dnes např. si nelze v pražské Uni
verzitní knihovně vypůjčovat méně běžnou filosofickou literaturu bez
povolení školitele, ředitele odborného pracoviště a pod.), a musí nám (a
každému) být zřejmé, jak nesnadné bylo a je pokoušet se o sebevzdělání
na vlastní vrub, když selhávají odborná učiliště, a jak je téměř nemožné
udržovat krok se světovým myšlením. Tu a tam několik knížek, které se
nahodile a bez promyšleného výběru dostávají tomu či onomu do ruky,
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dávají sice tušit, o čem se píše a diskutuje, ale zdaleka nestačí k soustře
děnému studiu. A pokud se někdo do takové práce přece jenom pustí,
nikdy přesně neví, kdo všechno se v poslední době tématem zabýval, a
nemůže na eventuálně již vykonanou práci pozitivně ani kriticky nava
zovat a reagovat, ani se jí nechat inspirovat.
Bez živého kontaktu s evropským a světovým myšlením může snad
naše filosofie přežívat, ale nemůže si zachovat pravou tvořivost, aktuál
nost a obecnou závažnost. Proto také je zapotřebí tolik cenit projevy
solidarity a ochoty k obětavé pomoci ze strany našich kolegů a přátel
z jiných zemí, když se pokoušíme znovu a lépe zařadit ‘do duchovního
univerza myšlení’, jak to formuloval Jan Patočka v řádcích, jež jsme
postavili do čela svého úsilí jako motto.
Osudy české filosofie posledního půlstoletí mají své ztělesnění v život
ním běhu největšího českého poválečného filosofa. Po několika semest
rech předválečného působení jako soukromý docent a po těžkých
letech válečných mohlo přijít krátké, ale oslnivé působení poválečné.
Na českém filosofickém nebi vzešla v Patočkovi hvězda první velikosti.
Ale už po únoru 1948 byl z fakulty vyloučen (po dočasném návratu ‘na
zkoušku’ posléze definitivně). Teprve v roce 1968 se mohl vrátit, koneč
ně jako řádný profesor — ale opět jen na krátkou dobu, aby byl nuceně
penzionován. Nikdy neměl možnost působit na své studenty po celou
dobu jejich studií (leda v osobním styku), nikdy neměl možnost si vy
brat asistenta a vést jeho práci tak, aby v něm našel vhodného nástupce
a pokračovatele. Jeho místo v české filosofii posledního půlstoletí je
velmi osamělé; ačkoli mohl udržovat kontakty s evropskými kolegy — i
to v některých obdobích jen sporadicky — chyběla mu k plnému uplat
nění potřebná veřejná myšlenková, intelektuální atmosféra, tak životně
důležitá pro každého filosofa (naštěstí mu ji alespoň v jistém rozsahu
poskytovalo ovzduší ve Filosofickém ústavu). Znamená to, že tento
myslitel, nad něhož většího po válce nemáme, mohl v příhodnějších
podmínkách a v živější myšlenkové atmosféře vyrůst v postavu ještě
větší, ještě určitější a směr pronikavěji udávající? Těžko rozhodnout.
Myslitele jeho typu a úrovně jsme neměli ani v době mezi válkami. Úro
veň tehdejšího filosofování byla tehdy u nás ovšem nepoměrně vyšší než
dnešní (byla ostatně vyšší i než v prvních letech poválečných, nechámeli samotného Patočku stranou); potvrzuje to např. nedávno jeden z Pa
točkových filosofických vrstevníků, Milíč Čapek,
*
profesor filosofie
v Bostonu, který jinak vzpomíná na tehdejší svou a Patočkovu kritič
nost až odmítavost k českým filosofickým poměrům, ba dokonce i k
těm představitelům filosofie, které tehdy oba považovali relativně za

* Viz jeho článek v Proměnách, roč. 19, 1982, čís. 2, str. 51n.
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nejlepší, ale proti jejichž orientaci na ‘filosofickou aktuálnosť se bouřili
jako proti bendovské ‘zradě vzdělanců’ (míněn především Rádi).”
V závěru svého rozsáhlého úvodu Hejdánek píše:
“Budeme mít dost příležitosti ukázat, jak chceme otvírat své nahlíže
ní i své naslouchání za to (nebo spíše před to), co jest a jak to chceme dě
lat právě filosoficky. V tom smyslu jsme otevřeni do budoucnosti, aniž
bychom chtěli popírat, zapírat nebo zkreslovat to, co jest, tedy přítom
nost (a minulost). Masaryk kdysi zdůrazňoval, že je pro fakta, ale že
chce znát všechna fakta. Nepovažujeme to za víc než heuristickou for
muli; co by nám mohlo garantovat, že vůbec kdy budeme mít konstato
vána ‘všechna fakta’? I kdybychom se omezili na fakta pro zvolený
případ významná, zůstává tento problém nadále nevyřešen. Museli
bychom zdůraznit, že chceme mít ‘celek fakt’; ale tím bychom už vykro
čili z roviny faktičnosti, neboťcelek není factum, nýbrž fiens: k celku, ke
každému skutečnému celku náleží vedle přítomnosti také jeho minulost
a jeho budoucnost — a budoucnost není a nikdy nemůže být factum,
aniž by přestala být budoucností. Proto v navázání na Patočku a na
školu, k níž se hlásil, budeme místo o faktech raději mluvit o fenomé
nech. A vypůjčíme si formuli Teilharda de Chardin, když zdůrazníme,
že chceme celý fenomén. Fainasthai však platí nejenom o jsoucím,
daném, nýbrž také a především o tom, co není jsoucno ani danost.
Vždyť se nám nevyjevují věci samy, izolovaně, ve své danosti zbavené
kontextu a smyslu, nýbrž především ve své smysluplnosti, tj. na pozadí
či v kontextu s tím, co se ještě nestalo, ale co se stát mělo, má a musí.
A to je důvod pro to, že chceme opravdově navázat na Rádla a na
jeho koncepci ‘praktické filosofie’, která Patočku zprvu velice dráždila,
ale k níž v posledních letech svého života nabýval jistého respektu, i
když cítil potřebu vše formulovat a dokonce i založit jinak. Smysl toho,
co jest, se vyjevuje jako výzva pro nás, a my ten smysl můžeme pomoci
naplnit, když té výzvě porozumíme a když na ni správně odpovíme. A
proto na sebe bereme závazek: chceme se vší svou myšlenkovou prací
pokoušet uslyšet a pochopit výzvu, která nás oslovuje hic et nunc, v té si
tuaci, v níž stojíme. Jsme přesvědčeni, že tato výzva nás může oslovit
právě jen teď a tady. Stojíme tu a zůstaneme tu ne proto, že se hodláme
nějak vetřít do budoucnosti, prosadit se anebo se proplížit do časů, jež
přicházejí — ne proto, abychom přežili, abychom se uchovali pro lepší
časy a proto zůstali schováni a nenápadní; zůstáváme tu také ne v něja
kém hrdinství a heroismu, který nám ostatně nikterak neimponuje (ze
jména ne sám o sobě). Zůstáváme tu proto, že čekáme na oslovení,
abychom byli připraveni k odpovědi. Ne zase k odpovědi těm,kdo nás
tlačí, kdo na nás útočí a kdo nám ubližují; to vše je jenom při cestě. Naše
hlavní a celoživotní odpověď má platit oné nepředmětné výzvě, do níž
se koncentruje smysl dneška a zítřka. Nemyslíme si, že už jsme ji za
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slechli nebo dokonce že jsme jí porozuměli. Ale vším, co budeme pod
nikat, promýšlet, spisovat, interpretovat, chceme manifestovat, že na
výzvu čekáme a že se všemožně připravujeme na to, abychom ji zaslechli
a pochopili. Víc dělat nemůžeme; ale nechceme ani nic méně.
Svou připravenost naslouchat výzvě si chceme cvičit ve vzájemném
naslouchání. Jsme otevřeni každému, kdo je ochoten také naslouchat,
nejenom promlouvat a eventuelně překřikovat tiché oslovení výzvy
chvíle. Cítíme se zakotveni v evropském kontextu a v evropské tradici.
Nehodláme z této tradice vylučovat žádný z jejích nosných sloupů, ale
naopak jim všem chceme věnovat největší pozornost, byť zajisté pozor
nost kritickou. Filosofie vznikla — či spíše byla vynalezena — ve starém
Řecku. Máme čím dál určitější představu o vadách onoho způsobu myš
lení, na nějž navazujeme a v kterém jsme ponořeni až po uši, ať chceme
nebo nechceme. Ale evropská tradice není myslitelná ani bez odkazu
myšlení hebrejského, bez velkých staroizraelských proroků — a ovšem i
bez křesťanství. Také tento sloup není bez trhlin a bez vad. Také zde
chceme zůstat ve své recepci kritičtí. Ale nechceme-li utíkat ze své mo
mentální dějinné chvíle a ze své národní a kulturní situace, nechceme
utíkat ani z kontextu těchto dvou velkých linií, bez nichž není Evropa
Evropou. Evropa se v mnohém prohřešila vůči ostatku světa, někdy
dokonce hrůzným způsobem. Ale přesto máme jistotu, že ještě má co
říci a že má předpoklady, jichž ostatní svět nemá a které jí dovolí ještě to
nejdůležitější světu předložit a přetlumočit.
Jan Patočka na konci citované studie praví, že Masarykova praxe
‘ztroskotala na neprohlédnutých předsudcích’. Ztroskotání bývá údě
lem filosofů a nemusí být zaviněno jen jejich vlastními neprohlédnutými
předsudky. Filosofie se liší od pouhé politické techniky a taktiky tím, že
se nevyhýbá svému ztroskotání, nýbrž především omylu a lži. Filosofie
může a smí prohrávat, pokud to lépe pomůže pravdě k vítězství. Přesněji
řečeno, prohrávat tímto způsobem může filosof, filosofii jako lásku
k moudrosti a k pravdě nemůže ohrozit žádná prohraná bitva, neboť
válku prohrát nemůže, dokud zůstane opravdovou filosofií. — Tím
však nikterak nechceme předem omlouvat nebo dokonce sankcionovat
své příští prohry. Cítíme se naopak zavázáni jim ze všech sil bránit,
předcházet a maximálně je marginalizovat.
A že se cítíme na jedné lodi s teology, nemusíme nijak zdůrazňovat.
Čtenář to uvidí sám.”
Potud redakce REFLEXE, která — jak si čtenář jistě povšiml — trvá na
psaní slova filosofie podle starých pravidel; tedy všude důsledně se “s” a
nikoli “z”.
Oba Časopisy přinášejí řadu původních článků, ale i překlady, recenze,
kritiky a komentáře. Vybrali jsme pro čtenáře Proměn několik článků
(Neubauer, Machovec, Zvěřina, Komárková) a jednu recenzi (R. Palouš).
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Doufáme, že tento výběr dá nahlédnout do myšlenkové dílny domácífilo
zofie a přinese nejeden podnět k otevřenému, tvořivému a plodnému dialo
gu i přes umělou hranici, která nás dnes odděluje.
Jsme si vědomi toho, že obraz soudobé československéfilozofie je nutně
kusý bez ukázky z tvorby Jana Patočky, bez jehož impulsu a zprostředko
vání si sotva lze dnešní naši filozofii představit. Proměny budou této velké
postavě našífilozofie věnovat pozornost příštího roku, kdy uplyne deset let
od jeho smrti (13. března 1977)a osmdesát let odjeho narození (1. června
1907); i to bude dobrá příležitost k společnému zamyšlení nad otázkami,
které jsou nám společné — doma i v exilu.

Obrana spekulace
Zdeněk Neubauer, Praha

Danielovi, ctěnému příteli a váženému odpůrci.
Po celý život ke mně často přicházel tentýž sen; zjevoval se jednou v té,
jindy v oné podobě, říkával však totéž: Sokrate, věnuj se (básnickému)
umění a konej je! Dříve jsem se však domníval, že mne jen povzbuzuje
v tom, co jsem si předsevzal a co už konám, tak, jako jsou povzbuzováni
běžci. Vždyťfilozofie je největším uměním. Nyní mi ale napadlo,... že ten
časný sen možná přikazuje konat umění v obvyklém smyslu a žejej nesmím
neuposlechnout, nýbrž činit, k čemu mne vybízí. ... Básník by však měl,
chce-li být básníkem, vytvořit vyprávění (MÝTHÚS) a nikoli pojednání
(LOGÚS).
Platón, FAIDÓN IV., 60E-61B

Za našich dnů se filozofické spekulace netěší valné úctě. Odchováni
fenomenologií, jsme přesvědčeni, že se filozofie zabývá tím, co je ve
zkušenosti přímo dané; její poznatky mají být, jak se odborně říká,
“fenomenologicky vykazatelné”. Filozofie nám tak zjednává přístup
k tomu, co je bezprostředním obsahem našeho poznání, a pěstuje v nás
vnímavou pozornost ke způsobům, jak se nám obsahy jednotlivých
zkušeností dávají, a k mezím, v nichž se nám dávají. Původní danost
zkušenosti je totiž třeba teprve odkrýt pod nánosy předsudků, názorů,
teorií, výkladů a hodnocení — tedy oddělit ji právě od nejrůznějších
spekulací, které naši zkušenost neoprávněně překračují. Pravdy se
dobíráme tak, že poznáváme meze našeho vědění. To je sókratovský rys
veškeré filozofie, odkaz, jemuž musí zůstat za všech okolností věrna.
Pokud nám záleží výhradně na tom, co skutečně víme, představují
11

tyto meze něco povýtce negativního; za nimi se nachází vše to, co je sice
také nějak součástí naší zkušenosti, co však “vlastně nevíme’’, co si jen
myslíme nebo představujeme, protože jsme to slyšeli či vymyslili, nebo
nás to třeba jen napadlo; tedy celá oblast mínění a spekulací, toho, co se
skutečnému vědění pouze podobá.
Zjevně je dobré se ve vlastní zkušenosti vyznat, udělat v ní pořádek,
rozlišit jednotlivé způsoby danosti a očistit vědění od všeho, co jím není.
Pořádat zkušenost je proto významnou složkou filozofického úsilí o
pravdu. S pořádkem ve vlastní zkušenosti se to však má jako s pořád
kem v knihovně, domácnosti či společnosti. Zdálo by se, že stačí
odstranit vše, co tam nenáleží, a zbytek uvést do náležitých vztahů
neboli poměrů, takových, které jsou jednak správné, jednak spravedli
vé. Správné — to znamená jednoznačné a bezrozporné; spravedlnost
správného uspořádání spočívá v tom, že vzájemné poměry skutečně
odpovídají povaze věcí. Oběma požadavkům — správnosti a sprave
dlnosti — nelze nikdy plně dostát; to nás však nezprošťuje povinnosti se
o to neustále pokoušet — usilovat o nemožné.
Mohutností uspořádávající naši zkušenost je rozum. Poslání rozumu
je jak rozlišování, tak celistvost. O tom svědčí jeho řecké označení —
LOGOS. Toto slovo znamená řád či smysluplnou (řádnou) řeč; souvisí
se slovesem LEGEIN — sbírat i vybírat. Jeho latinský protějšek — ratio
— ukazuje zase k poměru. České označení “rozum” nám pak vhodně
připomíná, že uvádění věcí na základě rozlišování je um, tedy umění. A
umění je nadání, nikoliv dovednost; dovednosti se lze naučit, osvojit si
ji, získat ji z vnějšku. O rozumu však příslovečně platí, že “komu není
shůry dáno, v apatyce nekoupí”.
Filozofie, kterým jde především o jistotu vědění, tradičně usilují najít
pro dělání pořádku ve zkušenosti nějaké bezpečné východisko. Vychází
proto z jedné úplně jisté pravdy či naprosto zřejmé zkušenosti, z něčeho,
co je díky své zřetelnosti, nespornosti či bezprostřednosti tak základní a
neochvějné, že to není třeba dokazovat a není to také možné zpochyb
nit. Mohou to být pravdy typu logických zákonů jako třeba zákona
identity a sporu (jejichž zpochybnění by vyvracelo samo sebe), zkuše
nosti jako “já”, “myslím”, “jsem”, akt pochybování či tázání (kde by
zpochybnění oprávněnost těchto aktů jen potvrzovalo). Taková počá
teční pravda představuje pro tyto “filozofie jednoho východiska”
(“philosophies dún point de départ” — Ricoeur) jakousi přehlednou
oázu či světlinu uprostřed živelné zkušenosti, kterou se rozum snaží
dále rozšiřovat. Zároveň se však stává vzorem (prototypem) vědění a
pravdivosti. Neboť způsob, jakým se tento jedinečný obsah zkušenosti
dává, určuje typ a povahu dalších zkušeností, které rozum vybírá z cel
kové zkušenosti, které zařazuje do oblasti jistého vědění, pořádá a
obdařuje bezvýhradnou důvěrou. Vše, co je na tento modus danosti
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převeditelné, je pravdivé poznání; co však tuto povahu nemá, jeví se
jako “nevykazatelné”; takové zkušenosti nemohou vůbec vznášet
nárok pravdivosti. Nelze je tudíž považovat za plnohodnotnou součást
zkušenosti celkové, do jejíhož jednotícího řádu nejsou zařaditelné.
Východisko té které filozofie tak určuje “logiku”, které dané filozofické
poznání podřídí celou zkušenost a kterou posléze prohlásí za pořádek
světa. (Právem měli staří pro “počátek” termín ARCHÉ, to jest vláda.)
Filozofie jednoho východiska se tak samy stávají tím, od čeho slibují
zkušenost očistit: spekulací ve smyslu rozumové konstrukce.
Existuje však ještě jiná cesta. Ta vychází z plnosti zkušenosti (“part
du plein de conscience” — Ricoeur). Přísně vzato, plnost nemůže být
sama žádným východiskem; obrat “vycházet z plnosti” označuje spíše
postoj předběžného uznání celku zkušenosti jako takového, důvěru
v její přirozenou celistvost, v původnější jednotu zkušenosti, než jakou
představuje kterýkoliv výklad a uspořádání. Není to jednota, vytvořená
nalezením náležitých poměrů, nýbrž jednota vnitřní, “organická”,
která nezáleží v uspořádání, ale v sounáležení. Určitý výklad může svou
správností a spravedlností tuto organickou jednotu sice vhodně vyjád
řit, nemůže ji však obsáhnout a vyčerpat, tj. převést beze zbytku na svou
logiku. Filozofie odkazující k plnosti se proto neopírají o jediný rozum
— logos jako své výlučné kritérium pravdy, nýbrž pěstují rozumnost.
Rozumnost pak znamená umění porozumění, které vzchází z náhledu
podobnosti rozmanitých “pohybů logu” — např. výkladů světa —,
tedy porozumění na základě analogií.
Tato druhá cesta je ohrožena svodem k rezignaci na rozum jako
takový: každý pohyb logu se zdá z jejích pozic částečným, jednostran
ným, povrchním, míjejícím se podstaty věci. Tomuto svodu také sku
tečně podlehla řada iracionalistických směrů. Odtud se odvozuje též
tzv. “dialektické myšlení” a ospravedlňuje tak různé své “dialektické
triky” — svůdné a zrůdné prohřešky proti zdravému rozumu, obyčejné
logice i myšlenkové poctivosti. Jsem přesvědčen, že neoprávněně: pozi
ce “druhé cesty”, tj. postoj důvěry vůči organické jednotě zkušenosti,
není perspektivou — tím méně ptačí perspektivou absolutního ducha,
vznášejícího se nad vodami rozumových výkladů a zasahujícího svým
dialektickým meta-logem do jejich proudění — vyplývání, kdykoli se
mu to hodí. Vždyť to jediné, co lze na základě fenomenologie “jednoty
protikladů” v naší zkušeností poctivě vykázat, je tušení, že celek zkuše
nosti není zachytitelný jediným systémem vztahů a že žádný jednotlivý
způsob rozumového uvažování, který je konzistentní, tj. věrný sobě
samému, nemůže celek zkušenosti projít či pokrýt:“le coeur a ses raisons
que la raison ne connait pas”. Tento okřídlený Pascalův výrok lze totiž
vykládat i tak, že v srdci — sjednocujícím středu plnosti naší tělesné
zkušenosti — dlí mnohost rozumů (raisons), kterou rozum — aktuální
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vidění celku souvislostí — nezná; to proto, že nejde o znalost (za niž se
vydává tzv. “dialektické myšlení”), nýbrž právě jen o tušení — transcen
dentální tušení rozumu.
Avšak zároveň je Pascalův výrok i dokladem toho, že ačkoliv rozum
nemůže tuto hlubší jednotu protikladných vztahů poznat, může o ní
přesto vědět: uvědomit si ji uvnitř zakoušení vlastního pohybu jako
zkušenost mezí, podobně jako zrak zakouší při hledění meze svého
zorného pole, ačkoliv je nevidí, protože do tohoto pole nespadají a
vůbec nejsou viditelným předmětem, na zraku nezávislým. Ani meze
rozumového poznání nejsou poznáním, nýbrž dávají se jinak:
představují jakési paradoxní “rozumové tušení”. Tuto zkušenost může
rozum vyjádřit pomocí paradoxů, antinomií,aporií.
*
Zkušenost mezí a tušení, že je něco za nimi, tedy vztah k transcendenci,
neodmyslitelně patří k rozumu. Nejde jen o to, že “jsou skutečnosti,
které rozum přesahují”. Meze totiž nepředstavují jen omezenost, nýbrž
dávají také vymezenost: určují tvar, dávají určitost. A tak jako tělo
potřebuje kinestézi, tj. schopnost vnímat svou aktuální polohu a pohyb,
aby se mohlo pohybovat účinně a smysluplně, tedy jednat, tak musí i
rozum zakoušet stav a pohyb svého myšlení, aby mohl účinně a smyslu
plně myslet, tj. přemýšlet, uvažovat a poznávat. Této “kinestézi rozumu”
čili jeho zkušenosti vlastního pohybu se běžně říká reflexe.
Termín “reflexe” původně znamenal zpětný ohyb čili odraz. Tento
prostorový příměr dobře ilustruje, že rozum vyhmatává vlastní tvar
narážením na své meze a odrážením se od nich. A tak jako je v běžné
zkušenosti kinestéze neoddělitelně spjata s jednáním tak sebevnímání
rozumu vždy provází myšlení. Proto se označení “reflexe” užívá také
pro uvažování či myšlení vůbec.
Pro reflexi — stejně jako pro kinestézi — platí, že není jen pasivní
konstatací (“průběžným monitorováním”)myšlení — jeho tvaru, plo
chy a změn —, nýbrž je procesem sebeutváření a sebepřetváření. Reflexí
můžeme své myšlení cvičit a zušlechťovat — přivádět původně kom
paktní, nerozlišené sebepociťování k vnímavému a citlivému vědomí
sebe sama. Reflexe, na nichž takto činně zaměříme svou pozornost,
vystupuje jako sebeuvědomování. Ve filozofii bývá termín reflexe sku

* Tyto hříčky, táhnoucí se dějinami západní racionality od Řeků přes Kanta až
do současnosti (Russel, Gödel, Smullyan, Hofstadter), nejsou “aporiemi”
(— bezcestím) v tom smyslu, že by se myšlení do nich vážně zaplétalo, že by se
jimi rozum cítil skutečně ohrožen. Jsou to spíš prostředky, které rozum sám ke
svému potěšení objevuje a konstruuje jako způsoby svého sebevyjádření. Toto
sebevyjádření však opět není žádný poznatek: smysl paradoxů tkví výlučně
v prožitku, chce-li je rozum vysvětlit, zruší je a promění v banalitu.
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tečně používán právě v tomto užším slova smyslu. Pěstování a výchova
reflexe je ostatně také jednou z úloh filozofie.
Pěstováním reflexe se sebezakoušení mění ve zkušenost. Zkušenost
však není jen vytříbeným citem a vytříbeným pocitem; zkušenost je
v podstatě věděním.
Zkušenost rozumu o sobě samotném je tedy věděním vlastních mezí
— přesto, že je rozum nemůže poznat. V tom není žádný rozpor: vědění
totiž není poznatek. Slovo “vědění” neodkazuje ani k poznání ani
k rozumění, nýbrž souvisí s viděním. Také řecký výraz pro “vím”, OIDA,
je perfektem (děj v minulosti skončený) slovesa IDEIN, vidět: uviděl
jsem — tedy vím. Proto použil Platón pro obsahy vědění o transcendenci výraz IDEA (vzhled, vid), jenž v sobě elegantně sjednocuje vidění a
vědění. Prohlásil toto spatřené v zakoušeném, tedy to, co z pouhého
zakoušení činí zkušenost, za to, co skutečně jest. Tuto pravou skuteč
nost, svět idejí nazval KOSMOS NOÉTOS, což lze v naší souvislosti (a
v rozporu s tradicí, která překládá “svět rozumového poznání”) chápat
jako svět věditelný. Platón postavil KOSMOS NOÉTOS proti KOSMOS
AISTHÉTOS, světu vnímatelnému, (zakoušenému, poznávanému), kam
můžeme, opět netradičně, zahrnout veškerou empirii — nejen smyslo
vých orgánů, nýbrž i reflexe. (Reflexe bývá běžně zahrnována mezi
rozumové poznání KATEXOCHEN, tedy do KOSMOS NOÉTOS, náš
náhled z ní činí empirii — sebevnímání rozumu). Veškeré poznání patří
tedy do empirie, zatímco vědění je něco podstatně jiného: nespočívá
v poznání, nýbrž ve zření idejí.
A toto zření idejí — naše účast na světě věditelném — bylo pro Plató
na zároveň východiskem filozofického poznání. K tomuto východisku je
však nutno napřed proniknout. Přitom je nelze hledat v oblasti zkuše
nosti (v uvedeném širokém slova smyslu), jak to činí filozofie jednoho
východiska. Svět idejí nepředstavuje nějakou jednu pravdu, byť jakko
liv evidentní a ústřední, nýbrž je ve své plnosti — plnosti bytí — zákla
dem veškeré pravdivosti, ať už založené jakýmkoliv pohybem logu a
měřené jakýmikoliv východisky. Svět idejí je původní jednotou naší
zkušenosti v její rozporuplné plnosti. (Ideje — na rozdíl od soudů — se
totiž vzájemně nevylučují, nýbrž mají na sobě účast.) Protože jsou však
ideje “zkušeností výchozí" (přesněji řečeno “nadzkušeností”, zdrojem
vší zkušenosti), lze se jich dobrat jedině tak, že se na ně "rozpomínáme"
jako na to, odkud jsme vyšli, co víme “odjakživa”, “odnepaměti”.
(Tato “nepaměť ” —jakási “plusquammemoria” —je okolností, pro
kterou slovo “rozpomínáme” sice podtrhujeme, zároveň však dáváme
do uvozovek; lze uvažovat o terminologickém rozlišení “roz-pomínání”
od pouhého vzpomínání.)
Nazvěme toto transcendentálni vědění ontologickou zkušeností. Jed
nak proto, že se týká samotného bytí (TÚ ONTOS), jednak proto, že úzce
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souvisí s bytostným určením logu. (Nebudeme to zde dokládat; veškerá
filozofie však stojí a padá s přesvědčením o této souvislosti.) Ontologic
ká zkušenost představuje srdce naší zkušenosti, v němž dlí tajemství její
organické jednoty —jednoty logů, přesahující každý jednotlivý logos.
A děje-li se již toto rozpomínání pomocí logu, pak právě dialog (DIALOGOS) je vhodným způsobem zpřítomnění ontologické zkušenosti,
neboť tu lze zahlédnout skrze (DIA-)mnohotvárnost pohybů logu, v je
jich porovnávání na základě analogií, které přitom neulpívá na žádném
z nich.
Nuže předpokládejme, že taková ontologická zkušenost je nám
vskutku odjakživa dána a že se na ni můžeme rozpomenout. (Je to věc
víry a důvěry v ty, kteří o takovém rozpomenutí vydávají svědectví;
s touto důvěrou se na cestu filozofie vůbec vydáváme.) Lze se pak ptát,
jak takovou zkušenost vůbec vyjádřit, jak o tomto rozpomenutí vydat
svědectví? Pomocí logů? Uvědomme si totiž, že filozofie — v obvyklém
slova smyslu — představuje tradici (tj. péči o uchování a předávání
skrze pokolení) ontologické zkušenosti, svěřenou logu (tedy řeči v ústní
a zejména písemné podobě) se vší jeho omezeností a částečností. Logu je
svěřeno to, co jej bytostně překračuje — vždyťontologická zkušenost je
jeho transcendencí.
*
Opakujeme: logos se sice dozvídá o své transcendencí diky reflexi své
vlastní konečnosti, avšak k vědění, jehož obsahem je sama transcenden
ce, může dospět pouze “ana-logické” rozpomenutí na ontologickou
zkušenost. Logos pak může takto zahlédnuté ontologické vědění vyjádřit
jedině pomocí spekulace. To je hlavní téze této úvahy.
Takovou velkolepou spekulací je už sama Platónova nauka o idejích.
V ní došla ontologická zkušenost svého paradigmatického vyjádření.
Z platonismu se tak stal movens veškeré západní filozofie — aťužjed

* Filozofie ve svém celku nepředstavuje nepřerušenou dějinnou posloupost zasvěcovacích obřadů či cvičeni vedoucích k osvícení, tj. k uvědomění si základu
vší zkušenosti, který by bylo lze vtělit v jediný symbol (Nirvána, Tao, Zen,
“Budha”, “Kristus” ap.), jak je typické pro náboženské cesty k moudrosti.
Přestože i ve filozofii může hrát přímé vedení žáků mistrem zásadní roli, nestalo
se institucí. Přitom se domnívám, če v Platónově Akademii hrála roli něčeho
jako zasvěcení či duchovního cvičení geometrie. Nebyla však nějakým tajným
učením,čili “nepsanou naukou” (AGRAFA DOGMATA) o tom, jak se to se
skutečností má, nýbrž disciplinou ve smyslu kázně, jíž se měl logos podřídit a
jejíž vhodné pěstování pod zkušeným vedením uvádělo duši do harmonického
pohybu a činilo ji vnímavou, schopnou rozpomínání na ideje. Vědomosti samy
by mohly být klidně svěřeny psanému slovu, ono výsostné výchovné umění však
pochopitelně zapsat nelze. Je zde patrné dědictví pythagorejců, u nichž filozofie
byla úzce spojena s náboženstvím a její pěstování s řeholním životem.
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notlivé její proudy byly vedeny snahou o její pochopení a rozvinutí či
vyvrácení a překonání.
Spekulace není totiž pouze rozumovou konstrukcí - a už vůbec ne či
rým výmyslem: je to obraz ontologické zkušenosti vytvořený určitým způ
sobem myšlení (pohybem logu) pomocí určité oblasti představ. Samo
slovo spekulace znamená ostatně tolik co zrcadlení. Metafora zrcadla
sbližuje do jisté míry spekulaci a reflexi. Zatímco však u reflexe jde o
odraz, v pojmu spekulace převládá představa obrazu — toho, co se
odrazem v zrcadle vytváří. Zrcadlo (lat. speculum) souvisí se zřením
(speculor — hledím, pátrám, rozhlížím se; od spicio — hledím): vidím-li
se v zrcadle, pak tápavé,“slepé” vyhmatávání zevnitř, jímž se kinesteticky o sobě dozvídám, je doplněno celkovým obrazem vlastní podoby, na
niž lze hledět jakoby zevně, v kontextu onoho “za”. Toto “zevně” je
ovšem iluzorní a také obraz za zrcadlem je, jak víme z optiky, “nesku
tečný”; de facto mi pohled do zrcadla nepřináší žádné nové poznání:
hledíme ze sebe na sebe, zrcadlíme jen sebe sama. A přesto jsou zrcadla
pro naši orientaci a informaci nesmírně užitečná!
Totéž platí o spekulaci. Jakkoliv se tváří, že zobrazuje nějaké za, kte
ré je oproti iluzornosti naší zkušenosti tou pravou, jsoucí, věčnou
skutečností, je spekulace vytvářena z obsahů imanentní zkušenosti, a
stejně jako zkušenost je i spekulace sama proměnlivá, relativní, pomíji
vá. Přestaneme-li do její zdánlivé transcendence hledět, zmizí. V tom
ohledu je spekulace symbolem marnosti všeho mudrování, tak jako je
zrcadlo symbolem marnivosti.
Navíc se zdá spekulace bezmezná: lze ji rozvíjet do nekonečna, a to
čím dál tím libovolněji; ocitá se mimo oblast kompetence rozumového
poznání, proto se vymyká kritériím jeho pravdivosti, přestože je jeho
výtvorem. Přitom dosažené stadium spekulace je vždy takové povahy,
že k dalšímu rozvinutí a doplnění přímo nutí, takže si nejsme vědomi
svévole, s níž tak činíme. Tato neomezenost je dalším důvodem obecné
nedůvěry k spekulativní filozofii.
Tato zásadně oprávněná kritika spekulativního postupu, poukazující
na neexistenci jeho mezí vnějších, však přehlíží druhý typ mezí — meze
vnitřní. Tyto meze určuje právě hranice poznání, za níž se spekulace
ocitá; jsou to meze, na něž zároveň zevnitř naráží reflexe. A jenom
vzhledem k těmto vnitřním mezím, tj. ve spojení s reflexí, dává spekula
ce smysl: je jistým zobrazením, “odlitkem”reflexe. Jakkoli se její mate
riál může rozkládat neomezeně daleko, je mu přesto zevnitř vtisknuta
podoba celku naší zkušenosti; spekulaci proto lze označit za její podo
benství. Tato podobnost určuje, zda a do jaké míry je spekulace přesvěd
čivá, tj. relevantní pro naši orientaci uvnitř zkušenosti.
Zdrojem smyslu spekulace je ovšem ontologická zkušenost. Jenom
ona umožní naší zkušenosti hledět do spekulace jako do zrcadla a
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rozumět jí. A opačně: spekulace — ať už zjevná, vymyšlená, vykon
struovaná, vysněná či jinak vybásněná — dává smysl jen potud, pokud
odpovídá ontologické zkušenosti, pokud ji vyjadřuje přesvědčivě a
účinně. Přesvědčivě: pomáhá-li vzpomínat, tj. připomíná-li nám to , co
odjakživa víme; účinně: spoluurčuje-li naše poznání, je-li pro ně rele
vantní.
Spekulace je ovšem zavádějící, jestiže nás vede za své vnitřní hranice
příliš daleko, dále, než je nutné pro pohled na celek naší zkušenosti,
nebo jestliže přestává být podobenstvím a vystupuje jako skutečnost
sama, nezávislá na světě naší zkušenosti a degradující ho na odvozený,
méněcenný klam a mam, který nám přístup k “pravé skutečnosti”
jenom zastírá. Spekulace je zavádějící, když předstírá, že je poznáním
nějakého “zásvětí”, jehož pravda je nadřazena pravdě přirozené zkuše
nosti. Kdykoliv demaskujeme iluzorní povahu této “vyšší pravdy” a tak
spekulaci odmítneme, přesune se těžiště filozofického zájmu zpět ke
zkušenosti samotné ve snaze očistit ji od všeho spekulativního, co k ní
nepatří. Jsme-li však v této snaze opravdu fenomenologicky poctiví,
pak zjišťujeme, že zkušenost sama je té povahy, že její sounáležitost
poukazuje k celku smyslu, který ji přesahuje. Přitom tento celek smyslu
ke zkušenosti bytostně náleží, ačkoliv není její součástí; představuje
jakýsi její “nevlastní bod”, jenž je vlastním ohniskem zkušenosti, k ně
muž se jakoby sbíhá síť vzájemných poukazů jednotlivých obsahů zku
šenosti a z něhož se odvozuje jejich přirozené uspořádání. K porozumě
ní tomuto úběžníku však nelze dospět jinak než opět za přispění speku
lace. Jestliže si tuto cestu předem zakážeme a prohlásíme celek zkuše
nosti za zkušenostně nevykazatelný, potom se nám zkušenost sama
rozpadne, vymkne se možnosti našeho porozumění a ztratí smysl.
Celou filozofií prochází tento neustálý pohyb: spekulativní svedení
na zcestí, překonání spekulací návratem ke zkušenosti, k věci samé,
k fenoménům, faktům, bezprostřední danosti (či jak toto vystřízlivění
sebe sama v různých dobách označuje), podmíněné rozpomenutím se
na ontologickou zkušenost a prováděné vědomým či bezděčným sáhnu
tím ke spekulaci, aby bylo možno o ontologické zkušenosti vydat sděli
telné a rozumitelné svědectví. Taková už je totiž povaha zkušenosti: je
nemožné, aby zkušenost, vztažená zevnitř ke své vlastní celistvosti,
fenomenologicky popsala tento svůj vztah — a přitom je to nutné; v tom
tkví odvěká “metafyzická potřeba” (metaphysisches Bedürfnis) — ži
velný movens všeho spekulování. Filozofie nesmí tuto svou potřebu
odmítnout, nýbrž má se snažit ji skrze reflexi zušlechtit.
Pokládáme-li jednotlivé spekulace — nauky, systémy, světonázory a
filozofické mýty — za pokusy o definitivní výpověď o podstatě skuteč
nosti, pak konstatujeme marnost takového počínání: filozofie se nemů
že dobrat konečného poznání toho, co skutečně jest, protože to zpova
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hy věci nelze učinit poznatkem; podstata skutečnosti není předmětem
poznání, nýbrž — jako zdroj vší smysluplnosti a srozumitelnosti — spí
še jeho východiskem. Přistupujeme-li však k těmže spekulacím jako
k různým způsobům vyjádření ontologické zkušenosti, tedy jako k jejím
rozličným podobám, zračícím se v zrcadle proměnlivé zkušenosti onto
logické (tj. souhrnu jednotlivých zkušeností), pak nám umožní odpo
vědně se vztáhnout k vlastní ontologické zkušenosti — k “srdci” vlastní
mysli. Víra v cosi stálého, pravdivého, “neměnného” — či, dejme tomu,
věrného, spolehlivého — v povaze bytí nám dovolí učit se od starých
myslitelů a přitom dávat jejich ontologické zkušenosti nové podoby.
Podobnost filozofií nespočívá v nějaké invariantě — v něčem, co by
v podstatě všichni myslitelé tvrdili a na čem by se shodovali —, nýbrž
v Podobách — idejích, k nimž všichni úběžně hledí či z jejichž vědění
vycházejí a které nejsou “součástí” jejich učení. Ideje jsou pro myslitele
nevyslovitelné vzory, nikoliv názory. Tato transcendentálni podobnost
však umožňuje, aby si jednotlivá myslitelská svědectví vzájemně odpo
vídala a rozuměla. Soudím, že jsou to hlavně spekulativní obrazy světa
nabízené jednotlivými filozofy, které nám teprve zjednávají přístup
k tomu, co právem považujeme za to nejdůležitější: k vlastnímu pohybu
jejich myšlení. Nemůžeme být právi velkým filozofiím, přehlížíme-li
jejich spekulativní složku.
Tato obrana spekulace není návrhem obnovit spekulativní filozofii.
Fenomenologie je velkým “darem našeho věku” (don de la modernité
— Ricouer): nejde o jednu z metod či “mód” (tj. modů filozofování),
nýbrž o výdobytek, který je od moderní filozofie stejně neodmyslitelný,
jako descartovská skepse, kantovská kritika a hegelovská dialektika od
filozofie novověké. Na úsvitu filozofie vznikl pojem APEIRON (neome
zené) jakožto (ARCHÉ) počátek ve střetnutí s mytologií a později nauka
o idejích povstala ve střetnutí se sofistikou. Podobně kritické myšlení
vzešlo ze sporu s metafyzickým dogmatismem na jedné straně a skepti
cismem na straně druhé. Hegelova filozofie chtěla zase čelit mechanistic
kému mýtu novověkého racionalismu. Fenomenologie pak odvozuje
svůj vznik z konfrontace se scientismem. Všechny tyto velké filozofické
koncepty jsou tak či onak plodem překonání spekulace a svévole myšle
ní, odtrženého od zkušenosti.
Chceme však vrátit spekulaci její místo ve filozofii — to, které jí nále
želo už u Platóna, jehož filozofické mýty (jeskyně, Agathopolis, Eros,
Psýché, stavba světa v Timaiovi, Atlantida) byly nutným a náležitým
doplněním sókratovského zkoumání, které se bralo cestou problemati
zování, tázání a rozmlouvání. Díky tomu doplnění nabyla Platónova
filozofie své monumentální celistvosti.
Také fenomenologický postup zkoumání musí být doplněn o speku
lativní rozměr; fenomenologie tím sice bude vyvedena ze svého sebe
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klamu, že je “přísnou vědou’’, zato se však opět stane filozofií v plném
slova smyslu. U velkých Husserlových dědiců se to ostatně “zákonitě”
— tj. zcela mimoděk — vskutku děje. Také na tento “spekulační trend”
je však třeba přísně uplatňovat fenomenologický “princip všech princi
pů”, totiž to, “co se naší intuici původně nabízí takřka v tělesné skuteč
nosti, prostě přijmout jako to co se dává, přitom však v mezích, v nichž
se nabízí“ (Husserl, Ideen § 24). Nejen předměty smyslového vnímání,
které měl Husserl zřejmě především na mysli — také spekulace se naší
originální intuici nabízejí ze samotného nitra pohybu našeho myšlení
s naléhavou, doslova tělesnou přesvědčivostí. I ony se dávají naší zkuše
nosti — jsou dokonce stěžejní složkou naší zkušenosti filozofické. Také
je je třeba “prostě přijmout”, jako “právoplatný zdroj poznání”, avšak
zároveň tak, jak se dávají — totiž jako spekulace.
Filozofie, vycházející z plnosti zkušenosti, nesmí na rozdíl od filozofií
jednoho východiska spekulace z této plnosti vyloučit. Myslitel musí být
s to podat výpověď také o této stránce svého zkoumání, v níž se odráží
jeho nevyslovitelná, původní a jedinečná “filozofická intuice” (Bergson),
tedy ontologická zkušenost. Kolem této zkušenosti se přece jeho zkou
mání otáčí a spekulace představuje projekci, obzor, vzhledem k němuž
se jeho myšlení neustále orientuje, ať už se týká jakýchkoliv konkrét
ních námětů. Tento obzor — tak jako každý obzor —je zajisté nedosa
žitelný a během putování se pochopitelně mění. Přesto se v něm odráží
jednota myslitelova díla, je společným jmenovatelem jeho práce. Filo
zofové se však za něj obyčejně “stydí” protože pociťují jeho nevykaza
telnost a libovolnost. Proto se jej snaží vyzávorkovat, tj. na cestě logu
metodicky suspendovat. Nemohou jej však zrušit: horizont je skutečný
— tj. působí, usměrňuje filozofovy otázky, stojí na pozadí jeho odpově
dí, je hybnou silou jeho neustálé zvědavosti, zdrojem jeho nadšení, dů
vodem jeho důvěry. Jeho “libovolnost” spočívá také v tom, že působí
libost myslitelově vůli k poznání a k pravdě.
Každý filozof je stejně vnitřně přesvědčen, že “ví, jak to je ”, přestože
zároveň také ví, že ho žádné poznání k tomuto vědění neopravňuje. Proto
se k němu raději nepřiznává — namnoze ani sám sobě. Nechce působit
směšně: jeho dobré filozofické vychování ho nutí pokládat za ctnost stálé
pochybování, problematizování a kladení do otázky všeho — včetně svých
vlastních předpokladů, poznatků a přesvědčení. Přitom je toto jeho stydli
vě zakrývané přesvědčení, že v hloubi duše ví o povaze bytí, vlastně opráv
něné, totiž natolik oprávněné, nakolik je skutečně filozofem, tj. nakolik
pronikl do takové “hloubi duše”, v níž dlí jeho ontologická zkušenost.
Bylo by proto vpravdě důstojné a spravedlivé a fenomenologicky poctivé,
kdyby se k tomuto svému přesvědčení otevřeně přiznal a dal mu ten tvar,
který mu náleží: konkrétní podobu, kterou na sebe vzalo zpřítomnění jeho
ontologické zkušenosti.
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Toto dávání tvaru je však tvůrčí čin, vyžadující umění. A právě jako
umění by měla být spekulace pěstována. Pak nebude pokradmu fušována
jako něco nedovoleného a její pravda se nebude muset — a smět — prosa
zovat pod maskou poznání; dobře vypracovaná spekulace, zušlechtěná
múzickým uměním, již nebude nucena předstírat vykazatelnost, nýbrž
bude sama vykazovat, čím je a co nabízí; obraz zpodobující ontologickou
zkušenost a dávající příležitost k jejímu náhledu v sebepochopení. Zkrát
ka, spekulace tak budou vznášet nárok na pravdu podobnou pravdě umění.
Filozofie je láskou k moudrosti. K lásce však náleží vážnost i hra,
zdrženlivost i nespoutanost, odříkání i rozkoš, věrnost i rozvernost,
pochybnost i bezmezná důvěřivost. A také k lásce k moudrosti náležejí
obě tyto polohy: skepse i důvěra, poznání i tvorba, askeze logiky i buj
nost obrazotvornosti. Filozofové zdůrazňují, že jejich zření (THEORÍÁ)
má být dosvědčováno jak věděním (EPISTÉMÉ), tak jednáním (PRÁXIS),
a že obé musí být v souladu, na němž spočívá filozofický způsob života
(BIOS FILOSOFIKOS). Na třetí dimenzi života, která je nutnou složkou
jejich svědectví, totiž na umění (POIÉSIS, MÚSIKÉ), však filozofové
zapomínají, ponechávajíce ji básníkům.
Tento opomíjený životní rozměr se však filozofii neustále vrací v je
jích snech — ve spekulacích. Toto snění filozofie může na sebe brát
nejrozmanitější podoby, říká však stále totéž: MÚSIKÉN POIEI KAI
ERGÁZÚ — věnuj se umění a konej je! Kdykoliv byl tento sen násilně
racionalizován, vzal na sebe nebezpečnou podobu definitivního pozná
ní. Tam však, kde se ho myšlení výslovně zcela vzdalo, přestalo být filo
zofií, ztratilo svůj obsah a zploštilo se na pouhou formální stránku: sta
lo se rétorikou, logikou, psychologií, teorií jazyka či metodologií vědy.
Bylo by bezpečnější důvěřovat tomuto věčně se vracejícímu snu filo
zofie a uposlechnout, k čemu vybízí. Vždyť filozofie je MEGISTÉ
MÚSIKÉ — největším uměním, činností vlastní Múzám. Jejím pěstová
ním se podle Sókrata (Platon, Faidros 259C) vzdává úcta nejen Uránii,
Múze poznání nebeských věcí, ale i Kalliopě, inspirující epické básnictví,
a Mnémosyna, bohyně paměti, inspirující filozofovo rozpomínání, je
přímo matkou Múz! Věnuje-li se múzickému umění, má však filozof
skládat MYTHOS, nikoliv LOGOS, jemuž svěřil své poznání. A hlavně
nesmí obé směšovat či vzájemně zaměňovat, musí cestu logu a cestu
mýtu pečlivě rozlišovat; je nepřípustné, aby mýty, které svými spekula
cemi vytváří, vydával za logos pravé skutečnosti. Přesto však teprve
všechny tři dimenze — poznání, jednání i tvorba vytvářejí pro skuteč
nou filozofii prostor, představující tré rozměrů téhož pohybu lásky.
V Praze o letním slunovratu
Léta Páně 1985.

(PARAF č. 2, 1985)

21

Smysl minulosti a dneška
Josef Zvěřina, Praha

A opět v Čechách vzplanul boj na různých polích válečných — o smysl
českých dějin. Po kolikáté už? Možno proto otázku odbýt cynicky, že naše
dějiny — a dějiny vůbec — nemají smysl, či že jsou řetězem nesmyslů?
Jenže ona otázka se obrací i k smyslu přítomnosti a budoucnosti — a tak
i zde vznikly diskuse, tentokrát za bohaté účasti naší emigrace. Množství
odpovědí budí na jedné straně rozhořčení, na druhé radost: je zřejmé, žeby
bylo holou nerozvážností chtít vyhotovit apodiktickou, všemi uznávanou
devizu. Aby takové pokušení nevzniklo, podnikám soukromý pokus za
hlédnout onen trojí smysl — minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
I.
Jaký je tedy smysl českých dějin? Náboženský? Národní? Třídní?
Kulturně mravní: demokracie, pravda, spravedlnost? Bohatost otazní
ků by měla varovat před jednostrannými odpověďmi. Nezdá se mi však,
že boje poslední zachovávaly rytířskost diskusí dob minulých. Sebejis
tota a útočnost zápolících zdála se mi vylučovat ochotu pochopit a
uznat protivníka. Jakási alergie způsobená obecnou nákazou dává více
místa vzrušenosti než argumentům; a když argumentům, tak přednost
ně těm, které jsou více jedovaté než věcné.
Předně by byla metodicky nutná quaestio elenchi, jak radili dávní
dialektici; zda jsou respektována všechna příslušná stanoviska. Potom
v nich hledat “zrno pravdy” — ale raději co nejvíc zrn. Ba dokonce zvá
žit, zda nemají nějaký společný základ, když jmenovatelé jsou různí.
Nuže, zdá se mi, že život národa, každého národa, je tak bohatý, že
svésti jej najeden jediný — a nad to výlučný — moment, je marný počin
a nevěrohodné zjednodušení.Dále si myslím, že “smysl dějin” není
nějaké samostatné jsoucno, něco, co se samo vynoří a svébytně žije
v abstraktní metafyzické oblasti. Naopak, smysl je soubor hodnot, kte
rý vytvořily živé a konkrétní generace ze své nejhlubší podstaty — a tak
vtiskly tvářnost životu, který žily. Smysl dějin je pak uchování, předá
vání a rozmnožování tohoto dědictví. Není tedy jen v historických
zprávách, v ekonomickém dědictví, kulturních památkách; pozname
nává určitým způsobem náš vnitřní život, naše myšlení, naše cítění, naše
kritéria. Bez této historičnosti není člověk člověkem, národ národem,
společnost společností. Tento smysl dějin může být též “čten” ve své
nejniternější podstatě jen těmi, kdo zůstávají otevřeni pro celou šíři a
hloubku života, kdo nejsou zaslepeni předsudky, omezenou ideologií;
těmi, v nichž všechny kladné hodnoty “rezonují” a žádná není a priori
vyloučena.
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Hodnoty, které byly vytýčeny jako ustanovující smysl našich dějin,
jsou různé významem pro různá dějinná období, různé pro osobní vztah
k nim, a proto i různé v hodnocení. Ale pro tuto významovou různost
nesmí být žádná odmítána. Ovšem sotva lze stanovit všeobecně platnou
stupnici hodnot, tak přesvědčivou, že by ji všichni lidé uznávali. Ani
nestačí některou akademicky nebo historicky podmíněně uznat, ale
potom nastolit nějakou předem zvolenou jako absolutní.
Zdá se mi, že uvedené ustavující hodnoty mají společný kořen. Ovšem
za jedné podmínky: že jsou brány v nejhlubší poloze. Náboženství,
národ, kultura, etos, touha po svobodě, demokracie, hledání pravdy a
spravedlnosti — a další! — mají ve své podstatě cosi předcházejícího
všemu určování, něco netématizovatelného a nedefinovatelného. Tento
transcendentální — a případně i transcendentní - moment může být po
jmenován různě. Je to neochvějná úcta ke každé hodnotě, neúplatné
hledání pravdy, oddaná služba každému dobru, sebenasazení a sebevydanost za právo druhého. Je to ipsa ratio boni, jak říkali staří — samo
jádro každé hodnoty.
Zahrnuje však i moment kritický, hodnotící soud. Všechny lidské
hodnoty jsou ambivalentní. Náboženství se může stát fanatismem,
vnější zvyklostí; národní cit šovinismem — anebo upadne v lhostejnost;
zápas o spravedlnost se může změnit v nenávist nebo jinou formu třídní
nespravedlnosti; svoboda ve zvůli, demagogii atp. Už z toho důvodu
nelze žádnou z těchto hodnot klást absolutně.
Konečně pravý smysl vede k jednání, k činu. Smysl dějin bez odpo
vědnosti za svěřené dědictví by pozbyl smysl. Po poznání a uznání
hodnot následuje volba a rozhodnutí. Tak se stává smysl dějin závaz
kem a odpovědností pro přítomnost a orientací pro budoucnost.
II.

Pro tento hlubinný základ všech hodnot v člověku volím zapomenutý
výraz ZBOŽNOST (devotio, eusebeia). Chci jej vzkřísit z hrobu, kam jej
zahrabala bezbožnost, neuctivost, aby svou neobvyklostí udeřil jako
srdce dobrého zvonu. Je neštěstím, že zmizel ze života soukromého i
veřejného. Abych však pouze nešokoval a neprovokoval, kladu si za
povinnost význam tohoto výrazu prokázat právě v souvislosti s téma
tem smyslu dějin, současnosti i budoucnosti.
Výraz “zbožnost” má více významů a významových odstínů: nábo
žensky i světsky (die Weltfrommigkeit), hlubinný i naivní, povrchní a
směšný (to je však už pobožnůstkářství), anebo i hrůzně iracionální
(srv. kult osobnosti, rasy, národa, třídy). Pro věřícího je zbožnost
vposledku z Boha, postoj úcty, inspirovaný vírou v Boha. Nevěřícímu
ochotně uznávám zdroje imanentní.
Zbožnost takto pojatá — tj. pokorná oddanost a věrnost, oběť a
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služba — zdá se mi silou, která vytváří velkou osobnost, dává hluboký
smysl jejím činům, citlivost k hodnocení, zaujetí pro širé horizonty
skutečnosti, úctu k důstojnosti člověka, k jeho názorům a právům, vede
k odpovědnosti a k hledání všestranné spravedlnosti. Taková osobnost
— lépe, takové osobnosti —spoluvytvářejí “duši národa”, vtiskují mu
hlubokou a vlastní tvář — a právě tak vtiskují jednotlivým událostem,
životu, kultuře smysl. Potom všecko, co bylo vytvořeno smysluplného
v životě náboženském, mravním, kulturním a sociálním, je nejhlubším
dědictvím národa. A to pak zaseje možno pochopit, uchovávat a mno
žit jen a jen z tohoto ducha.
Nacházím tento rys na všech velkých osobnostech našich dějin,
osobnostech známých i neznámých, dávných i současných. Samozřej
mě na světcích české země — a bylo by osudné i ostudné je z dějin vylu
čovat jen proto, že je katolická církev takto vidí a cítí. Samozřejmě též
v české verzi “devotio moderna", ve zbožnosti barokní, která v sociální a
národní bídě držela život a ducha národa — a přes všechny stíny zůsta
vila nám úctyhodné dědictví. Vidím tuto zbožnost i v zanícení našich
buditelů, i když byli náboženští liberálové, filosofičtí racionalisté a
jednostranní osvícenci; hořeli “pro svatou věc”.
Smysl dějin netvoří jen velikáni ducha. Strom, živý strom musí mít
hluboké kořeny, korunu nést hezky vzhůru — a ne naopak; má silné
větve, ale i malé větvičky, které nesou listy, květy a plody. Tento dávný
obraz ukazuje, že smysl dějin netvoří diskontinuitní události, epizody,
ale tvoří jej všichni, kdo usilují o skutečné hodnoty, malí i velcí. Tako
vou zbožnost prosté české ženy, tvůrčí a obdivuhodnou, vylíčila liberál
Božena Němcová ve své Babičce — anebo, abych vzal příklad méně
známý — židovský intelektuál v postavě české služtičky s příznačným
podtitulem “Zbožnost” (Barbara oder die Frömmigkeit).

III.

Václav Černý podal nám nedávno pozoruhodnou “definici” kultury:
“Kultura je celek všech forem lásky a umění, myšlení a jednání, které
dovolují člověku být stále svobodnějším a tvořivějším, být stále víc člo
věkem” (O povaze naší kultury. Edice Arkýř 1981, str. 13). Z těchto slov
a z obsahu celého spisku je patrno, že možno užít toho, co je zde řečeno
o kultuře, též o smyslu dějin; smysl dějin a smysl kultury je totožný. Dů
vod je v tom, že kultura je nejhlubší vrstvou dějin a tedy nejhlubším
základem jejich smyslu.
Ve slovech Václava Černého je vyjádřeno skutečně totéž, co jsme
o smyslu dějin dosud řekli; jde o celek, formy lásky jsou totéž, co jsme
nazvali zbožnost, do hledání smyslu dějin musíme pojmout umění, myš
lení i jednání, a to tak, aby člověk byl svobodnější, nespoután žádnými
předsudky a tak více člověkem. Tvořivost jsme připsali malým i velkým.
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Řečeno pointou: smysl dějin má za základ kulturu v nejširším obsahu;
jako akčníprincip zbožnost (lásku). Tato aktivita je inspirační, je neetic
kým momentem v rozpoznání a pochopení hodnot,je hodnotícím krité
riem myšlení, jednání, je závazkem k tvorbě nové (nejen tedy k uchová
ní hodnot minulých).
Nesmysl dějin spočívá tedy v dialektickém protikladu: v principu
neúcty,vylučování a jednostrannosti. Tak z našich učebnic dějepisu
vypadla celá velká období umění a myšlení. Jsou zakázané knihy, jdou
do stoupy v počtu nesrovnatelném s neblahým Koniášem. Objevují se
verdikty a kaceřování soukromé i státní proti jinak myslícím a jednají
cím. Množí se tabu, zakázaná místa, nebezpečná určité ideologii. Pro
gram státní propagandy proti metodějskému jubileu —jiný současný
příklad — obsahuje kromě omylů, invektív a podezírání velkou neúctu
k dějinným faktům, jejich významu, zato velkou porci zloby a zaujatého
ducha.
IV.

Jak patrno, je otázka po smyslu dějin zároveň i otázkou po smyslu
přítomnosti. Opět tu byly četné debaty, jací jsme, co dělat, kde jsme dnes
na mapě Evropy, co můžeme říci světu. Odpovědi jsou zase různé: od
nejčernějšího katastrofismu po opatrně růžový optimismus.
Opět si myslím, že je zase třeba třídit, zkoumat,ohmatávat každý
názor, každou kritiku, každou naději. Je nepravdivé zoufalství, které ne
vidí východisko — stejně jako je nepravdivé tvrzení, že žijeme nejslav
nější dobu svých dějin — až na některé stíny, které jsou dány vývojem,
ale s postupem přeměn dialektickým skokem zmizí. Nemám rád masiv
ní tvrzení, jako by komunisté nikdy a v ničem neměli pravdu — stejně
jako že my máme pravdu ve všem; že vším jsou vinni komunisté a my jen
obětní beránci. Takové myšlení v nás je trochu totalitní: trochu jen pro
to, že nemá moc. Ale pravdy v něm není, neboť moc není kritériem;
naopak myslím, že (polo)pravda, která má zapotřebí násilí, má vše
prohrané.
Mezi oběma způsoby sebeuctívání a zneuctívání druhých, mezi
zpupností a sebelitováním je ještě třetí postoj — rezignace: nedá se nic
dělat. Ta má dvojí tvář: neschopnost odporu proti vleku anonymních
sil, anebo tupý vstup do toho vlaku. Obojí je škodlivé: vláčícím i vláče
ným. Přestává život, vývoj, osobnost, společnost, dějiny.
Co tedy dělat? Odpovídám: otázka je špatně položena. Třeba se ptát:
kdo jsem, jak myslím? Na počátku je slovo, pak čin — to je potřebná
protifaustovská logika, které dnes propadli vyznavači praxe, hlasatelé
násilí, teroristé atd. Kdy prohlédnou k pravdě? Což není dost důkazů,
že na počátku zla je špatné myšlení, že čin bez myšlenky je bezhlavý,
nebezpečný, nelidský?
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Potřebujeme nové myšlení. To už řekl Heidegger. Přidávám: potře
bujeme konverzi — jak říkal Radim Palouš. Dodávám: Potřebujeme
svou “devotio moderna”. Potřebujeme především úctu k sobě i k sobě
navzájem. Úctu k člověku, přírodě, k Bohu. Potřebujeme čistotu srdce,
ryzí charaktery, oddané služebníky pravdy a práva. Potřebujeme smysl
pro všechny hodnoty, “lásku ve všech formách”, píše Václav Černý.
Musíme obezřetně vážit všechna mínění, hledat v nich částečky pravdy
a stále je integrovat v pravdu plnější. Musíme se pokoušet stanovit
hierarchii hodnot — od materiálně ekonomických podmínek, výrob
ních vztahů, forem vlastnictví atd. ke kultuře duchovní, k filosofii
obecnější, než udávají jednotlivé nálepky, které opatrně odstraňujeme.
A - last not least — přiznejme se otevřeně k víře, k náboženské víře.
Nepotřebujeme “anonymních křesťanů” - i když musíme snášet potupy,
vlastně vyznamenání.
Teprve potom přijdou činy. Jinak jsou to “mrtvé skutky”. K činům
malým i velkým jsou voláni malí i velcí, všichni, všichni podle svých
hřiven. Tak musíme stále vědoměji společným úsilím budovat lidskou
obec se všemi lidmi — a my křesťané se znamením živého Boha v čele,
pod sluncem Boží přítomnosti a v kontemplativně činné zbožnosti.
Nevytýkejte mi, prosím, že nepíšu “konkrétně”. Nejste malé děti,
které potřebují konkréta, neboť jejich myšlení je nevyvinuté. U dospě
lých se “konkrét” bojím, pokud nevycházejí z jejich nitra, přesvědčení,
svědomí. Václav Havel může psát, proč poctivě platí v tramvaji, protože
se neřídí strachem z pokuty (konkrétní), ale mravním imperativem. Ne,
nejsem kazuista, abych vám určoval jednotlivé skutky a volby. Kultura
srdce a ducha, zbožnost, ti poradí konkréta lépe než já.
V.

Třetí “časový rozměr” smyslu dějin je budoucnost. Zase mi z duše
mluví Václav Černý: “Filosofie dějin znamená hledání smyslu dějin, a
slůvko ‘smysl’ zahrnuje futurální rozměr, týká se zrovna tak budouc
nosti jako přítomnosti a minulosti (všimněte si obráceného pořadí! —
poz. J.Z.), a smysl dějin značí pak význam, jež dané dějiny počaly explicitovat, dosud uskutečňují a budou uskutečňovat i nadále, až jej dovrší
na svém závěru úplným rozvinutím a realizací tohoto významu” (op.c.,
str, 8).
Václav Černý pak tuto zářnou eschatologii relativizuje způsobem,
který už se mi tak nelíbí. Ale nechci ani já se oddávat snům a přáním:
otázka naší budoucnosti je nastolena, je to otázka vážná, existenciální,
v měřítku osobním i společenském, národním i světovém. Nejde o
budoucnost nejvzdálenější — ta prý se dá lépe předpovědět — ale spíš o
budoucnost bezprostřední — a ta je dost potemnělá.
Jaké máme šance? Nejsem futurolog, abych vycházel ze statistik a
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prognóz. Ptám se jinak — ptám se po naději, po zvláštní naději, která je
součástí oné “zbožnosti”.
Neboť to je její síla, namířená vpřed. Naděje je skutečně síla, která
brání hodit flintu do žita, dezerci, sebelikvidaci. Zase se scházím s Vác
lavem Černým: “Jako sázka osobní opravdovosti na budoucnost kul
turních hodnot váží vahou celých reálných, vlastních životů” (str. 12).
Naděje není přenesení osobní odpovědnosti na něco nebo na někoho
jiného; ale naopak plné a nezaměnitelné přijetí odpovědnosti, věrnost a
trvání v pravdě, která nás osvobodí. Nasazení sebe za situace jakékoliv.
Minulost a přítomnost všech hodnot se tu otvírá k dalšímu kroku. Jen
beznaděj může tento krok zastavit. Z kritiky minulého a přítomného se
utvářejí opory pro další tvorbu. Zpytování ovzduší očišťuje výhled do
budoucnosti. Proto cením knížku Miroslavy Holubové, neprávem
přehlíženou, ač vyšla zatím v italském překladu (!), “Posmrtný život”:
z neúprosného rozboru svědomí a vědomí minulosti roste étos budouc
nosti, který sahá až za práh našich skutků ve věčnost.
Samozřejmě, že v tom projektu budoucnosti musí opět figurovat
“inspirativní ideje” (V. Černý), pokud možno všechny, malé i velké.
S neúnavnou bdělostí a bedlivou starostí musíme usilovat o celistvost,
aby žádná hodnota nebyla utracena, přeceněna, ani podceněna. My
křesťané musíme prosit Moudrost - a nevěřící hledat aspoň moudrost
lidskou — abychom rozpoznali plodné a tvůrčí momenty nové, přítom
né i minulé.
Budoucí společnost bude podle všeho pluralitní. Žádná totalitní
dosud nepřežila — díky Bohu. Nepřál bych své zemi a celému světu
monolitní společnost, mravenčí stát a totalitní diktaturu jakékoli barvy
a jakékoli ideologie. Věřím, že osobnost a společnost bude tvořit přede
vším víra, ale nechtěl bych, aby křesťanská víra tvořila státy, hranice,
režimy a policii, ideologický monopol moci a učení.
Nesmíme se stát vnitřní ani vnější emigrací — myslím ne na zeměpis
né hranice. Nesmíme se stát vlastním exodem nebo exitem, pohřebními
zřízenci vlastní cti a naděje. Hledej odvahu, kde můžeš! Jen nebuďžádnou z těch figur, které hrají švejkovinu, národní hymnu v období temna
20. století! Potřebujeme osobnosti na každém místě, ne erárni blbce,
kapitulanty, opatrníky, zápecní mudrce, kolaboranty. Z takového nic
by asi ani Bůh nic nestvořil.
Ať mi nikdo tyto výrazy nezazlívá a nevytýká, že se do “zbožnosti”,
o které mluvím, nijak nehodí. Ale hodí! Řekl jsem, že zbožnost je kritic
ké a spravedlivá. A sám Spravedlivý farizeje tvrdě častoval a na svato
kupce vzal bič. Zbožnost není svatouškovství — ale, jak jsem řekl, ucti
vý postoj z Boha k pravdě a spravedlnosti, proto pak odmítavý k tomu,
co z Boha není.

* * *
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Diskusi o smyslu našich dějin, naší přítomnosti a budoucnosti nepoklá
dám za ukončenou nebo uzavřenou. Bojoval jsem jen s příznakem jedno
strannosti, proti neúctě a barbarství omezenosti, pro zápolení s otevřeným
hledím. Jestli si naše země zaslouží další život, bude třeba jej očistit od lži,
strachu a nenávisti. Stihne-li nás katastrofa šílenců — což přece jen nevě
řím — ať padneme s čistým štítem. Ale ne, chceme žít životem plným a čis
tým, aby byl světlem těch, kdo žijí ve tmě a stínu smrti. “Avšak zbožnost je
užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí” (1 Tim. 4,
18).
Květen 1985

(REFLEXE, roč. 1, 1985, č. 1)

Jan Kotik, 1984

Několik poznámek k tezím J. Patočky
o filosofii českých dějin
Božena Komárková, Brno
Základní teze profesora Jana Patočky o filosofii českých dějin (Socio
logický časopis roč. 5, č. 5, str. 457-463) je v poněkud zjednodušené
formě následující:
Mezi českým národem doby předbělohorské a poobrozenecké je
diskontinuita takového dosahu, že až na společný etnický základ není
mezi nimi vůbec spojitost. Rozdílnost mezi nimi je dána především fak
tem, že první národ byl formován státně a strukturován hierarchicky,
zatímco druhý se formoval bez vlastního státu a nediferencovaného
etnického základu za vůdcovství vzdělanců, vyšlých z této nediferenco
vané vrstvy. Nevyhraněnost a tradiční nezakotvenost nové národní spo
lečnosti podmiňuje její demokratické povědomí a pochopení pro sociál
ní rovnost, čímž se specificky od národů s kontinuitním vývojem liší.
Kontinuita naší národní existence je fikce, konstruovaná k posílení
slabého národního sebevědomí. Ideové statky prvého období v druhém
neexistují a jsou pro ně irelevantní. Stejně je tomu i s ideovými statky
přítomnosti, jež se chtějí překládat z podobných důvodů do období
prvého. Český národ jako realita je dán pouze poobrozenským kontinuem jeho trvání, s onou sociálně zapříčiněnou demokratičností, která
jej logicky zavedla do socialistického tábora, a v něm se má národ dále
legitimně rozvíjet.
Postulát takto formulovaný je však spíše náběhem k nové filosofii
českých dějin než k jejímu popření, o něž profesoru Patočkovi v uvede
né přednášce jde: je to tvrzení o organičnosti našeho mocensko-politického přiřazení k tzv. východnímu bloku, a to z důvodů demokratičnos
ti, kterou se odlišujeme od ostatních národů, ale jejímž jediným rozmě
rem je slabá sociální diferencovanost, pro kterou přijetí socialismu ne
bylo problémem, ale naopak organickým důsledkem. Protože přednáš
ka byla publikována krátce po spontánní vzpouře celého národa proti
politické a kulturní, dvacet let trvající sovětizaci národního života, jež
sama o sobě dokazuje cizotu takového spojení, zůstala tato Patočkova
teze jeho čtenářům tím nepochopitelnější, protože celému habitu jeho
osobnosti vůbec neodpovídá.
Diskontinuita je v našich dějinách fenoménem vskutku výrazným,
daleko výraznějším než v dějinách jiných národů. Násilně přetržených
vývojových linií je několik, ale v širší perspektivě existuje vždy také
opětné navazování na předchozí vývoj. Palacký patrně správně spojil
tento fenomén s naší geografickou polohou, a její faktor bude působit
nadále.
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Náznakem první diskontinuity je už radikální příklon Svatoplukův
k latinské formě křesťanství s odmítnutím byzantsko-křesťanské kon
cepce Rostislavovy, a to ještě před vklíněním Maďarů do panonské ní
žiny, jež učinilo Svatoplukovo rozhodnutí dějinnou nutností. Stali jsme
se tak kontingentní větví západní civilizace, která vytvořila náš kulturní
habitus i kontinuitu. Husitství je srozumitelné jen v rámci západokřesťanského kontextu.
Velká dějinná diskontinuita, o níž mluví profesor Patočka, není dů
sledkem “historicky probíhajícího odcizení vyšších vrstev od 16. (?) a
17. století a faktickým zánikem českého státu ve století 18.”, ale obojí je
důsledkem protireformace, vedené vším mocenským arzenálem habs
burské dynastie. Šlo především o náboženskou konformitu s panujícím
rodem, a nápor byl na prvním místě veden proti reformaci, jež předsta
vovala dlouhodobou linii našeho kulturního vývoje. Vojenská porážka
způsobila její násilné přervání, emigraci jejích vůdců spolu se širokými
vrstvami jejích nositelů, a teprve takto vzniklé dlouhodobé kulturní
vakuum způsobilo odcizení zbylých vyšších vrstev a další důsledky.
Přesto však nelze mluvit o naprosté diskontinuitě, protože kontinuum
latentné trvá, a jeho nejvýznamnějším konzervujícím zázemím je Slo
vensko, kam protireformace plnou silou nezasáhla. Není nijak náho
dou, že tři z hlavních postav obrozenství měly svým skutečným nebo
aspoň duchovním domovem Slovensko a jsou spjaty s reformací. Palacký získal na Slovensku jak vyšší vzdělání, tak národní uvědomění, a je
ho dějinná filosofie je neodmyslitelná od duchovního zázemí, z něhož
vyšel. Jeho dílo proto také není umělou konstrukcí kontinuity, ale jejím
svědectvím. Most, jímž toto dílo spojuje minulost s přítomností, není
nijak umělý, protože by se v tom případě nikdy nestal zdrojem nových
sil. (Současně je pozoruhodným faktem, že když Slovensko prokázalo
českému obrození tak cenné služby, rozhodlo se samo pro jazykovou
diskontinuitu s češstvím, a ta se stává základem sebeuvědomění Slová
ků jako zvláštního národa.)
Diskuse mezi Masarykem a Gollovou školou i mezi jejich pokračova
teli učinila tzv. českou otázku jedním ze základních diskusních kulturněpolitických témat až do konce čtyřicátých let našeho století. V neruše
ném kontinuu dalšího vývoje by se patrně dodneška stala jen historicky
registrovanou rekvizitou jedné epochy, kdyby ji nový historický zvrat
neučinil znova aktuální. Šestiletá německá okupace kontinuum v pod
statě nenarušila. Na rozdíl od ostatních středoevropských zemí zůstala
u nás fašistická ideologie takřka bez odezvy, a to jistě ne bez vlivu vel
kého Masarykova díla. Nadto krátkodobost okupace nestačila na trva
lý a hlubší zásah. Jinak je tomu s obdobím poválečným, v němž se v jiné
souvislosti vracejí mnohé analogie s protireformací. Nejde jenom
o opětné, národnímu životu neorganické a anachronické prosazení
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oktrojované názorové uniformity, a s ní související negaci demokratic
kých struktur, jež se až do té doby od počátku obrozenství vytvářela
zdola, iniciativou širokých vrstev, a to navzdory naší politické přísluš
nosti autoritativnímu státu, jenž jenom nerad, a pod tlakem doby, ustu
poval liberálnějším řádům. V širším historickém rámci znamená rok
1948 vymknutí národa z oblasti jeho tisícileté kulturní příslušnosti, a
jeho přiřazení k sociálním strukturám, které vzdor programu sociální
revoluce, inspirované Západem, navazují na autochtónni cesaropapistické tradice ruského byzantinismu a tatarské despocie.Toto kulturní
přeřazení, jehož neorganičnost rok 1968 tak výrazně demonstroval,
bylo nicméně pro nejbližší dobu mocensky stabilizováno a postavilo
národní existenci před nový problém: jak překonat opětnou diskonti
nuitu programovým demokratickým úsilím v rámci východního bloku,
a to jak za pomoci domácích emancipačních snah, tak s přispěním dy
namiky současného světa, která proniká všemi oponami.
Právě tato nová neorganická diskontinuita znovu oživila zmlklou
diskusi o smyslu našich národních dějin a stala se výrazem naléhavého
pocitu nesouhlasu s formou národní existence, které je mocensky upře
na její morální seberealizace, jak tomu bylo po vítězství Habsburků.
Filosofie našich dějin, jak je vytvářela romantika a s ní spojený na
cionalismus, byly záležitostí po výtce středoevropskou a výrazem nouze
národů, které v té době počaly usilovat buď o sjednocení státní a národní
po vzoru Francie, nebo o osvobození z područí cizího státu. Hegel po
výšil na nejvyšší historickou kreaci pruský stát. Mazzini vytvářel na
podkladě domácího thomismu filosofické zdůvodnění italského risorgimenta. Poláci měli svůj Herderem a Heglem ovlivněný romantický
mesianismus, a také ruští slavjanofilové se snažili podobnými vlivy od
reagovat svůj komplex vůči Evropě mesiánským povýšením pravoslaví
na “ruskou pravdu”, která má přinést Západu ozdravění. Naše filosofie
dějin zaujala v národním životě místo úměrné našim problémům, které
sahaly až ke kořenům národní existence. Variace na její téma nás asi
bude provázet tak dlouho, pokud budou mocenské zásahy zvnějška
narušovat a přerušovat naši národní kontinuitu. Jinak by se začátkem
šedesátých let sotva chopila této otázky generace, která už nebyla účast
na dřívějších diskusí a byla odchována marxismem, v němž pro podob
nou otázku není místa.
Palacký, Masaryk a ti druzí vytvářeli dějinnou filosofii v kontextu
s myšlením své doby, a tak se bude dít i nadále. Z inventáře pojmů, kte
rých užívali, bylo pozdějším historickým poznáním nebo změnou po
hledu na skutečnost mnoho vyřazeno. K odloženým rekvizitám roman
tiky náleží jak specifická slovanská povaha, tak její imanentní demo
kratické založení; Palackého “božnost”, má-li být srozumitelná, potře
buje reinterpretaci. Nejinak je tomu i s Masarykovým pojmem nábožen31

skosti. Masaryk sám jej často zaměňuje za výraz humanitní idea, anebo
postuluje život žitý sub specie aeterni. Jestliže přiřazujeme k nábožeským postavám osobnosti jako Havlíček a Neruda, je z kontextu zřejmo, že tím míní odpovědný život ve jménu pravdy, neznehodnocený lží
a oportunismem. Palackému i Masarykovi šlo v podstatě o to, založit
zápas o národní sebeurčení na morálním kontinuu s vrcholy dřívějšího
snažení, kdy národ rovnomocně přispíval k největším duchovním zápa
sům tehdejšího lidstva. Masaryk se lekal povrchnosti a krátkozrakosti
programu liberálních politiků. Chtěl prohloubit charakter národa,
narušený duchovní a politickou nesvobodou pěti generací. Odmítal
nesnášenlivý mladočeský nacionalismus, nezaložený hlouběji než na
jazykové odlišnosti. Podstatou sporu o tak řečený smysl českých dějin
byla otázka, má-li národní existence ospravedlnění sama v sobě a jde
v ní o pouhou sebezáchovu, či posiluje-li se život národa tou měrou,
jakou se podílí na zápase o tvorbu všelidských hodnot. Pekařovo pojetí
bylo svrchovaně statické a konzervativní. Palacký a Masaryk myslili
dynamicky, stáli v čele národního boje, a důvodem pro něj bylo usku
tečnit v rámci obnoveného státu demokracii jako nejlepší formu orga
nizované lidskosti.
Filosofie dějin je disciplína problematická ani ne tak proto, že má
svým neoddiskutovatelným pozadím teologii, jako proto, že chce teo
logii suplovat. Její vznik je souběžný s poklesem vlivu teologie na veřej
ný život a s počátky sekularizované civilizace. Převádí eschatolickou
naději, vyjadřovanou do té doby pojmem spásy, do rozmezí historické
ho času a proměňuje ji z milostného aktu boží vůle v logický závěr dějin
ných procesů. Ty pak chápe jako imanentní síly, směřující s bezpečnou
jistotou k definitivnímu cíli. Kvalifikuje proto dějinný vývoj jako kvali
tativní aproximaci k dokonalosti a důvěřivě řadí pokrok k evidentním
znakům historie. Toto základní pojetí je společné všem dějinným filoso
fiím 19. století včetně marxismu. Bez uvedených presumpcí, tj. bez pos
tulátu univerzálního cíle, jenž je realizací všeho myslitelného kladu, a
bez aplikace dějin ve smyslu přímočaré linie k jeho uskutečnění, ztrácí
filosofie dějin roli, pro kterou vznikla. Jako teleologická disciplína
udržovala naději, sesazenou z transcendentní polohy pro trojrozměrné
dimenze fenomenální skutečnosti. Když ve 20. století tuto polohu
opouští ve prospěch jiných metod, bližších způsobu empirického myšle
ní, rozpadá se jí jednota času i dějin, perspektiva cíle nemá už v logice
jejích metod místa. Namísto univerzálních dějin nastoupí nyní pluralita
kultur bez návazné časové či geografické souvislosti, a to kultur pojíma
ných jako makrobiologické útvary, časově ohraničené svým zrodem a
zánikem, poskytující nicméně zajímavý srovnávací materiál pro zjiště
ní, že se v různých variacích různých kultur ukazuje relativně semper
idem, i když aliter. Tak se z filosofie dějin, jež byla kdysi programem pro
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život, stala akademická nauka, která není v žádném vztahu k zápasům
přítomnosti. Filosofie dějin tak ustoupila ze své slávy do role pouhého
přechodného fenoménu určité historické epochy. Její úlohu převzala
odnož sociologie zvaná futurologie, která chce odhadovat budoucnost
podle trendů přítomnosti, ale po jejich smyslu se netáže. Dějiny se však
netvoří podle statistických šetření. Zdrojem jejich dynamiky je elemen
tární důvěra v budoucnost, která přejímá novou naději lidí. Minulost je
pro takovou koncepci korekcí, ne důvodem. Důvod pro budoucnost je
zakotven meta-historicky, není dán v analýze faktů, ale v poloze víry.
V případě, že filosofie sama najde odvahu vrátit se k reflexi dějin jako
smysluplné entity nevysvětlené z pouhé roviny fenoménů, nelze v tom
případě vyloučit ani otázku po významu dějinného úsilí malého národa
na exponované křižovatce Evropy, kterému není dána pohodlná mož
nost pojímat svou existenci jako samozřejmost, aleje vždy nucen znovu
hledat a nalézat pro ni morální ospravedlnění.

K filozofickým základům tolerance
Milan Machovec, Praha
Pojmy tolerance a intolerance jsou nejen formálně kontradiktorické, ale vy
skytují se v dějinách s celou palčivosti vždy pospolu. Jsou plně aktuální, tj. v
myslích lidíplně "skutečné" toliko tehdy, pokud aspoň v části společnosti probí
há jistý zápas, jehož protipóly vyjadřuji více či méně přiměřeně. Jinak řečeno:
každý z těchto dvou pojmůje v pravém slova smyslu skutečný toliko tehdy, jest
liže tu zároveň existuje živý zážitek pojmu opačného, a to z přítomnosti nebo z
relativně nedávné minulosti. Jen v té části světa, resp. v té národní kultuře může
být živý pojem intolerance, kde byla také tolerance zažita relativně hluboce a ši
roce (tj. i v širokých lidových vrstvách, jako např. ve Francii či v Čechách, ne
pouze u vydělené vrstvy privilegované inteligence, jako např. v Německu), resp.
kde byla tolerance v urputných bojích získána a pak opět ztracena. Ne tedy v ze
mích relativně poklidného a stabilizovaného, nepřevratného duchovního života
(Skandinávie). Také ne v zemích, kde despotická moc a zvůlejsou zakotveny po
staletí, ba po tisíciletí - např. v některých asijských a afrických zemích a zvlášť
typicky ve všech vlivnějších formacích předkolumbovské Ameriky. Kde nikdy
nic podobného toleranci nebylo, kdejsou běžně lidské oběti božstvům, kde není
rozdíl mezi zákonem a zvůlí mocnářovou, tam jsou tradičně veškeré projevy ná
silnictví pociťovány jako jakási přírodní samozřejmost, podobná bouři či po
vodni, ale neexistuje pojem intolerance. Až Aristoteles určil ve své nesrovnatel
né jasnozřivosti za hlavni a podstatný rozdíl mezi rodícím se evropanstvím na
jedné a "asiatstvím" na druhé straně ne tu či onu vlastnost dohrou či zlou, ne
samy způsoby či míru rozšířenosti zla (to existuje zde i tam), nýbrž to, že despo
tické násilnictvíje v Evropě považováno za cosi nepřirozeného - aťpotrvá sebe
déle - dříve či později bude odstraněno, a současný stav je naopak chápán jako
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přechodná epidemie, jako druh choroby), zatímco v Asii je tentýž despotismus
považován za cosi přirozeného a normálního (a proto se tomu lidé hledípřizpů
sobit). Tato Aristotelova charakteristika platí dodnes, tj.je tak či onak přítom
na ve vědomí zdrcující většiny Evropanů:je to vlastně podivná věc, protože i v
třítisíciletých dějinách Evropy bylo mnohem víc násilnictvínež tolerance a i zde
obvykle byla většina lidi zbabělých a "přizpůsobujících se". Ale tam se přizpůso
bují despocii jako čemusi přirozenému, zde se přizpůsobují spolu s pocitem do
časnosti, "přechodnosti" tohoto stavu. Přizpůsobují se, ale i "čekají"... (Nemu
síme snad podotýkat, že tato tradice nemusí být do budoucna neměnná a že ne
pochybně má kořeny v nestejné síle tradic toho, čemu Marx říkal "asijský vý
robní způsob"...)

Definice tolerance
Latinský termín “tolerantia” (snášenlivost) v tom významu slova, jakého na
byl za mnohastaletých evropských zápasů, značí uvědomělé soužití lidí jednoho
světonázorového (náboženského nebo filozofického), resp. politického přes
vědčení s lidmi jiného přesvědčení. Nutno zdůraznit, že musí jít opravdu o sou
žití, tj. o spolupráci a o stálé myšlenkové a citové vzájemné rozevírání, nikoliv
tedy o pouhý život “vedle sebe”, tj. o pouhé respektování jinakosti a současnou
ignoraci lidské vzájemnosti. Pokud lidé třeba i po léta pracují vedle sebe bez. bo
lestných konfliktů, ale nerozevírají se vzájemně v hlubinách tužeb a citů, pak
nejde o toleranci, ale o lidskou nezralost, resp. o povrchní chytračení několika
egoismů vedle sebe, jež perspektivně vede k úplnému odlidštění a zkáze lidské
společnosti skrze rozkladnou lhostejnost k čemukoliv. Za druhé nutno zdůraz
nit, že musí jít opravdu o lidi přesvědčené, tj. osobně se identifikující s čímsi spo
lečensky dosažným, tj. o lidi něco vyznávající a něco milující, o lidi ve smyslu to
hoto milovaného osobně činné, případně i ochotné pro to přinést osobní oběti,
nikoliv tedy k základním otázkám bytí a smyslu života lhostejné a jen svou poživačností parazitující na dosažených vymoženostech. Tolerantní nemohou být
ani infantilové ani paraziti, i když si počínají navenek zdánlivě podobně: ti první
z nevyzrálosti vůle, ti druzí v důsledku své osobní lidské kapitulace, která je
vrhla na cesty oportunního chytračení v zájmu epikurejského pohodlí.
Tolerance v podobě pokleslé
Pro současnou industriálni společnost vůbec není základní vlastností nějaký
“urputný ideový boj”, jak sami sobě a svému okolí namlouvají profesionální
ideologie všeho druhu a ve všech možných službách, nýbrž spíše zející nedosta
tek opravdového ideového boje, daný nedostatkem opravdového přesvědčení
u lidí zde i tam. To, že lidé dnes většinou vůbec žádné světonázorové přesvědče
ní vlastně nemají a nanejvýš to sami sobě trochu maskují (křesťan při zvykové
nedělní návštěvě kostela, z níž však již většinou nedělá vůbec žádné konkluze
pro vlastní život; člověk začleněný do té či oné politické skupiny tam, kde mu
jde o udržení pozice či rozšíření moci; podřízený zaměstnanec podle prastaré zá
sady “čí chleba jíš, toho píseň zpívej” atd.), je dáno do určité míry již samou ob
tížností orientovat se v dnešním těžko přehledném, chaotickém souhrnu kultur
ních a duchovních hodnot, ale zejména tím, že život většiny lidí industriálni spo
lečnosti je dnes vyplněn, ba přeplněn nicotnostmi, banalitami a domněle “nut
nými” formalitami a manipulacemi (chození po úřadech, čekání na autobus, ra
zítkování, nákupy a jiné “naprosté nezbytnosti” neobohatí mysl lidí o nic víc než
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třeba čištění zubů či bot - ale pro většinu lidí to dnes již takřka úplně absorbuje
jejich vědomí; jakýpak “světový názor”! - ani nevědí, že nějaký svět je). A tak od
slunka do slunka, od prvních krůčků k hrobu, a pokud nepřijde něco jako rako
vina, říká se tomu “šťastný život v míru”... Zajistěme jej našim dětem, neboť i ty
mají právo na štěstí! Což není úplným iluzionismem předpokládat, že společ
nost s převahou jedinců tohoto typu může mít doopravdy zájem na “urputném
světonázorovém zápasu”?Tak např. většina zemí současného evropského zápa
du i USA nejen ústavně kodifikují “svobodu přesvědčení” (jak činí téměř všech
ny země světa), ale ani jí nekladou překážky mimoústavními prostředky. Tak je
“svoboda svědomí” zdánlivě “ústavně zajištěna”. Ale k čemu je “svoboda pře
svědčení” pro ty, kteří žádné přesvědčení nemají? A to je většina obyvatelstva...
Filozofové v USA mají např. opravdu svobodu publikovat cokoliv a vychvalo
vat kohokoliv: je to úplně jedno, protože jejich spisy nečte ani jedna desetitisíci
na obyvatelstva, takže vzniká iluze “svobody působení” u těch, kdo apriori stej
ně nijak působit nemohou. Navenek to vypadá, že jsou tolerantní k sobě navzá
jem a že tolerantní je k nim i politická moc. Samozřejmě to má své příjemné
stránky, ale přece z toho především musíme vyvodit závěr, že tolerance se dnes
začasté vyskytuje (jako i jiné pozitivní hodnoty) v jakési podobě pokleslé. To
lerance v původním smyslu však nepochybně znamená, že myšlenkám, které se
vzájemně “tolerují”, je také připisována aspoň nějaká cena, vliv, důsažnost, sí
la. Kde nic takového neexistuje, jsou ideové spory podobné spíš loutkovému di
vadlu. Loutky jakéhokoliv druhu se ovšem vždy vzájemně tolerují, pokud reži
sér hry nepovolí sehrát jim spolu zápas. Je nepochybné, že takováto toleran
ce je stejně loutková jako takovýto zápas.

Definice intolerance
Podobně je třeba upřesnit i pojem intolerance: Předlidská příroda neznala
tento problém, ba ani po dlouhé věky vlastního již vývoje člověka ještě o něm
nelze mluvit. Intolerance ve vlastním slova smyslu vzniká až tehdy a tam, kde se
již aspoň v základech ukazují i projevy tolerance, tj. kde násilnictví přestává být
přírodní samozřejmostí a je problematizováno. Intolerance patří - s Heglem ře
čeno -již do oblasti “negace negace”, tj. do období, kdy se negativně reaguje na
jistý vyzrálý projev popírání násilnictví. Intolerance je tedy typický projev “pro
tireformační”, resp. “kontrarevoluční”, “antihumánní”, resp. “protipokrokový”, tj. vzniká jako reakce principu v jádře již “předlidského” (živočišného, animálního, pudového) na rozvíjející se postoje typicky lidské a jen lidské, tj. mož
né jen u bytostí sebe sama reflektujících, u bytostí mravních. Oproti slepému
přírodnímu násilnictví tedy intolerance přes častou brutalitu přece již vlastně
probíhá na rovině historicky vyšší, na rovině určené úsilím protivníkovým, tj.
pozitivními hodnotami zrajícího humanismu a tolerance. Přestože lidské násil
nictví nabývá “bestiálnějších” forem než násilí ve světě zvířat (tak např. v obdo
bí inkvizice i ve fašismu), neboť zvířata nezabíjejí samoúčelně ani se sadistickým
požitkem a svou oběť vědomě nemučí, intolerance naopak dovede i vymoženos
tí rozumu zneužívat k násilnictví, přece jsou veškeré snahy intolerance aspoň do
jisté míry ovlivněny rovinou dosažených úspěchů tolerančního snažení. Vedle
jevů “zvířečtějších” nad sama zvířata, vznikají proto v období intoleranční reak
ce proti toleranci fenomény všelijak propletené, dvojznačné, konfúzní. V zápa
sech intolerance proti toleranci nejeden bojovník za humánnost a pokrok pro
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padne běsnivému fanatismu, naopak zase nejeden stoupenec ideologie, resp.
instituce programově otevřeně intoleranční a protitoleranční se v osobním
životě chová ušlechtile, trpělivě, ba světecky. Nelze zapomínat ani na tu skuteč
nost, že lidské individuum nikdy není pouhým projevem a produktem svého
vlastního “světového názoru”, nýbrž i mnoha jiných vlivů, ba “světový názor”
si nejednou lidé zatížení rozmanitými komplexy volí vlastně spíše jako kom
penzaci toho, co jim bytostně chybí. Období intolerance je tedy charakteristic
ké nejen zneužitím výdobytků rozumu a osvěty (práva, soudů, řádu, argumen
tace, “veřejného zájmu”) proti lidskosti, ale i rozmachem mnoha podobných
konfúzních a dvojznačných akcí i lidských typů.

Entuziasmus zdravý
Podstata intolerance není v recidivě živočišnosti, nýbrž právě naopak stojí na
zážitku fenoménů typicky lidských, je nikoliv “předlidskostí”, ale spíše jakousi
deviací lidskosti. Proto také projevy a síla intolerance jsou typické ne pro ze
mě periférie historického vývoje, nýbrž naopak pro centra kultury a civilizace,
tedy pro tytéž země, v nichž se výrazně rozvinula a uplatnila i tolerance. (Např.
v starověké Indii a Číně více než v ostatních středověkých asijských zemích, v Iz
raeli více než ve všech ostatních zemích té doby, v středověké a novověké Evro
pě více než v ostatních kontinentech, ve Francii či Německu více než na periférii
evropanství atd.) Intolerance není projevem oné fáze, kdy typicky lidské hodno
ty neexistují, ale naopak kdy již byly výrazně zažity a z nějakého důvodu se de
formovaly, odcizily svému původnímu smyslu a kontextu. Corruptio optimi
pessima: nejhorší věci vznikají až korupcí věcí nejlepších. Platí to o kterémko
liv z prvků, na něž lze rozložit pojem relativně zralého lidství, ale nejnázorněji
to lze ukázat na změně fenoménu “nadšení” při genezi intolerance. Nadšení,
horlivost, žhavá citová zaujatost pro nějaký cíl či práci, cílevědomá koncentrace
vůle pro maximální činnost, sebezapomínavá horečnost ve službě nějakému
nadosobnímu cíli, řeckým slovem nejlépe “enthusiasmus” (od slovesa “enthúsiadzó”, resp. “entheadzó” - jsem naplněn čímsi božským)-to nejsou jevy intolerantní, nýbrž naopak plody jakékoliv vysoce progresivní a smysluplné činnos
ti (ať teoretické či praktické, ať vědecké či umělecké) a nikdy bez nich nevznik
lo nic dějinně významného, mravně a kulturně hodnotného. Toto nadšení je
vlastní všem nejpozoruhodnějším a největším osobnostem všech epoch. Ještě
než vznikla intolerance, bylo nutno tyto vpodstatě kladné jevy odlišit od jevů
jim zdánlivě podobných, jež lze charakterizovat jako mánie, náruživost, citová
přebujelost, posedlost čímkoliv: tyto jevy nejsou produktem lidské svobodné
tvořivé činnosti, ale naopak člověk je jimi spíše pasivně vláčen (Médea či Elekt
ra běsní ne z tvořivé činnosti, ale protože jim byly vzaty okovy, v nichž se se
xuálně zabydlely): ne náhodou řecké slovo “pathos” a latinské “passio” zname
nají jednak jakoukoliv náruživost, kterou je člověk vláčen, tak trpný rod a utr
pení vůbec (naopak české slovo “vášeň” zahrnuje obě zmíněné skupiny jevů
a je proto na výsost matoucí). Tvůrci všech hodnot vědy a kultury-a ovšem i to
lerance - byli nadšení, ale ne takto posedlí náruživostí.
Veškerá řecká a římská antika jsou jednou velikou školou naprosté odlišnosti
a oddělenosti těchto dvou skupin jevů. Jakmile však se rozšířilo křesťanství,
pozorujeme stálý sklon k promíšení a prolínání obou těchto skupin lidských
sklonů. Bylo to dáno již tím, že křesťanství synkreticky smísilo dvě původně
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úplně jiné (a v principu neschopné naprosté kongruence) myšlenkové soustavy,
a to řecký způsob racionálního vysvětlování jevů a židovskou tradici směřování
k absolutnímu smysluplnému naplnění a řešení dějin. První řešilo prostředky
vznikající vědy a techniky tisíce drobných otázek, narážejíc na tisíce dosud ne
dořešených; bylo však naprosto neschopno dát jednoznačné odpovědi na pos
lední otázky smyslu, na princip zla, nekonečnosti, odvěkosti atd. Druhé mělo na
vše odpověď v božstvu a příští mesiášské říši boží, nevšímajíc si detailů. Vztáh
nout vše osmyslující princip boží moci a vševědoucnosti na dosud nedořešené
otázky lidské každodennosti, jak lidé nutně začali činit, jakmile se tyto dvě du
chovní sféry promísily, bylo příliš laciné, trvale to mohlo stačit jen lidem men
tálně podvyvinutým. Hlubší duchové dvou křesťanských tisíciletí měli s “pos
ledními otázkami” situaci mnohem prekérnější než antika. Žili v dobách, kdy
na kteroukoliv záležitost i rozpornost lidského života recept okamžitě být mohl,
ba musil, ale zároveň se ukazoval malomocným, neostraňoval žádnou potíž
reálně. Musela být “jedna pravda”, absolutní, zářivá, vše překrývající, ale zůstá
valo milión bolestí, život “jedinou pravdou” nebyl. A poprvé jsme zde u kořene
vzniku intolerance v pravém slova smyslu: vzniká až tehdy a v prostředí žáků
toho, kdo nesrovnatelně učil o lásce k bližnímu, o trpělivosti k chybujícímu a o
odpuštění, kdo dával za příklad hříšníky, jinověrce, děti... Ale on již proto posu
nul palčivost problematiky bolesti a zla o tolik víc do centra pozornosti. Intole
rance nevznikla snad pouhým promíšením výše zmíněných dvou skupin proje
vů lidských vášní, ale vznikla až tehdy a tím, když smísením řecké racionality
vůči čemukoliv a židovského hledání smyslu vůči čemukoliv vznikl problém po
dobný kvadratuře kruhu. Existence božstva a existence “věčných muk” sice
mohou být spojeny v lidské mysli docela harmonicky, ale nelze takto spo
jit “věčná muka” s pojetím boha jako láskyplného otce, p o k u d toho boha
a všechno jeho dílo po aristotelsku dokonale proraciona1 i z u j e m e . Pak musíme zůstat buď nedůslední nebo žít s jakousi zející a dosti
hrůznou jizvou ve své mysli... Ne náhodou se pak sice nikoliv všichni, ale mnozí
významní jedinci dalších epoch pokusí pomoci si poněkud voluntaristicky: tabuizacemi, “tajemstvími”, znásilňováním ducha svého i jiných lidí, získáním
zdánlivého klidu pomocí vynucené slepoty, “odvysvětlením” nepříjemných
námitek prostým zákazem jejich vstupu do vědomí. A z velké lásky a touhy po
spasení lidstva se rodí inkvizítor.

Fanatismus jako zvrácený entuziasmus
“Intolerantními” bývají nazýváni lidé náchylní k polemice, tvrdě a otevřeně
vystupující proti názorům jiných, lidé s oblibou vyhledávající spor, kritiku, lidé
velmi houževnatě lpící na svém přesvědčení, neochotní k laciným ústupkům a
kompromisům - nemůže být většího omylu. Přesně naopak: zmíněné sklony
jsou typické pro lidi myšlenkově a mravně velmi zralé, a to v každém ohledu: te
dy jsou typické právě pro lidi hluboce tolerantní. “Intolerantním” se člověk stá
vá nikoliv prud kostí polemiky či tvrdohlavostí vlastní pozice, ale teprve v tom
okamžiku, kdy je proti protivníkovi ochoten použít jiných než duchovních a
mravně čistých prostředků. Tj. nejen prostředků moci či zbraní, ale i prostředků
pomluvy, zkreslení, ba i zneužití nějaké hodnosti v duchovním zápase pro mi
movědecké resp. mimoduchovní oslabení či vyřízení případného protivníka či
rivala, talentu. Nejen inkvizitoři, ale i představitelé špičkové inteligence - např.
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univerzitní profesoři - propadnou nejednou intoleranci, byť beze zbraní a věz
nic, byť i bojem “ryze duchovním”, je-li nesen nějakými mimovědeckými resp.
osobními zájmy, kariérismem či zbabělostí apod. To jsou ovšem spíše průvod
ní zjevy než podstata intolerance. Podstata intolerance vzniká z něčeho jiného,
a to z týchž okolností jako tolerance (tj. v procesu nějaké horlivé aktivní práce
a v nadšení skrze ni probuzeném) - a ovšem jistým zdánlivě malým a pro nezasvěcence takřka nepoznatelným posunem resp. drobnou záměnou. Vzniká přeměnou
nadšení (enthusiasmu) ve fanatismus (z lat. fanum - svatyně, hlavně cizích orgiastických božstev, odtud fanaticus - blouznivý, posedlý, potřeštěný, náruži
vý). Fanatismus má mnohé složky velmi obdobné enthusiasmu, odtud i vykazu
je nejednu vlastnost, která je sama o sobě kladná, např. pracovitost, odvahu,
vytrvalost atd.; ale vše je více či méně pokaženo, znehodnoceno, deformováno a
“sebeodcizeno” zmíněným posunem v čemsi centrálním. Toto centrální lze zjed
nodušeně vyjádřit asi tak, že dotyčný chce své přesvědčení nejen prosadit, do
vést k vítězství (to chtějí všichni, kdo v dějinách za něco stojí), ale on to chce pro
sadit “za každou cenu”. Ztrácí smysl pro názory jiných, pro jejich utrpení (ne
boť on zří říši bezmčrného blaha, ve jménu které to domněle stojí za to!), poslé
ze chce svou věc korunovat, i kdyby měl vybít polovinu lidstva. Začne si počínat
jako by měl “soukromé telefonní spojení přímo s božskou trojicí” (J. L. Hro
mádka), nenábožensky řečeno, jako by se v něm, efemérním tvorečku žijícím
pár desetiletí, jistou shodou okolností vyjevily všechny hlavní zákony vesmír
ného bytí a tudíž jeho soukromé chtění na milimetr splynulo s historickým vý
vojem i přírodní evolucí. Komičnost této sebezbožňující reflexe - která je zdra
vému rozumu očividně absurdní - překlenuje ten člověk tím, že sám smysl pro
komičnost a humor zatlačuje, bere všechno, hlavně sebe sama, “smrtelně váž
ně” a týž postoj vyžaduje i od jiných. Mnohým z okolí toto sebezbožnění impo
nuje, hlavně frustrovaným ženám a infantilním mužům.
Scestný titanismus a sebezbožnění
Vznik a rozmach principu intolerance na evropském kontinentě je jedním z
bezprostředních plodů vzniku a rozmachu víry v nejtolerantnější postavu dějin Ježíše Nazaretského (a to zmíněným smíšením neslučitelného: řecké racionali
ty a židovského hledačství smysluplnosti), rozmach novodobého titanismu už
od dob jakobínů a Hegela až po samozvané falešné mesiáše 20. století ukazuje,
že stereotypy intolerance a inkvizice setrvávají na evropském kontinentu i po
oslabení a globálním ústupu víry v boha a posmrtný život na tomto kontinentě.
Z toho plyne, že víra v boha tím v p o s 1 e d u rozhodným při vzniku intolerance
buď ani tehdy nebyla, nebo naopak, že v posledních třech staletích si Evropa jen
namlouvá, že je v základech ateistická, ve skutečnosti však princip “božství” tu
je i v těchto staletích, byť v pokleslém smyslu, třeba onou zmíněnou již formou
titanského “sebezbožnění”. Sebezbožňující titáni vyrostli v moderní Evropě
opravdu ve všech oblastech života: od umění po techniku, od etablované moci
až po revolucionáře proti ní, od vyslovených zločinců typu Himmlera až po ty,
reflektující sebe sama jako ztělesnění všech občanských ctností, kteří dovedli
zemřít pyšně na svou ctnost a s bezmezným opovržením vůči zrádcům, kompromisníkům a katanům (tisíce typů jim splynou vjeden prototyp zla!)-jako třeba
Saint-Just, i když dost možná do souhrnu jejich osobních ctností se nenápadně
vmísil sklon k megalomanii...
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Schopnost sebezbožnění totiž není - nemylme se! - v kruzích opozičních a re
volučních o nic menší než u etablované moci. Není menší v kaceřovaných makých skupinách, zejména zahnaných na dlouhou dobu do situace sekty - než
u velkých církví a velkých politických hnutí a stran, ba pravděpodobně bývá
v těchto kruzích spíše častěji a větší, neboť opoziční a kaceřovaná hnutí magic
ky přitahují nejen lidi na výsost čisté, ale lidi se zmíněným sklonem k megalo
manii, a to jednak proto, že tito lidé tíhnou k výlučnosti a osobitosti, jednak
proto, že sebezbožňovat seje snazší v situaci bytosti pronásledované než pro
následující. Titanismus “kacířů”, anarchistů a různých extrémistů, zahnaných
do situace sekty, nebývá menší než titanismus diktátorů a despotů, má ovšem tu
výhodu, že sama jejich situace jim prostě nedovoluje jejich odpůrce masově
vraždit a mučit, proto do dějin vcházejí s čistějším kontem než “lidé moci”. Ale
svou vlastní psychologickou povahou je intolerance a sebezbožnění v kruzích
pronásledovaných a “sektářů” stejná a perspektivně stejně škodlivá jako intole
rance ze strany etablované moci. V každém dějinném okamžiku sice vypadá
sympatičtěji již proto, že sklony k neomylnictví a nenávisti protě nemůže obra
cet v tisíce každodenních činů, ale perspektivně směrem do budoucna je zase ne
bezpečnější proto, že v onom zmíněném současném okamžiku je o tolik sympa
tičtější a líbivější, takže přitahuje více nadaných a pozoruhodných individualit
než etablovaná moc. Někteří bezohlední egoisté a hérostratovská individua,
snažící se vejít do dějin velmi lacině, dovedou dnes mistrovsky pozice “trpícího”
a pronásledovaného zneužívat pro vlastní slávu a profit. Dovedou se např. po
starat, aby ona perzekuce, do které se dostali (byťpůvodně třeba z důvodů čest
ných), byla např. ještě zostřena, čehož se dá reklamně využít. A zase rozlišujme:
chybné a špatné není s ukázkami “teroru” širokou veřejnost seznamovat, po
kud k nim opravdu dochází - chybným a zcestným se to stává teprve tehdy, po
kud s tím bystrá mysl egoisty či megalomanie hérostratovské duše začne mani
pulovat, aby se do dějin dostala na jiný způsob než poctivou prací.
Scestnost, ba zrůdnost fanatické intolerance se snad nejnázorněji dnes uka
zuje skrze analýzu klasického slovního obratu všech fanatiků, že totiž zvítězit a
“pravdu prosadit” nutno “za každou cenu”. Zní to zdánlivě velice blízce pevné
mu přesvědčení, že “pravda na věky vítězí, i když na čas přemožena bývá” (Jan
Hus), ale čertovo kopýtko tkví v tom, co všechno se může skrývat právě v tom
pojmu “za každou cenu”. Člověk může arci v srdci nosit ideál “absolutní čisto
ty” - a měl by jej tam mít co nejživěji! - ale na druhé straně patrně ještě není
ústupkem zlu, pokud si člověk realisticky vyzná, že mravní čistota se snad aspoň
zatím nemůže projevit stejným způsobem u snivé básnické duše a u kterého
koliv “reálného politika”. Neboť politika je ne oblast čehosi absolutního, ale prá
vě “uměním možného”: i politik může mít v srdci ideál průzračné mravní čisto
ty, ale už Hegel ukázal, že je snazší uvarovat se postupů postihujících jiné lidi,
pokud je člověk třeba hokynářem či básníkem, než je-li v pozici Napoleonově
nebo vůbec kteréhokoliv ministra kterékoliv vlády. Tím spíše v situacích revo
lučních, zmatených, v nichž se ctnosti i neřesti všelijak mnohonásobně proplé
tají, nadto v zemi ohromné a s lidmi převážně dosud zaostalými.
Násilí jako sebeznásilňování
Neboťv tom tkví jeden z nejpozoruhodnějších momentů fenoménu intoleran
ce (a patrně nejhlubší příčina orgiastického běsnění), že vjejím zrodu tkví nejen
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ono megalomanické ztotožnění se individua s dějinným procesem, ale obvykle
již také fenomén pochybností a nejistoty vůči vlastní roli, resp. alespoň zárod
ky takových zážitků, které se člověk snaží v samých základech potlačit. Člověk
začíná klasicky intolerantně pronásledovat myšlenky jiných obvykle mj. proto,
aby cosi myšlenkového potlačil v sobě samém. Klasický inkvizitorský horlivec
pro “poznanou pravdu” (resp. pro udržení “výdobytků pokroku” apod.) je pří
mo posedlý nenávistí proti “kacířům” resp. “úchylkám” ne proto, že by opravdu
patřil k nějaké omilostněné hrstce, jíž se z nějakých záhadných příčin “PRAV
DA BYTÍ'” otevřela v jakési “PLNOSTI A NENARUŠENOSTI”, jak si na
mlouvá, nýbrž přesně naopak, že patří k těm, kterým sejiž otevřel jícen propast
né skepse, nejistot a pochyb. Proto tedy - aby potlačili jisté myšlenky v sobě - vy
stupují urputně proti myšlenkám jiných, čímž si dodávají jakési síly překrýt
svou úspěšnou aktivitou projevy vlastní vnitřní skepse. Proto tito lidé vystupují
vždy s tak křečovitou sebejistotou: velcí inkvizitoři, despoti a nenávistníci voluntaristicky vystupňovávají nenávist proti démonizovaným odpůrcům v jádře
proto, že - aniž si to přiznají - původně nenávidí cosi ve svém vlastním “já”. Ta
kovýchto klasických nenávistníků a násilníků je z mnoha důvodů dost i v naší
době, i když se dnes méně často dostávají na čelná místa. Zvlášť fatální jsou pří
pady těch, u nichž se mimořádná síla vůle někdy téměř “démonické” napojila
na polo-vzdělanectví a sexuální či jiné frustrace (Hitler). “Nahoru” se podobná
individua ovšem mohou dostat jen v okamžiku jistých hlubokých celonárod
ních depresí a všestranných krizí, v době zhroucení staletími navyklých hodnot
a prázdnoty z dosud nevytvořených nových. Zejména v industriální společnos
ti 20. století, kdy již jen menší část lidí něčemu opravdově z hloubi duše věří, kdy
však je celá společnost prostoupena mocnými organizacemi, které musí již z dů
vodů holého přežití fungovat, byťje třeba nikdo nemiluje, dostávají se lidé i do
intolerantních systémů ne tak skrze ideologii, ale spíše z důvodu jakéhosi sa
mopohybu a přetrvávání organizací a institucí, do nichž se lidé zapojují deseti
letí k desetiletí vždy více z důvodů jiných než nějakého osobního přesvědčení,
nějaké “víry”, nějaké “ideologie” apod. To vše zůstává jen jako fasáda, ale již
v první a hlavně v dalších generacích se vedle hrstky nenávistníků vždy více
uplatňují ti, kdo vlastně subjektivně k nikomu nenávist necítí, žádné přesvědče
ní nemají nebo mu aspoň nepřikládají prvořadou hodnotu, tedy vlastně ani “intolerantní” v původním smyslu nejsou, ale ovšem nejsou ani tolerantní, nýbrž
prostě přebírají v nějakém systému - pokud jde právě “nahoru” - v systému sil
ně intolerantním (ale mohli by i jinak)-jistou významnou pozici buď z nejprost
šího kariérismu a cynického egoismu (Göring) či z osobní posedlosti komple
xem moci nad životem či smrtí tisíců (Heydrich), nejeden dokonce z opravdo
vé nebo jen sobě samému vemlouvané “dobré vůle”, tj. že zabrání horšímu spíše
podílem na moci než neúčastí na ní (snad lidé jako Papen, Neurath aj.). Studujeme-li projevy intolerance ve 20. století, tvoří mezi nimi projevy “ideologické”
intolerance (tj. výše zmíněných postojů maniaků, inkvizitorů a fanatiků) jen
menší část, zatímco - jako vše - i intolerance se teď již častěji vyskytne v podobě
pokleslé: dnes už lidé většinou ani nenávist nepociťují opravdově a upřímně,
nýbrž pokud se tak chovají, tedy spíše z egoismu a kariérismu. Persekvují jiné
ne z přesvědčení, nýbrž proto, že se to právě konjunkturálně žádá; ne tedy, že by
cosi lidského nenáviděli, ale protože všechno lidské je jim vjádře naprosto lhos
tejné. Ne z nenávisti, ale protože jsou tak nešťastni, že jejich životní filozofii lze
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redukovat na známý výrok markýzy Pompadour, dovedou se bez vášně podílet
třeba i na postupech intolerance.
Lhostejnost jako hlavní nebezpečí
Je “pokleslá intolerance” zmíněného druhu oproti původním inkvizitorským
a maniackým vášním zjevem poskytujícím jisté pozitivní naděje či dalším stup
něm na cestě zcyničtění a devastace všech lidských hodnot? Nelze jednoznačně
odpovědět tak ani tak. Tak např. “pokleslá intolerance” obvykle ustupuje od
poprav a dlouhodobého žalářování - a i když tak nečiní z hloubky lidskosti, z
hlediska postižených je jistě příjemnější nebýt popraven. Někdy - pokud se např.
fašistický režim nezaplete do války a jeho původní fanatismus časem “pokles
ne”, je možné i odstranění fašismu celkem poklidnou cestou (Španělsko).
Všechny systémy “pokleslé intolerance” časem nadto poskytují byť ne otevře
nou diskusi o čemkoliv, přece aspoň jakési prostředky ventilace palčivých otá
zek. Toho všeho je možno využít pro zápas o pozitivní lidské hodnoty. Na dru
hé straně však nelze nevidět, že fenomén “poklesné intolerance” sice znamená
jisté odfanatičtění, na druhé straně však zapadá do mnoha jevů prudce stoupají
cí apatie většiny lidstva k čemukoliv. Chová-li se někdo vnějškově slušně pouze
z lhostejnosti, může toho okolí pozitivně využít: jestliže však postoje apatické
lhostejnosti v lidstvu úplně převládnou, je s lidstvem nepochybně konec ještě
jistěji než skrze nukleární světovou válku. Nejen fanatismus, ale i na absolutní
nedostatek nadšení může lidstvo zajít. Budou-li ke všemu lhostejní, nebudou se
sice již vzájemně upalovat pro předsvědčení, ale nebudou mít žádné důvody
vzdorovat jiným doléhajícím katastrofám, zejména ekologické. Nutno tedy pa
matovat: i když jakýkoliv fanatismus patří k nejodpornějším zjevům lidských
dějin, pouhý zánik fanatismu ještě nepřináší řešení hlavních problémů lidské
společnosti a lidského nitra.

Liberalismus jako cesta sebezničení lidstva
Ne však “pokleslá intolerance”, nýbrž spíše “pokleslá tolerance” - jako zjev
dnes mnohem rozšířenější a vlivnější - je hlavním hrobařem na cestě sebezničení
lidstva. U fenoménů pokleslých se nejednou jevy formálně kontradiktorické od
sebe prakticky příliš neliší (tak např. se dnes náboženský člověk a ateista od se
be většinou stylem života téměř neliší). Při setkání typického představitele po
kleslé intolerance a člověkem, jenž zaměňuje toleranci s lhostejností a egoistic
kým chytračením, obvykle ani k žádnému konfliktu nedochází: oba raději mlu
ví o počasí, fotbalu, nemocech či sexu. Představitel pokleslé tolerance sice osob
ně nikoho nepronásleduje a neutiskuje, ale také se nedovede pronásledovaného
zastat. Dramatičnost a dynamiku života nenápadně přesunul z oblasti vlastní
ho života někam “za rampu”, nejčastěji do sféry novin, televize, detektivek aj.
Při četbě novin se upřímně hněvá na italské či jiné anarchisty, střílející na politi
ky, kněze i ženy v domácnosti: výsledným pocitem je však pouze to, že sám sobě
připadá velmi lacino nad ně vysoko mravně povznesen, protože on nikoho ne
pronásleduje a na nikoho nestřílí (ostatně by to ani neuměl). Neuvědomuje si,
na kolika zločinech se nepřímo podílí nejen svým mlčením, ale i celkovým ne
angažovaným stylem života. Neuvědomuje si, že to nejtypičtější pro něj není to,
že sám nepáše velké zlo, ale že se bytostně neagnažuje pro žádné velké dobro.
Aťjde o války, revoluce či kontrarevoluce, o katastrofy drobné či hrozící totál
ní katastrofy ekologismu, zaujímá vždy ke všemu postoj pouhého diváka. I pří-
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pádná apokalypticky zbarvená líčení hrůz, které se lidstvu mohou přihodit (po
dobná líčení se vždy častěji dostávají na stránky novin apod.), přijímá jako druh
rekreace po práci, resp. jako vhodný uspávací prostředek. Četba o znásilněních,
vraždách, perverzích apod. v něm vzbuzuje příjemný pocit, že on sám sice není
právě svatý, ale takovým lotrem přece jen není. Takto dnes vypadá velká větši
na lidí industriálni civilizace a “moderní doby”. T. G. Masaryk si tento nejmoc
nější trend “moderní doby” uvědomil již před sto lety jako jeden z prvních v celé
zkázonosné doléhavosti a popsal v řadě svých spisů, že svorníkem toho všeho
je právě pseudotolerance, tj. pokleslá tolerance - on tomu říkal liberalismus bezzásadovosti a vzájemné lhostejnosti. Časté dnes a přiměřené označení naší civi
lizace jako “konzumní” mělo by být chápáno hlouběji, než je obvyklé: zdaleka
nejde jen o to, že by snad lidé věnovali všechnu péči konzumu svého žaludku,
resp. pohodlí v bydlení, lenivosti v promarněném “volném čase” atd. Jde dále i
o to, že tento člověk se i k duchovním hodnotám (pokud se s nimi tak či onak
setká) a vůbec k čemukoliv chová “konzumně”, tj. např. v produktech umění se
jen epikurejsky kochá, nespojuje je se svým osobním úsilím, poznatky “hroma
dí” za účelem jejich “užití”, finančního profitu atd. Myšlení ztrácí ráz boje o
pravdu a vrací se spíš k bezprostřední funkčnosti dovedností primátů.
Problém se stal však ještě mnohonásobně palčivějším na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let, kdy řada odborníků nejrůznějších národů, především však
“Římský klub”, sdružující přední světové odborníky všech kompetentních obo
rů, ukázala s naprostou přesvědčivostí a s neotřesitelnými doklady, že pokud se
velmi brzy úplně radikálně nezmění trendy plundrování naší planety (tj. ničení
vzduchu, čistoty vodstev, lesů jako kyslíkových rezerv, živočichů, zásob suro
vin atd.) - nastane již zhruba za tři generace nezvratný konec všech vyšších fo
rem života na naší planetě. A přesto se nic nezměnilo: politikové všech směrů
bez rozdílů mluví dál o patentované prověřenosti svých cest “pokroku” a “tole
rantní” masy i dále holdují fotbalu, detektivkám a “klidu na chatě” někde v
zdánlivě nenarušené přírodě, aniž se ptají “quo usque tandem”... Počátkem
osmdesátých let přistupuje Brazílie k ničení velkého amazonského pralesa (sa
mozřejmě “v zájmu pokroku”), ačkoliv odborníci ukazují, že tento prales před
stavuje již vůbec poslední silné “zelené plíce” na celé zeměkouli. Noviny všech
zemí mají plnou svobodu o tom referovat - samozřejmě to umístí někde na tře
tí či páté stránce pod čarou, protože o nic zvlášť pro čtenáře zajímavého přece
nejde! - politikové velmocí s oblibou intervenujících v případě žabomyších
změn ve vazalských státech naopak vůči takovým postupům jsou samozřejmě
“tolerantní” a respektují suverenitu Brazílie. Čapkova “Válka s mloky” by moh
la být nazřena jako fenomenální varování, psané již před půl stoletím, jako věc
dokonale jasnozřivá, kdyby ovšem podobné knihy dovedl ještě běžný člověk
číst jinak než jako “zábavu”. Ale on užsedovedejen bavit ajako na potápějícím
se Titanicu bude nepochybně hudba vyhrávat zvesela až do poslední chvíle. Jak
dnes ještě někdo může hájit jakoukoliv toleranci? Tj. pokud “tolerance” je ma
sami nejčastěji chápána jen jako jakási gentlemansky orámovaná lhostejnost...
Neboť zmíněný stav ve vědě, technice a politice by zajisté dnes nebyl možný,
kdyby právě zdrcující většina lidí nepropadla této ničivé pseudotoleranci apatie
a lhostejnosti, “štěstí” redukovaného jen na období osobního života lidského
individua a dál si otázku prostě tabuizujícího. Vypadá to dnes bez nejmenší po
chyby tak, že - pokud by civilizované země uspořádaly nějaké svobodné všeli-
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dové hlasování o tom. zda si lidé i dále chtějí dojíždět do práce a za zábavou
vlastními benzínovými vozidly či zda dávají souhlas k radikálním zásahům pro
ti všemu, co znečišťuje naši atmosféru - především právě ony stamilióny ben
zínových vozidel - vyhrál by to nepochybně automobil... Většina lidí totiž už
úplně ztratila dimenzi lidstva jako rodu a není schopna reflektovat lidské hod
noty jinak než jako epikurejské zážitky individua. A pak třeba něco horšího než
potopa, totiž poušť... Má-li se tomu zabránit, ať se o to starají jiní... My jsme k
sobě “tolerantní”...

Ekodiktatura záchranou?
Nebylo by za těchto okolností lépe, kdyby namísto kultu demokratické tole
rance (který dnes bývá horlivý právě jen v zemích, kde demokracie netvoří zá
klad vládnoucího systému) uvědomělí lidé začali razit cesty snahám o tzv. “ekodiktaturu”, tj. o prosazení prostředků záchrany naší planety cestou nejpřísněj
ších příkazů a zákazů, trestů a tedy “intolerance” vůči všemu ohrožujícímu sám
biologický substrát naší planety? Pravda, ve světě nepůsobí příliš dobře, že s po
dobným návrhem vystoupil v poslední době jeden z čelných, ba “oficiálních”
ideologů právě v NDR (Wolfgang Harich), tedy na staré půdě pruské, kde se
už po tři století vždy až příliš ochotně i v řadách inteligence koketovalo s tak
nebo onak skloňovanou a epitetovanou “diktaturou” (už od časů “Velkého kur
fiřta” a zejména Friedricha Velikého). Ale situace je opravdu tak vážná a času
tak málo, že by se jen proto nemělo dovolit podobný návrh lacině bagatelizovat
a apriori odmítat (ostatně nutno uznat, že na téže půdě vyrůstaly také vždy hla
vy nejbystřejší - od Kanta a Humboldta až po špičkové umělce a vědce 20. stole
tí). Říkáme to s plným vědomím toho, že už od osvícených absolutismů 17. a 18.
století i jiné diktatury začaly z důvodů velmi ušlechtilých a velmi brzy se zvrátily
v konsekvence často hrozné. Všechny diktatury a podobné monopolní režimy
sice mohou na jedné straně velkoryse organizovat, plánovat a investovat, na
druhé straně se však ukazují neschopnými udržet, neřku-li stupňovat iniciativu
prostého masového člověka. A těch je nejvíce, proto vposledu rozhoduje jejich
styl práce, ne úmysly autokratů a mocnářů, byť i byly sebe ušlechtilejší. Všech
ny diktatury a totalitní režimy vždy vyhlašují lidskému egoismu a individualis
mu velmi horlivě a nepochybně upřímnějakousi “svatou válku”jménem lidské
ho “kolektivu”, ale protože svými metodami nedovedou a ani vůbec nemohou
individuu dát hlubší náplň života, než dával epikurejský individualismus, vzni
ká tlakem monopolizované moci nanejvýš masové jen převaha jakéhosi “frus
trovaného egoismu” u miliónů, který se perspektivně ukazuje ještě horší než in
dividualismus oficiálně podporovaný, neboť chytračící individuum se pod vli
vem jakéhokoliv nepříjemného tlaku začne domnívat, že má za své “utrpení” a
potíže jakési právo se odškodňoval jakkoliv, třeba i úplně amorálními prostřed
ky. Přesto nutno návrh “ekodiktatury” dle našeho mínění brát velmi vážně už
proto, že tu aspoň zatím žádný schůdný jiný návrh podán nebyl.
Relativita domnělých jistot
Není tedy důvodu otevřeně nepřiznat, že i proti toleranci bylo a dodnes je
možno uvádět i jisté rozumné argumenty. Tyto argumenty však vesměs vychá
zejí z realistického odhadování dalekosáhlé “odcizenosti” většiny lidí od vskut
ku lidských hodnot a postojů, tedy ze stavu celkové pokleslosti a devastace
mravních hodnot: tyto argumenty možno brát vážně vzhledem k té či oné histo
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rické situaci jako jakési “argumenty z nouze”, resp. jako bolestnou terapii epi
demické choroby, ale nemění nic na skutečnosti, že výrazem a bytostnou po
třebou lidské zralosti je vždy a ve všem tolerance, nikoliv intolerance. Aniž te
dy máme recept na okamžité zavedení tolerance všude ve světě (ba domníváme
se, že takovýto recept neexistuje), nevzdáváme se přesvědčení, že rozdíly mezi
postupy tolerantními a intolerantními nejsou snad pouze obdobou rozlišování
mezi levou a pravou stranou v prostoru, nýbrž že převaha principu tolerance je
absolutní. Může být sice relativizována jistými vnějšími historickými okolnost
mi, ale ve své vlastní vnitřní podstatě relativizovatelná není, tj. zralý a uvědomě
lý člověk má vždy a v jakékoliv situaci jednoznačně stranit principu tolerance a
napomáhat jeho praktickému posílení v lidském životě (byť i pro to nejednou
konkrétně vykonat může jen málo). Ani člověk milující ideál tolerance a žijící
pro něj celou duší nemusí být v složitých společenských situacích a krizích snad
jen druhem bezmocného blouznivce a snílka, nýbrž může mít velmi střízlivě rea
listický smysl pro zákruty politiky jako právě toliko “umění možného”, tedy
nikoliv jako pouhého vyhlašování čehokoliv absolutního. Ale člověk uchváce
ný láskou k humanistickým ideálům a postojům - v tom i k tolerančním posto
jům k jinak založeným lidem - bude přece v každé konkrétní situaci jednat poně
kud jinak než pouhý macchiavelistický rutinér “umění možného”. Na jeho čin
nosti bude to znát. Velký inkvizítor podle Dostojevského i po onom otřesném
setkání s Ježíšem dále koná své řemeslo, ale polibek Ježíšův už navždy zanechá
vá na jeho tváři stopu... Člověk uchvácený ideálem tolerance sice nebude ji umět
prostě “zavést” jako běžnou normu veškerého společenského života; on se snad
i bude podílet na některých akcích intolerantních: nicméně bude při nejmenším
umět zabránit v nich nejhorším a nejcyničtějším eventualitám. Výsledek oprav
du ne čítankově efektní, ale zato reálně dosažitelný.

Racionální důvody intolerance?
I když se intolerance většinou v dějinách i dnes snaží argumentovat quasi-racionálně (např. slabostí a pomalostí tolerantních postupů, analýzou lidské po
vahy a zájmů s jejich složkami nízkými, sobeckými, ba živočišnými, tedy i s nut
ností pevně je držet na uzdě atp.), základem intolerantních postupů nikdy není
racionálno; rozumová analýza pouze dodává ex post a na objednávku fasádu
postojům dávno před tím zaujatým. Základem intolerance jsou předracionální
a iracionální momenty lidské bytosti a proto ony quasi-racionální složky intole
rantních postupů stejně vždy vystupují jen jako součást jiných struktur daných
jinak než racionální analýzou. Proto se nehodláme zabývat vyvracením způso
bů, resp. quasi-argumentů, jimiž se proti toleranci vystupovalo po dlouhé věky
minulosti a jak to v současnosti již zdiskreditováno jen doznívá. Byly to argu
menty formálně velmi racionální, ale sloužící jednak apriorně zaujatým posto
jům náboženským, zejména etablovaným mocným církevním institucím (např.
že již “jeden bůh”, tedy jeho logicky prý nutně “jedna pravda”, její jednoznačné
“zjevení” lidem, uchování jediné možné “čistoty” tohoto zjevení jednou tradicí
a jednou mocí, to vše prý i logicky vyžaduje “jednu víru”, “jedno vyznání”, proto
i myšlenkové podrobení se lidí jedněm a týmž pojmovým formulím, naopak vše
ostatní “od zlého jest”, proto musí být v zájmu spásy lidí vyhlazeno, v případě
nutnosti i mečem a ohněm - nejpověstnější v celé historii je v tomto ohledu osud
ná formulace o “jediné samospasitelné církvi”, což vše by šlo v ryze logickém
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ohledu hravě vyvrátit pouhým odkazem, že již z ohromnosti a tajemnosti zá
vratně veliké bytosti boží lze stejně logicky odvozovat i nevyčerpatelnou mno
host cest hledání boží pravdy); za druhé a často v propletenosti s tím i stejně
apriorně zaujatým postojům politickým: zde zase quasi-racionálnost ex post
sloužila nadřazenosti moci té či oné skupiny lidí nad ostatními, nebo zase na
opak argumenty macchiavelistické, které opustily říši domněle vznešeného zdů
vodňování a razily prosté právo a povinnost silnějšího a chytřejšího individua
prosadit se na úkor ostatních, pána proti rabovi, muže proti ženě atp.
Ze zmíněných quasi-racionálních argumentů pro intoleranci je nutno věno
vat poněkud větší pozornost jedinému, který není v lidstvu 20. století ještě dos
tatečně diskreditován: argumentu jednoznačnosti onoho čirého racionálna, jak
se představuje v poučkách typu dvakrát dvě je čtyři, tj. ve vědě zbavené přímých
či nepřímých ideologických vlivů. Argumentuje se tak, že jako třeba základní
matematické poučky či historická fakta, fyzikální zákonitosti či pravidla che
mických přeměn jsou naprosto jednoznačná, ničím nerelativizovatelná, tak prý
i vědecký světový názor, tj. světový názor vybudovaný na takovýchto jedno
značných tezích, nemůže být tolerantní k čemukoliv jinému, neboť ve vědě je
očividně pravda jen jedna. Tolerance byla prý krásná a ušlechtilá, pokud spolu
bojovaly ideologie s ideologiemi, tj. různé soustavy náboženské, resp. politické
či jakékoliv, nicméně nevystavěné na vědě. Tehdy prý byla tolerance dobrá, pro
tože pak mohly snáze proniknout “pokrokovější” a mohly být lépe zatlačovány
antihumánní ideologie. Ale od té doby, kdy se masovou záležitostí stala věda a
kdy je možno i všeobecný světový názor budovat na vědě, od té doby prý není
možná tolerance. Tak jako zmíněná otázka, kolik je dvakrát dvě, dává výsledek
jen a jen jeden, ničím nerelativizovatelný, tak prý i vědecký názor, vystavěný na
těchto základech, nemůže již být tolerantní k jiným světovým názorům (např.
náboženským). Podobná argumentace jev 19. a 20. století častá, ať už se oním
“vědeckým světovým názorem” myslí pozivistické či různé druhy “scientismu”
nebo soustava opírající se o dílo Karla Marxe (resp. Marxe, jeho předchůdců
typu Hegela a jeho pokračovatelů). Je pravda, že jednoznačnost vědeckých po
znatků musí vést k intoleranci “vědeckého světového názoru”? K tomu nutno
uvést předně to, že už. vzhledem k vzájemné propletenosti dějin filozofie a ně
kterých speciálních věd se i v oblasti filozofie zajisté najdou některé zcela jed
noznačné prvky (např. Aristotelovy logické zákony), jejichž opak tolerovat by
bylo podobné diskusi s duševně chorým člověkem. Ale z toho nicméně napros
to neplyne, že by dnešní představitelé “vědeckého světového názoru” měli právo
(ba jakousi svatou povinnost”) intolerantně a mocensky potlačovat jakékoliv
jiné názory filozofické či náboženské. A pokud tak činí (ať z fanatismu či z bez
zásadového oportunismu) - to ukazují dějiny posledního století velmi zřetelně,
uškodí tak především sami sobě, resp. hnutí, jemuž chtějí sloužit. Ztrátou prin
cipu diskuse změní se i myšlenky kdysi úžasné v umrtvenou, uzavřenou struk
turu, dovolávající se vědeckosti, ale podobnou spíše středověké sektě. Většina
takových lidí za nějaký čas ztratí i veškerou morálku a schopnost tvořivě myslit prostě zhloupnou a jejich dovolávání se vědy se stává tragikomédií.

Paralogismy “vědeckého světového názoru”
Příčiny tohoto krachu jsou však nejen psychologické a mravní (tj. že vyřa
zením diskusního partnera ochuzuji o princip diskuse především sebe sama a
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odsuzuji se k sterilnosti), nýbrž také filozoficko-poetické povahy: domnělé
vlastnění jedné pravdy “vědeckosti světového názoru” je opřeno o postup logic
ky chybný. Ztotožňují-li se teze “vědeckého světového názoru” (v nichž se vys
kytují pojmy “prvopočátku”, základního principu všeho jsoucna, nekonečna v
čase i prostoru aj.) s tezemi typu 2 x 2 jsou čtyři, vznikají stejně svévolné a ma
toucí výsledky, jako když se hodnota nekonečna zavede do matematických rov
nic. Jakmile klademe otázky typu “bytí vůbec”, “nadčasoprostorovosti”, “pra
základu”, tedy nejen opouštíme půdu verifikovatelnou, půdu empirie, oblast
naší práce atd. a přecházíme do oblasti, v níž není možná žádná zkušenost, ale
nenápadně se dopouštíme téže chyby, na které jsou založeny četné slavné mate
matické paradoxy: do postupu se někde nenápadně vloudila veličina “nekoneč
na” a proto výsledky jsou naprosto svévolné; např. o řadách “1-2-3-5-6...” a
“1-3-5-7...” lze stejně dobře tvrdit, že jsou stejně velké a že druhá má o polovinu
číslic méně. “Vědecký světový názor” stejně nenápadně přeskočí od poznatků
získaných prací v čase a prostoru na jakýsi fiktivní “počátek času” či “prazák
lad”, v němž domněle prý existovala jen jedna “substance”, zatímco druhá je
odvozená, pozdější, průvodní, epifenomenální atp. To vše jsou jen sebeklamy
lidského rozumu: výsledky vznikají ve skutečnosti “přísně vědeckou” abstrakcí,
ale jsou a priori podsunovány nějakým podvědomým ideologickým interesem,
resp. mocenskou pozicí. Jednou je to “bůh”, jednou “hmota” - obojí může mít
jistou cenu jako hypotéza, ale “jistotu” typu 2 x 2 - 4 to nemá a mít nemůže. Pro
to je i intolerance z pozic “vědeckého světového názoru” znakem nevědeckosti,
lépe řečeno projevem toho, co se mu v jeho struktuře dosud na vědeckosti ne
dostává. Ostatně je příznačné, že všichni opravdu velcí vědci, tj. lidé sami ve vě
dě tvořivě a úspěšně pracující, jdou zdrcující většinou i osobně velmi tolerantní,
a to i ke svým odpůrcům či lidem mimo oblast vědy, zatímco intoleranci z “pozic
světového vědeckého názoru” naopak provádějí spíše lidé sami ve vědě nepra
cující a kteří některé “poučky” vědeckého světového názoru jen převzali od ji
ných. Nemajíce potuchy o skutečných podmínkách a obtížích opravdu tvůrčí
badatelské a objevitelské práce, organizují jménem “vědeckého světového názo
ru” ve skutečnosti atmosféru, která jakoukoliv vědeckou práci nesmírně ztěžu
je: především tím trpí ono hnutí, resp. země či epocha, které tito lidé chtějí slou
žit. Ale korektury takové situace jsou stejně těžké, jako vyložit slepému, co jsou
to barvy.

Vlastní předěl mezi barbarstvím a humánností
Tím zajisté nechceme říci, že by ono velkolepé snažení o vytvoření světové
ho názoru, založeného na vědě - snažení započaté Aristotelem a vydavší nejvý
znamnější přínosy v 19. století - bylo v zásadě špatné a zcestné: naopak - považu
jeme je za jednu z nejpozoruhodnějších a nejúspěšnějších linií vývoje lidského
myšlení. Toto úsilí se daří a je na svém místě toliko tehdy, pokud samo chápe jis
té své meze a pokud samo respektuje podmínky svého dalšího rozvoje: jistot ty
pu matematických pouček a historických fakt nikdy mít nebude, mít nemůže
a ani jich nepotřebuje, protože tím by se stalo čímsi jako speciální vědou a přes
talo by být úsilím o moudrou orientaci člověka v celku dějin a vesmíru. A k pod
mínkám maximálního rozvoje “vědeckého světového názoru” patří ne intole
rance k zaostávajícím a chybujícím (ostatně: jak, podle jakého klíče je jedno
značně určit? jak se uvarovat svévole mocnější společenské pozice?), nýbrž ma
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ximální tolerance ke všem, neboť nikdy není a priori naprosto jisté, z jakých
kruhů příští pokrok snad může vzejít. Vlastní přelom v dějinách postupu lidstva
od barbarství k civilizovanosti tkví tedy nikoliv v první řadě ve vzniku vědy s je
jími ’’jistotami”, domněle intolerantními (neboť i vědy lze zneužít k barbarství
a antihumánním postupům), nýbrž přesně naopak v onom rozpoznání řady
předosvícenců a osvícenců mezi 16.-18. stoletím, vyjádřeném poprvé Descartovými slovy, že “ten, kdo myslí jinak než já, může myslit stejně dobře, ba lépe než
já”. Kdo podobnou zásadu nepřijme s celým srdcem a pokorou hledače pravdy
za své osobní životní přesvědčení, zůstává barbarem, i kdyby jinak byl jakkoliv
vědecky či pokrokově natřený, ba i kdyby měl v něčem velké zásluhy. (Stejně
ovšem, pokud se hlásí třeba ke křesťanskému přesvědčení, ale nepochopuje z
bible to základní, že Ježíš byl přímo vzorem tolerance k jinověrcům a jinak
smýšlejícím lidem.) Barbarské pozadí jakéhokoliv zpyšnělého “vlastníka prav
dy” se ostatně vždy v životě dříve či později ukáže i prakticky hluboce amorálními činy a osudnými chybami, ranami mj. i tomu, komu chce tento “vlastník
pravdy” prospět. S “vlastněním” pravdy je tomu ostatně stejně jako s vlastně
ním majetku, bohatství, věcí vůbec. Co člověka zušlechťuje, netkví v míře vlast
něných věcí, ale v tvořivé práci s kteroukoliv věcí. A podobně - jak krásně uká
zal už Lessing - “ne v pravdě, kterou člověk má, nebo domnívá se, že má, ale v
úsilí, které vynakládá, aby pravdy dosáhl, tkví hodnota člověka”.
Ne sice často, ale nicméně nikoliv výjimečně se stává, že intoleranci provozují
nejen představitelé některé politicky etablované moci, a to za pasivní či aktivní
podpory lidí duševně podvyvinutých či líných, jimž vyhovuje ono pohodlné
“vlastnění pravdy”, dále za horlivé a svým způsobem obětavé podpory povah
infantilních, tj. lidí, kteří v domnělých “jistotách” hledají náhražku za ztrace
ný otcovský dům a matčinu náruč (bez nichž se tito lidé prostě nemohou obejít bojí se samostatnosti myšlení asi jako se děti bojí samoty); stává se, že k intole
ranci se programově a ostentativně hlásí i lidé velmi nadaní, lidé schopní dosáh
nout nejednoho významného životního úspěchu (zejména v přírodních vědách,
ale i ve všech oblastech umění). K tomuto zjevu dochází (a v 19. a 20. století do
konce relativně častěji než dříve) rozmanitým způsobem a s rozmanitými dů
sledky, ale vždy je to ve svých psychologických základech jistá reakce nadprůměrnéhoducha na zmíněnou již skutečnost, že od 19. století se pod heslemtolerance a liberálně (tj. negativisticky) pojaté svobody-jak jsme již výše podrobně
ji vylíčili - skrývá jakási karikatura, pokleslý druhotvar, jehož základem je pri
mitivní egoismus a lhostejnost k ostatním lidem. Pod touto pseudotolerancí lze
uskutečnit kdejaké zločiny: právem mluví americký myslitel marxistické pro
venience Herbert Marcuse o tzv. “represivní toleranci”, tj. o situaci, za které lze
i pomoci formálně tolerantních postupů (např. svobody slova, svobody tisku
atd.) dosáhnout v široké veřejnosti obdobných účinků jako přímou represí, te
rorem, despocií (tj. atmosféry strachu, rozmachu lží a podlézavosti, posléze ja
kéhosi masového zblbnutí).
Jednostranně kázat a vychvalovat toleranci a schematicky odsuzovat jakou
koliv intoleranci by v dnešním světě, v němž největší část lidí rozumí tolerancí
něco mravně velmi nízkého a ubohého, bylo největší pošetilostí: jen by to na
hrávalo chytračení amorálnich egoistů a individuí pohodlně se vezoucích na ja
kémsi “kole dějin”, aťje natřeno jakoukoliv ideologií. Boj za toleranci v původ
ním, pravém, neodcizeném smyslu musí být chápán jako podřazená součást cel
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kového životního zápasu o pravdu a hlubší lidskost: tolerance má svůj zdravý
smysl toliko jako životní postoj lidí angažovaných a riskujících, lidí ochotných
přijmout za svůj zápas, jehož výsledek není dosud znám, lidí ochotných pro po
znanou pravdu přinést případně i osobní oběti, lidí myslivých a proto vlastně
bytostně zajímajících se i o jiné typy myšlení, a zápas s nimi, nikoliv lidí lhostej
ných k ideovým zápasům a smířených s tím, že většina lidí projevuje sklon ne
myslit vůbec. Je ohromným omylem považovat člověka intolerantního za bo
jovného, člověka tolerantního za nebojovného. Ve skutečnosti je tomu přesně
naopak: člověk intolerantní se v jádře ideového zápasu bojí, proto jej chce vy
loučit a “ukončit” mimoideovými prostředky (násilím, zneužitím moci, diktá
tem atd.), naopak člověk vpravdě tolerantní se zápasu nebojí a ideový zápas a
polemika jsou mu bytostnou potřebou; právě proto, že sije vědom své síly v tom
ohledu, štítí se použít mimoideových prostředků. S jinak smýšlejícím polemizu
je, protože se o něj v podstatě hluboce zajímá, alez téhož důvodu jej neznásilňu
je. Naopak člověk intolerantní s jinými nepolemizuje, nýbrž chce jim ze své
domněle jedině oprávněné pozice diktovat “pravdu”, protože se o jinak smýšle
jící v jádře vůbec nezajímá a potřebu skutečného ideového zápasu nemá. Proto
je na místě připomínat ona charakteristická slova Gándhího, který byl součas
ně člověkem maximálně tolerantním, nenásilným a přitom vysoce bojovným:
snažil se, aby se Indové naučili "milovat Angličany - ale nenávidět systém, který
k nám přinesli". Ostatně velmi podobně se vyjadřoval i Marx o odlišnosti nutné
nenávisti k vykořisťovatelskému systému a boji proti němu, což však dle něho
neznamená nenávidět a perzekvoval měšťáky jako lidi. Tragédií není to, že vět
šina stoupenců podobných velkých lidí nebývá schopna tak jemně nuancovat
jako vůdčí ideoví představitelé: horší a nebezpečnější je, pokud se i do “oficiál
ních” výkladů učení mistrů dostanou postoje v podstatě již pokleslé.

Je záchrana před všeobecnou apatií ještě možná?
Než přistoupíme k závěrům a prognózám, nutno tedy shrnout skutečnost ne
právě růžovou, že intolerance byla a je v dějinách zjevem mnohem častějším než
tolerance a že i tolerance - pokud se v posledních dvou třech stoletích masověji
rozšířila, tedy v podobě spíše pokleslé a perspektivně pro lidstvo záhubné (v po
době postupující vzájemné lhostejnosti) než v podobě nadějné. Co však proti to
mu dělat? Kázat, kárat, napomínat, bouřit, varovat? Dělají tak všechny možné
církve, moralisté, filozofové, umělci, četné politické strany atd., ale výsledky
jsou celkem prachudičké. To už proto, že ti, kdo by nejvíce potřebovali takové
hlasy a varování slyšet, nikdy si je poslechnout nejdou, ba jsou i proti jejich
ozvukům jakoby hermeticky uzavřeni. Největší a nejmoudřejší pozorovatelé to
hoto stavu - lidé jako Albert Schweitzer či Erich Fromm - po životě plném úsilí
vlastně již nad možnostmi do sebe uzavřené západní civilizace zlomili hůl a sna
žili se ukazovat cestu k záchraně lidstva a lidství slovem i příkladem kontaktu
s “třetím světem”, Afrikou a Asií, méně zachvácenými jevy pseudocivilizace.
Ale další vývoj v těchto koutech světa bohužel neposkytuje mnoho nadějí, že by
odtud vzešla trvalá hluboká obroda, ba spíše naopak. Mnozí žáci a odchovanci
Marxovi se domnívali, že pro podlomení ničivého egoismu stačí zbavit kapita
listy vlastnictví výrobních prostředků, zajistit každému jistotu práce a chleba
atd. Bohužel několik desetiletí pokusů o to ukazují zřetelně, že kořeny maso
vého rozšíření egoismu a individualismu (tím i vzájemné lhostejnosti lidí) lpí
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kromě toho ještě jinde a hlouběji: již v samotné dělbě práce - jak ostatně Marx
a Engels věděli, ale proti čemuž prostředky podat nedovedli a snad již v rozvinu
té industriálni společnosti vůbec není v lidských možnostech. Vrátit se k společ
nosti bez dělby práce je prostě nemožno. Je-li tedy vůbec nějaký protilék proti
ničivému rubu nutné dělby práce, musí být v něčem jiném. Kazatelství “lásky k
bližnímu”, resp. schweitzerovské“úcty k životu”se ukazuje proti postupujícímu
egoismu a ekologické devastaci malomocným. Jako jeden z prvních si T. G. Ma
saryk již koncem 19. století uvědomil, že proti devastaci lidské morálky, jak její
drastické a v novověku vždy zesilující projevy poprvé vylíčil ve spise “Sebevraž
da jako masový zjev moderní civilizace” (1881) a často i později (ostatně tento
spis zůstává dnes - po stu letech - stejně aktuální a bolestný, jako by jej psal dnes,
jen procentuální údaje se za sto let ještě prudce zhoršily), nestačí kázat morálku
a nestačí ani změnit ekonomické či politické poměry. Slyší-li člověk propadlý
lhostejnosti a cynismu o lásce k bližnímu, nestane se proto ani za mák lepší. A
změní-li se hospodářský systém, individualismus a sobecké kořistění nezmizí,
ale začnou si toliko hledat jiné cestičky.
Za “metafyzické podložení” tolerance
Podle Masaryka by opravdová tolerance (tj. život bojovný, nesmiřitelný k
omylům, slabostem, reakcionářství i karikaturám “pokroku”, ale současně ži
vot naplněný úctou ke každé lidské bytosti, život trpělivý k chybujícím, život ne
dovolující si nikdy použít proti jinak smýšlejícím prostředků zvůle, despocie,
násilnictví atd.) mohla zvítězit a masově se rozšířit toliko za předpokladu, že by
“úcta k bližnímu”, resp. “ohled na jiného” byly nějak “metafyzicky podloženy”.
Jinak řečeno: hlásáním lásky k bližnímu nebo třeba hlásáním kolektivismu, al
truismu, humanity atd. se nikdo neudělá lepším, neboť tyto etické kategorie sa
my v sobě důvod nemají, vždy lze proti nim stejně “rozumně” postavit egoistic
ký zisk, epikurejské “užití života”, “boj všech proti všem”, život pojatý jako ko
řistění, ať už jedince samého nebo malé skupiny, vzájemně se podporující party
příživníků (podle zdánlivě mravné zásady, “jak ty mně. tak já tobě”, čili mlčíme
k tomu, když krademe), případně rodiny (podle dnes časté cynické zásady “kdo
nekrade, šidí rodinu”). Hlásáním úcty či lásky k bližnímu či kolektivu se nikdo
nikdy lepším neudělal, protože toto hlásání samo neobsahuje pádný důvod k
tomu, co požaduje. Prostou odpovědí je pak: proč milovat kolektiv či lidi, když,
se po většině chovají jako bezohledná, krutá zvěř? Masaryk tento problém pod
manivě vytýčil, ale nelze říci, že by jej dokázal dořešit, tj. že by skutečně sám na
lezl racionální řešení toho, jak “metafyzicky podložit” úctu k jiným lidským by
tostem. Spíše se k tomu přiblížil stylem svého života, nikoliv však výsledky své
ho filozofování. Ostatně ne sám - toto se účinně doposud nepodařilo žádnému
filozofovi, žádnému karateli, revolucionáři, světci, reformátorovi. Katolíci ob
divují např. sv. Františka - nesporně jeden z nejzářivějších vzorů tolerantní lás
ky k bližnímu - ale jen nepatrný zlomek se z nich snaží jít aspoň trochu jeho ces
tou. Je zřejmé, že pouhé hlásání Ježíšových ideálů nestačí, aby je lidé pochopili,
jak je chápal on. Moderní doba podobně obdivuje Tolstého či Gándhího, ale
prakticky nikoho nenapadne jít jejich cestami. Lze však vůbec toleranci a lásku
k jiným lidem (včetně jinak smýšlejících) -jak chtěl Masaryk - nějak “metafyzic
ky podložit”? Domníváme se, že to možné je, i když učinit pak výsledky teoretic
kého řešení praktickou záležitostí miliónů dnešního světa se nám - upřímně ře
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čeno - jeví téměř na pomezí nemožnosti. Proč si tedy - z filozofického důvodu mám vážit jinak smýšlejícího člověka, být k němu - aniž se vzdám boje za své zá
sady - maximálně ohleduplný? Ba více: proč se mám trpělivě a pozorně zajímat
o mínění člověka úplně jinak myslícího, jinam zaměřeného, proč se mám snažit
poučit od člověka úplně jiného naturelu, zásad, duchovní provenience, konti
nentu, úplně jiných duchovních tradic? A přitom neztratit své vlastní “já”?
Domníváme se, že toto Masarykem tušené a pro záchranu lidstva proti na
prostému rozkladu v lhostejnosti teprve po jeho smrti v celé zoufalé zřetelnosti
nutné “metafyzické podložení” tolerance a bytostného zájmu o jiné lidi je možné
toliko skrze důsledné rozpracování a domýšlení filosofického m o n i s m u , t.j. vědomí o jednom jediném “oteckém” (nebo třeba “mateřském” - to
jsou zajisté jen pomocné termíny) základu všeho, co existuje, tudíž i koneckon
ců o “bratrském” poměru všeho existujícího, tudíž i o příbuznosti všeho jsoucí
ho, proto i o tom, “že ‘jinakost’ není nikdy absolutní, nýbrž je spíše jen jinou va
riantou toho, co zraje i ve mně. Lidská moudrost (a proto i filozofie jako hledá
ní této moudrosti) je koneckonců jen jedna - kdo ji hledá, hledá ji vždy tak či
onak příbuzně s tím, kdo ji hledá jinak. Proto si všichni hledající mají nejen co
říci, ale právě jen v zrcadle jinak zrající bytosti mohu snáze a lépe, tudíž rychleji
a hlouběji uskutečňovat vlastní zrání. Pravá filozofie je vždy proto buď filozo
fie dialogická - nebo žádná. K této filozofii položili první základy staří čínští
mudrci Lao-c’ a Čuang-c’, přibližně v téže době předsokratovská filozofie řecká,
zejména Tháles a Hérakleitos, v antice vrcholila Aristotelem a stoiky, ale na jiný
způsob zrála i propracováním do té doby nikde jinde neznámého vědomí, že
“bůh Izraele” je současně “bohem všech národů”, pokračovala Ježíšem a Au
gustinem, Tomášovým principem “analogia entis” a ve středověku zejména
mystikou, zvláště ženskou, aby v novověku znovu začala zejména Spinozou a
řadou jiných, aby v geniálním Leibnizovi jaksi poprvé “poznala sebe sama”, po
kračovala v Kantovi, Hegelovi a Marxovi, ve 20. století v Blochovi, Frommovi,
Buberovi a jiných. (Povšimněme si, že ponecháváme úplně stranou otázku, zda
v té době ten či onen filozof vykládal svůj monismus spíše materialisticky nebo
tzv. “idealisticky” - z hlediska našeho zkoumání je to úplně lhostejné a není to
žádná základní otázka, nýbrž jen pseudoproblém myslitelů druhého řádu nebo
nemyslivých dogmatiků, neboť i důsledný materialismus typu Marxova uzná
vá “ducha” za to hodnotově nejvyšší a důsledné náboženství pokládá tělo za
hodnotný “chrám ducha svatého”. Ostatně věda 20. století je ve stále větším
zmatku, co je to vlastně “hmota”, co “duch” - pochopitelně: neboť problém sám
je zmateně položen a dostal se do filozofie skrze scestný pokus byzantské teo
logie sloučit platónský dualismus a uzavřený systém pojmů se základními ideály
zvulgarizovaného křesťanství, do širokých mas všech dob skrze diasporu staré
ho perského dualismu, který učí lidi všech dob laciné pitomůstce: vše dobré vi
dět u sebe, vše zlé hledat u jiných...) Skrze scestnou kategorii “substance” (“pod
staty”), vzniklé mylným překladem Aristotela byzantskými teology, zaneřádil
primitivní dualismus celé evropské myšlení a řádí v něm dodnes, mj. jako dom
něle racionální zdůvodnění intolerance.
Kdyby totiž filozoficky platil jakýkoliv dualismus, resp. pluralismus
(tj. v prazákladech vesmírného bytí bylo více “substancí”, více méně rovnocen
ných a neslučitelných principů), pak by opravdu bylo vhodné hlásat a prakticky
provádět intoleranci, tj. “nesmiřitelný boj” až do úplného potření, do anihilace
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nositelů principů “zla”. Ale nej moudřejší lidé od Lao-c’ přes pěvce Bhagavadgity až k Aristotelovi a Augustinovi věděli, že zlo - o jehož síle nepochybovali a bo
ji s ním se nevyhýbali - nemá žádnou “substanci”, tj. jistý člověk se ukazuje
“zlým”, resp. opravdu působí zle ne proto, že by měl jisté “zlé lidské vlastnosti”
(nic podobného neexistuje), nýbrž že se mu jistých lidských vlastností nedostá
vá. “Vlastnost” je v principu vždy něco dobrého, “zlo” u člověka je tedy vždy
v nedostatku (řec. “stérésis”, lat. “privatio”), jistý člověk se nám jeví “zlým” pro
to, že je v tom či onom ohledu lidsky podvyvinut, tj. ne že cosi má, ale že cosi lid
ského chybí. Pokud tento nedostatek čehosi zkreslí něco existujícího, vzniká
pak jisté “odcizení” (lat. alienatio, něm. Verfremdung), tj. jistá perverze čehosi
původně lidského v cosi lidství postrádajícího, v něco zvěčnělého (reificatio,
Verdinglichung). Např. láska, jež původně byla klasickým projevem čehosi
lidsky zralého, se z lásky k lidem mění ve vázanost věcmi a tím vzniká opět ona
prázdnota, nedostatek, tedy “zlo”. Ale cokoliv, co opravdu existuje - protože
vyrostlo z jednoho monistického základu - je spolu tak či onak příbuzné. Proto
setkání s bytostí jinak myslící není setkání se “zlem”, ale setkání s bratrem. S
bratrem, který se snad vyvíjel úplně jinak, ale který právě proto mi může poskyt
nout jednak přístup k pozitivním hodnotám mně dosud neznámým, ale také ja
kési zrcadlo, podklad pro srovnání, tj. tisíceré podněty, abych v sobě samém lé
pe ocenil to, co je ve mně pozitivní (lidské, dobré, autentickým způsobem exis
tující) a co naopak je ve mně samém negativní (podvyvinuté, tedy co do lid
skosti zaostávající, “zlé”, zvěčnělé, odcizené, lidsky neautentické). Filozoficky
to dosud nejlépe vyjádřil Leibniz slavnou a málokdy chápanou větou, že “každý
má pravdu o tom, co tvrdí, a mýlí se v tom, co popírá”, tj. pokud pozitivně nenazře jinak myslícího v jeho jinakosti ne jako nepřítele, nositele démonismu,
nýbrž jako bratra jinak hledajícího. Proto Leibniz ne náhodou jako první v zá
padní civilizaci vystoupil proti tradičnímu vypínání se nad “asiatstvím” a tvrdil,
že je nutný dialog s východními kulturami, ba že Evropa vpravdě porozumí so
bě samé jen skrze podobné setkání s jinak vyzrálými civilizacemi.
Rozevřenost všemu existujícímu
V tomto smyslu však jakýkoliv dialog je nejen snad nějakou mírovou takti
kou, jak získat druhého pro sebe a prosadit svou pravdu (jak si to doposud mno
zí představují, zejména mnozí katolíci a mnozí komunisté). Opravdová “katolicita” (řec. obecnost, všeobecnost), jak ji nejhlouběji rozpracoval Augustin, zna
mená nikoliv hloupoučké uzavření se v pojmových klauzulích, jak se na ně
zmohli znalci aristotelovských definicí mezi byzantskými teology, nýbrž ro
zevřenost ke v š e m u ex i st uj íc í m u. Rovněž původní idea komunis
mu (lat. obecnost, všeobecnost) u jejich tvůrců neměla znamenat komandování
celého světa z jednoho centra (to by to s ním nutně skončilo jako se starou říší
římskou), ale rozevření se k pozitivním hodnotám všech národů a respektová
ní různosti jejich cest k jednomu společnému cíli - světa bez vykořisťování a bez
válek, bez znásilňování jiných pro jejich jinakost. Opravdový dialog je tedy ne
jen taktikou a prostředkem, ale sám jedním z cílů lidskosti, sám hodnotou, sám
i podmínkou zrání všech ostatních hodnot. Neumím-li se setkat bratrsky s jiným
v jeho jinakosti, zůstávám sám lidsky podvyvinutým ubožákem. Kdo nedbá o
vývoj jiných, ustrne především sám. Kdo zotročuje jiné, zůstane vposledu sám
otrockou duší. K tomu všemu naprosto nestačí setkání jen v oblasti ryzí racio
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nality, k tomu je třeba hlubokého zážitku identity, zážitku i citového a volního,
zážitku blízkosti jinak smýšlející bytosti. Neboť všichni, kdo poctivě hledají
pravdu a mír, ano, kdo poctivě hledají cokoliv, shledají velmi brzy jakousi
příbuznost a rádi se nejen sejdou u jednoho stolu, ale z takového setkání se i
mnoho cenného naučí. Naopak, lidé, kteří ustrnuli v pýše na cokoliv (ať na bo
hatství, moc, “západní civilizaci: na svou přináležitost k “říši svobody”, ale do
konce i kteří ustrnuli v pýše na poznanou pravdu, na přináležitost k pokroku, na
vlastní zásluhy, ba i na opozičnost, “nepodplatitelnost”, na své domnění o ja
kémsi patentovaném “kacířství” či “opozičnictví”), stávají se brzy opravdového
dialogu neschopni a mění se z apoštolů svobody a vzorů ctnosti jako Robespier
re či Saint-Just v zpychlé nositele nejstrašnější intolerance - velkým zločincem
se spíše stane apoštol kterékoliv “svaté věci”, uzavře-li se v monologu, ztratí-li
zájem o dialog s jinak myslícím, než člověk průměrný. Naopak skrze zážitek
dialogu s jinak myslícím docházíme k tomu lidsky nejvyššímu, k zážitku vesmír
né identity, tedy nejen k nějaké pojmové filozofii monismu, ale k bytostnému
prožitku jednoty, tedy k filozofii nejen myšlené, ale žité. Jen tak se filozofie sta
ne tím, čím vždy chtěla být, opravdovou “láskou k moudrosti” a “láskou z hlu
bin moudrosti”. Opravdový dialog je tedy pravým opakem jakéhokoliv relati
vismu a liberalismu, které stojí teoreticky na pluralismu a proto jejich “toleran
ce” rychle upadá v lhostejnost, schopnou vše lidské zničit daleko snáze než jaký
koliv fanatismus intolerance.
I když podle našeho mínění ono “metafyzické podložení” tolerance možné je
- v rozvinutí filozofie monismu, jež prakticky znamená bratrství všeho existují
cího a bytostnou nutnost komunikace s bytostí jinak vyvinutou (tedy s jinak
smýšlejícími vést dialog, neje potlačovat), neděláme si iluzi o brzké možnosti
praktického úspěchu. Daleko snáze by podle našeho mínění šlo ještě pokrotit
projevy nejdrastičtější intolerance, které sice mají četné recidivy, ale - pokud
jsme pozorní - od dob pádu Hitlera mají přece jen jakousi sestupnou tendenci,
resp. pokud se vyskytují, tedy jaksi “stydlivě”, nikoliv s hitlerovskou přímostí.
V tom je jakási naděje. Ale naopak pokud jde o to, čemu se dnes říká “toleran
ce” a co zdrcující většinou je jen lhostejnost lidí k sobě navzájem, k přírodě, k
budoucnosti, ba i k intoleranci, stojíme tu skoro bezradní. Jde o milióny “hod
ných” lidí... Jak se k nim dostat, když kromě vlastního žaludku zájem o nic ne
projevují, čemukoliv myslivému se a priori vyhýbají. A přitom zdaleka nejde jen
o klasické měšťáky, jak tomu bylo ještě v 19. století - dnes té apatii a konzumu
propadla i většina pracujících ve větší části světa. Není pak zcela nevysvětlitelné,
že - aby tyto masy probudili z letargie a spánku - i někteří lidé původně velmi
horliví a velmi ušlechtilých zásad začali v druhé polovině 20. století sahat k pro
středkům připomínajícím anarchisty minulého století: k únosům, umělým vy
voláváním konfliktů s policií, k zajímání rukojmí, k atentátům a vraždám, ba i k
okázalým sebevraždám. V některých případech jde snad jen o psychopaty, sna
žící se hérostratovsky lacině vejít do dějin, ale u některých lze připustit, že pů
vodní motivace u nich byly patrně ušlechtilé (Ulrika Meinhoff?). Ale ať tak či
onak, podobné akce sice na pár dní probudí velikou pozornost a roznítí zájem i
u lidí jinak úplně apatických, ale protože svou hrůzností a tvrdostí tyto činy bu
dí spíše odpor než solidárnost, velmi brzy masy pozorovatelů upadnou znova
do letargické apatie, ba ještě větší než dříve, neboť odpornost těchto abnor
málních činů vposledu jen podporuje onu ubohou normálnost konzumní spo
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lečnosti... A tak bychom mohli končit takřka vyznáním bezmoci a nemožnosti
něco změnit: aleje přece ještě jistá naděje. Protože tato apatie konzumní spo
lečnosti morálku člověka neustále zhoršuje, budou se v každé oblasti rok od ro
ku vyskytovat vždy hroznější jevy. Zejména v oblasti ničení naší planety eko
logickou devastací nastanou nepochybně velmi brzy jevy tak překvapivě dras
tické s důsledky tak děsivými (např. v oblasti nemocí), že to pravděpodobně i
nejvíce apatické lidi probudí a roznítí v nich předně strach a hrůzu, proto i váš
nivou touhu po záchraně. Pak by filozofie monismu a bratrství člověka s člově
kem a celou přírodou mohla mít úspěch podobný rozmachu kdysi raného křes
ťanství či raného socialismu. Jen nebude-li pak na záchranu již pozdě...

Poznámka redakce:
Studie Milana Machovce je převzata ze samizdatového sborníku “Problém
tolerance v dějinách a perspektivě”, který vyšel při příležitosti dvousetletého vý
ročí vydání tolerančního patentu r. 1981 v Praze. Vedle M. Machovce do sbor
níku přispěli O. Klíma, E. Bondy, J. Körner, .1 B. Čapek, J. Linhart, J. Mezník,
A. Sehnal, F. Šamalík, M. Šimsová, J. Šimsa. M. Otáhal, P. Pithart, R. Malý,
O. Mádr, R. Palouš a R. Juřica. Machovcova studie byla pak přetištěna i v prv
ním čísle PARAF z roku 1985.

Jan Koblasa: Z cyklu “Pokus o úsměv“

Hledání smyslu
Bohemicus (pseudonym)
Nakladatelství INDEX v Kolíně nad Rýnem vydalo na jaře 1985 útlou
knížečku, v kteréje shrnuto několik zamyšlení nadproblémy českosloven
ského života: autor je skryt za pseudonymem Bohemicus (Bohemicus,
Hledání smyslu a jiné úvahy z let 1978 až 1984). Je to nemnoho stránek (60),
zato však hutného obsahu, podaného často s hořkým humorem. Přetisku
jeme tu jednu z těchto miniúvah psanou sice před pěti lety, ale nicméně
stále ještě aktuální:

Rozluštěné tajemství systému
Aldous Huxley, Konec civilizace, 1931

— Kola se musí vytrvale točit, ale k tomu musí být obsluhována. Obsluhována
lidmi, kteří stojí v životě tak pevně, jako sedí kola na svých osách; lidmi s jasnými
hlavami, poslušnými, utvrzenými ve spokojenosti.
OBrien v románu George Orwella “1984”
Publikováno roku 1949

— A teď vám zodpovím svou otázku. Je to takhle: strana usiluje o mocjen ajen pro
moc samu... Tím se lišíme od všech oligarchií minulosti: víme co činíme.
Ray Bradbury, 451° Fahrenheita, 1953

— Vláda může být neschopná, vratká ve své podstatě,může si pomáhat z úzkých
šroubováním daní, to všechno je v pořádku, jen když o ní lidé nepřemýšlejí. Mír,
Montagu! Vypisuj pro lidi soutěže, ve kterých dostanou cenu za to, že se naučí
populární šlágr nebo hlavní města různých států... Namačkej do nich plno údajů,
které nejsou nebezpečné... Potom se jim bude zdát, že myslí... Jenom jim nedávej
nic tak ošemetného jako filozojti a sociologii, aby si mohli dát dohromady dvě a
dvě.

Pochopitelně, že se pokusíme objevit logiku systému, v němž žijeme.
Co člověk pochopí, to ztratí svůj nimbus nepřemožitelnosti a lze s tím
něco podnikat. Seřadil jsem za sebou citáty ze tří knih, které se formou
důmyslné fikce pokusily nahlédnout do soustrojí moderních totalitních
systémů. Aldous Huxley se ještě domníval, že vládnoucí oligarchii jde
o blaho komunity, byť i to bylo blaho blbečků, vykoupené disciplinova
nou intelektuální zdrženlivostí osvícených vládců. V Huxleyho “No
vém krásném světě“ všechno do puntíku klape, to však vůbec není naše
zkušenost. Orwell nám připadá pronikavější, chcete-li geniálnější, ale
jeho vládnoucí třída je příliš démonická, oči sejí lesknou neutuchajícím
fanatismem, chybí jí lidský rozměr našich už senilních mocnářů. A tak
se mi zdá reálsocialistické každodennosti nejbližší prostopravda kapi
tána požárníků Beattyho z Bradburyho “451° Fahrenheita” o vládě
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vratké a neschopné, jež může neomezeně vládnout jen proto, že sejí po
dařilo obrátit pozornost svých poddaných k nicotnostem, protože jim
vzala paměť a možnost zkontrolovat si stav obce.
Zakázané ovoce láká, a tak i já nekompetentní, jsem se pokusil
o malý soukromý průzkum.
Začněme tedy ne od Adama, ale od sklenice.
Od obyčejné sklenice na vodu.
Od takové, která není ani broušená, ani na ní nejsou barevní medvíd
ci.
Od sklenice, která není ani od hořčice, ani od zavařeniny.
Tož takovou sklenici v obchodě nedostanete.
Vlastněji dostanete, ale musíte mít štěstí. A není to zaviněno součas
nou nouzí na trhu ani úpadkem sklářství. Nebyla k dostání ani za Anto
nína Novotného, ani za Alexandra Dubčeka a za Gustáva Husáka
jakbysmet. Nedostatek obyčejných sklenic na vodu přežil teror padesá
tých let i oblevu let šedesátých a zdědila jej normalizační protireforma
ce. Je tedy odolný vůči výkyvům systému. Je paradoxem reálného so
cialismu. Je nepochopitelný zejména u nás, v Československu, které
přece bývalo (a snad ještě trochu je) sklářskou mocností.
Pouze konstatuji, co jsem zjistil třicetiletou spotřebitelskou praxí:
levné sklenice na vodu nejsou.
A abych nebyl k domácím producentům nespravedlivý, musím tento
příběh o sklenici dovyprávět. Jenom místo sklenic dosadíme tak řečené
kafáky. To jsou porcelánové hrnky, do nichž už naše babičky nalévaly
bílou culifindu, hrnky v kuchyni nepostradatelné, protože v nich může
te vařit i knedlíky. Jeden můj známý jel autem do Míšně, a tak jsem ho
požádal, aby mi v té kolébce evropského porcelánu ty kafáky koupil.
Vrátil se a povídal. Vyprávěl o znamenitém muzeu, kde za hodinu uzříš
porcelánovou nádheru a nevkus od Bottgerových prvopočátků roku
1709 až po moderní dnešek. Básnil o čínských vázách a rozkošných ser
visech, které by dnes, kdy každý touží po secesním ozvláštnění panelá
ků, frčely. Tvrdil, že Němci mají větší výběr zboží, jsou na zákazníky
vlídnější a pořád tam dostaneš důležité maličkosti, které už u nás vymi
zely.
— A co kafáky, připomněl jsem se.
— Jó, ty kafáky. Tak ty kafáky v Míšni taky nejsou.
— A proč?
— Vím já. Asi se jim to nevyplatí vyrábět.
Dovoluji si tedy učinit první shrnutí:
Byrokratický reálsocialismus je systém vyznačující se tím, že nedoká
že pro své občany zhotovit dostatečné množství sklenic a hrnků.
A přitom vláda neustále zasedá.
* * *
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Ano, řídící orgány jsou v permanenci. Kdyby mužstva našich federál
ních a republikových ministerstev a vůbec ústředních orgánů a aparátů
najednou vyrukovala, zachvěla by se zem. Takové množství kádrů by
nepojmulo ani Staroměstské náměstí, musela by se použít Letenská
pláň. A tyto roje řídících kádrů nalétávají v pravidelných i nepravidel
ných nájezdech na podniky, kde vyvolávají rozruch a čilou aktivitu.
Sám Antonín Kapek ji ve svém sjezdovém příspěvku ocenil:
“Obrovskou agendu představují rozbory, které v průměrné výrobní
hospodářské jednotce činí ročně kolem 2 500 stran textu a tabulek. Tuto
rozborovou činnost nepotřebují podniky a organizace k řešení vlastních
problémů a k hledání cesty ke zlepšení vlastní práce, ale (sestavují se)
především proto, aby vyhověly požadavkům nadřízených orgánů, kde
se však tyto rozbory pouze archivují. Nadměrný počet předpisů ve
všech oblastech činnosti vyvolává nejen mnohé složitosti,ale často na
prostou nepřehlednost.”
Alfou a omegou tohoto federálně zemského centrálního řízení jsou
tzv. kontroly. Těch je každý rok v každém podniku bezpočet. Poptal
jsem se známých, kteří, jak se pěkně dizislangem říká, pracují ve “struk
turách”, aby mi laskavě sdělili své zkušenosti.
Hle, co takové ministerstvo a jiné správní orgány v podniku kontro
lují. Vezměme namátkou náměty jednoho roku:
Roční účetní uzávěrka (resortní ministerská kontrola).
Hospodaření a prostředky nemocenského pojištění (obvodní správa
nemocenského pojištění).
Periodická revize hospodaření (ministerský tým 5-10 lidí, kteří se mě
síc hrabou ve všem, co lze papírově zkontrolovat — od využití strojů až
po vnitropodnikovou dopravu, od investic až po stav vkladů).
Průzkum spisové agendy (ouřada z vnitra zjistí, zda si v podniku spi
sů váží a staré nenechávají na pospas špiónům).
Právní prevence (kontrola resortního ministerstva).
Namátková kontrola fakturace (resortní min. kontrola).
Prověrka plnění opatření (opět přepadový oddíl resortního orgánu).
Kádrová práce (resortní kontrola).
Výchova a vzdělávání (resortní kontrola).
Atd. atp.
Všichni, kontrolující i kontrolovaní, mají dojem, že se něco velkého
děje. Kontrolovaní proto, že jim jde o prémie. Kontrolující proto, že tím
prokazují svoji užitečnost. Přitom hlavním měřítkem všech těchto
kontrol je: aby to všechno klapalo podle předpisů. Co je v pořádku na
papíře, je totiž výtečné i ve skutečnosti.
Jen jednu věc ta mračna nájezdníků nikdy nezjišťují, a proto též ne
zjistí: skutečné výsledky práce podniků. A tak se často stane, že podnik,
který dodává na trh neprodejné či nekvalitní zboží, vyjde z tohoto kon
trolního mlejna bez úhony.
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Je to přibližně tak, jako kdybyste si pozvali malíře, aby vám vymalo
val byt a dali mu najevo,že vás ani tak nezajímá výsledek jeho díla, jako
jeho průběh. “Moment, mistře” řekli byste, “než se do toho pustíte,
dovolte, abychom vám zkontrolovali štětku a štafle, jako i potvrzení
o požárním výcviku. Nástup je přesně v 7.00 a přestávku na oběd máte
od 12 do 12.30. Počítejte s tím, že budeme velmi přesně sledovat, jak
využíváte pracovní dobu a vy si povedete záznam o prostojích, které
budete mít, a o jejich důvodech. Jó, než začnete, předložte mi harmono
gram akcí, my si ho spolu projdeme a po jeho schválení můžete...”
Řekl by vám, že vy mu také můžete...
Jenže socialistický podnik není nějaký neuvědomělý živnostník. A
proto zahlásí: provedu!
A my si můžeme zapsat druhý poznatek:
Reálný socialismus je systém vyznačující se tím, že hodnotí činnost
jednotlivců a kolektivů nikoliv podle výsledků, ale podle formy jejich
činnosti.

* * *

Kde se ale — to mi povězte — ten velkoformalismus vzal? A jaký má
smysl, má-li jaký? Nezbláznil se tu někdo? Když může duševně onemoc
nět jedinec, proč by se nemohla minout rozumem celá vládnoucí ekipa?
Jenomže kolikrát se už v dějinách ukázalo, že za zdánlivě bláznivou
praxí se skrývá velmi banální a bohužel velmi normální motiv. Což
nebylo svého času bláznovstvím pálit obilí a kávu, ačkoliv lidé měli
o tyhle věci krajní nouzi? A přece to mělo — v soukolí tehdejšího eko
nomického systému — svou logiku, sice hamižnou a nepočestnou, ale
přece jen logiku.
Ani absurdity našeho systému nejsou dílem duševních deviantů.
Vezměme třeba fakt, že na filmy, které se lidem líbí, stojí zcela zbytečně
nekonečné fronty, přičemž hned vedle obléhaného biografu promítají
film při zcela prázdném sále — a musejí ho promítat! Totéž se děje
s knihami — vedle té, kterou si lidé prodávají pod rukou, je vydáno
deset dalších, kterých se ruka čtenáře ani nedotkne. Dává to nějaký
smysl? Jistěže dává. Kdyby tomu bylo jinak, kdyby stát ustoupil “tero
ru” kvality, přišly by stovky a tisíce jeho věrných služebníků o chleba.
Myslíte si snad, že kdyby se obnovilo svobodné proudění lidí a infor
mací, že by to vneslo do naší země nelad a zkázu? Ale ovšem že ne! Zato
by musela změnit zaměstnání hned celá armáda dohlížitelů v uniformě
i v civilu.
A teď si představte, že bychom zbavili naše podniky a závody té
direktivní kurately, pod jejíž taktovkou vše živé a podnikavé usychá. Že
bychom je hodnotili ne podle toho, jak dodržují stovky často protichůd
ných předpisů, ale podle skutečných výsledků na domácím i zahranič
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ním trhu. Co by se stalo? Našemu hospodářství by to prospělo. Co by si
však počaly ty tisíce a desetitisíce dobře placených a přednostně situo
vaných lidiček v těch majestátních budovách, které vévodí městu i spo
lečnosti? Vždyť nejméně polovinu dosavadních ministerstev byste
mohli buď rovnou zrušit, nebo redukovat na malé koordinační útvary
— a to není zdaleka všechno. Není divu, že pojem “ekonomická refor
ma’’ jim připadá stejně výhružný a buřičský jako slovo “pozemková
reforma” jihoamerickému latifundistovi. A divíte se jim? Pes, kterému
berou kost, vrčí. A chňape.
Můžeme si tedy do třetice zapsat:
Reálsocialismus je systém vyznačující se tím, že veškerá činnost spo
lečnosti je v něm podřízena jednomu nejvyššímu cíli: udržení a dalšímu
rozvoji stále bujících byrokratických struktur.
* * *
O tom, jak k tomuto stavu došlo, jak se stát, jenž měl být vládou lidu,
stal vládou nad lidem, bylo již napsáno mnoho objemných a chytrých
knih. A přece je někdy osvobodivým potěšením ohlédnout se trošku bez
respektu a vydat se napříč dobou zkratkou anekdoty.
Takovou anekdotu — podobenství napsal začátkem šedesátých let
polský spisovatel Stanislav Lem. Pojednává o cestovateli Ijonu Tichém,
kterého náhoda zanesla na planetu Pintu. Na této planetě se dějí divné
věci. Obyvatelé si zde musejí postupně zvykat na trvalý život ve vodě a
pintijský stát se je snaží převychovat na — ryby!
Kdysi planetu Pintu soužily horké větry a vědci dokazovali, že by se
její povrch mohl proměnit v poušť. Proto byl vypracován rozsáhlý za
vodňovací projekt. Byly zřízeny příslušné instituce a kontrolní správy.
Ale i přitom, když výstavba sítě umělých vodních kanálů a nádrží byla
skončena, nepodařilo se kanceláře zlikvidovat. Působily dále a Pintu
čím dál tím víc zavodňovaly. Došlo k tomu — vyprávěl místní učenec
Ijonu Tichému — že to, co jsme chtěli ovládnout my, ovládlo nás.
Nuže před šedesáti lety vznikla v Rusku po revolučním převratu přís
ně centralistická státní organizace, jež si dala za úkol zprůmyslnit za
ostalou, poloasijskou zemi. Provedla to způsobem, při němž přišly o ži
vot miliony lidí, ale zdařilo se jí to. Když svůj, řekli bychom národní
úkol splnila, nerozpustila se, ani se neproměnila v moderní demokratic
kou správu. “Zavodňuje”, chcete-li, “centralizuje” dál — a to v národ
ním i v mezinárodním měřítku. A “převychovává” lidi ke svému obra
zu.
Je to stát (s četnými odnožemi), jenž se vymknul kontrole svých
občanů. Každý z nás sám o sobě se cítí bezmocný vůči setrvačnému
pohybu té ohromné hmoty.
A přece existuje způsob, jak znovu zkrotit odcizenou moc, jak obno
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vit občanskou a národní svrchovanost. Ten způsob je tím skutečným,
tím pravým rozluštěním systému. Jmenuje se solidarita. S malým i
velkým “s”.
Srpen 1981

A nakonec ještě několik řádek z poslední eseje nadepsané “Pravověrní a
věrní". Je z jara 1984 a jde v ní nejen o úskalífanatismu a ošidnost soudů
vyvěrajících z hořkosti, ale i o neumořitelnostjednoho starého evropského
— a našeho — snu, kterého není možno se vzdát.

Hořkost je špatným rádcem hodnocení. Zklamaní hledají viníka a
obvykle ho dopadnou. Kvůli Hitlerovi byl svého času vydán kulturní
zatykač na Nietzscheho. A za Stalina a jeho čeleď je dnes volán před
soud Marx. Ne že by v Marxově pojetí dějin a v jeho projektu nebylo
cosi zásadně nedostačivého a nebezpečného. Jenže každému příliš smě
lému a tudíž jednostrannému mysliteli hrozí, že se najde Smerďakov,
který si jeho úvahy vyloží jako návod k vraždě.
To už je ale jiná historie. Nám však jde pořád o ten starý evropský
sen.
Ano, o ten starý sen.
Takto o něm hovořil jeden nepravověrný pravověrný z tribuny
4. sjezdu čs. spisovatelů v roce 1967:
“Nekulturní politika vyvolává ohniska bojů o svobodu a je ještě ura
žena tím, že se o tom pořád mluví... Je uražena tím, co lidé vypovídají,
ale místo aby změnila to, co lidé vidí, chce jim pořád vyměňovat oči. A
zatím uniká do času to, co jediné je hodno patosu všech, to je ten sen
o vládě, která bude totožná s občanem, a o občanu, jenž si vládne téměř
sám. Je uskutečnitelný ten sen?’’
Nevím, odpověděl si před sedmnácti lety řečník.
Ani my to dnes nevíme. Nikdo to neví.
A přece je ten sen stále přítomný, je živý. Nevejde se do žádné ideolo
gické maštale. A nežádá od nikoho ani příspěvky, ani pravověmost.
Můžeme mu být pouze věrní.
Není to přece cizí sen. Je náš, je zdejší.
Je to sen našeho mládí, které si přece nenaprogramovalo hrbení hřbe
tu.
Je to sen naší dospělosti, protože rodiče si nepřejí mít z dětí nevolní
ky.
Je to sen, kterého se ani poctivě nemůžeme vzdát,protože jen když
jsme se mu přibližovali, začalo se naší zemi dařit.
Přemnozí rozumové nám praví, že je to všechno marnost nad mar
nost.
Ale i srdce má své důvody, o kterých tihle rozumové nevědí zhola nic.
Přečtěte si to v Pascalovi, pánové!
Jaro 1984
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Utrpení starého Werthera
Oldřich Mikulášek
Sepsal jsem tento text na podnět
a téma začínajícího autora, který
si vzhledem k svému věku netroufal
na tuto látku a vyprávěl mi nezištně
o trápení svého žijícího předka.
Vděčím mu i za poučení o některých
věcech tohoto času, který mi poněkud
uniká, neboť jsem vyvržen
na jeho okraj.

Motto:
Blázen, kdo hledá lásku.
Nalézá nás — tak úslužně.
A nastavuje dlaň.
Když prší hned zrána,
je to vždycky špatné znamení,
znamení sesuvů,
z hlediska deště zcela bezvýznamných —
ale což prším snad já?
Kdežto z hlediska slečny,
zvláště ortopedické,
a s italským deštníčkem,
budou mít majitelé černých padáků
zacloněný výhled
a urputně se upnou na míjející štěstí
jejích nohou ve stálém sporu
zde je lépe je klásti přes sebe
nebo od...

Chodníky vlhnou dojetím
nad mou svěží, jitřní úvahou
z výše balkónu
hodného aspoň osmi Julií,
a popelnice s odpadky jsou připraveny
k odvozu na své pohřebiště.

Z jejich hlediska
je to vyhlídka na dým spalovny, pokud jde o jejich duši,
dým se unese na mracích, z nichž zaprší
a tak dále,
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ovšem jsou tu ještě trapné pozůstatky
zesnulých věcí,
odsouzených k proměně jiných,
budoucích odpadků,
ale odpadků není nikdy dost,
máme-li být aspoň chvilku
a aspoň někdy čistí
v tom kolotání světa.

Hle, ze stromu židle, na níž sedím,
než mi ji podtrhnou,
a řeziny a důvěrné hučení v kamnech
a teplo sálavé, v němž ke kůži lne kůže,
posléze chlad a osiřelé,
mútné proudy lávy veškerých Pompejí
s přesnými odlitky věčných milenců.
Jsem sice rovněž odpadek,
už pro ztuhlost stylu,
neboť jsem denně škrcen najatými límci,
žel, živý dost,
abych se mohl sledovat
na závratné dráze k vlastní spalovně
a vlastní popelnici,
ve které by se vyjímala květina
velmi žlutá, řečeno hýřivá —
ale napadne to vůbec někoho?

Snad abych se tedy někoho zeptal,
někoho, kdo je mi drahý jako náhradní díl
držiteli vyšeptalého ševroletu,
který přece jen rychleji cílí k smrti
než chromí pěšáci,
a tak zvedám to zvíře,
uvázané stále na šňůře,
ale jež si může přece jen kdy chce a jak chce
zavrčet, štěknout, zakňučet,
je však i celé hladké, hlaďounké tolika stisky,
i ulísané sladkými řečmi —
z jeho hlediska je těch slov příliš mnoho,
aby z nich nevyklouzl člověk
jako z velkého kabátu,
a zase málo, aby se tam vešla celá duše —
zvedám tedy to trpělivé zvíře,
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zrána ještě orosené tichem,
a říkám, co když umřu,
paní,
zdalipak koupíte zlatou růži na mou rakev
za předposlední peníze v punčoše — na rtěnku
a pak později růži ještě žárlivější
do mé popelnice,
aby se měla čím potěšit
ve své odloučenosti?
Hned jsem věděl, že to není ono,
že takhle náhle umřít je nouzový východ z kina,
a že lidé mohou klidně dodělávat
na zbujení tkáně a smyslů,
cholesterol a jiné srdce bolení,
ale láká je — střídavě, občas i často —
představa nebytí, skrápěného slzami té,
která je zlákala do představ
nepředstavitelného bytí bez ní,
což z hlediska nebytí je holý nesmysl —
zvláště domnívati se, že na skále
se neuchytí břízka.

(Nebožtík, zalévaný vdovou,
je humus příštích lásek.
Nic není zcela mrtvo.
A náhrobek s andělem se stává
podstavcem pro švarného čerta.
Bůh je chytrý. A snáší smrt
jen jako metaře pro ještě špinavější hejble.
Neb žít je nutno — byť sebehůř
— říká on —
už pro jeho prý spásu a znovuzrození
z našich nespočetných kukel
budoucích třepotavých duší.)
Tak jsem se to snažil rychle zamluvit
a pravil jsem jí s jistou vroucností v hlase,
že jsem včera viděl v každém plášti
jen ten její, co mne ovanul
vůní smokvoňového těla
(aniž jsem sotva tušil, proč smokvoňového),
a taky, že bych byl rád srdcem
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ve zvonu její sukně —
něco tak triviálního.

A pak mi došlo po těch nočních lahvích
s ranami běd a zátek
a v opileckém záchvatu střízlivé jasnovidnosti,
že jsem dávno uhranut tou sukniční hranou
v různém řasení a instrumentaci —
a že je ludra, když mi zahla,
což byla z jejího hlediska ode mne neomalenost,
protože se nechtěla ze svého hlediska
pouze mačkat s další ženou v mém srdci,
nýbrž s třemi muži ve svém —
s jedním chleba jisti
s druhým víno piti
a třetím nechati si uši zaléhati —
řekla však smířlivě,
že to bylo stejně úplně jinak,
a zahalila se do kožišin
na schválně nahém těle —
což poznám i na dálku podle chvění srsti
náhle ožívajících zvířat.
Tak tedy ještě jednou dětičky, a sborem:
bylo to stejně úplně jinak!
To je ovšem kádrový výrok
nikoli nějaká fádní hůl o dvou koncích,
nýbrž kouzelnická hůlčička,
rozkmitaná hbitými prsty do vějíře,
který nic nezakrývá prudkým prázdnem
své všudypřítomnosti —
ale je krásný; proč se nenosí?
Můj ty Bože!
(To zvolání je autentické
a od onoho začínajícího autora.)
Můj ty Bože!
(To jsem zas od něho opsal.)
Což není vždycky všechno stejně úplně jinak?
(Stiskněte příteli hrdlo ze strachu,
aby si neublížil řečmi,
on vydechne duši a už nikdy nepochopí,
že jste to myslil dobře.)
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Chtěl jsem jí tedy říci, že z hlediska černé mušle
do které hází slova jako do forbesu,
zarachotí na druhé straně jejího Tichého oceánu
všecko jiné, jen ne dvaatřicet mincí
s uřezanou vladařovou hlavou —
a z hlediska ještě černějšího naslouchátka
to byl její milovaný dech (i po plombování zubu),
který kdysi zamžíval mou tvář,
tvář starého Werthera,
příliš dlouho umírajícího na to,
co se tak pořád zve láskou —
aby kdy umřel na něco jiného
než na skrčeninu.
Chtěl jsem jí říci, že je čehosi líto,
jako ptáčka, který vždycky skočí na lůj,
i když už je dávno dějinami žluklý,
takže i Šalamoun, ústa samý šrám
od svého prozpěvování,
se směje do alelujá.
Ale řekl jsem (jak se mi ty láhve,
zvané pistole,
zastřelovaly pozvolna a dlouze do hlavy),
tak jsem jí tedy řekl, celý popletený —
deštěm, který zrána nevěstí nic dobrého,
popelnicemi a chodníkem, zvlhlým mým dojetím,
tak jsem jí tedy řekl, paní
co vám mám vlastně říct,
drahá paní,
co vám mám říct,
když už nevím, co vám mám říct?

Snad jen ještě,
že krása je pohřížena v sebe
a vybízí k rychlé spotřebě
snadno zkazitelného zboží —
krom obrazů, soch, hudby a básní,
kterým je líto čehosi, co zemře,
neb vše je jen jednou —
leč láska, láska, ta hledá ohniště,
aby se spálila —
a díru do komína k očazení duše...
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A tak jsme zase u té spalovny,
jsem plný odpadků, sám odpadek,
žel, živý dost, abych si Sel sám na pohřeb —
tedy, abych vás miloval,
má bezúhonná paní,
s vašimi zase odpadky,
s mírnou, tak sladkou hnilobnou vůní
našeho času
a s trapným rozhovorem v to ráno všech rán.

Neboť všechno bylo
a je
a bude vždycky
stejně úplně jinak.
I s city: jak tichá zvěř za zimy
tisknou se k sobě na opuštěné pláni
a nechápou, co všechno pohřbil sníh...

O, neplačte lidé,
nad pošetilostí stáří,
neb ona v tom věku
jakousi je i ctí!
Utrpení starého Werthera vzniklo v 70. letech a bylo vydáno ve sbírce Žebro
Adamovo v roce 1981.

Jak se stali z Maďarů čeští vlastenci
Antonín Měšťan, Freiburg i. Br.

V roce 1781 vydal císař Josef II. ve Vídni tzv. toleranční patent, který
v Rakousku, v Čechách a na Moravě umožnil, aby se obyvatelstvo mohlo
přihlásit k nekatolickému vyznání. Až do té doby musel být každý obyvatel
těchto zemí katolík a tolerováni byli pouze židé. Císařský patent dával
možnost přihlásit se k luteránské nebo kalvínské církvi. Na území uher
ského království, které rovněž podléhalo Habsburkům ve Vídni, byla před
rokem 1781 značně větší náboženská svoboda než v západní polovině po
dunajské monarchie. V Uhrách se obyvatelé mohli hlásit nejen ke katolic
kému náboženství, nýbrž také k luteránům, kalvínům a unitářům: kromě
toho byli ovšem tolerováni i židé.
N řadách českého obyvatelstva, kterého tehdy bylo asi šest miliónů,
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byl před rokem 1781 určitý počet tajných nekatolíků. Z větší části šlo
o zbytky naprosté protestantské většiny českého národa, který byl od
roku 1621 — po prohraném českém povstání proti Habsburkům —
intenzívně pokatoličťován, často násilným způsobem. Po vyhlášení
tolerančního patentu se přihlásilo k protestantům asi padesát tisíc
Čechů, což nebylo ani jedno procento obyvatelstva. Habsburkům a
katolické církvi se tedy podařilo za půldruhého století z protestantské
většiny Čechů udělat nepatrnou protestantskou menšinu.
Oněch padesát tisíc Čechů, kteří se po roce 1781 prohlásili za nekato
líky, se mohlo rozhodnout mezi luteránskou a kalvínskou (reformo
vanou) církví. V podstatě všichni se stali kalvíny. Bylo to především
proto, že nejaktivnější část českých protestantů z doby před rokem
1621 patřila k Jednotě bratrské, která tehdy už dávno přešla na kalvínské věroučné pozice a v exilu na nich po roce 1621 setrvala. Kromě toho
působil i tlak z Vídně, neboť císařský dvůr si nepřál, aby v sousedství
luteránského Pruska a Saska vznikla v Čechách a na Moravě luteránská
“pátá kolona“, která by vzhlížela k luteránskému pruskému králi
v Berlíně jako ke svému přirozenému ochránci před katolickou Vídní.
Padesát tisíc českých protestantů kalvínského směru potřebovalo
značný počet kalvínských duchovních, neboťjednotlivé české kalvínské
osady byly roztroušeny na velkém území Čech a Moravy. Úřady ve Víd
ni byly ochotny za kalvínské duchovní v českých zemích uznat jen
habsburské poddané, takže se čeští kalvíni museli obrátit se žádostí
o kněze pouze na kalvínskou církev v Uhrách. V Uhrách patřili ke kal
vínské církvi především Maďaři ve východní části země. Ke kalvínské
církvi se sice v Uhrách hlásil také malý počet Slováků, jazykově velmi
blízkých Čechům, z jejich řad však nebylo možné získat potřebný počet
duchovních pro službu v Čechách a na Moravě. Zbývali tedy jen ma
ďarští kalvínští duchovní, kteří by byli ochotni odejít do českých zemí a
naučit se česky, jazyku, který je naprosto nepodobný maďarštině. Ne
můžeme se divit, že uchazeči o místa duchovních v Čechách se moc
nehrnuli. Přesto však se už v roce 1782, tedy rok po vydání tolerančního
patentu, našlo pět maďarských reformovaných kazatelů, kteří dobro
volně odešli do Čech a na Moravu. (1)
Je zajímavé, že čeští nekatolíci byli tak silně kalvínsky orientováni,
že odmítali slovenské luteránské kněze, kteří mohli kázat česky, a dávali
přednost maďarským reformovaným kazatelům, kteří češtinu neovlá
dali. V Šaryšském Potoku byly narychlo zřízeny kursy češtiny, které
v tomto východomaďarském intelektuálním středisku kalvínů měly
pomoci připravit větší počet maďarských kalvínských duchovních pro
činnost mezi Čechy. Málokdy se však studenti stačili naučit dobře čes
ky, neboť velký nedostatek kalvínských duchovních v českých zemích
si vynucoval, aby maďarští duchovní odcházeli do Čech ihned, jakmile
vykonali nejnutnější bohoslovecké zkoušky.
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Hned mezi prvními maďarskými bohoslovci, kteří přišli do Čech, se
vyskytli jedinci, kteří se přimkli k českému národu. Naučili se dokonale
česky, začali psát knihy v češtině a stali se příslušníky české intelektuální
elity. Některé rody maďarských kalvínů hrají v českém kulturním a
vědeckém životě význačnou roli dodnes — stačí uvést jméno významnégo teologa historika, profesora pražské protestantské Komenského
bohoslovecké fakulty, doktora Amedeo Molnára. Jeho předek, Péter
Molnár, přišel do Čech jako maďarský kalvínský pastor brzy po vydání
tolerančního patentu (byl potvrzen do funkce kazatele v Lozících
u Chrudimi dne 11. června 1783).
Někteří maďarští pastoři se dostali do bohatých českých sborů
v úrodném Polabí, většina českých kalvínů však žila v chudých horna
tých oblastech Čech a Moravy. Maďarští duchovní těchto sborů museli
snášet nedostatek se svými svěřenci a je třeba říct, že v naprosté většině
vytrvali a snažili se jak o duchovní tak i hmotné povznesení svých farníků. V létech 1782-1784 podléhali kalvínští duchovní v českých zemích
superintendatuře v uherském Miškolci. Teprve v roce 1784 byla zřízena
samostatná reformovaná superintendatura pro Čechy a Moravu, která
však měla ještě dost dlouho většinu maďarských duchovních. Prvním
superintendentem byl ostatně Maďar, Ferenc Kovács, a také další
superintendenti byli až do roku 1820 Maďaři.
Ve vesnicích, v nichž působili maďarští kazatelé, se brzy začaly psát
kroniky. Psali je maďarští kazatelé, ze začátku často za pomoci vzděla
nějších českých sedláků, neboť duchovní ještě neovládali dobře češtinu.
Z takové kroniky chudé obce Telecí nedaleko Poličky na Českomorav
ské vysočině čerpala informace pro svá literární díla významná česká
spisovatelka Teréza Nováková (1853-1912).
Většina maďarských pastorů si zamilovala své české svěřence. Tak
pastor János Inczédy z chudé vesnice Růžďka na Valašsku na Moravě
psal superintendentovi dne 3. ledna 1788: “Lituji ten lid z duše... Nemo
hu vyjádřit, jak mě ten lid má rád a takéjá jej.“(2) Četné rodiny, například
Tardy, Nagy, Molnár, Szalatnay a jiné, žijí v českých zemích dodnes a
ačkoli si zachovaly povědomí maďarského původu, zcela splynuly s čes
kým národem. Tyto rodiny maďarských pastorů se obracely na bohatší
krajany v Uhrách a žádaly je o podporu pro české farníky. Tak v roce
1787 byla uspořádána v Uhrách velká peněžní sbírka ve prospěch čes
kých kalvínů na Moravě.
V posledním desetiletí 18. století se začínají maďarští pastoři odvažo
vat psát náboženská díla česky. Překládají také maďarská teologická
díla do češtiny a někdy dokonce překládají německé knihy z maďar
ských překladů do češtiny (například kalvínský tzv. Heidelberský kate
chismus). Je znám i český překlad francouzské “Historie písem svatých”
od J. F. Osterwalda, který z maďarské úpravy pořídil a v Praze vydal
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v roce 1807 pastor J. Végh. (3) Někdy pomáhali při překladech do češtiny
i známí čeští literáti, tak tzv. Helvetskou konfesi pomáhal Josefu Szalayovi překládat Václav Matěj Kramerius (dílo vyšlo 1784). Maďarští
kalvíni měli v obzvláštní úctě českobratrského teologa, filozofa a teore
tika pedagogiky 17. století Jana Amose Komenského — mimo jiné i
proto, že v letech 1650-1654 působil na kalvínské maďarské vysoké ško
le v Šaryšském Potoku. (4) Spisy Komenského také maďarští pastoři
v českých zemích usilovně propagovali. Zvláště zdůrazňovali Komen
ského slova o tom, že se vláda věcí navrátí do rukou českého lidu. Brzy
začali být maďarští pastoři hrdi na minulost českého národa — tak pas
tor Végh napsal v roce 1819, že začátkem 17. století “snad žádný národ
na světě neměl tolik krásných knih jako v tomto období Češi”.
Végh se spřátelil s Karlem Rafaelem Ungarem a Jiljím Chládkem,
později takés Janem Nejedlým a jinými tzv. obrozenci. Véghovu češtinu
chválil i vynikající český filolog Josef Dobrovský. Jiný maďarský pas
tor, Jan Szalatnay, psal české básně a zanechal zajímavé paměti. (5)
Jeho česky psané modlitby vyšly v roce 1796 a byly pak vydány ještě
čtyřikrát, naposledy v roce 1896. Jiní maďarští pastoři kupovali pro své
farníky české knihy — tak István Beréti v Chlebech na Poděbradsku
objednal r. 1791 čtyři exempláře Pelclovy “Kroniky české”.
Od roku 1782 odcházejí stále častěji děti českých kalvínů na studia
do Uher. Maďarští pastoři v Čechách jim často opatřovali uherská
stipendia. Češi studovali hlavně v Šaryšském Potoku — v letech 18001836 jich tam vystudovalo 52. V Debrecíně jich v letech 1801-1828 vy
studovalo 26, v Pápě celkem 33. Do roku 1848 jich v těchto uherských
městech studovalo 113. (6) Většinou se po skončení studií vrátili do čes
kých zemí a působili na různých místech. Zvláštní je případ Josefa Roz
tomilého z Boskovic na Moravě, narozeného r. 1821. Studoval v letech
1839-1844 v Debrecíně, pomaďarštil se, změnil si jméno na Dicsöfi a za
maďarského povstání v roce 1848 byl vyslán maďarským povstaleckým
ministrem školství J. Eötvösem do západní Evropy, aby se tam seznámil
se vzděláváním učitelů.
Syn maďarského pastora v Libicích Gerson Šoltész studoval v Pápě
v Uhrách, stal se však českým spisovatelem a přispíval v letech 1839-43
do České včely. V Lučenci v tehdejších Uhrách vystudoval také pastor
Václav Karafiát. Stal se autorem modliteb, kterým se pak říkalo “karafiátky”. Od roku 1812 studoval na evangelickém lyceu v Bratislavě, kde
byl spolužákem historika Františka Palackého (Palacký se o něm zmi
ňuje ve svém životopise). (7) Lyceum sice bylo luteránské, ale přijímalo
také kalvínské studenty.
* * *
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V druhé polovině 19. století a zvláště pak ve 20. století se vytvořilo jak
mezi Čechy tak i mezi Maďary přesvědčení, že mezi oběma národy ne
existují žádné užší vztahy. V neinformovaných širokých kruzích veřej
nosti obou národů dokonce převládal názor, že mezi Čechy a Maďary
existuje jakési “přirozené” nepřátelství. Tento pozdní a ničím nepodlo
žený předsudek ukazuje, jak nebezpečné jsou náhle vznikající naciona
listické animozity. Obětavá činnost maďarských reformovaných pasto
rů koncem 18. století a na začátku 19. století v českých zemích dokazuje,
že ve skutečnosti se dá spíš mluvit o tradicích česko-maďarského přátel
ství v minulosti. Z četných rodin maďarských pastorů vzešli čeští vlas
tenci, kteří neviděli ve splynutí s českým národem žádný protimaďarský
čin.
Stejně významnou úlohu sehráli ostatně četní Češi, z nichž se stali
významní příslušníci maďarského národa. I o této kapitole vzájemných
styků by bylo třeba jednou napsat pár slov.

Poznámky:
1. Richard Pražák, “Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození”,
Opera Universitatis Purkynianae Brunensis č. 83, Praha 1962, str. 51.
2. Cit. práce R. Pražáka, str. 92.
3. Ferdinand Hrejsa, “Jan Végh. K 1501etému výročí tolerance,” Praha 1930,
str. 80.
4. Maďarští pastoři v českých zemích byli ovšem na přelomu 18. a 19. století
o působení Komenského v Šaryšském Potoku informováni jen nedostatečně.
Teprve ve 20. století se stal pobyt Komenského v Uhrách předmětem vědeckého
výzkumu, zejména v knize Lajose Rácze “Comenius Sárospatakon”, Budapešť
1931.
5. Ferdinand Hrejsa otiskl Szalatnayovy paměti spolu s některými jeho básněmi
v práci “Jan Szalatnay a jeho paměti z doby toleranční”, Praha 1931.
6. Údaje zjistil v maďarských a českých archívech R. Pražák a uveřejnil je v cit.
práci — viz. pozn. 1 —, zejména na str. 143.
7. Marie Červinková-Riegrová, “Vlastní životopis Františka Palackého”,
Praha 1885, str. 11.
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Sociální pozadí polsko-československého
vztahu
Jaroslav Krejčí, Lancaster
Projev na kongresu Polské kultury v zahraničí, který se konal ve dnech
16.-20. září 1985 v Polském domě v Londýně. Autor se zúčastnil v zastou
pení čs. Společnosti pro vědy a umění.
V krátkém projevu nemohu jít do podrobností daného tématu; toto
by si vyžádalo větší monografii. Místo toho nastíním okolnosti, které
polsko-československý vztah podmiňovaly, činíce jej někdy více a ně
kdy méně přátelský.
Vztah mezi národy je podmiňován okolnostmi, které lze shrnout do
čtyř základních bodů: kultura, sociální a politická struktura, mentalita
neboli národní charakter a geopolitika. Předem je těžko říci, která
z těchto okolností je nejdůležitější. V konkrétním případě kterákoli
z nich může hrát různě významnou roli a její intenzita se také v průběhu
času může měnit.
Pohlédněme z tohoto hlediska na historii polsko-československého
vztahu.
Poté, co Poláci, Češi a Slováci byli včleněni do západní, latinskokřestanské civilizace, rozdíly v jejich kultuře a většinou taky v sociální
kultuře byly v podstatě nepatrné, a to až do 15. století, kdy v Čechách
husité zahájili proces, který — viděno z celoevropského hlediska — lze
nazvat protoreformací.
Mezitím začaly působit, a to v opačném směru, dva faktory, jeden
strukturní a druhý geopolitický. V průběhu 13. a 14. století se země
České koruny urbanizovaly, a to mnohem více, než se tak stalo v Polsku.
Ve 14. století Polsko zahájilo svůj první geopolitický posun, a to v tom
to případě směrem na východ. Polské zisky na východě a ztráty na zá
padě posílily převážně venkovský ráz polské společnosti. Naproti tomu
v českých zemích městský živel nejen vzrůstal, ale taky se do značné mí
ry poslovanštil. Tak se v českých zemích na rozdíl od Polska vytvořil
silný třetí stav, který se stal významnou složkou českého etnického ná
roda.
Šestnácté století opět oba národy poněkud sblížilo, a to zejména
v kulturní oblasti; v českých zemích i v Polsku se šířila renesance i refor
mace. Ale jen pro Čechy reformace vyústila tragicky. Naproti tomu
nevolnictví, které se v té době obnovilo v zemích střední Evropy na vý
chod od Labe, bylo tužší v Polsku.
V sedmnáctém století byl český stát vymazán z mapy Evropy a Du
najská pánev se stala geopolitickou dominantou českého národa. Na
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proti tomu polská aristokratická republika nebyla ve svých velmocen
ských snahách bez úspěchů. Její nápor na Moskvu a zápas o Ukrajinu jí
dal odlišnou geopolitickou orientaci od naší.
Leč na sklonku 18. století Polsko jakožto stát rovněž zmizelo z mapy
Evropy. Tak s ohledem na svůj politický status se oba národy opět sblí
žily. Ale dva podstatné rozdíly zůstaly: Za prvé, velmoc, která obsadila
Čechy, se nejprve identifikovala s římským katolicismem a později
s němectvím. Pro Čechy tehdy žádné jiné ohrožení nepřicházelo v úva
hu. Naproti tomu Poláci měli co činit s třemi okupačními mocnostmi.
Nejnebezpečnější z nich se jevilo Rusko a nejméně nebezpečné Rakous
ko. To však současně ovládalo české země a při své germanofilské
orientaci stálo v cestě českých snah politických.
Za druhé se vytvořily výrazné rozdíly ve společenské struktuře obou
národů. Zatímco mezi Poláky v podstatě přežívalo šlechticko-selské
rozvrstvení, v české společnosti znovu zesílil střední stav, který se sou
časně stal hlavním nositelem národních aspirací.
Za takových okolností nebylo mnoho příležitostí k vzájemným sym
patiím. Nejvíce oboustranného porozumění bylo mezi Čechy a Poláky
v pruském záboru; odpor proti germanizaci byl spojujícím činitelem.
Češi však neměli bezprostřední důvod sdílet protiruskou averzi Poláků
v kongresovce. Naproti tomu haličtí Poláci stěží chápali, proč Češi ne
mohli nalézt lepší vztah k habsburskému soustátí.
V období cizí nadvlády se také jasně projevily rozdíly v mentalitě
mezi oběma národy. Polská účast v napoleonských válkách a řetěz protiruských povstání kontrastoval s poddajným chováním Čechů v té
době. Jakkoli chceme hodnotit tento rozdíl z morálního hlediska, mu
síme si uvědomit, že vyjadřoval zásadnější rozdíl povah, rozdíl, který se
promítal do mnoha jiných životních projevů.
Když už jsme se dotkli tohoto citlivého boduje třeba též připome
nout, že povahový rozdíl mezi Čechy a Poláky se neprojevoval stejně ve
všech vrstvách obyvatelstva. U Poláků byly mezi vyššími a nižšími vrst
vami mnohem větší variace v politické angažovanosti než u Čechů.
Obnovení polského státu a vytvoření Československé republiky na
značovalo možnost vzájemného sblížení. Leč Poláci nadále spatřovali
hlavní nebezpečí v Rusku, zatímco Češi byli po nějaký čas nejvíce zauja
ti možnou restaurací Habsburků. Velikost nebezpečí hrozícího z Ně
mecka byla v obou případech oceněna příliš pozdě, než aby mohla být
učiněna odpovídající opatření. Poláci spoléhali hlavně na sebe, zatímco
Češi hledali pomoc ve Francii, a když se situace přiostřovala, s jistým
váháním též v Sovětském svazu, což nemohlo než podráždit polského
souseda. Kromě toho rozdílný politický režim v Polsku a Českosloven
sku a neshoda o kousek země ve východním Slezsku znemožňovaly sblí
žení těchto dvou pozdějších obětí nacistické agrese.

71

Druhá světová válka skončila obnovením Polska a Československa
jako národnostně jednolitých států. Polsko bylo posunuto na západ a
Československo se muselo vzdát své nejvýchodnější oblasti. Po krát
kém přechodném období, během něhož tradiční rozdíly v sociální
struktuře, mentalitě a geopolitické orientaci znovu vzplanuly, byly obě
země vystaveny násilné sovětizaci.
Proti své vůli byly oba národy vtěsnány do svěrací kazajky cizí civili
zace a musely přijmout politický režim, který měl dalekosáhlé strukturní
důsledky. Nastal proces, který začal stírat rozdíly vytvořené během dří
vějších pěti století.
Důsledky tohoto procesu jsou zřetelné v kultuře, sociální struktuře a
geopolitice. Nejméně se změnila mentalita. Než tady taky došlo k vý
znamným změnám, ač dosud není jasné, zda tyto změny působí v obou
případech stejným směrem.
V kulturní oblasti dochází ke sblížení v tom, že v obou národech roste
vědomí přináležitosti k západní civilizaci, která se vyznačuje širokým
okruhem osobních svobod a dalekosáhlým pluralismem. Tady je však
také jeden podstatný rozdíl, a to role katolické církve, která je kulturní
dominantou v Polsku. Zde jsou však historické rozdíly příliš silné, než
aby se situace vyrovnala.
Rozdíl v religiozitě se promítá do demografie. Počet Poláků narůstá
ročně o 8 až 9 promile, počet Čechů jen o 1 až 2 promile. Naproti tomu
Slováci vykazují téměř stejné přírůstky jako Poláci. Taky rodinná sou
držnost, jak tomu nasvědčují údaje o rozvodovosti, je větší mezi Poláky
a Slováky než mezi Čechy.
Změny v sociální struktuře vyplývají většinou z totožnosti politic
kých režimů, které podnítily/industrializaci a kolektivizaci zemědělství.
V tomto druhém bodě však režim v Polsku neuspěl; v současnosti jsou
zde zhruba čtyři pětiny zemědělské půdy v soukromém vlastnictví.
Kromě toho má zemědělský sektor v obou státech jinou váhu v národ
ním hospodářství; v Polsku je v něm zaměstnáno na 30 procent a v Čes
koslovensku jen 15 procent výdělečně činných.
Naproti tomu se v obou zemích režimu podařilo zničit vlastnickou
buržoazii; místo ní nesmírně vzrostla buržoazie námezdní, která už
před začátkem sovětizace byla velmi početná. Kromě toho vznikla
nová, dosti nestálá společenská vrstva: melouchářský salariát. Vrchol
sociální pyramidy zaujímá v obou zemích politická elita, do níž je pří
stup podmíněn kádrováním podle pravidel nomenklatury.
Pokud se týká geopolitiky, posun Polska na západ a sovětizace obou
zemí značně zmenšily rozdíl v chápání vnějšího nebezpečí. Zatímco oba
národy mají shodný zájem o stabilitu své západní hranice, ohrožení,
které je v obou případech spatřováno jako toho času převažující, při
chází z východu. Pro Poláky je to zkušenost několika století, pro Čechy
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a Slováky je toto vědomí teprve důsledkem sovětizace. Kromě toho
zeměpisný posun učinil z Polska více středoevropskou zemi.
Pohleďme teď na zbývající činitel možného dorozumění či nedorozu
mění mezi našimi národy, t.j. na jejich mentalitu. I zde došlo v pováleč
né době k významným změnám. Jak já to vidím, polští intelektuálové a
dělnická elita se mnoho naučili z porážek a tragedií minulosti. Začali
vést národ obezřetněji, rozvážněji a s ohledem na reálné rozložení sil.
V tomto směru se polský přístup přiblížil přístupu české elity za první
světové války. V poslední době se však ukazuje výrazný protiklad: za
tímco polská elita projevuje, a to ve velkém rozsahu, nebývalou kombi
naci imaginace a odvahy, v české elitě se tyto vlasnosti uplatňují jen
u menšiny. V Československu porážka emancipačního pokusu z roku
1968 a neutuchající potlačování jakéhokoli svobodnějšího projevu za
hnaly mnohé potenciální aktivisty do vnitřního exilu s často únikovými
zájmy. Taky ozvěna národa, zejména pak silná angažovanost dělnictva
v emancipačním úsilí v Polsku kontrastuje se situací v Československu,
kde jsou materiální podmínky dělnictva mnohem lepší. Taky značný
rozdíl v celkové životní úrovni nelze pouštět ze zřetele.
Závěrem lze říci, že v současnosti tkví největší nesnáz v tom, jak za
ujmout společný postup proti útlaku. Dissent je jednak rozdílně struk
turován, jednak má různý rytmus aktivizace. Zatímco v Polsku je ne
spokojenost rozšířena ve všech vrstvách a je obzvláště silná v dělnictvu,
v Československu se zdá, že uvědomělá nespokojenost je především zá
ležitostí intelektuálů; spíše vágní, nicméně jasně znatelná nespokoje
nost je rozšířena u mladé generace.
Rozdílný časový rytmus emancipačních pokusů v Polsku a Českoslo
vensku je natolik známý,že není třeba se o něm podrobněji šířit. Stačí
jen shrnout, že vzepětí v Československu spadlo zhruba do poloviny
doby mezi dvěma emancipačními pokusy v Polsku.
Tak zatímco v posledních čtyřiceti letech objektivní okolnosti naše
národy sblížily, nadále trvají některé významné rozdíly v našich sociál
ních strukturách.
Co se mi však zdá pro náš vzájemný vztah důležitější, je rozdílně
strukturované vnímání a hodnocení okolností a z nich vyplývajících
nebezpečí. To vede, mimo jiné, k různě strukturované a zejména různě
časované angažovanosti o společenskou změnu.
Podle mého názoru jsou v polsko-československém vztahu tyto fak
tory mnohem důležitější než dobrá či zlá vůle jednotlivých politiků. Po
litikové nejednají ve vakuu. Jejich činy jsou odrazem společenských sil,
které jsou většinou složité povahy.
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Tomáš G. Masaryk a Brentanova škola
Josef Novák, Palo Alto

Když slavný polský filozof Roman Ingarden vyslovil pochybnosti o fi
lozofickém významu Franze Bretona, nebyl snad termín “rakouská filo
zofie” ještě jasně vyložen. (7) Dnes víme, díky nedávným pracím předních
rakouských filozofů, že Brentano působil vlivně nejen na nové směry ve
filozofii a psychologii, ale podílel se také na založení význačnéfilozofické
školy, jejíž myšlení vzniklo a rozšířilo se na půdě střední Evropy. Hlavní
úspěch této instituce by se dal stručně charakterizovat jako prohloubení
zájmu o racionalismus sedmnáctého století. Tento racionalismus, razící
si cestu od Galilea, Keplera a Descarta přes Newtona, Leibnize k Bolzanovi, se vyznačuje vědecko-empirickou metodou a silnou opozicí vůči
německému idealismu a kantismu; jde bytostně o znovuuchopení myšlen
ky characteristica universalis, o mocnou důvěru v metodickou dedukci,
jež opovrhuje všemi formami empirismu neschopného zaručit autentické
požadavky rozumu. Samé ústředí této aspirace je zkrátka zaměřeno
k filozofii jako racionálně založenému a vnitřně jasnému vědění, k uni
verzalitě evidence a tak k důkazu a rozumu.
Kdybychom měli rozhodnout, jaký určující vliv této plodné tradice
působil na Brentanovy následníky, museli bychom napsat komparativ
ní studii o jejich názorech, což by nepochybně přesáhlo rozsah této
práce. Postačí říci, že Bretanovy originální motivy v nové, široce poja
té nauce psychologické ovlivnily řadu vynikajících žáků, kteří byli
hluboce oddáni jeho projektu, nadšeni jím, ale též zklamáni jeho
nezdary — přece se však k němu vždy vraceli. Ve skutečnosti nejbliž
ší a nejpronikavější stoupenci upevnili a rozšířili tuto skvělou tradici:
vynesli na povrch stejně důležitý a kritický zájem o vědecko-empirickou
filozofii a filozofii jazyka.(2) Mezi první studenty, jmenujeme-li alespoň
některé, patřil Karel Stumpf, Anton Marty, Tomáš Masaryk, Alexius
Meinong, Kasimír Twardowski a Edmund Husserl — mezi pozdější
Oskar Kraus, Alfred Kastil a Hugo Bergman.
Úkolem těchto řádků je objasnit Brentanův vliv na jednoho z jeho
žáků — Tomáše Masaryka. Důvod k tomuto filozofickému paralelizování leží v tom, že filozofická obec ignorovala Masarykovo školské
východisko.(3) Mnozí analytici a komentátoři selhali tím, že neobjas
nili jeho “světový názor” tak, jak byl podmíněn školou, v níž byl
vychován a vzdělán. Následkem toho se jeho kritici zapletli do řady
sporných výkladů, z nichž některé nesou pečeť detailní a tvrdé kritiky.
Domnívám se, že je na čase, abychom pečlivě prostudovali ty vlivy,
které konec konců okamžitě pronikly do Masarykovy filozofické ref
lexe a účinně přispěly k jejímu vývoji.
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Tato stať se však nezabývá vývojem jeho Weltanschauung, nýbrž má
na zřeteli Brentanovo učení, jež působilo na mladého Masaryka. Také
nejde o žádný recept s definitivními řešeními — náš námět je spíše
pokusem o filozofický portrét, který by měl vést k hlubšímu studiu a
který by měl podnítit filozofy k novým náhledům.
Cesta k filozofii
Když v roce 1873 zemřel mladému Masarykovi jeho milovaný bratr,
začal se Masaryk věnovat filozofii odborně a “hledal a našel v ní
útěchu” (4) Hned příštího roku se pustil do filozofie na vídeňské univerzi
tě, kde velmi brzy projevil opravdový zájem o filozofii jako naléhavý a
všelidský úkol: “s heslem, ‘nic není velké, co není pravdivé’, chci žít
tak, abych napravil na této cestě dle svých slabých možností to, co se
napravit dá”.(5) Je jasné, že se Masaryk nezabýval filozofií jen kvůli
věcným znalostem, nýbrž kvůli naději i očekávání, že nalezne uspoko
jivé řešení k otázkám o lidském životě, smrti, společnosti, přírodě a
Bohu.
Kromě svých studií u Roberta Zimmermanna a Teodora Comperze,
Masaryk rovněž navštěvoval řadu Brentanových přednášek o “prak
tické filozofii” (etice) a “psychologii”. Ačkoliv jeho návštěva poslu
chárny nebyla zrovna pravidelná pro jeho privátní pedagogickou čin
nost, dojem, který Brentano na Masaryka učinil, byl velký. Masaryk
tento vliv svého učitele doznal při mnoha příležitostech. Například
v dopise Oskaru Krausovi, psaném v roce 1929, vděčně ocenil nejen
Brentanovo učení a empirickou filozofii, jež mu vštípil, ale též jejich
“engere freundschaftlichen Beziehungen” (6); cítil pronikavě učitelovu
vnější vyrovnanost, přijímal jeho podnětné myšlenky a byl zároveň
tolerantní k těm názorům, s nimiž nesouhlasil. “Za mých student
ských, vídeňských let”, Masaryk řekl Karlu Čapkovi, “měl na mne
největší vliv jako učitel a člověk filozof Franz Brentano; chodil jsem
k němu na návštěvy hodně často... Brentano býval katolickým kně
zem, ale vystoupil z církve, že nesouhlasil s vatikánským koncilem a
s dogmatem o neomylnosti. Ten koncil byl i mně kamenem úrazu. Ale
o náboženském problému ani v přednáškách ani v rozhovoru Brenta
no nemluvíval... Mně mnoho prospěl svým zdůrazněním metody,
empirie a snad nejvíc příkladem své pronikavé kritiky filozofů a jejich
učení”.(7) V roce 1876 byl Masarykovi udělen doktorát za tézi Das
Wesen der Seele bei Plato: Eine kritische Studie vom empirischen Stand
punkte (8); pak pokračoval ve svém studiu v Lipsku, kde poslouchal
Wilhema Wundta, Karla F. Zöllnera, Moritze W. Drobische a teology
Ernsta Ch. Luthardta a Gustava A. Fricka. Ke konci roku 1877 se
Masaryk vrátil do Vídně, kde předložil první verzi své habilitace Der
Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation.
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Zde opět ukončil své odborné filozofické studium pod vedením svého
původního mentora Franze Brentana a stal se záhy jeho kolegou na
vídeňské univerzitě.

Filozofie a její metoda

První shoda mezi Brentanem a Masarykem tkví v tom, že oba po
jímali filozofii jako předmět vážného zamyšlení, jehož metodičnost lze
prosazovat podle schématu přírodověd. Brentanova téze zní: vera
philosophiae methodus nulla alia nisi scientiae naturalis est. Proto filo
zofie německého idealismu nemohla být Brentanovi ničím jiným, než
“konečnou degenerací lidského myšlení”.(9) Tak zvané “pronikání do
esence věcí”, jak Hegelova škola učí, se musí nahradit trpělivým pro
zkoumáním fenoménů. Brentano důrazně naléhal — zejména v knize
Psychologie vom empirischen Standpunkt původně publikované roku
1874 — na nezbytnost empirického popisu psychických jevů. Pouze
skrze tento popis duševních jevů můžeme dospět k všeobecným záko
nům (popis, jemuž neběží pouze o zachycení fakt, nýbrž i jejich pod
staty a smyslu) a připravit půdu pro opravdové filozofické studium.
Psychologie je v této práci pojata jako věda, “která studuje vlastnosti a
zákony duše, jež odkryjeme přímo samy v sobě pomocí ‘vnitřní zkuše
nosti’ (innere Erfahrung) a jež odvodíme dle analogie, že existují i
v ostatních”.(10) Zážitky přímé zkušenosti jsou pravdivé samy o sobě,
poněvadž se nikomu nepodařilo ukázat, že ten, “kdo považuje tyto
zážitky za pravdivé, se tím zapletl do kontradikce. Naopak. O jejich
existenci jasně víme a máme dokonalou jistotu, kterou nám zprostřed
kuje bezprostřední nazření. Tudíž nikdo nemůže pochybovat, zda
psychický stav, jejž vnímáme sami v sobě, existuje a zdali existuje tak,
jak jej prožíváme”.(11) Brentano rovněž kráčel v Aristotelových sto
pách (byl snad jeho největším znalcem); prohloubil jeho objev “intencionality” myšlení, podle něhož lidské vnímání a “myšlení není...ve
vztahu k podmětu, jehož myšlením jest” (Metafyzika, 1021 A). Vní
mání a myšlení vždy směřuje k předmětu a tento předmět je sám obsa
žen v duševní činnosti, tj. imanentné a intencionálně obsažen. Tak bez
jakýchkoli metafyzických předsudků všechny intencionálni akty mají
společnou duševní danost. A Brentano nazývá tento jev “intencionálni
inexistencí předmětu”. “V představách si něco představujeme, v sou
dech něco tvrdíme či popíráme, v lásce — nenávisti něco si oblibujeme
či zavrhujeme atd.” Právě tato imanentní půda je mu oblastí psycho
logického bádání. Zatímco deskriptívni psychologie studuje struktury
lidského vědomí, genetická psychologie vyšetřuje kauzální poměry
duševních fenoménů a jejich podmíněnost fyzickými a chemickými
procesy. Obě disciplíny nicméně představují jen různé interpretační
aspekty jedné psychologické vědy. A tato věda je pochopitelně “vrcho
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lek”, základní filozofická disciplína etiky, logiky, filozofie jazyka atd.
Také Masaryk neměl žádnou úctu k německému idealismu; i pro něj
tento způsob filozofování nebyl vědou, nýbrž mysticismem. Ještě v ro
ce 1883 na Karlově univerzitě byl Masaryk rozčarován sterilním a
temným Kantovým učením, s nímž se oháněli jeho čeští kolegové. A
poněvadž se netajil se svým rozhodným protikantovským přesvědče
ním, byl s nimi neustále zatažen do polemik: “...Když Kantem na
místo střízlivé analýzy psychologické dostoupila nepsychologická
konstrukce apriorních mohutností, mýtu psychologickému dveře
otevřeny dokořán”.(12) Masaryk odmítl jak Hegelův idealismus, tak
Kantovo pojetí syntetického soudu apriori; souhlasil s Brentanem, na
rozdíl od Comta, že “vědecká filozofie a sociologie”musí být založena
na exaktním psychologickém popisu, poněvadž všechny soudy jsou
akty duševního rázu, na nichž každá věda závisí. V čem však tkví tato
“exaktnost” psychologického rozboru? Masaryk zde odpovídá jedno
značně: v bezprostřední reflexi, v perceptivním aktu, obráceném
“dovnitř”. Podle Masaryka Kantova filozofie transcendentálního ego
nemůže zajistit půdu pro exaktní vědecké bádání; Kant jednoduše
nahradil senzualistický agnosticismus subjektivismem čistého rozumu
— proto jeho “kritický racionalismus” nepřekonal Humeovu skepsi.
Naopak, tento racionalismus vedl k Hegelově “absolutnímu duchu” a
Fichteově “absolutnímu ego”. Jenže, jak jsme již poznamenali, Masa
ryk rázně odmítl jakoukoli spekulativní formu “božského rozumu”,
jež by si svým vlastním myšlením vytvořila nadčlověka; kráčel spíše za
Brentanovou koncepcí “innere Erfahrung”, doufaje, že tím vyřeší
argument moderní skepse. I Masaryk měl za to, že vnitřní zkušenost je
zrovna tak zkušenost jako smyslový vjem. Rozdíl je pouze v tom, že je
ve své bezprostřednosti noeticky primární smyslové zkušenosti: člověk
vnímá duševní fenomény bezprostředně, apodikticky a s absolutní
evidencí. “Filozofická hodnota psychologie je veliká... Psychologie
jediná ze všech věd poskytuje nám absolutní poznání věcí”.(13) Tento
názor vysvětlí asi i ten fakt, že Masaryk nepodlehl ani vlivu britského
asociacionismu, představovaného zejména Alexandrem Bainem a
Johnem St. Millem, ani hlavním, nesmírně vlivným filozofickým smě
rům 19. věku — neokantismu, positivismu a materialismu. I když se
Masaryk v Konkrétní logice vyjadřoval uznale o asociacionismu,
nepovažoval jeho zákony sdružování za základní psychologický prin
cip; třebaže můžeme snadno pozorovat posloupnost představ (myšle
nek), že jedna představa vybaví jinou nebo že některé představy se jeví
společně, zdálo se mu nemožné “atomizovať’duševní pochody vědo
mého života či ukázat, jak tyto procesy lze vysvětlit pomocí asociační
teorie. Toto učení bylo ovšem také kritizováno Brentanem, z něhož
Masaryk vyšel, a jinými, kteří jako on znali intencionálni psychologii.
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Např. William James a Edmund Husserl reagovali kriticky; oba
popřeli, že by vědomí bylo pouhou nádobou představ — pojali místo
toho vědomí dynamicky, jako činný proces. Zejména Husserlova
fenomenologie — uvedená nejprve v Logische Untersuchungen a poz
ději systematicky rozpracovaná v Ideen zur einer reinen Phänomenolo
gie und phänomenologischen Philosophie — napadla tento asociacionismus na základě rozboru evidentní existence zjevu vnitřního vnímání,
ukazujíc, že vjem a jiné funkce mají jednotný charakter; bylo jasně
dokázáno, že různé prožitky nemohou být vysvětleny pomocí asociač
ní teorie.
A přece, pokud se Brentanova pojetí vnitřní zkušenosti týče, Masa
ryk si správně uvědomil, že přímý rozbor psychických fenoménů je
vystaven všem obtížím karteziánského východiska; proto také nekladl
důraz na bezprostředně imanentní sebezachycení. Je třeba, praví,
prostudovat nejen struktury vlastního duševního života, ale zároveň
ověřit vlastní poznatky s psychickými prožitky jiných lidí. A těm mů
žeme porozumět prostřednictvím jejich vnějších projevů. Psané texty,
řeč a umělecké dílo jsou typickými manifestacemi těchto projevů. Pro
to vedle přímého sebevnímání Masaryk interpretoval duševní život
člověka nepřímo, objektivně, sociologicky skrze svou intimní znalost
krásné literatury, poezie a skrz kritické příznaky lidské společnosti, její
historie a politicko-ekonomických podmínek. Dá se říci,že pojímá
filozofii v podstatě jako metodickou sociologii, tj. dosahuje vědeckého
poznání soustavně, ve třech fázích: v doméně vnitřního vědomí (des
kriptívni psychologická analýza), na rovině lidské společnosti a její
historie (sociologicko-historická analýza) a na rovině jazykové komu
nikace (logicko-sémantická analýza).(14)

Duševní krize moderního člověka
Druhá shoda mezi Brentanem a Masarykem spočívá v tom, že se oba
myslitelé zabývali duševní krizí moderního člověka. Vynikající pojednání
o krizi filozofie a růstu sebevražednosti tomu dosvědčují.
Brentano proslovil v roce 1874 inaugurační přednášku na vídeňské
univerzitě, v níž poukázal na problém “zrazování od filozofie”. Co odra
zovalo od studia filozofie, vedle přehnaných spekulací německého idea
lismu, nebyla jen řevnivost mezi filozofy, nýbrž i neprokazatelnost vývoje
ve filozofických disciplínách. Přírodní vědy na rozdíl od filozofie vykazují
postupný vývoj, podkopávajíce důvěru v pravé filozofické myšlení. Filo
zofie neprojevuje žádný pokrok, poněvadž je téměř neužitečná v praxi.
Tak Brentano hájil v této přednášce myšlenku filozofického vzdělání,
myšlenku duševního rozšíření a povznesení nad úzký horizont moderního
člověka. Podle něho filozofie může učinit pokrok potud, pokud zůstane
v blízkém kontaktu s metodickým schématem přírodověd a — vice versa
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— přírodní vědy budou pravé vědy potud, pokud zůstanou v blízkém kon
taktu s filozofií, která je jejich základem a východiskem: “Věda může být
opravdu užitečná jen tehdy, jestliže lidé mají dostatečně etické znalosti...
Celý technologický pokrok může skončit tragicky, nebude-li pod vedením
a kontrolou nejvyšší praktické disciplíny — etiky”.(15)
Masarykovi se krize moderního člověka také jevila jako roztržka mezi
int lektem a morálním činem. Jenže tato roztržka se především projevuje
ve zvýšené nervozitě a duševním onemocnění, vedoucím k sebevraždě a
k sebevražedným pokusům; není tedy pouhou krizí filozofických disciplín,
nýbrž “hromadným jevem společenským moderní osvěty”, jevem, jehož
relevance spíše vzrostla, než by ustoupila během doby. Masaryk užil na
mnoha místech v Sebevraždě německé substantivum Halbbildung (polovzdělání) lidstva. Ukončit tento žalostný stav vzdělání a omezit sebevražednost, tento patologický stav civilizovaného lidstva, vyžaduje
stejně důležitý důraz na exaktní vědy a filozofii. Modernímu člověku
je, praví, “studium matematiky a přírodovědy velmi potřebným, aby
co možná věcně a hlavně metodicky souladný měl interes pro svět i pro
ducha”.(16) Mohli bychom tento názor formulovat zhruba asi takto:
rozhodný krok do nového období účelného vzdělání spočívá právě
v tom, že exaktní vědy umožní člověku provádět logicky perfektní
operace a konstrukce, takže všichni, kteří je ovládají, se sami naleznou
v doméně logicky konzistentních věr a hodnot. V této doméně může
člověk dobře konstituovat své víry a hodnoty nejen podle objektiv
ních, přesných procedur, ale též podle “absolutna” ve smyslu ideální
nerelativnosti. Tak jako např. ryzost geometrické formy dala zrod
“ryzosti” ideje na počátku řeckého myšlení, tak stejný ideál pravdy
o sobě, tj. pravdy již ne relativní dle jednotlivých perspektiv a aproxi
mací, platí o etice pro Masaryka. Základní mravní norma humanity je
proto principálně sebeevidentní pojetí bezpodmínečné platnosti: ani
založení etiky, ani její ospravedlnění nenalezneme ve faktech konkrét
ního světa, ale v sobě samé. Z tohoto důvodu to není člověk, který
definuje morálku podle svých nahodilých přání a potřeb, nýbrž na
opak je to mravnost, která definuje člověka. Odtud onen slavný výrok
Masaryka, “že život opravdový a plně lidský žijeme jen sub specie
aeterni”.(17)
Navzdory Masarykovu důrazu na přísné vědy bylo ovšem nemysli
telné, aby prozkoumal lidský organismus a zejména centrální nervový
systém těch jednotlivců, kteří byli postiženi neurologickými nemocemi
nebo těch,kteří neopanovali nejasné myšlení, fantazii a tudíž i falešnou
morálku. Pouze dnes, můžeme dodat, řada teoretických a technolo
gických objevů v oblasti sahající od anatomie k molekulární biologii
postavila genetickou psychologii do popředí moderní vědy.
Aniž bychom ještě vyčepali kompletní znalosti, nedávné objevy se
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uskutečňují v takovém rozsahu, že zahrnují zároveň nejednu vědu —
od analýz molekul až po studium chování celého člověka. Tak jak už
anticipoval Masaryk, hlubší porozumění duševní krizi civilizovaného
lidstva předpokládá znalost nejen deskriptívní psychologie, ale rovněž
studium fyzikálních, biologických, behavioristických a sociálních
věd.
Restituce náboženské víry?
Jednou z dalších základních shod mezi Brentanem a Masarykem je
pokus zabývat se náboženskou vírou. Oba myslitelé došli k závěru, že
krize lidstva je spojena s hlubším symptomem, totiž s ireligiositou; vidí
s pozoruhodnou prozřetelností problém naší doby a ty nešťastníky,
kteří podlehli chorobným náladám a “jejichž mravnost a nábožnost je
nedostatečná”. To, co napsal Karel Strumpf o Brentanovi, platí také
o Masarykovi: “Die Vorstellung Brentanos vom hohen Berufe der
Philosophie für die Erziehung der Menschenheit wurden durch die
Aufgabe des positiven Glaubens noch gesteigert. Wenn nicht geradezu
eine neue Religion, so doch eine Erneuerung des religiösen Bewusst
sein...”(18) Domnívám se, že Brentanův racionalizační impuls se ne
zastavil Masarykovi před otázkou náboženství. Náboženství je mu by
tostně založeno na půdě rozumu, poněvadž nemůže zůstat zcela cito
vou záležitostí. “Náboženství je stanoviskem člověka k všemstvu,
k Bohu, k světu a k sobě samému: je nejen poznáním, nýbrž hodnoce
ním světa a života...” Masaryk tak vyslovuje požadavek, aby se “ná
boženství a teologie neprotivily rozumu, vědě, filozofii”.(19) Proto
filozofie náboženství nemůže jen spekulovat, musí proměnit samo bytí
člověka vizí společného dobra. Co je konkrétně potřeba, podle Masa
ryka, je, aby si lidé znovu uvědomili, že musí využít svých duchovních
zdrojů, svých poznávacích schopností a schopnosti vytvořit efektivní
vyrovnanost lidského života. Čili: tato filozofie “musí v lidech rozvi
nout schopnost propracovat myšlenky a city, musí jim vštípit sílu a
energii, dát jim mravní oporu”.(20)
V retrospekci a v úplném kontextu Masarykova života a práce by
chom mohli formulovat tuto myšlenku týkající se duševní krize mo
derního člověka následovně: Náboženská otázka je Masarykovi (i
Brentanovi) úzce spjata s mravností (která je primární) a s “racionali
tou akce”.(21) V rámci “dobře založených věr a hodnot” Masarykova
výzva k novému náboženství v závěrečných kapitolách Sebevraždy
není nic jiného, než neústupný požadavek k odvaze být a věřit v Boha
nejen kvůli vyznání víry nýbrž také kvůli otřesu základů křesťanské
tradice. Být a věřit ovšem neznamená pro Masaryka bytí-v-pravdě
nadčlověka, nýbrž autenticky lidské bytí. Je-li “život v pravdě” racio
nalita sama, pak lze Masaryka pokládat za Brentanova blízkého a dů

80

sledného stoupence, jehož “základ a výstavba etiky” se staly hlavním
filozofickým motivem v jeho práci a činnosti.
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Bolzano, Rádl, Patočka —
společensko-filozofická alternativa k národněpolitickému programu?
Ernst Nittner, Mnichov
V listopadu minulého roku se konala v Bad Wiessee v jižním Bavorsku
třídenní konference mnichovského institutu Collegium Carolinum, věno
vaná otázce vztahů mezi Čechy a Němci v letech 1848-1918. Jak napovídá
rámcové téma — Die gescheiterte Verständigung —, šlo o rozbor okolnos
tí a příčin nezdařených pokusů o konsolidaci politických poměrů v českých
zemích v období soumraku rakouského státu. Jednotlivé přednášky se
zabývaly studiem společenských, politických, ekonomických, nábožen
ských, literárních i filozofických fenoménů tohoto období, poznamenané
ho převahou nacionalistických emocí v obou táborech: českém i němec
kém.
Přinášíme tu v překladu závěrečnou přednášku prof Dr. Ernsta Nittnera z Mnichova, věnovanou myslitelům, jejichž pojetí se v některých aspek
tech odchylovalo od obecně převládajícího hodnocení. Audiatur et altera
pars... (Red.)
I
Otázka po společensko-filozofické alternativě u Bolzana, Rádla a
Patočky — zmíním se také o Janu Evangelistu Purkyňovi — k národněpolitickému programu vyžaduje nejdříve objasnění pojmu “národněpolitický program”.
Pokusme se o to několika následujícími odkazy:
1. Můžeme samozřejmě sledovat historizující linii jdoucí od Františ
ka Palackého. Richard Plaschka podává tuto charakteristiku (1):
"Učení o základních protikladech národů, jeho radikální rozdělení
práva a nepráva, dobra a zla, neslo už samo v sobě pro podunajský
prostor smrtelný zárodek. Toto nové učení vybudovalo přehrady, které
musely ochromit, ne-li docela zlomit vůli k nadnárodnímu společenství
na obou stranách; toto učení také v sobě neslo ospravedlnění tohoto
zlomu u těch, kteří byli odhodláni k nejzazšímu a několik desetiletí poz
ději dělili střední Evropu...”
Pravda, k nejhlubším myšlenkám Palackého patří i ty, které vyjádřil
na své poslední cestě rodnou Moravou: “Zůstaňme spravedliví k cizím
národům, jinak vybudujeme svoji budoucnost na slabých zákla
dech”. (2))
Řekl jsem vědomě “nejhlubší myšlenky”; v naší souvislosti ty nejúčin
nější myšlenky nalezneme v onom zúčtování s Rakousko-Uherskem,
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které Palacký vložil čtyři roky před svou smrtí do politické závěti
z r. 1872. Zde se dovolává svých známých slov z odmítavého dopisu pre
sidentu frankfurtského výboru padesáti Soironovi z 11. dubna 1948:
“... Kdyby Rakouska ještě nebylo, muselo by se v zájmu lidskosti pospí
šit je vytvořiti.” Stejně tak připomíná i svou tehdejší: “Důvěru... v ro
zumnost a pravotnost národu Německého", kterou však nyní prohlašu
je za svoji “hlavní chybu”. (3)
Také jeho soud o Rusku se změnil — všechno následkem závažného
rakouského rozhodnutí z r. 1867 o narovnání s Maďarskem.
Není to tedy žádná příliš hrubá zkratka, vede-li se spojnice mezi his
torickou interpretací Palackého a prorockými slovy z jeho odkazu, že
budoucnost náleží Čechům poddaným jen své vlastní vládě v rámci slo
vanské epochy spravedlnosti, a mezi národně-politickými vůdčími myš
lenkami Masarykovými a jeho spolubojovníků, především Edvarda
Beneše. Odkazy zakladatele státu k základním myšlenkám Palackého o
českých dějinách a jejich smyslu — také v souvislosti s myšlenkou čes
kého státu v rámci “nové Evropy” — jsou četné.
2. Téměř 40 let po smrti Palackého ukončil atentát v Sarajavě násilně
život muže, jehož koncept byl pravou antitézí národně-politických
programů. Ve známé “dílně”, v tak zv. “Belvederském kruhu” měl ná
sledník trůnu arcivévoda František Ferdinand jakýsi druh brain-trustu,
jehož cílem bylo autonomní přebudování rakouského státu v jakési
“Spojené státy velkorakouské,” čímž byla myšlena střední Evropa až
po Balkán, jak to popsal Friedrich Funder.(4) Nejznámnějšími členy
tohoto kruhu byli Alexander Vajda, lékař v Sedmihoří, rumunští po
slanci Juius Maniu a Aurel Popovici, jakož i Slovák Milan Hodža. K to
mu je ovšem třeba připočítat důstojníky vojenské kanceláře plukovníky
Brosche a Bardolffa, mezi nimiž člen generálního štábu Alexander
Brosch von Aarenau zaujímal klíčové postavení. Je třeba zmínit se také
o německém nacionalistovi německo-maďarského původu Haroldu
Steinackerovi, který působil jako ordinarius v Innsbrucku a přechodně
také v Praze. S Františkem Ferdinandem, tímto zosobněním ideje
velkorakouské říše, a se zánikem jeho okruhu přesvědčených federalistů
zmizela poslední možnost státní reformy a centrifugálním silám růz
ných národně politických směrů se otevřela volná cesta.
3. Vypuknutí války v r. 1914, ztroskotání protiněmecké ofenzívy na
západě a pararelně k tomu úspěšné ruské ofenzívy na východě probudi
ly u vedoucích českých politiků — jmenujme jen Kramáře, Rašína,
Masaryka, Beneše — znovu k životu ne právě nový projekt samostatné
ho česko-slovenského státu, sestávajícího z historických zemí a sloven
ských oblastí Maďarska.
Budoucí státní forma byla zpočátku ne zcela jasná, nějaký čas se uva
žovalo o českém království v čele s panovníkem z rodu Romanovců,
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myšlenka, kterou zastávala především “Družina” v Rusku, a nikoli jen
ona. Pak se ale dostalo Masarykově a Benešově prozápadní orientaci
cenné podpory se strany Angličana Steeda z “Timesů” a vysokoškol
ského profesora Seton-Watsona jakož i francouzského historika Ernes
ta Denise.
U T.G. Masaryka, který se stal vedoucí osobností a reprezentantem
protirakouského národně-politického programu, došlo během jednoho
roku k názorové změně. Ještě r. 1913 ve své poslední řeči v rakouském
parlamentě prohlásil Masaryk: “Nejsme tak naivní, abychom věřili, že
by se mohl udržet samostatný český stát vedle Německa, jestliže jeho
německé obyvatelstvo by se cítilo nespokojeno”.(5)
Eduard Beneš vypovídá však ve své autobiografii, vydané 1928, o
posledních rozsáhlých rozhovorech s Masarykem před jeho odchodem
do ciziny začátkem prosince 1914, o celkové všeobecné analýze evrop
ské politiky a o budoucnosti českého státu. Beneš píše:
“V prvním prosincovém týdnu se profesor Masaryk účastnil napo
sled našich setkání... Sám byl rozhodně pro republiku, přijímal však
myšlenku království pod vlivem u nás tehdy panujících tendencí více
méně jako nutné zlo. Mluvilo se tehdy o ruské dynastii, profesor Masa
ryk však zdůrazňoval, že by dal raději přednost některé dynastii západ
ní, abychom mohli snáze zavést parlamentarismus západního typu.
Mluvilo se také o hranicích: počítali jsme se smíšeným jazykovým úze
mím a se Slovenskem. Profesor Masaryk vyjádřil se v tom smyslu, že
bude-li Rakousko poraženo, budeme mít zřejmě národnostní stát. Ztratí-li i Německo na moci, mohli bychom mít stát s historickými hranice
mi a Slovenskem.”(6) Zřejmě obsahoval masarykovský program dvě
alternativy: národnostní stát, prohraje-li válku jen Rakousko a Maďar
sko; nebo jednotný stát v historických hranicích Čech a Moravy se Slo
venskem, bude-li poraženo i Německo a vyjde-li z války oslabeno: tedy
národně-politický program. Zůstaňme ještě krátce u Masaryka, který
měl rozhodující podíl na vývoji situace. Válečnými událostmi byl, jak to
formuloval Wenzel Jaksch “odveden daleko od své idealistické základ
ny”.(7) A pak se vyplnil ve Versailles — St. Germain a Trianon v to po
čítaje — jeho veliký cíl: rozboření habsburské monarchie a oslabení
Německa, jak to sám poznamenal v předmluvě k německému vydání
svého spisku “Nová Evropa”.(8) Převzetím ideologických prvků, které
sahají k Palackému, jak se dočítáme v německém vydání jeho pamětí
z r. 1925, dostal národně-politický koncept (dodatečně) světově-názorový rámec a morální zdůraznění: “Tu válku jsem nepojímal... za válku
Němců a Slovanů... Viděl jsem ve válce více. V historické perspektivě se
mi pangermánský imperialismus zjevoval jako prodloužení starého a
vleklého antagonismu římsko-řeckého, Západu a Východu, Evropy a
Asie, později Říma a Byzancie, antagonismu nejen národnostního, ný
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brž i kulturního. Pangermanismus a jeho Berlín—Bagdad dal zděšené
mu římskému impériu úzký ráz nacionální a přímo šovinistický; obě
císařství, německé a rakouské, vzniklá ze středověkého římského impé
ria, se spojila k podmanění starého světa. Proti sobě stáli nejen Němci a
Slované, nýbrž Němci a Západ, kultura německá a západní — Západ,
zahrnující v sobě také Ameriku. Na německé straně stáli Maďaři a Tur
ci... a Němcům šlo o podmanění Evropy, Asie, Afriky, Světa Starého;
proti tomu se vzepřel ostatní svět a poprvé Svět Nový — Amerika —
přispěl neněmecké Evropě k odražení německého útoku... Spojení
všech národů pod vedením Západu je důkazem, že válka neměla rázu
pouze národnostního — šlo o prvý velkolepý pokus jednotné organiza
ce celého světa a lidstva. Národnostní rozpory byly podřízeny idei kul
turní a sloužily jí... Naše místo bylo celou naší historií na straně protiněmecké... Rozhodnutí pro boj a proti Rakousku bylo pro mne nejen
politickým, ale i mravním problémem.”(9)
Jak velký národně-politický význam měla tato nadnárodní a mravní
idea, odrazilo se v Masarykově nástupním poselství z 22. prosince 1918,
ve kterém národně politický program nového státu byl precizně vyjád
řen: “Pokud jde o Němce v našem státě, je náš program dávno znám:
Němci obývané území je naše území a naším zůstane!”(10) V této sou
vislosti následovala pak další, Masarykem samým ve “Vzpomínkách”
oslabená, ale stejně působící slova: “Opakuji: My jsme si svůj stát vybu
dovali; tím je dáno státoprávní postavení našich Němců, kteří přišli
původně jako imigranti a kolonisté do naší země. Máme plné právo na
bohatství našeho území, které je nezbytné pro náš průmysl... Nemůže
me a nechceme obětovat naši početnou českou menšinu v tak zvaných
německých územích...”
4. Dva následující aspekty ukazují na souvislost mezi nacionálněpolitickým programem a měšťanskou společností. Eugen Lemberg a
Hans Raupach (11) zdůrazňují velikost zásahu, který určil politický vý
voj, když stavovské a “statické” kategorie jako koruna, šlechta, města,
klérus, selští poddaní, byly vystřídány dynamickými a emancipujícími
silami měšťanského světa. Byl to proces, ve kterém také v českých ze
mích probíhala paralelně nacionalizace a demokratizace a obě myšlen
ky, jak národní tak demokratická, se vyvinuly s využitím ideje sebeurčení ve státotvornou ideu; dřívější patriotismus byl nahražen nacionalis
mem. Raupach poukazuje na neúměrné zatížení myšlenky o demokra
tickém sebeurčení a národní ideje aspekty právními, historickými a uti
litaristickými a protiklady v nich obsaženými. Vyvozuje z toho následu
jící závěr: “Materiálním obsahem tohoto protikladu bylo nastolení
vlády jednoho národa nad druhým.”(12)
5. Na vědeckém zasedání Herderovy badatelské rady v dubnu 1960 se
vyslovil také Eugen Lemberg k této, historií ovlivněné, vedoucí politic-
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ké myšlence, panující v českém národě. V rámci zasedání, věnovaném
tématu historického vědomí ve střední a východní Evropě, promluvil na
téma: “Předpoklady a problémy českého historického vědomí.“(13)
Jeho vedoucí myšlenkou bylo českým měšťanstvem provedené pře
hodnocení “v základě teritoriálně a feudálně myšleného českého státní
ho práva” v “jazykově národní imperialismus.” Zde se ozývá myšlenka,
která bývá v současné době především z české, méně ze sudetoněmecké
strany citována a dále rozvíjena: že národně-politický koncept, vztažen
na lidový jazyk, tedy romanticko-lidově akcentován, zanedbával a po
tlačoval státoprávní linii, linii státního myšlení První republiky.
Lemberg poukázal vícekrát na tuto charakteristickou okolnost ve
výkladu historie českou měšťanskou vrstvou: jednostranné zdůrazňo
vání hnutí a osob státu nepřátelských od Husa, Chelčického a Komen
ského až po Havlíčka a Masaryka, z nichž každý měl komplikovaný
vztah ke státu. Jinak řečeno, Lemberg poukázal na podceňování a po
tlačování všech období, která byla v nějaké souvislosti s vytvářením
státnosti.”(14)
Jak daleko šla převaha romanticko-lidově pojatých problémů proti
problémům všeobecně státním, ukázal na jedné episodě Kurt Oberdorffer v diskusním příspěvku zmíněného zasedání Herderovy badatelské
rady (15):
V r. 1937 se konal v Republice první sjezd historiků, který byl pláno
ván jako celostátní podnik, ke kterému však, po trapném vyjednávání
za zavřenými dveřmi, nebyli přizváni ani němečtí historikové pražské
university ani zástupci vedoucích německých historických spolků. Na
tomto kongresu vzplanul starý spor o Palackého smysl českých dějin.
Na konec zasáhl zapřísaháním a napomínáním do debaty Kamil Krofta,
sám historik a tehdejší ministr zahraničí, aby se pro tuto debatu nepře
hlédlo, že mezitím vznikl vlastní český stát, jehož existence nesmí být
stavěna v potaz debatou o ideji jeho vzniku!
6. Závěrem této první části je třeba k vymezení národně-politického
programu poukázat také na praeambuli ústavy z 29. 2. 1920.
Československá národní rada předala 14. 11. 1918 svou vládní plnomoc revolučnímu Národnímu shromáždění o 270 členech, z toho bylo
jen 54 Slováků. Němci, stejně jako Maďaři, Rusíni a Poláci nebyli za
stoupeni. Také první zákony, jazykový zákon, zákon o pozemkové re
formě, měnový a univerzitní zákon vstoupily v platnost — stejně jako
ústava — bez svobodně zvoleného lidového zastoupení. První parla
mentní volby se konaly až 18. dubna 1920. Je tedy možno mluvit o ná
rodně politickém programu převedeném do praxe, jestliže v praeambuli
k ústavě stojí:
My, československý lid ve snaze:
— upevnit úplnou jednotu národa,
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— zavést spravedlivý řád v republice,
— zajistit pokojný vývoj československé vlasti,
— podporovat všeobecné blaho všech občanů tohoto státu,
— zajistit požehnání svobody příštím pokolením,
přijali jsme v Národním shromáždění následující ústavu...
II
Tolik k pokusu, nastínit pojem “národně-politický koncept”:
1. jako výsledek ideologie dějin,
2. jako antitézi k federalisticko-nadnárodní státní formě,
3. jako protihabsburskou a protiněmeckou národně státní koncepci,
která byla úspěšně vnesena do mírových jednání,
4. jako výsledek měšťanskými vrstvami neseného vývoje od feudalismu
k demokracii, který vede k jazykově národnímu imperialismu,
5. což konečně vedlo při formulování ústavy a v politické praxi k dale
kosáhlému vyloučení všech nečeských a neslovenských skupin obyva
telstva, především Němců.
Bylo by tedy myslitelné, vidět alternativu k tomuto národně-politickému
konceptu jednoduše v antitézi k těmto aspektům. Právě to však nemínili
autoři programu tohoto dnešního zasedání, jinak by nebyli kladli při
formulování tézí jednoznačně důraz na adjektivum “společensko-filosofický”.
Nejde tedy o to, poukázat na historicko-filosofickou alternativu ve
smyslu kontroverse Masaryk — Pekař, nebo na alternativu ústavně
právní, na příklad federalistickou alternativu ve smyslu základního
článku vlády Hohenwart — Schöffle z 12. září 1871, nebo na pokusy
hraběte Kasimira Badeniho, nebo na moravské vyrovnání!
Jména Bolzano — Rádi — Patočka ukazují daleko zřetelněji, jaký
druh alternativy je tu míněn.
Jsou to obě společensko filozofická pole sociální etiky (Etnoethik) a
pojmu národa, na nichž našla interpretace dějin českých zemí pochope
ní (to bylo téma mého referátu na tomto místě v minulém roce, na který
navážu).
Tyto poznatky jsou úzce spjaty se jmény Jan Patočka a Eduard Win
ter, při čemž český filozof se ujal zejména výkladu národní historie, za
tímco německému teologu a historikovi šlo především o vztahy německo-české, v širším rámci pak o “německo-slovanskou vzájemnost”,
jeho oblíbený výraz a také název posmrtného vydání jeho obsáhlého
díla (1983 ve východoněmeckém Akademickém nakladatelství). (17)
Osobně se Winter a Patočka sotva znali a také nepěstovali žádnou
výměnu názorů, na to byli v základech svých myšlení příliš odlišní.
V první republice — 1937 — se dostali spolu do sporu. Winter zachy
til a později také uveřejnil tuto, svým způsobem příznačnou epizodu ve
svém deníku. (18)
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Tehdy, od 5. do 9. července 1937, se konalo v Paříži 2. generální shro
máždění mezinárodní “Corporation intellectuelle”, která měla úzké
vztahy ke Společnosti národů. Winter byl tehdy v čekoslovenské komisi
této “Corporation intellectuelle” zástupcem Německé společnosti pro
vědu a umění a byl tehdy zásluhou jemu nakloněného profesora Šusty,
předsedy České akademie věd a české komise, vyslán do Paříže dokonce
jako oficiální zástupce Československa. Když Winter podával po ná
vratu zprávu v komisi, setkal se — podle deníku — “s vášnivou kritikou
docenta filozofie Jana Patočky (pozdějšího iniciátora a mluvčího Char
ty 77), který si stěžoval, že na tak důležitou mezinárodní konferenci byl
jako československý delegát vyslán Němec. Odsoudil také co nejostřeji,
že referát byl přednesen německy, ačkoliv státní řeč je československá.
Následovala prudká výměna názorů mezi zástupcem Německé společ
nosti pro vědu a umění profesorem Weizsäckerem a Patočkou, která
byla velice trapná zvláště presidentu Akademie věd Sustovi, ale přede
vším také mně, neboť jsem vždycky zdůrazňoval nutnost společného
vystupování a mezinárodní spolupráce.” (19)
Tolik citát, který dále nekomentuji.
Winter, v r. 1937 jednačtyřicetiletý, a třicetiletý Patočka měli přesto
něco společného — silný vztah k Bernardu Bolzanovi — samozřejmě
s různými akcenty. Patočka jistě znal Winterovy práce o teologovi Bol
zanovi, s logikem Bolzanem se však seznámil především prostřednict
vím Edmunda Husserla.
Jak známo, zabýval se Bernard Bolzano během své akademické čin
nosti v přednáškách, zvláště pak ve svých povznášejících nedělních
proslovech let 1810 a 1816 problémem lid — vlast — národ. (20) A do
své utopie “O nejlepším státě” přenesl pak své sociálně—etické předsta
vy o státě a ústavním myšlení. (21)
Ve svém příspěvku k Boslově jubilejnímu sborníku — “Lid, národ a
vlast v sociální etice Bernarda Bolzana” —jsem se tohoto tématu blíže
dotkl. (22)
Co by dnes mělo být zvlášť zdůrazněno — ve smyslu společenskofilozofické alternativy k národně-politickému programu — je téměř
platonický přístup u Bolzana, který vychází z pravd, nevázaných časem
ani prostorem, z tak zvaných “přestav o sobě”, “vět o sobě”. Bolzano
uznává v podstatě dějiny, řeč, národ, dokonce státní národ jako něco
relativního. Řeč, pro romantismus a následující období významný pro
jev lidovosti — a lid je pro Herdera jak známo “myšlenkou Boží” —je
u Bolzana jen komunikačním nástrojem, čistě zevním šatem myšlenek,
to jest představ o sobě, jen dorozumívacím prostředkem.
A k těmto představám o sobě patří samozřejmě také všechny mravní
normy, zejména “nejvyšší morální zákon” jakožto nejvyšší všeobecně
platná norma — i pro stát; nepřipouští žádné relativizování a žádné
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selektivní, na př. nacionálni přisvojení si toho, co se nazývá morální
povinností.
Formulace nejvyššího mravního zákona, která se stala nejznámější,
je obsažena v Bolzanově “Náboženské vědě”: Zvol si ze všech Tobě
možných jednání vždy taková, která po zvážení všech důsledků nejvíce
prospívají blahu celku, jedno v kterých jeho částech". (23)
Z hlediska této sociálně etické zásady stává se Bolzanovi láska k vlasti
morálním postulátem, odhodláním zasadit se za všeobecné blaho země,
t.j. jejích obyvatel, a strhnout všechny dělící přehrady, ke kterým Bol
zano počítá nejen sociální, ale především také jazykové rozdíly. (24)
Jen v souvislosti s nejvyšším morálním zákonem a jeho platností jako
pravdy o sobě může být Bolzanova výzva k akademickým posluchačům
chápána plně: “Pryč s těmito přehradami! Češi a Němci — musíte vy
tvořit jeden národ; jen tehdy můžete být silní, jestliže se přátelsky sjed
notíte... Učte se řečem druhého, abyste mohli být sobě rovnější... Až se
stanete zde na tomto ústavě, kde spolu žijete v úzkém spojení, jedna
mysl, jeden duch, jedno srdce, potom — přátelé moji — teprve potom se
rozejděte po celé naší zemi a vdechujte tohoto zde získaného ducha
lásky a svornosti také svým spoluobčanům všech krajů!...”
Minulého roku na naší konferenci o interpretaci dějin českých zemí
po roce 1945 jsem se v souvislosti s Janem Patočkou, prvním mluvčím
Charty 77, podrobněji zabýval jeho přednáškou: “Dilema v našem ná
rodním programu: Jungman a Bolzano”. (25)
Konfrontace obou Patočkou nastíněných linií, jedné od Herdera k
Jungmannovi — Janu Kollárovi — Palackému — k Masarykovi (jejíž
těžiště se stále více přesouvalo na jazyk), a druhé — sice také z obrození
vycházející, Bolzanem a bolzanovci určované, ale reakcí a absolutis
mem zatlačované linie humanistického, eticky zdůvodněného patriotis
mu — linie, která (abychom použili Patočkových slov) krok za krokem
odporovala jungmannovskému pojetí — dobře ukazuje právě tu sociál
něfilozofickou antitézi k národně politickému programu sjeho předsta
vou osamostatněného a zabsolutizovaného jazykově pojatého národa
s jeho vymezovacím a vylučovacím charakterem.
V této alternativě
— znamená patriotismus především morální loajalitu ke státu, je
zdůvodněn společnou odpovědností všech za společné blaho;
— národ je jen společnost, která žije v určitém státě, jazyk má jen
podřadnou roli, je jen dorozumívacím prostředkem, mnozí mají ovlád
nout pokud možno více jazyků;
— smysl státu nespočívá v přirozených danostech — v jednom náro
dě, v jednom národním charakteru nebo dokonce vjediném jazykovém
společenství, nýbrž v jeho morálním přínosu, jako je boj proti utlačová
ní, nerovnosti, nevědomosti a podobně. Úloha státu spočívá v uskuteč
ňování spravedlnosti a rovnosti.
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Lidskost a všeobecné blaho jsou nejvyšší hodnoty. Nemá smyslu hle
dat jakýsi přírodou daný národní charakter, neboť takového nemůže
být.
Řeč je, jak bylo řečeno, něco formálního, nepodstatného pro existen
ci národa a národ je vlastně jen nástrojem, který má stát ve službách
humanity a morálního zákona.
V souvislosti se svou kritikou Masaryka dotkl se Patočka přímo naší
alternativy, když vyvozoval: “Masaryk by se byl mohl ve své koncepci
více opřít o Bolzana než kohokoli jiného, kdyby pro něho v duchu jazy
kové teorie nebyl býval Němcem...”
III
V úvodu jsem řekl, že bych řadu jmen vztahujících se k tématu rozšířil
rád o jedno další jméno. Je to Jan Evangelista Purkyně, který je také
v německých odborných kruzích znám jako filozof přírody, především
však jako fyziolog, zakladatel přírodovědeckého časopisu “Živa”, jako
vydavatel “Časopisu lékařů českých” a zakladatel Svazu českých léka
řů. V našem období to byl v Praze zejména profesor Nonnenbruch, kte
rý si Purkyněho velice vážil.
Dalšímu významu tohoto českého lékaře, jakožto hlubokého mysli
tele národní obnovy svého lidu a současně stavitele mostu v německo-českém napětí, se dostalo pozornosti mnohem později, až v druhé polo
vině našeho století. (26)
Také Eduard Winter se zabýval v posledních letech svého života tím
to českým lékařem pod zorným úhlem jeho jednoznačně národního, a
přesto zprostředkujícího postavení mezi Čechy a Němci. Učinil tak
v jednom z posledních článků uveřejněném posmrtně r. 1983 ve sborní
ku “Průkopníci německo-slovanské vzájemnosti”. (27) Proto také v té
to dnešní souvislosti Purkyněho jmenuji. Winter téměř překypuje
chválou a označuje Purkyněho jako “dosud neznámého, ale nejnada
nějšího žáka Bolzanova”, jako “nejskvělejší postavu německo-slovan
ské vzájemnosti”, dokonce jako “postavu zasluhující vší úcty”.(28)
Jan Evangelista Purkyně žil v letech 1787-1869, byl tedy o jedenáct let
starší než Palacký a jen o šest let mladší než Bolzano. Narodil se v Li
bochovicích v severních Čechách. Jako zpěvák chlapeckého chrámové
ho sboru přišel k piaristům do Mikulova, stal se novicem, opustil však
řád roku 1806 a působil jako vychovatel v šlechtických rodinách; řídil se
přitom zásadami Pestalozziho. V roce 1808 začal studovat na pražské
universitě.
To byla právě doba, kdy Bolzano měl své působivé přednášky a ne
dělní proslovy, mezi jinými onen o lásce k vlasti v roce 1810. Purkyně
sice nepřijal základní náboženské myšlenky Bolzanovy — v tom je
možno ho srovnat s jinými Bolzanovými stoupenci; přiklonil se později
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spíše k svobodným zednářům — ale byl ovlivněn jeho etnoetikou. V
r. 1814 začal Purkyně studovat medicínu, brzy v tomto oboru vynikl a
našel významného příznivce v pražském chirurgovi Fritzovi a jeho
prostřednictvím v chirurgovi Rustovi, mimochodem volnomyšlenkáři a
vysoce postavenému svobodnému zednáři, působícímu na vlivných
místech v Krakově, Vídni a konečně v Berlíně. Vztah k Rustovi a tím ke
svobodnému zednářství a blízkost k sociálně-etickému a tím také poli
tickému myšlenkovému světu Bolzanovu znemožnily mu v tehdejším
Rakousku dosáhnout vysokoškolské profesury; také Bolzano byl v le
tech 1819/21 souzen a konečně propuštěn.
Přesto dosáhl Purkyně Rustovou pomocí v r. 1823 jmenování na
katedru fyziologie na universitě ve Vratislavi, kde pak působil téměř 27
let! Tak se stalo, že nacionálně myslící Čech žil a působil v německém
kulturním prostředí. Od r. 1826 byl členem berlínské lóže “Zum Pilgrim”, těšil se z odborných, lidských a společenských možností a sym
patií s tím souvisejících, dostal se do kontaktu s J. W. Goethem a Ale
xandrem von Humboldtem a oženil se s dcerou významného berlínské
ho fyziologa Rudolphiho. Do těchto tří desetiletí v Německu spadají
také z části jeho objevné výzkumy na poli fyziologie. Přesto zůstal
Purkyně neustále úzce spojen s politickým a kulturním vývojem svého
národa, přeložil například do češtiny Schillerovy básně, a čekal na
možnost návratu do své vlasti. Ten byl však umožněn mezitím již šedesátiletému Purkyněmu teprve až po roce 1848.
Došlo k tomu v době, kdy hrabě Leo Thun — sám bolzanovec — se
stal rakouským ministrem školství a nejen ve Vídni, ale i v Praze a jinde,
se na významná místa v kulturní politice dostaly osobnosti ovlivněné
Bolzanovými myšlenkami, především jeho etnoetikou, jako byl děkan
z České Lípy Antonín Krombholz, který byl povolán do Vídně, nebo
mladý filozof Robert Zimmermann a jiní.Hrabě Thun, pro kterého byl
Purkyně krajan, “Böhme”, Čech, prosadil bez těžkostí jeho jmenování
zemskou vládou a potvrzení mladým císařem. K návratu do Prahy
blahopřál Purkyněmu: “Nemohlo mne potkat nic radostnějšího, než že
se mi tak brzy naskytla možnost získat ve Vás Praze hvězdu první veli
kosti a současně vrátit vlasti muže, který — věren kmenu, z něhož vyšel
— je v tak vysoké míře povolán dělat mu čest...”(29)
Dvě desetiletí Purkyňovy činnosti až do jeho smrti v r. 1869 byla vy
plněna ve stejné míře jak učitelskou činností a bádáním, tak podporo
váním rozvoje vzájemných jazykových znalostí jakožto důležitého
prostředku v dorozumění mezi národy a jakožto morálního závazku;
tato činnost byla ovšem nakonec opět negativně ovlivňována rakous
kým neoabsolutismem a centralismem.
Zvláště působivě tlumočil Purkyně Bolzanovy myšlenky ve svém spise
“Austria polyglotta”, jím samotným označovaném jako “Pohádka”
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(30) o kterém Eduard Winter soudí: “Jako by člověk slyšel samotného
Bolzana v jeho nadšených projevech z let 1810 a 1816”. “Čistá láska
k lidstvu”, “nádherná jednota národů v Rakousku”, “jak nádherná věc
je sympatie mezi národy”, “ne hegemonie ale harmonie”, to jsou někte
ré základní myšlenky, které jsou pak překlenuty tím, co Purkyně nazývá
“politikou lásky”. Prostřednictvím jejích obhájců, “pravých politiků
lásky”, má se dosáhnout cíle: “Dojde-li mezi národnostmi ke sporu,
nepostaví se politikové lásky na tu či onu stranu, nýbrž mezi ně a nad ně
s vědomím, že každá ze stran je do jisté míry v právu. Usiluje o to, aby se
oběma stranám dostalo zadostiučinění tím, že si vytkne za cíl štěstí
obou stran.” K tomu potřebuje ovšem “autoritu, plynoucí z vyšších
zákonů a fysickou moc...”
Ve své “pohádce” podává pak Purkyně konkrétní návrh: “Navrhuji
proto slavnostně a před vším obyvatelstvem Rakouska, aby bylo pro
střednictvím zemských sněmů jednotlivých zemí zavedeno vyučování
hlavním rakouským jazykům na středních a vyšších školách, reálkách a
gymnasiích... a to proto, aby se sblížení všech rakouských národů ko
nečně stalo skutkem a aby bylo skoncováno se všemi třenicemi, které,
jestliže se to při zrychleném pohybu dějin přítomnosti brzy neuskuteční,
musely by vést konečně k rozboření rakouského státu.” (31)

IV
Otázka jazyka jako konstituujícího faktoru národního uvědomění
(v napětí mezi pouhým dorozumívacím prostředkem a emocionálněmorální prestižně nabytou veličinou v národně-politickém programu)
stojí v popředí také u filozofa kultury Emanuela Rádla (1873-1942).
Rádl, povoláním biolog, vydal v r. 1928 knihu “Válku Čechů s Němci”,
v témže roce pak vyšlo německé vydání s pozměněným titulem “Válka
mezi Čechy a Němci”. Rádl se pokusil vyvrátit český jazykový naciona
lismus, přičemž předmětem jeho kritiky byl Masarykův základní kon
cept českého státu a konkrétní jazyková politika. Těmto námitkám
předchází kritika protichůdného chápání dějin; závěr knihy pak tvoří
myšlenky o základních lidských, občanských a skupinových právech.
Proto se dostává této knize u Čechů dnes větší pozornosti, než tomu
bylo ve dvacátých a třicátých letech — což přirozeně platí i pro sudetské
Němce. Neboť oba národy byly tehdy v zajetí představ o dominujícím
významu jazykově-národní kategorie.
Na sudetoněmecké straně to byl například August Sauer a jeho žáci,
kteří přecházeli od výlučně estetického, literárně-historického pojetí
duchovních dějin k pohledu politickému a kulturně-politickému, a
zdůraznili myšlenku, že nestačí posuzovat německou literaturu 19. sto
letí v dosud běžné formě, protože ani krajinové, námětové nebo nábo
ženské zřetele už nedostačují: “Všechno poukazuje na jiné společenství,
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v němž nacionálni aspekt je pro nás nejdůležitějším a rozhodujícím.”
(32)
K požadavku, směřujícímu k jasnému vyhranění a výlučnosti, “aby
se přesně rozlišovalo mezi českým a německým přínosem v sudetském
prostoru...”(33), byl pak už jen malý krok. Při tom hrál na sudetoněmecké straně významnou roli také toužebný úmysl, vydat ze sebe pro
tějšek k Palackému, “což bylo sudetským Němcům až dosud odepřeno...”
(34)
Dva roky po vydání knihy Josefa Pfitznera, ze které pocházejí tyto
poslední dvě myšlenky, objevila se Rádlova práce; už v předmluvě se
autor přímo dotýká své alternativy k národně-politickémuprogramu:
“Je třeba provést oddělení národa od státu, tak jako je požadováno
oddělení církve od státu. Smysl požadavku národní autonomie je násle
dující: stát je organizace, vzniklá na podkladě smlouvy mezi svobod
nými a svéprávnými národy...”(35) Rádl se obrací proti těm českým
spisovatelům, kteří vidí vztah mezi Čechy a Němci — doslova — jako
věčný boj, který může být rozhodnut jen zničením jednoho z protivní
ků. Popírá, že by mezi Čechy a Němci, pokud jde o harmonii ducha a
mysli, zela propast, která by se nedala překlenout a prohlašuje: “To je
filozofie války mezi Čechy a Němci. Moje kniha má být pokusem o filo
zofii smíru mezi těmito oběma starými a často spřátelenými souse
dy...” (36)
V druhé polovině knihy, pro naše téma důležité a zásadní, jde o vý
klad pojmů, o rozbor přítomnosti jakož i v 6. kapitole “o dnešním
postavení Němců v Československu”, v sedmé, poslední kapitole, na
depsané prostě “Masaryk”, stojí v popředí kritika jazykového naciona
lismu a jazykové politiky.
Rádl pokládá němčinu za přirozenou a samozřejmou dorozumívací
řeč Čechů se světem. “Ale,” pokračuje, “vládne strach před touto sku
tečností a tak je teoreticky němčina cizí řeč, cizejší než angličtina a fran
couzština; tváříme se tak, jako by v naší zemi německé řeči nebylo a při
tom více než čtvrtina obyvatelstva je německá a němčina je pro nás nej
přirozenějším prostředkem dorozumění se světem...”(37)
Nejdůležitější výpovědi k našemu tématu najdeme u Rádla tam, kde
se dotýká Masarykových základních myšlenek a odvolává se především
na soubor článků “Nová Evropa”(38) a na obsáhlé válečné memoáry ve
“Světové revoluci”.(39)
Kriticky navazuje na Masarykovu větu, že se v demokracii rozumí
samo sebou, “že každá strana, jakmile uznává stát a politiku státu, má
právo na účast ve státní administrativě, ba dokonce je to její povinnost.”
Dvě Rádlovy námitky vytýkají:
1. že Němci zde platí jen jako “politická strana”. Národnost však
není žádná strana v politickém boji, nýbrž přirozená skupina, jejíž prá
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va nevycházejí z politické síly a nejsou závislá na tom, jakou moc ve stá
tě má. Tato práva musí být zaručena dříve, než se stát vůbec organizu
je. (40) Práva Němců nejsou závislá na tom, zda uznávají stát či ne,
kdežto právo státu na existenci vychází právě naopak z toho, že uznává
národnostní práva.
2. Další výtky se týkají omezení národnostního práva na správu stá
tu, jak to vyjádřil Masaryk. Jde však spíše více o právo mít od samého
počátku účast na organizaci státu. Rádi konstatuje: “O tom Masaryk
nikde nemluví, zdá se, že toto právo neuznává.”(41)
A nyní následuje myšlenka, o které se mluvilo minulého roku v sou
vislosti s diskusí ve Svědectví a s příspěvkem Petra Pitharta z r. 1979 (42),
že lidská práva a práva skupin ve státě nespočívají na přízni lidskosti, na
blahovůli zákonodárce, že se v žádném případě nesmí jednat o koncese
těch, kteří považují stát za svůj, nebo dokonce o odměnu za dobrou
vůli, že nejde dokonce ani o toleranci, nýbrž o lidská a občanská práva
od samého počátku, která musí být podkladem každé ústavy a že práva
všech smějí být určována jen jednou mírou!
V
Mnohokrát už bylo poukázáno na alternativní linii ve vývoji českého
národa v souvislosti se jménem Jungmannovým či Bolzanovým.
Jedna z těchto linii, určovaná více méně prvkem jazykovým, vedla
k národně-politickému konceptu s jeho vylučovacím a vymezovacím
charakterem, a stala se základem nového státu.(43)
Druhá, vycházející více méně od Bolzana a jeho žáků, byla vymeze
na sociálně-eticky. Pro ni se staly smyslem a cílem státu a společnosti
lidská práva, humanita, pokrok a solidarita, a to bez ohledu na hranice
stavu a řeči. 1848 byly tyto síly poraženy; ztroskotaly na překážkách
občanského, antinomického jazykového nacionalismu.(44)

* * *

Chtěl bych ještě závěrem vzpomenout téměř zapomenuté tiskoviny
z doby předbřeznové, které chyběla sociálně-etická hloubka a která,
jako produkt romantického nacionalismu s pozůstatkem všečeského
patriotismu rovněž nebyla žádnou aktuální společensko-filozofickou
alternativou k národně-politickému programu.
Přesto přináší těch 12 ročníků skoro výhradně německy psaného
časopisu svědectví o národním smýšlení u Němců a Čechů v českých
zemích, které bylo už od počátku r. 1848 přinejmenším literární, inte
lektuální realitou, i když nebylo s to klást odpor vzedmutým vlnám
nacionálního hnutí a které bylo u pozdějších generací sudetských Něm
ců mylně chápáno jako zmatek, ne-li dokonce jako zrada.
Míním tím dvanáct svazků časopisu “Ost und West; BlätterfürKunst,
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Literatur und geselliges Leben" (“Východ a Západ; listy pro umění,
literaturu a společný život”), vydávaného pražským nakladatelem a
knihovníkem Janem Rudolfem Glaserem (1801-1868) a úctyhodným
okruhem německých a českých spolupracovníků od července 1837-1848.
Tento literárně-estetický příspěvek k německo-slovanské symbióze
ztroskotal na politických realitách mnohem dříve a důkladněji než poli
ticky, sociálně-eticky a filozoficky mnohem hlouběji zakotvení bolzanovci, z nichž mimochodem jen málokteří se hlásili ve “Východu a Zá
padu” ke slovu.
Mezi žáky a přáteli Bolzanovými došlo sice brzy po první — ještě
společně sdílené — fázi revoluce k národnímu rozštěpení a jen málokte
ří z nich mohli následovat svého učitele a přítele na jeho nacionálně
málo výrazné střední cestě. Ale při vší nacionální odlišnosti měli tito
bolzanovci a jejich žáci a sympatizanti — nepřihlížíme-li k několika
nacionalistickým horlivcům — širokou a nosnou společnou bázi, saha
jící až do epochy katolického liberalismu, s jejími názory na občanská
práva, pokrok, sociální odpovědnost, solidaritu a toleranci.
U “Východu a Západu” tomu bylo jinak. Tam se sentimentální
demokraté, seskupení kolem Rudolfa Glasera, nedostali přes nacionál
ní vyhrocení roku 1848; a pro-slovanským Němcům se dostalo pro je
jich “vyznání lásky slovanské družce” tvrdého odmítnutí odradikálnědemokratického nacionalisty Josefa Václava Friče (1829-1891), který
odsoudil společnou německo-slovanskou myšlenku jako veteš. Ve
svých vzpomínkách dospěl Frič k tvrzení, že tito “Deutschbohmen”
jako Glaser, Meissner, Hartmann nebo Ebert, kteří si vyvolili zajíma
vou minulost své náhodné vlasti jako “vítanou literární specialitu”,
jsou vlastně jeden jako druhý blaseovanými kosmopolity a jejich ně
mecko-slovanské sympatie jsou právě tak jako jejich demokratické
smýšlení jen “slušná konvenience”, ne-li dokonce “pokrytectví a pouhá
přetvářka”. (45)
Přesto je třeba ještě jednou připomenout dobu předbřeznovou, pro
tože při naší konfrontaci má být jednáno také o “úmyslech, plánech a
pokusech”.
Tato léta byla poslední, než nacionální nesnášenlivost převzala ve
doucí úlohu.
A tehdy existovala jedna varianta k Bolzanově nadnárodnímu posto
ji, varianta, která — protože nám v této přednášce jde právě o varianty
k národně-politickému konceptu — nesmí být přehlédnuta.
Myslíme tím ony nacionálně smýšlející Němce a Čechy, žáky a přátele
Bolzanovy, kteří sledovali radikálně demokratickou linii a kteří nezříd
ka se vzdali svého původního svazku s církví. Jmenujme např. Karla
Havlíčka (1821-1856), nebo světa znalého pražského křižovníka Karla
Postla, pocházejícího z jižní Moravy, známějšího spíše jako fantazií

96

nadaného dobrodruha Charlese Sealsfielda (1793-1864), premonstráta
Ignáce Jana Hanuše, nebo především Augustina Smetanu (1814-1851),
také pražského křižovníka, jehož filozofie, jakási varianta hegelovských
a feuerbachovských ideí, ho vedla k rozchodu s církví. Ti všichni byli
národně více uvědomělí než jejich vzor a učitel. Právě proto byli pře
svědčeni, že nadcházející dilema mezi národním bojem za svobodu,
proti despotismu a reakci na jedné straně, a občansko-nacionální ome
zenosti na druhé straně, musí přivodit katastrofu.
Byl to Čech Augustin Smetana, který podobně jako četní jeho inte
lektuální současníci cítil, jak dalece byly vymoženosti prvního svobodo
myslného období revoluce principiálně zpochybněny nacionálními
konflikty a varoval:
“Vy, Slované, jste nenáviděli Němce jako nepřátele své svobody,
protože vaše despotická vláda byla německá. Běda Vám, Čechům
slovanského rodu, kteří byste nejraději chtěli osvobozené Němce pozřít...!
Běda Vám, Čechům německého rodu, kteří považujete zrovnoprávnění
svých bratří slovanského původu s vámi samými za přehmat...! Běda
vám všem bezcitným! Ještě jste nebyli osvobozeni! Osvobozené národy
se nemohou vzájemně nenávidět...! Boj starému systému až do posled
ního dechu...! Ale svornost! Jednotu!”(46)
Když byly tyto věty psány, bylo vydávání časopisu “Východ a Západ”
zastaveno — ne zakázáno. Glaser se stáhl zpět, stal se skriptorem v Kle
mentinu, spravoval knihovnu rodiny Fürstenbergů a později knihovnu
Spolku pro dějiny Němců v Čechách.
Literatury a podrobných údajů o časopise “Východ a Západ” je po
skrovnu. Všechna čísla časopisu jsou dosažitelná údajně jen v Praze.
Poměrně rozsáhlá je práce Aloise Hofmana, uveřejněná nejprve česky a
v r. 1957 také v Berlíně (východním). Je ovšem psána v duchu ideologie
třídního boje.(47)
Jako zvláštnost, či chcete-li kuriositu, cituji několik řádek z “Výcho
du a Západu”; jako literární a ne jako politicko-filozofickou nebo poli
tickou alternativu k národně-politickému programu. Vybral jsem ná
sledující tři krátké citáty:
1. Z básně z r. 1841 “Němec k Slovanům” odjistého F. Wenda, který
je podle Aloise Hofmana identický se svobodným pánem v. Wend,
který žil řadu let v Chorvatsku a Dalmácii a zásoboval Glaserův časopis
ze Štýrského Hradce básněmi a národopisnými příspěvky. Charakteris
tické řádky (z němčiny přeloženo jen významově, nikoli formálně)
opěvují hudebnost a citovou hloubku Slovanů:
“Do takové hloubky pronikne jen mysl Slovanů
jen německý duch může ji pochopit...”
a poslední strofa:
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“Hloubkou duše úzce spřízněni
dejme zaznít našemu dvojzpěvu.
Za vítězných zvuků naší harfy
podej mi, Slovane, bratrskou ruku.
Svazek Slovanů a Germánů
ovlivní jednou osudy světa.“
2. Druhý citát je z básně “K jubilejní slavnosti 1848“, vzniklé u příle
žitosti pětistého universitního výročí 1848. Jejím autorem je pedagog a
filozof Robert Zimmermann, narozený 1824, který náležel k mladší
generaci bolzanovců:
“Ano, jednotný, v bratrské lásce
stojí před vámi zástup,
kterému kdysi, vedenému dobrem,
byla škola matkou,
Němec se Slovanem,
jako děti téže doby
všichni v jednom přístavu
jednomu cíli zasvěceni”
3. Nakonec z pera samotného Josefa Glasera, z básně “U hrobu Jose
fa Jungmanna”. (Jungmann zemřel 1847 jako 74 letý.)
“Ty věrný Čechu, pravý člověče,
plný harmonie a dobré vůle,
ty kterýs miloval vše, co bylo velké a krásné
i když z cizího jazyka vzešlé,
přijmi tuto tichou slzu,
která vytryskla z německé hrudi
a láskou splývá se slzami Čechů
na tvém hrobě...”
Tyto citáty patří jistě jen na okraj tématu. Přesto i ony patří k politic
ké kultuře předbřeznové jako literární deriváty lyrického, z části až
s prostomyslností hraničícího národního ba dokonce a-národního bohemismu. Tyto projevy jsou ještě prosty jazykově-národnostní sensibi
lity nebo dokonce nacionálně-prestižního myšlení.
Zda se v této souvislosti dá mluvit o politicky relevantní alternativě ve
smyslu našeho tématu, je ovšem pochybné.
Tím se ale nakonec dostáváme k otázce po smyslu otazníku v titulu
naší přednášky.
Je třeba dát krátkou, jednoznačnou odpověď:
Bolzano — Purkyně — Rádl — Patočka: výčet těchto jmen poukázal
na společné společensko-filozofické a sociálně-etické kategorie huma
nity, základních práv, odpovědnosti za pokrok a vzdělání, za nedělitel
nost práva; základem je pojímání člověka, spoluobčana, sousedního
národa ve smyslu lidskosti bez rozdílu. I když se v mnohém lišili: v ná
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boženské motivaci — vzpomeňme jen na kněze Bolzana a volnomyšlenkáře Purkyněho —, v konkrétní politické kritice — vzpomeňme Rádla
—, v národní angažovanosti (o které nepochybujeme) — připomeňme
Jana Patočku, bojovníka za občanská práva těchto dnů — to vše nemě
ní nic na tomto společném základě, na tomto prvenství nadnárodních
lidských práv před státem.
Na druhé straně však vedl národně-politický program, důsledně
uskutečněný, až k jazykově národní výlučnosti, k rozličnému hodnoce
ní a zacházení s jinojazyčnými skupinami. Lidská a občanská práva,
solidarita ve státě, pomoc bližnímu, sociální péče atd. byly uskutečňo
vány selektivně, různě prováděny a jednostranně uplatňovány...
Proto by měl být na konci tématu otazník škrtnut a měl by být nahra
zen potvrzujícím vykřičníkem'.
(Pozn. překladatele: Pro nedostupnost některých českých pramenů
v originále bylo nutno část citací zpětně překládat z německé verze uvádě
né autorem. V. H.)
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O Janu Kotíkovi a českém moderním umění
Květoslav Chvatík, Kostnice

Jan Kotík se dožil letos v lednu sedmdesáti let; to je chvíle, kdy je příleži
tost bilancovat dílo, i když jde o umělce neustále atakujícího nové problé
my a nepropadajícího vlastní definitivnosti. Ale přiznám se, že nehodlám
čtenáři nahrazovat monografii o díle Jana Kotíka, ani se pokoušet o náčrt
k ní a to nejen proto, že je k tomu zde málo místa. To, co mne na Kotíkovi
vždy nejvíce fascinovalo, byla všestrannost a intelektuální pronikavost
jeho osobnosti a neúplatný ethos, s nímž vedl svůj zápas o moderní umění
v české poválečné společnosti. Vedl ho po léta bez zakolísání na všechfron
tách — od vlastní tvorby po teorii, od volné tvorby po užité umění, od Sva
zu výtvarníků po ÚLUV a další instituce. Setkávali jsme sena této cestě od
poloviny padesátých let a to, co zde chci povědět, bude spíše osobní svědec
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tví o roli Jana Kotíka v proměnách české výtvarné kultury druhé poloviny
20. století než vyvážený portrét.
Jindřich Chalupecký, teoretik válečné Skupiny 42, k níž Kotík patřil,
uveřejnil na prahu poválečného období roku 1946 v Listech příznačnou
úvahu “Konec moderní doby’’. Dnes ji lze číst jako předznamenání
soudobých tendencí post-moderny; avšak pokud šlo o poválečný umě
lecký vývoj v Československu, ukázala se skutečnost daleko tvrdší a
tragičtější, než mohl autor oné úvahy tušit.
“Konec moderny” byl tehdy realizován z moci úřední a s řízností a
bezohledností hodnou válečné operace. Po převzetí moci jedinou stra
nou byla vyhlášena nová směrnice kulturní politiky, program “socialis
tického realismu”. V českých poměrech konkretizovali tuto kulturní
politiku, která měla závaznost státního monopolu, zejména Zdeněk Ne
jedlý a Ladislav Štoll. V duchu návratu k zdravé tradici “realismu, lido
vosti a ideovosti” umění 19. století byl odmítnut celý vývoj českého
moderního umění jako podlehnutí dekadentnímu “modernismu, for
malismu a kosmopolitismu”. Co se pak dálo v důsledku těchto kampa
ní, lze si dnes již jen těžko představit. Snad jen katalogy prvních Přehlí
dek československého výtvarného umění v Jízdárně pražského hradu,
první ročníky “Výtvarného umění” a povídka “Zrada zrcadel” z knížky
Bohumila Hrabala “Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet”
(Praha 1965) nám mohou oživit dobu, kdy vznikala monumentální díla
jako Nanebevzetí Josefa Vissarionoviče Stalina od geniálního mistra
Čumpelíka a stovky podobných obrazů, soch a sousoší autorů, jejichž
jména jsou dávno zapomenuta, díla, ničená později pomocí dynamitu.
Nešlo ovšem tenkrát o anekdoty, nýbrž o tragédie; o grandiózní důkaz,
jak rychle lze pomocí mocenské manipulace a monopolně šířených blu
dů vrhnout čas o století nazpět. Od podbabského hotelu “Internacio
nal” po grafickou úpravu knih a časopisů zavládla povinně všude ma
nýra 19. století; ovšemže se nezrodil žádný nový Mánes a Aleš, jak pro
rokoval Nejedlý, ale hejna kýčařů slavila konjukturu. Vážnější bylo, že i
uznávaní umělci odvrhovali svůj individuální styl a pokoušeli se přiblí
žit manýře akademické malby 19. století.
Jedním z nemnoha, kdo se nedali touto katastrofou mýlit, kdo ne
ztratili povědomí o hodnotách moderní tvorby a moderního myšlení,
byl Jan Kotík. Nikoliv “konec moderní doby”, ale zápas o udržení
dědictví moderny, o navázání na soudobý světový umělecký vývoj, od
něhož byly Čechy na desetiletí izolovány, charakterizoval tedy pováleč
nou etapu vývoje české výtvarné kultury. Kotík vedl tento zápas s hou
ževnatostí a vytrvalostí, v níž nebylo nic patetického, nýbrž jen krásná
samozřejmost a věrnost vlastnímu přesvědčení a logice vlastního díla.
Často sám, později s řadou stejně smýšlejících umělců a teoretiků,
z nichž mnozí se teprve později rozpomínali na samozřejmost pravd,
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jichž se vzdali pod tlakem doby. Tento zápas nabýval stále širších sou
vislostí; nešlo zdaleka již jen o soudobý vkus, o právo na moderní vý
tvarný výraz, o svobodu umění a literatury,ale o moderní myšlení s jeho
axiomy racionalismu a tolerance vůbec a posléze o demokratizaci celé
ho kulturního a politického života. Na konci šedesátých let narazil
tento pohyb, který již dávno nebyl jen věcí několika “tvrdošíjných”
výtvarníků, básníků a filosofů, nýbrž širokých vrstev národa, na barié
ru, danou ztrnulostí mocenských struktur vládnoucí země východního
bloku. Avšak to byl zlom, který zasáhl hluboce nejen do soudobých
českých dějin, ale i do života a díla těch, kteří spoluvytvářeli dynamiku
kulturního vývoje poválečného Československa.
* * *
Jan Kotík patří nesporně k nej výraznějším představitelům této živo
todárné aktivity v oblasti českého poválečného výtvarnictví.
Narodil se 4. ledna 1916 v Turnově jako syn malíře Pravoslava Kotíka, jehož dílo sahá od sociální malby dvacátých let až po abstraktní
tendence pozdních let. Rodinné prostředí vtáhlo Jana Kotíka do dobro
družství moderní malby již od mládí a vedlo ho také k aktivnímu zájmu
o společenské a světonázorové otázky. Za nacistické okupace se aktivně
podílel na protifašistickém odboji a odmítal okupační tažení proti
“Etnartete Kunst”. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou
v Praze u prof. J. Bendy a účastnil se výstav mladé generace ve foyer
Divadla E. F. Buriana. Za války patřil k členům Skupiny 42, sdružení,
jehož význam pro českou moderní kulturu zůstává stále nedoceněn,
přes pokus retrospektivní výstavy v v roce 1963 v Mánesu. Nejde jen
o individuální díla malířů F. Hudečka, F. Grosse, K. Lhotáka, K.
Součka, J. Smetany, J. Kotíka, B. Matala a básníků J. Koláře, J. Kainara, I. Blatného, J. Hanče a J. Haukové, fotografa M. Háka a teoretiků
J. Chalupeckého a J. Kotalíka, jimž Skupina poskytla za okupace a po
ní možnost navázat na postkubistickou a postsurrealistickou tvůrčí
poetiku moderní tvorby. Rozhodující bylo, že zde byl podniknut pokus,
zbavit moderní tvorbu hrozící estetizace a nového akademismu, vrátit ji
“do světa, ve kterém žijeme”, do lidské každodennosti, do velkoměst
ské skutečnosti, ne ovšem, aby ji pasivně reprodukovala nebo halasně
opěvovala, nýbrž aby ji proměnila v nový mýtus moderní doby. Byly
zde předznamenány mnohem pozdější tendence nové evropské a světo
vé figurace a post-moderny.
Jan Kotík nepatřil mezi typické a výrazné představitele Skupiny 42;
tématický svět velkoměsta s jeho stroji a strojky i s jeho periferií se mu
v daleko větší míře než jeho malířským druhům stal východiskem zcela
autonomní tvárné malířské problematiky. Když se Skupina 42 po roce
1948 rozpadla, sblížil se na čas s okruhem kolem Karla Teiga, který v se-
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rii ineditních sborníků “Znamení Zvěrokruhu” rozvíjel dál moderní
myšlenkovou linii navdory běsnící době. Ani zde však Kotík nepřijal za
svou tvůrčí poetiku pozdního surrealismu. Obojí svědčí především
o tom, že Kotík šel vždy vlastní cestou a nepotřeboval ochranná křídla
skupinové kolektivity.
První fázi Kotíkova díla lze charakterizovat nejspíše jako zkoumání
postkubistické výtvarné problematiky obrazu jako “plochy pokryté
barvami v určitém pořádku", abychom parafrázovali tolikrát citovaný
výrok Denisův. To znamená, že autonomní problematika výtvarné
výstavby obrazu, jeho malířská struktura, pro niž je vnější téma pouze
součástí vnitřního výtvarného řádu, stála pro Kotíka vždy v popředí
zájmu.
V roce 1946 uskutečnil Jan Kotík v Praze v Alšově síni svou první
samostatnou výstavu a pobýval ještě určitý čas v Paříži a ve Finsku; za
dva roky postihla i jeho izolace od světového výtvarného dění a nemož
nost vystavovat, trvající až do roku 1957.
Ještě před únorem 1948 se konala v Praze výstava čtyř národních
umělců SSSR, Gerasimova, Plastova atd. která vyvolala velkou diskusi.
Kotík odmítl v textu “O socialistickém realismu’’ z počátku padesátých
let tento program z důvodů pro jeho postoj a logické uvažování velmi
typických: Jestiže malba typu Gerasimova atd. patří k socialistickému
realismu, pak představuje tento směr “největší brzdu pro vytvoření umě
ní socialistické epochy”, napsal tehdy. Podle jeho argumentace není
malba podobného typu schopna pozitivně ovlivnit celkový styl epochy,
celkovou výtvarnou (materiální) kulturu své doby, tj. styl nábytku,
textilu, módy, skla, keramiky,krátce užitého umění a designu a není
proto stylotvorná ve vlastním slova smyslu.
Zájem o celkovou výtvarnou kulturu doby je pro Kotíka typický.
Pracoval od roku 1947 v Ústředí lidové umělecké výroby, poté u Ústavu
bytové a oděvní kultury, v redakci časopisu pro užité umění “Tvar” a
roku 1954 vydal knihu o tradici českých uměleckých řemesel a výroby.
Zajímala ho vždy nejen nejabstraktnější teorie, filozofie, ale i nejele
mentárnější otázky, “jak se co dělá”, řečeno po čapkovsku, řemeslná
“udělanost”, vypracovanost předmětů denní potřeby. To byl jeden
z možných způsobů, jak vést zápas o moderní výtvarný projev: V užitém
umění, které mělo v Čechách tradičně vysokou úroveň, danou vyspělos
tí řemesel, nebyl tlak dogmatismu tak silný. České sklo, textil, kerami
ka, porcelán, nábytek a bytové doplňky se nemusely a nemohly podřídit
principu kukátkové nápodoby. Avšak zájem o řemeslné udělání věcí
má u Kotíka i vlastní výtvarné zdroje: Jeho malba byla vždy “svátkem
oka i ruky”, projevem radosti z vlastností materiálu a barev, radosti
z dobře udělané věci, která musí obstát vedle věcí funkčních, sloužících
praktickým účelům. Zájem o užité umění není tedy u Kotíka věcí nuce
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nou zvenčí, věcí pouhé taktiky, ale tvoří organickou součást jeho umě
leckého naturelu, jeho tvůrčí individuality. Ještě v roce 1969 vychází
v Praze jeho knížka “O užitečnosti věcí” a roku 1974 v Hamburku ně
mecká kniha “Konsum oder Verbrauch”.
Těžištěm však vždy bylo a zůstalo pro Kotíka jeho vlastní výtvarné
dílo. Jeho výstava v roce 1957 ve výstavní síni u Topičů (Českosloven
ský spisovatel) byla pro celou generaci nezapomenutelnou událostí. Po
desetileté přestávce, vyplněné neomezenou vládou socialistického rea
lismu a napodobováním klasiků, rok po otřesu XX. sjezdu KSSS, který
znamenal i v Čechách zhroucení dogmatismu a stalinismu, rok po dru
hém sjezdu Svazu českých spisovatelů, na němž Jaroslav Seifert poža
doval právo spisovatelů na odpovědnost za každé slovo, se zde hlásil
český malíř o jiné právo, o právo malovat současně, v řádu hledání
evropského a světového umění, o němž nebylo v té chvíli v Praze téměř
nic známo. Pro mnohé bylo setkání s Kotíkovými obrazy Sokem. Celá
česká klasická výtvarná moderna, ať kubistické, expresionistické nebo
surrealistické inspirace, podržovala ještě model, ať vnější nebo vnitřní,
jako základ výtvarné výstavby obrazu. Význam díla F. Kupky, V. Preissiga nebo F. Foltýna byl téměř zapomenut. Avšak i těm, kdo se alespoň
z části orientovali v odlišných proudech soudobé abstraktní malby od
tendencí “chladných”, geometrických, po tendence expresívní, bylo
zřejmé, že Jan Kotík není “abstraktní malíř” ve smyslu výtvarné mani
festace odtažitých nebo iracinálních pocitů nebo idejí. Žádný romantis
mus, žádná ilustrace “odcizení” nebo jiných literárních témat nepřichá
zely u Kotíka při jeho ryze malířském, “řemeslném” chápání malby
vůbec v úvahu. Barva, linie, radost z tahu štětcem a roztěkání barvy po
ploše plátna, radost z dynamiky aktu malování, z metodického vzniku
nových, překvapivých konfigurací na obrazové ploše — to bylo jádro
nové Kotíkovy malby. Nesly-li obrazy konkrétní názvy — na příklad
“Karel Starší ze Žerotína” (což tak pobouřilo dohlížející úřady, že
obraz musel být tuším odstraněn) — bylo to míněno spíše ironicky, jako
humorná hra s představou, dodatečně vinterpretovanou do obrazu.
Kritika mohla jen konstatovat, že jsme zde svědky nejradikálnějšího
rozchodu s posledními rezidui renesanční organizace obrazu jako
“okna do světa”, potlačení nejen přírodního, ale i psychického modelu,
opuštění tradičního pojetí perspektivy a obrazového prostoru. Stejně
tak byl opuštěn romantismus literárních a psychologických témat. Ko
tík vsadil všechno na poznatek, že obraz je plochou, pokrytou barvami
v určitém pořádku, při čemž tématem učinil právě vznik tohoto pořádku,
malbu samu, dobrodružství barvy, akt malování, proces vzniku obrazu,
svár řádu a náhody, racionality a humoru. Byla to malba nejen nezvyk
lá, ale i nelíbivá, protiestetická, nelákající ke snadné interpretaci a
recepční konkretizaci literárními obsahy. Byla to malba sledující tvrdo
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šíjně vlastní logiku. Její původce měl odvahu jít do důsledků tam, kde se
ostatní zastavili před příliš velkými riziky. Neriskoval jen, že bude
nepochopen; riskoval, že cesta, na niž se odvážil, vede do prázdna, že
zenit malby byl překročen.
Kotíkova výstava nezůstala osamocena; o rok později, 1958, byla
v téže galerii uspořádána souborná výstava Václava Tikala, představi
tele druhé, postsurrealistické větve soudobé české neoficiální malby.
V dalších letech následovaly výstavy Josefa Istlera, Mikuláše Medka,
Jana Koblasy a řady mladších umělců. V roce 1958 byla světová výstava
v Bruselu příležitostí ke konfrontaci české a světové kultury — Jan
Kotík získává spolu s dalšími umělci ocenění za účast na ztvárnění
československé expozice. Česká výtvarná veřejnost je znovu postupně
seznamována s dílem zakladatelů českého moderního umění v řadě
souborných i individuálních výstav — Zakladatelé moderního českého
umění, 1957; Dvacátá léta, 1959; Imaginatívní malířství 1930-1950,
1964; Bohumil Kubišta, 1960; Josef Čapek, 1962; František Kupka,
1962; Emil Filla; řada výstav musí být pořádána mimo Prahu v méně
nápadných oblastních galeriích.
Tento proces neprobíhal hladce a bez odporu, jak by se dnes s odstu
pem času mohlo zdát. Když jsem například roku 1960 uveřejnil ve Vý
tvarném umění článek “K otázkám moderního umění”, usilující o teo
retickou reflexi fenoménu moderny, byl článek označen tajemníkem ÚV
KSČ za “revizionistický”, byla svolána konference o umělecké kritice a
dogmatici přešli do protiútoku; strašidlo “modernismu” bylo ztotož
něno s “ideologickou diverzí”. Avšak již roku 1962 se na výstavě Jaro
62 v pražském Mánesu spojili hlavní představitelé české moderní malby
starších generací s představiteli nové tvůrčí generace, sdruženými do
Bloku tvůrčích skupin, a přihlásili se k moderní tvůrčí orientaci. České
umění počalo opět postupně pronikat do zahraničních galerií a zahra
niční umění bylo opět, i když jen v jednostranném výběru, prezentová
no v Praze.
Kotíkovi, mně ani ostatním nešlo o to, zaměnit pověru “historismu”
novou pověrou “modernismu”. Nešlo o přejímání hotových tvárných
postupů,vzniklých jinde a z odlišných pohnutek. Nešlo o povrch, nýbrž
o podstatu. Šlo o metodu tvorby, odpovídající na často jen tušené potře
by naší doby a našeho světa. Modernost sama o sobě, bez daleko pod
statnějších zdrojů a předpokladů tvorby není žádnou zárukou hodnoty;
poklesá v pouhou “módnost”. Proti takové vulgarizaci modernismu se
obrátil Kotík již roku 1963 ve svém projevu při zahájení výstavy užitého
umění a průmyslového výtvarnictví v Bratislavě, přetištěném i v jeho
knížce “O užitečnosti věcí” (Praha 1969).
Jan Kotík pokračuje ve své tvorbě a pořádá další výstavy: 1960
v Alšově síni v Praze, 1963 v Liberci, 1965 v Jihlavě a 1966opět v Praze.
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V témže roce uveřejnil ve Výtvarné práci text “Pohled zpět”, v němž
označil tašismus, informel, 1’art autre a gestickou malbu za to jedině
skutečně nové, co se ve světovém umění objevilo po roce 1945. Ona
označení považoval spíše za určitá hlediska, z nichž lze nové aktivity
lépe přehlédnout, než za jejich vhodné pojmenování. Kotík se nemusel
hlásit k žádnému z těchto hnutí jako ke svému pevnému programu,
neboť dospěl k dekompozici obrazu, k osvobození materiálu, k pojetí
malby jako akce, jako dění, k primátu metody nad rezultátem současně
a paralelně s těmito tendencemi logikou vlastního díla: “...není ani
těžké ani důležité rozpoznat, kdy se Jan Kotík setkal s de Kooningem,
Dubuffetem, Doraziem, Perillim, Jasperem Johnsem a kdy s mladými
Angličany. Důležité na tom je, že taková setkání byla buď potvrzením
vlastních výzkumů nebo partnerským porovnáním”, napsala tehdy
právem Lída Vachtová.
Pro Kotíka je malba nikoliv nápodobou, ale paralelou přírody. Malíř
nekopíruje přírodu, ale tvoří jako příroda; bez přestání, nahodile a
v sériích — ideálem je dílo jako dění, jako neukončený proces. Kotík je
si vědom i úskalí tohoto pojetí umění, které nyní zdánlivě konečně
“mohou dělat všichni”. Označuje toto úskalí za “případ Mathieu”.
U něho se gestická malba proměnila v nově estetizovaný katalog znaků,
v nové, osobně stylizované písmo. Osobní styl nerušil ve starším umění,
neboť tam se pouze podílel na ztvárnění vnějšího nebo vnitřního mode
lu. Jakmile se však stává tématem malby akt malování sám, je omeze
nost individuálního malířského rukopisu na překážku. Osobní styl se
v tomto typu malby příliš snadno mění v únavný a nudný psychomoto
rický stereotyp.
Druhé úskalí bychom mohl označit analogicky za problém “nové
figurace”. Hans Platschek chápe novou figuraci tak, že obraz se “figu
ruje” sám. Přesněji řečeno, obraz vypovídá něco v procesu vnímání a
chápání: divák obraz určitým způsovem recipuje, “čte” a teprve v tom
to procesu, ovlivněném předchozí divákovou zkušeností životní i umě
leckou, je obraz významově interpretován. Zde nastupuje automatis
mus symbolismu, který popsal již Jan Mukařovský ve své průkopnické
přednášce “Podstata výtvarných umění” z roku 1944 (i když pak již
bohužel svou poetiku a noetiku výtvarných umění dále nerozvinul):
Modrá skvrna na plátně obrazu “znamená” nebe nebo vodu, zelená
trávu nebo les, černá temno a světlá světlo — tak vzniká i dojem tepla a
chladu, klidu a dynamiky, popředí a pozadí. Obraz dostává “význam”
a “smysl” teprve v očích diváka a interpreta na základě určitých spole
čensky stabilizovaných komunikačních konvencí, jak prokázal pře
svědčivě zejména E. H. Gombrich ve své fundamentální práci “Art and
Illusion”. Obraz je dešifrován na pozadí určité struktury norem, je
významově odkázán na určitý “kód” a je věcí kulturního vývoje, kdy a
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v jakém rozsahu přijme výtvarná veřejnost kód expresionismu, kubis
mu, surrealismu a informelu, kód Picassa, Chagalla, Kleea, Dubuffeta
atd. Pro kulturu naší pozdní doby je charakteristická pluralita kódů a
množství nejrůznějších post- a neo-kódů. Nová figurace se vrátila ke
kódu, založeném na iluzi prostoru a na literárním tématu a tato cesta ji
může snadno dovést zpět až k akademické estetice minulého století
anebo k estetice socialistického realismu. Podobně vyústil tašismus
u Mathieua v nové symbolistní baroko.
To všechno jsou překážky a úskalí, jimž se Kotíkova tvorba úporně a
tvrdošíjně vzpírá. Za nejvýznamnější krok na cestě k překonání těchto
mělčin nových proudů považuji v poslední fázi Kotíkova pražského
tvůrčího období přehodnocení jednodimenzionální plochy pravoúhlé
ho obrazu a přenesení malby do prostoru, natrojdimenzionální objekty.
Zařadil jsem reprodukci jednoho z těchto Kolíkových černobílých
objektů z roku 1965, které mě nepřestávají fascinovat, mezi obrazové
přílohy své knížky “Smysl moderního umění“ z roku 1965; tento pro
storový objekt, oscilující mezi sněžnými nebo pískovými přesypy a
technickým modelem nese název “Malba“ — není tedy objektem
v obvyklém slova smyslu, ale právě malbou, rozvinutou a realizovanou
v prostoru. Teoreticky jsem se pokusil nalézt přístup k tomuto stírání
hranic mezi obrazem a objektem, k prolomení hranic malby jako
plochy rámované rámem ve studii “Výtvarné vidění světa. K noetice a
poetice výtvarného umění“ v knížce “Strukturalismus a avantgarda“
(Praha 1970).
Vraťme se však k vývoji české poválečné výtvarné kultury a Kotíkovu
místu v něm. Koncem roku 1964 se v Praze schází sjezd Svazu českoslo
venských výtvarných umělců — ironií osudu právě v pompézních sálech
hotelu Internacional v Podbabě — a dochází k události do té doby ne
slýchané: v hlasování stranické skupiny odmítají čeští výtvarníci kandi
dátku ÚV Svazu výtvarníků, předloženou a schválenou sekretariátem
ÚV KSČ, a předkládají vlastní kandidátní listinu v čele s Adolfem
Hoffmeistrem a složenou převážné ze stoupenců moderního umění a
představitelů mladé tvůrčí generace. Na této kandidátce nechybí přiro
zeně ani jméno Jana Kotíka a po dlouhých jednáních a přes protesty a
vyhrožování zástupce sekretariátu ÚV KSČ tato kandidátka v plénu
sjezdu vítězí a Svaz výtvarníků dostává nové, mladé a modernímu
umění přející vedení. Dva roky před známým sjezdem Svazu spisovate
lů z léta 1967 tak čeští výtvarníci dokázali, že se lze vzepřít mocenské
mu diktátu sekretariátu vládnoucí strany; nešlo jim ovšem o manifesta
ci politickou, ale o prosazení práva na moderní výtvarný výraz. Výtvar
né časopisy, nakladatelství a především výstavní síně pak skutečně daly
moderní tvorbě onen prostor, který jí na základě její iniciativní hodnoty
v české kultuře současnosti přirozeně náleží.
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V této příznivé atmosféře byla uspořádána i Kotíkova retrospektivní
výstava v Mánesu 1968 a Lída Vachtová, nejcitlivější a nej kultivovaněj
ší kritička českého výtvarného umění oněch let, bilancovala Kotíkovu
cestu v článku “Okolo Kotíka” ve Výtvarném umění. Vachtová shrnuje
svou charakteristiku Kotíkovy tvůrčí individuality takto: “Základním
rysem jeho úvah je rozumovost, ale ve skutečnosti je to poněkud složi
tější. Impulsy jsou téměř taktilní: jde po hmatu a po čichu. Vjem je
vždycky smyslový a především vizuální. Teprve třídění dat je racionalis
tické. Mezi racionalistickým a senzualistickým (což už řekl a napsal
Miroslav Míčko), mezi výrazovostí a konstrukcí, mezi gestuálním a
geometrickým principem, mezi severním a jižním pólem, zdá se, ode
hrává se dobrodružství Kotíkovy malby. Ví příliš mnoho. Tato infor
movanost, která se v jeho případě zaměňuje za naučný slovník, se mu
také nejčastěji vyčítá spolu s tím, že prý jeho projev jaksi nesouvisí
s domácí tradicí. Není první a zaplať bůh ani poslední, kdo má tuto
přednost. Toto dílo je příliš živé a příliš perspektivní, než aby bylo
spravedlivé a možné udělat konečnou bilanci má dáti — dal.”
* * *
Jan Kotík prožíval vždy, již od nacisticé okupace, příliš aktivně svou
dobu, než aby mohl stát v roce 1968 stranou a aby se ho nedotklo, co se
stalo poté. V roce 1968 byl členem redakce chystaných Lidových novin
a členem Koordinačního výboru uměleckých svazů a protože zažil již
dvakrát léta perzekuce, za okupace a v padesátých letech, dovedl si
představit, co ho v Praze čeká. V roce 1970 přijal pozvání DAAD do
západního Berlína a v roce 1973 mu byl udělen politický azyl v Německé
spolkové republice.
Základní tendence jeho díla se nyní rozvíjejí ještě plněji v integrálních
mezinárodních souvislostech. Je to spojení racionality konceptu s dra
matickou nebo lyrickou akcí malby, s perfektností řemeslného prove
dení. A dále problém rozvinutí dění malby do prostoru, překročení
plochy zarámovaného pravoúhlého závěsného obrazu. Kotík rozehrává stále nové a překvapivější možnosti, jak z tohoto sevření rámem a
omezení jedinou plochou uniknout. Někdy je to sestava více nepravi
delných ploch, jindy překračuje demonstrace malby hranice plochy
vůbec a vystupuje volně do prostoru. Někdyjde o objekty stabilní, jindy
variabilní, někdy o kreace definitivní a strohé krásy, jindy o ironické
nápady, skizzy, žerty. Problém dění, problém vztahu lidského tvůrčího
činu k prostoru a času, problém svobody tvůrčího činu,problém malby,
neodkázané na žádné interpretační kódy a individuální styl či rukopis,
měnící se snadno ve stereotyp — to je nyní základní poloha Kotíkovy
tvorby. Asketismus jeho prostředků, radikalismus, s nímž jsou vyvozo
vány poslední důsledky ze zvolených předpokladů, provokuje nezbytně
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otázku, vede-li tudy vůbec cesta dál. Je to otázka, kterou vyvolává
každý skutečně novátorský, riskantní tvůrčí čin.
Arsen Pohribný napsal v katalogu Kotíkovy výstavy v Oranžérii
v zámku Charlottenburg v Berlíně roku 1979, že se dosud nikomu nepo
dařilo definovat Kotíkovo dílo jako celek, uchopit je do výstižné formu
le a zakreslit jeho přesné kontury do mapy soudobého umění českého i
světového. Má pravdu a sám uvádí důvody, proč je to nejen nesnadné,
ale i nemožné. Kotíkovo dílo nelze přirovnat k pevnině ani k ostrovu,
nýbrž jen k proudu, větvícímu se do stále nových ramen a především,
měnícímu neustále své řečiště, svou tvářnost jako řeka za povodně. Snad
právě v tom je Kotíkovo dílo tak živé, podnětné, znepokojující, přes —
anebo lépe právě pro — svou nelíbivost, antiestetičnost, antidefinitivnost, pro svou odvahu jít až do konce, až do posledních důsledků, i za
cenu věčného začínání od počátku, od nulového bodu malby.
Je to cesta po hranici možného a nemožného,
reálného a nereálného,
je to úporné hledání cesty tam, kde se zdá. že již žádné cesty dál neve
dou. Není právě v tom Kotíkův tvůrčí čin i lidský osud typicky český?

* * *
Svědčí o tom i Kotíkův filosofický traktát “Neúplný kompas“, vyda
ný kolínským nakladatelstvím Index (1986). Známe básníky a spisova
tele, kteří úspěšně malovali a kreslili, a známe malíře, píšící básně a hry.
Avšak filozofický traktát u moderního malíře patrně překvapí. Navíc
traktát tak politicky angažovaný a současně poučený soudobou fyzikou
a teorií struktur a systémů a při tom směřující k věčným otázkám smys
lu lidského bytí a lidského soužití, k otázkám dobra a zla, traktát poda
ný krásným čistým českým jazykem. I to je svědectví podivuhodné Ko
tíkovy všestranosti. Musíme zde myslet nejen na antické atomisty a na
Lao-tse, na Etiku Barucha Spinozy, ale především na staré české mora
listy. Kotík začíná kritikou špatné vlády, kritikou státu a násilí, pro
klamuje toleranci a pluralitu jako podmínku a jedinou možnost soužití
lidí na této planetě, a dostává se ke stále hlubším a obecnějším otázkám
lidského bytí ve světě. Je to moderní verze starého řeckého atomismu a
stoicismu, která se obejde bez veškeré mystiky a bez metafyziky; autor
sentencí je i při posledních věcech člověka vzácně věcný a konkrétní. Je
to četba, jakou nepotkáváme každý den.
Forma parafrázující staré filosofické traktáty, připomene vzdáleně
Kotíkova generačního druha Jiřího Koláře a jeho parafrázi “Mistr Sun
o básnickém umění“ (Praha 1957); Kotíkovo téma je ovšem mnohem
obecnější a tón méně rigorózní, daleko lidštější. Z každé sentence na nás
dýchá klid, moudrost, ušlechtilost nového, moderního osvícenství:
“Když miluješ tak víš že nejsi ve světě sám a díky dětem víš že jsou i cizí
lidé.”
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Kotík neuhýbá před posledními otázkami, ale ani ony mu nejsou
důvodem k nihilismu:
“Poslední pravda
je prázdnota údolí světa
neustále těhotná děním a jevy
kterými proniká a které vlastní
Ale
ani vesmír ani zemi ani cokoliv kolem nás
nelze chápat jako prázdnotu poslední pravdy
protože plnost a rozličnost dění
jsou způsoby jejího bytí”
Kotík zná aporie moderní sématiky a je skeptický vůči slovům:
“Co se pojmenuje
to se slovem znehybní

slovo jednou zrozené
zůstává stále stejné
ve světě v němž nejsou dvě totožné věci
neustále se vrací
ve světě bez návratu
slova
sama nehybná
brzo by znehybněla myšlení
nebýt básníků
neustále obnovujících řeč”
Koríkův “Neúplný kompas” obsahuje tedy chválu básnictví, ale o ma
lířství, neustále obnovujícím naše smyslové vidění světa, skromně mlčí.
Místo slov přichází zde ke slovu Kotíkovo dílo.
* * *
Dnes nikdo nepochybuje o tom, že František Kupka, Vojtěch
Preissig, Josef Šíma a Toyen jsou významní čeští umělci, i když část
života prožili ve světě. Vezmeme-li do rukou knihu Geneviěve Bénamou, “Sensibilités contemporaines 1970-1984” (Paris 1985), zjistíme s
údivem, kolik českých výtvarníků žije dnes mimo domov. Klademe si
mimoděk otázku, kdy se v Praze uzná, že bez díla Jana Kotíka, Jiřího
Koláře, Vladimíra Fuky, Zbyňka Sekala, Jana Koblasy, Romana
Erbena, R. Piesena, O. Slavíka, V. Dydka, P. Sováka, J. Kristoforiho a
desítek dalších uvedených i neuvedených v knize G. Bénamou by bylo
české moderní umění stejně neúplné jako bez díla Kupkova, Šímova a
Toyen?
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Antonín Rejcha —
150 let od úmrtí českého hudebníka
Jiří Zeman, Bazilej
Pražský rodák Antonín Rejcha neprožíval šťastné dětství. Narozen
nejspíše 26. února 1770 v Kozí ulici na Starém městě, ztratil v prvním
roce svého života otce, a znovu provdaná matka nedokázala svému
synkovi vytvořit pohodu domácího prostředí. O jeho vzdělání se nikdo
nestaral. Jedenáctiletý Antonín se o svou budoucnost musel postarat
sám. Jednoho letního dne uviděl poštovní drožku, která opouštěla
Prahu. Aniž se příliš rozmýšlel, skočil na zadní schůdky a pevně se při
držel v naději, že se dostane jako černý pasažér do Klatov, kde žil jeho
dědeček. Ani ten mu nebyl s to nahradit rodiče. Antonín však věděl, že
v Německu žije jeho syn Josef — úspěšný hudebník. Poslední překáž
kou pro mladého Antonína byl přechod přes hranice. Ani tentokrát
neselhala jeho fantazie. Ačkoliv neměl u sebe platné dokumenty a nebyl
s to se německy domluvit, předstíral slepotu a jmenoval nedaleké poutní
místo, ve kterém měli být slepí zázračně vyléčeni. Právě obědvající
celník ho nechal přejít hranice.
Ve švábském Wallersteinu se mladý Antonín sešel se svým strýcem
Josefem, který měl za manželku Francouzku. Jako úspěšný dirigent a
skladatel začal připravovat svého synovce pro povolání hudebníka. Po
starém českém kantorském způsobu ho naučil hře na flétnu a zároveň
získal náš pilný a svědomitý mladík pozoruhodnou zručnost ve hře na
housle a klavír. Ani výuka jazyků se nezanedbávala. Vedle němčiny se
Antonín Rejcha naučil u své tety ještě francouzštině slovem i písmem.
Plné tři roky se mohl Antonín bezstarostně věnovat pouze všeobecné
mu, jazykovému a hudebnímu vzdělání, aby se v roce 1785 chopil první
pracovní příležitosti.
Když byl Josef Rejcha pověřen kurfiřtem Maximiliánem Františkem
vybudováním a vedením jeho kapely v Bonnu, stal se Antonín houslis
tou a flétnistou tohoto na svou dobu moderního symfonického orchest
ru. Zde se poznává s Ludwigem van Beethovenem, hrajícím na violu a
varhany, s nímž ho od tohoto okamžiku poutalo celoživotní hluboké
přátelství.
Strýc Josef vychoval ze svého synovce Antonína zručného orchestrál
ního hráče, aniž ho podporoval ve studiu nauky o hudební skladbě.
Antonín studoval tento obor zcela sám z tehdy dosažitelných učebnic a
z partitur, které poznal z provozování v orchestru — především Haydnových a Mozartových. Jeho první skladbou, kterou uvádí Rejcha ve
své autobiografii, byla v sedmnácti letech napsaná “Symfonie pro velký
orchestr”. Její provedení znamenalo pro nic netušícího strýce příjemné
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překvapení a přinutilo ho také v tomto hudebním oboru svého svěřence
teoreticky vyzbrojit. Později studuje Rejcha spolu s Beethovenem
hudební skladbu u Christiana Gottloba Neefeho. Když osvícený kurfiřt
Maximilian v roce 1786 založil universitu v Bonnu, zapsali se naši dva
nerozluční přátelé na filozofickou fakultu. Rejcha navštěvoval pilně
všechny přednášky. Neobyčejný vliv na něho měly především přednáš
ky z kantovské filozofie a studium matematiky, kterou považoval za
základ k pochopení větné stavby a logiky skladebné práce.
Jakého věhlasu požíval bonnský orchestr v tehdejším evropském kul
turním životě, vyplývá ze skutečnosti, že sám Joseph Haydn se při své
první cestě do Londýna v roce 1790 zastavuje přes vánoce v Bonnu, aby
se osobně přesvědčil o kvalitách orchestru a navštívil jeho dirigenta
Josefa Rejchu. Návštěvě byli přítomni také Antonín Rejcha a Ludwig
van Beethoven. Oběma se dostává přátelského pozvání do Vídně, aby u
Haydna pokračovali ve svém studiu. Této nabídky využívá dříve
Beethoven a opouští Bonn již v roce 1792. Rejcha odchází na doporuče
ní svého strýce do Hamburku, kde se věnuje převážně pedagogické
činnosti. Jako soukromý učitel klavíru a harmonie — při čemž nadále
studuje matematiku,fyziku, astronomii a filozofii — byl na každém
kroku konfrontován s novými pedagogickými problémy, které ho nato
lik fascinovaly, že začal sbírat materiál pro své pozdější teoretické spisy.
Promýšlí nové učební metody hudební teorie, studuje všechny dostupné
učebnice a formuluje písemně své umělecké a filozofické názory. Přitom
však nezanedbává komponování. V Hamburku vzniklo několik symfo
nií, dramatické předehry, virtuózni dvojkoncerty, komorní hudba vše
ho druhu, klavírní fugy a dvě opery na francouzská libreta, které mu
měly zajistit úspěšný začátek v Paříži, kam Antonín Rejcha přichází
koncem roku 1799. Válečné události oněch let však zhatily jeho plány.
Žádné z pařížských divadel nemělo pochopení pro Rejchovu aktuální
operu “Obaldi ou les Francais en Egypte”, všude byl odmítnut. Naproti
tomu byla jeho symfonická díla s úspěchem veřejně provedena již v roce
1800. Tiskem bylo vydáno jeho “Dvanáct fug pro klavír”. Po jednoroč
ním pobytu v Montmorency u Paříže, kde Rejcha prožil ve společnosti
houslisty Pierra Rodeho, zpěvačky Josephiny Crassiniové a vévody
z Laviasu jeden ze svých nejšťastnějších úseků života, rozhodl se odces
tovat do Vídně, kde ho očekával Joseph Haydn. Zde se také setkal se
svým bonnským přítelem Beethovenem a navázal přátelské kontakty
s Johannem Georgem Albrechtsbergrem a Antoniem Salierim.
V dunajské hudební metropoli začal Rejchův pozoruhodný myšlen
kový vývoj. Jeho mimořádné znalosti filozofických a estetických názo
rů a směrů, pevně spjatých s jeho skladatelskou a učitelskou činností ho
přivedly k prvním teoretickým spisům, věnovaným klavíristům a skla
datelům.
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Rukopis jeho “Beitrag zur geisten Cultur des Tonsetzers und des
jenigen, der sich durch den Vortrag auf dem Piano-Forte auszeichnen
will, als auch zur Erweiterung beider Künste,begleitet mit philosophisch-practischen Anmerkungen” je uložen v pařížské Bibliothèque
nationale. Ve snaze o absolutní svobodu fantazie zrušením taktových
rozčlenění, předjímá Rejcha praktiky současných skladatelů našich
dnů. Ne jinak přemýšlí i o zafixované formě fugy když píše: “Das Gefühl
soll gerührt werden; auf welche Art dies geschiet, ob mit der Regel, oder
mit der Uebertretung derselben, ist gleichgültig. Der vernüftige und
nicht geschmacklose Tonsetzer wird hier wie überall zwischen zwei
Uebeln das kleinere zu wählen wissen.” Rejchovy úvahy o fuze považo
val dokonce progresivně myslící Robert Schumann za kuriosum. V roce
1805 vychází Rejchovi ve Vídni tiskem jeho “Trente six fugues pour le
pianoforte, composées ď après un nouveau systéme” věnované Haydnovi a šokující vídeňské hudební publikum. Současně vychází jeho
teoretický spis “Ueber das neue Fugensystem”, v němž autor považuje
za nutné podat vysvětlení ke své právě publikované skladatelské práci.
V hudební historii je Antonín Rejcha označován jako zakladatel etud,
protože nedlouho po jeho “Třiceti šesti fugách” vycházejí opět ve Vídni
“Etudes on Exercices pour le piano-forté dirigées ďune manière nouvelle” op. 30.
Přes velké tvůrčí soustředění nezapomíná Rejcha na společenské
povinnosti. Jednoho dne byl dokonce představen Marii Terezii —
manželce císaře Františka II. Z této známosti vznikla opera na italské
libreto “Argène, regina di Granata”, ve které titulní roli pro koloratur
ní soprán zpívala sama císařovna. Také český kníže František Josef
Maximilian z Lobkovic — nadšený obdivovatel a podporovatel Beetho
venův, projevil zájem o Rejchovo dílo koncertním provedením jeho
opery “Ouragan” ve svém vídeňském paláci.
Tak jako v Paříži zhatily napoleonské války Rejchovy sny a plány,
tak zasahují osudově i do dalších let našeho skladatele. Když vídeňská
cenzura nepovolila provedení jeho experimentálního, vokálně instru
mentálního díla “Lenore, ein grosses musikalisches Gemälde mit
Recitativen, Arien und Chören”, které obdivoval sám Beethoven, roz
hodl se Rejcha uvést dílo v Lipsku. Jeho cesta vedla přes Moravu, Čechy
a jeho rodné město Prahu, kde navštívil svoji již po třetí provdanou
matku. Ani v Lipsku neměl Rejcha štěstí. Po vítězné bitvě u Jeny táhla
napoleonská vojska na Lipsko, aby město obsadila. A tak místo aby náš
autor získal tisíc francouzských dukátů za premiéru, vydal své úspory
ve stejné výši za dobu, kterou musel strávit v Lipsku. Při první možné
příležitosti opouští toto město, aby se vrátil zpět do Vídně. Ale ani zde
netrval dlouho tak potřebný klid k práci. Schylovalo se totiž k válce
mezi Rakouskem a Francií a k rozhodující bitvě mělo dojít nedaleko
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Vídně. To Rejcha ovšem nehodlal ve Vídni zažít. A tak si vzpomněl na
srdečné, přátelské a vážně míněné pozvání Cherubiniho a Baillota do
Paříže, kam v říjnu 1808 definitivně přesídlil.
Ze všech Rejchových přátel, kteří se snažili českému hudebníkovi
pomoci vybudovat si novou existenci, je třeba vyzvednout především
Luigiho Cherubiniho, který zařadil do konservatorního koncertu již
7. května 1809 premiéru Rejchovy “Symfonie F-dur”, sklidivší jak
u obecenstva tak u kritiky velice pozitivní ohlas. Jako dříve ve Vídni a
Hamburku, získal Rejcha svou nekonvenční učební metodou pozoru
hodnou popularitu i nyní v Paříži. Každé pravidlo vysvětloval zcela
lapidárně a neúnavně přehrával na klavíru příklady nejen z německé
literatury, z níž dával očividně přednost především Haydnovi, nýbrž
také ze svého díla. V jeho hodinách nevládla suchá scholastika, nýbrž
přátelský vztah, který se otevřenou a plodnou diskusí o daných problé
mech od hodiny k hodině ještě více prohluboval. Rejchův pedagogický
věhlas rostl den ode dne, obzvláště po vydání jeho prvního velkého
teoretického díla roku 1814, nazvaného “Traité de mélodie”. Ve svých
tezích se zabývá autor dosud nevyřešenými problémy, jako např.:
“Studium harmonie musí bezpodmínečně předcházet studiu melodie”,
“Génius se rodí, oproti tomu talent se musí vychovávat a nechat vyvíjet”.
Mimo to upozorňuje na určité národní dispozice, když Italům přisuzuje
smysl pro melodiku a Němcům naopak smysl pro harmonii. Z toho
vyvozuje, že žáci by měli být vzděláváni v oné disciplíně, ve které nejsou
od přírody disponováni. Ve svém dalším teoretickém spise se snaží
autor řešit problémy programní hudby a problémy Opéra comique.
Absolutně nutná je podle Rejchy harmonická souhra mezi scénickou
výpravou, kostýmy a hudbou, čímž teoreticky připravil a otevřel cestu
wagnerovským experimentům. V kapitole “Sur le perfectionnement de
ľ organe auditif" se vrací zpět k Platonovi a doporučuje proti špatné
hudbě, která kazí dobrý vkus obecenstva, bojovat a zavést “une police
musicale”. V další kapitole věnované skladateli, vysvětluje tento hudeb
ní obor a píše, že “komponování patří k nejobtížnějším vědeckým
oborům”. Skladatel má k dispozici tolik melodických kombinací, které
neexistují ani v matematice. Při 24 tónech dochází k neuvěřitelnému
počtu možných variací — totiž přes 620 triliard. Až teprve skladatelé
současnosti se zabývají podobnými tónovými řadami. Kromě toho si
byl Rejcha vědom, že hudba může napomáhat lékařům při léčení nemo
cí psychického původu.
Počet jeho skladeb soustavně narůstal. V roce 1817, kdy Rejchova
opera “Natalie on la Famille Russe” byla na pařížském repertoáru,
začala vycházet jeho dechová kvinteta pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní
roh a fagot, která dodnes budí neobyčejný zájem jak interpretů, tak po
sluchačů po celém světě.
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Rejchovy teoretické spisy a jeho skladatelská činnost mu ulehčila při
jetí do kruhu pařížských hudebních pedagogů. Po úspěšně absolvova
ném konkursu (pochopitelně se souhlasem krále Ludvíka XVIII.) se
stal Rejcha nástupcem zemřelého Etienna Henriho Méhula a od 1. led
na 1818 se stal členem profesorského kolegia pařížské konzervatoře.
Jeho pedagogický obor: hudební skladba, kontrapunkt a nauka o fuze.
V oné době měl Rejcha v tisku další své teoretické dílo “Cours de
Composition Musicale on Traité complet et Raisonné ď Harmonie
Pratique”. Od tohoto spisu byl Rejcha prvním teoretikem, který napsal,
že disonantní tóny nelze zdvojovat. Jeho přednášky navštěvovali nejen
jeho žáci, nýbrž i jeho kolegové — instrumentalisté. Až po těchto úspě
ších a tím zajištěné existenci se Rejcha oženil s Francouzkou Virginií
Enaust, která ho během šťastného manželství obdarovala dvěma dcera
mi, z nichž starší Antoinetta byla svým otcem vzdělávána v hudbě a jíž
jsme dnes neobyčejně vděčni za to, že tatínkovy “Notes sur Antoine
Reicha” a další jeho rukopisy, tak jako její vlastní poznámky, zůstaly
k disposici následujícím generacím.
V letech 1824-26 vyšla další Rejchova učebnice “Traité de haute
composition musicale”. V poslední kapitole se autor zamýšlí nad tím,
jak by bylo možné zachytit lidskou řeč a její intonaci v notovém písmu,
což realizoval později ve svých operách jeho krajan Leoš Janáček. Také
jeho zjištění, že lidské ucho je s to rozeznat menší intervaly než půltón,
došlo k plnému uplatnění mnohem později v díle českého skladatele
Aloise Háby.
Rejchovu pedagogickou činnost nelze měřit pouze jeho teoretickým a
kompozičním dílem. Jako profesor pařížské Conservatoire byl svými
žáky obdivován a milován. Jeho individuální přístup ke každému z jeho
žáků byla jeho velká deviza. Neočekával žádné předběžné znalosti, ný
brž píli. Dokladem Rejchových učebních metod jsou poznámky a cviče
ní Césara Francka, který později jako úspěšný skladatel nezapomněl,
kdo byl jeho první učitel. Charles Gounod byl vděčný za své úspěchy
pouze Rejchovi. Adolph Charles Adam si pochvaloval zejména jeho
rychlý a úspěšný způsob výuky. Oproti tomu Hector Berlioz sotva ztra
til dobré slovo o svém učiteli. Tento romantický bouřlivák snahy svého
profesora buď nechápal, či je pochopil a musel je vnitřně ignorovat.
Ferenc Liszt jako cizinec nemohl požívat vzdělání na pařížské konser
vatoři a studoval u Rejchy soukromě. K jeho žákům lze dále počítat
jeho kolegy na konservatoři: houslisty Baillota, Rodeho, Habenecka,
Danclaua, hornistu Dauprata, hobojistu Vogta a flétnistu Guillona a
také budoucí skladatele Friedricha von Flotowa, Karla Ludviga
Amanda Mangolda a Johanna Georga Kastnera. Přes všechny dosaže
né úspěchy nebyla však jeho pozice na konservatoři jednoznačně pozi
tivně hodnocena — především ředitelem ústavu Cherubinim. Ne
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otevřeně, nýbrž v kuloárních rozhovorech označoval Cherubini Rejchu
za “le Bohéme” a vždy opakoval svoje these o jeho kacířské výuce fugy.
Lidsky však spolu oba vycházeli báječně, jak dokazuje vzájemná kores
pondence.
V březnu 1829 získal Rejcha francouzské státní občanství. 1831 byl
dekorován Řádem Čestné legie, 1835 se stal členem hudební sekce
Akademie krásných umění Francouzského institutu.
Své teoretické životní dílo uzavře Rejcha učebnicí “Art du Compositeur
Dramatique”, která vyšla 1833 v Paříži. Toto pětidílné vrcholné životní
dílo Antonína Rejchy přeložil do němčiny ve Vídni působící hudební
pedagog a skladatel českého původu, žák Beethovenův Carl Czerny,
aniž si mohl ve snu představit, že pro Bedřicha Smetanu, studujícího
v Praze u Josefa Proksche, to bude jeho nejdůležitější učební pomůcka.
Bohužel se Antonín Rejcha nemohl dlouho radovat ze svých tvrdě
zasloužených úspěchů. Po přechození zdánlivě nevinného nachlazení
přichází těžký zápal plic a náš skladatel umírá dne 25. května 1836 ve
svém pařížském bytě v “Rue du Mont-Blanc 30”. Byl pochován na hřbi
tově “Pere-Lachaise”.
Antonín Rejcha žije v povědomí hudebních posluchačů především
svojí komorní hudbou. Jeho dechová kvinteta lze slyšet nejen z gramo
fonových desek, nýbrž ze všech rozhlasových stanic v interpretaci před
ních evropských komorních sdružení. Založením pražského Rejchova
dechového kvinteta v roce 1954 vznikl komorní soubor, který za dlouhá
léta své umělecké činnosti neobyčejně pomohl propagaci děl svého
patrona. “Bielefelder Katalog” Klassik 1/85 presentuje jako výběr
24 titulů z Rejchova díla nahraných na gramofonových deskách. Jeho
“Te Deum”, natočené v Praze, je pro mne v současné době vyvrchole
ním jeho kompozičního umění. Rejchův rozsáhlý skladatelský odkaz
čeká na další nekonvenční dramaturgie orchestrů, komorních souborů,
sólistů a operních scén.
Sto padesát let nás dělí od úmrtí jednoho z vynikajících českých
hudebníků, žijících a úspěšně působících v zahraničí. Vzpomene si
v tomto roce na něho hudební Pařiž či Praha jako před padesáti lety? V
roce stého výročí jeho úmrtí vládly v Evropě zcela jiné mezinárodní
vztahy. 2. prosince 1936 byla odhalena pamětní deska na domě, ve kte
rém Antonín Rejcha zemřel. Večer byl uspořádán galakoncert, na kte
rém účinkovali jak francouzští, tak čeští umělci a to vše za přítomnosti
předsedy Sdružení přátel Československa, pana Eduarda Herriota.
Proslovy na obou slavnostních akcích pronesli zástupci vlády francouz
ské a československé, dále zástupci městských rad pařížské a pražské,
akademií a konservatoří obou zemí. Francouzskou Akademii krásných
umění zastupoval Adolf Boschot, který zdůraznil ve svém proslovu dva
aspekty: Především, že jen málo skladatelů cizího původu bylo přijato
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za členy Institutu; v čase Rejchova působení se této pocty dostalo pouze
Cherubinimu, Spontinimu a Paisiellovi, v době pozdější k nim přibyli
Rossini, Meyerbeer, Verdi, Brahms a Paderewski. Dále připomněl Rejchův význam pro vývoj francouzské hudby na příkladu Berlioze, který
by bez pedagogického vlivu tohoto skladatele českého původu nikdy
nevytvořil díla takového formátu: “Tento žák dokázal díky svému vy
nikajícímu nadání složit ještě jako žák konzervatoře polovinu svého
budoucího ‘Faustova prokletí’ a celou ‘Fantastickou symfonii’. Přesto
však toto spontánní vytrysknutí, tento nevysvětlitelný a zázračný výlev
lyrických idejí by ho byl málem svedl k tvorbě improvizované, překypělé a neuspořádané. Dokázal-li dát svému dílu potřebný rámec, rovno
váhu a přesné tvary, které je učinily schopným života, pak učení a pří
klad Rejchy musí být počítány mezi šťastné vlivy, kterých Berlioz využil.
Připomínám-li to, skládám tím hold mistru, který k nám přišel z
Prahy. Před sto lety ho Akademie zvolila za svého člena a ocenila tak
význam jeho výuky a jeho děl. Vzpomínajíce dnes na tohoto českého
umělce, který byl také adoptivním Francouzem, Akademie, věrna tra
dicím Francouzského institutu, prohlašuje, že lidská civilizace získává
vznešenou a bratrskou spoluprací všech lidí’’.

František Kyncl: Kubus

Světlem přikryt
K úmrtí Jaroslava Seiferta, velkého básníka a nositele Nobelovy ceny
za literaturu přinesl československý tisk většinou jen stručné oznámení.
Výjimkou v tomto ohledu byl nekrolog Jana Skácela, který vyšel
v Brněnském večerníku. Přátelé z domova nám poslali v dopisu výstři
žek a my jej tady pro naše čtenáře přetiskujeme.
Na dopisy odpovídal v poslední době zpomaleně a se zpožděním, pokud
vůbec ještě odpovídal. Prosil, aby mu už lidé nenosili hory knih k podpisu.
Zmocňovala se ho veliká únava. Čekal na ni a dočkal se. Přišla v noci a rád
bych věřil, že tiše a po špičkách, aby ho nevzbudila.
Deset let říkával: “Dopíšu ještě tuhle knížku a potom dám pero vnučce
a vyleju inkoust z kalamáře.”
Neudělal to a představuji si, že na jeho psacím stole leží rozepsaná
báseň. Poslední.
Ten stůl stojí u okna, ze kterého je vidět do zahrady, na koruny stromů
a na nebe nad nimi. Z levé strany bývaly o něj opřeny berle.
Když jsem se ho však jednou, vstával zrovna z křesla a chystal se odejít
do kuchyně pro láhev červeného vína, když jsem se ho tenkrát zeptal, jestli
mu mám podat berličky, opravil mne: “To jsou francouzské hole.”
(S kulatými opěrami pro lokty, nikoliv takové, co sahají až do podpaží
a vypadají jako velké T ve slově tajemství, když je to podstatné jméno
napsáno na začátku věty. )
Mám před očima jeho pracovnu. Několik málo čtverečních metrů, na
stěně Zrzavého pastel s náměstím San Marco v Benátkách, růžový a bílý,
plný tušené modře. A za sklem knihovny zvětšená fotografie Jaroslava
Vrchlického z básníkových zoufalých let.
O Vrchlickém hovořil s úctou, to nebývalo v jeho generaci tak docela
obvyklé. Nebyl snob.
Jednou mně řekl, že stáří je blbec.
Prohlásil to s chlapeckým úsměvem a trochu provinile. Gaminský úsměv
žižkovského kluka si zachoval až do posledních dnů. Vždy mně však zatrnulo, když mu někteří lidé říkali Jaroušku.
Všelijací lidé.
O poezii jsme mnoho nemluvili. Ostýchal jsem se nosit bílá polínka do
březového háje. Zato se často vyptával na Moravu. Když loňského roku
zemřel Oldřich Mikulášek, mlčelijsme spolu za něho celéjedno letní odpo
ledne.
Až do první hvězdy. Do první hvězdy nad Prahou.
Praha a on. Oděl ji od světla a Praha ho vděčně přikrývala cípem svého
roucha pokaždé, když mu bývalo v životě zima.
Z těch velikých odešel poslední. Halas, Nezval, Holan, Závada... S kaž
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dým odchodem jako by ubylo kus pevniny. Víme však dobře, od něho to
víme, že i kdyby byla odplavena všechna naše jistota, z moře času vynoří se
nové ostrovy pro nové trosečníky.
Neboť co je báseň jiného, než krásné ztroskotání?
Měl jsem ho rád, mám ho rád a nepřestanu ho mít rád. Jako všichnijeho
čtenáři. Jako celý národ.
(Kdysi jsem u nich zazvonil u domovních dveří a všimnul jsem si, že
z přeplněné poštovní schránky trčí psaní. Zahlédl jsem na něm adresu:
Opravdový národní umělec
JAROSLA V SEIFERT
PRAHA)

Jan Skácel

Jaroslav Seifert v české písňové tvorbě
Miloš Vítek, Montreal
“Až, chlapečku, zavřeš víčka,
vyskočíš si na koníčka.
A koníček spí.

Na louce je plno květin,
pojedeš s ním do kopretin.
Kopretinky spí.”
(Úryvek z Ukolébavky)

Česká hudební věda označovala Jaroslava Seiferta za velkého básníka
malých forem s kladným významem tohoto přívlastku. Pro prostotu jeho
veršů čerpali v Seifertově lyrice četní čeští skladatelé komorní hudby,
především skladatelé písní. Některé inspirovala básníkova tvorba už před
2. světovou válkou, daleko více pak bylo skladatelů, kteří zhudebnili Sei
fertovy verše v době nacistického útisku, a po osvobození.
Roku 1923 upravil F. X. Burian pro mužské sbory Ukolébavku, Hříš
né město a Řeč davu. V r. 1927 užil Jaroslav Křička ve svých Kosmic
kých písních Seifertovy Epitafy a Je vaše piano dobře naladěno? Téhož
roku čerpal ze Seifertových prvotin texty pro své Písničky, např. Zpíval
a zpíval. V r. 1933 komponoval Josef Plavec ženské sbory Tři zpěvy na
úsvitu, z nichž Smrtelná neděle je na Seifertova slova. V letech 1933/34
složil Rudolf Karel na Seifertovy verše Samá láska stejnojmenné písně
s doprovodem orchestru a zhudebnil takéjeho exotickou baladu Černoch.
Vítězslava Kaprálová vytvořila v letech 1933/36 písňový cyklus Jablko
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z klína a 1937/39 použila Seifertovy Ruce v cyklu Navždy a báseň Bílým
šátkem v cyklu Vteřiny.
Bořivoj Aim zhudebnil Ukolébavku pro smíšený sbor a Jiří Berkovec
Píseň o jahodé a Jarní apostrofu. Pavel Bořkovec napsal na Seifertova
slova Šest písní pro dětský nebo ženský sbor a Josef Bubák zhudebnil
v půltónovém systému několik básní ze sbírky Jaro, sbohem. Písničkář
a zakladatel Červené sedmy Jiří Červený napsal na Seifertova slova
Sedm písní. Petr Eben zhudebnil Vrbovou píšťaličku a složil podle Seifer
ta kantátu Hořká hlína. Josef Bohuslav Foerster zpracoval Ukolébavku
jako ženský sbor. Milan Harašta zhudebnil několik básní z Roku a Píseň
mužů a žen pro smíšený sbor. Jaromír Hruška dal hudebnípodobu několi
ka básním ze sbírky Jaro, sbohem. Osvald Chlubna složil podle Seiferta
cyklus písní Zhasněte světla a první část svého triptychu České vzkříšení.
Karel Boleslav Jirák zhudebnil jako písňový cyklus všech dvanáct Sei
fertových básní Rok. Vstupní píseň cyklu Usmířeníje též na slova Seifer
tova. Pro jiný cyklus Hlas nejsladší čerpal Jirák z básníJaroslava Seiferta
a Pavla Křičky. Ludvík Podéšť si zvolil několik básní z Maminky {také
Ukolébavku} a Antonín Pokorný napsal své Písně na Seifertův text
Mozart v Praze; Karel Risinger Tři písně pro bas a Bohuslav Sedláček
mužský sbor Ukolébavka a kantátu Zpěv míru; Jan Seidel My chceme
nový lepší život a Jabloň se strunami pavučin s orchestrálním doprovodem;
Jan Schneeweis Před staroměstskou věží a Tři zpěvy o Praze {Theer,
Toman, Seifert}. Jan Schwarz zpracoval písňově Romanci o Ctiradovi a
Šárce, Píseň o dívkách a Otčenáš pro mužský sbor; Miloš Sokola Ukolé
bavku pro alt, Vladimír Štědroň Ukolébavku pro mužský sbor s altovým
sólem a Jan Urban Píseň o dívkách. Velmi mnoho písní napsal na slova
Seifertovy lyriky Dalibor C. Vačkář: Prostou píseň, Dvě písně dětem
Na rozloučenou, Písničky k šití pro čtyři ženské hlasy. Ve dvou verzích
zpracoval Ukolébavku a ve třech Píseň na vrbovou píšťalku. Z Vačkářových Tří milostných písníje jedna od Seiferta, druhá od Apollinaira a třetí
na jeho vlastní slova (podjménem D. C. Faltis}. Seifertem byla inspirována
druhá část Vačkářovy symfonie Země vyvolená se smíšeným sborem. Mi
loš Vignati napsalpodle Seiferta mužský sbor Píseň o rodné zemi, Zbyněk
Vostřák tři písně pod názvem Jaro, sbohem a František Vrána šest písní
na alšovské verše.
Tento strohý výčet je sotva úplný a přesný, protože nepřístupnost pra
menů v exilu a publikační okolnosti doma definitivní zpracování tohoto
tématu dosud neumožňují. Není však pochyb o tom, že Seifertova poezie
se výrazně zapsala do dějin české hudby.
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Diskuse
Článek Ivana Svitáka “Devátá vlna”(Proměny, roč. 22, čís. 4,1985) vy
volal reakci u čtenářů doma i v exilu. Přetiskujeme tu obsáhlý komentář
Jiřího Chalupeckého z Prahy a část dopisu Kristiny Hájkové ze San Fran
cisko. Diskuse je příspěvkem k dialogu mezi domovem a exilem, jemuž
Proměny chtějí vědomě sloužit.
(Red.)

Potřeba bdělosti
Jindřich Chalupecký, Praha
Jeden z velkých filosofů naší doby, Gabriel Marcel, měl roku 1968
v Praze a ve Vídni přednášku, která pak vyšla pod názvem “Filosofický
testament”. Mluví tam o tom, co má být dnes hlavním úkolem filosofo
vým: je to “úloha bdícího”.“Nesnadná úloha, zajisté, a která zahrnuje
především neúnavný boj proti spánku, který na úrovni ducha může
nabýt velmi rozmanitých forem spánku zvyku, předsudku, dogmatis
mu, spánku, který na příklad by mohl otupit až tak daleko, že by nás
mohl učinit necitelnými k nespravedlnosti tam, kde se nedotýká přímo
nás samotných nebo těch, s kterými se více méně ztotožňujeme.”
Vzpomenul jsem si na tato slova, když se mi dostala náhodou do ru
kou polemika Ivana Svitáka “Devátá vlna” v tomto časopise s úvahou
Václava Havla, “Politika a svědomí” (Svědectví 72). Je jedním z běž
ných současných myšlenkových schémat protiklad socialismu a kapita
lismu. Havel se nad tím zamýšlí:
Anebo otázka po socialismu a kapitalismu! Přiznám se, že při ní
mívám pocit, jako by ke mně doléhala z hlubin minulého století. Zdá
se mi, že už dávno nejde o tyhle veskrze ideologie a mnohonásobně
sémanticky znejasněné kategorie, ale o otázku docela jinou, hlubší a
všech stejně se dotýkající, totiž otázku, zda se podaří opět nějakým
způsobem rekonstituovat přirozený svět jako pravý terén politiky,
rehabilitovat osobní zkušenost člověka jako výchozí míru věcí, nad
řadit mravnost politice a odpovědnost účelu, dát opět smysl lidské
pospolitosti a obsah lidské řeči, učinit ohniskem společenského dění
svéprávné, integrální a důstojné lidské “já”, ručící samo za sebe, pro
tože vztažené k něčemu nad sebou a schopné obětovat něco nebo
v krajním případě vše ze svého všedně prosperujícího privátního živo
ta — této “vlády dne”, jak říkával Jan Patočka — tomu, aby život měl
smysl. Zda nás při tomto velice skromném a zároveň vždy znovu svě
todějném zápase se samopohybem neosobní moci náhoda našeho
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bydliště nutí konfrontovat se se západním menažérem nebo s východ
ním byrokratem — to přece opravdu není tak důležité!

Je potřeba si takové otázky klást. Intelektuálové a umělci mezi vál
kami ve své rozhodné části podléhali zjednodušenému schématu protikladnosti socialismu a kapitalismu a věřili v socialismus jako v příslib
vykoupení ze zla moderního světa. Dnes jsme v nebezpečí schématu
opačného: socialismus, alespoň v podobě, které nabyl v Sovětském
svazu, je “říší zla“. Pro sovětské ideology zase zůstává “říší zla” svět
kapitalismu. Je to jednoduché, ale není přeevším třeba zachovávat tu
bdělost, která by se vyvarovala dogmatismům “levým” i “pravým” —
jak se o to pokouší právě Václav Havel?
Má proto své kritiky. Ivan Sviták vyjadřuje naprostý nesouhlas s
uvažováním, které by se chtělo dostat z tohoto myšlení o prostém proti
kladu socialismu a kapitalismu jako “překonané ideologické kategorii”
a ptát se po celém osudu moderního světa. Jisté je, že v dějinách tohoto
moderního světa hraje osudnou roli konflikt mezi socialistickým Vý
chodem a kapitalistickým Západem. Běžně se vyjadřuje tím, že podle
západního pojetí neplatí na Východě “lidská práva” a že zase podle
východního pojetí propadá Západ mravnímu i hospodářskému chaosu
— nezaměstnanosti, zločinnosti, narkomanii, sexuální nevázanosti.
Podle toho je tedy evropská civilizace na Východě i na Západě, každá
svým způsobem a obě stejně nebezpečně, ohrožena poklesem do bar
barství. Obě strany přitom mluví jinou řečí. Nemohou se domluvit;
nemají o čem. Snad by bylo dobře zeptat se proto znovu, oč vlastně jde.

1.
Především: “lidská práva”. Sviták soudí, že “jedinečná osobnost,
ústavní svobody, lidská práva, (...) prostě otevřená společnost se vším
všudy” stojí “na světských hodnotách renesance”. Ale už pojmu “rene
sance”, implikujícímu představu “temného středověku” a následného
“znovuzrození” civilisace starověké, se musí používat velmi kriticky.
Sklonek prvního tisíciletí byl pro západní Evropu vskutku temný a
málo chybělo k jejímu zániku. Ale od počátku druhého tisíciletí je tato
západní Evropa dějištěm mocného životního vzepětí; může-li se kdy
mluvit o “otevřené společnosti”, bylo to právě tehdy. “La Grande
clarté du Moyen-Age” nazval právem jednu svou knihu Maurice Cohen.
Čím západoevropská civilisace trpěla, byla nejvíc manichejsko-augustinská představa o lidském světě jako o bojišti Dobra a Zla; odtud
vznikly schizofrenické nenávisti, které dávaly této civilisaci násilný
charakter, jaký jiné civilisace neznaly. Na rozdíl od této latinskogermánské civilisace zůstala civilisace řecko-byzantská těchto tendencí
uchráněna. Tady už začíná rozdílnost Evropy východní a západní.
Italská renesance se nevracela k antickému myšlení o nic víc než filo
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sofové a umělci předcházejících evropských století, ale zato byla jako
předtím tolikeré proudy v té středověké Evropě (od Okcitánů až k
Jeanu de Meungovi) skeptická vůči představě o ďábelskosti světa; refor
mace, v rozporu opět se svým pojmenováním, prosazovala dál a dál
svou představu, že úkolem křesťanství je boj se Satanem — dřív jej ztě
lesňovali kacíři, muslimové a židé, teďpapeženci. Už pro husity se stát a
jeho hmotná moc měly stát mocenským aparátem k potlačení a zničení
světské špatnosti a to byl především program Žižkových vojsk. Ale
mimo tento násilnický proud setrvával v dějinách západní Evropy
proud jiného křesťanství. Jeho začátek je nejspíše v tolerantní společ
nosti okcitánské, jistě pak v hnutí “evangelického života" valdenských,
bekyň a bekyní, pokračuje dál v pozdějších sektách západoevropských
mnoha jmen a názorových odstínů. Jednota bratrská byla z nich první.
Nechtěly reformovat církev, nechtěly vůbec žádnou církev v klasickém
západním pojetí jako aparát moci, a důsledně pacifistické, nebojovaly
ani proti lidem odlišných názorů. Jejich náboženství nebylo formální,
nýbrž prožívané, opírající se o vlastní specifickou zkušenost. Tím více
byli pronásledováni.
Proto se také vypravovali do Severní Ameriky. Byli to oni, kdo vytvo
řili to, čím se severoamerická mentalita liší od evropské. Odtud a ve spo
jení s novými myšlenkami osvícenství, které ostatně zde nenabývaly
protináboženského ostří (a daleko tedy nikoli z renesančního cítění)
vznikala také myšlenka “lidských práv”. “Všichni lidé jsou stvořeni jako
sobě rovní; jejich Stvořitel je obdařil jistými nezcizitelnými právy,
k nimž patří život, svoboda a hledání štěstí,” formulovalo Prohlášení
nezávislosti 1776. Bylo to ve smyslu tohoto Prohlášení, když roku 1786
prosadil ve Virginii Thomas Jefferson zákon, podle kterého vláda ne
smí zasahovat do náboženských věcí, ty jsou ponechány svědomí jed
notlivců.
Slova severoamerického Prohlášení opakuje o třináct let později
Deklarace lidských a občanských práv v revoluční Francii. Francie sice
byla pravlastí osvícenství, ale chybělo tu ono náboženské pozadí, vlast
ní Severní Americe. Násilnické opět heslo “svobodu nebo smrt” vedlo
k jakobínskému teroru a naposled k napoleonské diktatuře. K severo
americkému Prohlášení by se byli mohli přihlásit Čeští bratří, jakobínský teror byl v duchu husitství

2.
Docela jinak se vyvíjela civilisace východoevropská. Počátky výcho
doevropské civilisace jsou v zemědělské kultuře močálovité země kdesi
na středním Dněpru, počátky civilisace západoevropské v městské a
velkoměstské kultuře helenistické. V základech civilisace západoevrop
ské byla ona gnostická představa o světu jako místu nesmiřitelného boje
124

mezi Dobrem a Zlem a přesvědčení, že Bůh předurčil jedny lidi k zatra
cení a jiné ke spáse. Na Východě Augustin zůstal málo znám a bez vlivu.
Zato mezi náboženskými klasiky byli tu Otcové kappadočtí, Basilius
Veliký, Řehoř Nazianský a Řehoř Nysský. Ti byli kosmickými optimis
ty: příroda je nevinná; hřích kazí její krásu, ale dobrý Bůh nemohl niko
ho navždy zavrhnout. I Ďábel bude posléze spasen. Kyjevská Rus tíhla
k Západu a moskevská Rus po pádu Konstantinopole se nemohla už o
Byzanc opírat. Přesto se v její duchovní podobě zachovalo byzantské
myšlení a proto tam nedošlo k tak vytrvalým a ukrutným náboženským
zápasům. Bylo tam vždy daleko více lásky.
Zato byla tato východoevropská civilisace formována dějinnou
zkušeností neustálé ohroženosti. Na svých nekonečných rovinách byla
vydána vpádům daleko více než která jiná. (I starověká civilisace mezopotámská v obdobném geografickém položení byla na tom lépe, a přece
zahynula.) Ve třináctém století byla téměř zničena Turko-mongoly; od
čtrnáctého do sedmnáctého století stála vůči nebezpečí, jímž byla litevská a polská okupace Ukrajiny; Napoleon se dostal až do Moskvy a Hit
lerovi generálové před ni. Proto se tato civilisace tak nedůvěřivě uzavře
la do sebe, proto se neustále snažila získávat další území a odsunout od
sebe případného útočníka, a proto ten centralismus: udržet vnitřní
pořádek a klid, třeba i za cenu zastavení vývoje. Oproti “otevřené”, to
tiž individualistické společnosti severoamerické se tu ustálila “uzavře
ná” společnost tuhého kolektivismu.
3.
V tom spočívá problematika Východu a Západu, docházející svých
extrémních podob v sovětském zřízení ruském a liberalismu severoame
rickém. Až do dvacátého století o sobě Rusko a Severní Amerika ani
nemusely vědět. V době mezikontinentálních komunikací a mezikonti
nentálních střel je tomu jinak. Znát to bylo v Rusku už v devatenáctém
století na rozporu “slavjanofilů” a “západníků”. Obě tyto civilisace se
dostaly do kontaktu a nemohouce se navzájem zničit, leda obě pospolu,
měly by nějak žít dohromady. Severoameričané chtějí prosadit svá
“lidská práva”. Ale jak jim mají rozumět ve východní Evropě, kde
nemají tato práva žádnou tradici? Sovětští státníci jednají pořád ze své
pozice centralismu a mocenské rozpínavosti. Ale jak tomu mají rozu
mět Američané, kteří nikdy neprožili takové ohrožení jako Rusové?
Dialog mezi Východem a Západem je zatím dialogem hluchoněmých.
4.
Ani západoevropský a americký racionalismus není shodný s racio
nalismem východoevropským, ruským. Západní racionalismus vznikal
dlouho, přitom se vyrovnával s trvajícími tradicemi, rozhojňoval je i
rozvracel. Vyvrcholil v osvícenství. To na jedné straně rostlo v lůně
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protestanství a katolictví, na druhé straně nechávalo se provokovat
právě těmito tradicemi k atheismu a materialismu. V rámci tohoto
názoru osvícencům připadalo náboženství pověrou a umění lhaním.
Ale zároveň týž racionalismus vzbuzoval nutně otázky: a co poesie? a co
citovost? a co zbožnost? Byl to osvícenský racionalismus, který zplodil
romantismus s jeho soustředěním k mimoracionálnímu.
Havel tady uvádí otázku fenomenologů po “přirozeném světě”. Pů
vod fenomenologie, filosofie Husserlova, je striktně racionalistický.
Otázka po “přirozeném světě” dostala se do obzoru fenomenologie
teprve dodatečně. Připomenul ji Heidegger; Husserl se pak snažil se s ní
také vyrovnat. Husserl zůstával racionalistou a filosofie měla pro něho
být “přísnou vědou”. Heidegger naproti tomu pokračoval v romantic
ké tradici; právě skutečnost poesie a zbožnosti ho uváděly ve filosofii
nejdál. Výpověď filosofa tu přechází ve výpověď básníka.
Počátek této romantické tradice je u Jeana-Jacqua Rousseaua. Roku
1750 vypsala Akademie v Dijonu soutěž na téma: “Mohou vědy a umě
ní zlepšit mravy?” Rousseau odpověděl rozhodným nikoli. Civilisaceje
“trestem za zpupné úsilí opustit šťastnou nevědomost, do níž nás umís
tila věčná moudrost. Hustý závoj, kterým zakryla všechna svá konání,
nás snad dostatečné upozorňuje, že nám vůbec nepatří oddávat se mar
ným bádáním.” Přesto člověk se už podle Rousseaua nemůže vrátit
k stavu před civilisací. Ale lidé mají překonat svou individualistickou
isolovanost, spojit se v “obecné vůli” a bez výhrad sejí podrobit. To je
však už teorie totalitního státu. Posléze tato kritika civilisace vede do
extatického irracionalismu. “Nikdy nerozjímám, nesním blaženěji, než
když zapomínám sebe sama. Cítím nevýslovné extase, vytržení, že bych
se takřka rozplynul, že bych se ztotožnil s celou přírodou;” filosof se
chce “střemhlav vrhnout do tohoto ohromného oceánu přírody”. To je
nejostřejší proklamace “přirozeného světa”. Po Rousseauovi mnozí
mluvili stejně. Člověk by se měl vrátit, odkud vyšel likvidovat svoji lid
skost.
“Přirozený svět”, jak jej míní Havel, je ve skutečnosti něco jiného než
“přirozený svět” Husserlův a Patočkův. Pro Patočku je “lidský svět
vyznačen protikladem domova a cizoty, časovým rozměrem a zbarvením
náladovým” a konfrontuje jej světu vědy, světu myšlenému, jeho racio
nalistickému modelu. Merleau-Ponty dešifroval tuto kapitolu fenome
nologie jako svět konkrétní tělovosti oproti abstrakci spekulace. Havel
však má na mysli protiklad názoru, kde se člověk umisťuje pokorně do
přírodního světa, a názoru, podle kterého člověk může manipulovat
s tímto přírodním světem, jednat jako jeho vládce. “Pán přírody” —
heslo západního racionalismu od Descarta. Tato představa zůstala ne
známá takovým mohutným civilisacím jako civilisaci egyptské, čínské
či indické. Není to svět vědy, svět racionálního poznávání, nýbrž svět
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racionální techniky, proti kterému se Havel obrací. Jiným civilisacím
technika nechyběla, ale byla jiná, nechyběla jim ani věda, ale byla také
jiná. Dokonce dokázala přitom mnohé, co v rámci západoevropského
myšlení ani nechápeme. Jestli naproti tomu představa o člověku jako
“pánu přírody" vznikla pouze a jen vcivilisaci západoevropské, nestačí
to vyložit tím, že ostatní civilisace nedokázaly dospět tak daleko. V je
jich myšlení, v jejich struktuře pro takovou myšlenku nebylo místo.
I když přesvědčení o lidském panství nad přírodou a důsledné jeho
uplatňování nakonec muselo vést k atheismu, přece mohla tato myšlen
ka vzniknout jen právě v této civilisaci křesťanské. Je to zase onen
západoevropský dualismus Dobra a Zla, který jej vysvětluje. Tentokrát
Dobrem je nadsvětský Rozum a světské a nerozumné je Zlem. Mimorozumové, autonomie přírodního zůstávala pro západoevropského
křesťana nepřátelská. Lidský vztah k této skutečnosti měl být v racionalistickém osvícenectví “demystifikován”, jak se stalo zvykem říkat
později. Lidskost měla být jen rozumností.

5.
Jako nikde jinde, ani v pravoslavné civilisaci východoevropské tako
vý racionalismus nemohl vzniknout. Struktura této civilisace je jiná.
Výsledky západoevropské techniky jsou však tak podivuhodné, že seje
tato civilisace (jako později i civilisace jiné) usilovala převzít. Pravoslav
ná civilisace uchovávala pořád starobylý vztah k lidské pozemskosti:
pohanské ctění Matky úrodné vlhké země — mať syra zemlja — potrva
lo po celé ruské dějiny a gesto políbení země se opakuje několikrát
u onoho velkého antiracionalisty, jakým byl Dostojevskij. Racionalis
mus odtržený od pozemskosti byl v této civilisaci cizím implanátem.
Na Západě se v civilisační struktuře uchovávaly nezbytné protilátky a
proto racionalistické tendence neměly takové následky, jako mají v civi
lisaci pravoslavné a jakými hrozí i civilisacím jiným. V západoevropské
společnosti jsou její živou součástí; tady se mění v tuhé dogma, které
brání přirozenému rozvoji. Západoevropská kritika racionalismu může
vstupovat dovnitř něho, proměňovat jej a obohacovat, na Východě je
taková kritika ničivým odporem. V severní Americe a podle toho i v zá
padní Evropě technika je podřízena především lidskému “právu na štěs
tí”, je pomůckou toho, aby život byl pohodlnější a zábavnější. Na Vý
chodě má především být oporou centralistického úsilí a sloužit vojenské
síle.
Nebezpečnost racionalismu se však projevuje i na Západě a zase
zvláště ve Spojených státech. Křesťanství nebylo jenom dualistické.
I v něm byly a jsou proudy, snažící se o totální pojetí lidského světa.
Rané západoevropské kláštery a mnišské misie stejně trvaly na asketic
kém odpírání světu jako uchovávaly a propagovaly duchovní i hmotné
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hodnoty civilisovaného života. Rovnováha mezi asketismem a svět
skostí křesťanství se obtížně uchovávala a v různých údobích se překláněla na jednu či druhou stranu.
Puritánství je také ztrátou této rovnováhy. Nástupcem puritánovým je
technokrat. Jako rigorózní mravní kázeň puritánova, podobně technika
má být nástrojem kontroly nepřátelského Zla nespoutaného světa. Pů
vodní lidské společenství je pro puritána nekontrolovatelnou porod
ností; každý člověk má odpovídat sám za sebe.
Německá sociologie razila pojmový rozdíl mezi Gemeinschaft a
Gesellschaft, po česku pospolitost a společnost: pospolitost je živá,
konkrétní, tělesná, na přírodní souvislosti lidí spočívající celistvost;
společnost je mechanické seskupení samostatných jednotlivců. Ale
přirozenými pospolitostmi, totiž takovými, které jsou ještě spojeny
pokrevními svazky, mohou zůstávat jen civilisace malé; velké civilisace
musí být nějakým způsobem konstruovány. Může se to dít fysickým
násilím nebo násilím psychickým, státním terorem nebo státní propa
gandou, anebo obojím najednou. V moderním státě a zase nejvíc ve
Spojených státech se osvědčila technika psychického nátlaku, totiž
vytváření veřejného mínění. Je o tom řada knih, opět právě od americ
kých autorů. Podle Davida Riesmana v jiných civilisacích a takéještě ve
středověké Evropě byl člověk “tradition-directed”; o tomto člověku
rozhodovalo příslušenství k jeho pospolitosti. Renesance a reformace
učinila jej “inner-directed”; je to člověk, který si vytváří své osobní
přesvědčení a sám ze sebe se rozhoduje. Teď se stává “other-directed”,
dává se řídit zvenčí. Je to podle Riesmana důsledek toho, že nabývá
převahu terciární složka společnosti, přibývá počet lidí v oblasti služeb.
Právě oni propadají “rostoucí spotřebě slov a obrazů, poskytovaných
novými masovými sdělovacími prostředky”. Osamocený jedinec, na
něhož už nepůsobí zachovávající moc tradice, je teď vydán na milost a
nemilost technokratické manipulaci.
A zase se tu projevuje rozdíl vůdčích principů civilisace západní a
východní. Na Západě má tato manipulace sloužit “štěstí”: jejím hlav
ním prostředkem je průmysl zábavy. Na Východě je proti tomu zábavy
málo. Sovětské zřízení převzalo racionalistickou manipulaci lidských
myslí, ale zaměřilo ji na ideologické cíle, na zjednávání názorové jedno
ty, odpovídající ruskému centralismu. Mysl západního člověka je for
mována systematickým rozptylováním, mysl sovětského člověka sys
tematickým nátlakem.
6.
Necivilisované národy neexistují. Ani civilisace nižší a vyšší. Není
podle čeho je měřit. Není pro ně ideálního vzoru. Formují se po mnohé
generace hromaděním a uspořádáváním zkušeností a pokusů odpově
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dět na ně. Podle toho nabývají civilisace velmi rozmanitých forem. Ně
které zůstaly malé, jiné dorostly velkého rozsahu, některé byly křehké,
jako třeba civilisace Mayů, jiné vytrvaly po tisíciletí, jako civilisace
egyptská, některé byly laskavé, jako civilisace čínská, jiné kruté, jako
civilisace vnitroasijských Mongolů, některé statické, jako indická
(aspoň ve své historické době), některé dynamické, jako helenistická.
Malé civilisace zůstávaly blízko přírodnímu životu, velké civilisace
městské musely vytvořit složitější formy, ale vždy to byly útvary umělé.
I ony, jež se pokládají za primitivní, udržují přesnou a přísnou soustavu
příkazů a zákazů, a dokonce právě ony, snad pro tu svou blízkost pří
rodnímu. Jenom rostliny a zvířata trvají v “přirozeném světě”, člověk
nikdy. “Přirozený svět” Rousseaův je fikce.
Dnes zahlédáme před sebou daleko a nejspíš ještě velmi daleko civilisaci planetární. Doteď mohly civilisace zůstávat do větší či menší míry
soustředěny jen k sobě, nyní se však dostávají do trvalého a mnoho
stranného kontaktu. Západoevropská civilisace přitom má zvláštní
úlohu. Je to ona, která prorazila hranice všech ostatních civilisací a
donucuje je, aby se s ní vyrovnaly. Její vrozena snad více než které jiné
představa nadřazenosti a proto také vyvolává jinde nepřátelské reakce,
zvláště ve své severoamerické podobě. Viz dnes zvláště některé islámské
země. Tyto reakce jsou oprávněné. Civilisace nemohou opustit jen tak
snadno cestu, kterou dosud šly, své vlastní duchovní ovzduší, jež dýcha
jí. Každá v sobě ochraňuje vlastní životní hodnoty a mezi nimi i takové,
které zrovna té západní chybí. Jedním ze zvláštních rysů západní civili
sace, poměrně novým, ale přesto už neodmyslitelným, je požadavek
“lidských práv”. Jiné civilisace byly nepochybně stejně lidské jako civlisace Západu, mnohé existovaly po tisíciletí a vytvořily monumentální
dílo, a přece pomysl “lidských práv” jim zůstal docela neznámý. Musí
me připustit, že “lidská práva” nejsou samozřejmostí; či aspoň jejich
definice.
Jestli jiné současné civilisace přijímají evropskou vědu a techniku,
urputně a právem se brání své likvidaci. S druhé strany v západní civilisaci se šíří pocit, že od oněch jiných civilisací by mohla očekávat něco
prospěšného, že by mohly napravit její nedostatky. Popularita černoš
ské hudby je pro tuto novou sitaci příznačná. Také inspirace současné
ho umění neevropskými kulturami a pronikání orientálních nábožen
ských představ, kultů a praktik. Dnešní význam Severní Ameriky není
jen v její hmotné síle, ale možná ještě více v tom, že se tam nejdřív nazna
čila možnost vzájemního mírového pronikání, oplodňování a splývání
různých ras a různých kultur. Rusům se to naproti tomu málo daří.
Jsme na prahu nedohledného civilisačního přerodu, který se bude tý
kat každého člověka a každého národa. Jak to bude obtížné, ukazuje se
právě teď na vztazích těch dvou civilisací, které nejblíže sousedí: západ
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ní a východní. Přes všechny vnější podobnosti mají odlišné kořeny. Do
rozumění Západu a Východu je daleko více než otázka mocenská, poli
tická, vojenská, je to otázka dvojího myšlení a cítění, dvojí civilisace.
Dnes existuje několik velkých civilisací, rozložených po celé země
kouli, a ještě uvnitř daleko rozrůzněných. Naposled má svou vlastní
kulturu každý národ. Nejnaléhavější se zatím jeví vyrovnání mezi civili
sací západní a východní, hned potom také vyrovnání těchto obou s civi
lisací čínskou. Při stavu, kam došla vojenská technika, nebudou moci
toho dosáhnout bojem mezi sebou. Budou muset hledat kompromis;
dohodnout se na základě nějakého společného jmenovatele, a tím asi
nemůže být než racionalistická koncepce života. Dohoda mezi techno
kraty v Severní Americe, v Sovětském svaze a v Číně je docela dobře
proveditelná. Zbavila by svět mnoha zbytečných útrap, jež by je jinak
čekaly. Lidstvo by se začalo podrobovat jediné moci, která by mu opat
řovala to, co by se nazývalo co největším štěstím co největšího počtu lidí
— a obrala by je přitom o jejich vlastní život. Planeta by byla osídlena
společností manipulovaných robotů. Byť by stála za tímto pořádkem
sebepevnější moc, zhroutila by se taková civilisace zevnitř. Lidé by si
sami toto štěstí, kterého by se jim dostávalo, zničili. Připadalo by jim
nelidské. Protože civilisace je něco jiného.
Mezi lidským a zvířecím je mnoho spojitostí a obdobností. Čím se
však radikálně liší lidské od zvířecího, je to, že člověk vytváří civilisace.
Jsou pro něho nezbytné. Bez nich by nemohl zůstat člověkem, a poně
vadž se ani nemůže proměnit ve zvíře, nemohl by vůbec existovat. Ptáme-li se po příčině toho, dojdeme nakonec k tomu, že mezi všemi bytost
mi vesmíru, pokud je známe, jedině člověk je subjekt. Není jako jiné
bytosti docela podřízen přírodě a nemůže se spolehnout, že ho povede.
Je odkázán sám na sebe; jeho subjektivita jej činí ve světě, ve vesmíru
cizincem; a přece v něm musí žít. Nezbývá mu, než si svůj vztah k vesmí
ru nově vytvořit, činit vesmírné lidským a lidské vesmírným. K tomu
slouží řeč, náboženství, umění — civilisace.
Odstup člověka od daného světa otevírá mu také možnost, aby do
něho technicky zasahoval, přizpůsoboval si jej, měnil jej, a tím snadněji
si mohl uchovávat svou fysickou existenci. Přesto civilisaci daleko nelze
popsat jako systém, jak si život usnadnit a nakonec se v něm hlavně jen
bavit. Ten lidský odstup je dán před tím vším. Člověku nestačí, aby svět
měl, zacházel s ním podle svých rozhodnutí; musí především nalézt
způsob, jak v tomto světě a s tímto světem být, smířit s ním svou cizotu,
oslovovat jej a dát se jím oslovovat, naslouchat mu. Člověk archaických
společností kmenových také zasahoval násilně do přírody — lovil zvěř,
krotil ji, vzdělával zemi. Ale činil to vždy zbožně; usiloval zůstat přitom
stále ve styku s genii zvířat a s geniem země; modlil se. Lov i zemědělství
archaického člověka jsou provázeny náboženskými úkony. Ani jeho
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svátky nejsou zábavami, nýbrž mají hlubší smysl, který naší terminolo
gií musíme opět vyznačit jako náboženský. Mezi profánním a sakrálním
nebylo ještě toho rozdílu, který nakonec dovolil člověku, aby se zbavil
sakrálního jako obtížného a neužitečného.
Pro moderního technokrata je ta zbožnost ovšem nesmysl. Je si jist,
že člověk má právo přírodě vládnout; Stvořitel jej učinil pánem té méně
cenné přírody a dal mu rozum k tomu, aby jej zbavil pokory vůči ní,
jaká je vlastní nevědomým bytostem. Nemá už ve světě být, má jej mít.
A to je, o čem mluví Havel. Začíná svou úvahu obrazem, který jej zne
pokojoval už v raném mládí: kouřem továrny, který špiní nebe. Přelo
ženo do pojmové řeči, je to konfrontace dvojího způsobu vztahu k
světu, technickému s jedné strany a estetickému či zbožnému s druhé
strany. Nejde o problém ekologický, na který by si jej přálo redukovat
opět svým racionalistickým způsobem moderní myšlení. Je to zpupný
vztah k danému světu, pouhé využívání a zneužívání jeho, co člověk
pociťuje jako ošklivost, bezbožnost, nemravnost.
7.
Všímáme-li si reakce Ivana Svitáka, je to proto, že nám může být
příkladem reakce racionalisty. Jak píše, jsou pro něho “všechny filoso
fie stejně mrtvé"; jen s pohrdáním mluví o “usilovně se podšprajcovávajících profesionálních metafyzicích”, které žertovně situuje do pražské
kavárny Slávie; věda “se vzdala předpokladu absolutna a vykázala
tento typ myšlení mimo vědu, přenechávajíc kněžím, metafyzikům a
teď i moderním spisovatelům, aby se pokoušeli hrát integrály na housle”.
“Radikálním humanismem” je mu “sekularizace všech sfér lidského
vědomí”.
Stanovisko Ivana Svitáka přesto není tak docela filosoficky nevinné.
Náš autor byl zřejmě za svých pražských studií, jak se také slušelo, čte
nářem Hegela. Jeho víra v rozhodující objektivitu dějin je vírou, že je
řídí Světový Duch, totiž Rozum, vesmírná Logika. Člověk ve své jedi
nečnosti byl pro Hegela Náhodou, nežádoucí sice, ale také bezmocnou.
“V zájmu takzvané pravdy vplétat do představy obecných zájmů indi
viduální drobnosti osob a času, to není jen nesoudné a nevkusné, nýbrž
je to proti pojmu objektivní pravdy, v jejímž smyslu je pro duch pravdi
vým jenom podstatné, a nikoli bezobsažnost vnějších existencí a náhod
ností, a je mu naprosto lhostejné, zda takové bezvýznamnosti jsou for
málně ověřeny, nebo jen jako v románu charakteristicky vybásněny a
tomu či onomu jménu či okolnosti připsány.” Tak to stojí v závěrečné
filosofické syntéze Hegelově, jeho Encyklopedii filosofických nauk.
Rozmanitost našich životů, naše subjektivita sama je lhostejnou Náho
dou. Svět si jde svou cestou, ať ti, kdo myslí, cítí a hodlají cokoli. “Feno
menologická metoda je snad nejostřejší intelektuální nástroj pro rozbor

131

osobní zkušenosti člověka,” ale stejně není k ničemu. Člověk s dějinami
tak jako tak nic nepořídí. Sviták po Marxovi interpretuje Hegelův idea
lismus (před vším děním je Rozum) materialisticky. Rozhoduje jen a jen
“provoz lidí v dějinách, neosobní a nadosobní struktury ekonomiky,
politických institucí a biologických determinací, jež nás ovládají, ať o
nich jedinec ví či ne”. “Nemyslím také, že moderní ani jakákoli jiná civilisace vyrůstá z duchovní struktury, protože jak civilisace, tak kultury
jsou výsledky dějin, ekonomických sil, politických zřízení, národních
tradic a souhry okolností.”
Sviták nás výslovně ujišťuje, že žádná civilisace nevyrostla z nějaké
“duchovní struktury”. Ta je zřejmě “nadstavbou” (Sviták se tomu
slovu vyhýbá) a rozumný člověk musí ji “demystifikovat”, čili reduko
vat na neduchovní, materiální události, na objektivitu, která je “ne
osobní a nadosobní” a za niž nikdo nemůže. Dějiny jsou prostě z dějin.
Ale proč tedy jsou tak rozmanité? Hegel (i Marx) si ve své době mohli
ještě myslet, že existovala a existujejediná světová civilisace, totiž civili
sace evropská, a civilisace orientální od Číny až do Egypta i civilisace
řecko-římská že byly jen jejími nedokonalými předstupni. Ale my dnes
vidíme, že civilisace jsou autonomními útvary, které se nedají prostě
seřadit do schématu, které by odpovídalo nějaké nutnosti — aťodvozené z Rozumu, ať z Přírody. Už nekonečná rozmanitost rostlin a živoči
chů nás nutí pochybovat o tom, že by se příroda dala vyložit jen a jen ze
zákonitostí objektivního vývoje. A dokonce už civilisace. Podmínky
jejich vznikání v paleolitu i neolitu byly stejné, a přece civilisace se od
počátku a postupem času jen pořád víc rozrůzňovaly. Pročpředkolum
bovské civilisace, které vůbec nezůstaly primitivní, nevynalezly kolo ani
pluh?

8.
Sviták konceduje, že “skupiny se skládají z jednotlivců”, a dodává, že
je ovšem “ovládá stochastická (statistická) zákonnitost”, takže z vlády
abstraktního pořádku přece neunikají. A přece tu vzniká jakási nesnáz,
která Svitákově pozornosti, zdá se, uniká. Zvířecí společnosti, roj či
smečka, se také skládají z jednotlivců, jenže každý ten jednotlivec je
predestinován jako individuální buňka v organickém těle. Připustíme-li
však, že úhrn chování lidských jednotlivců není určen napřed, nýbrž je
dán teprve ze statistického průměru, připouštíme tím už, že v každém
z nich zbývá nějaká vlastní, dál a zvláště z ničeho přírodního neodvoditelná iniciativa. Pravými původci dějin jsou pak přece členové oněch
“množin”, i když jejich zasahování do dějin se uskutečňuje “stochastic
kým” způsobem. A více, ti jednotlivci nejsou jen stejnými mechanický
mi kvanty, podřízenými statistice, nýbrž liší se i kvalitativně. Konkrétní
zkoumání dějin nás poučuje, že do jejich podoby zasahují způsobem
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mnohdy rozhodujícím menšiny, které jsou statisticky bezvýznamné, a
dokonce i výjimeční jednotlivci. To, že by byli jen ztělesněním objektiv
ních historických sil, se nedá nijak ověřit. Zůstává, že bez Alexandra
nebo Ježíše náš svět byl by jiný.
“Politika byla a je společenská kategorie, kdežto svědomí je osobní,
morální kategorie, jsou to ex definitione různé roviny úvah i jednání,
nejsou v kausálním vztahu, takže jedna nevysvětluje druhou,” tvrdí
Sviták. Ale je to divný svět, do kterého se vejdou dvě “roviny”, které
nesouvisí a na sebe nepůsobí, kde “politika” nemá vliv na “morální
kategorie” a tyto “morální kategorie” nemají nijakou působnost, jak
mile jde o “politiku”, kde tedy mezi chováním skupiny a chováním
jednotlivce není v jednom ani v druhém směru žádného “kausálního
vztahu”. “Morální kategorie jsou nepřevoditelné na společenské”
podle Svitáka a tedy zajisté i naopak. Dějiny si jdou svou cestou, nesta
rajíce se o lidi, a lidé taky, nepůsobíce na své dějiny. Nikdo dějinami
není vinen a nikdo se o ně nezaslouží. Vše je stochastika.
A přece Sviták zdá se být nakloněn tomu, že přece někteří lidé do
chodu dějin zasahují: totiž ti, kteří se dávají vést “racionální teorií
moci”, “technologií moci”. Od obyčejných lidí se liší zřejmě tím, že jsou
důslední racionalisti. Na rozdíl od nich nemají mravních předsudků,
působí na jiné “rovině”, a ve své rozumnosti nemohou nemít pravdu,
protože jsou ve shodě s Rozumem, s tím Světovým Duchem. Sviták
odbývá to ve svém jinak výřečném textu velmi zběžně, i když na tom
všechno jeho filosofování záleží, ale obávám se, že se jeho téze nedá
vysvětlit než zase v rámci Hegelovy filosofie (která byla také filosofií
Marxovou a do praxe promítnuta Leninem). Sviták bohužel ponechává
také zcela nejasnou otázku, proč ti technologové moci na Západě činí
správně a ti na Východě nikoli. “Rozhodující otázkou Západu je, zda
otevřené demokratické společnosti mohou odolat soustředěnému tlaku
totalitních byrokratických diktatur.” Kdybychom se drželi té, byť po
někud nejasné, teorie Svitákovy, měla by rozhodovat úroveň technolo
gie moci, a protože se zdá, že ta technologie moci je na Západě na vyšší
odborné úrovni, totiž nepletou se do ní nekvalifikovaní jednotlivci,
jejichž příkladem je pro Svitáka jakýsi holič, který chtěl revolucionalisovat zemědělství, tedy pak vítězství západních technologů je neodvratné.
Ale tady do terminologie Svitákovy prózy prosakuje něco z té druhé
“roviny”, totiž z roviny mravnosti. Dává-li přednost “otevřené demo
kratické společnosti” před “totalitními byrokratickými diktaturami”,
jaký může mít pro to jiný argument než mravní, než že mu ty “otevřené
společnosti” připadají lidštější?
A tak nakonec jsme zpátky u toho, nad čím se zamýšlí Havel. Může
mít natrvalo úspěch moc, která disponuje dostatečně racionální organisací, i když, ba dokonce protože nedbá lidského svědomí, anebo napo
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sled přece rozhodnou lidé ze své potřeby ochránit vlastní mravní integ
ritu, která právě je činí lidmi? Abstraktní spekulace by tu byly málo ku
prospěchu. Ale zkoumáme-li konkrétní dějiny, můžeme pozorovat,
že dokonalé mocenské systémy se sice často udržely velmi dlouho, ale že
nakonec vždy zmizely jako do propasti: lidé, ti obyčejní, soukromí, netechnologičtí lidé je přestali podporovat. Nevíme, jak zahynuly takové
velké civilisace jako protoindická, a nedostatečné jsou i naše vědomosti
o tom, proč a jak se zřítily předkolumbovské civilisace při útoku hlouč
ků evropských dobrodruhů, ale soudíme-li podle katastrofy helenisticko-římské civilisace, nevystačíme s předpokladem, že to byla prostě
fysická moc barbarských národů, co rozhodlo. Nakonec nezvítězili ti
silní barbaři, ale slabí křesťané.
Mravnost nespadla s nebe a není ani praktickým zařízením, které si
lidi zřídili, aby vystáli být spolu a měli se co možná dobře. Mravnost
není než důsledkem onoho zvláštního postavení člověka v objektivním
vesmíru jakožto subjektivity, která je si sebe vědoma a sama se rozho
duje. Je v tomto vesmíru novou událostí. V této své situaci musí se
člověk obracet k přírodnímu, které už je okolo něho a v něm, aby ne
ustupuje ze své integrity, nalezl své místo v něm, oslovoval je a sám se
jím dal chápavě oslovovat. Tak vzniká civilisace. Je nástrojem, jak
uchovávat nadpřírodnost člověka v přírodě; a teprve důsledkem tohoto
uchovávání je také to, že se člověk snaží přírodu svým rozumem pocho
pit a technicky ji zvládnout.
Civilisaci nemůže vytvářet ani uchovávat jeden člověk sám, lidé v tom
nesnadném úkolu musí být spolu, učit se a posilovat se navzájem. Při
tom se jejich civilisace ustavuje v pevný systém, který sám se jeví vůči
jednotlivci objektem. V této objektivaci se často shledává příčina civilisačních krizí: civilisace se člověku, jak se říká, “odcizuje”. Ale zdá se, že
ke krizím dochází tehdy, když se civilisace vyvíjí v disharmonický hyb
rid a přestává plnit podstatnou část své lidské funkce; stává se dokonce
nelidskou.
Tak je tomu právě nyní s civilisaci naší. Jestliže má plnit znova svou
funkci, nestane se to tím, že by se člověk vrátil podle Rousseaua z civili
sace k nějakému hypotetickému přírodnímu stavu, ani že se spolehne na
pouhého přirozeného člověka o sobě, jak jej popisuje Husserl. Úkolem
je působit uvnitř této civilisace, chránit ji, a když svým vlastním vývo
jem se stává člověku nebezpečnou, navracet ji k její původnosti, obno
vovat ji, naplňovat ji znovu lidskostí.
9.
Co v dějinách rozhoduje, není násilí mocných, ale síla lidského
ducha. Jsou proto zbytečné úvahy o tom, zda český národ může sehrát
nějakou úlohu v epoše té obrovité civilisační krize, kterou prožíváme.
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Řekové, Židé, Irové, Okcitánci, Nizozemci, to také byly malé národy.
Britský historik Arnold J. Toynbee má nepochybně pravdu, když odmí
tá výklady, podle kterých by se mohly proměny civilisací vyložit vněj
šími podmínkami. Jsou z toho, že společnost se ocitla nenadálou změ
nou okolností své existence před výzvou, na kterou už lidé nemohli
odpovědět na zatím dosažené úrovni. Vše záleželo na tom, zda dokážou
vystoupit na úroveň novou. Nedokázali to vždycky. Někteří ustoupili,
jiní zůstali na půl cestě. Ale jiní odpovědět dokázali. Znamenalo to
vznik civilisace proměněné, obnovené, nové.
Právě v takové situaci jsou národy Střední Evropy, které náhle
z podmínek západoevropské civilisace byly přesazeny do podmínek ci
vilisace východoevropské. Buď to dokážou přijmout jako výzvu, aby
vystoupily na úroveň novou, nebo se duchovně a třeba i hmotně rozply
nou. To je smysl té Havlovy výzvy k svědomí. Krize naší civilisace po
stoupila tak daleko, že už nic z ní nemůžeme přijímat, aniž se ptáme po
jejích principech a nejsme odhodláni i ty třeba revidovat. Úkolem filo
sofa, básníka, umělce, není, aby se vložil do mocenského boje mezi
Západem a Východem. Sám se musí rozhodnout a svou sílu k tomu
nemůže hledat než sám v sobě, v tom, co nazývá Gabriel Marcel bdělos
tí. Žádný člověk není na světě sám a Marcel to dobře vidí, když říká, že
ospalost činí necitelným k nespravedlnosti, jíž trpí ostatní. Zůstává-li
filosof, básník, umělec, bdělý, není to jen pro něho sama.
Praha, 12.2.1986

Z dopisu Kristiny Hájkové
Havlův “Přirozený svět” není doba kamenná, ale pouze návrat k oné
přirozené dualitě člověka, který se skládá z těla a duše, tedy z fyzické a
duševní síly, z politické a mravní síly. Souhlasím, že se nemůžeme vrátit do
zlatých časů řeckého státu, kde se lidé navzájem osobně znali, ale na druhé
straně, se stále dokonalejšími sdělovacími prostředky a s rostoucí drzostí
novinářů, můžeme se dnes dozvědět o morálnosti či nemorálnosti našich
politiků daleko víc než před 200 lety. Představa přirozeného světa jako
“prvobytně pospolné společnosti” je jistě humorná nostalgie, ale pomáhá
zpopularizování návratu člověka k jeho celistvosti. Naučila jsem se péci
chléb, a přesto ho většinou kupuji hotový. Věřím v Boha, ačkoliv vím, že se
země točí okolo slunce. To je ta část ducha renesance, která Vám uniká,
neb jste sice ochoten se bít za to, že se “přece točí”, ale vysmíváte se čemukoliv, co se nedá sečíst, odečíst, znásobit či vydělit.
Já se nevysmívám, ale baví mě, pane Svitáku, když píšete specificky a
konkrétně, že “čeští intelektuálové musí volit způsob abstraktněfenome
nologického a hyperbolického psaní o politice, protože konkrétní specific
ká, adresní pravda smrdí kriminálem...” — prosím Vás, za co tam tedy
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furt seděj? Soudruzi od StB zřejmě chápou rychleji, žefilozofická analýza
systému je nebezpečnější, než kritika špatné dodávky vepřového. Ostatně
o tom, jak lehce a elegantně lze leptat “moc” morálními argumenty, o tom
ví i KGB, když podporuje zde na Západě protiválečné, či pro-zelené sníl
ky... Dá se tedy předpokládat, že co platí pro jednu “moc”, bude platit i
pro druhou. Rozdíl ovšem je v tom, že kapitalističtí demokraté nikdy ne
uspořádali hon na duchovno či morálku, a tak se zde asi nikdy nesetkáme
s tak silnou reakcí, jakou vyvolala tato prohibiceprávě v Československu.
Zřejmě je nám souzeno být “vypouklým zrcadlem” k prasknutí, malým
hrnečkem s pokličkou, jehož obsah se vaří rychleji, než obsah otevřeného
prádelního hrnce. A i když jsem šťastná, že jsem jako Vy, americkým
občanem, někdy mám na rozdíl od Vás dojem, že velikost Československa
tkví právě v tom, že to je tak “malý národ". Jako malý národjsme nikdy
nebyli osou evropského dění, jak píšete hned v druhé větě v úvodu, ale ne
měl byste přehlížet skutečnost, že Československo už několikrát v historii
reagovalo jako přesný barometr světových výkyvů.
Kristina Hájková
8. ledna 1986
San Francisco

Trojí ohlédnutí za Oldřichem Mikuláškem
Libuše Burjetková, Clifton Park
Psal se rok 1969, bylo léto. Šílenství posrpnové konsolidace ještě stále
nemělo čas tak zcela prosáknout za stěny brněnského Etnografického
muzea, kde se v zákoutí zvaném “U šlechtičen” setkávala brněnská umě
lecká obec. Většina lidí se znala a ti, kteřípřišlijako by náhodou a nápadně
nenápadně popíjeli kávu, byli ignorováni. Ke šlechtičnám se chodilo roko
vat, být pospolu a vůbec otřít duši o duši a zdálo se, že snad není moci,
která by toto svatéprávo lidem mohla odejmout. O pár roků později ovšem
byly Šlechtičny nenávratně zavřeny, stejně jako několik let předními klub
v Domě umění.
Toho letního odpoledne 1969 však ještě bylo kam přivést trápení sou
kromá i obecná. A byl to veliký den, neboť mezi nás přišel básník Oldřich
Mikulášek. Opíral se ztěžka o berle, ale jeho bystré tmavé oči rozjitřovaly
svou mladostí. Přisedl si a přednesl celou Šokovanou růži — sbírku, která
právě měla vyjít. Bylo mi sotva devatenáct a když jsem toho večera šla do
mů, moje nohy se sotva dotýkaly země.
O deset let později, v roce 1979, mně Oldřich Mikulášek napsal do New
Yorku hřejivý dopis, v němž reagoval na mou první sbírku “Doteky” a
vyjádřil i stručně svůj postoj k poezii a k tvorbě těmito slovy:
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“Básnění je konec konců práce jako každá jiná (pokudjde o výkon), i
když úchvatná a musíme se ji věnovat jako milované bytosti nebo dítěti.
Někdy mě napadá, že verše jsou schválně nepoddajné, jako by zkoušely,
jestli si jejich stvoření zasloužíme. Jsou to krásná trápení, i útěcha a po
vznesení, protože kdo vzhlíží k umění, pracuje i na sobě, na své osobnosti,
té nejčistší a skryté v nejtajnějším (a někdy jakoby zasutém) koutě duše. ”
Jestli se dá říci, že Oldřich Mikulášek žil a tvořil s gustem, pak nikoli
proto, že by byl obestřen lehkostí žití a zpěvností tvorby. Vjeho verších je
cítit plnokrevnost a poctivost muže, který se až sjakousi smyslnou zarputilostí dobírá kořenů životních pravd vjejich holé kráse i v jejich strašlivosti.
A na jejich dně nachází to, co nazýváme oním “navíc“ s urputnou něžností.
Je pravdivý a skutečný jako řezná rána a umocňujícíjako hluboká láska.
Říkám je, i když v létě 1985 vyšlo v brněnských novinách kratičké ozná
mení o jeho úmrtí... Neboť dílo Oldřicha Mikuláškaje s námi přes všechnu
neúprosnost času, patří nám a té zemi, která mu nebyla lehká, a snad i
navzdory.

Opožděný sonet
(Oldřichu Mikuláškovi)

V krajině vaší košaté
slavičí slovo jestřáb krájí.
Je pozdě na vše střapaté,
kachýnkám na sníh stelou v ráji.
Už vrytem čtvero šlépějí na město míří
do rubínového světa múz: Erato zas se usměje
a vám se duše zvíří.
Zůstává provždy v básních naděje?
Zemřel-li Básník, kdo tady s námi ještě je?

Komu se pro vás oči šíří?
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Čtyři texty
Jakub Deml

Následující texty byly vypsány z obsáhlé a dosud jen zčásti prozkou
mané literární pozůstalosti Jakuba Demla. První text je podle obsahu a
slohu z doby vzniku Tepny, která vyšla roku 1926. Demljej nechal netišténý pravděpodobně proto, že připadal jemu nebo Pavle Kytlicové, která
na něj měla velký vliv, příliš otevřený. Druhý text je opuštěnou verzí
začátku velké prózy, který pak dostal název Zapomenuté světlo. Je tedy
z roku 1934. Jedním z podnětů této knihy byl rozzlobený dopis literární
ho historika a kritika Národních listů Miloslava Novotného, v němž
Demla oslovoval “dobrý obchodníku a kněže Jakube”. Zlomek končí
uprostřed věty. Poslední texty jsou datovány a jsou tedy ze samého sklon
ku básníkova života. Slova “stenografický”je užito v přeneseném smys
lu, Deml stenografovat neuměl. “Rosa” — tedy Marie Rosa Junová —,
která dlouhá léta žila u Demla v Tasově, se provdala a v té době už tam
nebyla.
J. Ch.
Kořeny naší řeči

Obávám se, že na něco zapomenu. Proto píšu a proto píšu tak, jak
píšu. “Péro mé péro písaře píšícího rychle". Často si připomínám
slova Žalmu: “Quoniam non cognovi litteraturam, introibo in poten
tias Domini”. Není pochyby, že v Bibli Svatováclavské jest tento verš
přeložen špatně, už i proto,že jest rozpoltěn. To mně dosvědčí Jaroslav
Durych. Mám mluviti o jazyku svém, či o jazyku českém? Že jsem
oprávněn takto se tázati léta Páně 1924, to mně dosvědčí Jaroslav Du
rych. Nikdo nám nesmí říci, že neumíme milovat. Nahou ženu vezme
me na lokty a přitiskneme ji k svému tělu jako svátost. Mluvíme hma
tem. Ctíme smysly. Naše řeč je samý smysl. Neplodnost je nám nepo
chopitelná a jako Israelité považujeme ji za trest Boží, neboť i my če
káme Spasitele. Nežli bychom vysvětlovali a vysvětlujíce se ospravedl
ňovali, raději se necháme odsoudit. Řeč naše, řeč lidská, jest rozepjatá
náruč ke Kříži: Mám mluviti o řeči české, nebo o řeči své? Řekněte mi,
co chcete, my dovedeme všechno: mám mluvit pravdu? Mám plakati?
Mám se smát? Umím mluviti o kočkách, o myších,o housenkách, vím
mnoho o dobytku vepřovém, o kafkách. o rorejsích, o psech a deset let
se chystáme, že řekneme také něco o motýlech lyšajích, kteří s prud
kostí střely letí na pravo, takže myslíte, že se již nikdy nevrátí, poně
vadž setrvačnost a nějaká ta zeď rozhodnou o jejich osudu — ale proti
všemu očekávání tito motýlové zastaví se nad korunou květiny, kterou
naše oči by musely teprve hledat, spustí do ní svůj neviditelný sosák —
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proto neviditelný, že jest příliš jemný a že oči naše obluzeny jsou zdán
livou nehybností křídel a uši naše divokým, strašlivým zvukem nevidi
telné rotace. Tady jest dojem hromu a blesku a ustavičné expanse a
explose. A přimyslíte-li si k takovému víru nebo obrázku milence, to
jest muže a ženu, kteří se drží za ruce a celou délkou těla sebe se dotý
kají — abych nezapomněl: a v očích mají slunce a docela tichounce se
usmívají, protože jsou mimo zákon a znají smysl tohoto motýlího letu
a zuření, myslíce si: Bože, lítej a ssaj, ale k čemu to zuření? Vrrrrr, vrrrrr,
vrrrrrr... A oba se rozesmáli nahlas a toho motýla nazvali případně —
bláznem. Vůně. Hráz je důležitá i vůně.
Let, rychlost, změna směru, jistota v prostoru, šetrnost nebo účel
nost v dotyku — to všechno v letu — vrrrrr, vrrrrr — my nelítáme pro
zábavu, hlupáku, my lítáme pro oči milenců, pracujeme, abychom se
uživili, vrrrrr, vrrrrr, známe sladkost nektaru, zbožňujeme vůně, nád
heru květných kalichů, jejich tvar a barvu — náš let jest docela jistý a
proto upoutáváme oči milenců. Ubozí lidé, zemřete jako my!
Naše kultura, náš český jazyk datují se od doby cyrillo-methodějské.
Jest to směšné, poněvadž jest to banální, ale jest to pravda. Směšné a
banální, proto, poněvadž se tím obchoduje. Ale my neobchodujeme a
proto můžeme říci všechno. Nebudu mluviti o svém mistru, ale mohu
mluviti k Jaroslavu Durychovi. Jaroslave Durychu, vy můžete dosvěd
čili pravdivost mého slova: kdo nám přinesl bibli, ten nám přinesl
smysl života.
Teprve biblí byl náš národ a jazyk štěpován na strom lidství!
“Nechci oběti, ale milosrdenství! Kde jest láska, přestává zákon!” to je
smysl Bible. Taková jest kultura Východu. Připouští se všechno, kro
mě lži. Nastoluje se — tajemství. Blbec a nevěrec nikdy neporozumí
letu lyšajův. Oba jsou jednosměrní a přímočaří. Nikdy jim nevštípíte
toho, čemu Ernest Hello říká vnitřní, skrytá logika. Hlupák a nevěrec
(což jsou synonyma) nikdy neporozumějí poezii a naší řeči! Jiného
nepřítele nemáme. Bůh je s námi. Pro nikoho jiného nechceme praco
vali. “Cokoliv jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste
učinili”. Naše řeč platí těm nejmenším: milujícím, trpícím a opovrže
ným. Všichni mluvíme česky, ale čeština jest i za našich časů dvojí:
čeština pohanská a čeština křesťanská. Možná, že se vyslovuji nepřes
ně, možná že i ta pohanská byla mnohem blíže k Bibli a tedy k Výcho
du a k lidství nežli ta dnešní. Jazyk, který vylučuje tajemství, který
nestrpí tajemství, který opovrhuje tajemstvím, jazyk kabaretní, třídní,
klerikální, politický a novinářský, jazyk prolhaný, kšeftařský, zvěda
vý, všetečný, oplzlý, požitkářský nikdy nevytvoří stylu, nikdy nepotěší
člověka, nikdy nebude dědictvím národa, poněvadž nezná tajemství
spravedlnosti a smrti a poněvadž mu chybí všechno, co jest přívlast
kem slávy a budoucnosti. Pochybuješ-li ještě, v neprávu jsi a máš mlče-
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ti. A říkáš-li ještě, co jiní mnohem dokonaleji řekli před tebou, jak
můžeš obstáti a kterak se ospravedlníš? Naopak, každý moudrý a sluš
ný muž o tobě řekne, že jsi ješitný, anebo že se chceš živiti z hlupáků.
Živ se tedy, ale v budoucnosti žíti nebudeš! Láska je cudná, a nikdy
neopakuje, co řekla už jednou. Tak jako člověk nemůže umříti dvakrá
te, neboť ani o Lazarovi není známo, že by byl ještě mluvil po svém
vzkříšení s Ježíšem Kristem. A kdo neumřel, kdo nad své síly netrpěl,
co nám, co národu svému může říci? Takovému z hloubi duše přejeme
té popularity i ceny akademie, ale nestojíme o jeho rýmy!

Bez názvu
Téhož dne 1. VI. 1934, kdy mně přišel dopis pana Dr. Miloslava
Novotného, měl jsem ve spaní tento sen: Zdálo se mi, že jsem v jakési
místnosti hůlčičkou sebral pavučinu, abych tak odkryl díru, kterou by
pronikalo slunce a jenom tou děrou přicházelo denní světlo a mně bylo
nesnesitelno, aby zaprášená pavučina zadržovala sluneční paprsky,
proto jsem ji hůlčičkou v tomto koutě nad svou hlavou strhl; ale sotva
jsem ji takto sundal, ihned jsem si vzpomněl na pana Dr. Miloslava
Novotného a bylo mně ho srdečně líto a v duchu jsem si řekl: Chudá
ček pan doktor, co mu to dá práce, než on zase takovou pavučinu nasouká! Kdybych si byl na něho vzpomněl dřív, snad bych byl pavučinu
nechal pavučinou, neboť i skrze ni svítilo slunce, ale já nemyslil na
pana doktora, já myslil jen na to slunce tam venku a bylo mi líto toho
slunce, přál jsem si je vidět nahé, neboť tolik jsem se zaradoval, když
byla pavučina s té díry stržena a najednou sluneční paprsky byly nahé.
Ta místnost byla dostatečně osvětlena ke každé práci a připomínala
mně podkrovní světničku, v které jsem na svátek Božího Těla seděl
jednou s přítelem Antonínem Proškem v tasovské Bosně, nad hlavou
jsme měli jen tu cementovou břidlici, bylo to v létě, horní stropy se
ještě nedělaly, slunce krásně svítilo, svět byl jako nenávratně daleko a
žádnému z nás nenapadlo, že by se tato mansarda mohla ještě nějak
zdokonalit: světla v ní bylo dost a svatý pokoj a to světlo v tomto ne
dodělaném podkroví bylo tak čisťounké, poněvadž bylo ještě nahé, to
ještě nebylo světlo lidského příbytku, to bylo totéž světlo, které bylo
tam venku nad střechou a kolem domu, to nebylo světlo města, ani
vesnice, to bylo světlo polní, v tom smyslu, jak čteme v Evangeliu:
Pohleďte na polní kvítí! To je světlo jaké mohou znát lidé bydlící pod
stanem, národ vyvolený, Beduini a svatí Mágové, to je světlo tak
osamocené, že je to až k pláči, jenže plakati nemá zde žádného smyslu,
poněvadž je to světlo tak osamocené. Svět je tam hluboko dole, bůhví
kde se všemi redakcemi, ministerstvy a ženitbami. Zde už nikdo neplá
če, ani se nesměje. Jsme vážni jako církevní nebo světský úřad. Jsme
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trpěliví jako kamenné uhlí a jako ruda ve vnitru země: najdou nás, až
jim dojdou zásoby tepla a síly, až se jim ženy začnou smát. Ale míst
nost, ve které jsem hůlčičkou strhl tu pavučinu, byla docela útulná a
čistá místnost, tak se v ní pěkně dýchalo, nebylo tu dobytka, ani dětí,
bůhví, proč se tu tak pěkně dýchalo, snad už jen proto,že tu nikoho
nebylo, ani okna tu nebylo, takžes neviděl ven, ale tou dírou ve střeše
mohls viděti jen do nebe, protože jsi ji měl nad hlavou a byla to jediná
díra celé té místnosti a byla zvící lidské dlaně, větší jistě nebyla a
nemohu pochopiti, proč jsem ji měl zrovna nad hlavou a nikoli níže,
jak bývají okna, aby člověk se mohl dívati ven: takhle můžeš viděti jen
světlo... Mohl jsem říci také otvor, ale řekl jsem díra, poněvadž to bylo
spíše proražené než nedohotovené a bylo to k pláči, poněvadž nebylo
už nikoho, koho by to bolelo. Také mne překvapuje, že jsem tu byl
docela sám, ale snad jenom v této samotě a v tomto tichu mohl jsem
uslyšeti píseň, kterou tam ve výši zpívalo sluneční světlo: “Já to ukáži
teprve Ježíši!” Zřetelně jsem slyšel tato slova a nic bolestivějšího jsem
neslyšel na této zemi.
* * *
Jeden z mých německých přátel, který se stane terčem veřejného
posměchu, zůstane-li mně věrným, jak Bůh chce, posílá mně tyto řád
ky:
“Merek zu Goethe: Dein Bestreben, deine unanlenkbare Richtung
ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben. Die Anderen
suchen das sogenannte Imaginative zu verwirklichen und das gibt
nichts wie dummes Zeug.”
Zmíněný přítel myslí, že se v té snaze podobám Goethovi, ale já
myslím, že je to tragický, božský osud básníka Vůbec, já nejsem Jakub
kněz, ani kněz Jakub, jak se domnívá Dr. Miloslav Novotný, já jsem
prašivé a politování nehodné, poněvadž ve své prašivině tolik šťastné
Vůbec, že to každého slušného a spravedlivého člověka musí přímo
pobuřovati jako rouhání člověka bez víry, není-liž pravda, pane tlu
močníku “Blázna, Hrozného Dítěte a Prašivce”?
V našem krédu vyznáváme sice, že Kristus vstoupil na nebesa a se
stoupil do pekel, ale neříkáme, že sestoupil na zem, nýbrž jen, že se
počal z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny, ale proč se neříká,
že sestoupil? On se narodil a dokonce v chlévě a přece se neříká, že se
stoupil do chléva — toť prapodivné věci, pane Dr. Miloslave Novotný,
Vy to berete už z kolikáté ruky a to není dobře, Vám jako dopisovateli
“Národních listů” by se slušelo, abyste bral všechno z první ruky,
Josef Florian není zaujatý člověk jako Prof. Arne Novák a ku podivu i
F. X. Salda, ale nevěřte žádnému z nich, nechcete-li se dočkati potvr
zení svých thesí o Jakubu Demlovi a národního posměchu, neboť ná
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rod nejsou, bohudíky, Národní Listy a Firma Borový, přijde a už se
blíží od severu podzim, kdy všechno listí u nás opadá, také mnoho
kohoutích hřebínků opadá, i těch katolických — chodíte na dostihy?
Nesázejte ani na tohoto talijánského hřebce Superiora Misií z “Na
hlubinu”, s tím nemá české pořekadlo “Dej nám Pán Bůh štěstí” vů
bec co dělat, herectví už je na huntě, budoucnost má ještě zvukový
film,
Leise flehen meine Lieder...
Na Goethovy moudrosti se zapomene, ale Schubertovy písně budou
zvučet ještě v ráji, nemyslíte? Také na “Národní Listy” se zapomene,
ale budou se zpívati verše Jakuba Demla, složené ke cti Dr. Milosla
va...
Stenografický záznam nočního snu z 31. XII. 1960

Neděle dopoledne po službách Božích. Jako bych tam byl farářem.
Bylo mi asi 40 let, byl jsem spíš hubený, svěží, zdravý a s farníky důvěr
ný. Oni jakoby žili ve mně a já v nich. Nic cizího nebylo mezi námi, nic
takového tady ani nebylo. Šel jsem v klerice z kostela domů, nebylo to
daleko a bylo to po mírném svahu, skoro jako po rovině. Kolem doko
la byl trávník a bylo to vidět.
Za mnou stál kostel a nemusel jsem se ani ohlížet, abych věděl, že
vlastně nebyl ani stavěn, nýbrž že vyrostl ze země jako rostou krystaly,
rudy, žulové balvany a nad nimi borovice a hříbky. A ty vrány a divocí
holubi a veverky tady žili a cítili se docela bezpeční, jakoby také vy
rostli a měli pod sebou a kolem sebe všechno jisté a pevné.
Uprostřed cesty vidím vedle sebe tři panny. Nepodivil jsem se, šly
také z kostela a doprovázela je maminka. Tyto dívky byly také jakoby
bezpečné, vážné, skoro stejného věku, přívětivě se usmívaly, mohlo by
se říci, že byly líbezné, ale já viděl jen jejich štíhlost a ten mírný úsměv.
Najednou, nevím vůbec jak, přišlo mi vnuknutí, a já jim řekl: “Víte,
že jedna z vás se musí obětovat. A protože maminka vás má všechny
stejně ráda, ať to rozhodne los!” Na první a druhou los nepadl. Té třetí
už jsem ho ani nepodal. Věděla, že musí umřít. Za chvíli, na popravišti. Ale usmívala se dál. Ani se s námi nerozloučila. Odešla, jak se stro
mu padá lupen. Věděla, že to musí je Vůle — neviditelná, vševědoucí,
všemohoucí, neovlivnitelná, naprosto dobrá.
Sen 30. VIII. 1960

Vešel jsem do velkoměstské pivnice. Ne z potřeby. Jen tak. Šlo se
tam z velkého náměstí, jakoby prázdného, rovnou z ulice, přímo bez
schůdků. Restaurace byla plná lidí, bylo to obvyklé, mne to nepřekva
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pilo a nezajímalo. Sedl jsem si k jednomu prázdnému stolku, nedaleko
venkovních dveří. Čekal jsem, že mne přijde někdo obsloužit, míhali se
tam číšníci, ale nikdo si mne nevšímal. Přesedli si ke mně dva muži,
florianovci nebo podobní, intelektuálové. Mluvili cosi literárního, mne
to nezajímalo. Upozornil jsem jednoho číšníka, že chci také pivo. Ale
on mi nezaujatě řekl, že se musím přihlásit tam vpředu u pultu. Učinil
jsem tak, ač o tom nevím, a pivo jsem dostal.
Ti dva intelektuálové pořád mluvili. Nevím co. Konečně jsem šel
dopředu platit. Peníze jsem vybíral z nějakého slušného sáčku mezi
tvrdými cukrlaty. Nevím, co jsem pil, měla to být plzeňská dvanáctka.
Konečně jsem zase venku a jdu jakoby či bezpochyby na nedaleké
nádraží. Vidím, že ten jeden intelektuál se mne nespouští a pořád mluví.
Vypravuje mi, že biskup Hyun špiní Pia X.
Nikde není člověka. Po pravé straně tuším na prázdných kolejích
nějaké prázdné vagony.
Po levici před sebou na rampě spatřuji Rosu. Odstrčil jsem svého
průvodce a mířím k ní. Stojí tam nemluvná, výmluvná jak socha. Pra
vá a nezměnitelná. Nebojím se a to jedině dělám: chodím pod tou
rampou, chytám se za hlavu a volám: Ježíši, Maria, Josefe. Bez přestá
ní. Nepřibližuji se. Není možno blíž. Ježíš, Maria, Josef. Pravá, pů
vodní, nezměnitelná. Slzy se hrnou. Nemohu a nechci je zadržet. Vřelé
jsou. A řinou se ještě hodinu po procitnutí. Je sedm hodin ráno na
Svatou Rosu. A ke konci mše svaté slzy mi zaplavily oči tak, že jsem
neviděl na misál. Nemohu je udržet —

Světlo v září
Jiřina Hauková
Jiřina Hauková vydala v letech 1943-1967 pět sbírek básní, roku 1970
výbor z celého díla, do té doby jen úryvkovitě publikovaného, Leto
rasty, nakladatelství Československý spisovatel dalo knihu dodatečně
do stoupy. V doslovu k tomuto výboru psal Bedřich Fučík: “Celek
tohoto úsporného díla je poezií dobovou a nadčasovou zároveň. Báseň
chce být nejen svědectvím, ale i svědomím doby a zvěstováním naděje.
A věrnost básnickému poslání je navíc polemikou s ostatní dobovou
poezií.“ Roku 1971 vyšla ještě sbírka Země nikoho, další zůstaly v ruko
pise: Motýl a smrt (1976) a Světlo v září (1984). Z této poslední jsou
následující básně.
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Kraje
Někam přijdeš a cítíš, co ti říká kraj.
Někde jsou hlásky zvučné a někde zanikají.
Ozvěny v oblacích.
Jasný den na jednom místě
není tentýž jasný den na druhém.
Někde vánek hladí kožišinku vrby
a někde se vítr vřesovištěm honí.
Jsou krajiny, které prostupují duši,
a krajiny, které se jí nedotknou.
Jsou místa, která zrcadlí se v obloze
a místa, která zrcadlí se ve vodě.
Jsou kraje, které mají cit ve špičkách pupenů
a v pěstících a ptačích drápcích,
jsou kraje lhostejné a mělké
se studenou tváří měsíce. Jsou kraje drsné, kde o kamení vichr fičí.
Všechna místa zasunuta v paměti,
z níž třeba promítáme: opálové jezírko v Roháčích,
villa dei Mosteri v Pompejích,
trilobity ve Skrejích, západ slunce na Rujané.
Bytí krajiny a bytí člověka je totéž,
na pozadí ničeho je něco,
z obzoru vystupuje kraj,
má své nálady, tesknění, vzruchy,
má svou řeč a své vědomí,
je to vědomí sněženky, žluvy, kamene —
vrstvení citu a paměti
se umocňuje vrstvami země.
Čas obíhá kolem míst
jako světlo kol skleněných koulí vod,
a já spoutaná zemí a počasím
hledám poslední místo
vně našeho světla, bez tíže času,
kde naše já trvá v nicotě,
hledám místo, kde zářivá vzrušení
se přicházejí zklidnit ve stále tišší jednotě.

Letní poledne
Žahadla slunce bodají
do zrajícího obilí,
do plemenící se havěti v příkopech.
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Život vrcholí, vzduch rozžhavený do běla.
Okamžik napětí, kdy myšlenka se nedokáže
vypovědět obestřena louhem matečním.
Lesklí hovniválové válejí svou kuličku.
Divizny a hadinec rozvírají pohlaví.
Had se hřeje svinutý na chvíli zbaven zla.
Nehorázná plevel rdousí slabšího,
úzkost na tebe útočí jak střelná zbraň v žáru.
Nepoučím se o ohni myšlením o ohni,
ale pálením.

Červnové ráno
V červnovém slunci
jahody zrají
fontána se třpytí
na piazza Navona
ve Skrejích voní černý bez a kvetou lípy
ve větvích ptáci
Barrande objevil tu trilobity
v úbočí nad Berounkou
co kámen rozbiješ
žebrovitý otisk rezivý,
orosené plátky růží
se rozvírají kolem kampeličky
se rozvírají na domcích zavěšeny
v Seville a Granadě
a v londýnské zahradě
za parkánem venkovského hřbitůvku
jahody zrají
venkovanky je za mého dětství
na trhu prodávaly
pocukrovány, lesem voní
černý bez voní a lípy kvetou
orosené ráno a orosená řeč.

To jsou ty dny
To jsou ty smutné dny,
kdy stromy na Golgothu vedou
a kříže jehličin
na štípiny kladou.

To jsou ty dny,
kdy příroda v úzkosti
znovu plodí strom a člověka,
do širého prázdna
zaléhá píseň odvěká.
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To jsou ty dny,
kdy všechno jako by se ztrácí,
odlétají ptáci
a obzor je vybílen.

Kritické marginálie
Morálka a příroda
Erazim Kohák, The Embers and the
Stars (Oheň a hvězdy). The Univer
sity of Chicago Press. Chicago and
London 1984. Formát B 5,269 stran
Není mnoho současných kvalifiko
vaně filozofických prací, které by do
kázaly naléhavě a hluboce uvažovat o
krizovém vyústění dosavadních zá
padních duchovních osudů a o mož
ném, snad jedině možném řešení,
pokud se týče vztahu člověka a lidstva
k přirozenému světu. Šťastným říze
ním osudu se mi hned vloni, v roce
vydání, dostala do rukou kniha Erazi
ma Koháka The Embers and the Stars,
Řeřavé uhlíky a hvězdy (on sám. pů
vodem i oddaností Čech, překládá —
zřejmě pro pádnější zvuk českého titu
lu — Oheň a hvězdy). Bral jsem ji —
přiznávám — zprvu co kuriozitu, po
zoruhodnost: vždyť podtitul “filozo
fické zkoumání morálního smyslu
přírody” ohlašoval téma ve světě ne
zcela běžné. Je to však téma blízké ne
jen mému srdci, ale i srdcím mých fi
lozofických přátel. Hned v záhlaví se
takto ohlašuje významný postřeh, že
morálka a příroda jsou dvě věci, jejichž
vztah je třeba prošetřit!
Kohák se narodil r. 1933 a ještě jako
dospívající chlapec r. 1948 emigroval.
Věnoval se filozofii a propracoval se
až na profesora filozofie na univerzitě
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To jsou ty dny,
kdy voda o kámen šplíchá,
jako by se bála ticha,
když se tajnosnubí kapradí.

v Bostonu (USA). Pokud je mi známo,
z významnějších prací publikoval
husserlovskou studii Idea and Expe
rience (1978), Národ v nás (1978), psal
o Platonově dialogu Laches, přeložil
Masarykovu Otázku sociální a Ricoeurovo dílo Levolontaire et L’involontaire. K jeho filozofickým zdrojům
patří Platon, Kant, Husserl, Heidegger
a Ricoeur, z českých pak Masaryk,
Rádl a Patočka. Není už toto volba
spřízněná s těmi prameny, z nichž čer
pá svou životní sílu Kohákova vlast ve
svých současných domácích filozofic
kých snahách?
Vzal jsem tedy knihu s napětím do
ruky a četl a četl: ricoeurovsky fundo
vaná metaforická řeč, kterou se ne
mluví proto, aby se projasnil či vyzdo
bil text, nýbrž kterou mluví bytí samo
a kterou se vyjadřuje každá bytost
jakožto bytost, stránku po stránce a
krok za krokem otevírala novou, převýznamnou možnost setkat se znovu
s přirozeným světem a překonat tu
novověkou propast, zející mezi lids
kou morální autenticitou a morálně
amorfním, morálně lhostejně bytují
cím lidským okolím.
Občerstvenýma a občerstvujícíma
očima se Kohák rozhlíží a vzhlíží ke
všemu stvořenému, které se svým
vzhledem nabízí pro vzájemné setkání
v jednom a témž Božím světě, ve světě,
v němž nikde není místečka, které by
bylo předem a zásadně vyloučeno
z božské hry o Dobré. Poslouchá
občerstvenýma a občerstvujícíma uši-

ma a zaslýchá, čím k člověku pro
mlouvá les, strom či štěpina dřeva,
kámen, hvězdná obloha či dikobrazí
rodinka: jsouť téhož rodu — či lépe
jsme téhož rodu, ty člověče, a my.
Kohákovo filozofování otevírá znovu
dveře k přirozenému světu, dveře
novověkem tak šéfovsky přibouchnu
té. A průchodem přistupují k sobě lidé
a příroda, a ta už není pouhým objek
tem lidského majetnictví a exploatace,
nýbrž ona sama a každá její část, kaž
dá bytost je právě tak osobní jako člo
věk.
Neboť svět, totiž svět vůbec, veške
ry jeho části, má smysl — LOGOS,
LOGOS není pouze v lidské hlavě, není
předsudkem subjektivity. Naopak
předsudkem subjektivity je, že jen člo
věk má LOGOS. LOGOS-smysl pak
přece není pouze jakýmisi racionál
ními souvislostmi ani jejich soustavou
(např. kauzálním řetězcem příčin a
následků), nýbrž též a vlastně přede
vším vztahem k správnosti. Správně,
dobře bytovat v tomto smysluplném
světě, toť přece nejen úloha lidské při
rozenosti, nýbrž přirozenosti vůbec.
Sled jara, léta, podzimu a zimy není
pouze následkem nutných příčin, ja
kýchsi vědecky objevených anonym
ních zákonitostí (ostatně nejnovější
věda sama se raději vyjadřuje o prav
děpodobnosti), nýbržje též věcí správ
nosti. Cožpak jsme už docela slepí a
hluší, že nevnímáme, že roční období
jsou jako náš život od zrození přes
mládí, dospělost a starobu k smrti? Že
den a noc je jako lidské bdění a spá
nek, práce a odpočinek? Cožpak není
zřejmé, že této správnosti rytmu těla
světa odpovídá správnost rytmu těla
lidského? Přijměme svět kolem nás a
sebe samy jako smysluplné entity,
jako perzonální záležitost, jejíž řád je
kontinuální s morálním řádem našeho
vlastního bytí! Vždyťbytí jakožto bytí

je bytím Dobrého. Esse qua esse
bonum est, volá Kohák se svatým
Augustinem.
Ano, člověk se může ke všemu
mimo-lidskému obrátit jakožto k ne
lidskému, totiž neperzonálnímu.
Může mít strom za agregát organizo
vané hmoty, popostrkované sice zá
konu podobnou, ale slepou silou.
Tato možnost je však možností hřešit.
Není právě takto vyložitelný výrok z
Písma, že hřích přišel do světa skrze
člověka? Důsledkem takového (lid
ského) činu je ovšem smrt všeho toho,
co mohlo být spoluobyvatelem v do
mě, v němž jest člověku bydlet. Člo
věk se sice ze své pýchy stává majite
lem obydli — světa, ten však v tako
vých “lidských” rukách zmírá, jsa
beze smyslu.
Člověk je však Boží stvoření právě
tak jako skála, potok, ptáci, hvězdy.
Patříme přece k sobě, totiž máme se
k sobě mít jako ti, co si patří a co exis
tují ve vzájemném patření na sebe.
Země co majetek zmírá — vždyť va
rování ekologů je dnes už dostatečně
halasné! “The basic point, strangesounding in a world of artifacts is that
things need to be loved, used and cared
for” (str. 108). Takže důvod, proč lidé
nesmí devastovat přírodu, není pouze
ekonomický, není v první řadě antro
pocentrický: je to především důvod
morální, je to nárok smyslu stvořené
ho světa. Buldozerem rozmačkávat a
rozčvachtávat les je znevážením abso
lutních hodnot!
Základní smysl Kohákova univer
zálního personalismu je v tom, že ve
všech bytostech rozpoznávám partne
ry a že jsem pln hlubokého respektu
ke všemu, co takto “osobnostně”, to
tiž “o sobě” jest. Svět není souborem
uzavřených, vzájemně nepřístupných
monad, “an sich”, takto výrazu “oso
ba” nelze v Kohákově kontextu ro
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zumět. K osobě se vztahuji s taktem,
s ohledem, ano s odstupem, ale i s ote
vřeností, s otevřenou náručí. Odstup a
respekt, taktní kontaktování je tu
akcentováno jako protipól nerespek
tujícího ovladačství a suverénní
manipulace. Odtud nárok “of letting
be”, nechat ty druhé být. V žádném
případě však to není odvracení a apa
tická lhostejnost, nýbrž šetrné vychá
zení vstříc ve vzájemné ohleduplné
péči, “to care for”.
Smysl přirozeného světa poukazuje
k dvojímu řádu, řádu času a řádu věč
nosti. Proti obojímu se člověk prohře
šil a prohřešuje. Řád času — správný,
přirozený rytmus lásky a práce, dne a
noci, úplňku a novu, slunce a hvězd
ného nebe, cyklu ročních období a
cyklu života — porušuje svým siláckým opanováním času: negací noci
neóny, negací Země asfaltem, negací
přirozeného časování mechanismem
hodinek. Vždyť už stále méně známe
večerní soumrak, postupující za sklo
něným odpoledním sluncem; pozoru
jíce mechanické ukazatele — ručičky
na číselníku, říkáme “je šest, sedm,
osm” — prostě recitujeme čísla. Jsme
ještě vůbec s to znovu vnímat přiroze
nou temporalitu světa stvořeného
Bohem? Není toto vnímání katastro
fálně zablokováno sterilní atemporalitou světa tvořeného lidskou pýchou?
Řád věčnosti je potom řádem dob
rého a špatného, vhodného a nevhod
ného. Věčnost totiž není protažením
času dopředu a dozadu ad infinitum.
Je to spíše vertikální dimenze, protí
nající horizontálu času v každém
okamžiku. Věčnost je přítomná di
menze bytí, jeho sláva. Zázrak inkarnace není ničím abstraktním mimo
čas. Věčnost se nevtěluje jaksi vše
obecně, nýbrž do tohoto pozemského
kraje, do těchto věcí, jimiž jsou nejen
biologicky pojímané přírodniny, ale i
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správně užívané věci denní lidské po
třeby (tedy též hodinky, též asfalt).
Výrok, že hvězdné nebe hlásá slávu
Boží, není tudíž nutno brát pouze za
básnickou nadsázku a přijímat ho
leda co “licentia poetica”, nýbrž on tu
slávu Boží hlásá skutečně! Modrá
obloha, morální čin — to obé má
přece svou věčnou, absolutní hodno
tu, nezávislou na “dříve — později”.
Svítání, rozkvetlá louka — to jsou
místa krásy, vstoupivší do času, avšak
neredukovatelná na časnost.
Pravda světa není pouze pravdou
řádu přírodního rytmu a člověka v
něm, jakkoli i tento řád je řádem,
ovšem zrazovaným z naší viny; je pře
ce též pravdou věčnosti! Kohák v této
souvislosti důtklivě upozorňuje, že
krom lidí barvoslepých existují i lidé
dobroslepí a krásnoslepí, pijící víno
bez polaskání a rvoucí kytky bez díků
(str. 85).
Bytí je hodnotou, je průsečíkem
času a věčnosti. Není pouhou hmotou,
která se jaksi vyskytuje v čase. Bytost
— to je vrhnutí věčnosti do času. Věč
nost činí bytí smysluplným, tempora
lita činí smysl aktuálním. Právě v čase
přítomní věčnost. Bez transcendentní
reference se temporalita stává absur
ditou a bez vstupu věčného v čase,
věčnost zůstává pouhou potencionalitou. Bytí takto (co průsečík času a
věčnosti) bytuje a dopouští samu exis
tenci bytostí: takto a jen takto může a
smí existovat člověk jakožto člověk!
Tato přítomnost věčnosti v čase je
tím, co judaismus a jeho spirituální
dědic křesťanství usilovaly vyjádřit:
objev správnosti života. Takto se
původně dává stvořený svět. Jsme s to
tyto dary přijímat s otevřeností? Jsme
tedy co dnešní lidé s to vzcházet vstříc
všemu tomu, co spěchá vstříc nám tím,
že se poskytuje a dává — s rizikem, že
ve svém odevzdání se i poddá, že bude

podrobeno? Právě zvrácený vztah dik
tátora, vykořisťujícího bezohledně
poddaného, je typickým přístupem
civilizovaného lidstva k přírodě a
vposledku i velmi rozšířeným vzta
hem mezilidským!
Odevzdání se v důvěře a přijímání
darů s důvěrou je přece typické pro to,
co dostalo jméno láska. Filozofie, to
tiž ta Kohákova, vlastně vůbec ta
kohákovská, totiž FILO-SOFIA jako
taková (vždyť přece je milováním —
FILEIN!), začíná podobně jako pla
tónská údivem, který svou podstatou
je otevřeným vzmachem k zjevení
podstaty. Tato filozofie je otevřeností
vidět, slyšet, přijímat to, co se dává a
jak se dává, což podle Husserla je zá
kladním principem fenomenologie.
Kohák ochotně připouští, že existu
je významný rozdíl mezi oblastí lid
ského a mimolidského bytí. Avšak to,
co se mu — a nám s ním — jeví jako
aktuální změtení a bída, je propast,
strmící jednak mezi temporalitou při
rozeného světa a iluzorní mechanic
kou atemporalitou novověku, jednak
mezi lidskou moralitou a domnělou
mimolidskou amoralitou, jako by
věčné hodnoty Božího stvoření byly
zasunuty do zapomenutosti.
Bylo by dále hrubým nepochope
ním Kohákova díla, kdyby bylo pova
žováno za obhajobu “přírodního” ži
vota proti světu moderní civilizace s
jejími techno-logickými výrobky.
Kohák výslovně říká, že TECHNÉ,
zbavena násilné lidské panovačnosti,
může být smysluplná, totiž k lidské
službě světu, ne k desperátskému vy
kořisťování: porážka stáda dobytka
může být pochopitelnou nutností
v řádu času, smrt jednoho divokého
koně tragedií v řádu věčnosti (str.99).
Právě vzhedem k ontologickému
primátu smysluplného bytí se Kohák
rozhodl pro filozofii perzonalismu.

Jde mu ovšem o univerzální perzonalismus, nikoli o ten antropocentrický.
Taková filozofie perzonalismu zna
mená znovunalézání původního lid
ského poslání smysluplně bytovat
spolu s ostatními bytostmi, a to byto
vat na světě, jehož řád je v hluboké
harmonii s morálním řádem lidského
pobytu. Neběží tudíž o tradiční perzonalismus, vížící osobu, osobnost a
osobitost na člověka; vždyť takto jde
přece pouze o solitéra, a tudíž — co se
týče soubytí bytostí — běží i o bytost
ně skeptický náhled (str. 127). Kohákovo filozofování je velkým aktem
důvěry v podstatu osobitosti reality,
totiž aktem víry v její bytostnou soupodstatnost. Kohák je v tomto smyslu
kongeniální jak s platónským ontolo
gickým principem — bytování je po
dílení se na AGATHON —, tak s křes
ťanskou důvěrou v svět co POIÉMA
THEÚ, Boží výtvor — báseň.
Kohákova kniha se liší od zavede
ného stylu studií, publikovaných
v odborných filozofických časopisech
a považovaných katedrovými profe
sionály za jedině odborně vhodný
způsob filozofického výrazu. Auten
tická vykazování zkušenostních pro
žitků, o něž se Kohákova kniha opírá,
plyne jednak z fenomenologické od
povědnosti, jednak z toho, že metafo
rické vyjadřování je konsekvencí
ontologického postoje: bytí je zřeno
nikoli jako izolovaně setrvávající,
nýbrž jako vzlínající, meta-forické,
jde o bytostné pře-nášení sebe jinam,
setkání bytosti s bytostí, jde o bytost
né poukazování. Kdo toto nepochopil,
stojí mimo jeden z nejpodstatnějších
nervů současného filozofického du
cha. Takový potom může knize vytý
kat přílišnou esejičnost, malý respekt
k systematice apod. Avšak není Kohákovi práv — a co víc: není práv
novým cestám myšlení.
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K vánocům 1984 jsem dostal mapu
světa z doby Shakespearovy; srdcem
světa jsou na ní Čechy. Nu, myslím a
cítím, že nejméně jeden Čech prokázal,
že do srdce světa přísluší: Erazim Ko
hák.

R. P. (PARAF)
Praha 1985

Slovník české literatury 1970-1981.
Čs. spisovatel Praha 1985, 501 str.,
55 Kčs
Za čtyřicet poválečných let vyšlo
pět slovníků českých spisovatelů: Ja
roslav Kunc “Slovník soudobých čes
kých spisovatelů. Krásné písemnictví
v letech 1918-45”, Praha 1945-6; ten
týž “Slovník českých spisovatelů beletristů 1945-56”, Praha 1956; kolek
tivní “Slovník českých spisovatelů”,
Praha 1964; kolektivní “Slovník čes
kých spisovatelů. Pokus o rekonstruk
ci dějin české literatury 1948-1979”,
Toronto 1982 — a nyní kolektivní
slovník uvedený shora. Literaturou
po roce 1945 se z pochopitelných dů
vodů nemohl zabývat Kuncův slovník
z roku 1945, teprve jeho slovník z ro
ku 1956 přinesl údaje o prvním pová
lečném desetiletí. Slovník z roku 1964
přidal údaje o necelém dalším deseti
letí. Pak došlo k dlouhé přestávce a
teprve v roce 1982 vyšel v Torontu
slovník, který zachytil část vývoje od
roku 1948 do roku 1979: uvedl exilové
autory a ty autory, kteří byli — a četní
dosud jsou — v Československu uml
čováni. Pražský slovník z roku 1985 se
omezil na autory, kteří v letech 197081 mohli vydat svá díla v Českoslo
vensku tiskem. V některých případech
mohli vydat jen některá ze svých děl,
jiná se stala součástí tzv. ineditní lite
ratury nebo vyšla tiskem jen v západní
cizině. Ostatně: do nového pražského
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slovníku se nedostali ani všichni auto
ři, kteří směli “legálně” publikovat ve
vlasti.
Torontský slovník z roku 1982 a
pražský slovník z roku 1985 se urči
tým způsobem doplňují a vybízejí tu
díž ke srovnání. Především vyvstává
otázka, zda se najdou styčné body
mezi oběma slovníky, tj. zda jsou
uváděni někteří autoři v obou slovní
cích. Na tuto otázku můžeme odpo
vědět kladně — v obou slovnících jsou
uváděni tito autoři: A. Bartušek, K.
Bochořák, A. Branald, H. Franková,
M. Hanuš, V. Holan, M. Holub (v
pražském slovníku je uveden až v
“Dodatku”), B. Hrabal, J. Hrubý, J.
Kameník, A. Máša, O. Mikulášek, O.
Pavel, J Seifert, J. Skácel, P. Šrůt, J.
Vodňanský, A. Vostrá. Těchto osm
náct autorů není mnoho, uvážíme-li,
že pražský slovník obsahuje asi 600
autorů a torontský slovník uvádí asi
320 autorů, jejichž díla vznikla nebo
vyšla po roce 1969.
Oněch osmnáct spisovatelů uvedli
autoři torontského slovníku proto, že
v době sestavování slovníku (před
rokem 1978) byla jejich díla částečně
nebo zcela potlačována. Sestavovate
lé pražského slovníku nemohli ovšem
vynechat Holana, Hrabala či Seiferta.
Holub, který učinil už dost dávno
pokání, se dostal jen do “Dodatku”
(octl se v něm spolu s B. Březovským,
u něhož je důvod k zařazení do očistce
nejasný). Dalším autorům z oněch
osmnácti bylo zřejmě odpuštěno,
hlavně asi proto, že se jeví jako příslib
poslušnosti do budoucna nebo proto,
že zemřeli a tak už nemohou nepříjem
ně překvapit (Bartušek, Bochořák,
Kameník, Pavel). Protože v Praze má
každých deset let vyjít “Slovník české
literatury”, stačí počkat si na vydání
slovníku za 80. léta a dovíme se, kdo
nadále zůstává na výsluní, kdo byl

zavržen a kdo byl naopak vyzdvižen
z předpeklí.
Pražský slovník skoncoval s tradicí
přinášet fotografie autorů, což je ško
da. Zato zavedl v záhlaví hesla stručné
charakteristiky, tištěné kurzívou. Ty
to charakteristiky zhusta neříkají sko
ro nic o uvedeném spisovateli, zato
svědčí o nenápaditosti sestavovatele
hesla. Tak například u M. Vodičky je
suše konstatováno: “Romanticky
orientovaný básník”; O. Wenzl je
“básník imaginativního typu” a J. Žá
ček dokonce “básník dialektického
vidění světa”.
Životopisy těch autorů, kteří se
v minulosti politicky prohřešili, se
upravovaly tak dlouho, až ošklivé
skvrny zmizely. Jen u některých se při
pomínají. Tak u J. Drdy se dovídáme,
že v roce 1969 byl šéfredaktorem Svě
ta práce, “poté pro vážné chyby odvo
lán”. A u Ivana Kříže se dočteme:
“Podílel se na pravicové činnosti”.
Někdy se dovídáme o tzv. nepokrokové minulosti ze zmínek v životopis
ných pasážích, jindy především z bib
liografie děl. Tak u Antonína Kolka
nemůžeme být na pochybách oč jde,
vydal-li 1942 poutní písně “Radostná
cesta ke Staré Matce boží žarošské”.
A H. Klenková napsala knihu “Náš
prezident”; jenže ji vydala 1947, takže
oslavovala prezidenta E. Beneše.
Autoři, kteří dnes v Českosloven
sku nejsou mile viděni nebo jsou za
mlčováni, nemohli ovšem v pražském
slovníku dostat heslo. Někteří se tam
dostali aspoň oklikou, přičemž jsou
zpravidla jen jmenováni. Tak L. Čivrný je uveden v hesle u F. Nechvátala,
J. Čutka u M. Blahynky; F. Daniel u
M. V. Kratochvíla, E. Frynta u V. Cibuly, V. Daňka, B. Hrabala a V. Hulpacha; J. Grossman se vyskytuje u
M. Macourka a E. Petišky; L. Hrad
ský u K. Bednáře, P. Kopta u M. Ma

courka; emigrant J. Kratochvil (J. K.
Baby) u J Hostáně; E. Kriseová u
V. Miltnera. F. Křelina se uvádí jako
otec spisovatelky Hany Pražákové (a
objevuje se i u K. Mejstříka). L. Kundera směl být uveden u O. Wenzla,
J. R. Pick se připomíná jako manžel
I. Hercíkové. V. Renčje uveden jako
otec spisovatelky Zuzany Novákové.
K. Šiktanc se objevuje u J. Šotoly,
I. Vyskočil u P. Boška a M. Macour
ka, emigrantka A. Wagnerová u V.
Janovice. Zato na V. Havla si dali po
řadatelé pozor — ten jim nikde neproklouzl, ani u M. Macourka, ačkoli
společně s ním napsal “Nejlepší rocky
paní Hermanové”!
Zatímco například “Slovník spiso
vatelů Jugoslávie” (Praha 1979) má
oddíl “Spisovatelé nejihoslovanských
národností” a zatímco torontský slov
ník z roku 1982 uvádí polsky píšícího
Henryka Jasiczka z Těšínska, zůstali
v pražském slovníku z roku 1985 Češi
zcela mezi sebou. Uvádějí se aspoň
díla, která čeští autoři napsali v jiných
jazycích. Překvapivé — a potěšitelné
— je, že se najdou čeští spisovatelé,
kteří píší jak česky, tak i slovensky,
například Roman Cílek nebo Vlasti
mil Milota. Zdá se zato, že slovenští
autoři česky nepíší.
Bylo by zajímavé sestavit význam
ná “opominutí" ve slovníku — tak u
J. Seiferta se nedočteme, že byl před
sedou Svazu čs. spisovatelů. Na čet
ných místech si můžeme ze stručných
životopisů udělat zajímavé závěry, tak
například u O. Šuleře se dočteme:
“1961-71 byl tajemníkem ostravské
pobočky Svazu čs. spisovatelů. 197172 byl zaměstnán jako strojník v elekt
rárně, od 1972je právníkem u Okresní
správy silnic v Novém Jičíně”. Začá
tek životopisu Ericha Václava (nar.
1930) ilustruje vývoj situace v letech
1938-46: “Navštěvoval českou národ
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ní školu v Prostřední Suché (1935-38),
za okupace Těšínská polskou národní
školu (1938-39), německou národní
školu (1939-44) a českou měšťanskou
školu tamtéž (1945-46)”.
Velmi praktický je abecedně řazený
seznam knižních titulů (str. 429-436),
který by zároveň mohl posloužit jako
materiál pro studii o nápaditosti auto
rů i o jejich trampotách s vymýšlením
názvů pro své knihy. Uveďme třeba
takové názvy jako “Ach, já koza!” (V.
Provazníková), “Angličan na rožni”
(M. Skála), “Báječní milenci potřebují
čas” (M. Stieber), “Blázni mají pro
pustky” (H. Franková), “Dobrou
noc, rozume” (J. Kolářová), “Hlava
plná mozolů” (M. Vejlupek), “Holky
a hřbitov” (P. Prouza), “Jak rodí
chlap” (D. J. Novotný), “Jak se nata
hují trpaslíci” (Z. Kovanda), “Kašpá
rek osvoboditel” (J. Hostáň), “Kdo
pak by se množin bál” (J. Žáček),
“Komu svěrací kazajku” (V. Klevis),
“Krev a pivo” (R. Šimáček), “ Kvas
nice v dávnověku” (J. Spáčil), “Mi
lostné prstoklady” (J. Žáček), “Mou
chy v síťovce” (P. Kovář), “Napiš si
noviny sám” (J. Hostáň), “Pomník
nebo šibenici” (A. Hořava), “Proč
bychom se netopili” (Z. Smíd).
Četba pražského slovníku není
vždy takto zábavná, i když je poučná.
Smutek nevyvolává ani tak to, co je
v něm uvedeno, vždyť literární plevy
stejně odnese vítr času. Smutek vyvo
lává skutečnost, že v letech 1970-81
vzniklo mnoho hodnotných děl české
literatury, která nesměla vyjít v Čes
koslovensku tiskem. A pokud byla
rozšiřována v opisech nebo vyšla tis
kem v zahraničí, nemohou se octnout
ve slovnících vydávaných v Praze.
Chce-li se tedy někdo poučit o skuteč
ném stavu jednotné, nedílné české li
teratury v 70.1etech, musí mít k ruce
přinejmenším torontský slovník z ro
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ku 1982 a pražský slovník z roku 1985.
Doufejme, že brzy nastane doba, kdy
budeme potřebovat zase jen jeden
slovník českých spisovatelů, který
nebude musit zamlčovat nebo překru
covat pasáže v autorských životopi
sech a nebude také musit uvádět kni
hy, které nesměly vyjít nebo byly hned
po vytištění zničeny.
Antonín Mešťan

Josef Janáček

Valdštejn a jeho doba, Svoboda,
Praha, 1978
Janáčkova kniha Valdštejn a jeho
doba, spolu s knihami německých his
toriků Gollo Manna a Helmutha
Diwalda ukazuje, že valdštejnská
otázka stále poutá pozornost součas
ných historiků.
Žádnému z Valdštejnových sou
časníků, kardinála Richelieu, Gusta
va Adolfa II. nebo Ludvíka XIII. ne
vyjímaje, se nedostalo tolik pozornos
ti jako Valdštejnovi. Jeho tragická
smrt měla odezvu v celé tehdejší
Evropě a již na jaře v r. 1634 byla v
Madridu uvedena na scénu hra, jejíž
ústřední postavou byl Valdštejn. Dal
ší divadelní hra od Henryho Flathorna Albertus Wallenstein následovala
v roce 1679. První valdštejnskou bio
grafii napsal v r. 1643 Galezao Geral
do Priveato Historia della vita dÁlberto
Valstain, duca diFridlanda po ní násle
dovala od Francois Sarrasina Conspi
ration de Walstein. K tomu musíme
připočítat celou řadu menších spisů
vyslovujících se jak pro Valdštejna tak
i proti. Nakonec je nutno uvést Schil
lerovu dramatickou báseň, která se
udržela na předních evropských scé
nách do dnešních dnů.
Autoři této literatury, fascinováni
Valdštejnovou výjimečnou kariérou,

mocenskohospodářským vzestupem,
jeho velkými sny, zrádnými plány a
nakonec jeho tragickým koncem, si
svého hrdinu idealizovali a přisuzova
li mu myšlenky a plány, kterých Valdštejn neměl. To nezůstalo bez vlivu i
na historickou literaturu a tak Valdštejn nachází svého prvního obránce,
tvrdícího jeho nevinu, v osobě histo
rika J. H. Hagelhause.
Leopold Ranke ve svých Geschichte
Wallenstein si sice všiml některých
nepěkných Valdštejnových vlastností,
ale zdůraznil především jeho myšlen
ku míru v říši, jejímž prý byl Valdštejn
rozhodným zastáncem.
H. Halwich, který věnoval Valdštejnovi padesát let svého života a je
muž vděčíme za obsáhlou sbírku do
kumentů, která znační přispěla k vy
řešení Valdštejnovy otázky, považo
val Valdštejna za předchůdce hnutí
Los-von-Rom a prvního stoupence
protihabsburského hnutí. Přední zna
lec třicetileté války A. Gindely pochy
boval o Valdštejnově zradě.
Složitou otázku, zda se Valdštejn
skutečně dopustil zrady, vyřešil Josef
Pekař ve své práci “Dějiny valdštejn
ského spiknutí” později přepracované
a přeložené též do němčiny. Pekař
v uvedené práci podložené znalostí
obšírné dokumentace a jednotlivých
předchozích prací o Valdštejnovi,
dochází k závěru, že Valdštejn, svou
povahou oportunista a egoista, že
noucí se bezohledně za svým cílem,
klamající nejen císaře, ale i své spojen
ce předstíráním, že mu jde o mír v říši,
byl vysloveným zrádcem.
Pekařovy vývody, bez znalosti jeho
díla, se snaží zeslabit Heinrich von
Srbik, který sice uznává slabé stránky
Valdštejnovy osobnosti, ale zdůraz
ňuje a nepochybně i přeceňuje Valdštejnův idealismus, touhu po míru a
starost nejen o Čechy, ale i říši.

Josef Janáček ve své knize se snaží v
v patnácti kapitolách a padesáti devíti
podtitulech zachytit meteorickou
dráhu Valdštejnovu od pážete ze sta
rého, ale bohatstvím neoplývajícího
rodu, k jedné z nejmocnějších postav
tehdejšího vojensko-politického dění
v Evropě.
Janáček se opírá nejen o starší a no
vou valdštejnskou literaturu, ale i o
vlastní výzkum Valdštejnovy doby,
jejímž je nepopiratelným znalcem.
Přitom používá záznamů Valdštej
nových současníků, jako například
deníků Adama z Valdštejna, historie
Pavla Skály ze Zhoře, Slavatových
Pamětí a korespondence současníků.
V úvodu seznamuje čtenáře obšír
ným výkladem s poměry v Čechách
před Bílou Horou, přechází pak na
příbuzenské vztahy rozvětvené vald
štejnské rodiny a líčí jednotlivé úseky
Valdštejnova vzestupu. Přitom po
ukazuje na různé mocenské skupiny
české a moravské šlechty a vlivy ve
doucích osobností vídeňského dvora.
Janáček svého hrdinu nijak neidea
lizuje, ale poukazuje stejnou měrou na
Valdštejnovu cílevědomost, statečnost,
vynikající vůdcovské vlastnosti jak na
poli vojenském tak ekonomickém,
jakož i na nezřízenou touhu po moci,
bezohlednost, chtivost pomsty, které
nakonec vedly k jeho tragickému
konci. Hodně místa věnuje Valdštej
nově zradě a úloze hraběte Trčky v
tomto úseku Valdštejnova života.
Nešetří též kritikou výpovědí svědků
o jejichž věrohodnosti pochybuje
vzhledem k okolnostem, za kterých
vznikly.
To, co je v práci nového, je užití
nálezu českého antropologa dr. Vlčka,
který byl uveřejněn v “Časopise léka
řů českých” 115, 1976 č. 22 str. 678.
Dr. Vlček provedl v roce 1975 ohledá
ní Valdštejnových ostatků a zjistil, že
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Valdštejn trpěl po celý život, přesněji
od roku 1604, kdy se nakazil tak zva
nou uherskou nemocí, nedostatečně
léčenou syfilidou, která v posledním
desetiletí jeho života vedla k vyvinutí
tabes dorsalis (neschopnost chůze,
ochromení funkce rukou atd.).
Enormní činnost vévody v prvních le
tech terciárního stadia choroby spoju
je Vlček s iritačním působením této
choroby. Naopak dlouhé působení
noxy na organismus vedlo k zničení
obranyschopnosti organismu, která
nemohla být v tehdejší době podpo
rována účinnou léčbou. Fyzické
zhroucení Valdštejna bylo pak bez
prostředně i psychickým zhroucením
celé jeho osobnosti. Násilná smrt
zkrátila jeho život jen o krátké údobí
snad několika týdnů.
Janáček Vlčkův výklad nepřijímá
bezvýhradně, ale připouští, že choro
ba mohla silně ovlivnit Valdštejnův
psychický stav. V tomto případě by
pak Vlčkova hypotéza mohla vysvětlit
onen zásadní rozpor ve Valdštejnových životních osudech, vymezených
přibližně rokem 1620. Je totiž nesnad
né vysvětlit, že muž, který ve svých 37
letech při vší své ctižádosti dostat se
nahoru projevoval jen průměrné
schopnosti, objevil v sobě najednou
geniální schopnosti a předčil rázem
v kořistnických transakcích, v odvaze
k podnikání a ve vojenských a poli
tických ambicích daleko zkušenější a
schopnější současníky. Byla to jen
náhodná shoda okolností, nebo to byl
důsledek Valdštejnova dozrávání
anebo to byla nemoc, která způsobila
tento zvrat? Na tuto otázku nenajde
historik uspokojivou odpověď. Janá
ček připouští, že nemoc a v jejím dů
sledku úbytek fyzických i psychických
sil mohly poznamenat poslední fázi
Valdštejnova života a vtisknout jeho
jednání a záměrům do značné míry až
nenormální ráz.
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Valdštejnova historie, píše v závěru
knihy Janáček, není pouhou historií
pozoruhodného muže a nemůže být
jednostranně vykládána jako vzpoura
jedince proti společnosti. Ve skuteč
nosti Valdštejnův příběh zůstal příbě
hem aristokrata, který se v době hlu
bokého úpadku politických práv a
společenských ambicí své třídy snažil
individualistický se prosadit. Valdštejn
se stal skutečně evropskou osobností
a krátký čas mu náležela iniciativa ve
vývoji středoevropských poměrů. Je
ho vzestup však byl od počátku po
znamenán společenskou krizí feudál
ního panstva. Hranice jeho vzestupu
předurčila doba, v níž žil a v níž se
hnal bezohledně kupředu, předurčila
však také nutnost tragického konflik
tu, když přestal respektovat hranice.
Tento konflikt Valdštejn spíš urychlil,
než vyvolal. Historie posledních čtyř
let jeho života, poznamenaných utrpe
ním, byla historií katastrofy, jíž se
nemohl vyhnout ani Valdštejn ani cí
sař.
S tímto závěrem, zabarveným mar
xistickou ideologií, souhlasit nemůže
me. Nebyla to ani krize feudální třídy
ani doba, která předurčila vzestup ale
i katastrofu tragického konfliktu,
když přestal respektovat hranice.
Valdštejnův vzestup a pád musíme
hledat ve Valdštejnovi samém, v jeho
osobních vlastnostech, které na jedné
straně byly hnací silou, která ho při
vedla na vrchol jeho kariéry, ale které
také na druhé straně ovlivnily jeho
tragický konec. Valdštejn si byl sám
strůjcem svého osudu a ne společnost,
ve které žil a jejíž hranice přestal res
pektovat. Valdštejn patřil mezi onen
druh silných jedinců, kteří svou bez
ohledností si dovedou proklestit cestu
dopředu, ale kteří svými vrozenými
špatnými vlastnostmi si přivodí svůj
vlastní pád.

Janáčkova kniha je dobře napsána
a najde v ní poučení jak laik, tak i pro
fesionální historik. Je nesporné, že se
stane standartním dílem o Valdštejnovi. Je zajímavé, že kniha nebyla
v Československu recenzována v žád
ném oficiálním časopise.
M. Vitula, Toronto

Josef Škvorecký: Ze života české
společnosti, 68 Publishers Toronto
1985, 300 stran
Škvorecký na stránce 300 rovnou
kritikům řekl, že Poláčka miluje, ale
“Bylo nás pět“ nikdy nečetl. Rádi mu
to věříme. Vždyť svět viděný očima
kluka není jen u Poláčka a každý au
tor, který si za vypravěče vyvolí chla
peckou postavičku, přijde na podob
né, nebo dokonce stejné postupy. A
tak první část knihy “Ze života české
společnosti” je mladší sourozenec
Poláčkovy knihy. Přičemž rodiče jsou
různí — v literatuře se to stává. U
Škvoreckého zaujímá ovšem erotika
více místa: svět se změnil, dnes se
kromě toho píše otevřeněji. Některým
čtenářům se to jistě nebude líbit, jenže
to se nedá nic dělat.
Jinak se zdá, že autor chtěl mít ještě
větší legraci než naprostá většina čte
nářů — a tak jen zasvěcencům je jasné,
že jména četných jednajících osob
jsou jen málo pozměněná jména zná
mých a přátel Škvoreckého. Takže
Pick je ovšem Jiří R. Pick, kdežto Vra
tislav Blažej zřejmě Vratislav Blažek a
tak dále. (Totéž se děje v “kanadské”
části knihy, kde znalci českého Toron
ta dovedou určit leckoho.) Ono to
ostatně ani ve “Zbabělcích” a “Tan
kovém praporu” nebylo jiné. Na jmé
na si čtenář má vůbec dávat pozor —
tak Pattonův americký voják v Plzni
se jmenuje Brown. Jenže celým jmé
nem se jmenuje Frederick Positive

Wasserman Brown, což už je ovšem
diagnóza.
Kniha zabírá půlstoletí českého ži
vota a odehrává se především v Ná
chodě, Torontu a Praze. A reálie jsou
vystiženy přesně, to mohou potvrdit
pamětníci a místní znalci. To se ví,
nadsázka hraje velkou úlohu, jenže na
to má autor právo. Taky na šlehy, kte
ré rozdává i přívržencům “socialismu
s lidskou tváří” — např. na straně 85:
“Řekl to Marx”. “Jestli řekl, řekl to
mladý Marx”, odsekl otec, “jenž poz
ději zmoudřel.”
Oddíl “Ze života exilové společnos
ti” by byl pro značnou část čtenářů
nesrozumitelný, neboť je psán tako
vou americkou češtinou, že Češi ang
ličtiny neznalí jsou v koncích. Naštěstí
autor připojil slovníček padesáti rčení
a čtyř set českoamerických (zhusta
slangových) výrazů. Takže četba se
stává zároveň zábavnou učebnicí
praktické angličtiny. Na Shakespeara
to stačit nebude, na Derka MacHana
určitě ano. Ostatně — přepsat text do
běžné češtiny by znamenalo pohřbít
polovinu půvabu. A tak máme v knize
češtinu, angličtinu, němčinu, českoameričtinu — a dokonce i ruštinu. S
tou je však autor na štíru, takže jeho
jazykový vtip (str. 254) “na zachódě”
— což má znamenat “na Západě” —
nesedí: jen ukrajinsky (a polský) by to
šlo, kdežto ruština má “zapad” tak
jako čeština má “západ”. Ale zapři
sáhlému západníkovi se neznalost
ruštiny promine.
Psát vesele o Praze 80. let se dá jen
z nadhledu (spíš podhledu) kluka, a to
ještě jen takového, který se do exotic
kých Čech naší doby dostane na pár
týdnů ze Západu. Literární konvence
je tedy volena záměrně — a vhodně.
Škvorecký není totožný s vypravě
čem, takže “neručí” za jeho názory a
výrazivo. To ovšem nebude mravo
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kárcům mezi kritiky a čtenáři vadit a
autora zřejmě jaksepatří usadí. Nic
naplat, Villon, Rabelais nebo Hašek či
Hrabal nejsou po chuti všem. Nikdo
však nikoho nenutí, aby četl zrovna
tyhle autory. Také Škvorecký není
(naštěstí) povinná četba.
Všechny povídky se nepovedly —
to ostatně ani jinak nejde. Tak napří
klad “Piknyk na býči” mohl klidně
chybět. Jenže jinak je to knížka sran
dovní, jaká se v poslední době objevu
je čím dál tím míň. Škvorecký se jistě
při psaní náramně bavil — my se při
čtení bavíme taky moc dobře. A tak to
má být.
Antonín Měšťan

Jarmila Veltruský: A Sacred Farce
from Medieval Bohemia — Mastič
kář. The University of Michigan,
Ann Arbor 1985, str. 396
Autorka otiskla na stránce 332-357
a 364-375 dva dosud známé zlomky
proslulého tzv. Mastičkáře, a to ve
svém vlastním přepisu do dnešního
českého pravopisu. Zároveň uveřejni
la vlastní anglický překlad českého
textu ze 14. století, takže nyní mají
možnost seznámit se s touto staro
českou velikonoční hrou také neslavisté. Od roku 1823, kdy Václav Han
ka uveřejnil tzv. muzejní zlomek, se
četní odborníci zabývali Mastičkářem
a výsledek tohoto stopadesátiletého
snažení shrnula autorka ve své knize.
Důkladné studie napsali zejména Vác
lav Černý (1955, 1962) a Roman Jakobson (1958). J. Veltruská mohla
doplnit — někdy i korigovat — v
drobnostech jak Černého, tak i Jakobsona.
Autorka přistoupila k textu na zá
kladě široce pojatého srovnání veli
konočních her západo- a středoevrop
ských literatur s Mastičkářem. Přede
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vším texty z Francie, Německa a Ra
kouska poskytly možnost zjistit shody.
Význam Mastičkáře pro vývoj české
ho dramatu nastínil F. Svejkovský
(1963, 1966) a J. Veltruská se jeho
výkladu přidržuje. Využívá také po
znatků z práce Z. Nejedlého o husit
ském zpěvu (1913). Samostatně se po
kusila rozdělit text do 15 scén; opráv
něnost takového dělení by nejlíp ově
řila inscenace textu.
Veltruská se pokusila zjistit, jaké
místo zaujímá Mastičkář mezi veliko
nočními hrami jiných literatur; je zřej
mé, že právě zde bude možné — a nut
né — zabývat se Mastičkářem i nadále.
Z toho, co zjistila, vyplývá už nyní
jeden závažný poznatek: Mastičkář
jde značně dál, než velikonoční hry
jiných národů v tom, že travestuje
známé texty náboženského obsahu,
přičemž se na některých místech ne
pokrytě rouhá. Předhusitský Mastič
kář se nezastavuje ani před nejsvětějšími představami křesťanství — na
rozdíl od husitských textů, které nic
podobného neznají. Skoro by se chtě
lo napsat, že Mastičkář jakoby už pat
řil k renesančnímu proudu, který se
v české literatuře objevil až v pohusitské době.
Práce J. Veltruské sice není určena
v první řadě slavistům, ale i ti si s pro
spěchem knihu přečtou. Snad podnítí
i divadelní odborníky, aby se pokusili
Mastičkáře oživit na jevišti.
Antonín Měšťan

Revue hledání

PATERNOSTER, Malá revue pro
umění a kritiku, Vídeň 1982-1985,
čís. 1-12, ročník I., II., III.
Už čtvrtý rok vychází ve Vídni revue
pro umění a kritiku Paternoster, jejíž
redakce si programově vytkla, že ne
chce dělat časopis o umění, nýbrž chce

představovat autentické, živé umění
— částečně generačně zaměřené, které
nutně bude vyvolávat i polemiku a
kontroverzní reakce (č. 1, r. 1983). O
něco více nám redakce o svých zámě
rech a východiscích prozrazuje v os
mém čísle, kde ohlašuje snahu nava
zovat na časopisy Tvář a Sešity z let
šedesátých podobně jako na Zebru a
Vokno, samizdatová periodika konce
let sedmdesátých: “Pokoušíme se o to,
aby jediným kriteriem při výběru tex
tu pro naši revui bylo to, čemu se obec
ně říká dobré umění — při vědomí
všech úskalí takové kvalifikace” (čís.
8, 1984).
Dvanáct čísel, která od začátku
1982 ve Vídni vyšla, poskytuje dost
materiálu pro posouzení. Pokusíme se
však provést čtenáře třemi ročníky
této revue tak, aby si sám, bez teoretic
kých úvah recenzenta, udělal předsta
vu o redakčním záběru “Paternosteru’.
Struktura revue se od prvního čísla
prakticky nezměnila. Pravidelné oddí
ly Poezie, Próza, Výtvarné umění,
Teorie, ale i Meditace, Divadlo, Hud
ba, Literatura zpřehledňují revui od
počátku.
Každé číslo — až na dvě výjimky —
obsahuje poezii. I když se dá říci, že —
stejně jako u původní prózy — pře
vládají básníci mladší a nejmladší ge
nerace, můžeme na stránkách Paternosteru číst i původní poezii klasiků
české básnické tvorby. Především tu
potkáváme dva básníky tvořící řadu
let v exilu, kteří jsou svým experimen
tálním přístupem a neustálým hledá
ním nových tvarů a obrazů duchu
Paternosteru velice blízcí: Ivana Divi
še a Ivana Blatného (11., 12. roč. 1985).
Také v Praze žijící básník Egon Bondy
je tu zastoupen. Z generace střední se
představují Karek Kryl svým fragmen
tem z nehotového rukopisu “Sněhur

ka v hadřících” (7-84), Andrej Stankovič silnými “Elegiemi” (1-83), Ivan
Jirous podstatným redakčním výbě
rem ze sbírky básní psaných v pro
středí nejhorší československé věznice
“Magorova labutí píseň” (9, 10-85) aj.
Nejsilněji je zastoupena generace
mladší. Najdeme tu ukázky z tvorby
celé jedné písničkářské vlny: Vladimír
Merta (1-83), Jim Horáček (2-83),
Zbyněk Benýšek, Jaroslav Hutka,
Svatopluk Karásek, Jaroslav Neduha,
Vlasta Třešňák, Karel Soukup, Dáša
Vokatá (9, 10-85). Paternoster sou
stavně věnuje značný prostor básnic
ké tvorbě českého undergroundu,
především poezii Fandy Pánka (1-83,
8-84), dále je třeba jmenovat sbírku
“Autentický kulovátor” Víta Kremličy (4, 5, 1984), báseň jedné z největ
ších postav mladší generace české
poezie, předčasné zemřelého básníka
Milana Kocha “Hóra Láv” (6-1984)
aj. V souvislosti s poezií je nutné zmí
nit se i o překladové sondě do součas
né švédské poezie (“Deset švédských
básníků”, 3-1983) a o překladech bás
ní amerického básníka Charlese Bukowského “Žlutý taxi” (7-1984).
Stejně rozmanitá, poctivě se vyhý
bající grafomanům a začátečníkům —
ne však po prvé se objevujícím auto
rům — je část věnovaná próze. A opět
klasikové. Dvakrát Ladislav Klíma;
především fragment z románu “Údolí
největšího štěstí”, připravený pro
Paternoster z rukopisu Davidem
Součkem, osvětluje dílo tohoto ne
spravedlivě opomíjeného českého fi
lozofa zvláštním, bočním světlem.
“Pravdivý příběh Plastic People”
Ivana M. Jirouse byl otiskován na
pokračování v číslech 1-1983 až 7-1984.
Zasloužil by si zvláštní recenzi; dou
fám, že sejí dočkáme po knižním vy
dání, které je již delší dobu slibováno.
Omezme se na konstatování, že s

157

mnohým ironickým pošklebkem,
s jemnou mírou legendizace a s evi
dentní hravou schopností vyprávět
nám Jirous předkládá příběh artrockové skupiny Plastic People, jejíž
problémy se Státní bezpečností daly
po mnohých letech normalizace oživit
solidaritu světových i českosloven
ských kulturních osobností a ve svých
důsledcích vedly ke vzniku Charty 77.
V Čechách žijící básník a prozaik
Jiří Daníček je představen dvěma po
vídkami, “O čínském zelí” (3-1983) a
“Anděl a rukavice” (11-1985), Vlasta
Třešňák textem “Stuttgart Mackbeth”
(2-1983), Zbyněk Benýšek povídkami
“Farářka” (4, 5-1984) a “Večírek u dr.
Šimona” (11-1985); Petr Kouba čtivě,
úsměvně a přesně vzpomíná na Žiž
kov padesátých let v textu “My, análové žižkovští” (8, 9, 10-1985), Jaro
slav Hutka přináší na stránky Paternosteru formu fejetonu (3-1983, 8
1984), Eugen Brikcius malebnou po
vídku “Gott Mittwoch” (1-1983),
prozaickými texty jsou zastoupeni
Aleš Březina, Vratislav Brabenec,
Bon Krčil, Pavel Komanec, Luboš
Vydra, Václav Šťastný, slovenští
autoři Dominik Tatarka a Ján Potok
a v překladu povídkou “Kafkův pří
tel” představuje Paternoster nositele
Nobelovy ceny za literaturu Isaaka
Singera (11-1985).
V oddíle věnovaném výtvarnému
umění jsou uvedeny reprodukce a esej
malíře Oty Slavíka (Eugen Brikcius 4,
5-1984), český hyperrealismus před
stavuje studie “Tři malíři” Egona
Bondyho (1-1983), kanadská výtvar
ná scéna (3-1983) a současné výtvarné
umění na Pařížském bienále (11-1985)
jsou uvedeny Olafem Hanelem. Dále
tu najdeme reprodukce obrazů Vlasty
Třešňáka, Pavlíny Pilcové, objekty
Ivy Jamborové a rozhovor s polskou
sochařkou Magdalenou Abakano
wicz.
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Pozoruhodná je část věnovaná teo
rii, kde můžeme číst “Thriller” Václa
va Havla (8-1984), pracovní rozhovor
filozofa Jana Patočky s jeho žáky
Jiřím Němcem a Petrem Rezkem (9,
10-1985), dvě práce Martina Hyblera
a Jiřího Němce “Únos Európy” (1
1983) a “Paradigmata kontinuity” (4,
5-1984), texty vysoce pregnantní a
koherentní.
Překlady nám přibližují velké po
stavy evropského myšlení 20. století
Martina Heideggera (9, 10-1985)
Reymonda Ruyera (11-1985), Ernsta
Jüngera (7-1984), původním materiá
lem pro Paternoster přispěl mladý
francouzský historik a filozof Patrick
Gaignet “De Philosophica Sulographia” (8-1984). V této souvislosti
je nemožné si nepovzdychnout ...ach,
kdyby každý, kdo si před své jméno
dává titul filozofa, měl tolik “pracov
ní kázně” a úcty ke kultuře textu.
Zcela neúplný a informativní výčet
titulů prvních tří ročníků Paternosteru je nutno doplnit ještě dramatický
mi texty Julese Verna (2-1983), Karo
la Sidona (12-1985)aŠárkySmazalové
(4, 5-1984), literárně vědnou studií
Ivana Dubského o Kouzelném vrchu
Thomase Manna a francouzského
básníka Yvese Bonnefoye “Místo a
čin poezie” (3-1983). Paternoster se
pravidelně vydává i do hudebního
světa — Paul Wilson píše o Captainu
Beefheartovi (1-1983), mladí Češi
z Vídně zpovídají legendu rocku,
Franka Zappu (2-1983), vztahu hud
by a poezie se týká rozhovor s americ
kým básníkem Allenem Ginsbergem
(3-1983) stejně jako povídání americ
kého spolupracovníka revue Boba
Krčila s Erno Šedivým, jednou z le
gend české rockové scény (7, 8-1984).
Do časopisu zapadá organicky i
rozhovor Paula Wilsona s chilským
básníkem Eduardo Yentzenem (8-

1984) stejně jako meditace o “očích”
Jima Morrisona (3-1983), “loutkách”
(6-1984) nebo “o prázdnotě” Viktora
von Weizsäckera (4, 5—1984).
Úsměv, ale i uznání vyvolají “Erra
ta” Jiřího Němce, jednoho z redakto
rů Paternosteru (9, 10-1985). Kromě
“chlebnikovských efektů” spatřených
v mnohdy kuriózních sazečských
chybách, přiznává se tu redakce i
k erratům redakčním, což nemáme
možnost číst v žádné sebepokleslejší
exilové tiskovině.
Duší Paternosteru je hledání, i když
to neznamená vždy také nacházení. Je
to revue, kterou budou číst především
čtenáři v Československu. Václav
Havel napsal o Paternosteru v minu
lém roce výstižně: “ ...Chápu Pater
noster jako časopis mladší generace,
t.j. lidí, jejichž vztah ke světu se for
moval až koncem šedesátých let a v le
tech sedmdesátých, resp. — pro přes
nost bych měl říct — části této genera
ce. Totiž těch, kteří se odmítli adapto
vat na “normalizované” poměry a
zvolili si neradostný úděl trvalého
vzdoru nejen proti politickému establishmentu, ale proti establishmentu
vůbec s jeho pojetím života a život
ních hodnot. Jak ukazuje, zdaleka při
tom nejde jen o okruh tzv. under
groundu, ale o lidi vyšlé z různých
prostředí a různě vyhraněné, které
spojují analogické životní pocity. Dů
ležité je, že Paternoster nevede žádnou
dělicí čáru mezi texty doma vzniklými
a vzniklými v exilu; i proto je zřejmě
tak blízký mentalitě zdejších mladých
lidí. Rovněž důležité je, že se neome
zuje na texty beletristické, ať už české
nebo přeložené, ale že se věnuje i ná
ročnějším textům filozofickým. Má
nepochybně svůj vyhraněný profil,
charakteristický mimo jiné tím, že —
na rozdíl od mnoha jiných exilových
časopisů — se vyhýbá běžné politické

publicistice, politologickým disku
sím, rekriminacím a sporům. V soula
du s cítěním generace, jejíž životní
pocity vyjadřuje, je totiž stranou celé
ho světa ideologií, jde mu především o
autenticitu. S dobou a světem se nekonfrontuje politickou kritikou, ko
mentářem, polemikou či satirou, ale
spíše v rovině existenciálni: ideologic
ky nedeformovanou reflexí vlastní
lidské situace v tomto světě...”
Paternoster vstupuje v tomto roce
do svého čtvrtého ročníku. Lze jen
doufat, že si vlastnosti, které se jistě
nezískávají lehko a ještě obtížněji se
udržují, ponechá, a že mu zůstane
sympatická nepodbízivost a kritičnost
při výběru textů.
Revui vydává a řídí Zbyněk Benýšek ve spolupráci s Jiřím Němcem a
stálými redakčními spolupracovníky
Vratislavem Brabencem, Martinem
Hyblerem, Janou Stárkovou, Vlastou
Třešňákem a Paulem Wilsonem.
Průměrný rozsah je 112 stran, vychází
čtyřikrát ročně a předplatné je 24 DM,
do zámoří 12 Us. dol. (letecky). Adre
sa redakce: PATERNOSTER, Zinnergasse 27/1/31, 1110 Wien, Österreich.
Zbyšek Martínek, Vídeň

Bohemisté a slovakisté v Paříži
Skupina bohemistů a slovakistů
(Groupe ďétudes tchèques et slovaques)
byla ustavena v Paříži na podzim roku
1976 v rámci činnosti katedry srovná
vací literatury na univerzitě Paříž III
(Sorbonne nouvelle). Jejího vedení se
ujala Hana Jechová, jíž se na jaře té
hož roku podařilo po intervenci fran
couzských vládních činitelů vycesto
vat definitivně z Československa a
jako “professeur associé”, pokračo
vat v přednáškách na univerzitách
v Tours a v Paříži, kde působila již
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předtím v letech 1969 až 1973. (Žačka
profesora Karla Krejčího, Hana de
chová přednášela až do roku 1968
polskou literaturu na univerzitě v Olo
mouci; na začátku roku 1969 přijala
pozvání katedry srovnávací literatury
v Paříži a zabývala se tam dějinami
slovanských literatur a literárních
teorií. V roce 1972 tam získala “velký”
doktorát na základě práce o básnic
kém obraze ve slovanských literatu
rách v období romantismu.)
Činnost této skupiny se rozvíjela
v podstatě ve dvou směrech: byly to
především přednášky a diskuse z ob
lasti české a slovenské literatury,
umění a historie, dále pak pravidelný
kontakt s bohemisty a slovakisty žijí
cími ve Francii i jiných zemích západ
ní Evropy.
Na jaře 1978 uspořádala skupina
v Paříži dvoudenní mezinárodní ko
lokvium o české a slovenské avant
gardě v evropském kontextu. Referáty
s diskusemi byly vydány ve sborníku
Colloque Les Avant-gardes tchèque et
slovaque dans le contexte international,
Service de publications de la Sorbonne
nouvelle, Paris III, 1983, str. XII +
200. V roce 1980 začaly vycházet jed
nou ročně Etudes tchèques et slovaques
(100 až 120 stran), revue obsahující
odborné články, překlady, komentáře
a informace z dané oblasti. Jde o jedi
nou publikaci na Západě, psanou
francouzsky a věnovanou výlučně
problematice české a slovenské.

V roce 1982 přešla skupina z univer
zity Paříž III na univerzitu Paříž IV
(Paris - Sorbonně), kde Hana Jechová
byla jmenována profesorkou českého
jazyka a literatury. Typ a orientace
akcí se v podstatě nezměnily, v kon
textu slavistickém se však mohou roz
víjet šíře a bohatěji. V prosinci 1983
byla uspořádána dvoudenní konfe
rence o Haškovi a v prosinci 1984 jed
nodenní symposium o Janu Nerudovi.
Na obou setkáních byla účast meziná
rodní. Referáty budou publikovány v
Revue des études slaves a v Etudes
tchèques et slovaques. V prosinci 1985
bylo uspořádáno společně s polonistickou sekcí na univerzitě v Paříži IV
kolokvium o exilu a emigraci v polské
a české kultuře.
Činnost skupiny je opravdu pozo
ruhodná. Odborníci se zde setkávají
se zájemci zabývajícími se danou
problematikou jen okrajově nebo
pouze sympatizujícími s Čechy a Slo
váky. Studenti připravující práce z bo
hemistiky nebo slovakistiky zde mají
možnost přednést výsledky svého
výzkumu a publikovat své první člán
ky. Vedle účastníků původu českého a
slovenského se na práci podílejí i zá
jemci původu francouzského a jiného.
Nejde totiž pouze o informace Čechů
a Slováků pro Čechy a Slováky, aie
o snahu zařadit českou a slovenskou
kulturu do kontextu širšího, postih
nout její postavení ve světě a přispět
k naplnění funkce, která jí přísluší.
J. V.

Errata
V kapitole o Kakánii z románu Roberta Musila "Muž bez vlastností”, kterou jsme při
nesli v předchozím čísle Proměn (23/1 1986), zůstalo několik nemilých tiskařských nedo
patření.
Na str. 123 místo “v uzlovitých bodech” má být samozřejmě “v uzlových bodech”,
v posledním odstavci nemá být ve druhé větě přívlastek “cizí” a zcela na konci kapitoly
v první větě posledního odstavce má být “zatím co lidé jinde věřili, že se stal zázrak”.
Čtenářům i překladateli se omlouváme.
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