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Napjatý luk naší literatury
V tomto čísle věnujeme pozornost třem jubilantům naší literatury: Karlu
Hynkovi Máchovi, jehož Máj byl při svém 1. vydání před 150 lety vážnou
výzvou naší tehdejší umělecké orientaci, Karlu Havlíčkovi-Borovskému,
který zemřel před 130 lety 29. července 1856 — a skokem do našeho století
též Václavu Havlovi, který se v tomto roce dožívá padesátky. Tři odlišná
období, tři osobnosti naší literatury, v jejichž údělu je mnoho podobností:
plout proti proudu přizpůsobivé konvence, proti proudu obecné zastrašenosti, proti moci estetického, společenského i mocenského konservatismu.
Literární úsilí bylo u nás od samého počátku 19. století poutáno kon
krétní situací a úrovní národa, s nímž sdílelo všechnyjeho úzkosti i zápasy.
Úzkost o udržení jazyka, o národní přežití, o ztrátu identity; zápas o
kulturní vyrovnání, o národní svébytnost, o rovný podíl na hodnotách,
které dávají náplň evropskému ideálu lidství.
To dalo naší literatuře velkou dávku osobní i společenské angažovanosti
— jako ostatně i literaturám mnohých jiných malých národů, jimž bylo
úporněji zápasit o existenci než národům zabezpečovaným svou početnos
tí, polohou či svým kulturním nebo mocenským náskokem. Luk naší litera
tury se často napínal směrem, odkud hrozilo násilí, zploštění, umělecké
či mravní poklesnutí. Symbióza umění, politiky afilozofie není u nás proto
řídká.
Vyhraněnou postavou této angažovanosti je Karel Havlíček, jehož lite
rární nadání projevující se především satirickým veršem, muselo ustoupit
naléhavému péru žurnalisty, který se plně postavil do politického a mrav
ního zápasu svého národa o rovnoprávnost.
Ale také jiný pól, hledající odpovědi na otázky obecně lidské, přitahuje
naši literaturu — Karel Hynek Mácha je tu hned v raném období moderní
české literatury reprezentantem víc než pozoruhodným. I on se "vymkl”
obecnému proudu své doby; vyšel daleko za horizont zájmu a vkusu svých
současníků. Hledal ve svém díle odvážné odpovědi na mučivé otázky své
duše, v nichž se ozývaly obecné metafyzické úzkosti člověka vůbec. Dal
svému filozofickému tázání metaforický výraz, jehož kresebná subtilnost
byla jeho přímočaře orientovaným současníkům nesrozumitelná.
Václav Havel, který se letos dožívá své padesátky a nepatří tedy k tomu
to historickému ohlédnutí, je těmito dvěma póly (zdaleka ne jedinými
v naší literatuře !) poznamenán téměř rovnoměrně. Filozofické tázání po
smyslu lidské existence se v jeho literárním díle spojuje s konkrétním umě
leckým tvarem zachycujícím realitu dnešního života v nemilosrdné podstatnosti.
Těmto třem jubilantům — Máchovi, Havlíčkovi a Havlovi —jsou v tom
to čísle věnovány články A. Měšťana, J. Špetka, K. Chvatíka, Jana Vladi
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slava a starší studie F.X. Šaldy o Máchově dědictví stejně jako kapitola z
knihy M. Heima o Havlíčkovi, které tu přetiskujeme. A ne náhodou zařa
zujeme i ukázky z próz dvou vynikajících současných autorů, kteří své
umělecké tvorbě dávají vědomě angažovaný charakter: Karel Pecka v po
vídce Jagothello ukazuje — ne bez trpkého humoru — zásah umění do svě
ta mravního outsidera-udavače. A Bohumil Hrabal ve své mistrovsky vy
právěné autobiografii “spisovatele v likvidaci" diagnostikuje nemilosrd
ným humorem bezduchost a necitlivost režimu a jeho mocenských zásahů
proti umění a společnosti v sedmdesátých letech. Tato Hrabalova nová
próza, která se zatím objevila jen v samizdatu, překvapí čtenáře otevřeno
stí, s kterou autor nastavuje nemilosrdné zrcadlo režimu, v němž žije. A dě
lá to s uměleckou citlivostí a vytříbeností obrazu ijazyka, v nížjeho humor
dosahuje vrcholného účinku.
Třebaže tedy naší literatuře nechybí často na aktuálnosti, její význam se
nevyčerpává jen v přítomnosti. “Co činí umění uměním, je přesahování:
ukazuje k transcendenci." Těmito slovy uzavírá svou úvahu o novém umění
v Čechách Jindřich Chalupecký, jehož studii - i když věnovanou přede
vším umění výtvarnému — jsme dali do čela tohoto čísla.
Karel Hrubý

Magdalena Jetelová: Židle v plurálu
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Nové umění v Čechách
Jindřich Chalupecký, Praha

Komercializace a byrokratizace

Mohlo by se zdát, že postavení moderního umělce v Čechách je ve
srovnání s postavením umělce v Západní Evropě či v Americe velice
nepohodlné. Je to pravda. Na současné umění vynakládá stát v Česko
slovensku dost, jenže prospěch z toho mají jen někteří; ostatní se musí
uskromnit. Nejsou to žádní romantičtí bohémové. Ale k vystavování se
dostávají těžko a nepravidelně nebo vůbec ne; nic se o nich nepublikuje;
je vzácné, podaří-li komu podívat se někam mimo svou vlast; málokterý
se uživí svou tvorbou, sběratelů je pramálo, a prodává-li kdo, tedy
nejspíše ještě do ciziny; nákupy veřejných institucí jsou pro něho vzác
né; je-li svým výtvarným myšlením puzen k monumentálním formá
tům, nemůže se dobře realizovat; valnou část svého času musí věnovat
tomu, aby se živil restaurováním, ilustrováním, prací na dílech deko
rativního určení; a výtvarnictví je nákladné umění. Oproti tomu na
Západě patří umělec do světa, kde kolují velké peníze; jsou tam pro
něho obchodníci a sběratelé, musejní kurátoři a aukcionáři, žurnalisti
a kritici, je vážen a cesty po světě jsou pro něho samozřejmostí. Přesto
je třeba položit otázku, je-li to vše pro umělce na Západě jen výhodou
a je-li to nepohodlí v Čechách jen nevýhodou.
Naše doba si neví jiné rady s uměním, než je považovat za ozdobu a
výraz společenské prestiže, nebo za pomůcku poučování a přesvědčová
ní. Celé moderní umění od romantismu počínaje proti tomu protestuje.
Svou původní funkci umění v evropské společnosti ztratilo a jeho se
kundární funkce tím zbytněly. Bývalo vždy v těsném spojení s nábožen
stvím. Sekularizací naší civilizace se osamostatnilo a musí hledat své
místo nově. Byli to romantici, kdo začali mluvit o jiném umění, než
jaké bylo kolem nich: o “vznešeném”, “posvátném”. To nebyly fráze
a nejsou to fráze ani v ústech některých umělců současných.
Ale evropská či severoamerická civilizace není už schopna přijmout
do sebe to “vznešené”, “posvátné”. Pokud se moderní svět smířil s exis
tencí umění, neučinil to bez tajných výhrad. Především pro ně vytvořil
uzavřenou oblast “uměleckého světa”. Vznikl jako klauzura tvůrčí svo
body vůči autoritativní legalitě moderního světa a zároveň jako klauzu
ra posvátného a svátečního, v níž umění mohlo uchraňovat své duchov
ní hodnoty před všedním. Moderní společnost cítí tento odstup umění
od ní samotné jako svou kritiku a snaží se proto včlenit “umělecký svět”
do své struktury. Nemohouc však je přijmout vjeho aspiraci k “posvát
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nému”, musela je posunout zpět k dekoru. Tím se i klauzura umění
uvolnila. Tvarosloví moderního umění široko daleko ovlivňuje celé ži
votní prostředí od architektury až k tvarování běžných výrobků ajejich
vizuální propagaci. Ale ať se tím stává naše životní prostředí jakkoli
vzrušivé, poutavé a zábavné, zůstává daleko od ducha té architektury
sakrální, která bývala schránou “vznešeného” a “posvátného”. Ve své
funkci ozdoby se zároveň stalo moderní umělecké dílo drahocenným
zbožím, předmětem živého obchodu, spekulace i thesaurizace. Vyvola
lo vznik obchodního odvětví, které se během několika let rozrostlo do
nečekaných rozměrů a nabylo zároveň rozhodujícího vlivu na pozici
moderního umění v moderním světě.
Umění patří k lidskosti a schopnost chápat umění je dána každému,
byť v různé míře. Obchodu s uměleckými díly se věnují zpravidla lidé,
kteří mají k umění zvláště blízko. Jestliže oni rozhodují v našem světě o
uměleckých hodnotách, není to nikterak na škodu umění. Zároveň
ovšem vyvíjejí, aniž si to uvědomují, tlak k redukci uměleckého díla na
dekoraci. Jestliže pak uplatnění umělce v moderním světě záleží na
tomto obchodníkovi, umělec mu nevědomky vychází vstříc. Setkávají
se v půli cesty. Tady začíná negativní vliv komercializace na současné
umění. Vlastní vývoj nového umění už není jen z nezbytnosti, nýbrž je
manipulován také zvnějšku.
Úlohu, kterou má v kapitalistických státech obchodník, má v Če
chách jako v jiných socialistických státech úředník. Také on si vyšel
vstříc na půl cesty s umělcem. Co očekává umělec na Západě od ob
chodníka, to zde očekává od úředníka: má ho dovést k proslulosti a zá
možnosti. Konservativní umělec a politizující úředník snadno naleznou
jeden v druhém oporu. Onen umělec cítí se ohrožen vším nepředvída
ným a objevným a doufá, že mu úředník poskytne ochranu; a pro toho
to úředníka je všechno nové nežádoucí, poněvadž mu znesnadňuje, ba
znemožňuje řídit po jeho rozumu umělecké dění. Jako obchodník jde za
prodejným uměním, tak politizující úředník vítá ochotu umělcovu do
nějaké míry se přizpůsobit jeho přání. Rozdíl je v tom, že úředník není
uváděn ke své práci zájmem o umění, nýbrž skrze politickou doktrínu.
Opět proto redukuje současné umění, původně na to, aby poučovalo a
vychovávalo, postupem času opět na dekor, který má i v tomto případě
sloužit představitelům vládnoucího systému. A je-li v uměleckém díle
vždy kousek tajemství, to už dokonce každý úředník musí pokládat za
něco nepřípustného.
Výsledky oné komercializace a této byrokratizace jsou si podobné.
V tom i v onom případě je umění manipulováno zvnějšku. Komerciali
zace vede umělce k tomu, aby se snažil přinášet na trh novinky, byťsi
sezónní, a má-li úspěch, aby se spolehl na svou manýru. Byrokratizace
vede umělce k tomu, aby zachovával obvyklé vnější rysy uměleckého
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díla. Je tedy takový umělec svázanější než jinde, ale jakmile má příle
žitost, využívá nepozornosti uměleckých funkcionářů a neznalosti kul
turních úředníků a pro své pohodlí uvolňuje podle svých osobních sklo
nů ta pouta. Na Západě má sice umělec daleko více příležitosti k volné
mu rozvoji —jenže svoboda je také nepohodlná a umělec tedy postupně
dává raději přednost uznávané konvenci. Není podstatný rozdíl mezi
duchem hromadných výstav, jaké pořádá v Praze zbyrokratizovaný
Svaz výtvarných umělců, a uměleckých trhů, jaké pořádají komerční
organizace v západních městech. Je to spíše výroba než tvorba, a tím
zbytečnější, čím je jí víc.
Naprosté vzdálení

Český umělec se dívá dnes mnohdy s nedůvěrou na onu oslňující
prosperitu moderního umění v západním světě. Podezírá, že manipula
ce, jíž je vydán umělec na Západě, je nebezpečnější než manipulace by
rokratova. Tu snadno prohlédne a může se jí vyhnout. I tak se nějak
uživí a nakonec nalezne příležitost vystavit aspoň něco z toho, co dělá.
Komerční manipulace naproti tomu je nenápadná a dokonce může při
nášet umění určitý prospěch. Obchodník — as ním moderní žurnalista
— uvádějí umělce na veřejnost; především oni to dokázali, že umění
v moderní společnosti není už esoterní oblastí zasvěcenců. Moderní
umění vplývá do proudu moderního života. Umění nabývá v myslích
současných lidí místo, jaké mělo náboženství a kult umělce se podobá
úctě, kterou požíval kněz či mnich: obrácen k posvátnému, obětuje se
za ostatní, kteří musí zůstat u profánního, a je ve své společnosti pro
středníkem mezi immanencí a transcendencí. S druhé strany umělec je
zavázán své společnosti; jeho úspěch jej vybičovává, aby obnažoval
původnost své inspirace a nebál se jít až do krajnosti. Proslulost zava
zuje. Ovšem i svazuje. Umělec má odpovídat obrazu, který si o něm chce
společnost činit; a ve společnosti, kde není instituovaného náboženství,
v jehož rámci by mohl plnit posvátnou funkci, snadno se stává pouhým
showmanem.
V Čechách není nic z toho, co podmiňuje na Západě úspěch moderní
ho umění — žádné galerie, žádná muzea, žádné žurnály, které by je
propagovaly. Vnější podněty, kterých se dostává tak hojně umění na
Západě, tu docela chybí. Nevede to k zpohodlnění? Kupodivu nevede.
“Doba nás nutí s železnou vytrvalostí znovu a znovu si připomínat ne
samozřejmost naší existence,” řekl u příležitosti jedné výstavy Jaromír
Zemina. “My jsme vskutku neměli příležitosti zpohodlnět tím, co přiná
ší veřejné uznání.” Český umělec dokonce je rád, že není rušen v samotě
svého ateliéru. Může se v něm sám k sobě a svému umění soustředit jako
nikde jinde. Je svoboden od všech vnějších závazků. Odpovídá sám
sobě. Prožívá svůj umělecký osud jako drama, v němž více než který jiný
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poznává nekonečnost svého úkolu. Vztahuje se stále k něčemu, co jej
daleko přesahuje a co musí zůstat nedosažitelné. Necítí se vázán tím, co
se právě vyhlašuje za moderní. Neilustruje dějepis současného umění.
Zato mu umělecký osud splývá s jeho osudem lidským.
Vývoj jeho díla bývá proto obtížný a dlouhý. Chce vědět a vidět.
Obrací se v samotě svého ateliéru k pramenu lidské síly, k oné velké a
poslední jistotě člověka, již získává, když beztvarému dává tvar, před
nevědomými temnotami hmoty udržuje světlo lidského ducha. Ostatně
jeho samota není opuštěností. Patří k ostatním, kteří stejně jako on
obětují svůj život svému umění. Není jich v jeho zemi málo a jejich
osud je neúprosný. Vědí, co to stojí, být umělcem, a jestli kdo si hledí
tento svůj osud ulehčit, mlčky se od něho ostatní odvrátí.
Umělec v Čechách získává zadarmo, oč by jinde musel těžko usilovat:
svobodu. André Breton vyslovil svého času požadavek, aby umělec
zachovával “l´écart absolu” “naprosté vzdálení”, má-li se vydat do
neprobádaných končin, daleko za svou společnost, za svou dobu. “Tím,
že vyjádřil velkou úzkost svého času, surrealismus dal posléze novou
podobu kráse," podtrhuje v jednom ze svých pozdních esejů.
Česká varianta

Dalo by se předpokládat, že po takovém vypětí generace českých uměl
ců let padesátých, šedesátých a sedmdesátých musí přijít pokles, a tím
spíše, že tak málo z toho, co vytvořily, proniká ven z ateliérů a že chybí
tedy podnět veřejného zájmu. Ani většina studentů vysokých umělec
kých škol nezná byťsi jen jména svých bezprostředních předchůdců. A
přece se jejich dílo docela utajit nedá a mladí umělci nakonec přece je
objeví. Nenapodobují je. Ale přijímají už jako samozřejmost, že musí
počítat s nevůli i nepřátelstvím a že se budou potýkat s množstvím ne
snází. Jejich předchůdci po Druhé světové válce museli urputně bojovat
o právo být umělci. Zatím se mnoho změnilo a mladí umělci reagují také
jinak. Nemohou svádět ideový boj, nemají s kým. Jestliže se konservativní umělci a jejich byrokratičtí spojenci obracejí proti nim, není to,
jako tomu bývalo v padesátých letech, z přesvědčení, nýbrž z pohodlí.
Byli by neradi, kdyby se uváděly v pochybnost jejich posice. Samo
zřejmě užívají osvědčené metody medu a biče; dosáhnou tím selekce
charakterů. Tak tomu bývalo po celé devatenácté století i ještě potom a
akademikové se vždy snažili prosadit se u těch vrstev společnosti, které
byly u moci a disponovaly penězi. Také v Čechách už máme umělce —
milionáře, ne-li multimilionáře. A také ani tady existence moderního
umění nezáleží na veřejné podpoře.
V meziválečných letech vládla v českém umění idyla. Po velikém vzepětí generace desátých let se čeští umělci spokojovali tím, že udržovali
výtvarnou úroveň svých děl, jak se to stalo v jejich zemi tradicí, a snažili
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se zůstat v hranicích světového vývoje; jenom výjimečně se někdo
odvážil přijít s něčím vlastním, co by mohlo platit na světové scéně. Po
druhé světové válce to přestalo stačit. Těm, kteří tehdy začínali, nezby
lo, než aby se odvážili, každý sám, své vlastní cesty. I když se jejich dílo
vyvíjelo souběžně s děním v ostatním světě, odlišilo se od něho posu
nutím akcentu od veřejného a obecného k soukromému a individuální
mu. Umělecké osudy se prostupovaly s lidskými a české umění nabývalo
svého zvláštního obsahu. Dá se říci, že ve svých zvláštních podmínkách
tady vznikla lokální škola, svébytná varianta moderního umění světo
vého.
Nová orientace

Umění bylo v Čechách po roce 1948 za daných okolností převážně
meditativní a do sebe uzavřené, spíš intenzivní než extenzivní. Ukázalo
se to i v takových krajních případech, jakými jsou happening a perfor
mance. Ty ve světě spěly k hlučnosti a okázalosti a stávaly se efemérními
senzacemi uměleckého světa. Tady právě naopak. Knížákovy akce
vyústily k návodům na kontemplace, Štembera a Mlčoch své obecen
stvo omezovali na pár svých přátel, a když po několika letech začali
vzbuzovat pozornost avantgardistického publika, raději své činnosti
zanechali.
Ta introvertnost hrozí však naposled českému umění jednostrannos
tí. Mladé umělce osmdesátých let to dráždí. Nechtějí být zaháněni do
nějaké pololegality “prokletých umělců”. Rozhodně chtějí vystavovat
a když jim to Svaz svou monopolizací výstavních síní v pražském centru
neumožňuje, hledají a nalézají výstavní příležitosti jinde — v některých
oblastních galeriích, v kulturních domech menších měst, v mládežnic
kých a závodních klubech. Bývá to někde na okraji Prahy nebo až při
samých hranicích státu. Také mladí teoretici a teoretičky jim v tom po
máhají. Funkcionáři Svazu se to samozřejmě snaží překazit, ale obvykle
přicházejí pozdě, a pokud jsou to výstavy nevelké, nedávají se vyrušit ze
své blahobytné letargie. Stačí jim, že se o takových výstavách nepíše.
Když Breton psal o tom “naprostém vzdálení”, vracel se vlastně ke
své staré myšlence “okultace” surrealismu. Ale i takové ukrývané
umění bude na nějakém místě své společnosti, totiž v ústraní “umělec
kého světa”. Surrealismus se proti svému programu stával estetismem a
záležitostí snobů. To vůbec neměla být cesta mladých umělců v Če
chách. “Umělecký svět” — svět příznivců umění, galeristů a sběratelů
— ani neměl příležitost se tu konstituovat a umělec nemůže toužit, aby
jeho dílo bylo reprezentováno v některém muzeu moderního umění —
ani těch tu není. Umělci poslední generační vlny, nastupující před půlí
osmdesátých let, však chtějí přes všechny nesnáze vstoupit v dialog
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s divákem. Rozměrné sochy Magdaleny Jetelové jsou toho prvním sig
nálem. Je zajímavým dokladem pro vnitřní logiku vývoje současného
umění, že k tomu dochází zároveň s vývojem světovým, i když nikoli jen
pod jeho vlivem. Objevují se i pokusy vyrovnat se s neoexpresionistickým proudem; je to pochopitelné a téměř nevyhnutelné v době, která
svou historičností tak na jedince naléhá a tolik na něm vymáhá, aby se
zamyslil nad tím, čím sám je a co si má tedy počít. Ale chybí podmínky:
ten neoexpresionismus je přímo vázán na rozvinuté vystavování, na
hojný kontakt s divákem. Obecenstva by bylo v Čechách mnoho, více
než kdy jindy, a žádostivého a chápavého. Leč umělá izolovanost uměl
ce přetrvává a napořád jej zahání do samoty. Nicméně ti mladí se roz
hodně nechtějí s tím spokojit. A už i mezi nimi se zase objevují výrazné
osobnosti.
Čeští umělci však zatím nalézají jiný prostředek, jak vyvést umění
z estetické enklávy do skutečnosti života. Nečekaně využívají překážek,
s nimiž se potkávají. Vystavovat, to stejně není ideální způsob, jak by
mělo umění vstupovat do společnosti. Od svého původu výstavy jsou tu
proto, aby na nich nabízel umělec své výrobky na prodej. Jak se v Če
chách věci vyvíjejí, umělec se přestává dívat na své dílo jako na něco,
co by mělo být pro obživu. Lepší než výstavy je jistě prostředí musea: dílo
je vzato z obchodního oběhu a museum je jakýmsi posvátným místem.
Ale chybí mu zase komunikace s moderním světem a s naším životem
v něm. Žádným řešením nejsou ani pokusy umístit nové umělecké dílo
tradičním způsobem někam na veřejné prostranství. Světskost součas
ného životního prostředí znemožňuje tam jeho původní fungování.
Není tam ani ozdobou, jen překáží. Umělec by se měl asi nějak jinak
obracet k současným lidem; měli by se s ním setkávat jinde.
Situace, v které se ocitli moderní umělci v Čechách, zvláště naléhavě
je nutí k tomu, aby uspíšili své hledání jiného místa pro svou práci. Tak
pořádají výstavy a vzájemná setkání v chalupách či dvorcích na venko
vě, které mají k letním pobytům; improvizují v městech nebo vesnicích,
které jsou opuštěny, protože musí ustoupit novým technickým projek
tům. Už sama konfrontace uměleckého díla s drsným prostředím, po
znamenaným minulým životem, bývá jeho cennou zkouškou. Jedna
z nejpůvodnějších akcí tohoto druhu bylo využití trosek rychle odstra
ňovaného města Most, které leželo na rozsáhlém ložisku uhlí: sochař
Jiří Sozanský vytvořil v letech 1981-1982 s několika svými druhy do
opuštěného prostředí improvisovaná torsa mizejících lidských postav.
Týž sochař s jinými spolupracovníky se odvážili předtím roku 1980 i
zasáhnout do prázdných prostor uchovaného nacistického vězení v Te
rezíně plastickými i kresebnými díly. Nejzajímavějším a nejzdařilejším
pokusem zatím byla na jaře 1981 akce Socha a objekty na malostran
ských dvorcích. Malá Strana je rozsáhlá starobylá čtvrt pod pražským
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hradem a ty dvorky, skryté mezi domy, jsou plny neviditelných engramů života mnoha generací prostých lidí. Sem tedy umístilo osmáct
umělců a umělkyň své věci, které by namnoze ani jinak než z inspirace
těchto míst nebyly mohly vzniknout a které by se nemohly ani jinak vy
stavit. Bylo to radostné překvapení. Vskutku, moderní umění nemusí
být jen k dekoraci a na prodávání. Stejně radostný byl pohled na množ
ství mladých lidí, kteří v rukou s plánky, které sloužily jako katalog,
procházeli po těch čtrnáct dní, co akce trvala, příkrými uličkami čtvrti
a shledávali překvapení, skrytá za těžkými vraty a klenutými chodbami.
A zase v takovém prostředí si zvykají vystavovat ti nejmladší, kterým
ještě není ani třicet, a jejich věci se lépe vyjímají ve sklepech starých
činžáků s prohnilými podlahami a na dvorcích s prádelními šňůrami,
kam se dostanou i náhodní obyvatelé té čtvrti a kam vbíhají děti z ulice,
než by to bylo v lesku výstavní síně před uměleckými zasvěcenci.
Mnohdy se zdá umělcům samotným, že jejich umění v moderní době
příliš málo znamená; přáli by si nadat je obsažným a naléhavým význa
mem a proto opakují různé pokusy, jak překonat jeho uzavřenost, jak
posunout jeho hranice, jak jeho strukturu uvolnit, rozšířit, rozpáčit.
Umění by mělo být něčím více než uměním. Je to nebezpečné počínání.
Umění může nabýt nové působnosti za tu cenu, že se zbaví působnosti,
která je vlastní jen umění. Čeští umělci jen výjimečně jdou až za hranice
umění. Umění je jejich jedinou jistotou. Zůstávají-li však uvnitř hranic
umění, jdou zato za hranice “uměleckého světa”. To je ta česká demo
kratičnost. I nové české umění je neseno potřebou rozepnout významovost uměleckého díla, ale zároveň jeho charakteristickým znakem
zůstává, že zachovává integritu díla, to, čemu se říká výtvarná hodnota.
Snad je to proto, že umělec tady žije v prostředí, které staletí sama po
znamenala vysokou výtvarnou kulturou.
Nevím co

Není ani tak důležité, kolik v Čechách vzniklo během druhé poloviny
našeho století děl, jež by mohla zaujmout sběratele a muzejníka. V této
chvíli je důležitější ještě něco jiného.
Byl tu podán důkaz o dějinném významu moderního umění. Toto umě
ní může připadat v moderní civilisaci něčím okrajovým, jakýmsi přepy
chem dějin. Trvá však i za okolností, které vůbec mu nejsou příznivy, a
potlačeno, za první příležitosti vzniká znovu. Je to tím podivuhodnější,
že tato civilizace pro ně nenalézá místo.
V sedmnáctém století, na Prahu moderního věku, filosofové, kteří
chtěli postihnout, v čem záleží umění, používali k tomu často formule
"je ne sais quoi", “nevím co”. Je to negativní vymezení: umění se nedá
vysvětlit ani v rámci hodnotících kategorií naší moderní civilizace. Jeho
význam spočívá v něčem, co se těmito kategoriemi nedá postihnout,
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čili ukazuje k něčemu, co ve struktuře naší civilizace chybí. Umělce činí
umělcem nejspíše to, že vytrvaleji než kdo jiný cítí tento nedostatek.
Jindy umění bylo z plnosti své doby, nyní jez této její nedostatečnosti.
Proto ono “naprosté vzdálení” umělcovo a zároveň úsilí, nějakým způ
sobem se obrátit k lidem prostřednictvím díla, které by je vedlo k
onomu nedefinovatelnému “nevím co”. Přes všechny snahy o smíření
muselo proto umění zachovávat svůj odstup od moderního světa. Musí
to činit, má-li uchránit samo sebe, uchránit něco, co v tomto světě nikde
není. Je to docela nové poslání, jaké umění předtím nikdy nemělo.
Ale právě proto je umění záležitostí povýtce politickou — chápeme-li
výraz “to politikon“ v původním řeckém významu jako něco, co se týká
politeie, obce, lidského společenství. Je historickou silou. V politickém
dění moderní doby jsme si zvykli rozlišovat levici a pravici, progresiv
nost a konservativnost, revoluci a reakci. Také moderní umění jako věc
politická by se tedy mělo podle toho měřit. Nicméně úsudky bývají
docela protichůdné. Moderní umění počíná romantismem. Je roman
tismus zjevem reakčním, nebo revolučním, nebo střídavě obojím? Také
současný umělec by se měl přiznat k některé straně. Ale spor se nedá
uzavřít. Moderní umění je nepochybně politikem zvláštního druhu.
Obvyklé klasifikaci se vymyká a nemůže být k nijakému užitku profánní
politice.
Jestliže však moderní umění je nezastupitelnou složkou dnešních
dějin a přitom se nedá pojmout do jejích politických tendencí, nutno
z toho usoudit, že se dění, rozhodující o naší době, těmito tendencemi
nevyčerpává. Svým původem a posláním umění je přesahuje, a přesahu
je je proto, že tyto tendence mají nás orientovat jenom v immanenci svě
ta. Naše civilizace je uzavřena v immanenci. Umění sahá někam jinam a
dál a toho jeho přesahování je vysvětlením jeho historické nezbytnosti.
Co činí umění uměním, je přesahování: ukazuje k transcendenci.
To je asi hlavní poučení, které lze čerpat z existence současného
českého umění.
(Závěr knihy, kterou v anglickém překladu vydá University of Michi
gan.)
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Jiří Sozanský: Deformovaný most [1982]
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Ruský komplex Karla Havlíčka Borovského
Antonín Měšťan, Freiburg

"Lepší ruská knuta než německá svoboda" — tato slova najdemejako
prý “pravděpodobný výrok Havlíčkův" u hesla HAVLÍČEK v “Bio
graphisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder", díl I.,
Mnichov — Vídeň 1979 (s. 560: "Das Wort: 'Heber die russische Knute
als die deutsche Freiheit’ wird ihm zugeschreiben.”) Přes usilovné hle
dání se mi nikde u Havlíčka tento kuriózní výrok nepodařilo zjistit,
takže zřejmě patří do říšefantazie autorů onoho lexikonu. Jediné místo,
kteé se týká ruské knuty a Němců, jsem objevil v článku “ Rusové" (čas.
Slovan 10. 7. 1850; cituji z knihy “Karla Havlíčka Borovského Politic
ké spisy. K vydání upravil Z. Tobolka", Praha 1900-1903, III. díl,
s. 133-134): “Proto i já sám velmi často po přečtení některého čísla
‘Ost-Deutsche- Post’ a podobných časopisů se srdečným utěšením podí
vám se na svůj ruský knut, který jsem na věčnou památku z Moskvy
přivezl a oddechnu si: In hoc signo vinces! což se vykládá po česku:
Kdyby nebylo té bázně před Ruskem, jak by s námi teprva nakládali!"
To je ovšem něco zhola jiného, než výrok uvedený shora. Havlíček
měl tehdy, v době nově začínajícího absolutismu, pravdu: nebýt strachu
z Rusů zatočilo by tenkrát Rakousko (ale také Německo a Turecko) se
Slovany ve vlastním mocenském prostoru tak, že by jim zbyly jen oči
pro pláč.
Tragická situace, kdy utlačovaným slovanským národům na západ a
jihozápad od ruských hranic nezbylo než spoléhat na strach Berlína,
Vídně (později i Budapešti) a Cařihradu před Ruskem, neexistovalajen
v době Havlíčkově. Tolik obávaný panslavismus zejména jižních Slova
nů, Čechů a Slováků byl přirozeným důsledkem toho, že se tvrdošíjně
upírala práva početnému slovanskému obyvatelstvu ve střední a jižní
Evropě. Do roku 1945 se měla tato situace opakovat ještě několikrát;
doufejme, že dnes už patří nenávratné minulosti.
Havlíček nebyl fanatický prosťáček, jak se nám snaží dát na srozumě
nou onen v úvodu citovaný lexikon. Byl to ovšem člověk s četnými va
dami, ostatně jako každý z nás. Zároveň to byl politik a novinář, který
rozhledem vysoko převyšoval své odpůrce v tehdejším německém nacionálním táboře jak v českých zemích, tak i mimo ně. K této úrovni a
k velkému rozhledu nedospěl ani náraz, ani snadno. Brzy se přesvědčil,
že Vídeň vyhovuje oprávněným — a přitom velmi skromným — poža
davkům Čechů krajně nerada a nesmírně pomalu, přičemž neustále
hrozí nebezpečí, že to, co nakonec přece jen poskytla, při nejbližší
příležitosti zase vezme. Není divu, že začal romanticky horovat pro

14

Slovanstvo. Nadchl se zejména pro Poláky — v létě 1842 procestoval
se dvěma mladými polskými přáteli Halič. Po návratu do Prahy mu
P. J. Šafařík zprostředkoval místo vychovatele v Moskvě. Není pochyb
o tom, že s radostí Šafaříkovu nabídku přijal — nejen proto, že mohl
poznat Rusko, nýbrž také proto, že naléhavě potřeboval najít nějaké
zaměstnání. V té době odcházeli ostatně do Ruska mladí lidé zejména z
Německa po tisících, neboť zatímco ve vlasti nemohli najít uplatnění,
byli v Rusku vítáni. Když 5. února 1843 Havlíček dorazil do Moskvy,
dostal se doslavjanofilských kruhů. Jak napsal Emil Chalupný v mono
grafii “Karel Havlíček” (Praha 1908; cituji z 2. vydání, Praha 1921,
s. 33): “Všecek byl očarován slavností pravoslavné církve i zábavami
lidu, do Gogolových spisů se zamiloval až po krk, v ruském kupectvu
velebil neporušené jádro národa, žasnul, jak pilně ruská mládež se učí
česky, a napsal o tom nadšenou zprávu do pražských Květů... a své
svobodomyslné názory uváděl se slavjanofilstvím v soulad pomocí
představy, že vším špatným v Rusku vinen je ďábelský cizácký Petro
hrad, kdežto moskevští vlastenci mají dobrou vůli a schvalují absolutism jen prozatím jako prostředek k nerozbornému sesílení říše, později
prý, jak tehdy Havlíček věřil, snadno dobudou svobody a po starém
absolutismu vláda nová zdědí moc a vliv... Leč episoda tato brzy vzala
za své.”
Havlíčkovy iluze o Rusku trvaly opravdu velmi krátce. Do Prahy po
sílal zprávy o životě v Rusku, které sice obsahovaly mnoho nadšení, ale
skoro od začátku také Rusko zastřeně kritizovaly. S průběhem doby
kritika sílila. Těch “zpráv” ostatně nebylo mnoho — jedná se o pět
článků, otištěných v letech 1843 až 1846. K nim přibyly ještě dva články,
uveřejněné až po autorově smrti.
Soubor všech sedmi statí se tradičně označuje jako “Obrazy z Rus”.
Vážně míněná chvála Ruska jistě působila ve 40. letech minulého století
na české čtenáře v tom smyslu, jak si to přál autor — a nejen on: jako
protiváha věcné, převážně však nevěcné kritiky Ruska, jak se ozývala v
tisku německého nacionálního tábora. Tato kritika mířila sice přede
vším na Rusko, zasáhnout však měla Slovany, a tudíž i Čechy. Jiná věc
je, že Havlíčkova chvála ruských poměrů, opakovaná v českých publi
kacích padesátých let našeho století, se stává nechtěnou kritikou pomě
rů, v Sovětském svazu. Neboť s jakými pocity asi četli čeští čtenáři doby
stanilismu ve vydání “Obrazů z Rus” z roku 1953 třeba tato slova
(s. 57-8): “Znamenité jest množství pomerančů, jaké se... v Rusích pojí;
celá země jest postlána žlutými jich šlupinami. Toto jižní ovoce jest
u všech Rusů velmi oblíbené a tak hojně se do zemi přiváží (nejvíce, jak
mi praveno, z Portugal na Petrohrad), že v samé Moskvě nebývá jeden
dražší než za 6-10 kr. stř. Ustavičně je po ulicích roznášejí prodávači...”
Kdyby se tato pasáž přeložila dnes do ruštiny a měla vydat v Sovětském
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svazu, musila by zasáhnout moskevská cenzura; jinak by se mohlo mís
to považovat za provokaci, za nepřímou kritiku mizerného zásobování
sovětského obyvatelstva, které zná pomeranče v naprosté většině jen
z doslechu. Ostatně: v roce 1953 byly pomeranče stejně vzácné i v Čes
koslovensku.
Kritiku Rusů Havlíček často spojoval s kritikou národů ve střední a
západní Evropě. Tak například napsal (s. 78-9): “Ruští kupcové nikte
rak nezakrývají dobrou vůli svou opáliti každého, kdo by se dal, nedě
lají se poctivými, a není-li tedy lepší zjevný nepřítel než tajný? Němci
obzvláště připisují si vždycky poctivost co výhradní monopol svého ná
rodu, a jmenovitě Švejcaři slynou odjakživa jako samá pouhá holubičí
poctivost! Tažme se ale cestopiscův a dovíme se, že právě ve Švejcařích
tak dobře šiditi umějí jako kdekoli jinde a že právě za štítem své rozhlá
šené poctivosti tím lépe podskoky své zakrývají.”
Havlíčkovy názory na Rusko můžeme jen zčásti posoudit podle jeho
“Obrazů z Rus”. Jako určitý korektiv je třeba vidět především dopisy,
které z Ruska posílal svým přátelům. Vláda ve Vídni se nemohla domní
vat, že Havlíčkovy tištěné zprávy z Ruska, které byly značně pozitivní,
představují ve všem a všudy jeho názory na Rusko. Ve Vídni znali Hav
líčkovy značně kritické výroky o ruských reáliích, jak byly obsaženy
v jeho soukromé korespondenci přátelům. Rakouská politická cenzura
totiž nelenila a pro vládu potají překládala dlouhé pasáže z Havlíčko
vých dopisů. O této skutečnosti se ostatně nevědělo až do rozpadu
Rakouska-Uherska. V knize “Obrazy z Rus”, vydané v Praze v roce
1953, píše Jaromír Bělič v “Poznámkách vydavatelových” (s. 166):
“Druhý, třetí a čtvrtý dopis v plném znění vůbec nejsou známy, poně
vadž byly zachyceny a patrně zničeny rakouskou cenzurou. Německé
policejní výtahy z těchto listů nalezl po první světové válce Karel Kazbunda v archivu Polizei-und Zensurhofstelle ve Vídni a uveřejnil je
jako přílohy ke svému pojednání... roku 1926 v Českém časopise histo
rickém...” Teprve v publikaci z roku 1953 byly uveřejněny v českém pře
kladu zpět do němčiny.
Zatímco tedy vídeňská vláda znala jak uveřejněnou Havlíčkovu
chválu Ruska, tak i jeho kritiku této země z jeho soukromých dopisů,
přičiňovala se zabavováním jeho dopisů vlastně o to, aby se Češi dově
děli převážně o Havlíčkově chvále ruských poměrů, nikoli už ojeho kri
tickém postoji. První, značně kritický dopis však adresát v Praze přece
jen dostal; nebyl poslán z Ruska, nýbrž ještě z Haliče. Je datován 12.
listopadu 1842 ve Lvově a mj. se v něm píše (“Obrazy z Rus”, Praha
1953, s. 138): “Nevíš-li ještě, tedy se nyní dozvíš, že ani do nebe není tak
těžký přístup jak na ‘svjatuju Rus’...”
Vídeňská cenzura si ponechala dopis, který z Haliče Havlíček poslal
10. ledna 1843 kaplanovi Václavu Štulcovi, pozdějšímu vyšehradskému
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kanovníkovi a známému literátu. Dopis je dnes znám jen z německého
policejního výtahu. V něm je obsažena chvála Ukrajinců (Malorusů) —
dopis začíná v českém překladu z roku 1953 takto: “Ze všech nečeských
Slovanů mám nejradši Malorusy.” Havlíček pak kritizuje Rusy a Polá
ky; páter Štulc zřejmě dopis nikdy nedostal, zato ve Vídni se vládní
místa s Havlíčkovým kritickým postojem vůči Rusům (a Polákům) se
známila.
Máme také zajímavý doklad o tom, že Havlíček měl za pobytu
v Moskvě chuť poslat do českého tisku nepříliš lichotivé vylíčení rus
kých poměrů, ukládal si však rezervu. V lednu 1844 psal Karlu Vladi
slavu Zapoví v dopise z Moskvy do Lvova (cit. podle knihy Karel Havlí
ček Borovský “Cesta na Rus”, Praha 1947, s. 43): “Opravdu se bojím
něco o Rusku hned nyní dát tisknout, abych toho sám později nelitoval:
neboť dobře cítím, že oči mé, pokud’jsem zde, všechno vidí hůř. Až se
navrátím, budu smýšleti spravedlivěji.” A v dubnu 1844 témuž Zapovi
z Moskvy píše (tamtéž, s. 197): “Aby Kollár jednou mohl přijet do Rus
místo mne! On by si zoufal za to, čím sám k tomuto Slovanství dopomá
hal! Vám, který jste znal mé smýšlení, než jsem odjel přes hranici, musí
být jaksi divně okolo duše, když slyšíte tak zpívat z jiného tónu! Jen
přijeďte sem! A kdo chce Čechům opravdu dělat dobrodiní, aťje posílá
na své útraty do Moskvy.” A v dalším dopise z května 1844 čteme
(tamtéž, s. 199): “Bylo by o těch pánech zdejších mnoho co psát, lépe
si to někdy povědít. Nevěříte, jak jsem rád, že jsem to všechno osobně
seznal.” A ve stejném dopise (s. 201): “S Poláky a Rusy nechci mít nic.
To však je jenom sub rosa mé mínění a teprv za několik let se odvážím
tiskem všechno těm pánům do očí opakovat a proti celé Kollárové idei
proti Slovanstvu bouřit. Jsem totiž v stavu a mám chuť dokázat, že
Rusové a mutatis mutandis Poláci nejsou naši bratři, jak je jmenujeme,
ale mnohem větší nepřítelé a nebezpečnější naší národnosti než Maďaři
a Němci. Jazyky jejich a literaturu můžeme použít, ale všechno strejčkování s nimi na stranu. Sic to špatně vypadne.”
Tyto výroky, které se málo hodí k propagování například v Měsíci
československo-sovětského přátelství, nás opravňují k otázce, zda
Havlíček své moskevské předsevzetí z roku 1844 — totiž později bude
otevřeně kritizovat Rusko — také uskutečnil. Odpověďjejednoznačná:
ano, uskutečnil. Už o dva roky později uveřejnil v zásadní stati “Slovan
a Čech” tato slova (stať vyšla v Pražských novinách na pokračování
15. 2.-12. 3. 1846; cituji z knihy “K. Havlíčka Borovského Politické
spisy...”, I. díl, s. 64): “Nemohu zde obšírně všechno vypisovali a na
svědectví uváděti, co jsem o Rusích a Slovanstvu mluviti slyšel a vyro
zuměl, dosvědčili však mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli
bratrsky, nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. Jak směšno, jak neprak
ticky bylo by tedy s tajným nepřítelem svým, který rouchem bratrským
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chtivost svou jen zakrývá, bratrovati se!! Přiznávám se, že mi Maďaři,
co zjevní nepřátelé Čechů a Ilirů jsou milejší než Rusové, kteří s Jidáš
ským políbením přicházejí — nás vstrčit do kapsy. Čechové jsme a
Čechové zůstati hodláme na vždy, a nechceme se státi ani Němci, ani
Maďary, ani Rusy, a proto budeme k Rusům chladní, nechceme je do
konce nenáviděli.” A v době tzv. Jara národů — už po Slovanském
sjezdu v Praze — psal 30. srpna 1848 v Národních novinách (tamtéž,
II. díl, s. 109): “Kdyby bylo Rusko země svobodná, konštituční, mohli
by Slované rakouští tak jako Němci, Maďaři a Vlachové bažiti po spo
jení s rodáky svými, aby jakožto jeden veliký národ, jakožto soustátí
slovanské čestné a snad nejpřednější místo zaujímali mezi ostatními
národy tohoto světa. Ale Rusko jest země despotická, a my ostatní svo
bodní Slované musíme se. Bohužel! tohoto vlastního bratra svého co
nejhoršího nepřítele varovati.”
Po potlačení liberálních hnutí roku 1848 a po rozdrcení maďarského
povstání — za vydatného přispění Rusů — v roce 1849 varoval Havlíček
vídeňskou vládu před tím, aby pokračovala v represivní politice proti
slovanskému obyvatelstvu. To by totiž byla voda na mlýn ruské politi
ce. V článku “Obrana slovanských foederalistů” v Národních novinách
8. a 9. listopadu 1849 podporoval názor, že by se Rakousko mělo fede
ralizovat a psal (tamtéž, II. díl, s. 769-770): “Že se budou rakouští Slo
vané v tom poměru po Rusku ohlížeti, v kterém se jejich národní svo
boda, jejich osobnost němčinou utlačovali bude: to se dá dosti zřetelně
předvídali, že by tedy nebyla zcela hloupá ta ruská diplomacie, která by
snad něco podobného naší vládě direkte nebo indirekte radila, nahlí
žíme my tuze dobře, ale přejeme si srdečně, aby také naše vláda to na
hlížela.” Havlíček ovšem nevaroval před Ruskem jen vídeňskou vládu,
stejně rozhodně varoval Čechy, aby se v době sílícího tlaku z Vídně
nespoléhali na nějakou ruskou pomoc. V článku “Slovanská politika”
(čas. Slovan, na pokračování 17,- 24. 7. 1850; tamtéž, III. díl, s. 190)
čteme: “... historie nám praví, že Rusko napřed také začalo Polsku po
máhat, a z toho pomáhání vyšlo konečně rozdělení Polska a připojení
největší části k Rusku.”
* * * * *

V červenci 1844 se Havlíček vrátil z Ruska do Čech. Půldruhého roku
pobytu v Rusku znamenalo pro tehdy málem 23-letého mladíka nesmír
ně mnoho. Ztratil iluze o osvoboditelské úloze Ruskas jeho autokratic
kou, poloazijskou vládní formou. Nabyl přesvědčení, že car v Petrohra
dě se snadno dohodne s autokraty v jiných hlavních městech — vývoj
mu dal za pravdu už o pět let později: když František Josef I. nebyl
schopen porazit revoltující Maďary vlastními silami, požádal o pomoc
proti svým poddaným Rusko. Car mu pohotově vyhověl a odbojné
Maďary v roce 1849 porazil.
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Jiná věc je, že i nadále Havlíček věřil v ruský národ. Vlastně teprve
Havlíčkův ruský pobyt a jeho zprávy o Rusku zakořenily mezi Čechy
přesvědčení, že existuje dvojí Rusko: Rusko absolutistického cara a
dvorní kliky, které je symbolizováno Petrohradem a které je napůl ázij
ské a napůl německé, a Rusko slovanské, jaksi přirozeně demokratické
a svobodomyslné; zpočátku — krátce — se domníval, že jeho výrazem
je kupecká Moskva. Tato představa se od Havlíčkových dob ponenáhlu
modifikovala. U Masaryka místo hesla Moskva nastoupila ruská libe
rální inteligence. Masaryk se přitom cítil Havlíčkovým žákem —
ještě ve “Světové revoluci”, vydané v roce 1925, říká o vztahu k Rusku
za první světové války (používám vydání z roku 1928, s. 29): “Šel jsem
v stopách Havlíčkových, který po prvé nám ukazoval Rusko, jaké sku
tečně je, a nedal jsem se v tom nikým a ničím mýlit.” Víru v ono lepší,
svobodné Rusko Masaryk formuloval ve “Světové revoluci” takto
(s. 523): “Byli jsme rusofily před válkou i ve válce, rusofily zůstaneme,
jenže budeme rusofily lepšími, protože myslícími a praktickými —
půjdeme tu za Havlíčkem, jenž prvý z našich politiků dovedl dělat
správný rozdíl mezi carismem a národem.” A na tuto linii Havlíčka a
Masaryka navázal i Edvard Beneš, který ještě ve svých “Pamětech”
z roku 1947 se domníval, že ono autokratické Rusko zmizelo v roce
1917 a že Sovětský svaz je ono druhé, svobodomyslné Rusko. Do roku
1941 Sovětský svaz sice příliš demokraticky nevypadal, ale to prý se za
války změnilo. Beneš se v “Pamětech” Havlíčka nedovolává, jeho teze
je však zřejmě v pozadí (s. 419): “Některé změny v Sovětském svazu,
které udivily v poslední době ostatní svět, byly přirozenými důsledky
jednak války, jednak dovršeného již vývoje, jednak změny celého jeho
postavení ve světě... jeho hluboký sovětský patriotismus a nový racio
nální cit, jeho příznivý pohled na tzv. slovanskou politiku... to vše
nebyla jen hra, nebojen taktika, nebo konečnějen oportunistické využí
vání těchto všech činitelů, jež by snadpo válce bylo zase možno odhodit
stranou” (podtrhl E. Beneš). Poslední část textu ukazuje, že autor právě
přestává — nebo spíš už přestal — věřit v upřímnost těch nečetných
změn na povrchu, k nimž došlo v Sovětském svazu za války. Jinak by
o celé věci nepsal a text nepodtrhával. Chtěl zřejmě přesvědčit o trva
lých změnách k lepšímu své čtenáře, snad chtěl také apelovat na Stalina,
aby u provedených změn setrval — a nejspíš si chtěl především sám sobě
vemluvit, že vývoj jde k lepšímu, ačkoli vletech 1946-47 už bylo jasné, že
je tomu právě naopak. O několik měsíců později přišel únor 1948 a pos
lední iluze byly pryč.
Ukázalo se tedy, že odstranění carismu neznamenalo vítězství onoho
předpokládaného demokratického Ruska, nezištného ochránce slo
vanských národů. Nutně vyvstává otázka: existovalo vůbec někdy v mi
nulosti to druhé, demokratické Rusko? Jestliže před rokem 1917existo
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valo, pak bylo neobyčejně slabé. Neboť po rozbití carismu se nedostalo
ke slovu — natož k moci. Vlády se uchopila nová despocie, ještě horší
než předešlá. Masaryk a po něm Beneš věřili, že sovětské Rusko se bude
postupně demokratizovat. Jsou teoretikové (jejich stále míň), kteří věří
v totéž. Jiní sdílejí Havlíčkovu víru v druhé, neoficiální, demokratické
Rusko. Existuje však vůbec? A položme si otázku: kdyby se sovětská
moc zhroutila — bude nové Rusko demokratický, nezištný přítel slo
vanských sousedů?
Havlíček v roce 1844 ztratil iluze o carském Rusku, věřil však v “dru
hé” Rusko. Beneš ztratil v únoru 1948 poslední iluze o Stalinově Rusku
— jiné Rusko však nebylo. Reformisté z řad československých komu
nistů ztratili v srpnu 1968 iluze o Brežněvově Rusku. Kupodivu se mezi
nimi najdou dnes teoretikové, kteří se sice nevrátili k Havlíčkově víře
v “druhé” Rusko, zato se však vrátili k Benešově víře v postupnou dedemokratizaci sovětského zřízení, ruský komplex většiny českých politiků
má tedy dvě varianty, které se střídají: 1) víra v postupnou demokrati
zaci oficiálního — carského či sovětského — Ruska; 2) víra v budoucí
vítězství neoficiálního, demokratického Ruska. Havlíček poměrně
krátkou dobu — asi do roku 1843 — věřil první variantě, poté věřil (či
spíše chtěl věřit) variantě druhé. Nevěřit ani v jednu se mu zdálo ne
možné, neboť v jeho době to znamenalo pohřbít skoro všechny naděje
české inteligence. Beneš věřil — či spíše chtěl věřit — v první variantu,
protože druhá očividně nepřicházela v úvahu. Když se tato varianta
v roce 1948 ukázala jako mylná, znamenalo to pro něho konec jakékoli
naděje. Reformní komunisté věřili do srpna 1968 v první variantu,
druhá byla a je pro ně zcela nemyslitelná. Zklamaní čeští komunisté
nemají žádnou naději, ti dosud věřící dychtivě vyhlížejí sebemenší
příznaky tzv. liberalizace v Moskvě.
Pesimisté nevěří ani na první, ani na druhou variantu. Nejdou tedy
v tomto ohledu za Havlíčkem a jeho žáky, Masarykem a Benešem. Smí
řili se s tím, že naděje spojená s Ruskem — je-li jaká — je mizivá. Mají
však jednu nespornou výhodu: nemohou se dožít zklamání.
Karel Havlíček Borovský zemřel před 130 lety dne 29. července 1856 v Praze.
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Karel Hynek Mácha a jeho dědictví
F. X. Šalda

(První část Šaldovy studie, otištěné původně v České kultuře r. 1913;
celá esej je v druhém svazku souboru díla FXŠstr. 34-73, Melantrich,
Praha 1947)
Mácha sám s jasností větší a bolestnější, než kolik jí přináší a snáší
intuitivné poznání básnické, s jasnovidnou určitostí theoretisujícího
analytika, ukázal nejednou na svou duševní prazkušenost, na důsle
dek svého vnitřního ustrojení a tím na sám zdroj své básnické inspira
ce a stálý motiv své tvorby. Mácha nebyl z těch vzácných, od přírody
sladkých a milostných básníků bezpečné duše jako Keats nebo Goethe, kterým dali dobrotiví bozijedinečný dar svých miláčků a vyvolen
ců: umění žiti plně ve chvíli, vyžiti se v ní cele a beze zlomků, ponořiti
se v ni a utonouti v ní a proměnili ji tak v sám druhý svůj duševní
orgán, jenž myslí za básníka a stává se mu druhou očištěnou existen
cí, stupňující sladkou naivnost a jistotu prvotného bytí lidského až
v cosi bohatýrského a polobožského. Nikoliv: Mácha jest z básníků
reflektivných, z básníků filosofických, kteří žijí svůj život jako mučivý
proces vnitřního sváru a napětí, jako dialektickou řadu poznatků,
myšlenek, vzpomínek, obava nadějí, na jejichž byťchvilkovém smíru
závisí zdar, ano i sama prostá možnost jejich básnického bytí. Na
pokojnou plnost chvíle naléhají u nichstálearozrušujíjistáleohlasy
jiné existence, důležitější, závažnější a důsažnější, než jest existence
přítomná, a nutí je, aby v mučivé snaze a námaze harmonisovali, byť
jen přechodně a na chvíli, mocnými rytmickými klenbami svár a roz
pětí svých duší a vykupovali tak neustále na životě a osudu existenční
právo své poesii; poesie jejich jest takto vyvzdorována hrůze životní:
jsou to chvilkové oddechy v neustálém boji, zrádně smějící se ostrovy
proměnlivých a mizivých tvarů v příboji vln odevšad útočících, pře
létavé duhové mosty na chvíli sklenuté nad svárem živlů, nebo mluve
no jazykem Máchovým, nad “rozbrojem světů”.
Mácha měl jasné povědomí tohoto stavu, jenž nese tvorbě básnické
podmínky tak osudné, když si poznamenal aforisticky: “Minulost a
budoucnost víc a více v hromadu se sráží — až se zasáhnou, není nic,
zhasl čas života; není přítomnost žádná, lze jen říci: bude a bylo, v ži
votě žádná není přestávka.” (1) U Máchy opravdu každá přítomnost,
každá plnost, krása a pokoj chvíle tryskají jako bubliny duhových vi
dem na vteřinu jen proto, aby ihned byly roztříštěny — tak byly hned
od počátku přetíženy dvojím prokletím a dvojí mukou: zhořklými vzpo
mínkami lepší nenávratné minulosti — vzpomínkami na “dětinský můj
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čas” — a zkalenou hrůzou z příšerné, nezniknutelné budoucnosti, děsem
z té hluboké temné noci, temnější než noc empirická, “jež mně nastává”,
z toho “smrtelného mysle snu”, z toho, “co nic se nazývá”.
Přítomná chvíle nenalije se opravdu nikdy u Máchy v plný básnic
ký klad, nevyvrcholí se nikdy v celý nezmrzačený duševní útvar, který
má v sobě své právo existenční, svůj smysl a svou životní plnost: Má
cha jest z těch, kdož nemohou prodlít trvaleji, jak jsou stále bičováni
neklidem svého nitra. “Nám však dáno jest, nespočinout! na žádném
místě” — toto slovo z osudové písně Hyperionovy mohlo by býti
nadpisem v bráně, jíž vstupuje se do města Máchova básnického i
lidského utrpení, ale i Máchovy lidské a básnické velkosti. Každá
empirická chvíle, byť na pohled a jev sebekrásnější a oslnivější, vy
kuklí se Máchovi záhy v starý bodající, mučivý osten: připomene mu
dříve či později svou pomíjivost a tím nedokonalost a tím již roznítí
v něm mučivou žízeň po existenci vyšší, dokonalé, neměnné, kladné
a věčné. Mácha jest od svého počátku raněn touhou po životě doko
nalém a úplném a trpí tím, že setkává se — a při bystrosti a útočnosti
svého daru pozorovatelského a při jasné nebojácnosti své soudnosti
nemůže toho neviděti — všude s bytím nedokonalým, necelým a
zmrzačeným.
Již první lyrické pokusy Máchovy jsou křesťansky platónské a
platónským básníkem právě jako Musset bude již a jest již Mácha po
celý svůj život; Mácha jako Musset vyšel z křesťanství a speciálně
z katolického křesťanství a celá tvorba jeho nese již typický ráz tohoto
východiska. Mezi lyrickými prvotinami Máchovými čte se báseň
“Královič”, čte se báseň “Vzor krásy” a v nich již jasně a plně zabrány
jsou akordy, které rozvádí všecka další tvorba Máchova.
Člověk jest již mladému Máchovi králevicem přeneseným ze své
věčné vlasti, z vlasti pravého bytí, z vlasti věčného duchového života,
v níž vládne jeho Otec, na tuto temnou zemi; v ní zapomněl svého
Otce, zapomněl i svého určení (syn, “jenž nezná sebe sám”); cítí jen,
že tato země, jejíž hlas “uráží cizím hlaholem” jeho ucho, není jeho
pravou vlastí; s vášnivou touhou vyhlédá za každým světelným paprs
kem, za každou tuchou a nápovědí svého pravého bytu a hledá
stezku k němu zavalenou tmou; zbloudil by však a zhynul by, kdyby
Otec neslyšel jeho prosby. “Žádost jeho vyslyšena, Za horami víc
se dní; Ajta nové v jitřním zlatě Vzejde slunce na Golgatě!!!” Bůh
schýlí se k bloudícímu, ale ušlechtilou touhou puzenému člověku
a vykoupí jej ze tmy smrti a zmaru: vyvede jej z temné země v pravou
světlou jeho vlast.
Zde jest křesťanskou vírou řešen základní svár básníkovy bytosti,
vykoupeno základní hoře jehonitra. Později, když ztratil víru v Otce,
který vyslýchá prosby svých dětí, vtrhuje zoufalství v duši básníkovu:

22

nitro jeho rozstupuje se v příkré stony nesmiřitelných disonancí.
Králevic mění se v páže z básně “Budoucí vlast” (2) v páže zmítané na
bludné lodi oceánem vod a mlh a hledající marně v zrakových kla
mech a přeludech zemi své touhy, “svou vlast”; pro ně není již nebes
kého Otce a proto není pro ně ani vlasti; a jeho touze jen ve snech jest
spočinutí a jen ve smrti vykoupení. “Snad že se ve snách budeš smáti
Své vlasti vstříc — sen jako sen”, takovouto osudovou ironií, takovým
šklebivým indiferentismem, takovým programovým ilusionismem
odpovídá se zde nejmučivější touze lidské. Již záhy nalezl Mácha
svůj typický postoj metafysický, své typické gesto básnické — svého
poutníka buďto zbloudilého nebo bezcílně ženoucího se v dál za
přeludem, který mu uniká a bude unikati, neboť není nic než touha
jeho promítnutá v bezcitný vnější svět.
V časném mládí poznal šťastný básník “vzor krásy” v Bohu: “Tě
lesným ty okem nespatřená, Duše jen tě temně tuší vzhled. S Bohem,
v Bohu bydlíš nestvořená, V prvním dnu s ním založilas’ svět” — tak
zpívá ryzí křesťanský platonik. (3) Mácha nebyl nikdy pantheista —
vidím v tom jeho sílu básnickou i myslitelskou; Mácha nespokojil se
nikdy pantheistickým klamem a nezdříml v přírodě nikdy jeho po
hodlným rozkošnickým snem: veliká myšlenková vroucnost a oprav
dovost, mužná a tvrdá vůle k pravdě zhorečnila jeho duchový zor a
nedala mu nikdy, ani na chvíli, zbloudili v tyto mlhy. Později, když
ztratil Boha, svět odbožštěný nyní pozbyl tím již rázem a navždy pro
něho pravého a vlastního půvabu a čáru. Básník ví nyní, že všecka
krása přírodní nemůže a nedovede mu ho nahradili, že jest jenom
“stín stínu” pravé krásy duchové, krásy nadhvězdné. (4) Ztráta “pevné
víry” a její “přečisté radosti” přeměnila mu celý svět a život, zvrátila
všecky jejich hodnoty; svět zdá se mu nyní “štěstí hrob” (5)člověk jest
odtud již jen “prvním zvířetem”, příroda “víc se neusmívá”, nesmrtel
nost jest přelud, hrob celá a jediná pravda. (6) Má ovšem i nyní chvíle,
kdy se mu zdá svět krásným, ale krása ta jest jen vnější zdaj; schází jí
hlubší smysl a podklad: “neb kam vzhlédnu, tam mně schází — tvář”,
rozuměj osobní božský život. (7)
A odtud přistupuje již k bezbrannému srdci básníkovu celá hrůza
životní a napíná je, beztak dráždivé a napjaté, v napětí trýznivější a
tróznivější; jako se skály na skálu vrhá je z antinomie v antonomii;
odtud již “jakás ruka před umdlelý zrak Vždy mi staví zoufalství jen
číši”, odtud “v ducha tma mi sype mrak a mrak”. Odtud začíná pro
něho stejná hrůza z noci i ze dne; z noci, neboť noc znamená mu skon
světla a dne a podobenství i předpověď poslední hrobové temnoty, a
ze dne, neboť “jestoty den” ničí jeho sny, (8) nejvlastnější vlastnictví
jeho zrazené duše; a z noci jasné právě jako z noci temné: (9) neboť
jasná noc mučivě a marně jej “vzhůru vábí” k jasným, čistým, nedo
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stupným hvězdám, k životnímu absolutnu, a temná noc jej “v hloubi
tiskne” připomínkou žaláře zemského a všeho zajetí v něm, i posmrt
ného ve zbytečném a bezesmyslném přerodu hmotných tvarů.
Nesmírnost prostoru nadzemského děsí nyní Máchu děsem jistě ji
ným než děsila Pascala, ale proto neméně intensivním; otřásá jeho duší,
zachvívá jeho srdcem mrazem zásvětným a vanem náboženským, třebas
již ztratil víru positivní. Několik kusů jeho lyriky z nejkrásnější, již
napsal — tak předem jedinečná “Noc” z “Básní rozmanitých” a některé
číslo z “Básni bez nadpisů” — vzniklo tváří v tvář tomuto tajemství, půl
hmotnému, půl duchovnému: právě že problém záhrobní nebyl zde
myšlen rozumově, aktem spekulativným, nýbrž jen nazírán intuitivně
a tušen za parnatou rouškou dojmů smyslových, zjihl zde nejprve ab
straktní theoretický mráz, jenž poutal tvorbu Máchovu, v ryze niternou
melodii básnickou. Stojí za to, povšímnouti si, jak až smyslově a hmot
ně cítí básník toto prostorné bezmezí, jak až nervově a pocitově na něj
naléhá a jej vybuřuje. Ve IV. kapitole “Návratu” “šírá temnota ochvívá
zemi” (10) jako vítr tvář; “hvězdy tuhnou” v obloze bledými stíny za
mřené “co světlušky v hrobce” (11) na sklonu noci před východem slunce
s tváře básníkovy “ranním žalem zbledlé" linou se slzy "chladněji vždy
na ustydlou ruku” a odtud klesají “v hlubokou korunku uchřadlého
květu srdce” a usínají zde pak "co perly přimražené' (12) zde celou sou
stavou přejemně spřízněných a odstíněných obrazů cítíš přímo hmotně
kosmický chladný dech a mráz!
Záhada záhrobní trýzní ovšem nyní soustavně již básníka; nepromýš
lí jí jen, nikoliv, prožívá ji v celé její bezmyslné antinomní hrůze, záro
veň tak monotonní i tak rozmanité a zakuklené tak přerůzně a pestře
jako sám život a jako život tak i obsažné i zároveň tajemně pusté a
prázdné. Skončí se všecko smrtí naráz? Jest hrob poslední slovo, koneč
ný, nezrušitelný klid a pokoj? Nebo žiješ i za hrobem a jak? Svou vůlí
nebo proti ní? A v jakém ustrojení? Snad jen hmotně v přetřídění látko
vém, v přerodu hmotných tvarů? Snad jako rostlina (“Květinou-li mne
životu navrátí?”) Nebo jest metempsychosa a budeš žíti znova jako
člověk? Všecky tyto možnosti a variace vyslovil Mácha ve své poesii a
promyslil je nejen intelektem, nikoliv: prožil celý vějíř a celou stupnici
citovou, nejrůznější záchvěvy hrůzy, děsu, únavy, mdloby, zoufání, jež
i přinášelo toto hloubání, i z nichž se zase vzájemně rodilo. Jak význam
né jest, že již mezi “prvotinami” Máchovými čte se krásná, hloubavě
přemítavá “Těžkomyslnost”, která zahrnuje celý problém a vyhrocuje
jej přímo s aforistickou úsečností, brachylogicky a elipticky, v nejostřej
ší dramatickou naléhavost. Jako ostrý meč měří všecky tyto stručné
otázky k srdci hrozné záhady; ráz na ráz jako údery motyky horníkovy,
kutající ve tmě, v šachtě srdce, v nervosním vytřeštěném spěchu dopa
dají tyto vzrušené otázky, aby byly nakonec přehlušeny zoufalým
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výkřikem beznaděje a touhy po zmaru, jejž vyráží ze sebe duše, zmučená
bezcílím života i smrti a zklamaná ve své touze, dobrati se světla v otázce
pro ni přímo bytostné. Básníka, oloupeného životem o všecky sny a iluse a proto těžkomyslného, odkazují lidé na nový život záhrobní; mládi,
které mu uprchlo zde, prožije tam prý znova. “Tiší mrtví?” — odpovídá
jim básník — “Ti že znovu žijí?” — Znovu žijí? — Vlastní vůlí svou? — Či
nuceně žíly jejich bijí? — Proti vůli v nové sny zas jdou?---- Za hroby
mám znovu mladost sníti? — Aby znovu její prchl stín? — Ó by mohl
navždy hrob mne krýti! — Věčně nic! V tvůj já se vrhu klín.”
Nač nový život, když bude opakováním tohoto života starého se vše
mi jeho bludy, klamy, ilusemi, se vší jeho pomíjivostí? Nebylo by pak
dáti přednost “věčnému nic”? Kde jest smysl života? Kde smysl smrti?
Jaký účel znovuzrození? Jaký důvod zmaru? takové otázky jsou podlo
ženy básnickým koncepcím Máchovým. Má chvíle, kdy primitivná na
děje splývá vjedno s primitivným zoufalstvím, kdy básníku, zklamané
mu nebo unavenému životem, chce se prostě spáti a v nichž touží po
hrobě jako po útočišti z životního neklidu, trudu a rozrušení: “tam jest
pokoj, tam ti bude volně.” (13) A má jiné chvíle, kdy cítí zemi jako
nenáviděné vězení a sebe jako zajatce jejího, poutaného jí snad na věky
a propuštěného jí snad jen k občasnému a nedokonalenému životu
v hmotných proměnách a postavách —tak v “Noci” z Rozličných básní.
A jiné chvíle, kdy vidí obdobu mezi osudem jejím a osudem svým, kdy
v osudu jejím vidí jen vystupňovanou a vyhrocenou bídu svou a kdy
soucit s ní jej jímá, ano kdy “tvor tvůj po tobě se plazící pro tebe si
zoufá”: jako člověk pobíhá po zemi bezcílně za marnou touhou, tak
bezcílně, “smutně skučíc”, “jakoby smutný svůj oplakávala osud” letí
prostorem bezmezným bezcílně země; a jako ona jest vězením člověku,
tak jest jí “šírá obloha jen velký hrob”, a osud její o to jest bědnější osu
du lidského, že jí není “vysvobození žádného”: “nás jednotlivých tvorů
jednotlivý jest žal — lůno tvé nám vrátí poklid — tvůj všeobecný nezná
ukončení žádného.” (14) A zase jiné chvíle, kdy v hrůze konečného zma
ru nebo tváří v tvář vší nejistotě záhrobní vine se v lásce k zemi jako
k matce, jako k jedinému pevnému bodu v chaotickém mraku obklopu
jícím jej odevšad, jako k jediné skutečnosti, “jediné vlasti”, jedinému
životnímu statku a kladu, na němž je možno spočinouti — tak v III.
zpěvu “Máje”: “Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou,
zemi milovanou, Kolébku mou i hrob můj, matku mou, Vlast jedinou i
v dědictví mi danou. Šírou tu zemi, zemi jedinou.” Ajiné posléze, prcha
vé a tápavé, v nichž toužil zniknouti všeho zmatku a trudu prostým
pokořením se vůli Boží. (15)
Přímo teoreticky zabral se v záhadu záhrobní a metempsychickou
Mácha v “Krkonošské pouti”. Ani bystrá analysa Arne Novákova, kte
rá právem vypjala tuto prózu z “Obrazů ze života mého”, učlenila ji
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vývojově mezi “Mnicha” a “Máj” a vystopovala šťastně její genesi a roz
lišila jednotlivé vrstvy její skladby, nepřiblížila jí mému srdci a neza
chránila pro mne této mrazivé alegorie, v níž pesimismus Máchův
skreslil se sám v karikaturu: jest to nejabstraktnější, nejčernější, nej
mrazivější a nejméně tvárné dílo Máchovo, nejasné ne tak myšlenkově
jako básnicky, poněvadž neorganické a nejednotné v koncepci a nejvíce
vychýlené od intuitivného ohniska tepelného a světelného. “Krkonoš
ská pout” není vizí, nýbrž můrou Máchovou, jako jest můrou “Mnich”.
Záhrobní osud lidský jest zde pojat dvojitě. Jedni mniši fantomatického kláštera na temeni Sněžky odmítají všecko oživení, byť sebekratší,
a zmírají tedy a bývají pohřbíváni navždy: “tak zošklivilo se jim živo
bytí i jednodenní v celém roce a raději spáti chtějí sen nepřespaný”; ale
ani toto rozřešení životního osudu lidského věčným spánkem není patr
ně záviděníhodné: “bledá tvář i v smrti jakousi hroznou jevila nespoko
jenost”. Druzí procitají jednou ročně k jednodennímu mrákotnému
a mátožnému quasiživotu, v němž jsou jako stíny zmítáni a honěni bezvolně větrem, aby se večer volky nevolky s projevy zoufalství vrátili do
síně klášterní a ztuhli znova na rok a po roce znova prožívali týž jepico
vý, neplodný a marný děj, jakousi pitvornou parodii vzkříšení, a tak in
infinitum “až do skonání světa”. Logickým sice, ale proto ne ještě bás
nicky silným doslovem této zoufale marné vize jest alegorická apotheo
sa sebevraždy. Poutník sám zestaral; alegorická postava ženská, která
před ním se vznášela a ukazovala bezmocně tuhnoucí rukou buď ke kří
ži strmícímu na vrcholku Sněžčině nebo k luně terčovitě za ním roze
střené — patrně představitelka víry nebo poesie — proměnila se v šedého
starce, patrně v representanta filosofie, která jako Hegelova sova vylétá
až za soumraku ve svět již odbožštěný a zestřízlivělý. A tento filosofický
hegelovský kmet poučí poutníka, jak roztíti zlý osudový uzel: ukáže
v “temný průchod” ze vší životní tísně, rozevřený v bílé pěně horské
řeky.
“Krkonošská pout” jest kritickým bodem ve vývoji Máchovy tvorby
básnické i Máchova názoru světového a životního. Zde jest napětí jeho
ne srdce, nýbrž ducha největší, zde trpí disonancemi nejpříkřejšími, jež
není možno již stupňovali leč v šílenství a v absurdnost; zde jest cele
obětí svého dialektického procesu a proto básnická kořist jeho jest zde
nejmenší a nejpochybnější. Na štěstí nalezl Mácha východisko, nebo
správně řečeno počínal hledati a nalézati východisko z těchto rozporů,
z těchto dialektických antinomií, z této básnické pouště; a nalezl je
v tom, v čem je nalezla řada velkých tvůrčích duchů před ním: v čemsi
nadlogickém a nadracionálném: v plodném a smělém hnutí svého srdce,
v mravní odvaze a v mravním počinu své duše. Po “Krkonošské pout”,
po “Mnichu”, v posledních třech létech jeho života, prochází Máchovo
nitro změnou, která není méně závažná proto, že ji postřehuje jen bystrý
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zrak z některých nápovědí; zřetel jeho až posud výlučně obrácený
k vlastnímu já a zaujatý jedině starostmi o vlastní neblahý osud a na něj
soustředěný — v četných obměnách hude až dotud Mácha nejsobečtější
píseň o tom, jak oklamal a podvedl jej život o sny jeho mládí a jak proto
jest a bude nesmiřitelný jeho nenávistník — rozšiřuje se nyní a zabírá
i vnější svět, své bližní, své spolutvory. Počíná viděti v nich druhy svého
neštěstí, oběti stejné sudby a počíná soucítili s nimi a milovati je. Dostu
puje první slabé objektivace, první vnitřní harmonie, byť přechodné a
prchavé — a sladkou nesmrtelnou žní této první krátké šťastné a mi
lostné pohody niterné, velkodušného hnutí a počinu jeho srdce jest
“Máj”.
Několik zlomků prózových a sám “Máj” pozorně čtený dovolují nám
usuzovali, že Mácha v posledních létech svého života procházel týmž
procesem nebo směřoval alespoň k témuž procesu, který dovršili jiní
dva velicí básničtí pesimisté. Leopardi a Vigny. Leopardi v“Kručince”
samou logikou své filosofìa dell'infelicità dobral se kladu, soucitu a
lásky: pochopil, že jest třeba milovati lidi ohrožené stejným zákonem
zmaru a nicoty — “tutti fra se confederati estima gli uomini, e tutti
abbracia con vero amor” — a postulovali tak, byť marně, stav vyššího a
lepšího ustrojení životního i světového. A Vigny obrátiv se navždy od
necitelného, třebas sebevelkolepějšího kosmu, od nádherné, ale nelí
tostné a lhostejné přírody, od divadla vnějškové krásy a síly, prichýlil
se navždy svou láskou ke křehkému člověku, který míjí a nezanechává
ani stínu na nevděčné zemi, jehož dílo stírá nepřátelský čas a stopy
zametá lhostejná příroda. Máme plné právo domnívali se, že k stejným
závěrům směřoval Mácha.
V Deníku, psaném v letech 1833-35, čte se tento významný fragment:
“Já miluju květinu, že uvadne, zvíře — poněvadž pojde — člověka, že
zemře a nebude, poněvadž cítí, že zhyne na vždy; já miluju — více než
miluju —já se kořím Bohu,poněvadž není. (16) Každý člověk by miloval
druhého, kdyby mu rozuměl, kdyby v něj mohl nahlédnouti leč — ”(!7)
Jak nevzpomenout tu slavného verše Vignyho z “Maison du berger”:
“Aimez ce que jamais on ne verrà deux fois”? Spříznění jeho s deníko
vým zlomkem Máchovým jest bytostné. Nejsou tyto řádky Máchovy
inspirovány soucitem lidským, právě jako vesmírný soucit diktoval mu
poslední kapitolu “Návratu”? A v “Máji” rozrazil již cele, byť jen na
chvíli, teplý světelný paprsek studenou abstraktní metafysickou mlhu.
Nová Máchova láska k zemi plně se tu po prvé projevila a vyslovila;
s krásným teplem právě básnickým a se svěžím mladým smyslem pro
skutečnost zcela nově získaným cítí zde po prvé zemi jako “jedinou
svou vlast” a jediné své dědictví, jako jedinou jistotu a jediný životní
klad. A ještě druhé stejně závažné, ne-li závažnější novum, které uka
zuje na vnitřní přerod: žaloval-li posud ve svém díle básnickém Mácha
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jen na to, že byly zklamány a životem zrazeny jeho dětinné sny příštího
štěstí životního, zde po prvé — a na to není možno upozornili s dosta
tečným důrazem — vyvrcholuje celá skladba v zoufalství oklamané lás
ky, to jest možnosti působiti a tvořiti. “Bez konce láskaje!” — Zklamánať láska má!” tímto veršem rozkleslým v krajní dramatickou dichoto
mii a prorytým propastí prázdna a mlčení, tímto veršem rozeklaným
v zoufalou šíři dvou ramen marně rozpjatých, jež touží obejmouti svět
a život, tímto veršem zavřel Mácha jako posledním svorníkem podzem
ní klenbu svého “Máje”. Do něho zaklel všecky disonance své minulosti
v nejčistší, přetavené podstatě a překlenul je zde poprvé a naposledy ne
již beznadějí čiré tmy a čiré zoufalé negace, nýbrž hrdým mužným
mlčením, které bylo nejen výčitkou minulosti, nýbrž zároveň i otázkou
položenou budoucnosti.
Tato zklamaná bezkonečná láska nebyla láska programová, nebyl to
spekulativný člen dialektický — naopak, tato bezkonečná láska jest
při světovém názoru a životní soustavě Máchově nelogická a irracionálná, ale právě tím a právě proto jest nade všecko cenná mravně i básnic
ky. Jest to první rozhodné vítězství života a poesie nad dialektikou
mozku zapředeného v zlou šedou pavoučí síť abstraktního rozumářství
a dusícího se v ní.
** * * *

Velkostí Máchovou jest a bude již, že byl statečný a silný i v zoufal
ství: nezavíral očí před rozpory nitra a světa, života a touhy, skutečnosti
a ideálu; neumenšoval jich uměle, nebarvil na růžovo, co bylo černé;
nevyplňoval parami a mlhami propastí; neklamal sebe a neklamal ani
druhých. Jeho názor na život empirický byl věcně střízlivý a přísný, a
právě v této přísností byly počátky velkosti a zárodky nové monumen
tálnosti a nového stylu; zrak jeho, záhy zvyklý nésti se za ryzí zákon
ností ideovou a snovou, nemohl neviděti nedostatků skutečnosti jevové,
a duše, rušená jimi a sužovaná jimi ve své touze po dokonalosti a celosti,
nemohla býti k nim shovívavá.
Kde jiní, tupí, necítili disonancí, ukrytých v realitě jevové, nebo kde
jiní, svědomí méně jemného, vylhávali sobě i jiným lad a krásu, kde jiní
s ochotnou ilusivností opíjeli se nadějemi, tam všude Máchův ozbrojený
dobyvatelský pohled pronikal k jádru věci a odkrýval je, ať komu libo
nebo nic. Mácha byl nadán nevšedním darem pozorovatelským, ne ve
smyslu vnějškově popisném, ani ve smyslu hmotné přesnosti a správ
nosti, nýbrž ve smyslu duchového vidu a zoru.
Básnické dílo Máchovo jest prostoupeno celé dualismem sporů a
protiv, dialektikou vnější i vnitřní, koncepce i stylu, látky i výrazu.
Dualism tento odkázal k harmonisaci vyšší a vyšší, jemnější a jemnější
a vroucnější a vroucnější Mácha svým nástupcům a dědicům, svým
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“učencům”, jak praví ve své sebevědomé apostrofě domácích sudičů:
“Aniž křičte, že vám stavbu bořím”; byl to odkaz celého duchového
výboje moderní české poezie, odkaz života i smrti.
Ale kupodivu: větve a pruty, které vázala silná pěst Máchova, byťjen
vnějškově a jen na chvíle, rozrostly se následovníkům v samostatné
protichůdné kmeny. V tom byl ovšem jen důsledek nutnosti vývojové
a jejího rozlišujícího zákona. Ale nenašel se již tvůrčí duch tak silný,
který by dokázal ve své době a ve svém díle toho, čeho dokázal šesta
dvacítiletý Mácha v tvorbě své, totiž aby objal a spojil, byť na chvíli,
tento temný var a svár sil jako mohutná amfora krásně klenutých boků
a neroztrhl se jím, aby slil, byťjen na minutu, tyto všecky hřbety a pro
pasti v jedinou hladinu okeánské síly a veleby, v níž by se účastnily
země i nebe, peklo i ráj stejným dílem, to jest již český osud básnický
a bezděčné dostiučinění Máchovu velkému stínu.
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Z poznámek pro čtenáře Havlových esejů
Jan Vladislav, Paříž

"Ve svém psaní," připomněl Václav Havel nedávno znovu a výslovně,
"jsem vždycky vycházel z toho, co znám: ze své zkušenosti s tím světem,
v němž já žiju, a ze své zkušenosti se sebou samým. Vždycky jsem psal
zkrátka o tom, čím žiju, co vidím, co mne zajímá a trápí — vycházet z
něčeho jiného bych snad ani neuměl. Vždycky jsem ale při svém psaní
doufal, že svědectvím o určité konkrétní zkušenosti světa se dotknu
čehosi obecně lidského, že to konkrétní je jen cestou a způsobem, jak
vypovídat o lidském bytí vůbec, o člověku v dnešním světě, o krizi soudo
bého lidství — tedy o něčem, co se tak či onak dotýká všech.”
Když Václav Havel psal tyto řádky, měl na mysli především svou di
vadelní tvorbu a obracel se především k příštím inscenátorům své nové
hry Largo desolato. Ale její autor není jen dramatik; i když se tomu
brání a co chvíli zdůrazňuje, že není filozof a že jeho ctižádostí není
“budovat nějaký pojmově závazný systém”, Václav Havel je dnes nepo
chybně také jedním z představitelů českého nezávislého myšlení, a to
myšlení založeného na konkrétních, osobních zkušenostech člověka,
který volil tu nejnesnadnější svobodu, svobodu žít a myslet po svém ve
své vlastní zemi. A tak jeho úvaha o prvotním východisku jeho psaní
charakterizuje nejen základní ráz jeho dramatických prací, ale také
zcela osobitý rys druhé poloviny jeho díla, jeho esejů, jejichž počet
a význam neustále roste.
U dramatického autora, jako je Václav Havel, žijícího v zemi, jako
je Československo, je takový vývoj docela pochopitelný. Ve světě, kde
divadlo, společenské umění par excellence, nemůže už dlouhá léta, ba
desítiletí, vykonávat svou základní funkci všeobecně a stále obnovova
né katarze, je povážlivě ohrožena také sama raison ďétre dramatikovy
práce, a Havel si toto ohrožení uvědomil na základě osobní zkušenosti
zvlášť brzy a zvlášť ostře. Věděl odedávna z vlastní praxe nejen, že
“divadlo je ze všech uměleckých žánrů nejtěsněji vklíněno do konkrét
ního prostoru a času”, ale také že dramatik bez divadla je “něco jako
pták bez hnízda; je zbaven svého nejvlastnějšího domova, živné půdy
onoho společenského ‘tady a teď‘, z něhož a do něhož píše, skrze něž
jeho práce teprve ožívá a stává se sama sebou, jímž se bezprostředně
živí a bez něhož jako by téměř ztrácela smysl.”
Aby mohl hájit ohrožený smysl své práce a vlastně své existence, aby
mohl reagovat na svízelnou situaci umlčovaných umělců, která je pro
dramatika vzhledem k povaze jeho tvorby ještě svízelnější, krátce aby
nebyl odkázán jen na svůj autentický, ale také nejistý nástroj, psaní
her, divadelní autor je dnes v jistých zemích, k nimž patří i Havlova
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vlast, nucen hledat ještě další možnosti, jak říci své slovo. To je nepo
chybně jeden z hlavních důvodů, proč se i Václav Havel už léta znovu a
znovu vrací k otevřené, volné, proteovské formě eseje, která mu dává
možnost, aby se ke svému publiku zejména v kruzích české a slovenské
neoficiální kultury, ale i mimo ni a také v zahraničí, obracel přímo, bez
prostřednictví oné složité a nejisté mašinérie, již je v mnoha režimech
divadlo a vůbec každé masové medium, řízené, kontrolované a cenzu
rované mocí.
To jistě neznamená, že by snad Havel rezignoval na divadlo; jeho
nedávné hry, tragikomické Largo desolato a faustovské Pokoušení
ukazují, že je tomu právě naopak, že divadlo pro něho zůstává i nadále
nejen středem jeho životního zájmu, ale také privilegovaným místem
k výpovědi o tom, “co se tak či onak týká všech”. A zrovna tak se nedá
říci, že českého dramatika zaujaly možnosti eseje teprve v poslední době;
vyzkoušel si je se zdarem už v 60. letech, souběžně se svými prvními
hrami. Je však nepochybné, že počet a význam jeho eseji vzrostl právě
v 70. a 80. letech, v době postupující normalizace, ale také přibývajících
zkušeností s novou mocí a jejím nepřiznaným, byť stále důslednějším a
také hrozivějším úsilím vymazat individuální i národní identitu Čechů
a Slováků.
Právě v tomto kontextu dostala řada Havlových esejů novou, často
až manifestační dimenzi. Jeho Otevřený dopis prezidentu Husákovi (o
entropii v politice) z r. 1975 znamenal nepochybně jeden z mezníků
v historii české duchovní rezistence 70. let a předznamenal její vyvrcho
lení, jímž bylo Prohlášení Charty 77. A bylo jen přirozené, že k inspirátorům tohoto Prohlášení a k prvním mluvčím hnutí Charty 77 patřil
také Václav Havel: i to vyplývalo z jeho postoje, postoje člověka, který
se ve svém myšlení a psaní, ve svých hrách tak jako v esejích, snaží dů
sledně odpovídat na konkrétní, osobní zkušenost se světem a sebou
samým.
Zkušenost, o niž jde, není ovšem jen cosi trpného, cosi, co přichází
samo; není to jen cosi, co se týká pouhého vědomí. Je to také, ne-li
především, cosi, co přivoláváme, co si připravujeme do značné míry my
sami svým souhlasem či nesouhlasem se světem, v němž žijeme; je to
cosi, co zavazuje naše svědomí. Václav Havel o tom hovoří podrobně
v dalším důležitém eseji Moc bezmocných z r. 1978; ústředním tématem
této rozsáhlé úvahy je otázka života v pravdě a vyšší odpovědnosti každé
ho jednotlivce kdekoli na světě, ale zejména tam, kde je identita člověka
ohrožena nejvíc, a to nejen mocí, ale také jím samým. Ani tentokrát to
není pouhá abstraktní spekulace na staré téma; i tentokrát máme před
sebou především naléhavé svědectví o určité konkrétní zkušenosti světa,
tak jak ji v 70. letech prožívali — a dodnes prožívají — v Českosloven
sku prakticky všichni. Autor Moci bezmocných ji pouze popsal a shrnul,
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aby ukázal, k čemu vede, případně k čemu zavazuje, a to nejen ty, kdo jí
prošli, ale i všechny ostatní: i tentokrát jde o esej, to znamená pokus do
tknout se pomocí konkrétního svědectví “čehosi obecně lidského” a
“vypovídat o lidském bytí vůbec, o člověku v dnešním světě, o krizi
soudobého lidství“.
Konkrétní zkušenost světa a konkrétní svědectví o ní se však platí.
Potvrzuje to i zcela zběžné curriculum vitae Václava Havla, “třídní”
ostrakismus, který mu v mládí nedovolil ani řádně vystudovat, dlouho
dobé šikanování, které se během normalizace změnilo ve vyslovené
pronásledování, dva procesy, které proti němu vedl režim, trest čtyř a
půl roku vězení, z kterého odpykal tři roky a osm měsíců, než byl těžce
nemocný v březnu 1983 podmínečně propuštěn. V zemích jako dnešní
Československo jsou ovšem podobné příběhy spíš banální než výjimeč
né a mají význam především pro osobní historii postižených. U Václava
Havla však poznamenaly hluboce nejen jeho život, ale také a především
jeho dílo, a to tím, že znovu a znovu obnovovaly autorovu konkrétní
zkušenost se světem a sebou samým, zkušenost, která způsobuje, že vý
chodisko — a také cíl — všeho jeho psaní, mám na mysli teď zejména
jeho eseje, není nikdy ryze spekulativní nebo abstraktní. Naopak, i když
nejsou prostě autobiografické, jeho eseje jsou vždy úzce spjaty s osob
ním prožitkem a taky to neváhají výslovně připomenout, jak se snadno
přesvědčíme při četbě jeho Politiky a svědomí nebo Thrillery, i když
nemají nic z rétoriky, Havlovy eseje odpovídají neobyčejně výmluvně,
naléhavě a přitom vždy konkrétně na neméně konkrétní a neméně nalé
havé a výmluvné výzvy světa, ve kterém žijeme.
V té části světa, ve které žije Václav Havel, dostávají ovšem všechny
takové výzvy i odpovědi na ně nevyhnutelně politický přízvuk. Byli
bychom však na omylu, kdybychom jeho eseje redukovali jen na tuto
nahodilou a příležitostnou složku. I když vycházejí zcela přirozeně
z konkrétních okolností jisté doby a jisté země, i když pochopitelně rea
gují na specifické situace podmíněné jistým režimem, úvahy českého
autora mají mnohem širší dosah a hlubší zaměření. V tomto smyslu
o nich platí, co Havel nedávno napsal o svých hrách: “Kdyby mé hry
byly považovány za pouhý dokument o určitém sociálním nebo spole
čenském systému, považoval bych to za autorský neúspěch; pokud jim
bylo naopak rozuměno prostě jako zprávě o člověku nebo zprávě o světě,
považoval jsem to za svůj úspěch.”
S Havlovými esejemi je tomu v podstatě také tak. Ani v nich nám
autor nenabízí “pouhý dokument o určitém sociálním nebo společen
ském systému”; i v nich jde především o stále pokračující úvahu “o tíži
lidského bytí; o těžkosti zápasu člověka o svou identitu s neosobní mocí,
která mu ji chce vzít; o podivném rozporu mezi skutečnými možnostmi
člověka a rolí, kterou mu jeho prostředí, osud i jeho vlastní práce při
32

soudily; o tom, jak snadno lze teoreticky vědět, jak žít, ale jak těžké je
opravdu tak žít; o tragické nemožnosti, aby si porozuměli i lidé, kteří to
navzájem myslí se sebou dobře; o lidské samotě, strachu a zbabělosti;
atd., atd. — a posléze ovšem (a to hlavně) o tragicko-komické a absurd
ní dimenzi všech těchto témat”. Kdybychom nevěděli, že tyto poznám
ky byly psány pro inscenátory hry Largo desolato z r. 1984, mohli by
chom je pokládat docela dobře za komentář k některé eseji, jako napří
klad Politika a svědomí, napsané počátkem téhož roku.
Svým způsobem představují Havlova dramata a eseje dva aspekty
jedné a téže “věci”: zatímco v hrách jsou připomenutá základní témata
nazírána a pojednávána abych tak řekl zevnitř a tvoří podle autorovy
vlastní charakteristiky “jakousi hudební úvahu o tíži lidského bytí”,
v esejích jsou tato témata nazírána a analyzována spíš zvenčí v jakési
klinické úvaze, která je zároveň naléhavou výzvou k mravnímu obro
zení, k onomu “životu v pravdě”, o němž se hovoří v Moci bezmocných,
k “návratu člověka k sobě samému a ke své odpovědnosti za svět” a
k prosazování “politiky jako praktikované mravnosti”, jak je o tom řeč
v Politice a svědomí.
"Výzvy, které se ozývají z Havlových úvah, budou možná leckomu
připadat naivní, nereálné, chimérické, zvláště v konfrontaci s tou podo
bou dnešního světa, která je tak sugestivně vylíčena v eseji Thriller,
v každém případě je však jejich povaha taková, že by sotva mohly mít v
dohledné době viditelné výsledky, o politickém úspěchu ani nemluvě.
Autor Politiky a svědomí to dobře ví a dokonce to sám připomíná; ale
právě tak připomíná i něco jiného, a to neobyčejně důležitou a prověře
nou zkušenost, která ukazuje, že i v dnešním světě “jediný zdánlivě bez
mocný člověk, který se odváží nahlas zvolat pravdivé slovo a který
celou svou osobou a celým svým životem za ním stojí a je připraven za
ně tvrdě zaplatit, má kupodivu větší moc, byť by byl formálně jakkoli
bezprávný, než v jiných podmínkách tisíce anonymních voličů”.
Český autor v této souvislosti uvádí ke konci svého eseje dva příklady,
Alexandra Solženicyna a Jana Patočku. Řada by se snadno dala doplnit
ještě dalšími jmény, nepochybně také Havlovým.
Jistě, Václav Havel není a nechce být filozofem, budujícím “pojmově
závazné systémy”; je to však nepochybně autor, jehož myšlení a ko
nání se vyznačuje něčím, co bych nejraději nazval železnou logikou,
kdyby to nebylo cosi tak živého, organického a niterného. Ale ať už to
nazveme jakkoli, je to zřejmě cosi velmi náročného, ba neúprosného,
cosi, co ho nutí vydávat se znovu a znovu od konkrétní, osobní zkuše
nosti se světem a sebou samým ke konkrétní, osobní reflexi toho všeho
a ke konkrétnímu, vlastnímu svědomí. To je v hrubé zkratce řetěz hlav
ních témat Havlova myšlení; na jeho konci je pak téma konkrétní, osob
ní odpovědnosti, odpovědnosti, kterou člověk nese, ale i volí — a také
platí — jako svůj osud.
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Téma odpovědnosti jako osudu patří možná v Havlově myšlení k nejpříznačnějším, nejosobitějším a zdá se i nejosobnějším. Ozvalo se vý
slovně zejména v eseji, ve kterém český dramatik představuje zahranič
ním čtenářům poslední román Ludvíka Vaculíka, jednoho z těch, kteří
rovněž volili tu nejnesnadnější svobodu, jakou si lze představit. Právě
tato svoboda, svoboda žít a myslet po svém ve své vlastní zemi, je také
hlavním, i když nepojmenovaným protagonistou Vaculíkova románu
Český snář, o němž Havel píše a z něhož vychází, když načrtává port
rét svého přítele. Ale každý portrét, jak víme, je vždy také autoprotrétem, a to platí i o Havlově skice k podobizně Ludvíka Vaculíka: i když
to jistě nebyl záměr, je nepochybné, že v ní obzvlášť zdůraznil rysy
charakterizující také, ba především jeho vlastní příběh'.
"Český snář se z tohoto hlediska jeví jako román o odpovědnosti,
vůli a osudu; o odpovědnosti, která je — lze-li to tak říct — silnější než
vůle; o tragice osudu, vyrůstajícího z odpovědnosti; o marnosti všech
pokusů člověka vysvobodit se z role, do níž ho jeho odpovědnost
uvrhla; o odpovědnosti jako osudu.”
Odpovědnost jako osud; lepší devizu bychom pro Václava Havla sotva
našli.
Květen - srpen 1986

Stanislav Kolíbal: Osten [7969]
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Havlíček, Custine a Haxthausen
Michael Henry Heim, Los Angeles
Cestopisy došly v Evropě obliby tehdy, kdy neoklasicismus se svými
internacionalistickými tendencemi začal vycházet z módy. Podle neo
klasicismu existuje jediné lidstvo a národnostní rozdíly jsou nahodilé.
Corneille a Racine lokalizují svoje hry v čase a prostoru co možná vzdá
leném od Francie 17. století, jen aby jejich obecenstvo pochopilo po
selství dané tragedie v pojmech co nejobecnějších. Pope píše "An Essay
on Man” o abstraktním člověku a definuje “opravdovou duchaplnosť’
jako “myšlenku, která se často vyskytuje”, jako to, co všichni vědí, “ale
co nikdy nebylo řečeno tak dobře” (“what oft was thought but ne'er so
well expressed"). Romantismus naproti tomu zdůrazňuje individualitu,
specifičnost každého člověka a tedy i každého národa. Herderova sbír
ka lidových písní Stimmen der Völker in Liedern, která měla takový
vliv, je typická pro směr, jenž uvedl cestopisy do módy.
Když líčení cest po západní Evropě bylo na trhu víc než dost, pozor
nost se obrátila k Rusku. Rusko bylo jasně vymezený, ale málo známý a
tudíž exotický národní celek. Nejpozoruhodnějším cestopisem té doby
je La Russie en 1839 z pera markýze de Custine.
Astolphe Louis Léonor, Marquis de Custine se narodil roku 1790
jako syn zámožného otce a matky ze starého šlechtického rodu. Období
teroru ho připravilo o otce i děda. Jeho matka, kterou celá Paříž znala
jako hlavní hrdinku románu Delphine od paní de Staël, vychovávala
chlapce za pomoci svého milence Chateaubrianda. Protože Chateau
briand byl nejen spisovatelem, nýbrž i státníkem, žil Custine v těsné
blízkosti významných diplomatických i literárních osobností. (Talleyrand ho například vzal jako svého pobočníka na Vídeňský kongres.)
Rusko Custine navštívil, když mu bylo čtyřicet devět let. Pohyboval se
v nejvyšších kruzích. Jako vlivného představitele šlechty nejvlivnější
země na světě přijal ho v soukromé audienci sám car. Navzdory tomu se
Custine po desetitýdenním pobytu vrátil zděšen tyranií, kterou v Rusku
shlédl. Jeho rozhovor s carem, stejně jako rozhovory se všemi jeho hos
titeli, se točily kolem role šlechty v současné evropské společnosti. Cus
tine odjel do Ruska, aby “hledal důvody proti reprezentativní vládě”,
a vrátil se jako “stoupenec ústav”. (1) Kniha o jeho ruských zkušenos
tech se v Evropě záhy stala módní novinkou číslo jedna.
Jen jeden z cestopisů té doby způsobil podobný rozruch — Studien
über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländli
chen Einrichtungen Russlands, jehož autorem je baron August von
Haxthausen. Podobně jako Custine i Haxthausen navštívil Rusko
s úmyslem najít tradiční hodnoty, o nichž si myslel, že by byly s to zasta
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vit příval revoluce. Haxthausen se narodil ve Vestfálsku o dva roky
později než Custine a také jeho život ovlivnila francouzská revoluce a
její následky. V roce 1807 vytvořil Napoleon království vestfálské a na
trůn dosadil svého mladšího bratra Jerôma. O pět let později došlo
k povstání vestfálského rolnictva. Haxthausen, nasáklý ovzduším ně
meckého romantismu (on i jeho sestra spolupracovali s bratry Grimmovými a sbírali lidové písně a pohádky), viděl v tomto povstání ránu ci
zímu vetřelci. Udělilo ji rolnictvo, které bylo z celého obyvatelstva
cizí krví a cizími mravy poskvrněno nejméně a bylo tedy ryze německé.
Rolnictvem se Haxthausen zabýval po celý život, specializuje se na
právní stránku pozemkové držby.
Jeho zájem o Rusko pochází z konce třicátých let a počátku čtyřicá
tých let, kdy zkoumá pozůstatky slovanských zemědělských obščin
v Pomořanech. Roku 1842 píše, že obščiny (Gemeinden) by mohly slou
žit jako jakési “nárazníky” jak mezi jednotlivcem a společností, tak
mezi jednotlivými stavy. (2) Aby získal víc informací, vydal se na cestu
do největšího slovanského státu, kde zůstal po celý rok. Také on se set
kal s carem, který se na základě této audience rozhodl financovat ně
mecké vydání výsledků výzkumu. Pro Haxthausena byla jeho cesta
a pobyt v Rusku rousseauovským výletem zpátky k pramenům. Do
Vestfálska se vrátil zcela spokojen. Jeho studie je plná diagramů a vý
počtů; oproti Custinovi je mnohem vědečtější. Kniha byla přijata dobře.
V žádném případě se však Haxthausenovo Pojednání o Rusku nestalo
oblíbenou četbou evropské elity, jako tomu bylo v případě Custinova
Ruska. V ruských dějinách sehrálo ovšem svou roli už jenom proto,
že vyneslo na povrch otázku nevolnictví v době, kdy v domácím tisku
cenzura jakoukoliv zmínku o zrušení nevolnictví zakázala.
Nezdá se, že by se Havlíčkovi dostala do ruky kterákoliv z těchto
dvou publikací. Rusko v roce 1839 vyšlo sice vzápětí po jeho příjezdu
do Moskvy, ale to, že by zde mohlo vyjít nebo se jenom číst, nepřipadalo
samozřejmě v úvahu. V dubnu a pak znovu v prosinci 1843 významné
německé noviny Augsburger Allgemeine Zeitung, jež Havlíček za svého
pobytu v Rusku pravidelně sledoval, přinesly zprávu o Custinově knize
a uveřejnily z ní výňatky. Kniha totiž vyšla v německém překladu brzy
po původním francouzském vydání. Avšak Havlíček sám si stěžoval na
přísnost cenzury právě s ohledem na Augsburger Allgemeine Zeitung
a pravděpodobnost, že by ruská cenzura pustila byťi malou zprávičku o
Custinovi, je velice nízká. (3) Když se Havlíček vrátil do Čech, senzace,
která z počátku obklopovala Custinovu knihu, utichla. Kromě toho se
brzy na to objevily první dva díly Haxthausenových Pojednání o Rus
ku. Proč Havlíček přechází Haxthausenovu studii mlčením? Důvodem
může být jen to, že Haxthausenem prostě pohrdal. Haxthausenův po
byt v Rusku se totiž do značné míry kryl s jeho vlastním a německý
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baron upoutal jeho pozornost již v Moskvě. Jak Havlíček, tak jeden
z jeho ruských dobrodinců, přední historik M. P. Pogodin se domníva
li, že Haxthausena finančně podporuje car. Ve skutečnosti však Haxt
hausen — za vydatné pomoci německých odběratelů jeho studie —
hradil své výlohy sám. Car Mikuláš přispěl jen na náklady spojené s tis
kem. “Musí přece mít nějaké tajné poslání,” píše Pogodin. “Co se tady
vůbec může naučit? Vždyť ani neumí rusky.” (4)
Havlíček rusky uměl, ale neměl ani Custinovu znalost velkého světa
ani Haxthausenovu odbornou průpravu. Byl příslušníkem utiskované
ho národa a psal jazykem, který po téměř dvousetleté přestávce začínal
znovu fungovat jako prostředek literárního vyjadřování. Společensky
byl nízkého původu a přestože se za svého pobytu v Rusku stýkal s aris
tokracií (sám ostatně v různých souvislostech naznačuje, že v Rusku
stačí být cizincem, aby člověk získal přístup k aristokracii), stýkal se s ní
jako vychovatel, tedy jako služebník. Nadto se mu dostalo příležitosti
vydat se na cestu do Ruska ne ve zralém věku, ale když mu bylo jedena
dvacet let. Jak se tedy Havlíčkovy názory liší od názorů Custinových
a Haxthausenových?
Havlíček i Haxthausen se vypravili do Ruska v naději, že tam najdou
jisté starobylé slovanské instituce neporušené, ve vší jejich původní slá
vě. Haxthausen se však zajímal o tzv. obščinu, samosprávnou země
dělskou jednotku, o níž se domníval, že původně pocházela z “rozšířené
patriarchální rodiny” a že si až do 19. století formu rodiny podržela,
protože byla “založena na kolektivním majetku a byla vedena stařeši
nou”. (5) Ještě před odjezdem z vlasti tedy Haxthausen přesně věděl,
jakých výsledků chce dosáhnout. Není překvapivé, že jich opravdu
dosáhl. Jako pravý vědec pečlivě všechno zaznamenával, ale jeho pozo
rování byla přece jen předem omezená cílem, který si vytkl. Viděl to, co
mu bylo třeba vidět, aby zdůraznil, že by Evropa mohla převzít jasně
určenou hierachickou strukturu ruské obščiny a zabránit tak dalším re
volucím.
Havlíček žádné zvláštní záměry neměl a tak postupoval úplně jinak.
Místo aby zaznamenával suchá fakta, zapisoval si anekdoty, vtipy,
útržky rozhovorů, obchodní vývěsky, letmé dojmy všeho druhu. Po
známka v jeho zápisníku říká někdy víc než Haxthausenovy údaje na
mnoha stranách: “Rusové rádi jmenují chlapství (nevolnictví) patriarchaľnaja vlasť. ” (6) Havlíček také přišel do Ruska příznivě nakloněn
svým hostitelům, ale zkušenost, kterou tam získal, ho přivedla ke změně
postoje. Z Prahy odešel jako romantik; z Moskvy se vrátil jako realista.
Custine se též vypravil do Ruska optimisticky naladěn: nejenomže
se Rusko vyhnulo rovnostářské revoluci, ale bylo přímo protikladem
způsobu vlády, který popsal Tocqueville ve své knize De la démocratie en
Amérique (1835). (7) Stejně jako Havlíček i Custine změnil svůj názor
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na Rusko, ale na rozdíl od Havlíčka nečekal, až nahromadí zásobu
dojmů. Na cestě po Baltickém moři se setkal s knížetem Petrem Borisovičem Kozlovským, ruským diplomatem, který měl velké sympatie ke
katolicismu. (8) Kozlovskij vylíčil ruské dějiny v tak temných barvách,
že ovlivnil celý Custinův pobyt. Udal tak i tón jeho knize.
Podle Kozlovského výsledkem předchozího století ruských dějin by
lo zotročení ruského národa (nejenom rolnictva, ale všeho obyvatel
stva) a jeho naprosté podrobení caru-samovládci nad státem i nad rus
kou pravoslavnou církví. (9) Nejzřetelnější ohlas tohoto cítění lze najít
na jednom z nejsžíravějších míst Custinovy knihy. Jednou za rok pořá
dal car na svém letním sídle Peterhofu slavnost, na kterou zval před
stavitele různých stavů své říše. Custine, který se slavnosti v roce 1837
zúčastnil, interpretoval tento okázalý projev štědrosti takto: “Když
car zdánlivě otevře svůj zámek pro privilegované rolníky a vybrané
maloměšťáky... nepraví oráči či kupci: ‘Ty jsi člověk stejně jako já,’
nýbrž vysokému šlechtici: ‘Ty jsi stejný otrok jako oni. Ajá, vášBůh, se
tyčím nade všemi.’... Takový jest mravní smysl této oslavy a to mi kazí
všechnu tu slávu.” (10) Haxthausen nepochybně trpěl, když hlava všech
hierarchií a otec všech rodin v Rusku byl tak znevažován.
Custinových kritiků byly davy. Aby předešel jejich útok (dobře věděl,
že bude jejich terčem), pokusil se Custine o obranu už v textu. Na jed
nom místě jde tak daleko, že předvádí pomyslného šťourala a zároveň
vyvrací jeho námitky. ‘‘Byl tam jenom tři měsíce. Za tu dobu nemohl
zjistit, jak to tam vypadá. Je pravda, že jsem mnoho neviděl, ale mnohé
jsem se dovtípil (J’ai mal vu, mais j’ai bien deviné).” (11) Jakkoliv jsou
jeho závěry pravým opakem závěrů Haxthausenových, jsou v každém
ohledu stejně romantické. Haxthausenovo hledisko odpovídá jeho ro
mantickým názorům na lid, Custinovo naopak jeho romanticky intui
tivním a generalizujícím tendencím. (12)
Havlíčkův pobyt v Rusku byl pětkrát delší než Custinův. Jeho ja
zyková průprava i každodenní činnost mu dovolily pozorovat zevnitř.
Havlíček se stýkal výhradně se slavjanofily. Custine se pohyboval mezi
lidmi, kteří se pro inspiraci obraceli k Západu. Pobyt v Rusku obrátil
Havlíčka od romantismu k realismu; v Custinovi jen rozdmychal jeho
romantický zápal. Oba se od sebe lišili jak věkem a společenským posta
vením, tak i kulturním zázemím. Jediným styčným bodem mezi nimi
byla hluboká nedůvěra k samoděržaví, z níž však vyplynula mnohá až
zarážející shoda.
Nejzřetelnější je analogie mezi závěrem Custinovy knihy a výrokem,
který Havlíček napsal svému příteli Zapoví. Custine píše: “Bude-li kdy
váš syn nespokojen s Francií, použijte mého receptu: řekněte mu, ať
odjede do Ruska. Je to výlet pro každého cizince užitečný. Každý, kdo
si to tam pořádně prohlédne, bude rád žít kdekoliv jinde.” (13) A Havlí
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ček: “A kdo chce Čechům opravdu dělat dobrodiní, ať je posílá na své
útraty do Moskvy.”
Snad méně nápadná, za to však hlubší, je shoda mezi jiným z Custi
nových závěrů a Havlíčkovým pojetím českého národa, o něž Havlíček
tak jednoznačně po svém návratu z Ruska bojoval. Slova jsou Custino
va, ale Havlíčkův postoj vyjadřují zcela výstižně.
“Za nejcivilizovanější národy na světě považuji státy, které mají
moc jen nad svými vlastními poddanými, jichž není mnoho. Tako
vým státům se ve světové politice nepřikládá žádná váha. Jejich
vlády nedosáhly práva na obecné uznání ani dobyvatelskou pý
chou, ani politickou tyranií nad cizinci; dosáhly ho díky svému
dobrému příkladu, moudrým zákonům a osvícenou a blaho
volnou správou. Malý národ, jenž se těší takovým přednostem,
se nemůže státí ani dobyvatelem ani utiskovatelem světa, může
však nésti jeho pochodeň, což jest stokrát žádoucnější.... Právo
na uznání lidstva národy nezískají tím, že chamtivě hledí kolem
sebe; získají je tehdy, zaměří-li své síly dovnitř a uskutečňují-li
svůj celkový potenciál pod dvojím vlivem civilizace duchovní
a mravní. Takové přednosti stojí výš než propaganda meče tak ja
ko ctnost stojí výš než sláva. ... A pokud jde o politiku, zastaralý
výraz “velmoc prvního stupně” bude ještě dlouho kletbou tohoto
světa.” (14)
Země, kterou měl Custine na mysli, neexistovala; byla to pouhá
abstrakce. Země, kterou měl na mysli Havlíček, také neexistovala,
jenže to nebyla abstrakce. Byla to země, kterou si představoval jako
budoucí vlast, země, která měla vyrůst z jeho novinářské a politické
činnosti z konce čtyřicátých a počátku padesátých let. Byla to činnost
založená z velké míry na zásadách, jež Havlíček formuloval v důsledku
své cesty do Ruska.

Vyšlo původně jako závěrečná kapitola Heimovy práce The Russian
Journey of Karel Havlíček Borovský [vydalo nakladatelství Otto Sag
ner, München, 1979], Přeložily Eva Segertová a Zdenka Brodská.
Poznámky:
1. Marquis de Custine, La Russie en 1839, 2. vyd. (Paříž, 1843), I, xix.
2. August Freiherr von Haxthausen, Uber den Ursprung and die Grundlagen
der Verfassung in ehemals slawischen Ländern Deutschlands im allgemeinen
und dem Herzogtum Pommern im besondern (Berlin, 1842), 24.
3. Pro rozbor německé reakce na tuto knihu viz Michel Cadot, La Russie dans
la vie intellectuelle francaise, 1839-1856 (Paříž, 1967), 242, 249-53.
4. Ladislav Quis, red., Korrespondence Karla Havlíčka (Praha, 1903), 119;
N. Barsukov, Žizňitrudy M. P. Pogodina(Petrohrad, 1888), VII,281; Pogodin
však později své stanovisko zmírnil a dokonce uspořádal večeři na Haxthause
novu počest.
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5. August Freiherr von Haxthausen, Studien über innern Zustände, das Volk
sleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands (Hanover,
1847), I, viii.
6. Marie Řepková a Rudolf Havel, “Zápisky Karla Havlíčka z let 1842-1843,”
Literární archiv. VI“ 197, 56. Zde je připsána poznámka: Vysmát se jim.” Havlí
ček patrně zamýšlel použít této věty v epigramu. Autoři článku uvádějí výběr
Havlíčkových zápisků na stranách 49-59.
7. V knize The Marquis de Custine and His Russia in 1839 (Princeton, 1971),
18-23, George Kennan přesvědčivě dokazuje, že se Custine rozhodl psát o Rus
ku také proto, aby reagoval na Tocquevillovo dílo o Americe, zvláště pak na
proslulou prorockou pasáž na konci prvního dílu, v níž porovnává Ameriku a
Rusko: Amerika dobývá své území pluhem, Rusko mečem; Amerika je poháně
na zájmem o vlastní prospěch, Rusko mocí samovládce; Amerika pěstuje svo
bodu, Rusko otroctví. “A přece obě tyto země jsou patrně určeny vůlí nebes, aby
vládly nad osudy poloviny světa.”
8. Gleb Struve, Russkij evropejec: Materiály dlja biografii i charakteristiki
knjazja P. B. Kozlovskogo (San Francisco, 1950), 37-39, 50-52, 129-46.
9. Custine, La Russie, II, 140-47. V Custinově postoji hrál hlavní úlohu tradiční
katolicizmus. V předmluvě ke své knize dává volný průchod své nechuti vůči
“národním církvím”. “Národní církev, národní kněžstvo — tato slova by se
nikdy neměla spojovat. Celou svou podstatou stojí církev výše než kterákoli
lidská společnost” (xvi). Zejména pak odsuzuje “krajní barbarství”, jež je pod
porováno “stavem poddanství”, který si ruská pravoslavná církev vynucuje
(xvii), a naznačuje, že “svět se musí vrátiti buď k pohanství nebo ke katolicismu”
(x). Custinova nevole má i politický nádech. Byl spřátelen s mnoha polskými
šlechtici, kteří se zúčastnili povstání v roce 1830 a žili pak ve vyhnanství v Paříži.
Jednomu z nich, který se ve Francii psal jako Ignace de Gurowski, slíbil, že
přednese jeho případ carovi. Přes všechno ujišťování o nestrannosti byl Custine
díky svému náboženství (všichni Poláci, které znal, byli horliví katolíci) a díky
svým přátelským svazkům zaujat proti Rusku, a to ještě než odjel z Francie. Na
to nepřímo naráží Custinův nakladatel, když v předmluvě ke druhému vydání
píše: “Autor je tak skrupulózní a nestranný, že odhlíží ode všech zpráv a anek
dot, jež měl od Poláků.” (ví) Kozlovskij sice nebyl Polák, ale jeho náboženské a
politické city se vyznačovaly vřelostí vůči Polákům.
10. Ibid. II, 109-10.
11. Pro výklad tohoto úryvku viz Kennan, The Marquis de Custine, 112.
12. Ještě před vyloděním, tj. než vůbec vkročil na ruskou půdu, Custine se podi
vuje nad tím, “co asi musel člověk Bohu udělat, když Bůh odsoudil šedesát mi
lionů lidí k životu v Rusku.” O čtyři stránky dál, když už odjel z Krondštadtu a
byl na cestě do Petrohradu, Custine píše: “Srdce ruského lidu jsou nerozhodná,
jejich city nepředvídatelné. Jejich oddanost po každé umírá jako matný
záblesk jejich slunce. Nedbají o nic a o nikoho a rádi opustí zem, jež je zrodila.
Byli stvořeni k vpádům a je jim určeno sestupovali z pólu v intervalech Bohem
určených, aby oživili rasy jihu, vyhořelé žárem nebeských těles a silou svých
vášní.”
13. Custine, La Russie, IV, 376.
14. Ibid., 193-96.
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Zhoda v rozpornosti
(K prijímaniu diela K. H. Máchu a K. Havlíčka Borovského
na Slovensku)
Jozef Špetko, Mníchov

Vpredindustriálnom období, keď ešte spoločensky a hospodársky nebo
li také veľké rozdiely medzi českými krajinami a Slovenskom, podmienky
pre československú spolupráci boli priam ideálne. Náhľady Dobrovského, Jungmanna, Palackého boli takmer identické s názormi Palkoviča,
Tablica, Rybaya, Lesku či Rožnaya. Josef Jungmann v Historii literatúry
české (1825) český jazyk považoval za odnož jazyka slovenského (slovác
kého). Josef Krasoslav Chmelenský v sprevohre "Dráteník" vložil do úst
slovenského drotára "slovenskú” (skôr makarónsku) pieseň.
Situácia sa však značne začala meniť už koncom prvej polovice 19. stor.
Kým Čechy patrili k najpriemyselnejším európskym oblastiam, Slovensko
v rámci Uhorska zostalo agrárnou, pauperizovanou krajinou. Industriali
záciu brzdili nielen protekcionistické opatrenia viedenského dvora, ale
do 30. rokov aj nechuť uhorskej šľachty priemyselne podnikať. Po pre
niknutí myšlienok industrializačné preklenúť oneskorovanie sa za západ
nou Európou, spriemyselňovanie, výstavba železníc a iné výdobytky civi
lizácie bezvýhradne slúžili ako jeden z najvýznamnejších maďarizačných
opatrení. Maďari, ktorí na začiatku 19. stor. tvorili len tretinu (3 milióny)
z celkového počtu uhorského obyvatelstva (10 miliónov), sa začali brániť
útokom.
Takto sa vytvárali určité bariéry pre porozumenie medzi vyspelým
českým národom a menej vyspelou slovenskou spoločnosťou. Česi ako
národ, ktorý potreboval menej Slovákov ako to bolo naopak, sledovali
vývin v Uhorsku s menším pochopením. Dostatok nedorozumení bolo
však aj u Slovákov. Za týchto okolností došlo v 40. rokoch 19. storočia
ku kríze koncepcie jednotného “československého kmeňa”. Nastal aj
celkom výrazný presun od vzťahov čisto kultúrnych do oblasti kultúrno-politickej. Podnety k potrebe dorozumenia vychádzali často skôr z
“vonka” ako z “vnútornej” potreby. Máme na mysli pronemecké ten
dencie v Rakúsku, maďarsko-nemecké pokusy o dorozumenie, rakúsko-uherské vyrovnanie (r. 1867) a uzavretie spojeneckej zmluvy medzi
Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom (r. 1879).
Týmito rozpormi boli poznačené aj slovenské vzťahy k dielu Karla
Hynka Máchu a najmä napäté, protirečivé rozpory medzi Karlom Hav
líčkom Borovským a Slovákmi.
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Vzdor prichádza okľukou

Klasicistický racionalismus vystriedal štúrovský senzualizmus bez
domácich podnetov, skôr pod vplyvom citlivého sledovania európskej
situácie, s ktorou sa mladé, najmä protestantské generácie dostávali do
kontaktu na štúdiách v Nemecku. Voči jednej z príznačných črt europského romantizmu, byronovskej titanskej vzbure, mali “kormidelníci”
slovenskej literatúry odpor. Podľa Jána Kollára Byronova tvorba
“priniesla trpké plody, keď zašla do neprirodzenosti, sentimentality a
citlivosti, potom do blúznenia a klamnosti, konečné do prepiatosti,
podráždenosti, horúčkovitosti, skratka do byronizmu”. Podľa Ľudoví
ta Štúra “umenie tentoraz tohto sveta nosí na sebe patrné a očividné
znaky úpadku. Ako za prechod z výšky niekdajšej k tomuto úpadku
môže sa pokladať básnictvo Byrona, v zmysle prehnanom opravdivá
romantika. Jemu nikdy nejde o mravné idey, nikdy vlastne o zámery
ľudské...”. Byronovu poéziu Štúr nazval “apoteózou svojhlavosti, dob
rú pre strhancov, ľudí čudných a zúfalcov, ale nie pre tých, ktorým
svietie hviezdy jasnejšie”.
Napriek tomuto odmietnutiu sa byronská inšpirácia prejavila v slo
venskej literatúre, no dostala sa ta okľukou. Cez poéziu iných národov
(najmä Mickiewicz), ale aj — a v istom zmysle predovšetkým — cez pri
jatie poézie Karla Hynka Máchu. Tento vplyv sa pri recepcii Máchovej
poézie slovenskými literárnymi historikmi vždy zdôrazňoval a nikdy sa
o ňom nepochybovalo. Štefan Krčméry (Stopäťdesiat rokov slovenskej
literatúry, 1943) staval Máchu do jedného radu s Byronom, Mussetom,
de Vignym, Leopardím, Lermontovom a analógiu hľadal aj vo filozofii
Schopenhauerovej a Harmannovej.
“Sprostredkovacou misiou” sa však vplyv Máchovko diela v sloven
skej literatúre nekončí. V 30.-40. rokoch, keď v slovenskej literatúre
ešte doznievala poézia epigónov Kollára a Šafárika, mohla nepriamo
pôsobiť— a určite aj pôsobila — aj iná stránka Máchovej poézie, ktorú
F.X. Šalda nazval úplným protipólom “rétorickému mátožné panslavistickému optimismu kollárovskému”.
Prostredníctvom poézie K.H. Máchu (a Mickiewicza) sa od klasiciz
mu odvrátil Karol Kuzmány. Jeho cesta do Damašku však celkom ne
vyplývala z pochopenia odkazu Máchovej poézie. Kuzmány bránil
K.H. Máchu pred jeho českými kritikmi hoci bez rozpakov priznával,
že sa ani on s touto poéziou úplne nestotožňuje. V článku “Slovo Panu
Drovi Jos. Chmelenskému" (Hronka I, 1836) parodoval Chmelenské
ho “marné tlachařství”: “Mácha bral si za vzor L. Byrona a Klácel
Klopstocka, oba ty vzory jsou zlé: následovníci jejich vydali díla nepo
dařena. Nám se díla ta nelíbí, myjsme takovému cos neuvykli: tedy jsou
to díla nepravá, zlá”. Kuzmány poznamenal: “novou romantickou ško
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lu... mnozí zatracují, že jejímu jinotajitelnému duchu nerozumějí. Ja
však také si v ní neoblibují, ačkoliv z jiných příčin”.
Hoci sa s Máchovou poéziou úplne nestotožnil, pochopil jej veľkosť.
Po vyjdení “Mája” dielo vrele odporúčal. Označil ho ako “báseň to
převýborné dary ducha jevící, v duchu romantickém jediná posud v li
ter. naši”.
V liste Václavovi Hankovi (5. dec. 1836) napísal: “Smrt Máchy mne
velmi zarmoutila, že mi nebylo dopřáno Máj dříve obdrželi, abych se
byl zaň naproti nepravému posouzení postavil”.
V básni “Plač nad smrtí Karla Hynka Máchy” (Květy III, 1836), na
písanej v elegickom distichu, nazval Máchu krásnou hviezdou “mí
hající lesky nebeské”. Avšak ani vtedy sa nerozpakoval priznať, že sa
s Máchom celkom nestotožňuje:

Krásný, marmorový byl tvůj zpěv, pěvče žalostný,
marmorový, studený v serdci ti háral oheň.
Nepochopeniu Máchovej poézie v Čechách sú venované verše:
Vím, nejen stinnou Šumavou den zhasne ti, Česko,
rozdrapený v souzvuk než sleje Máchy se pěv.
Než třikrát sleje se, třikrát zase bolně rozerve,
rána pokud zacelí, teď slzu nám co točí.

Druhým veľkým obdivovateľom Máchovej poézie bol najstarší
brat Ľudovíta Štúra, Karol. Jeho zbierka básní “Ozveny Tatry"
(1844) nesie jasné stopy máchovských vplyvov. Karol Štúr napísal aj
“Pauť mladého pěvce. Žalozpěv památce Karla Hynka Máchy”
(Květy IV, 1837). Krátko predtým než Karol Štúr vydal svoju zbier
ku básní, jeho brat Ľudovít sa zmienil o “Máji” s určitou rezervou.
V liste svojmu pražskému priateľovi Staňkovi (7. mája 1843) napí
sal: “Máchův Máj má mnoho romanticky pěkného, ale nás zůstavuje
chladným”.
Za svojej cesty do Čiech (r. 1839) sa Jozef Miloslav Hurban zaujímal
o nepublikované Máchove básne. Jednu z nich — Balládu — uverejnil
vo svojom almanachu Nitra (1842).
Pod Máchovým vplyvom Samo Bohdan Hroboň napísal báseň
“Smrt”. Smrť v máchovom štýle chápal ako vykupiteľku z pozemských
strastí.
Stopy odkazu poézie K.H. Máchu možno nájsť aj u druhých sloven
ských romatických básnikov. V. Kochol napísal, že bez tejto inšpirácie
si nemožno predstaviť Kráľovo sociálne búrliváctvo, Sládkovičovu
erotickú reflexívnosť a Bottovu zásvetnú elegičnosť — najdôležitejšie
príznaky štúrovského lyrizmu. Š. Krčméry staval Máchovu a Sládkovi
čovu poéziu do protikladu — Máchov “Máj” vyhľadáva smrť, Sládko
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vičova “Marína”, vraj akoby vymaľovaná corotovskými farbami,
vyhľadáva život. Krčméry isté odozvy Máchovej poézie videl aj u sym
bolického básnika Ivana Krasku.
K prekladom z Máchovej literatúry do slovenčiny prichádza neskoro.
Bolo to zapríčinené tým, že komunikatívnosť českej poézie na Sloven
sku nebola nikdy problémom. Za prvej republiky sa z českej literatúry
do slovenčiny neprekladalo (nazdávame sa, že právom), pretože sa slo
venská literatúra chápala ako súčasť českej literatúry (to bolo už menej
odôvodniteľné). Viktor Kochol upozorňuje, že Máchov “Máj” sa za
členil do kontextu slovenskej literatúry i spoločnosti tak organicky, že
sa necítila potreba ho prekladať, ba čo viac, preklad a s tým súvisiace
nevyhnutné posunutie jeho jazykovej a básnickej formy, bolo by sa tu
hodnotilo ako rušivý zásah do piétných kultúrných sfér. Prvý preklad
“Mája” vyšiel až 130 rokov po jeho originálnom vydaní — roku 1963
v preklade Jána Kostru. Úvodné verše v Kostrovom preklade znejú:
Bol pozdný večer — prvý máj —
večerný máj — bol lásky čas.
Hrdličkin zval ku láske hlas,
kde borový rozváňal háj.
O láske šeptal tichý mach
kvitnúci strom lkal lásky žiaľ,
slávik ju ruži vyspieval,
a ruža vzdychla vôňou v tmách.

Verš “V Půlnočních ticho je dobách...” znie:
Svetielka blúdia tichou tmou
polnočnou-cintorínovou,
a sinavý ich mŕtvy plam
do tváre svieti tomu tam,
čo stráži — kým spia druhí dnu —
von o kríž vlastný opretý,
posledný z pochovaných tu.

V slovenskej odbornej literatúre vznikli len parciálne štúdie o
recepcii poézie K.H. Máchu (C. Kraus v syntetickom príspevku
Slovenská romantická balada, 1966; V. Kochol: Prekladová substi
túcia klasického diela. In: Slovenská literatúra XI, 1964). Roku 1958
v slovenskom preklade vyšla Šaldova esej Magický básnik K.H. Má
cha". Doslov k nej napísal Šaldov žiak a obdivovateľ Alexander
Matuška. V tomto doslove však nešlo o vyjadrenie postoja k Má
chovej poézii (i keď Matuška romantickú literatúru často a zasväte
ne sledoval), ale skôr k Šaldovej interpretácii Máchovej poézie.
Nechceli sme iba vymenovávať, a určité sme ani nevymenovali
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všetko, čo na Slovensku dýchalo neopakovateľným poetickým, koz
mickým čarom Máchovej poézie. Išlo nám len o to, poukázať na sú
hlasné prijatie (dokonca v čase, keď v Čechách narážal na nepochope
nie), ktoré však vždy skrývalo určité rozpory.
Rozdielne východiská

Na rozdiel od K.H. Máchu, vzťahy Karla Havlíčka Borovského (a
vice verša) sú už preskúmané. Popri starších štúdiách (A. Pražák:
Československá otázka u Havlíčka, Bratislava 1928), máme k dispozícii
i štúdie marxistické (Karel Polák v zborníku “Ľudovít Štúr, Život a dielo
1815-1856, Bratislava 1956; J. Tkadlečková-Vantúchová: Názory a
činnosť Karla Havlíčka Borovského z hľadiska vývoja českosloven
ských vzťahov. In: Historický časopis VI, 1958), určité analýzy nájdeme
aj vo všeobecných štúdiách o česko-slovenských vzťahoch (J. Novotný,
Z. Sojková, J. Tkadlečková-Vantúchová). Zväčša sa však autori týchto
prác sústredili len na postoj Havlíčka k Ľudovítovi Štúrovi či štúrov
com, alebo ešte užšie: k štúrovskej jazykovej reforme a “rozluke”.
Netreba azda zdôrazňovat, že postoj Havlíčka ku Slovensku a slo
venskej intelektuálnej obce k Havlíčkovi bol daleko širší. Havlíček ne
patril k informátorom Čechov o Slovákoch, i keď u neho nájdeme aj
takéto črty (novinárske informácie, pokus o napísanie dejín Slovákov,
alebo získanie pre túto myšlienku historika Antona Springera a i.).
Havlíčkov zástoj je predovšetkým polemický. A práve táto jeho črta
viedla k častým nedorozumeniam. Buď ho chápali ako predbojovníka
čechoslovakizmu (A. Pražák), dokonca ohnivko v reťazi “buržoáznej
politiky čechoslovakizmu” (Ľ. Holotík, Encyklopédia Slovenska), ale
bo demokratického korektora konceptu “nedemokratického” čecho
slovakizmu “masarykovskej republiky” (J. Dolanský). Netreba azda
zdôrazňovať, že takýto prézentizmus je trápnym nedorozumením.
Havlíčkovu koncepciu “kmeňa československého” možno vykladať
a chápať len v dobovom kontexte, presnejšie v rámci konceptu austroslavizmu a liberalizmu. V oboch prípadoch sa Havlíčkove stanoviská so
slovenskými rozchádzali. V slovenskom politickom myslení austroslavistické myšlienky neboli celkom cudzie. Prispeli k ním dvaja významní
historici Adam František Kollár a spišský Nemec Johann Christian
Engel. Na určitej revízii tejto koncepcie spočívali pokusy slovenskej po
litickej reprezentácie pri rokovaní s viedenským dvorom. Z nej vy
chádzal duch viedenských “Slovenských novín”, ktoré redigovali po
prední liberálni publicisti Daniel Lichard, Andrej Radlinský a Jonáš
Záborský, no politickú guidance novinám vtláčal ministerský tajomník
A. Beck a dôverník ministra vnútra Alexandra Bacha Ján Kollár. Prí
klon k viedenskému dvoru úplne nezanikol ani po rozčarovaní z ne47

ochoty habsburského dvora riešiť slovenskú situáciu. Milan Hodža ho
pred prvou svetovou vojnou obnovil pokusom o spoluprácu s nástup
com trónu Františkom Ferdinandom ďEste. Lenže v predmarcovom
období a napokon aj za revolúcie 1848-9 sa koncepcie českého a slo
venského austroslavizmu rozchádzali. Štúrovským konceptom bolo:
"Náš cieľ by malo byť zachovať rakúsku ríšu? Náš cieľ je zachovať nás.
Najprv musíme slúžiť sebe, potom iným. Doteraz Rakúsko stálo a my sme
hynuli. Pádom Rakúska nepadneme my." Spojenie všetkých Slovanov
v monarchii (za predpokladu jej federalizovania) pokladal Ľ. Štúr len
za krok k všeslovanskému zjednoteniu. Palackého správný názor, že
pádom Rakúska sa otvára cesta ruskému imperializmu, alebo Havlíč
kovo presvedčenie, že zjednotením Slovanstva sa tieto národy vlastne
poddajú pod ruskú nadvládu, boli štúrovcom cudzie. Pritom Havlíček
nepoznal Štúrovo dielo "Das Slawentum und die Welt der Zukunfť’,
ktoré bolo základným projektom štúrovského všeslovanského horlenia,
pretože autor ho písal v čase, keď už Havlíček bol “martýr brixenský”
a vyšlo 11 rokov po Havlíčkovej smrti. Určitým ospravedlnením bolo,
že Štúr a jeho politickí žiaci — na rozdiel od Havlíčka — Rusko nepo
znali.
Rozdielne boli aj stanoviská českých a slovenských liberálov, ktorí
vedno s Havlíčkom neverili, že osamotení Slováci môžu vzdorovat Ma
ďarom a tak vlastne zoslabujú pôsobenie Slovanov nielen v Uhorstvu,
ale aj v celej Habsburskej monarchii. Preto chceli získať štúrovcov
pre austroslavistickú politiku vlastnej proveniencie. Jozef Miloslav
Hurban však označil za hlúposť, aby Slováci hľadali “centrum v Čechovstvu”, aby tak mohli “teprve vplynout do Slovanstva”. Slováci sa
chceli dohodnúť s maďarskou reformnou opozíciou a nechceli narušo
vať integritu Uhorska. J.M. Hurban túto tendenciu vyjadril slovami:
"Sme kmeň v Slovanstve, sme aj kmeň štátu uhorského". N čase, keď
českí liberáli nabádali, aby sa Slováci dohodli s Maďarmi, zasa sloven
ská politická reprezentácia (okrem malej skupiny politikov okolo Bo
bulových Slovenských novín, ktoré vychádzali v Pešti — tzv. “Stará
škola”) odmietala ako nerealizovateľný projekt.
Pochopiteľne Havlíček mal v mnohom aj odlišné názory ako ostatní
českí liberáli. Postrehol, že Slovákom pre svojbytný život chýbali “dob
ré zřízení, vzdělanost, země plodonosná, tělesná i duševní schopnost
lidu a četnost jeho”. Radil získať pre slovenskú politiku drobné zemi
anstvo, ktoré malo vždy zmysel pre verejné záležitosti, výbojnosť, zde
denú politickú mentalitu a stavovskú solidárnosť. V tomto čase však
zemianstvo bolo už pre slovenské (a v duchu Havlíčkovho myslenia aj
pre celý “československý kmen”) ciele úplne stratené. Lajos Kossuth
v ňom právom videl hlavného nositeľa maďarského nacionalizmu.
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Na zrod Havlíčkovho národného uvedomenia malo vplyv aj dielo a
zástoje dvoch Slovákov, alebo ak chcete Slovákočechov či Čechoslovákov, ktorí — hovoriac slovami Kollárovými — mali dve vlasti: Uhor
sko a Čechy, v jednej sídlili ich telá, v druhej duch. Máme na mysli Jána
(Jana) Kollára a Pavla Jozefa Šafárika (Pavla Josefa Šafaříka). S kollárovským konceptom slovanskej vzájomnosti sa však Havlíček napokon
rozišiel. Urobil tak v známom príspevku “Slovan a Čech” (Pražské
noviny, 15, február 1846). Tento článok zároveň nepriamo stimuloval aj
rozchod s Ľudovítom Štúrom a jeho spolupracovníkmi. Kým v spore
Havlíček-Kollár išlo o spôsob myslenia dvoch generácií, v prudkej pole
mike so Štúrom išlo o osobnosti jednej a tej istej generácie (Ľ. Štúr bol
ročník 1815, Havlíček 1821), rovnako výbušných temperamentov,
publicistov, ktorí napriek rozporom si boli vedomí obojstranných
publicistických kvalít.
Havlíček v článku “Slovan a Čech" nemal v úmysle v prvom pláne
kritizovať Slovákov a Ľ. Štúra. Tejto problematiky sa dotkol v rámci
všeobecnej kritiky panslavizmu. Vyčítal Slovákom, že zo všetkých slo
vanských “kmeňov” sa najviac domnievajú, že je možné utvoriť vše
slovanský celok. Za paradoxné však z tohto hľadiska pokladal vystúpe
nie Štúrovo a Hurbanovo z r. 1845, keď prišli s myšlienkou odtrhnúť
Slovákov od Čechov, s ktorými sa v literatúre a národnosti vytvorilo
pevné spojenie. Svojbytnosť Slovákov Havlíček odmietol a fakt, že
spolu s Čechmi, Moravanmi a Slezanmi nepatrili pod jednu vládu,
pokladal za prameň slovenského provincializmu. Podľa jeho názoru
pomýlený krok Štúra a Hurbana si bolo možno vysvetliť len ich márni
vosťou, staraním sa viac o svoju spisovateľskú slávu ako o blaho náro
da. V ruských “vedátoroch” (Boďanský, Sreznevský), ktorí navštívili
Slovákov, videl inšpirátorov tohto konceptu. Havlíček (a aj niektorí
poľskí slavisti) síce nestrieľal vedľa, ale mýlil sa v tom, že by Boďanský
a Sreznevský podnecovali Štúra ku kodifikovaní slovenčiny.
Ľ. Štúr nechcel pochopiť Havlíčkovu kritiku ináč ako prejav nežičli
vosti voči Slovákom. V liste adresovanom Michalovi Godrovi napísal,
že u Čechov “zhasína” láska k Slovanstvu, že je to prejav “čechúrskeho
sobectva”.
V novembri 1846 Pražské noviny uverejnili list, ktorého autorom bol
profesor slavistiky na Karlovej univerzite, Slovák Martin Hattala. List
bol anonymný,no Štúr automaticky predpokladal, že ho napísal Havlí
ček. Vo svojich Slovenských národných novinách (K odohnaniu ovádov, 24. november 1846) protestoval proti obvineniu, že by popieral
budúcnosť českého kmeňa. Vyjadril sa, že ho teší ak kdekoľvek u Slo
vanov vidí “preberanie sa k životu” a že v “našich novinách” (Sloven
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ské národní noviny) neraz podal dostatočné dôkazy o podávaní správo
“krokoch a hýbání sa českého života”. Na druhej strane sa však Štúr
priznal, že verejne vyčítal v Čechách germanizáciu v preberaní nemec
kých slov a fráz, v presiaknutí českého života nemeckým duchom, ale
toto dokladá iba Havlíčkova teória.
Karel Havlíček aj v dalších článkoch ostrie svojich výpadov adreso
val Štúrovi. Obvinil ho, že vraj chce “být v nejmenší vsi prvním než
v Římě druhým”. Slovákov obviňoval z krátkozrakosti, lebo — dôvodil
— z česko-slovenského “rozkolu” sa radujú Maďari.
Roku 1846 došlo dokonca k úplnému prerušeniu stykov medzi Havlíčkom a štúrovcami, pričom zámienkou bol pokus Ľ. Štúra o dohovo
renie výmeny jeho novín s “Českou včelou”.
K novým rozporom došlo, keď Havlíček v “České včele” recenzoval
zborník “Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Mora
vany a Slováky” a uverejnil rozsiahle pasáže z Kollárovej polemiky.
Ľ. Štúr v liste Andrejovi Sládkovičovi (20. máj 1846) konštatoval: “To
je infámna slovenčiny pohana”.
Roku 1847 Havlíček v niekoľkých príspevkoch opätovne spochybňo
val opodstatnenosť spisovnej slovenčiny a polemizoval so slovenským
chápaním panslavizmu. Okrem toho sa však vyskytol nový prvok: Hav
líček mienil potierať údajný vplyv Štúra na moravskú inteligenciu. Keď
Václav Bolemír Nebeský v “Českej včele” (20. január 1846) propago
val ideu moravského časopisu, Havlíček jeho úvahu doplnil ironickou
poznámkou o štúrovskom Slovensku. Štúr v “Orie Tatránskom” rea
goval poznámkou, že takýto dodatok “šlachetnej žiadosti p. Nebeského
neposlúžil”.
Roku 1847 Štúr nereagoval na Havlíčkove útoky proti Slovensku
v “Českej včele”. Bez odpovede zostal aj Havlíčkov článok “Podivná
slavistika” (“Česká včela, 17. august 1847), v ktorej Havlíček polemi
zoval s viedenskou tlačou o československej otázke. Tu sa Havlíček
vysmieval, že článok vo viedenských novinách je písaný človekom,
ktorý by si želal, aby aj Morava sa pripojila k Štúrovi. Keď Štúr v “Orie
Tatránskom” privítal vydávanie brněnského Ohéralovho “Týdeníku”,
Havlíček v Pražských noviných zlomyselne charakterizoval Štúrov pra
vopis. Keď v Orie Tatránskom ohlásili prípravu vydávania časopisu
“Tygodnik Cieszyriski”, Havlíček ironicky poznamenal: “Tedy se má
i Slezsko dle p. Štúra říditi”.
K prudkému sporu došlo, keď Havlíček kritizoval schôdzku sloven
ského spolku Tatrín: “Tatrín jako Matice jest ústav založený ke vzniku
nově vynalezeného jazyka spisovného na Slovensku, který jinak nazývati
neumíme než štúrovinou" (Ze Slovenska, Česká včela, 3. sept. 1847). Ľ.
Štúr na túto poznámku reagoval dva razy v Orle Tatránskom (z toho raz
anonymne). Odmietol ďalšiu Havlíčkom ponúkanú výmenu názorov.
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"Na budúce", odpovedal, "nech si píše čo chce, vtipkuje ako chce: bude
me to brať tak, ako by ho nebolo". Štúr naozaj dlho dodržal slovo — iba
raz sa ozval proti Havlíčkovým útokom a aj to dôvodil, že je to posledný
raz. Keď v novembri 1847 zavítal do Bratislavy František Ladislav Rie
ger, Štúr v rozhovore s ním veľmi trpko kritizoval Havlíčka, najmä za
jeho vraj prílišne zdôrazňovanú lojalitu k Rakúsku.
Roku 1847 sa však prejavili aj určité náznaky spolupráce. Havlíček
začal čerpať z "Orla Tatránského" informácie o slovanskom svete a
Štúr zasa preberal správy z Havlíčkových novín. Vcelku sa však nezmie
rili. Naopak, došlo ešte ku klimaxu rozporov.
Stalo sa tak 31. decembra 1847, keď Havlíček uverejnil epigramy
“Čechobrata Protištúrovského" (= Jána Kollára) a k tomu pripojil
dodatok: "Podávaje tyto nám z Uher zaslané epigramy, loučíme se s p.
Štúrem navždy! Jeho cesta je jiná, naše taky: když mermomocí chce bytí
jiným národem než byl posud, staniž se vůle jeho, pokud mu sily stačí. On
rozpoltil svůj národ na dvě nepřátelské polovice... Jděmež tedy každý jinou
cestou, z jednoho národu, z jedné literatury buďtež dva národové, my již
dále odporovali nebudeme; ale vymíňujeme si aspoň tolik, aby p. Štúr ve
svých Novinách i Orlu přestal již nás Čechy a Moravany jako posud nazý
vat svými bratry. Nač takové pokrytectví". Pravda, sám Karel Havlíček
neskôr pochopil, že u Štúra naozaj nešlo o pokrytectvo. Na konci roku
1847 Havlíček “rozluku” považoval — hoci nerád — za hotovú vec.
Roku 1848 však došlo k zblíženiu názorov. Keď "Orol Tatránský"
referoval o českých národných akciách, odtlačil aj časť Havlíčkovho
článku "Korouhev naše” z "Pražských novín”. N tomto článku išlo práve
o austroslavistickú politiku, v ktorej sa mienky Havlíčka a Štúra (štú
rovcov) prudko rozchádzali.
K zblíženiu však dochádzalo najmä na viedenských schôdzkach pred
vypuknutím revolúcie, kde sa zistilo, že je možnosťspolupráceak tomu
aj patričná ochota. Preto Havlíček napísal v "Národných novinách" seri
ál "Naše politika", v ktorom spojenie Čechov a Slovákov považoval za
rozhodujúce pre budúcnost československého národa.
Ľudovít Štúr prišiel 20. apríla 1848 do Prahy, aby získal českých libe
rálnych politikov pre utvorenie spolku slovanských národov v habsbur
skej monarchii. Pritom sa v Klácelovej prítomnosti osobne zoznámil
s Karlom Havlíčkom a stali sa úprimnými priateľmi. Havlíček dal Štú
rovi k dispozícii "Národní noviny”.
Tato zhoda názorov sa prejavila najmä na Slovanskom zjazde. Keď
dr. Frič a Šafárik sa privrávali za zachovanie monarchie a Štúr dôvodil,
že treba zachovať Slovanov bez ohľadu na monarchiu, Havlíček podpo
ril stanovisko Ľ. Štúra. Štefan Krčméry v novele "Na Slovanskom
ostrove” vykreslil situáciu tak, že Pavel Jozef Šafárik a František Palacký predstavovali starú generáciu, kým Havlíček a Štúr generáciu
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novú. "Štúr a Havlíček robili im starosť. Čo z toho len bude? Havlíček
zdal sa im zbrklým a Štúr rozkolníkom. Obaja sú na vine, že sa mládež tak
rozpadla". Potom sa Krčméry široko rozpísal ako sa Havlíček so Štúrom zmierili. "Radikálmi zjazdu boli Štúr a Havlíček. Mosúrili (hnevali)
sa ešte jeden na druhého, ale dvoma spôsobmi hovorili to isté. A vlastne i
spôsob bol ten istý. Oni nepoznali kompromisu a z očú svietila odhodla
nosť na žalár, boj i smrť. Mládež stála mocne za nimi. A nesklamali ju.”
Havlíček usporiadal zbierku na podporu náboru dobrovoľníkov
slovenského povstania. "Národné noviny” referovali o priebehu vojen
skej výpravy na západnom Slovensku a vyzývali českých vlastencov,
aby podporili slovenskú akciu.
Po skončení revolúcie došlo dočasne k opätovnému zoslabeniu vzťa
hov. Nikdy však už nerozvinuli obojstrannú polemiku. Havlíček v "Ná
rodných novinách” obhajoval právo Slovákov na samostatnú korunnú
krajinu. V "Slovane” odsudzoval politiku vlády, maďarských konzer
vatívcov na Slovensku a habsburskému dvoru lojálnu líniu viedenských
"Slovenských novín”. Havlíček neustúpil iba v požiadavke jednotného
spisovného jazyka Čechov a Slovákov.
V článku "Slovanská politika” napísal príznačnú a často citovanú
myšlienku: "... kdyby ještě nyní veliká většina Slováků na tom stála, že
chtějí býti Slováci zcela zvláštním slovanským kmenem, že chtějí založit
a mít svou zcela zvláštní literaturu: budu já, ačkoliv jsem zcela jiného pře
svědčení, přece první, který tuto vůli jejich za pravidlo pro sebe uznám, a
jim, jakožto samostatnému slovanskému kmenu, ke společnému bratrské
mu svazku a k vzájemné podpoře zase ruku podám, neboťjsem sobě naučil
vůle každého a svobody nade všechno jiné vážili".
Ak by Karel Havlíček nebol býval napísal o vztahu k Slovákom nič
iné, rozhodne by si zaslúžil kapitolu v česko-slovenských vzájomných
vzťahoch. Jeho tolerantné vyznanie by sme veľmi potrebovali najmä
dnes, keď často pre konciliantné obojstranné vzťahy nemáme dostatok
talentu.
Štúrovci však vtedy pretromfli Havlíčkov austroslavizmus. Keď r.
1850 začal vychádzať “Vídenský Denník”, ktorý mal paralyzovať
dopad Havlíčkovho "Slovana" v otázkách centralizačných snáh vie
denskej vlády, k habsburskej politike sa pridali aj niektorí štúrovci. V
anonymnom pojednaní "Hlas o centralisaci a foederaci” (Vídenský
Denník, november 1850, vyšlo aj samostatne r. 1851) autor, Jozef Mi
loslav Hurban, nepriamo odmietol aj Havlíčkovo stanovisko k federa
tívnemu usporiadaniu rakúskeho štátu. Hurban sa obával, že takéto
usporiadanie by podporilo mocenské ašpirácie historických zemí a
tým nielen Maďarov, ale aj Čechov. Vyčítal Havlíčkovi nechuť k spisov
nej slovenčine. Obvinil ho, že Slovákov chce vydať na pospas maďari
zácii. Havlíčka označil za nešťastie pre Slovákov a želal si, aby sa Slo
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vensko chránilo pred vplyvom jeho politického myslenia. Havlíček ne
nechal tento útok bez odpovedi. Opäť doprial Slovensku, aby bolo ko
runnou krajinou, ale vyznal, že verí vo víťazstvo československej jed
noty. Niektorí slovenskí odporcovia viedenskej vládnej politiky sa
však k Hurbanovi nepridali. Havlíčka podporili v “Slovane”.
Ak vzťah k Štúrovi a štúrcovcom bol vždy plný napätia a iba chvíľami
došlo k zmiereniu a pochopeniu, lepšie pochopila Havlíčkov program
mladá generácia, ktorá sa postavila na odpor proti realizovaniu po
revolučného štúrovského programu. Išlo najmä o liberálov Jána Palárika a Jozefa Karola Viktorina. Obaja prispievali do “Slovana”. Havlíč
kova kritika chýb katolíckeho klerikalizmu mala obdobu u Jána Palárika. Jozef Karol Viktorín sa dostal v Bratislave dokonca pred vojenský
súd za spoluprácu s časopisom "Slovan". Návrat k Havlíčkovým
myšlienkam možno pozorovat aj v 60. rokoch. V satirickom časopise
“Černokazník" uverejnili "Píseň o Vladimíru" a "Tirolské elégie" (1861).
V časopisoch Dom a škola (1896) a Orol (1873) uverejnili Havlíčkov
životopis.
* * *
Bohužiaľ v ďalšom vývine česko-slovenských vzťahov sa skôr — ve
dome i nevedome — nadväzovalo väčšmi na Havlíčkove omyly, ako na
bystré postrehy a najmä na snahu po porozumení. Cesta zo súčasnej krí
zy česko-slovenských vzťahov by mala ísť aj cez prizmu Havlíček. Prav
da, v náväznosti na schopnosť revízie omylov, zbaviť sa impulzívnosti
a nedorozumenia. To platí pre obidva národy.

Magdalena Jetelová: Domy [1984]
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Esejistické dílo Václava Havla
Květoslav Chvatík, Kostnice

K autorovým padesátým narozeninám (nar. 5. října 1936
v Praze)
Ve světě i doma je Václav Havel právem znám především jako dra
matik. Jeho hry "Zahradní slavnost" a "Vyrozumění" patřily k tomu
nejlepšimu z domácí tvorby, co bylo možno v šedesátých letech shléd
nout v divadle "Na zábradlí". Jednoaktovky "Audience”, "Vernisáž"a
"Protest" jsou nepochybně myšlenkově nejoriginálnějším a umělecky
nejautentičtějším dramatickým výrazem domácí "normalizace", to jest
její hluboké a absurdní nenormálnosti. “Largo desolat o"je nemilosrd
ným kritickým pohledem na problematickou životni situaci “dissentu"
samotného. — A přece nemám důvod nevěřit Havlovi, když v jednom
z dopisů Olze píše, že divadlo se mu nestalo “osudem”, jak zní běžnáfrá
ze, že si dokáže představit, že by byl na př. filmovým režisérem nebo
psal něco jiného, na příklad eseje. — Již jeho knižní prvotina, “Proto
koly" z roku 1966, (1) obsahovala vedle her i pronikavé eseje. Jan Gros
sman považoval v úvodu k této knize za účelné, obhajovat “dramatičnost" Havlových her proti výtkám, označujícím je za “příliš racionální,
spekulativní a exaktně konstruované” a vzdálené “plasticity, fabulační
invence a psychologické věrojatnosti", tedy vlastností, spojovaných
běžně s představou dramatu. Ukázal, že se tak zaměňují znaky tradiční
ho dramatu se znaky dramtičnosti vůbec a vyzvedl dialogičnost jako
onen rys, který modernífilosofickédrama spojuje s klasickou dramatič
ností. Neběží při tom jen o dialog postav příběhu na jevišti, ale i dialog
jeviště a hlediště, tedy o dialog mezi tématem hry a systémem životních
zvyklostí diváků.
Nemusím snad opakovat Grossmannovu argumentaci ve prospěch ná
zoru, že takto pojatá “dialogičnost” je v moderním dramatu nejen zcela
legitimní, ale i vysoce společensky aktuální. Dnes je již nesporné, že
tímto dialogickým “tématem” Havlových divadelních her je pronikavá
filosofická analýza určité mezní nebo absurdní lidské společenské situa
ce a že v tomto smyslu je možné i jeho nejlepší hry interpretovat jako
dramatické filosofické eseje, kladoucí diváku divadelního představení
otázky analogické otázkám filosofického tázání.
Teprve po srpnu 1968, kdy Havel vyrůstá v reprezentativní osobnost
českého domácího nesouhlasu s okupací nastoleným režimem lži a
zapomnění, osamostatňuje se jeho politická a filosofická esejistika od
jeho dramatického díla a nabývá úrovně a závažnosti, s níž se v součas
né české literatuře sotva co může měřit. Snad jen zcela jinak, více ple
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bejsky, neintelektuálsky, publicisticky a empiricky orientované dílo
Ludvíka Vaculíka snese toto srovnání. Pročteme-li Havlovy esejistické
soubory “O lidskou identitu” a jeho “Dopisy Olze” (2), dospějeme
k závěru, že vnitřní logice a mravní opravdovosti, která spojuje “Dopis
Gustávu Husákovi”, traktát “Moc bezmocných” a úvahové pasáže
“Dopisů Olze”, se z české úvahové prózy poslední doby máloco vyrov
ná. Havlovo esejistické dílo se stalo rovnocennou složkou jeho literární
ho díla a osvětluje zpětně výrazně i jeho dílo dramatické. Havlova dra
matická tvorba získala touto esejistickou komponentou hlubší názoro
vou bázi a vnitřní jednotu, přestala se jevit něčím samoúčelným, své
volným a nahodilým.
“Dopis Gustávu Husákovi” z roku 1975, dva roky před Chartou 1977,
je konkrétní politickou obžalobou režimu, který proces “normalizace”
po srpnu 1968 realizoval jako proces msty na národě, jenž se v roce 1968
pokusil zbavit “samozvaných a ztroskotaných” politických mocipánů.
Dokazuje přesvědčivě, že Husákův režim zvolil cestu nejmenšího odpo
ru, cestu “obnovení pořádku” za cenu proměny země v politický, morál
ní a kulturní hřbitov: “Zatím jste zvolili tu pro sebe nejpohodlnější a pro
společnost nejnebezpečnější cestu: totiž cestu vnějšího zdání za cenu
vnitřního úpadku, cestu zvyšování entropie za cenu umrtvování života,
cestu pouhé ochrany své moci za cenu prohlubování duchovní a mravní
krize společnosti a soustavného ponižování lidské důstojnosti. (3)
V pronikavosti politické analýzy předčí Havlův Dopis Husákovi
snad jen daleko obsáhlejší kniha esejů Milana Šimečky “Obnovení po
řádku. Příspěvek k typologii reálného socialismu” (4). Kde Šimečka
pracuje konkrétní sociologickou a politologickou analýzou, podává
Havel zobecňující morální soud.
Esej “Moc bezmocných” z října 1978, zhruba dva roky po Chartě
1977, prohlubuje Havlovu kritiku v ucelený traktát o “životě v pravdě”
jako odpovědi na lež společnosti t. zv. reálného socialismu v Česko
slovensku. Je vlastně programovým manifestem Charty 1977 nebo urči
tého jejího jádra; nejde mi zde o to, jak odpovídá skutečným potřebám
určitého hnutí, není-li stanovisko Vaculíkových “Poznámek o stateč
nosti” (5) reálnější a podobně. Dnes, s odstupem času, se stal Havlův
traktát především významným literárním a myslitelským faktem české
duchovní kultury poslední třetiny 20. století. Ne náhodou je věnován
památce filosofa Jana Patočky. Jeho autor je si vědom velikosti závaz
ku, který na sebe tímto věnováním bere. Jeho traktát je vlastně poku
sem domyslet Patočkovy “Kacířské eseje o filosofii dějin” (6) na kon
krétní situaci české neoficiální kultury 70. let, rozvinout je v “praktic
kou filosofii” českého pokusu překonat krizi, do níž zemi uvrhla ruská
okupace v srpnu 1968 a jí nastolený Husákův režim “reálného socialis
mu”.
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Havlova analýza tohoto režimu, který označuje jako post-totalitní
společnost, charakteristickou pro celý východní blok, se soustřeďuje na
vyprázdněnost její ideologie, na automatický chod jejích struktur,
nezávislých na reaiitě i na úmyslech jednotlivých reprezentantů moci a
především na krizi lidské identity v její sféře. Na výhodách této úpad
kové konzumní společnosti se může podílet každý, kdo je ochoten nena
rušovat její vnější rituál, vzdát se svědomí, tolerovat její lež: “Vláda
byrokracie se nazývá vládou lidu; jménem dělnické třídy je zotročena
dělnická třída; všestranné ponížení člověka se vydává za jeho definitivní
osvobození; izolace od informací se nazývá jejich zpřístupněním; mo
censká manipulace veřejnou kontrolou moci a mocenská svévole dodr
žováním právního řádu; potlačování kulturyjejím rozvojem; rozšiřová
ní imperiálního vlivu je vydáváno za podporu utlačovaným; nesvoboda
projevu za nejvyšší formu svobody; volební fraška za nejvyšší formu de
mokracie; zákaz nezávislého myšlení za nejvědečtější světový názor;
okupace za bratrskou pomoc. Moc je v zajetí vlastní lži, proto musí
falšovat. Falšuje minulost. Falšuje přítomnost a falšuje budoucnost.
Člověk nemusí všem těmto mystifikacím věřit. Musí se však chovat
tak, jako by jim věřil anebo je mlčky tolerovat...
Už proto však musí žít ve lži.” (7)
Havlova analýza má strhující logiku, stejně jako jeho výzva k životu
v pravdě jako základnímu existenciálnímu rozhodnutí, odmítajícímu se
podílet na lži. Z tohoto základního, před-politického rozhodnutí pak
plyne buď širší “nezávislý život společnosti”, to jest různé neoficiální
aktivity kulturní, vědecké nebo umělecké, nebo užší aktivita “paralelní
polis”, vlastní “dissent”, soustřeďující se na obhajobu základních práv
člověka. Východiskem však zůstává onen obrat k životu v pravdě, od
mítnutí podílu na lži, obrat k důstojnému, smysluplnému, autentické
mu bytí člověka, k hledání smyslu v odpovědnosti za jiné;
“Život v pravdě” jako vzpoura člověka proti jeho vnucenému posta
vení je pokusem znovu se chopit své vlastní odpovědnosti; je to tedy akt
zřetelně mravní. Nejen proto, že za něj člověk musí tak tvrdě platit, ale
především proto, že není účelový...” (8)
Havlův moralismus má v “Moci bezmocných” pronikavost a sílu
starých českých náboženských traktátů. Jsou zde místa, kde musíš
myslet až na Chelčického, na ono staré české “neodpírat zlu násilím”,
ale i na tvrdošíjnou vůli nežít ve lži, neotročit vrchnosti, neupadnout
v mravní lhostejnost, v pouhý “pobyt”, v obstarávání, ve službu každo
dennosti, řečeno opět terminologií soudobé fenomenologické filosofie.
Zde je vliv Havlova duchovního otce, velkého českého filosofa a sta
tečného člověka Jana Patočky, nejzřetelnější. V této “existenciálni”,
před-teoretické, ale i před-politické sféře tkví morální síla traktátu, ale
současně i jeho hranice. Morální rigiróznost mu dodává vnitřní logiku,
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ale i určitou “uzavřenost”, neboť jeho náročný morální a filosofický
apel k “existenciálni revoluci” se patrně jen ztěží může stát programem
širokých vrstev národa.
Síla a přesvědčivost Havlovy esejistiky spočívá vtom, že zajeho slovy
cítí čtenář autorovu integritu, jeho odhodlání, zaplatit za ně cenu pro
následování, ústrků a vězení.
Havlovy “Dopisy Olze” jsou svědectvím, že ani těžké vězeňské pod
mínky, násobené jeho nemocí, jeho integritu nezlomily. Při tom se nestylizuje do role nezranitelného hrdiny a nezamlčuje, že sám při před
chozím vězení zakolísal a učinil kompromis, jehož moc okamžitě ve
řejně zneužila. (9) Toto nové věznění chápe mimo jiné i jako příležitost,
obnovit svou ohroženou integritu, podrobit se nové zkoušce a unést její
tíhu.
Je to vzrušující četba: začíná běžnými vzkazy a pozdravy, obnovením
kontaktu s domovem, drobnými zprávami o tom, jak se vyrovnává
s novou situací vězně, jak se učí zvládat tuto vynucenou formu existence
se všemi jejími omezeními, nástrahami a těžkostmi a jak si pomalu,
krok za krokem, vytváří prostor nejen pro snesitelnou existenci, ale i
pro pokračování svých úvah. Je to zápas nejen s nepřízní prostředí, kte
ré neposkytuje možnost klidu a soustředění, nezbytného ku psaní, nejen
s vlastní únavou a nemocí, ale i s vězeňskou cenzurou, která dovoluje
vězni psát jen v určitých intervalech konkrétní informace o sobě. Havel
však dokázal od těchto zpráv o svých stavech a náladách, od vzpomínek
na svoje dětství a na svoji nelehkou cestu k literatuře a k divadlu přejít
pomalu a organicky k úvahám obecnějším, k úvahám o hledání smyslu
bytí, o lidské odpovědnosti za druhé, o “absolutním horizontu smyslu”,
fundujícím všechny horizonty dílčí, krátce, o filosofickém fundamentu
svých veřejných vystoupení i své divadelní tvorby. Bohatství kon
krétních postřehů, které na této cestě od věcí nejosobnějších k úvahám
nejobecnějším nashromáždil, je nepřeberné; uvedu jediný příklad,
Havlovu poznámku o významu šedesátých let, která jsou mnohdy nos
talgicky glorifikována a na druhé straně zavile zatracována jako pošeti
lé bloudění “blouznivců našich úhorů”: “Nemyslím si, že určité hodnoty
a ideály šedesátých let byly dobou usvědčeny z toho, že jsou planými
iluzemi a omyly; určité věci nemůže čas ani dějiny nikdy zproblematizo 
vat, protože jsou prostě neodmyslitelným rozměrem lidského bytí a
tedy i dějin, které jsou sice dějinami útlaku, vražd, blbosti, válek a násilí,
ale které jsou zároveň i dějinami krásných snů, tužeb a ideálů.” (10)
Jistě by bylo možno vydat užší výbor z Havlových dopisů a redigovat
jejich text tak, aby se odstranila opakování a vznikl souvislý filosofický
traktát, oproštěný od nesčetných odboček, vyplývajících z konkrétní
vězeňské situace autora. Usnadnilo by to nepochybně četbu, myšlenko
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vé jádro úvah by získalo zřetelnější a přehlednější obrysy, avšak sou
časně by se tím rozrušila jedinečná literární struktura “Dopisů Olze”.
Neboť jedinečnost Havlových filosofických otázek po smyslu bytí není
v nějakém novém filosofickém systému, v novém filosofickém poznání,
ale naopak v jedinečnosti místa a času jeho filosofování, v jejich kon
krétní "situovanosti”. Ve zkoušce vězení nalézá Havel sílu klást si otáz
ky nejzásadnější, neboť právě úvahy o nich mu umožňují “transcendovat” bídu chvíle, překonat odloučenost od domova, ženy a přátel, nalézt
hlubší smysl zkoušky, které se svou veřejnou aktivitou znovu vystavil.
Opakuji, že velikost této knihy nespočívá v původnosti Havlova filo
sofování — kdo zná Heideggera, Patočku, Levinase, ví, že autor se tu
pohybuje v jejich stopách — ale v opravdovosti, s jakou Havel tuto
cestu znovu sám promyslil jako svou osobni odpověď na otázky, klade
né mu jeho konkrétní situací vězně a bojovníka za lidská práva.
Konkrétnost vzpomínek na dětství syna ze zámožné rodiny, předem
odsouzeného v stalinských Cechách padesátých let k roli outsidera,
jeho setkání s Janem Werichem, jeho poznámky o české avantgardě a o
atmosféře šedesátých let, o setkání s dílem Kafky, Camuse, Becketta, o
vlastní divadelní tvorbě, o “drsňácích” a “citlivkách” ve vězení, o vztahu
kriminálníků k politickým vězňům, to všechno vytváří neopakovatel
nou půdu, z níž teprve vystupuje s plnu naléhavostí Havlovo filosofické
tázání jako nekonečný další horizont touhy po zakotvení, touhy po Bo
hu, po absolutní jistotě smyslu, po nalezení obzoru, který by garantoval
smysl jeho zápasu s nelidskou společností; smysl oběti; hledání plnosti
lidského bytí právě v tomto zápasu a v převzetí konečné odpovědnosti
za sebe i za jiné. Chtělo by se citovat desítky neopakovatelných postře
hů, které autor na této cestě učinil; za všechny připomenu jen jeho
poznámku o české avantgardě a o jejím posledním představiteli Janu
Werichovi, který Havlovi pomohl pochopit, “že divadlo není jen hra,
režisér, herci, diváci a sál, ale že to může být i cosi nepoměrně víc: zcela
zvláštní ohnisko společenského a duchovního života, spolutvořící
“ducha doby” a vyjevující a zpřítomňující její fantazii a humor, že to je
živý a do konkrétního prostoru a času vklíněný nástroj společenského
sebeuvědomění.... Pravda lidské duše jakoby dnes stále míň potřebova
la holanovsky zaumné čarodějnictví slov a metafor a za tak zdánlivě
prosté věci, jako je werichovská svoboda ducha, jakoby bylo třeba platit
asi daleko tvrději a všestranněji, než jak předpokládá obzor tradic prvorepublikánského humanismu. Avantgarda se svým krásně drzým sebe
vědomím a mesianismem patří už nenávratně ke vzpomínkám národní
kultury, byť nás i tyto vzpomínky sebevíc ovlivňovaly či ovlivňují.” (11)
Co na tom, že z hlediska přísné filosofie Havel vlastně onen hledaný
absolutní horizont smyslu nedosahuje, neboť je příliš odpovědný na
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to, aby jej předčasně svěřil Bohu (12) a píše-li, že to není “jen idea či
názor”: je to stav duše a srdce, klíč k životu a životní orientaci” (13), pak
tento absolutní horizont vlastně “absolutna” zbavuje a znovu jej antropologizuje a subjektivizuje. Rozhodující je vážnost tázání, vážnost ces
ty, kterou Havel za svým cílem urazil a co všechno na ní uviděl a nalezl,
včetně sebe sama a své odpovědnosti za své nebližší i za člověka vůbec:
“Teprve skutečný (vědomý, “bdělý”) vstup do světa, času a prostoru
a teprve nazření vlastní odpovědnosti jimi a v nich formuje tuto odpo
vědnost jako vztah a pomáhá jí objevit, že je odpovědností nejen za
něco, ale i k něčemu; že není jen rozléváním se “já” do jeho nekonečného
okolí jako by nebylo nic “vně”, aleje zároveň i voláním “zvenčí”, žáda
jícím “já”, aby skládalo své účty.” (14)
Mohli bychom připomínat další nálezy na cestě Havlova filosofické
ho tázání, poutající akuálností nebo pronikavostí vyjádření; omezíme
se jen na kritiku funkcionální redukce neredukovatelné podstaty člově
ka a na vymezení absurdity tak významné pro jeho divadelní dílo:
Svět “já” orientovaného k bytí je jiný než svět “já” propadlého poby
tu; nic v něm není beze zbytku vymezeno svou funkcí, ale vše tuto funkci
i samo sebe nějak nejasně přesahuje; vše jako by se v něm nějakým způ
sobem obracelo k bytí, k jeho harmonii, nekonečnosti, totalitě a tajem
ství; všechno jako by v něm zrcadlilo otevřenost subjektu, který tento
svět zabydluje, jeho pokorný úžas nad svrchovaností bytí, hrůzu z ní,
touhu po jejím dotyku i jeho nepotlačitelnou naději. Přesně tyto těžko
zachytitelné, ale veledůležité dimenze svět “já” propadlého pobytu osu
dově postrádá: je to svět funkcí, účelu a fungování, svět na sebe oriento
vaný a do sebe uzavřený, pustý ve své vnější pestrosti, prázdný ve své
iluzivní bohatosti, nevědomý ve svém tonutí v informacích, chladný,
odcizený a vposledku nesmyslný.” (15)
“Je-li “smysl” kategorií veskrze lidskou, pak o “nesmyslu” to platí,
jak patrno, dvojnásob: je to zkušenost lidská nejen tím, že ji činí člověk,
ale i tím, že ji člověk činí jen tváří v tvář tomu, co už učinil. Je to zkuše
nost “já” orientovaného k bytí s “já” propadlým pobytu... Je to tedy
zkušenost ztráty dotyku s bytím, zkušenost krachujícího osmyslnění,
zkušenost lidství, které zjistilo, že se samo sobě zpronevěřilo, že “sešlo
z cesty” — a které se právě tím opět ke své cestě obrací: ve vědomí absen
ce smyslu se opět hlásí touha po něm...
Měsíc není absurdní. Absurní je vrakoviště, které na něm člověk
zanechal: nikoli Měsíci, ale tomuto vrakovišti chybí jakýkoliv přesah
k bytí a jeho tajemnému řádu i jakýkoliv odlesk úžasu, pokory a naděje
člověka, který se k bytí vzpíná.” (16)
Havlovy “Dopisy Olze” dokazují, že ani post-totalitní společnost
a její kriminály nedokáží člověka zlomit, zbavit touhy po svobodě a
vůle k tvorbě lidsky platného smyslu, má-li odvahu, tázat se dál a říkat
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pravdu za všech okolností. Filosofie zde přestává být školskou moud
rostí, uskladněnou do nezáživných příruček, ale stává se v rukou myslí
cího umělce opět životní silou, která otvírá cestu k důstojnému lidské
mu bytí navzdory nejtěžším společenským překážkám a depresím, jež
dokáže proměnit v stupně svého vnitřního růstu, svého uměleckého
vzestupu k nejsilnějším stránkám české filosofické esejistiky poslední
doby.
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Za Petrem Lotarem
Jan Milič Lochman, Basilej

Českou i švýcarskou kulturní veřejnost postihla mimořádně citelná
ztráta, když v červenci 1986 zemřel v Badenu na následky nešťastné
dopravní nehody ve svých 76 letech spisovatel Petr Lotar. Tím dospěl
ke konci pohnutý, umělecky plodný a duchovně bohatý život. Co nám
je na jeho odkazu nad jiné blízké?

Svědek první republiky

V minulém roce byl Petr Lotar několikrát vyzván, aby ve švýcarské
televizi vyprávěl ze svého života. Nikdy nezapomenu, jak se mu rozzáři
ly oči, když jej redaktorka vybídla, aby pověděl něco o Praze první
republiky. Lotar se rozhovořil hřejivě a působivě; však celým životem
v sobě ztělesňoval některé z jejích zvláště plodných možností. Pocházel
ze židovské rodiny, při čemž otec cítil a mluvil německy (či přesněji:
rakousky) a matka spíše česky. Pražan Petr tak vyrůstal od dětství dvoj
jazyčně. Dvojstrannou kulturu — zbohacenou ještě židovským dědic
tvím — si podržel po celý život. Vyučil se herectví na nejvyšší německé
úrovni u Maxe Reinhardta a Piscatora. Hrál však nejen německy, nýbrž
i česky, v Praze ve Vinohradském divadle, jako host i v Národním, kde
k jeho blízkým přátelům patřila i Olga Scheinpflugová.
Kulturní otevřenost dvěma jazykovými směry však neznamenala,
že by Petr Lotar stál neutrálně mezi dvěma frontami tam, kde Česko
slovenská republika byla ohrožena. Bez rozpaků byl mezi těmi, kdo se
stavěli nastupujícímu nacismu na odpor. Masarykova republika mu
byla po všech stránkách domovem. Právem nese český překlad jeho
první autobiografické knihy titul “... domov můj”.
Německý název téže knihy zní však “Eine Krähe war mit mir”. Jedna
z možných asociací představy “černého ptáka” je politická: kulturní
a lidská tragédie, již pro Lotara (i pro nás) znamenalo rozbití první
republiky. Potenciálně tak plodné soužití trojí pražské kultury —české,
židovské a německé — bylo agresí nacismu, pak však i v dalším kultur
ně-politickém vývoji, na desítiletí, ne-li navždy, přerváno. Němci likvi
dovali Židy; Češi vyhnali Němce; Čechoslováci hnali Čechoslováky...
To vše byl lidský i kulturní rozpad na pokračování. Starobylé dědictví
mnohohlasé Prahy, jehož nosnost a plodnost před očima Evropy ma
nifestovala první republika, bylo promarněno ne-li zmařeno. Oč tím
Evropa přišla, to vysvědčil životem i dílem Petr Lotar nad jiné jasně.
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Polyfonie života

“Mnohohlasé” bylo Lotarovo dílo nejen po stránce jazykové, nýbrž
i všestranností uměleckého projevu. Lotar byl nejen výtečný herec, ný
brž i dramaturg, dramatik a spisovatel. Jako dramaturg byl jedním
z prvních, kdo rozeznal dramatickou sílu začínajícího Friedricha Dü
renmatta. Jako dramatik se projevil angažovaně za války rozhlasovou
hrou, jež obracela pozornost anglické veřejnosti k české věci pod pro
gramovým názvem “Pravda vítězí”. Velkou radostí mu bylo, že se jeho
poslední hra “Prezidentova smrt” mohla hrát i v Praze v roce 1968.
Svým původem i mnohostranností svého díla byl Lotar mimořádně
kvalifikován k tomu, aby se stal hlasatelem jediné evropské kultury
přes propasti historických zvratů a tlumočníkem jejich osobitých větví
přes přehrady jazyků. Tak tomu bylo už v Praze, tak tomu bylo zvláště
ve Švýcarsku, kam se Lotar uchýlil na útěku před Gestapem na poslední
chvíli před vypuknutím světové války. Ani tehdy se asylantům ve Švý
carsku nezačínalo lehko. Druhá autobiografická kniha Lotarova“Das
Land, das ich dir zeige” (bohužel zatím do češtiny nepřeložená) o tom
otevřeně i když beze všeho bolestínství svědčí. A přece se Lotar kvalitou
své práce prosadil, zprvu za dosti svízelných okolností jako herec, nako
nec pak hlavně jako respektovaný švýcarský spisovatel. Svědčí o tom
řada vyznamenání a literárních cen, jež vyvrcholila krátce před jeho
smrtí prestižní “Eichendorff-Literaturpreis”. Tak zapustil kořeny do
švýcarské půdy. Přitom však nezapomněl na to, že jde o kořeny ze země
české: víc než jiní vykonal v nových poměrech pro českou kulturu, ne
únavně překládal — v posledních letech např. básně Jaroslava Seiferta
— a psal pravidelně o českých osobnostech do Neue Zürcher Zeitung i
do jiných novin a časopisů (např. i studie o T. G. Masarykovi).
V tomto zaměření je Petr Lotar příkladem české existence v exilu.
V podmínkách emigrace většina lidí podléhá jednomu či druhému ex
trému: Buď se snaží lacino se přizpůsobit novému prostředí a pokud
možno rychle setřít stopy svého původu; anebo zůstávají traumatizo
váni tím, co prožili doma, a nenajdou cestu k lidem i dílu nového domo
va. Neznám mnoho lidí, kterým bylo dáno překonat toto dvojí pokušení
tak věrohodně jako právě Petru Lotarovi.
Hlubina bezpečnosti

Schopnost, zůstat věrný svému původu a přitom hledat a nalézat
nový počátek na novém místě, vyrůstala u Petra Lotara do značné míry
z toho, že měl jeho mnohostranný život svou “hlubinu bezpečnosti”.
Byl přesvědčeným Masarykovcem i v tom, že se snažil žít své dny “pod
zorným úhlem věčnosti”. Zde byla integrační síla jeho bohaté činnosti.
Věděl, že všestrannost sama o sobě ještě nevytváří plnost života. “Mnohohlasost” může být známkou bezradnosti, “všudybylství” projevem
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roztěkanosti a povrchnosti. Polyfonie života potřebuje svůj cantus fir
mus, jasný vedoucí hlas. Lotar jej hledal a nalézal v biblickém svědectví.
Cesta k naději a jistotě víry mu nebyla nijak snadná. Lotar si vážil
tradic “lidu staré smlouvy”, starozákonní víry svých židovských před
ků, i když se mu nedostalo příliš intenzivní náboženské výchovy. Postu
pem doby však stále rozhodněji přilnul k ději Nového Zákona. Zvláště
pronikavý byl prožitek pašijní historie, tak jak s ní byl konfrontován
jako pražský herec, který měl v pašijních hrách ztělesnit postavu —
Jidášovu! Partie o tom v knize "... domov můj” dokládají výmluvně,
jakým otřesem působil na mladého herce tento úkol a jak jej — po
mnoných vnitřních zápasech — nakonec řešil přimknutím k postavě
toho, jehož Jidáš zradil: ke Kristu.
Na této cestě mu podstatně pomohli jednak lambarenský lékař, bo
hoslovec a kulturní filosof Albert Schweitzer (o němž napsal pěkný spis)
a ve Švýcarsku náš Přemysl Pitter. Jeho prostřednictvím nalezl svůj
duchovní domov v odkazu české reformace, a to nejen historicky, nýbrž
i věrným účastenstvím na životě Husova sboru vCurychu. Podstatné je,
že tato hlubina bezpečnosti nebyla u Lotara jen skrytou dimenzí sou
kromého či svátečního života, nýbrž i celým zaměřením: pasáže, ve kte
rých autor dokumentuje svůj zápas víry, měl za svůj nej nesnadnější, ale
právě proto i nejpodstatnější úkol. V době, ve které módní literatura se
někdy až trapně předhání v překračování všech mezí lidského studu,
ale přitom stydlivě přiřazuje otázky víry mezi “intimní otázky”, o nichž
se nehovoří, byl Petr Lotar příkladem spisovatele, který se nestydí
vydat svědectví o hlubinách svého života. I v tom nám je a zůstane pří
kladem, za který jsme vděčni.
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Filozofie Máje v kompendiích dějin české
literatury po roce 1945
K 150. výročí Máchova Máje
Antonín Měšťan, Freiburg

Byla by to záslužná práce zjistit co všechno se napsalo o Máchově
Máji od prvního vydání v roce 1836 do dneška. Jistě se hodně soudů
opakovalo, zajímavějšíjsou ovšem názory, které něčím překvapovaly.
Buď novostí pohledu — nebo extrémností stanoviska. Protože Máj
tvoří už po řadu generací součást povinné školní četby, bylo by nejdů
ležitější zjistit, co se o něm psalo v učebnicích. Neboť žáci a studenti
v nich dostali na cestu životem směrnice, jak mají Máj chápat. Pokud se
ještě vůbec někdy k Máji vrátili, byli zřejmě většinou pod dojmem inter
pretace díla, jak ji ve škole dostali předepsanou od učitele či profesora —
a tím od autora učebnice.
Valná část dnešních čtenářů Máje prošla školami po roce 1945, takže
první výklad Máchova díla jim podaly učebnice a příručky, které se
v posledních letech na českých školách používaly či používají. Autoři
školních příruček dějin české literatury se ovšem přidržují standard
ních, aktuálních dějin české literatury, které se z politických a ideologic
kých důvodů po válce několikrát vyměnily. Zatímco hned po roce 1945
působily dějiny J. Jakubce, A. Nováka a J. Vlčka, rok 1948 vyřadil prá
ci A. Nováka z oběhu jako “reakční'”. Jakubec byl tolerován a Vlček
znovu vydán v roce 1960. Když pak vyšly tzv. akademické “Dějiny
české literatury” v letech 1959-1961 — jak známo, vyšly jen první tři díly
—, staly se rozhodujícím, vlastně jedině platným výkladem dějin naší
národní literatury do konce 19. století. Jejich monopolní postavení
trvá nadál, i když v roce 1978 přibyl “Průvodce po dějinách české litera
tury” od J. Hrabáka, D. Jeřábka a Z. Tiché, který naši literaturu jaksi
prokádroval se stanoviska tzv. normalizátorů.
Otázka by tedy byla: co se dovídali a dovídají o Máji po roce 1945
žáci a studenti — a ovšem také ostatní uživatelé — z těch prací o dějinách
české literatury, které se postupně doporučovaly nebo předpisovaly
jako zdroj poučení?
Začněme prací Arna Nováka, jeho knihou “Dějiny českého písemnic
tví”. První vydání vyšlo v roce 1910 pod názvem “Stručné dějiny lite
ratury české”, další doplňovaná vydání vyšla 1913, 1922, 1936-39. Páté
vydání, které nás v tomto případě zajímá, vyšlo v roce 1946. Protože
A. Novák zemřel v roce 1939, nemohl už páté vydání doplnit; za něho
vykonal tuto práci Antonín Grund spolu s Rudolfem Havlem (text os
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tatně na několika místech zkrátili). Pasáž o Máchově Máji však neupra
vovali, takže použivatelé vydání z roku 1946 četli Novákova slova. Na
s. 159 autor označuje Máj za lyrickoepickou báseň s baladickými mezi
hrami a pokračuje: “Německá romantika loupežnická, byronské moti
vy a hlavně také tragický vlastní prožitek Máchův spolupracovaly na
hrůzostrašných osudech loupežnického hejtmana a otcovraha, který se
v básni připravuje na věčnou nicotu a před popravou se loučí se všemi
krásami země; spanilost a necitelnost domácí přírody prožíval Mácha
stejně vášnivě jako spoutanost zotročilého národa, bezmocného tváří
v tvář slavné elegické minulosti. Ale protože se básník dovedl ztotožnili
se ‘strašným lesů pánem’, učinil ho neodolatelným mluvčím toho, čím
překypovalo jeho vlastní nitro: metafysické hrůzy z věčného nic, kterou
již předtím vyjádřil v úchvatné filosofické lyrice leopardiovského po
svěcení...” A dál (s. 160) Novák dovozuje, že Máj
se stal přímo sym
bolem poesie v Čechách... Máchovo jméno bude se v dalších fázích
české poezie ozývati nejčastěji.” Jinak Novák Máchu charakterizuje tě
mito slovy (s. 158): “Temperament smyslný a vášnivý byl u něho sdru
žen s pronikavým a bezohledným pudem spekulativním, který se neza
stavil před ničím, ani před nejtemnějším nihilismem myšlenkovým.”
Je-li u Nováka filozofický základ Máje odsouzen, a to dost příkře,
pak u Jaroslava Vlčka se čtenáři o filozofické osnově Máchova díla ne
dověděli vlastně nic. V jeho “Dějinách české literatury”, III. sv., s. 163
(vydání z roku 1960; 1. vyd. vyšlo 1893-1921), čteme: “Literární pověst
Máchova zakládá se na ‘Máji’. Jako ve všech byronských povídkách, i
zde děj je skrovný. Dívce, žalostící na břehu jezerním, plavec přináší
zprávu, že milenec její, zapuzený z rodného domu vůdce loupežnický,
zabil jejího svůdce, vlastního otce svého, a že bude popraven. Vězeň
v žaláři rozjímá o záhadách života i smrti; druhý den jej vyvedou na
popraviště, z výšiny ještě jednou se rozhlédne po divukrásném okolí,
a již kat švihne mečem, kolo rozdrtí údy a kůl přijímá zsinalou hlavu.”
To Jan Jakubec ve svých “Dějinách literatury české” (I. vyd. 1911)
aspoň naznačil, že Mácha vložil do Máje úvahu o lidské existenci, i když
nic nového nepřinesl. Jakubec napsal (používám vydání z r. 1934; 2. díl,
s. 787): “Básník kreslil s účastenstvím a hlubokou soustrastí psycho
logický obraz člověka, který se vyšinul ze světového ustáleného řádu
a stal se zločincem. Mácha se nerozpakoval umělecky zobrazit konflikt
lásky, rozrušující nejužší svazky rodinné, mezi otcem a synem. Vilémo
vy pesimistické úvahy o záhadách lidské existence, o přechodu pozem
ského života do věčnosti, do ‘pustého nic’, filosoficky nepodávají nic
nového, dojímají však procítěným smutkem z nespravedlivého ustále
ného morálního zákona, na který hledí básník s elegickou resignací.”
Jakubec se naštěstí příliš nepřidržoval výkladu Máje, jak jej podal M.
Zdziechowski, i když ve svých “Dějinách” píše (s. 800): “Z úhrnných
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statí o Máchovi působila pojetím a metodou na další bádání o Máchovi
studie polského literárního historika Mariana Zdziechowského...” Ma
rian Zdziechowski (1861-1938) se zprvu zabýval českou literaturou se
značnými sympatiemi. Po roce 1918 se stal ostře protičeský a propago
val polsko-maďarskou spolupráci zahrocenou proti Československu.
V delší stati “Karel Hynek Mácha a byronism český” (přel. Jan Voborník, Jičín 1895) Máchu pokáral za nemravnost (s. 23): “Jarmila tedy
měla milostný poměr s otcem svého ženicha. Přes to jí básník velice
patrně nadržuje a obklopuje ji všemi půvaby poesie a lásky. Podivný ten
a našim nejelementárnějším pocitům mravním se protivící názor možno
vysvětliti jen fatalistickým jeho přesvědčením o hlubokém úpadku
člověka, jenž je malomocen proti síle vášní, a nemůže býti řeči tudíž
o jeho vině ani nemáme práva zbaviti Jarmilu soucitu za to, že na oka
mžik v záchvatu smyslnosti klesla... až do konce (se) nedovíme, zradilali Jarmila milence, či též měla poměr s jeho otcem dřív, než Viléma
poznala.” Zdziechowski pak dovozuje (s. 26): “Mácha byl blouznivec
a idealista, ale všemocná v duši Byronově a činuchtivá energie projevila
se v něm velice poskrovnu.” A dál píše (s. 27): “Beznadějný pessimism
jevící se v přesvědčení básníkově o nevyléčitelné nemoci člověka, a
naopak chorobné, horečné lpění na životě, k němuž by vlastně měl poci
ťovali odpor, lpění, jehož příčinou není kypící, činuchtivá síla životní,
nýbrž jen nerozumný strach před smrtí, tyto dva tak málo shodné city
zjevují se u Máchy pospolu ve všech jeho výtvorech...” A nakonec
(s. 28): “Díla, jež napsal, nepřipouštějí, aby byl vřaděn mezi talenty
velikých rozměrů. Neznám byv za živa, byl přeceněn po smrti.”
Z A.Nováka, J. Jakubce a J. Vlčka vycházeli Josef Kotrč a Josef
Kotalík, jejichž “Stručné dějiny české a slovenské literatury pro vyšší
třídy středních škol” vyšly poprvé 1934 a pak často znovu, celkem v ná
kladu několika desítek tisíc výtisků. Upravený dotisk vyšel ještě v roce
1948. Z této učebnice, která na 250 stránkách vyložila vývoj naší litera
tury od Velké Moravy do konce 2. světové války (a to ještě věnovala
pozornost nejen slovenské literatuře, ale také literaturám dalších náro
dů), čerpalo poučení celé jedno poválečné pokolení — a ovšem už před
tím gymnazisté od roku 1934. Máchovu Máji je v ní věnována stránka
72. Výklad začíná takto: “Nejdůležitější dílo Máchovo je lyrickoepická
povídka ‘Máj’. Děj je prostý a také vedlejší.” Žáci se proto nedověděli
oč v Máji jde: přece se nebude gymnazistům vykládat o svedené dívce
a o tom, jak si to Vilém s neřestným tatínkem rázně vypořádal. Problém
se přenechal pedagogům, kteří Máj se žáky měli číst. Jinak se studentíci
o Máchovi dočetli například: “Barevných účinů dosahuje prostým
způsobem, klade totiž jednotlivé barvy (bílou, zelenou, modrou a červe
nou) vedle sebe.” A dál: “Potlačuje významové jádro představ tím, že
spojuje pojmy z různých kategorií (např. čas — prostor: večerní břeh),
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nebo klade jejich klad a zápor vedle sebe (mrtvé milenky cit a verše o
‘zapadlém dětinství věku’). Tak ztrácí dílo významovou souvislost.”
Nebylo by divu, kdyby významovou souvislost ztratili na tomto místě
i dospívající chlapci a dívky.
V roce 1960 vyšel II. svazek akademických “Dějin české literatury”;
úsek o Máchovi v něm zpracoval Vladimír Štěpánek. Svazek vyšel už
po období stalinismu, na samém prahu liberálních tzv. šedesátých let.
Proto se charakteristika Máje mohla do značné míry vyhnout marxisticko-leninské šablonovitosti. Píše-li se (s. 451) o základní ideji Mácho
vě, “v níž zobecňoval nechtěný úděl osamělé avantgardy revoluce”, pak
to není příliš daleko od Masarykova výroku o tom, že Mácha byl revo
lucionář. U Štěpánka se ovšem neobjeví slovo víra, náboženství nebo
Bůh (s. 451): “Ve vězňově vzrušeném nočním monologu před popravou
jsou kladeny a zodpovídány metafyzické otázky věčnosti a času, viny a
osudu, života a smrti.” A dál (s. 452): “V Máji, který nej plněji vyslovil
Máchovu filozofii nicoty a hrůzy z nicoty, vrcholí rovněž Máchova ten
dence syntetizující, soucítění se světem a vplývání do světa.” Zaskřípe
to, a to notně, až na konci (s. 454): “Mácha vyjádřil se svrchovaným
uměním ideologický proces, v němž se obrážel vznik a první růst revo
lučních sil v české národní společnosti — individualizaci osobnosti,
rozchod individua s přežívajícím se řádem života a společnosti, neúkojnost touhy, tragičnost její marnosti i snahu o překlenutí rozporu.”
Mojmír Otruba ve “Slovníku českých spisovatelů” (Praha 1964) se
vyhnul “metafyzickým otázkám” úplně a napsal (s. 300-1): “V Máji je
nejplněji zpodobeno Máchovo gesto revoltující proti ustrnulé konvenci
myšlení a cítění; je vyjádřeno stejně tak v podobě negace, rozervanectví, popěračství i zoufalství jako vírou v jedinou jistotu pozemského
života a silou soucítění se světem a člověkem.” (I)
Josef Hrabák v “Průvodci po dějinách české literatury” v roce 1978
odhodlaně prohlásil Máchu za materialistu (s. 183): “Máchova filozofie
je materialistická, a proto má tolik smyslu pro konkrétní krásu země.
Výmluvná jsou líčení přírody, jimiž je Máj prostoupen. Zem Mácha mi
luje jako jedinou realitu...” Takže (s. 181): “Současníci se nedovedli
smířit s Máchovým v podstatě analytickým přístupem ke skutečnosti a
s jeho společenskou izolovaností... Osamostatnění jedince — typické
pro buržoazní společnost, emancipující se od feudalismu —, sympatie
s vyděděnci, postava Viléma z Máje, která je symbolem básníka samé
ho, to všechno se zdálo něčím nečeským a protispolečenským. ” Jak
vidíme, Štěpánek píše o “syntetizujících tendencích” u Máchy, kdežto
Hrabák o Máchově “analytickém přístupu ke skutečnosti”. Bude to asi
dialektický rozpor.
Zajímavé je srovnat Hrabákovu charakteristiku se slovy sovětského
bohemisty S. V. Nikolského, který napsal staťo Máchovi do sovětských
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kolektivních dějin české literatury — vyšly pod názvem “Očerki istorii
češskoj literatury 19-20 vekov” v Moskvě v roce 1963. Nikolskij píše
(s. 89; překlad je můj): “V obraze Viléma je vyjádřena hrůza ze smrti,
vášnivá touha žít, pocity člověka, který se nechce smířit s myšlenkou,
že je smrtelný. Přestat existovat neznamená pro Máchu život po smrti,
nýbrž konec života vůbec, ‘nic’... V Máchově vesmíru není místo pro
boha, přitom však také místo člověka ve vesmíru, smysl a důvod jeho
utrpení a spojitost lidského ducha s přírodou zůstávají pro něho v mno
hém ohledu záhadou.” Snad se tedy J. Hrabák měl přidržet sovětského
vzoru — jak je vidět,jde to i bez výkladu o buržoázni společnosti,
která se emancipuje od feudalismu.
*****

Všechny uvedené práce — až na dějiny J. Vlčka — tedy nějakým
způsobem vyjadřují, že v Máji jde Máchovi mimo jiné (či především) o
problém smrti, přičemž básníka trýzní nejistota, zda je nějaká forma
existence po smrti. Tuto nejistotu si Hrabák domyslil jako výraz mate
rialistické filosofie, což by z Máchy zřejmě mělo udělat ateistu. Sotva
by šlo dokázat, že Mácha byl ateista — nejistota a pochyby o posmrtném
životě nejsou důkaz, neboť pak by mezi ateisty musili být počítáni i
četní teologové. Proti Hrabákově názoru stojí opačný názor Masary
kův, jak jej formuloval v roce 1925 ve “Světové revoluci” (používám
vydání z roku 1928, s. 593): “... Mácha byl člověk naskrze náboženský,
třeba skepsí rozpolcený; problém náboženský byl Máchovi problémem
životním.”
Je zarážející, že Máchovou filozofií se ani před rokem 1945, ani poté
čeští badatelé podrobněji nezabývali a nezabývají. A to přesto, že téměř
všichni na filozofickou dimenzi jeho Máje poukazují. Jedinou práci
tohoto zaměření napsal Dmitrij Čiževskij, který uveřejnil ve sborníku
“Torso a tajemství Máchova díla” (Praha 1938) studii o Máchově svě
tovém názoru. V článku “Zwei Zitate im literarischen Tagebuch K. H.
Máchas” (ZfsPh XV /1938/, s. 105-8) doplnil svou studií tím, že nazna
čil, že Mácha byl pod vlivem mystiky. K této otázce se Čiževskij vrátil
ještě jednou, a sice v roce 1972; tehdy uveřejnil stať “Mácha und Mys
tik”. Vyšla v knize D. Tschižewskij “Kleinere Schriften. II. Bohemica”,
Mnichov 1972, s. 289-293. Čiževskij v knize znovu otiskl obě uvedené
práce z roku 1938. Na začátku stati “Mácha und Mystik” pak konsta
toval, že v dopisech i ústně mu mnozí badatelé sdělovali podiv, jak může
shledávat v Máchově díle mystiku. Čiževskij znovu opakuje své pře
svědčení, že mystika se u Máchy projevuje přinejmenším v pěti básních:
“Jaroslavna”, “Vzor krásy”, “Královič”, “Poutník”, “Aniž křičte, že
vám stavbu bořím”. Zvlášť zajímavý je případ básně “Aniž křičte, že
vám stavbu bořím”. Čiževskij poukazuje na interpretaci této básně, jak
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ji provedl Otokar Fischer (Slovo a slovesnost I. /1935/, 4, s. 216-8).
Fischer v básni spatřuje zednářskou symboliku. Čiževskij — zanícený
katolík — k Fischerově výkladu poznamenává (s. 292, pozn. 10): “To
naprosto není jediná možnost interpretace.” Dovozuje pak, že “stavba”
nemusí být jen symbolem zednářské lóže či templu, nýbrž že může
souviset s mystickou symbolikou našeho světa. (2)
Jak je vidět, výklad Máje — a Máchova díla vůbec — není tak jedno
duchá věc, jak by to z většiny uvedených výkladů vyplývalo. Máme
tedy k dispozici tvrzení, podle něhož byl Mácha nihilista, člověk hlu
boce nábožensky založený, materialista, autor ovlivněný mystikou a
básník pod vlivem zednářských ideí. Každý si může vybrat podle chuti,
popřípadě kombinovat uvedená zjištění. Bude tomu tak přinejmenším
do doby, než se dočkáme objektivní studie o filozofickém základu Máje
a Máchova díla vůbec. Nebude to asi hned tak — v dnešním Česko
slovensku by ostatně taková studie ani nemohla vyjít. A tak až nadále
se použivatelé dosavadních — a zřejmě i budoucích — dějin české litera
tury nedovědí oč Máchovi v jeho Máji vlastně šlo. (3)
Poznámky
1) Józef Magnuszewski v polsky vydané knize “Historia literatury czeskiej”
(Varšava 1973) charakterizuje Máj jako byronskou poemu a píše (s. 134;
překlad je můj): “Vězeň, který je uvržen do temné kobky věže a čeká na smrt
v májové noci, kdy celá příroda se zachvívá extází života, má na svědomí tra
gický čin, jehož se dopustil proti své vůli. Přemítá o záhadě existence a dospí
vá k hrůznému ‘nic’. Je to jeden z nejpůsobivějších romantických manifestů
zoufalství. Pro Máchu je východiskem návrat na lůno matky země.” Magnus
zewski se tedy ocitá v přímém — a možná nikoli náhodném — sousedství
M. Otruby.
2) Na stať Čiževského z roku 1972 reagoval olomoucký bohemista Oldřich Krá
lík (1907-1975) v mnichovském slavistickém časopise “Die Welt der Slaven”.
Jeho článek “Mácha und Mystik” vyšel posmrtně v roč. XXIV. (1979) na
s. 22-38. Králík nic nenamítá proti interpretaci Čiževského — zato tvrdí, že
uvedené básně nejsou dílem Máchy, nýbrž že je podvrhl zřejmě K. Sabina.
Jak známo, ostatní máchovští badatelé Králíkovy názory (vyjadřované od
roku 1953) na falšování Máchova díla odmítají.
3) To není myšleno jako výtka autorům dějin české literatury, neboť se nemo
hou opřít o uspokojivý filozofický výklad Máje — nikdo jej zatím nepodal.
Musil bych ostatně výtku autorům dějin české literatury adresovat také sám
sobě, neboť samozřejmě jsem se také vyhnul tomuto problému ve své knize
“Geschichte der tschechischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert” (Kolín
n. R. — Vídeň 1984).
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Jan Zrzavý: Karel Hynek Mácha [1924]
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Hold českých básníků
Karlu Hynku Máchovi
Pozdrav z kraje
František Hrubín

...w to gsme byli v Gjlovém... zblauzenj na Sázavě... s tého... Kamenný
přjwoz... Neweklow...
K.H. Mácha
v Denníku na cestě do Itálie
Vidím své mládí, jak sem pospíchá
s kloboukem v ruce po zelené mezi.
Nedávno teprv vešlo do ticha,
jež na širokých zádech nesou jezy,
ale dnes je tu se mnou, dojímá
mě jeho věrnost, trochu lehkovážná,
a vidím opět jeho očima,
jak lípy rozsvěcují světla strážná,
jak stojíš nad Kamenným Přívozem:
stín poutníkův, jenž otřásl se z prachu,
mizí ti v dálce lesním úvozem,
tam za řekou, kde já chci potkat Máchu.
Slyším, jak za ním voláš, a tvůj hlas
nitěmi letu vetkávají včely
do vzdáleného pohřmívání, v jas
vláčného jezu, nad nímž přeletěly,

a než úl za úlem je posbírá,
kde bude poutník, který z rodné Prahy
do země italské se ubírá
mou krajinou, jež v noci z Mléčné dráhy
písní svých cvrčků usrkávat smí?
A její vůně v záhybech svých šatů
v zem dalekou si poutník odnáší...
a tam už čekáš ty — a vkládáš mátu,
mateřídoušku, jetelový list
mezi ty stránky, na něž stříklo moře
a jež dnes večer znova budu číst —
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Máchovské variace XII
Josef Hora

Šeptl jsi mezi růžemi
své růži: Neodcházej, prosím!
Uvadlé řek jsi: Vrať se mi,
ať ještě jednou rty své zrosím,
ať ještě vím, vím na chvíli,
že musíš opadat, má kráso,
jak hřeben vlny zbloudilý,
jak láska má, mé sny, mé maso.

Uvadnout jako krev mých žil,
jak města jdoucí proti Bohu,
jenž stavěl je a opustil
a dýmem rozvál pod oblohu.

Řekl jsi růži: Kveť v mých snech,
byť v prázdno, v propast zašlých rodů.
Mé příští bratry stoupat nech
po vonných oblacích mých schodů.
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K. H. M. (1936)
František Halas
Svit hvězdy umřelé jsem pil
v zemi nepřejícné přibité mé zemi
znak jménem NIC jen jinak obroubil
nití mi danou sudicemi

Olovem KDE a CO opánky podbité
za tebou bloudil mrtvý perutníku
teď do hvězd zviklaných do celé hrůzy té
sršící věnec zajíkavých díků
V truchlivišti dlouhé noci tvé
v zemi přibité v té nepřejícné zemi
sníš kníže rodné řeči žárlivé
žal lhoucí pod růžemi
Sto stínů prošlo Jarmiliným stínem
a nové lásky hrají na tvé kosti
jen po požáru jiném zhynem
a jinak vejdem do věčnosti

Beze psí úzkosti v rachání karabin
pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou
ať zavoní až k nim poslední země blín
pod zemi krásnou pod zem milovanou
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Návrat Máchův
Vladimír Holan
Kdo říká: básník sto let spící?
To Erinye sto let spaly,
skloněny rušně nad kyticí
zněžnělých kostí, jež se vzdaly.

To Erinye v prázdno lysé
nechaly ze sil zhasnout pjací
senzibility třesoucí se
do veršů a verš v radiaci,

do veršů, v nichž poznáváte,
když útrpnost vám podá měkce
momentky běd, věčností vzaté
při magnéziu introspekce.

Jenomže dnes, kdy smrt se žije,
i úděl hrobu básník ztrácí.
Tak vzbudily se Erinye
okamžikem před okupací
a ženou jeho kosti, zvyklé
chthonickým božstvům uklánět se,
ženou je v hrůzy nezaniklé,
proti nimž revolučně zved se

vždy básník marně..., příliš náhlý,
vždy příliš náhlý, kde jde o to:
proměnit svět, v nějž šelmy vtáhly —,
ach, příliš náhlý, temný proto.
Temný jak láska, pohrdání,
jež v plihách smouhy plouhá zdlouha
vše to, co vyrostlo jen k zdání,
snem ještě nejsouc, pro nějž touha
jen jednou bdí a stále poté,
až zánik hyne v nehynoucnu.
Má velkost, že jak Don Quijote
po boji s ničím sloupal v jsoucnu

a zázračnem i jiné ovál...
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Dnes hrstka kostí, obrys šerý,
furgonem lehce roztřásány,
ukazují na všechny směry,
jež slavil kdys a v něž byl zvaný.
Den říjnový se jiskří hebký
jak tenkrát jemu pod pneumatem.
Hlubinky zpustlé v ženství lebky
plní se nenávratným chvatem

a básník, mrtev nebo živý,
už neví, kde má spočinouti...
Jsou ještě někde hory, nivy,
ve kterých mizíš na své pouti,
svobodně mizíš v jitra zlatá?
A ne-li, smíš pak doufat, tuše,
že existuje nějaká pátá
světová strana duše?

Jen v tu, zde vzpřímený, rád klesnu,
vy noci krásné, dni mé!
Jsme ve snu dřív než ve snu.
A bdíme dřív, než bdíme.

Stanislav Kolíbal: Někdy kolébka, někdy hrob [ /983]
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Pojem “národní filozofie”
Masarykův pokus o národní filozofii, jeho zdar a náš nezdar
Erazim Kohák, Boston

Jaký smysl má úsilí o zachování určité národní totožnosti?
To je otázka, z níž vychází každý pokus o národnífilozofii. Jan Patočka
v první ze svých Dvou studií o Masarykovi takovou filozofii označuje jako
okrajovou či "marginální” — oprávněně, pokud uvažujeme obecné lidství
za "hlavní proud” a zvláštní, národnostně specifickouformu tohoto lidství
za okrajovou záležitost. Tak se to jevívá členům národů, jejichž mateřšti
nou je mezinárodní, světový jazyk jako angličtina či španělština. Z per
spektivy malého národa se to jevívá jinak: tu národní příslušnost není
něčím na okraji přímo dostupného obecného lidství, nýbrž tím, co obecné
lidství zprostředkovává. O tom budeještě řeč. A však i kdybych s Patočkou
v tomto ohledu souhlasil, přece by se mi zvláštní “národní” filozofie ne
jevila jako okrajová, nýbrž jako výraz prvotního, obecného filozofického
hnutí mysli. Ne ovšem ve smyslu dnešní "profesionální” filozofie, jak ji
praktikují “vyučení" filozofové "z povolání”. Jak poukazoval již Sokra
tes, vlastnífilozofii, lásce k moudrosti, není možné někoho vyučit. Vyučo
vat je možnéjen určité myšlenkové zručnosti v rozboru argumentace, pak
dál obsahu již stávajících filozofických textů, ne lásce k moudrosti. Proto
“filozofové z povolání" všech dob, od starořeckých sofistů po dnešní ana
lytickéfilozofy, byfilozofii rádi omezili na logiku a dějinyfilozofie. Z toho
se dá udělat řemeslo.
Jenže filozofie není svou vlastní podstatou řemeslo. Rodí se prvotně
ze základní lidské potřeby zdůvodnit si, proč žijeme, proč život stojí za
to úsilí, abychom jej žili. Dramaticky to vyjádřil francouzský filozofují
cí beletrista Albert Camus svou větou v úvaze “L’absurde et le suicide”
ve sbirce Le mythe de Sisyphe: “Il n’y a qu’un probléme philosophique
vraiment sérieux: c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas
la peine d’ètre vécu, c’est répondre à la question fondamentale de philosophie”. Opomínáváme, že dlouho před Camusem vychází ze stejné
otázky český filozof Tomáš Vlastimil Masaryk — později Tomáš
Garrigue Masaryk. Ve své první systematické práci z roku 1881, Sebe
vražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, poukazuje Ma
saryk na to, že lidé neodcházejí dobrovolně ze života proto, že se jim
nepodařilo to či ono, nýbrž proto, že pro ně celý koloběh potřeby a
spotřeby, často úspěšný, pozbyl smyslu, že ve chvíli, kdy to či ono otřás
lo samozřejmým samohybem žití, si nedovedou život zdůvodnit. To
platí o člověku, avšak neméně to platí i o národech ve chvílích, kdy do
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chází přirozená samozřejmost, setrvačnost bytí. Tu vyvstává základní
filozofická otázka, proč? Jaký to má smysl? V případě národní filozofie
se vztahuje na určité zvláštní lidské společenství — snad v tom smyslu
je tu “okrajová”. Přesto svou podstatou je to otázka obecně filozofická:
proč? jaký to má smysl?
Jak v životě jedince, tak v životě národa vyvstává tato filozofická
otázka do popředí právě v údobích nesmyslných. V údobích akutního
ohrožení — když jde doslova o život — se prosté přežití stává dostateč
ným zdůvodněním všeho konání, obětí a úsilí. Podobně v údobích roz
machu, růstu a jiskřivých nadějí se momentům úspěchu stává dostateč
ným důvodem. Po smyslu se člověk ptá tehdy, když nežije v pocitu
akutního ohrožení, avšak zároveň nežije s pocitem nadějného rozma
chu. Ověřte si to na dynamice vlastního života, či třeba na dějinách
Spojených států. Nikdo si nekladl otázku po smyslu amerického bytí za
druhé světové války, kdy po útoku na Pearl Harbor a porážkách první
ho roku žili Američané s pocitem ohrožení, či v údobí prudkého roz
machu životní úrovně v padesátých letech. Vyvstala akutně v údobí po
vietnamské válce, kdy se mnoha Američanům zdálo, že svým vystoupe
ním ve Vietnamu pozbyly Spojené státy mravního oprávnění nositelů
svobody a demokracie a zároveň je pokles konjunktury připravil o
momentům růstu a úspěchu. Je zajímavé, že dnes se mnozí přední ame
ričtí činitelé snaží čelit pocitu nesmyslnosti dovoláváním se pocitů
ohrožení, druzí pak příslibem blahobytu. Jen málokteří připomínají
Americe, že jejím pravým zdůvodněním jsou ideály Deklarace nezávis
losti.
K podobné situaci došlo i u nás. Většina dnešních Čechů a Slováků
nežije s pocitem akutního národního ohrožení. Zároveň však žije bez
naděje, bez pocitu, že se něco hýbe, že zítra bude líp než dnes. Žije s po
citem nesmyslnosti, v údobí stagnace, v němž konání nedává smysl ani
akutní ohrožení, ani jiskřivá naděje. To je situace, v níž zcela přirozeně
vyvstává otázka po smyslu národní totožnosti, otázka národní filozofie.
Všimněme si, že v tomto ohledu se naše soudobá situace prudce liší od
rozmachu první republiky, od ohrožení za druhé světové války a ostat
ně i od prvního údobí komunistické nadvlády, kdy jsme žili v naději, že
jednou to přece jen “praskne”. Zato je naše dnešní situace velmi přesně
obdobná situaci českého národa v údobí Masarykova filozofického pů
sobení na konci minulého století, od Masarykova příchodu do Prahy
v roce 1882 po rakouskou anektaci Bosny-Hercegoviny v roce 1908, jíž
se dějiny zas dostaly do pohybu.
V tom mezidobí po rakousko-uherském vyrovnání a císařovu za
mítnutí ústavního návrhu, tak zv. “fundamentálek”, mělo naše obro
zení za sebou už dvě odlišné fáze, jednu přímo oslnivě úspěšnou, druhou
hluboce, beznadějně neúspěšnou. V první fázi, velmi zhruba od josefin
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ských reforem v osmdesátých letech 18. století po přijetí novodobého
pravopisu v roce 1848, jsme žili s pocitem ohrožení: náš národ stál na
pokraji vymření. Úkol byl jednoznačný: vzkříšení češtiny jako plno
právného moderního jazyka nejen pro vesnickou domácnost, nýbrž
i pro vědu, umění a všechno vědění a obcování. Šlo o prosazení češství
jako platné formy obecného lidství. Úspěch této fáze, byť jistě dějinně
podmíněný, dnes působí dojmem čirého zázraku. V průběhu dvou ge
nerací se v německy mluvící zemi, kde jen část méně vzdělaného obyva
telstva užívala pro soukromé účely zvláštní patois, zrodil nesmírně
živelný, životaschopný národ; z několika vymírajících nářečí se znovu
zrodil moderní spisovný jazyk schopný zastat celou škálu lidského vy
jadřování. Byl to úspěch, z jakého se hlava točí.
Druhá fáze našeho obrození, zas velmi zhruba od svatováclavských
bouří roku 1848 po zamítnutí fundamentálek v roce 1871, byla stejně
drtivě neúspěšná. Byla to fáze poznamenaná nadějí, že oslnivě úspěšné
kulturní znovuzrození národa povede přirozenou formou k sebeurčení
státnímu. Neúspěch této fáze byl zas jistě podmíněný složitými pomě
ry starého Rakouska, avšak nebyl o to méně katastrofický. Čeští předá
ci vyzkoušeli celou řadu přístupů, od návrhů na obnovu historických
výsad českého království v rámci rakouského mocnářství po “přirozenoprávní” představy o jazykové autonomii, všechno marně. V sedmde
sátých letech minulého století se stávalo zjevné, že jsme v koncích:
úspěšný proces národního obrození nemůže přerůst v státoprávní se
beurčení.
Úspěchem první fáze a naprostým neúspěchem druhé se vytvořila si
tuace obdobná dnešní. Naše národní existence už nebyla ohrožena:
naopak, byli to němečtí obyvatelé českých zemí, kteří se cítili ohroženi
bujícím českým živlem. Měli jsme svou národnost, a zaplatili jsme za
ni vysokou cenu jak úsilí, tak odříznutí svou jazykovou zvláštností.
Co teď s ní? Jaký má smysl? Tehdejší situace, podobně jako dnešní, pří
mo nutila k zamyšlení nad otázkou národní filozofie, smyslu národního
bytí či, tehdejší frází, po “smyslu národních dějin”.
V tomto údobí se vlastenectví českého obrození — a mimochodem ne
jen českého: k obdobnému vývoji dochází i v jiných národech — zvrací
v nacionalismus. Tím pojmem označuji přístup, který pokládá národní
zvláštnost za vlastní ospravedlnění, za nejvyšší mravní hodnotu, jíž
je možné podřadit jak pravdu tak právo, spravedlnost i čest. Je to po
chopitelný vývoj: pokud národní zvláštnost neodůvodňuje to, čemu
slouží, či to, k čemu vede, je třeba ji prohlásit za vlastní zdůvodnění,
prohlašovat její nadřazenost národům jiným, prokazovat její dávnou
slávu — a odsoudit jako zrádce každého, kdo nesdílí bezvýhradně ten
oslavný postoj... protože jak jinak ospravedlnit úsilí a oběti, které ve
jménu národa vyžadujeme? Je to pochopitelné — a je to nesmírně
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zhoubné. To je údobí, které se vyznačuje malichernou uzavřeností,
šovinismem, antisemitismem, mentalitou sevřených šiků. Heslo “co je
české, je hezké” má svůj dobový rub ve verši písně, “a kdo se odrodí,
čepelem v tu zrádnou hruď”. Když poúnorový režim stavěl na hranicích
kulometné věže a střílel do lidí, kteří se pokoušeli opustit zem, budoval
méně romantickou technikou na staré romantické tradici. Z těžce vy
dobyté národnosti se rychle stávala klec, tísnivé šovinistické ghetto
odsuzující národ k zakrnění.
Význam Masarykovy národní filozofie spatřuji především v tom, že
v tomto stísněném údobí nabídla národu zcela jiné, otevřené pojetí ná
rodní totožnosti. Když se Masaryk v roce 1882 přistěhoval do Prahy
jako nově jmenovaný profesor nově povolené české univerzity, lišil se
od svých současníků. Nebyl poznamenaný pražským ghettem. Půvo
dem byl Slovák a Moravan, své dětství prožil na slováckém venkově,
kam nedosahovaly pražské nacionálni vášně. Své vzdělání získal ve
Vídni a v Lipsku, ve styku s předními osobnostmi tehdejšího vědeckého
světa. Oženil se s Američankou — svatba byla ve Spojených státech.
Cestoval na Rusi i v Itálii. Byl od mládí vlastenec, avšak vlastenec sa
mozřejmý, sebevědomý, prostý tehdejší české obranné psychózy.
Pro náš námět je nejdůležitější, že ani Masarykova představa o čes
kém národu a smyslu jeho bytí nebyla výhonkem českého šovinismu a
obranných úzkostí. Pro nacionalismus je typické, že vychází z navyklé
skutečnosti toho či onoho národa a přičítají obecnou platnost — odtud
už zmíněné heslo že “co je české” — potažmo německé, italské atd. —je
tudíž i hezké. Nacionalismus v zásadě považuje provincialitu na obecně
lidskou hodnotu. Masarykovo vlastenectví postupuje opačně: vychází
z obecně lidských mravních hodnot a nachází jejich uskutečnění v
tomto národě. Hodnota národa a národního bytí se odvozuje z toho, že
určitému lidskému společenství zprostředkuje obecnou hodnotu lidství:
češství, řekněme, je tu způsobem, jak býti člověkem.
V tom smyslu je Masarykovo pojetí bližší osvíceneckému přístupu,
který tehdy přežíval v české Vídni v lidech jako A. V. Šembera, s jehož
rodinou se Masaryk blízce stýkal. Masaryk ovšem nesdílel názor star
šího josefínského osvícení, že národnost je přežitek temných dob, který
je třeba překonat výchovou k obecné lidskosti a světoobčanství. Národ
se mu jeví jako přirozený a nezbytný mezičlánek mezi obecnou humani
tou a individuálním lidským životem. V tom smyslu je oproti klasickým
osvícencům upřímný vlastenec — vždyť také podle tehdy už vymírajícího zvyku připojil ke svému křestnímu jménu “vlastenské” jméno Vlas
timil. Avšak na rozdíl od romantických nacionalistů je vlastenec kritic
ký. Národ mu plní určitý mravní úkol, a je jej třeba posuzovat podle
toho, jak jej plní — zda všem svým členům dopomáhá v růstu k plné
mravní vyspělosti svobodného, odpovědného lidství.
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Růst k plnému, odpovědnému lidství je pro Masaryka zjevně nej
vlastnějším smyslem všeho lidského konání a bytí. Je společným jme
novatelem všech “ideálů humanitních” a podle něho posuzuje Masa
ryk smysl všeho objektivního společenského a dějinného vývoje. Není
to utilitární individualismus 19. století, který vše podřizuje individu
álním zájmům a přáním, té údajné libovolné “seberealizaci”. Ne všech
no, co se komu namane, připadá Masarykovi oprávněné ve jménu
abstraktní svobody. Člověk má svůj úkol — růst k mravní vyspělosti,
která se vyznačuje především svobodou a odpovědností, schopností
sám vnímat mravní zákon a sám se jím řídit, bez potřeby vnější autority,
která by za člověka přejímala odpovědnost — a svobodu.
To je, co pro Masaryka představuje pojem “demokracie”. Je to pře
devším stav ducha, úroveň vyspělosti, která se odráží ve společenském
obcování a konečně i ve státním zřízení, avšak prvotně se rodí v člověku
a jeho vyspělosti. Masaryk znovu a znovu zdůrazňuje, že pod pojmem
demokracie nemá na mysli vládu davových vášní, byť i většinových.
Jeho usus je bližší anglickému než francouzskému. Většina není demo
kratická prostě tím, že je většinou, vláda není demokratická jen proto,
že je zvolená většinou. Něco jiného je základnější: úcta k člověku, osob
ní odpovědnost, svoboda a určitá ušlechtilost ducha. Těmi je teprve
společnost demokratickou, a taková společnost pak nepotřebuje vlád
ce, jen veřejné činitele. V podstatě je to pojetí Lockeovo, dodnes živé
v podvědomí Ameriky. Proto také Masaryk celý život — přesněji, až do
války — stavěl na první místo výchovnou činnost, ne revoluční či ústav
ní. Šlo mu o výchovu, péči o duši, o budování demokracie především
v nás.
Opakem vyspělého, “demokratického” lidství je v Masarykově myš
lení nevyspělost, která se jeví v lokajské závislosti na jedné straně, v re
voluční vzrušenosti na druhé. I to “spoléhání na zázraky”, proti němuž
Masaryk často brojí, je mu především resignací odpovědnosti, postojem
závislosti na něčem vnějším. Společensky užívá Masaryk pro výsledek
a výraz neodpovědnosti slovo “teokracie” — a to zas je nešťastně vole
ný termín. Masaryk má zjevně na mysli nikoliv vládu či království Boží,
nýbrž církevní paternalismus, který člověku ubírá jak potřebu, tak
možnost osobní odpovědi. V rozhovorech s Emilem Ludwigem dozná
vá, že to, čemu říká demokracie, je zároveň teokracie, protože se neza
kládá na prvním místě na vládě většiny, nýbrž na vládě Božího zákona
v každém jedinci. Názvosloví tu mate. Přesto Masarykovy základní dva
pojmy mají jasný smysl. Jde o zásadní rozlišení mezi společností lidí
svobodných a odpovědných, svobodným soužitím ve vzájemné úctě,
a společností lidí mravně nevyspělých, zároveň závislých a vzpurných
a obojím závislých na vládci.
Proto i pokrok znamená především mravní růst všech jedinců a váže
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se především na výchovu. Pokud má objektivní smysl, je to v tom, že
díky lidské vyspělosti se mění i vnější forma společností, přibývá spo
lečností, které mravní vyspělost předpokládají a podporují, ubývá těch,
které ji omezují. Podle toho pak Masaryk posuzuje a porovnává kato
lické a evangelické země a také posuzuje české dějiny a vybírá v nich
prvky “pokrokové” a zpátečnické. Nepřičítá smysl, směr či dynamiku
jakýmsi nadosobním Dějinám s velkým D, od nichž by se dala údajná
pokrokovost odvozovat. Smysl a směr má lidský život, od toho se
odvozuje smysl dějin.
Tak vykládá Masaryk i české dějiny a tím i podstatně mění obsah
Palackého výkladu českých dějin, ač přejímá formu Palackého pojetí.
Jejich jádrem je pro Masaryka, jako pro Palackého, jejich “demokra
tičnost” ve střetnutí s “theokratickou” autoritou proti-reformace a
habsburského státu. To pro něho ovšem znamená, že co je na češství
ryzí je, že představuje i podporuje mravní vyspělost, osobní svobodu a
odpovědnost, proti mentalitě závislosti a nevyspělosti. Demokratičnost
pro Masaryka v žádném případě neznamená “lidovost” v duchu davo
vého šovinismu, který Hanka promítl do dávné minulosti ve svých
“Rukopisech” a které romantické obrození nadšeně přijalo. Demokra
tičnost pro Masaryka představuje především mravní autonomii oproti
paternalismu; odtud stěžejní význam Husova a Komenského volání
po mravní vyspělosti a osobním sebeurčení. Toto české dědictví ospra
vedlňuje pro Masaryka i novodobé úsilí o zachování a obrodu výrazné
české národní totožnosti. Ve střední Evropě, po staletí propojené s paternalismem a lokajstvím, představuje češství vyšší, vyspělejší formu
lidství.
Tak chápu i Masarykův přístup k náboženství. Masaryk je zároveň
člověk jednoznačně antiklerikální a hluboce zbožný, jak výrazně po
ukázal prof. Černý. Formální církev mu přímo ztělesňuje “teokracii”,
tedy mentalitu paternalismu, která zabraňuje růstu k mravnímu sebe
určení, ač na druhé straně je to právě hlas Boží a Boží nadhled, ta “per
spektiva věčnosti”, která člověka povolává z koloběhu potřeby a spotře
by, paternalismu a lokajství, k lidství určenému vědomím pravdy,
dobra, spravedlnosti. Svět, jak poukazuje Masarykovo pojetí Prozřetel
nosti, je světem Božím. Z Masarykových poznámek o Prozřetelnosti mi
připadá jasné, že Masaryk ji nechápe v positivistickém smyslu, jako sílu,
která doslova kauzálně určuje vývoj dějin určitým směrem a zaručuje
v něm určitý výsledek. Masarykovo pojetí je daleko hlubší, výraz důvě
ry, kterou znají věřící, že děj se co děj — a to podtrhuji úmyslně — je
všechno v rukou Páně.
Masaryk své názory nikdy neshrnul ve formě systematické filozofie.
Nejblíže se k tomu dostává ve Světové revoluci za války a po válce, jenže
to je dílo, které vznikalo za zcela jiných podmínek než Masarykova fi
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lozofie smyslu národního bytí. Jak už jsme poznamenali, rakouskou
anektací Bosny-Hercegoviny se dlouho nehybné dějiny rozhýbaly, svě
tovou válkou nabraly prudký spád. Tehdy jsme potřebovali především
politický akční program, který by aplikoval filozofické pojetí smyslu
dějin na aktuální a tudíž i pomíjivou světovou situaci. Otázka nad
časového smyslu naší národní totožnosti ustoupila do pozadí. Proto
nepovažuji Masarykovu Světovou revoluci za směrodatnou pro výklad
jeho filozofie.
Pokusme se o souhrn Masarykových názorů —jaký Masaryk nikdy
neposkytl — z posledních desetiletí minulého století, kdy právě nad
časová otázka smyslu našeho národního bytí stála v popředí Masaryko
va zájmu, nikoliv tak, jak Masarykovy názory skutečně vyrůstaly, od
kritiky nacionalismu v osmdesátých letech přes kritický výklad českých
dějin v devadesátých letech po promýšlení vztahu člověka k Bohu
v prvním desetiletí tohoto století, nýbrž retrospektivně a systematicky.
Obecným rámcem je tu Masarykovo zjevné hluboké přesvědčení, že
svět, skutečnost, není náhodným, nesmyslným seskupením hmoty. Tu
se Masaryk výrazně liší od existencialistů, kteří přejímají přírodo
vědeckou představu o hmotném světě za metafyzicky závažnou. Masa
rykův svět je svět Boží, Bohem stvořený a obdařený hodnotou a smys
lem, které si vyžadují úctu a lásku. Má svůj řád, který je zároveň závaz
ným řadem mravním. Člověk je v tomto světě povolán k obrazu Boží
mu, tedy ku svobodě, k odpovědnosti, k mravní vyspělosti. Je bytostí
schopnou mravního nadhledu, sub specie aeternitatis: je schopen se
povznést nad koloběh potřeby a spotřeby a nazřít život z perspektivy
“humanitních” ideálů, pravdy, dobra, krásy, lásky, spravedlnosti. V
tom, jak poukázal již Rádi, nověji Milan Machovec, je Masaryk oprav
du blízký existencialistickému pojetí člověka jako bytosti určené schop
ností svobody a odpovědnosti, bytosti, pro kterou závislost, malicher
nost, nesvoboda představují neopravdovost lidství a jen svoboda a od
povědnost, plná mravní vyspělost, je naplňují. Na rozdíl od existenci
alistů to však pro Masaryka nepředstavuje krizi, protože vzhledem
k Masarykově představě o světě a skutečnosti není svobodné, mravní
lidství v rozporu s podstatou světa.
Krizovost lidského bytí tedy není pro Masaryka metafyzická, struk
turální, nýbrž existenční. Vychází z věčného pokušení nesvobody. Na
jedné straně se promítá jako objektivismus, jímž člověk popírá vlastní
niternost, vlastní svobodu a tak i odpovědnost, a prohlašuje se za
hmotnou součást nesmyslného hmotného světa. To je pro Masaryka
materialismus. Opačným pokušením je Subjektivismus, solipsistické
sebeuzavření do vlastní niternosti, která končí v zoufalství vraždou či
sebevraždou. S obojím pokušením zápolí člověk v růstu ke svobodě.
Ten růst se Masarykovi jeví jako nutný ne v tom smyslu, že k němu ne
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vyhnutelně dochází, nýbrž v tom smyslu, že je nezbytný k plnému lidství.
Přesto je to růst, ne náhlý revoluční zvrat, titánský krok ke svobodě,
nýbrž něco, čeho člověk dosahuje péčí a prací, výchovou a sebevýcho
vou.
Z této základní dynamiky lidského bytí odvozuje Masaryk svůj vý
klad společnosti i dějin. I tuje možno mluvit o růstu — Masaryk užívá
dobový termín “pokrok” — jako nezbytném, ač ne nevyhnutelném.
V lidských společnostech se odráží v počátku lidská nevyspělost, potře
ba autority spojená se vzpurností na jedné straně, s lokajstvím na dru
hé. Lidé se vyhýbají odpovědnosti, spoléhají na autoritu, na zázraky,
na pověru, a vytvářejí společnosti podle toho. Jejich úkolem však je
něco jiného: dosáhnout mravní vyspělosti a vytvořit společnost, která jí
zároveň odpovídá a podporuje ji, společnost svobodných, odpověd
ných lidí ve vzájemné úctě a lásce. Smyslem dějin je, že v nich probíhá
toto zápolení mezi vyspělostí a nevyspělostí, jak na úrovni jedince, tak
na úrovni společnosti. Pokud je možno mluvit o objektivním “pokro
ku”, je to v tom smyslu, že stoupá úroveň vyspělosti, že svoboda a odpo
vědnost přestává být výjimkou a stává se normou, jak pro jedince, tak
pro společnost.
Podle toho chápe Masaryk evropské dějiny. Reformaci nechápe
především jako věroučné střetnutí, nýbrž jako pokus o svobodnější
lidství. Totéž platí o demokracii a o celkovém evropském vývoji. Svě
tovou válku chápal Masaryk v tomto smyslu jako pokus staré mentality
nevyspělostí, pánovitosti a lokajství, zarazit vývoj k svobodnému,
odpovědnému lidství. Ve svém stáří snad opravdu usilovně věřil, že
byla posledním kolem zápasu. Nebyl připraven na vznik moderních
ideologických “theokracií” v celé Evropě a na druhé kolo zápasu.
Přesto celkový evropský vývoj jeho tézi — ač ne jeho “jízdní řád dějin”
— potvrzuje. Mimo části obsazené Sověty se Evropa, i tradičně nejteokratičtější Evropa, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, vyvíjí k de
mokracii v Masarykově smyslu, nejen vládě většiny, nýbrž k společ
nosti lidí svobodných a odpovědných, svobodu a odpovědnost vyžadu
jící a podporující. Vzpoury i reformy v Sověty obsazené části západu
dosvědčují, že i tu představa svobodného lidství se stává vůdčím ideá
lem — i v zemích, kde v údobí po první světové válce převládaly návy
ky nesvobody, nacionalismu, revolučního titánství a jeho rubu, lokaj
ství. Smyslem evropských dějin je tedy pro Masaryka růst člověka k
svobodnému lidství, k mravní vyspělosti, a jeho odraz ve struktuře
společnosti a státu.
České dějiny v tomto rámci hrají zvláštní úlohu. Už od dob refor
mačních je česká představa svobodného, odpovědného lidství určujícím
prvkem české národní tradice. Znovu křísit český národ v devatenáctém
století mělo smysl ne proto, že etnické češství představuje něco cenněj
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šího než etnické němectví či polství, nýbrž proto, že český národ je
v oblasti zatížené nevyspělostí, zkornatělou společensky a institučně,
nositelem tradice “humanity”, onoho svobodného, odpovědného lid
ství, mravní vyspělosti. Proto se Masarykovi zdálo naprosto samozřej
mé, že se český národ musí oprostit od vylhaného nacionalismu — boj o
“Rukopisy”! — malicherného antisemitismu — hilsneriáda! — a klerikalismu — střetnutí s katechety! — a usilovat o stát demokratický,
spravedlivý, svobodný, ať už je to obrozené mnohonárodní Rakousko
či samostatný stát československý. Obnovovat stát jen proto, aby byl
etnicky český, to by nestálo za to. Smysl a cenu to má do té míry, do níž
je češství nositelem ideálu svobodného lidství. Masarykova národní
filozofie tak vyrůstá z Masarykova celkového světonázoru, češství zdů
vodňuje jako platnou a výrazně cennou formu lidství.
Tak se mi v kostce jeví Masarykova filozofie českého národního bytí
— a nepřipadá mi v nejmenším nezdařilá. Úkolem národní filozofie je
zdůvodnit úsilí o zachování a obrodu národa, o sebeurčení, a zároveň
jim dát směr. To se Masarykovi podařilo. Naše úsilí o národní sebe
určení má smysl, protože - a pokud — náš národ zastupuje v často ne
svobodné Evropě ideál svobodného, přímého lidství. To dává našemu
úsilí i směr: víme, oč usilujeme, a proto také můžeme rozlišit, co je dů
ležité pro náš zápas, co podřadné. To, že se v údobí sovětské expanse
ve střední Evropě nepodařilo udržet nezávislost československého
státního útvaru, nepovažuji za náznak nezdařilosti Masarykova pojetí
smyslu našeho národního bytí. Jsem přesvědčen, že dnes heslo “Masa
ryk — náš program” představuje dostatečný a pádný důvod, abychom
usilovali o zachování, obrození a osvobození našich národů.
Jsem si ovšem vědom, že v tomto přesvědčení jsem v mizivé menšině,
jako byl i Masaryk až do první světové války. Masaryka nepopularizoval jeho filozofický postoj, nýbrž viditelný, objektivní úspěch za války,
obnovení české a československé samostatnosti. Vždyť už tehdy se s
s Masarykem neztotožnily ty složky obyvatelstva, kterých se sice přímo
týkal Masarykův ideál, netýkal se jich však Masarykův “úspěch” — ně
mečtí, maďarští, z části slovenští obyvatelé republiky, mezi Čechy pak
ti, kdo se považovali za oběti neřešené sociální otázky, z části také lidé
výrazně klerikálního zaměření. Nepřekvapuje mě, že ztotožnění s Ma
sarykem, založené na viditelném úspěchu, nepřežilo viditelný neúspěch.
“Lid” který volá “Hosanna!” pravidelně volává i “Ukřižuj!”
Závažnější mi připadá odklon od Masaryka u lidí myslících. Nastu
pující oposiční generace šedesátých a sedmdesátých let nečerpala z Ma
saryka, neobracela se k němu o rady, nezabývala se jím. Připadal jí
zastaralý, překonaný — veliká osobnost, zasloužil se o stát, nic proti
němu, avšak nezdál se už ani tak důležitý, ani zajímavý. Kritik nejpovolanější, Jan Patočka, píše skoro s lítostí o nezdaru Masarykova pokusu
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o národní filozofii a hledá zdroje v německém romantickém existencialismu Heideggerově, ač jednoznačně odmítá Heideggerovo politické
zaměření a celým životem i smrtí potvrzuje svou hlubokou oddanost
k svému národu. To je závažné: což může být představa svobodného,
odpovědného lidství, mravní vyspělosti, kdy “zastaralá” či “překonaná”?
Potřebujeme ji jako soli — proč se nám stala Masarykova národní filo
zofie nedostupná? Tu je třeba hledat hlubší vysvětlení.
Myslím, že vysvětlení začíná už na přelomu století, v konkretizaci
našeho chápaní Masarykova myšlení a z části i Masarykova myšlení
samého. Pro Masaryka byla vždy základní skutečnost lidská, lidská
vyspělost, lidský růst, nikoliv instituční promítnutí této skutečnosti.
Přesto v politické činnosti dochází ke konkretizaci. Názorný je příklad
údobí Masarykova Jana Husa. Masaryk znovu a znovu zdůrazňoval, že
mu jde o bratrský ideál humanitní, ne o evangelickou věrouku či o evan
gelické církevní instituce. Evangeličtí bohoslovci jako Ferdinand Císař
či Jan Karafiát to chápali a stavěli se vůči Masarykovi odmítavě. Přesto
vznikla představa, že Masaryk je “pro evangelíky” a “proti katolíkům”
— a po pravdě řečeno, Masaryk se nejednou vyjadřoval tak, jako by
problém nebyl duch paternalismu a mravní nevyspělosti, a to v každé
církvi, nýbrž rakouská katolická církev sama.
K podobnému přesunu dochází zas třeba v Masarykových pojmech
“demokracie” a “theokracie”, a to zas nejen v obecném chápání Masa
rykova programu, nýbrž z části i v Masarykově myšlení samém. “De
mokracie” a “theokracie” v žádném případě nepředstavovaly pro Masa
ryka variantu Comteova historického schématu údobí náboženského,
metafyzického a positivního. Představovaly dvě odvěké alternativy
lidského bytí a druhotně dvě formy společenského a pak i státního
uspořádání. Přesto ve válce západních mocností — především Ameri
ky, k níž měl Masaryk nejblíže — s Rakouskem, v němž církev byla tra
diční oporou trůnu a absolutismu — není překvapující, že dochází
k ztotožnění demokracie a theokracie se Spojenci a s Ústředními moc
nostmi. Nadčasová problematika lidských dějin se tu ztotožňuje s do
bovými událostmi, nejen v našem chápání T.G. Masaryka, nýbrž i v
občasných Masarykových výrocích.
Či ještě jeden příklad, už zmíněný — Masarykovo pojetí Prozřetel
nosti. Masaryk sám neustále brojí proti “víře v zázraky” a jak ve spi
sech o náboženství, tak v příležitostných výrocích jasně dává najevo, že
odmítá pojetí Boha jako deus ex machina, který, byv řádně uprosen,
zasáhne do lidských záležitostí a postará se o žádaný výsledek. Jeho
pojetí Prozřetelnosti je něco jiného — pojetí člověka hluboké víry,
který žije se stálým vědomím, že toto je svět Boží, ne svět opuštěný,
smysluplný, ne nesmyslný, a že Bůh není něco “nadpřirozeného”, nýbrž
stálá přítomnost, posilující člověka. Přesto jak Masarykovi současní
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ci, tak Jan Patočka vykládají Masarykovo pojetí Prozřetelnosti čistě
positivisticky, ve smyslu nadpřirozené kauzální síly zajišťující pozitivis
ticky chápaný historický determinismus, a poukazují na protiklad
Masarykova pojetí svobody a odpovědnosti a takového pojetí Prozře
telnosti.
Patočka tu není sám. Podobně vykládali Masaryka stoupenci i
odpůrci za první republiky. Vzdor Masarykovým protestům, nejen před
válkou, nýbrž i po válce, v příspěvcích podepisovaných šifrou Č.P.,
československý prezident, bylo běžné vykládat Masaryka jako poněkud
nedůsledného positivistu, který si od pokroku ve vědě a celkového
pokroku dějin slibuje historicky determinovaný nástup positivního
věku, “demokratického” v tom smyslu, že republikánská státní zřízení
nahradí monarchie s církevní oporou. Podle takového výkladu je pak
význam husitství a bratrství v tom, že odmítly středověkou metafyziku,
tedy byly méně náboženské než katolictví a tím krokem k vědeckému
věku. V nejnovější době pak tím, že se československý národ za války
postavil na stranu spojenců, se Československo dostalo i na stranu vítě
zů, kteří udávají tón nové doby, a jako “miláček Dohody” může spolé
hat na jejich ochranu. Věk teokratický byl válkou definitivně překonán,
zbývá už jen postupný vývoj prací drobnou k dokonalejší a humanisti
čtější společností.
Do jaké míry Masaryk sám se ve svých stařeckých letech klonil k ta
kovému výkladu, nevím. Byl to však běžný výklad Masarykovy “národ
ní filozofie” za první republiky. Patočka jej přejímá a pak ovšem s
plným oprávněním píše, že skončil nezdarem. Vývoj posledních padesá
ti let ho přesvědčuje, že vědecká objektivita není schopna zaručit prav
du. Dějiny, poukazuje Patočka, jsou říší svobody: žádná prozřetelnost
do nich nezasahuje a nezaručuje jejich vývoj. “Teokracie” nepadla,
vynořila se v daleko hrozivější formě. A nenastal věk humanity: nastal
věk nihilismu, století válek a jako válka. Patočka uznává, že positivistický výklad nevyčerpává Masaryka, avšak dochází k závěru, že Masaryk
je filozof rozpolcený mezi poetickým postřehem a positivistickou sys
tematikou, a odvrací se od něho.
Jenže Patočkův výklad Masarykova myšlení mi připadá vysoce po
chybný. Masaryk brojil proti bezbřehému subjektivismu, hledal jedno
značnou pravdu, dovolával se vědy. Jenže neméně jednoznačně brojil
proti positivismu, před válkou i po válce. Je tu Masarykova ostrá kriti
ka marxistického positivismu v Otázce sociální, pak výslovné odsouzení
positivismu v článku o “Nových proudech” v Času z 15. dubna, 1893,
kde Masaryk odmítá positivismus jako “prostě hloupý... i zástěra pro
mravní manco” a zdůrazňuje, že konstatovat musíme “především kon
statující já”. Uznává, že “poznávati fakty je veliká přednost realismu”,
ale zdůrazňuje, že faktem není pouze hmota, nýbrž právě smysl, cit, a
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končí, “Opravdu ti stačí: co, opravdu nestojíš o: proč? a: kčemu?... Jak
mám žiti — toť hlavní otázka životní... .”
Nemyslím, že Masarykovu kritiku positivismu lze vysvětlit “rozpolceností”. Myslím, že naznačuje, že Masaryk byl “positivista” a ne ve
smyslu obvykle mu přičítaném, nýbrž jen a přesně v tom smyslu, v němž
byl a sám sebe za positivistu označoval Edmund Husserl. Ve známém
textu v Ideen I §20 píše Husserl, že pokud positivismus znamená založe
ní všeho vědění na věrném vyjádření jasně nazřené skutečnosti, “dann
sind wir die echte Positivisten”. Positivismus tu označuje vzpouru proti
plané spekulaci a svévolným pojmovým konstrukcím ve jménujasného
nazření skutečnosti. Jenže na rozdíl od Comteova či Humeova positi
vismu a od positivismu v dnešním slova smyslu vůbec není v Husserlově
myšlení jasně nazíranou skutečností svévolný shluk hmotných jednot
livin nýbrž právě smysluplnost bytí, jeho smysl. Husserl užívá s oblibou
geometrické příklady, jeho učitel — zároveň učitel Masarykův — Brentano to vztahuje výrazně a výslovně na mravní náhled. Dobro a zlo jsou
něčím, co je nám přímo dáno. Podobně Masaryk zdůrazňuje, na př.
v citátu už uvedeném či zas v Hovorech s Karlem Čapkem, že faktem je
právě smysl bytí a nejen jednotlivá jsoucna. Je to tedy to, co jsem jinde
označil jako “positivismus smysluplného bytí”. Masaryk je přesvědčen
o objektivitě pravdy, avšak objektivitu neomezuje a nevyhražuje na
prvním místě na svět objektů.
V tom, myslím, je kámen úrazu pro Patočkův výklad Masaryka.
Patočka svou základní filozofickou orientaci odvozuje z německého
romantického existencialismu, po výtce Heideggerova. Jenže existencialismus se zrodil z představy o světě, která byla Masarykovi zcela cizí.
Existencialismus je filozofie smysluplného lidského bytí v nesmyslném,
nelidském světě, v němž smysl může vycházet jen ze subjektu. Existencialisté v podstatě přejali přírodovědeckou představu o světě — Husserlovu “die Natur als Korelat der Naturwissenschaften” —jako o nesmysl
ném, jen kauzálně uspořádaném shluku hmoty, avšak odmítli tuto
představu prodloužit i na člověka podle behavioristického vzoru. Odtud
existencialistické drama smysluplného člověka v nerovném zápase s ne
smyslným světem, odtud představa o smyslu jako vzpouře proti objekti
vitě — a přesvědčení, že smysl musí vycházet ze subjektu. Patočka to
jasně vyjádřil v článku “K prehistorii vědy o pohybu”. Pokud objektivi
ta je nesmyslná, smysl je nutně subjektivní — a kdokoli hledá objektivi
tu pravdy se jeví jako positivista.
Jenže Masaryk nesdílí, vlastně ani nechápe existencialistickou pre
misu o nesmyslnosti světa. Žije jak s vědomím, tak s hlubokým procítě
ním věřícího člověka, že svět je Boží stvoření, jemuž stvořitel vtiskl
hodnotu, smysl a řád. Tento řád, mravní řád všehomíra, představuje
zcela jinou objektivitu. Není objektivní v tom smyslu, že by náležel
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k světu objektu či se z něj odvozoval. Je objektivní v tom smyslu, že se
neodvozuje od subjektu. Ve světě chápaném jako smysluplné stvoření
Boží není objektivita známkou positivismu. Masarykovo trvání na
objektivitě smyslu — podobně jako Brentanovo či Husserlovo — není
známkou rozpolcenosti mezi positivismem a smysluplností. Představu
je třetí možnost, nepochopitelnou pro existencialisty, možnost vyšší,
mravní objektivity, nad rozporem mezi nesmyslností hmotné objektivi
ty a neskutečnou smysluplností subjektivity.
A tu, myslím, je skutečná příčina nedostupnosti Masarykova myšlení
nové generaci. Není jí jen povrchní, snadno popřitelný positivistický
výklad Masarykova myšlení. Ten není těžké odstranit, jakmile do
hloubky pochopíme, že svět, skutečnost, které kolem sebe vidí Masaryk,
nepředstavují nesmyslnou objektivitu nýbrž smyslupné Boží stvoření,
die Lebenswelt Gottes v běžné německé frázi pozdější filozofie, prostou
pené mravním smyslem. Pak odpadne i zdání Masarykovy rozpolcenos
ti a vystane jednotný, nepositivistický výklad Masarykova myšlení,
který jsme předložili shora. Jenže tu je problém: představa smysluplné
ho světa se nám stala zcela cizí. Navykli jsme si považovat svět za ne
smyslný, vnímat jej jako shluk hmotných částic, nevidět jeho hodnotu či
řád. Nedovedeme Masaryka pochopit, protože jsme ztratili jeho schop
nost vnímat svět jako dar Boží, smysluplný svým řádem, prodchnutý
láskou Stvořitele — svět, v němž nebesa prohlašují slávu Hospodinovu
a člověk je povolán, aby poznával pravdu, konal dobro, miloval svého
bližního, uznával posvátnost stvoření. V té schopnosti — Masaryk o
ní hovořívá jako o nadhledu sub specie aeternitatis, či o lásce k bližnímu
— je základ Masarykovy filozofie člověka i národa. Tu schopnost jsme
však ztratili: jsme schopní vnímat svět jen jako nesmyslnou zásobárnu
surovin — a těžko pak sami sebe chápeme jinak.
Zdůrazňuji: ztratili jsme schopnost svět vnímat jako dílo a dar Boží.
O schopnost tu jde, ne o otázku faktu. Otázka tu není, zda svět “skuteč
ně je” či “není” smysluplný, dar Boží. To není otázka faktu, nýbrž
otázka metateoretická, na kterou nám neodpoví věda. Ta odpověď
předpokládá — a je ostatně rovnoměrně slučitelná jak s tím, tak s oním
předpokladem. To, že dovedeme vypočítat dráhu nebeských těles, ne
odpovídá na otázku, zda nebesa prohlašují či neprohlašují slávu Hospo
dinovu: to je otázka schopnosti vnímat. Podobně schopnost provést
chemický rozbor lidského těla či je zužitkovat neřeší otázku, zda jsme
či nejsme svým bližním dlužni lásky a úcty. Zas jde o schopnost vnímat,
vnímat svět jako dar, vnímat v něm smysl, dobro, lásku, pravdu.
Tu schopnost jsme z velké části ztratili. Navykli jsme si přičítat teore
tickým předpokladům přírodovědy metafyzickou platnost; z toho, že
přírodověda se z celé škály skutečností zabývá jen pohybem hmoty
v prostoru, jsme si vyvodili, že jen ten jen skutečný. Snad proto, že je to
88

méně náročné: takový svět můžeme bez výčitek svědomí bezohledně
plenit. Či snad proto, že jsme se odcizili přírodnímu světu a své životy
prožíváme ve světě svých vlastních výplodů, pojmových i fyzických,
které skutečně nemají vlastní smysluplnost, život a řád, jen užitečnost
odvozenou z našich přání. Tak či onak, ztratili jsme schopnost vnímat
smysluplnost světa — a tudíž i Masarykovo pojetí smysluplnosti života
člověka a národa.
Jenže opravňuje nás naše neschopnost, abychom hovořili o nezdaru
ne svých schopností, nýbrž Masarykova pojetí českého lidství? Sotva:
nezdar je tu náš. Masarykovi se zdařilo, co si předsevzal: předložil nám
pádný důvod, proč být Čechy — a jasný návod, jak, v jakém smyslu jimi
být. Ten návod neztrácí platnost proto, že se nám zdá příliš náročný.
Co tedy dál? Je tu Patočkův veliký pokus převzít Masarykovo pojetí
svobodného, odpovědného lidství jako smyslu lidského i národního ži
vota, avšak založit je na existencialistickém pojetí vzpoury otřesených
střetnutím s konečností proti nesmyslnosti světa. To je vskutku veliký
filozofický pokus, a v určitém smyslu i úspěšný: zachoval Masarykův
ideál ryzího lidství pro generaci, pro kterou se Masarykovo pojetí
smysluplného světa stalo nedostupné. Český filozofický dluh Patočkovi
v našem věku není menší než filozofický dluh Masarykovi před sto lety.
Přesto mi Patočkův přístup, nutný a prospěšný ve svém věku, nepři
padá dlouhodobě dostačující. Člověk nemůže zachovat vědomí svého
smysluplného, mravního lidství, když upírá smysl a hodnotu svému
světu. Po existencialismu přichází k slovu behaviorismus, který rozpor
mezi smysluplností člověka a nesmyslností světa řeší popřením smyslu
plnosti člověka: zbývá jen výrobce a spotřebitel, který se se svou smyslu
plností marně uchyluje do subjektivity, až, jak varoval Masaryk, ničí
sebe i druhé v zoufalém pokuse potvrdit si vlastní skutečnost.
Proto dlouhodobě považuji jiný, náročnější přístup za nutný — hledá
ní přirozeného světa, hledání Masarykovy schopnosti vnímat svět jako
smysluplný svět Boží. Po údobí filozofie kritické, která přenechala
objektivní svět přírodovědě a hledala útočiště v subjektivitě, naléhavě
potřebujeme filozofii pokritickou, naivní, schopnou zas ve světě vní
mat mravní smysl. Patočka píše o Masarykově filozofii, že je “předkritická”. Snad právě to je její přednost: dovede vnímat smysl a hodnotu
světa, nejen jeho hmotnou objektivitu. Proto, myslím, poskytuje pev
nější základ i pro to, čeho se Patočka sám z Masaryka přidržel, pro ideál
mravní vyspělosti, svobodného, odpovědného lidství. Ten ideál, propo
jený s našimi dějinami od Husa po Masaryka a Patočku, je vlastním
smyslem naší národní totožnosti. Buďme tak Čechy, abychom byli ryzí
mi, svobodnými lidmi. Je to dobrý důvod, abychom se nevzdávali.
A mimochodem: je to i dobrý důvod, abychom o filozofii hovořili
česky...
(Předneseno na sjezdu SVU v Torontu, 1984)
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Antisemitismus v Druhé republice
J. W. Brügel, Londýn

V Americe vyšel péčí “Society for the history of Czechoslovak Jews"
třetí a závěrečný svazek publikace "The Jews of Czechoslovakia" (Edi
tor in chief Avigdor Dagan. Associate Editors Gertrude Hirschler,
Lewis Weiner. New York 1984. 700 pp. $29.95) Je zcela věnován osudu
československých židů nebo lépe řečeno obyvatel Československa po
važovaných nacistickým režimem [na Slovensku luďáckým režimem]
za židy po mnichovském rozhodnutí, které učinilo konec demokracii
první republiky. V řadě příspěvků prvotřídních odborníků jsou zde
shrnuta otřesná fakta o tragedii, která postihla statisíce lidí a kterou
přežilo jen málo z těch, kteří se nemohli zachránit včasným útěkem do
svobodné ciziny. Je přirozené, že tato cenná publikace dokumentárního
významu oživí diskuse o tom, zda a v jaké míře byly vražedné úmysly
nacistů podporovány shovívavostí nebo dokonce špatnou vůlí českých
a slovenských orgánů, skupin nebo jednotlivců. Vývoj na Slovensku
v tomto směru je problém pro sebe. Ale pro Čechy, Moravu a Slezsko
zní otázka, na kterou neníjednoznačná odpověď: byl český antisemitis
mus, jak se projevil po 15. březnu 1939, svérázným hnutím, které jen
využilo jinými vytvořené možnosti k dosažení svých cílů, nebo to byla
pouze koncese — vyhnutelná nebo nevyhnutelná — nacistickým vla
dařům? Jak těžko je dospět v této věci k objektivnímu úsudku, uvidí
každý, kdo si přečte "zprávu z domova z 10. srpna 1943”, kterou obdr
žela československá vláda v Londýně. Autorem byl bývalý úředník
pražského ministerstva zahraničí, který tehdy měl možnost dostat se
z Prahy do Ankary. Mimo jiné hlásil toto:
(Je) "Mnoho obav, že čs. vláda přiveze s sebou svého času do Prahy celou
židovskou emigraci a že ji dosadí do původních, ještě lepších posic. Naši židům
pomáhají, kde mohou, ale jen z hlediska lidskosti. Jinak sijejich návratu nepře
jí. Odvykli si od nich a těší se z toho, že jich nepotkávají. Nezapomíná se, že
židé až na malé vyjímky se neasimilovali, dále na to, že šli ke škodě českého lidu
s Němci, kdykoli to něco slibovalo atd. (Zpravodaj) soudí ze své zkušenosti a
pozorování, že nutno počítat s tím, že po válce u nás vzroste podstatně antise
mitismus a že se půjde proti těm, kdo by návrat židů usnadňovali a podporova
li..."

Problematika se však nezrodila až 15. března 1939. Přímý následek
mnichovského rozhodnutí bylo nastolení luďáckého režimu na Slo
vensku a tím totalitárního elementu v republice, v které formálně de
mokratická ústava z roku 1920 zůstala v platnosti. Zmíněná publikace
předkládá nezvratitelné důkazy o tom, jak na Slovensku řádil nejhorší.
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nikoliv jen "shora” tolerovaný, ale luďáky aktivně zavedený antise
mitismus již dávno před tím, než se uplatnil nějaký tlak z Berlína. Citu
je se tam m. j., co dr. Tiso prohlásil několik dní před 14. březnem 1939,
tedy ještě jako občan Československé republiky.
“Židé budou vyloučeni z našeho národního života, poněvadž jednali vždy
jako podvratný element a jako hlavni nositelé marxistických a liberálních myš
lenek na Slovensku. Tito lidé tvoří vážný morální problém jako lichváři a pod
vodníci. To byl důvod, proč je křesťané v středověku zavřeli do getta..."
(překlad)

Ale jak to vypadalo v tomto směru na pomnichovském území Čech a
Moravy? Publikace “ The Jews of Czechoslovakia” neměla po ruce celý
text resoluce Československé obce sokolské k této věci a mohla citovat
pouze z neúplné zprávy britského vyslance v Praze. Budiž proto na zá
kladě zprávy v 'Prager Presse’ z 25. října 1938 doplněno, že se 23. schůze
Výboru Čs. obce sokolské tehdy usnesla pod předsednictvím dra Bukovského (který tehdy také byl ministrem školství) na resoluci “k aktu
álním otázkám”, v které bylo řečeno:
"Židovskou otázku dlužno řešit na národním a sociálním podkladě tak, že
lidé, kteří se přistěhovali po roce 1914, se vrátí do jejich původní domoviny.
Ostatní židé, pokud se od r. 1930 hlásili k československé národnosti, by mohli
postupně v poměru k jejímu množství býlí vtěleni do našeho národa. Ostatní by
se měli pak usídlit v zemích národností, ke kterým se v roce 1930 dobrovolně
přihlásili. ”

Na to sdělil Svaz českých židů na tiskové konferenci (podle “Prager
Presse", 5. listopadu 1938]. že se většina pražských židů (18.000) při sčí
tání lidu v r. 1930 přihlásila k národnosti československé, 8000 k národ
nosti německé a 8000 k národnosti židovské. Od Čs. obce sokolské
(která se nikdy předtím takovou choulostivou problematikou nezabý
vala) jako ručitelky národní tradice a dalo se tehdy čekat, že po mnichov
ské katastrofě se bude veřejněpřimlouvat za to, aby se národ držel toho,
co bylo nejcennější vymožeností první republiky: demokratických zá
kladů státu, rovnoprávnosti občanů všech národností a náboženství a
z toho plynoucí vzájemné snášenlivosti. Resoluce z října 1938 však čini
la pravý opak: distancovala se rozhodně od tradice T. G. Masaryka.
Některéjejí návrhy byly nejen nelidské, ale také nesmyslné, poněvadž
byly neproveditelné. Narážka na osoby, které se přistěhovaly roku
1914, zřejmě mířila na židovské uprchlíky z tehdejší Haliče, kteří po
válce se nemohli vrátit do staré domoviny a kterým by to polo-fašistický
režim Polska z let 1938-39 nikdy nedovolil. Poznámka o židechjiné než
československé národnosti (Češi a Slováci byli tehdy považováni za
jeden národ) obsahovala m. j. návrh, aby českoslovenští občané ně
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mecké národnosti a židovského vyznáni z Prahy a Brna, kde oni ajejich
předkové po staletí žili, se "vrátili” patrně jako trest za svou věrnost
k demokratické republice — do hitlerovského Německa, které pro ně
bylo cizinou, i když si odmyslíme zacházení Třetí říše se židovskými
občany Německa. To nemohlo proto být míněno vážně.
Jinak je to ale s náměty resoluce ohledně židů, kteří byli a se cítilijako
Češi nebo Slováci. Do října 1938 nikdo o tom nepochyboval, že jsou
plně integrováni do národního tělesa. A nyníjim bylo najednou řečeno,
že tato integrace se jim má povolit (kým?)jen postupně v nějaké nejasné
budoucnosti a nikoliv všem z nich; očividně tady měl býti zaveden něja
ký numerus clausus. Snad tato resoluce z října 1938 je méně výrazem
antisemitismu než smutným dokladem pro zmatek, který tehdy zavládl
v některých hlavách.
Ale vláda Rudolfa Berana, která se ujala úřadu po zvolení dra Emila
Háchy prezidentem republiky (30. listopadu) se snažila vyjít vstříc
aspoň jednomu z požadavků Čs. obce sokolské. Vymohla si od parla
mentu zmocňovací zákon, který jí umožnil vydání vládních nařízení
z moci zákona, a již 15. ledna 1939 vydala vládní nařízení o revisi uděle
ní státního občanství. Samozřejmě se v tomto nařízeni o židech nemlu
vilo, ale každému bylo jasno, na koho míří předpis o "přezkoušení”
všech případů uděleni státního občanství po prvním listopadu 1918.
A komu to jasno přece jen nebylo, ten se to dozvěděl z prohlášení Ru
dolfa Berana, který o tomto nařízení řekl: "Tak řešíme židovskou
otázku." Proč se najednou taková otázka, o které před tím nikdo nikdy
neslyšel, měla “řešit”, neřekl, ale patří k absurdnostem tehdejší situace,
že tento Beranův výrok lidé, o které šlo, vlastně trochu uklidnil. Naříze
né “přezkoušení" se konec konců týkalo jen poměrně málo osob, takže
omezení “řešeni" na tento úsek se zdálo být pouze pokusem, "aby se vlk
nažral a koza zůstala celá". Za normálních dob taková "revize" nemuse
la vyvolat žádné obavy, ale doby nebyly normální a muselo se čekat, že
provádění tohoto nařízení bude zneužito. Přípravy k provádění "revize"
však nebyly ještě dávno ukončeny, když 15. březen 1939 učinil na několik
let veškeré úvahy o československém státním občanství bezpředmětný
mi, takže celé nařízení zůstalo mrtvou literou.
Beranovy představy o "řešení židovské otázky" dostaly však silný
otřes, když Hitler 23. ledna 1939 v rozhovoru s ministrem zahraničí
druhé republiky drem Františkem Chvalkovským tomuto ostře vytý
kal, že v Československu "židé jsou stále ještě u moci”. Po návratu do
Prahy Chvalkovský řekl, že se v tom směru “musí něco dělat", ale tento
úmysl nebyl tak lehce proveditelný ve státě, ve kterém spousta lidí hou
ževnatě o to bojovala, aby zůstal právním státem. Publikace “The Jews
of Czechoslovakia” (sv. III, sir. XXIX) omylem tvrdí, že 27. ledna 1939
židé byli propuštěni ze státní služby — očividnějako pokus, uchlácholit
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Hitlera. Tak jednoduchá situace nebyla. Oficielně se v Praze nevědělo
a nemohlo se vědět, koho ze státních úředníků klasifikovat jako žida.
V osobních spisech nebyl žádný záznam o náboženství dotyčných osob,
nehledě k tomu, že by se Hitler nebyl spokojil s odstraněním ze státních
služeb jen příslušníků židovského náboženství. I když se vědělo, že na
cistický pojem "rasové příslušnosti” sahá zpět až k třetí generaci (mno
ho se tehdy vtipkovalo o výhodách, když člověk měl “árijskou babič
ku”), tak se zase nevědělo, jak by bylo možno vyhovět Hitlerovým
požadavkům v tomto směru. Konečně se dospělo v Praze ke kompromi
su, že se bude pátrat po nábožensképříslušnostijen zpět k druhé genera
ci, ale i tento kompromis byl možnýjen porušením zákonných předpisů,
které takové pátrání nedovolovaly. Šťastnou náhodou se v archivu
autora zachovala příslušná dokumentace, která zde budiž po prvé
publikována. Propustit řádného (tak zv. pragmatického) úředníka ze
státní služby tehdy vůbec nebylo možné (dokud se dotyčný nedopustil
trestního nebo disciplinárně stihatelného činu). Podle staro-rakouské
služební pragmatiky z roku 1911 bylo možno jen poslat nepohodlného
úředníka na "dovolenou s čekatelným” (t. j. s plným platem), a to zase
jen, když “v důsledku změny v organizaci služby” pro dotyčného není
“dočasně žádné místo k dispozici”. Tohoto ustanovení se tehdy použí
valo respektive zneužívalo jako východiska z nouze. Všichni stálí úřed
níci dostali 10. února 1939 přípis tohoto znění:
"Odpovězte s odvoláním na služební přísahu (služební slib) správně a podle
pravdy 'ano' nebo ‘ne’ nebo 'nevím zcela bezpečně’ na otázky uvedené na druhé
straně a potvrďte správnost odpovědi vlastnoručným čitelným podpisem.
Neuposlechnete-li tohoto příkazu nebo neodpovíte-li na některou otázku
správně, bude proti Vám postupováno podle příslušných předpisů discipli
nárních a trestních"

Otázky "uvedené na druhé straně" zněly takto:
l. Příslušíte nebo příslušel(a) jste někdy, třeba jen po určitou dobu, k židovské
mu náboženství nebo k židovské národnosti?
2. Příslušel nebo příslušela někdy, třeba jen po určitou dobu, k židovskému
náboženství nebo k židovské národnosti
a) váš otec
b) vaše matka.

Odvolávaje se na služební přísahu (služební slib) prohlašuji, že jsem na výše
uvedené otázky odpověděl přesně podle pravdy.
V dne

1939.

Poznámka: Zaměstnanci nemanželského původu odpovědí jen na otázku
pod pism. b)"
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Tento dotazník byl zřejmě protiprávní a za normálních dob mohl být
prostě ignorován. Ale za normálních dob by nikdo nepřišel s nápadem
takové otázky formulovat. Úředníci, kteří na tyto otázky dali zcela
nebo částečně kladnou odpověd, obdrželi 12. března 1939, totižještě za
existence republiky, výměr tohoto znění:
"V důsledku změny v organizaci služby, vyplývající ze zmenšení státního
území, nemá pro Vás ministerstvo... dočasně žádného místa k disposici.
Hodlá Vám proto dáti podle par. 73 služební pragmatiky dovolenou s čekatelným.
Uvědomujíc Vás o tom. sděluje ministerstvo..., že můžete podle par. 82 a 83
služební pragmatiky podati proti zamýšlenému opatření do 14ti dnů námitky.
Nebudou-li v této lhůtě námitky podány, bude ministerstvo... předpokládat
Váš souhlas."

Začátkem roku 1939 byla pražská vláda v rozpacích, zda a vjaké míře
má a může odolat hrozbám z Berlína, volajícího po "odžidovštění”,
vzhledem k stanovisku britské vlády, která chtěla povolit půjčku Česko
slovensku jen za předpokladu příslibu, že nic takového zamýšleno není.
Po 15. březnu 1939 celý tento problém dostaljinou, a to mnohem nebez
pečnější, tvář. Nicméně se zdá pro objasnění tehdejší situace důležité
poukázat na některé málo známé události z doby mezi Mnichovem a
dočasným zánikem československé státnosti.

Hrabalova kniha Proluky, z níž v tomto čísle Proměn přinášíme ukázku,
vychází v současné době v nakladatelství Sixty-Eight. Lze ji objednat na adrese
Sixty-Eight Publishers Corp., Box 695, Postal Station “A”, Toronto, Ont.
M5W 1G2, Canada. Ke Hrabalovu mimořádnému dílu se vrátíme v některém
z příštích čísel.
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M. Kerner: Portrét Bohumila Hrabala
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PROLUKY
Bohumil Hrabal

Groteska je absolutní komika.
Charles Baudelaire.

Autobiografie není pro Bohumila Hrabala ničím novým: nic z toho, co
napsal, jí není prosto a s postupem let životopisné rysy tvoří stále integrál
nější součást jeho díla. Nyní se však proslýchá, že se Hrabalpustil do vylo
žené autobiografie v podobě trilogie, nazvané podle jejíprvní knihy Svatby
v domě. Druhý díl trilogie nese titul Vita nuova, díl třetí se nazývá Pro
luky. V Prolukách, které jsou v současné době jako jediné na Západě
k dispozici, se Hrabal zabývá obdobím zhruba desetiletým — odpublikace
své první sbírky povídek Perlička na dně v roce 1963 až ke svému rozpa
čitému a neochotnému přizpůsobení režimu poloviny sedmdesátých let.
Hrabalovo dílo bylo po sovětské invazi zakázáno tak dlouho, pokud se
v novinách neobjevilo jisté nemastné neslané prohlášení o jeho vztahu
k režimu. Od té doby bylo všechno, co po invazi napsal a oficiálně publi
koval, vydáno také samizdatem a v exilových nakladatelstvích, přičemž se
posvěcená oficiální verze od původního originálu lišila tím, že ji Hrabal
sám upravil. Aby si totiž uchoval alespoň jakési slovo, Hrabal předběžně
své texty pro úřady cenzuruje.
Mají-li Proluky v Československu vyjít, bude je Hrabal muset rovněž
upravit. Porušuje totiž nepsané zákony cenzury v několikerém ohledu.
Především píše o Češích, kteří dnes žijí v exilu (např. o Arnoštu Lustigovi,
s nímž v šedesátých letech cestoval do Ameriky, nebo o Pavlu Tigridovi,
kvůli němuž ho natahovali na skřipec na Bartolomějské), nebo kteří jsou
pro režim prostě anatéma (když se Josef Smrkovský zúčastní oslavy Hrabalových narozenin, končí to policejním přepadem). Za druhé chápe
Hrabal invazi stále jako invazi a ne jako “bratrskou pomoc’’ (zazname
nává rozhovor, který vedl s Heinrichem Böllem, když spolu kráčeli po
rozvrácené Praze druhý den po invazi; Bolí soudí, že kdyby Němci na konci
války nebyli nechali Sověty vniknout do střední Evropy, Sověti by se ne
byli vrátili v roce 1968). Za třetí odmítá Hrabal přijmout poinvazní“nor
malizaci”, to jest restalinizační proces (výmluvně píše o neviditelných
dělech namířených na Svaz spisovatelů a Československý rozhlas, o dělech,
která jsou stále v pozadí, když se ta invazní stáhla do okolní krajiny).
Většina knihy je však apolitická. Hrabal vypráví svůj příběh ústy své
ženy. Počáteční kapitoly obsahují řadu vzpomínek: paní Hrabalová (man
želka) se ptá paní Hrabalové (matky) na radu a ona jí odpoví vzpomín
kou; také cesty na stará oblíbená místa — do Židenic v Brně, do Polné a
samozřejmě do Nymburka — jsou doprovázeny vzpomínkami. Tón knihy
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je mírně nasládlý, ale tak jako vždy v Hrabalově díle se může náhle změnit
zcela drasticky. Popisy gargantuovských žranic a zabíjaček stejně jako
jejich přirozené vyústění v těžkém žlučníkovém záchvatu a v následující
operaci doprovází líčení cesty, kterou paní Hrabalová podniká se dvěma
přáteli, kteří byli kdysi automobilovými závodníky a dnes jsou paraplegiky, do domova pro tělesně postižené.
Konec konců chronologie a detail nejsou tak důležité jako anekdota
a nálada. Dovídáme se o Hrabalově rozechvění nadfaktem, že je publiko
ván a že je tak úspěšný (poněkud ho ovšem zneklidňuje, že jeho knihy
jsou vždy vyprodány během jednoho nebo nanejvýš dvou dní, protože
vždycky snil o tom, jak se bude na ně dívat ve výkladních skříních), a nad
tím, že si může koupit chatu na venkově (chodí trhat sněženky a ujímá se
potulné kočky). Invaze končí tuto idylu v oblasti veřejné, naturalisticky
popsané žlučníkové záchvaty v oblasti soukromé. V kontextu Hrabalova
života se obojí zdá neodvratitelné a Hrabal se bojí kolaborantských do
hližitelů stejně jako doktorů. Zatímco však doktoři ho uzdraví, dohližitelé
ho označí za "spisovatele v likvidaci” a pošlou jeho dvě knihy do stoupy.
Jeho žena, která pracuje ve sběrně starého papíru, musí likvidaci knih
svým podpisem schválit.
Je to skutečně strach, který vede Hrabala k tomu, aby se s režimem
jaksi napůl smířil? Proluky končí těsně předtím, než se k tomuto kroku
odhodlá. Domnívám se však, že je to spíš jeho touha vidět své knihy ve
výkladech a dát českému čtenáři možnost číst— po prvé od šedesátých let
— dobrou novou českou literaturu legálně. Ve zbabělci, který neváhá sám
o sobě prohlásit, že je zbabělcem, je i kus stoika. Když se ho Böll, který
je několik let po invazi v Praze zase na návštěvě, zeptá, proč neprotestuje
proti násilnému umlčení, Hrabal mu odpoví, že "co se doma uvaří, to se
doma i sní”.
M. H. H.

A signál první knížečky mému muži nepřicházel a nepřicházel, už ani
nepil, jen v noci vykřikoval, že skočí z okna, že se nechá přejet vlakem, a
tak druhý den, když jsem měla volno, tak jsem se oblékla do těch mých
parádních šatečků, obula červené botičky s vysokými šteklíčky, vzala
jsem si deštníček a vydala jsem se do nakladatelství. A když jsem pak
stála před ředitelem a řekla, kdo jsem, ukázala jsem deštníčkem tím
směrem tam někam do Libně. Na hráz, do čísla dvacet čtyři, a povídám.
Tak hele, tam někde leží můj klenot, už ani nechlastá, už nemá sílu ani
mi skočit pod vlak, protože ten signál té jeho slavné knížečky nejde a ne
jde... Jen se tam jděte podívat na to, jak jste mi mého muže zřídili! A stá
la jsem a měla jsem podmalované oči a stála jsem v základní pozici ta
nečnice a ty moje vykročené červené botičky svítily, a polekal se mne
sám ředitel a vzal telefon a když několikrát do něj řekl... Ano... ano...
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ano..., tak položil sluchátko a povídá, že signál je na cestě... ale já poví
dám, já vím. na cestě, ale do tý doby mi tam můj klenot zhebne, já si tam
dojdu sama... hele, kde je ta Perlička na dně? A tak se stalo, že ředitel mi
povídá, já vás chápu, já taky, než mi vyšla první knížka básní, tak jsem
sejí taky nemohl dočkat, taky jsem skákal pod vlak a myslel na poslední
věci člověka... A vzal telefon a za chvilku přišel úředník a přinesl ten sig
nál, ten signál, který nesmí dát nakladatelství z ruky. Tak jsem vyšla z
nakladatelství a vykračovala jsem si to Národní třídou a v cukrářství
jsem si nechala zabalit tu Perličku na dně do hedvábného papíru, převá
zat ji mašlí, jako by to byl dáreček... A tak jsem šla pyšná Václavákem a
v jedné ruce deštníček a ve druhé červenou mašlí převázanou Perličku
na dně, vykračovala jsem si to a snila o tom, jak to bude krásné, až tahle
knížečka vyjde a můj klenot se mnou bude tudyma procházet a za vý
kladními skříněmi Knihy bude ta Perlička na dně, jak udělám hostinu,
svatbu v domě, šampaňské bude stříkat, jako by můj muž vyhrál formu
li číslo jedna... A tak jsem dostala nápad a šla jsem do Spálené ulice, tam
do sběrny, kde můj muž pod žárovkami čtyři roky balil starý papír, a ve
šla jsem do kanceláře a tam byla vedoucí, ta, která vyštípala mého mu
že, a byl tam i kádrovák, který mému muži nadal bulačů, protože dostal
stipendium od Literárního fondu Svazu spisovatelů, na poloviční úva
zek... a rozbalila jsem červenou mašli a pak jsem všem ukázala tu mod
rou obálku a hlavnějméno mého muže... a povídám... tak tady to vidíte
na vlastní voči, že můj muž je spisovatel a ne že ne, jak jste mu to tady
dali sežrat... A zase jsem zabalila Perličku na dně a převázala ji červe
nou mašlí a vyšla jsem s deštníčkem a ještě na dvoře jsem se otočila do
okna a zvedla jsem ten balíček a viděla jsem, že tam seděli jako zařezaní,
protože tohle nečekali...

A Na hrázi okna našeho bytečku byla rozglábená, na schodě přede
dveřmi seděl Pepíček jako olysalý ohromný pták ve voliéře v zoologické
zahradě a kouřil, měl ty svoje brejle jako dva jogurty, můj muž tak nějak
vstal z umírání, umýval nádobí... vešla jsem a položila zvolna balíček
převázaný červenou mašlí na stůl hned vedle dvou sklínek a načaté lah
vičky stocku... Hádej, co tam je? povídám... Ale můj muž umýval dál a
řekl... Já vím, ale potlačenej vznět je ušlechtilost! Ale s Pepíčkem jsme
se dohodli, jak odjedeš do Vídně k bráchovi, tak nejen znovu vymaluje
nabílo ty naše cimry, ale natřeme nabílo i dveře a okna a židle, aby se to
tady prosvětlilo, aby ten můj černej humor se stal humorem bílým... A
vešel maličký Pepíček a ty jeho dva jogurty zasazené do obrouček brýlí
zazářily a rozházely reflexy tím naším tmavým bytem a Pepíček poví
dá... Doktore, ještě jeden stock... a nastavil sklínku, která zazářila tak
jako ty jeho brejle...
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Za čtvrt hodinky měl odejet ten můj rychlík do Vídně, stála jsem na
peronu, když přiběhl můj muž se sítěnou nákupní taškou, měla jsem do
jem, že je zase opilý, ale on byl opilý tou svojí knížečkou, tím svým sig
nálem. pomohl mi do vagónu a hulákal... To se to povedlo! Dvacet tisíc
náklad... a teď tam musejí rozbalit všechny ty balíky, sedům redaktorů
hlídá text, a přece se jim tam mázla chyba! Představ si! V textuje věta...
a v příkopě ležel stříbrně kapotovaný NSU Sport Marx...! A ono tam
mělo být... a v příkopě ležel stříbrně kapotovaný NSU Sport Max! Se
dum holek teď musí najít dvacet tisíc stránek a tam udělat perem tečku a
a zaretušoval to... r...! A pak zase všechno zabalit do balíků po dvaceti.,
křičel můj klenot a já jsem rudla... Buď zticha, prosím tě... A konduktér
už pískal a můj muž se zvedl, a já koukám a cestující taky vyvalovali oči.
Plná sítěná taška stokorun... A konduktér pískal a můj muž se vyvalil
na perón a tam mával tou sítěnou taškou, vypadalo to. jako by nesl do
mů špenát... a vlak se už rozjížděl a můj muž běžel vedle mého okénka a
vysvětloval mi... Hele... dali mi zálohu, deset tisíc korun... Budemes Pe
píčkem natírat barák... a pak tam stál a otáčel tou sítěnou taškou a ty ze
lené stokoruny tam zářily opravdu jako špenát... Kdyžjsem se posadila,
paní, co seděla naproti mně, povídá... Pan manžel je veselej pán. vy si s
ním užijete, viďte?
* * *

Maminka, když se vysmála, tak mávla rukou, jakože to, co jsem vy
právěla. není nic proti tomu, co mi teď bude vypravovat ona... a tak ho
vorem a během hovoru nejen mamince, ale i mně začaly docházet odpo
vědi na otázky, proč její syn byl takový, jaký byl, apročjetakovýinyní,
teď, kdy vlastně maminka mi předala svého syna a my obě si myslíme, že
z něho uděláme slušného člověka... ale on. jak vidím a maminka taky,
zůstal pořád stejný... ale proč je takový, jaký je? Proč pořád musí být
tou jedničkou, tím borcem a šampiónem v žraní a pití, když v podstatě
je plachý a vlastně ustrašený člověk, proč nám pořád utíká, a když už
nemůže nikam utýct. tak hraje to děsný divadlo, kterým se předvádí ne
jen sám sobě, ale i těm druhým? Maminka vzpomínala, jak o každé za
bíjačce musel její synáček být tou jedničkou, jak se vždycky napraljitr
nic a jelit, ale jen když jsme měli hosty, když se předváděl... zatímco
když byl sám, tak si vzal studenou jitrničku, krájel kousky a jedna mu
stačila a jedl ji s chlebem a zapíjel troškou piva... Když přicházel pod
zim, tak zase jsme mívali od hostinských hromady koroptví, pekla jsem
jich vždycky dva plechy, šestnáct koroptví, a můj synáček, když byli
hosté, tak se jim předváděl, snědl vždycky čtyři koroptve., ale když byl
sám, tak snědl jen jednu koroptvičku... nebo uzené? Přinesla jsem z
udírny celý koš uzeného, a když byl sám, jen tak si ďobnul, ale jak byli
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hosté, tak jedl hrozný kvanta a bez chleba, jedl uzený tak, aby zněj hos
té dostávali mindráky, ale potom druhý den leží a je nemocný... Ale
proč to všechno dělá?
Povídám, maminko, ten můj klenot pořád jako by něco provedl, sám
říkává, že má trvale pocit, jako by pořád nosil špatný vysvědčení a bál se
jít domů, maminko, jemu se docela dávno muselo něco přihodit, něco se
mu muselo stát, proto pořád utíká, on je rád doma, ale jak přijdu, tak za
chvilku je v trapu... teď, maminko, když jsme si koupili chatu, tak co
pak. že mi mizí v hospodách, to by bylo dobrý, ale říkal mi velitel esenbé, že často pozoruje dalekohledem mého muže, jak tam v polích leží ve
stohu slámy, velitel pak jede s tou svojí volhou dál rajónem, ale když se
tak za dvě hodiny vrací, vidí dalekohledem, jak můj mužje zasunutý do
slámy, jen má rozhozené ruce a tak tam leží a dívá se do nebe... K tomu
stohu, maminko, vede cesta, která u toho stohu končí, dvě koleje od
traktoru tam vedou... jako by tam těsně před stohem vzletělo rozjeté
malé letadlo... vzneslo se na nebe... a tam leží můj klenot, zacouvaný až
po ramena do slámy... až sem mi utíká a tady má klid a velitel mi to hlá
sí...
Maminka zvážněla a zvolna, jako by si těžce a nerada vzpomínala,
vyprávěla... Vlastně já taky, často jsem ho viděla, jak stoupá po žebříku
na chlívy, děvenko, tam bylo sena pro čtyři páry koní a dva páry volů,
tam někdy býval celé hodiny... Jindy zasesi tam v dolíku za lesíkem, u
dvou břízek, udělal z plechů takovou boudu, tam měl i plotnu, bouda
bez oken, a tam býval a topil si v kamnech, venku slunce a můj synáček
zalezlý do tmy, do takové boudy, kde se muselojen sedět...jako kluk mi
nerad chodil domů a častokrát jen tak stál na záchodě, opřený jako to
osiřelo dítě... jako student mi zase zalezl na půdu, na tu půdu nad naším
bytem, když pršelo, tak ta střecha, že byla z plechu, jen řinčela, ale můj
synáček si tam z prken sbil ten poslední kout, ten, který měl vikýř jen do
nebe, častokrát jsem slyšela, jak stoupá po schodech... vlastně on utekl z
pivovaru do té Libně taky... proč? Asijen proto, že tam nesvítilo slunce,
že se tam muselo a musí topit ještě v létě, ale hlavně asi proto utekl do
Libně, že tam zacouval a byl sám, všechno si musel zařídit a koupit, ale
sám, sám si musel nalíčit zdi vápnem... Ale teď, co ho to žene, že zacou
vá až po ramena do stohu slámy? Děvenko, teď mi to svítá, to, co jí řek
nu, to už není groteska, anebo snad to nakonec přece jen groteska je?
Totiž, já jsem měla synáčka za svobodna... To tenkrát byla haňba...
Pamatuji se, byla neděle, matka chystala oběd a já jsem tátovi řekla, že
su těhotná a že ten můj si mě zatím nechce vzít... a prchlivý táta mě vzal
za rameno, strhl mě, vyvlekl na dvůr, pak donesl tu svou loveckou puš
ku a křičel na mě... Klekni si, já tě zastřelím! A já jsem se strašlivě dole-
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kala a spínala jsem ruce... Ale vyšla moje mcudrá matka a řekla nám...
Nechte toho, pote jest, nebo to vystydne...
Začalo to nad ránem. Našla jsem mého klenota na zemi, nejdřív jsem
myslela, že se mi opil, on někdy rád přišel nametený, když jsem byla v
práci, vlezl si do postele, a když tak ležíval, nebylo poznat ani že vrávo
rá, ani že dělá chybné výkony, naopak, býval milý, protože ležel v poste
li, a usmíval se. Ale on se mi svíjel, prosil pánaboha, aby si ho vzal, tvr
dil mi, že tady v břiše, tady v játrech jako by mu někdo otevíral játro roz
žhaveným klíčem. A jen to řekl, znovu šel do kotoulu na zem a svíjel se a
chtělo se mu současně zvracet a současně jít na záchod, byl strašlivě ble
dý a měl nejkrásnější oči, jaké jsem u něj viděla, prosil mě, abych ho vza
la za ruku, sliboval mi, že od této doby už bude hodný, že bude pít jen
minerálku, že začneme nový život, a zase chtěl, abych mu držela ruku
nebo ho hladila, bral kocoura Etana a dával si ho jako obklad na hlavu,
ale kocour Etan se od mého muže odtahoval, dokonce měl nepřátelské
uši, zatažené jako kousavý kůň. A pak zalezl pod postel a můj muž v
tom viděl znamení, že co nevidět umře, že kočky dovedou u svého pána
věštit smrt. A pak se zase dávil, prosil mě, abych ho neopouštěla, a naří
kal a hekal, přinesla jsem mu kbelík, a ani nevím proč, ale byla jsem rá
da, že má ten záchvat, jako by ten žlučník vyslyšel mou prosbu, jako by
ta zduřelá játra byla tečkou nebo vykřičníkem na důkaz všech mých
dobrých rad a varování, tolikrát jsem ho prosila, aby tolik nepil, aby ne
jedl ta vepřová uzená kolena, aby nejedl špek namáčený do pepře, čím
víc se svíjel a hekal, tím víc jsem se usmívala, nastavovala jsem mu
kbelíky, do kterých teskně bučel jako na lesní roh, až odkudsi z nehtů na
prstech u nohou vycházelo to dávení. Když kocour vyšel zpod postele,
celý se naježil, přičichl ke kbelíku sezvratky a vyběhl otevřeným oknem
ven, rozglábila jsem na přání mého muže všechna okna, prosil pořád o
čerstvý vzduch, a tak se můj klenot loučil se mnou, loučil se s Libní, lou
čil se s Prahou, loučil se se svými kamarády... jako když přicházel v ná
ladě, když si vypil těch svých deset piv, když už jsem bývala v posteli,
přiblble se usmívající si mi sedl do nohou, div mi nezlámal nohy, kdy
bych je nezasunula dál, tak sedával a s úsměvem mi sděloval, kdo všech
no mě nechá pozdravovat, a pozdravuje tě Mirda. ten šermíř, a pozdra
vuje tě Vladimír, a pozdravuje tě starší Vávra, vydá knížku v Mladé
frontě, a nechá tě pozdravovat pan Marysko a pan Buřil, pozdravuje tě
ještě nastokrát vrchní od Pinkasů, a potom vrchní od Kocoura, a ještě
specielní pozdrav ti posílá pingl od Zlatého tygra, vyjmenoval všechny
lidi, se kterými se znal, všichni pozdravovali jen mě... a teď, když umíral
na podlaze ve svém bytě, ležel na zemi a dál se dávil, už jen hekal teď,
když kocour vyskočil od něj do jitra, když mu oznámil svým šestým

101

smyslem, že jeho pán brzy umře, tak mě můj muž zase prosil a vyjmeno
vával všechny své přátele, které zase on dává pozdravovat, ve smrtel
ném zápase že na ně myslí, a pozdravuj Mirdu šermíře, a Vladimíra, a
pozdravuj vrchního od Pinkasů, a pingly, oba pingly od Dvou koček, a
všechny surrealisty, a pozdravuj mého bratra... a když vyjmenoval vše
chny své známé, tak se mu ulevilo, že prosil, abych mu na zem podala
pero a papír, a v pauzách mezi dávením a křečí psal tam na zemi svou
poslední vůli, která začínala... Na ten případ, že mne Bůh povolá na věč
nost, nařizuji toto... a odkazoval všechen svůj majetek mně a svým přá
telům své knihy, naši chatu tam v Kersku odkazoval fotbalistům SK
Polaban Semice, aby tam měli soustředění, jako Dukla ve Vodoklasech, tak Semice na soustředění před zápasy v chatě číslo 248 v Kersku...
Chodila jsem sem tam, stála jsem ve veřejích a dívala jsem se, jak slunce
ještě nevyšlo, ale tam za hradbou střech a baráků bylo jantarové svět
lo... to byl taky takový koníček mého muže, když jsme letěli třeba do
Brna, tak nechával na stole svoji poslední vůli, když létávalsámdoté ci
ziny na ty svoje zájezdy, ze kterých mi nikdy nic nepřinesl, jen jednou
brýle, ale to byly brýle, které koupil na nádraží v Praze a tvrdil o nich, že
jsou to vzácné brýle z Londýna, a ty jeho poslední vůle byly skoro pořád
na to samé téma, všechno odkazoval mně, když jsme jeli někam autem
nebo autobusem, nebo letěli, tak všecko odkazoval svému bratrovi, a
knihy kamarádům, a chatu v Kersku fotbalistům na soustředění, fotba
listům SK Polabanu Semice... Od té doby, co byl slavný spisovatel, tak
se bál o svůj život, že dokonce chodil po obrubníku chodníků v ulicích,
pořád šmíroval vzhůru, kdyby tak mohl kráčet prostředkem ulice, ne
jezdit tam tak auta a tramvaje, protože měl dojem, že všechny římsy če
kají jen na něj, aby ho zbavily života, aby si pochutnaly na tom, že při
pravily o život tak slavného a krásného spisovatele... A když tam někde
za barákem, ve kterém začínala ranní šichta, když tam v tom výzkum
ném ústavu tak jako každý den ohromné pily a soustruhy přeřezávaly
tučné hřídele a trámy, když každých deset minut tam za zdí, která skoro
naléhala na naši kuchyni, cosi spadlo a zadunělo tak, až se otřáslo sta
vení, protože každých pár hodin byl pád tak mohutný, že se utrhla i
omítka, kterou zedníci z výzkumného ústavu chodili každý měsíc nahazovat. když se ozvala ta první veliká rána, když tam v útrobách výzkumáku spadla přepůlená hřídel, tak můj muž dopsal svou poslední vůli a
současně přešel i ten žlučníkový záchvat... Zvedl se, zlomený se došoural k posteli, položil se, vylila jsem kbelíky s hlinkami, přinesla jsem čer
stvou vodu a hadříkem jsem ho omyla, otřela jsem mu prsa, pak jsem
zavolala kocoura Etana, pohladila jsem ho, vzala na ruku, chvíli jsem
tak stála ve veřejích, kocour jako vždycky předstíral, že omdlel, tak
jsme se chvíli tiše milovali, pak jsem ho přinesla k posteli, kde ležel omy
tý muž se zavřenýma očima, podobal se v té chvíli umrlci, a dala jsem
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kocoura do postele, můj muž natáhl ruku, pohladil ho, kocour se mu
vducnul do dlaně, pak zavrněl, stočil se mu u hlavy na polštáři a vzal mu
do zubů kůži na kloubu, cucal mu ten kloub a sladce usínal... A můj muž
otevřel oči a usmál se na mě, zamračila jsem se, ale věděla jsem, že můj
klenot už má umírání za sebou...
* * *
Od té doby, co přišli Rusové do Prahy, můj muž, laureát státní ceny
Klementa Gottwalda, tak nějak pořád čekal, že jednou tou alejí zahne
od silnice auto, že si pro něj nějaké auto přijede, lekal se toho okamžiku,
trnul... Proto tak rád chodil lesem, po vesnicích, někdy si sjel do Prahy
autobusem, můj muž rád jezdil autobusem, kdepak auto! To bylo pro
něho trápení, kde zaparkovat, nesměl by se napít piva, nesnášel stát v
nějaké řadě aut a čekat na červené a zelené světlo, sakroval, taky začal
mít polámané oči, raději seděl v autobuse a celou cestu snil, neměl rád,
když s ním někdo v autobuse hovořil, jen tak seděl, držel sám sebe za
ruku, objímal se v zápěstí, jako by sám sobě byl milovanou holkou, dí
val se do krajiny, do té fádní roviny, a pořád tam něco viděl, s něčím v
krajině souhlasil, usmíval se na tu fádní krajinu a říkal, že ona se usmívá
na něho. Tak někdy jezdíval autobusem, někdy, když na něho padl děs,
obzvláště když někde v rádiu slyšel, že on a ještě několik spisovatelů by
lo svázáno do kozelce a odvezeno na neznámé místo, od té doby, když se
vynadíval na alej vedoucí k naší brance, když už ho bolely oči a pořád
sem nikdo nezahnul, žádné auto si pro něho nepřijelo, tak odjel autobu
sem, v autobuse se nikoho nemusel bát, bylo mu jedno, kam jede, hlav
ně aby někam jel a byl v tom autobuse, kde si četl, jedl namazané chleby,
a když někam dojel, tak zase prvním autobusem jel nazpátek, aby se vy
ptával sousedů... neptal se někdo po mně? Nepřijelo před naše vrata
auto?

Ta naše tři koťata, ta, která nám poslal zesnulý kocourek Etan, už ne
utíkala, když jsem jim dávala mlíko a krájené maso, dokonce se mnou
ta koťata koketovala, na dálku, jako bych je hladila, dělala kotrmelce,
na dálku se stáčela do klubíčka, na dálku se na mě usmívala, tolik by se
jim chtělo ke mně, ale marně jsem jim nastavovala ruku, dokonce ta ko
ťata zavřela oči, užuž se moje ruka snášela, abych je pohladila, ale ten
strach byl silnější, vždycky odstřelila, aby to všechno začalo znova, a
znovu se na mě ta zvířátka na dálku zamilovaně koukala, zase na dálku
něžně na mě mňoukala, jako by se omlouvala, že to dneska ještě nejde,
až příště se uvidí, že se budou snažit překonat ten strach... Tak každý
den, když jsem přijela, když jsme se s mužem najedli a vynadívali se na
cestu vedoucí k nám, zvedla jsem se a tam za kůlnu jsem dávala čistý ta
líř, shora lila mlíčko, a koťátka, přilákána zvukem mlíčka, přicházela,
růžovými jazýčky hltavě lábala, až mlíčko stříkalo, snažila jsem se rych103

le položit hrnek s mlékem a pohladit lábající kotě, ale nevyšlo mi to, ko
ťátko vždycky odstřelilo z dosahu mé ruky, chtěla jsem je oklamat, jed
nou rukou jsem lila mlíko a druhou jsem se pomalu snažila drapnout
jedno z mlsajících koťat, ale než jsem se stačila dotknout kožíšku, od
střelilo kotě jako blecha... Tak jsem se vzdala dotýkání koťátek, naučili
jsme se mít se rádi na dálku, ale přece jenom se ta vzdálenost zkracova
la, dokonce když jsem jednou seděla a četla si, tak se mě zezadu cosi
dotklo, podle stínu jsem viděla, že je to koťátko, které si hraje s cípem
mé zástěry... Tak jsem chodívala čist vždycky na ten špalek a za týden si
se mnou všechna koťata hrála s rozvázanou zástěrou a já jsem skrz zá
stěru cítila, jak je to příjemné, když se mě ta tři koťata dotýkají, jak si
bezelstně hrají, jak zatahají za mou zástěru, jako když bere rybka... a
byla jsem neskonale šťastna, můj muž přestal sekat dříví, díval se na nás
a usmíval se, protože věděl, že to jsou koťata, která nám poslal nebožtík
kocour Etan, a že jak začnou deště, jak začne padat sníh, jak začne zi
ma, tak kočičky samy přijdou až k nám, do předsíňky, pak do ku
chyně...
Ten čas mě navštívil ve Sběrných surovinách Vladimír, vítězný, tak
jak býval před lety. Divila jsem se, jak ho ta jeho nová manželka změni
la, jak mu to druhé manželství udělalo dobře. Ale Vladimír mi řekl...
mladá paní, ale viděla jste to dělo namířený proti Svazu českosloven
ských spisovatelů? Já jsem si nejdřív myslel, že Rusové přijeli jen proto,
že se dozvěděli, že mám ten den svatbu a že chtěli tu mou svatbu zničit,
že všechny ty tanky přijely jen kvůli Vladimírkovi, ale kdepak! Přijely
proti zvlčilým intelektuálům! Co jsem se jim napsal, co jsem se jim na
posílal peticí, mých manifestů, dělali si ze mě v Literárních novinách le
graci, odmítali můj explosionalismus, moje grafiky! Teď to mají, teď
jsou všichni v pasti jako myšky. Zaplaťpánbů! A kde je váš doktor? Ří
kali, že ho schováváte tam v Kersku, že má svůj kryt, že se bojí vylézt na
světlo, co? Jsem tak rád, že jsem se toho dožil, že je teď konec s tím intelek
tuálním povyšováním se! Přijeli jako na moji zavolanou, přijeli do Literár
ních novin jako moje exploze! Vyřiďte panu doktorovi, že ty jeho Pou
pata se tisknou, ale vyřiďte mu taky, až je dotisknou, tak co s nimi bude?
Zrovna to samý co s jeho Domácími úkoly, které se sice dotisknou, svá
žou, ale už nikdy nevyexpedujou. Vím to! Já nelituju těch třiceti pět tisíc
výtisků Poupat, já si dokonce vychutnám, až je přivezou sem do sběrny
starýho papíru, třicet pět tisíc krát sedum mých ilustrací, to máme dvě
stě čtyřicet pět tisíc mých grafických listů půjde taky do stoupy, není to
nádhera? Víte, mladá paní, že to bude můj nejkrásnější den, až tady bu
dete nakládat těch dvěstě čtyřicet pět tisíc Vladimírků, že to bude můj
největší zážitek za to, že mě ne nepochopili, ale odstrčili mě! Celej ten
Svaz československých spisovatelů, celej ten sbor zvlčilejch intelektuá
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lů. kteří tiskli Literární noviny, každý týden čtyři sta tisíc, ale nikde
zmínka o Vladimíru Boudníkovi... co ale bude z doktora, když nebude
moct psát do těch Literárních novin ty svoje čůránky, co bude z pana
doktora, až mu nebudou vydávat ty jeho knížky? Když jako symbol
proti nim trčí na Národní třídě dělo a míří na nápis v prvním patře...
Československý spisovatel? A víte, že já teď mám na volno, že budu mít
výstavu? Ve Viole! Ať to zkusí pan doktora řekne něcok tý mý výstavě,
ať najde tu odvahu a zahájí mi výstavu mých grafických listů...! pravil
mi Vladimír a smál se, zase byl jednička a šampión...

A v tom našem podniku Sběrných surovin se teď objevovaly knihy,
zbytky nákladů, zbytky vyřazené z knihoven, zbytky z knihkupectví,
knihy odepsaných autorů, kteří se po příchodu bratrských armád už
nevrátili z ciziny, nebo patřili do skupiny spisovatelů v likvidaci. Můj
muž potřeboval potvrzení od zaměstnavatele, kterým byl Svaz spisova
telů, bál se tam jít, a tak tam poslal mne. Když jsem vešla do té budovy,
na kterou bylo celé měsíce namířené dělo, stálo na chodníku hned u Uršulinek... když jsem vešla do tmy prvního poschodí a pak do jedné míst
nosti, tak tam byla stařena s rozpuštěnými vlasy, bylo jedenáct dopo
ledne, ona se česala, a když jsem vešla, vzala kartáček na zuby, zastrčila
jej do skleničky od hořčice, ten kartáček jí jektal v prstech a stařena šla
se mnou na toaletu a kartáček pořád jektal ve skleničce od hořčice a
ona mi na záchodě ukazovala utržený řetízek, a byla zklamaná, že ne
jsem od Kape — teče, od instalatérů, že chci potvrzení o zaměstnání mé
ho muže, a pravila, že tady dřív bydlela a že od té doby, co vystěhovali
spisovatele, tak je tenhle pokojík zase její. A tak jsem vešla do jedněch
dveří, kde seděla mladá žena, a když jsem jí řekla, co chci, tak volala
do otevřených dveří... Můžeme dát potvrzení o zaměstnání Bohumilovi
Hrabalovi? A tam z kanceláře se ozval mužský hlas... Nikdy, Bohumil
Hrabal přece patří do spisovatelů v likvidaci. Nedala jsem se... Tak mi
dejte potvrzení, že je v likvidaci! A mladá žena opět přestala kouřit a
volala do kanceláře... Můžeme dát laureátovi potvrzení, že je v likvida
ci? A do veřejí vešel starší mužský v esterházy kostkovaných šatech a
řekl, abych si zašla do likvidačního fondu, tam, jak je poslední patro
Práce na Václavském náměstí, tam ať se zeptám, že tam je úředník, kte
rý ve volným čase spravuje hodinky a jináč vydává potvrzení pro spiso
vatele v likvidaci... a dodal... to víte, saabem teď budeme jezdit my...
tak povídám... sbohem, sbohem, buďte tady sbohem... A vyšla jsem,
přešla chodník k Uršulinkám, namířené dělo už tady dávno nebylo, ale
pro mě a mého muže tady bylo pořád... A pak jsem našla číslo na Václa
váku a pak jsem stoupala výtahem opravdu až do posledního patra a
tam jsem šmátrala, ale nakonec jsem přece jenom našla mansardní po
kojík, a tam opravdu, až jsem se polekala, seděl u stolu mužský, na oku
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hodinářský kukr, řekla jsem mu, proč jsem přišla a kdo mě sem poslal,
a ten mužský dál maličkým šroubováčkem utahoval maličké šroubečky
kapesních hodinek a pak mi řekl... Kdepak, na novou legitimaci Bohu
mil opravdu potřebuje potvrzení zaměstnavatele... dneska se ale takový
potvrzení pro spisovatele v likvidaci nedává., spisovatel v likvidaci, to
dneska není zaměstnání...

Dala jsem si v našem podniku od starého elektrikáře spravit vysavač
a můj mužsi pro něj přijel kombíčkem... Ten den jsem vystavila účtenku
na Škvoreckého Lvíče, byl těch knih skoro plný vagón, šel do papíren ve
Štětí, a teď, když si můj muž přijel pro vysavač, přivezli skoro sto kníže
ček, Štěstí se ta knížka jmenovala a napsal ji Stránský... Povídám, hele,
kdo je to ten Stránskej? A co to je, to jeho Štěstí? A můj klenot okřál...
Jé, to mi sem poslal sám pámbů, jej, já jsem byl zrovna včera u něho,
má pumpu v Karlíně, a hele, tojsou podivuhodný setkání! Povídám mu,
hele, půjč mi to svoje Štěstí, já bych si to chtěl srovnat s knížkama pana
Pecky, ten byl taky zalígrovanej... A Stránský tankuje to moje auto a
povídá mi... Jo, kamaráde, já mám jen jedno Štěstí... a to mám půjčený
až na Slovensku a je celý rozbitý... A tak že můj muž přijel do Sběrných
surovin, vyndali jsme ten starý vysavač a do toho velkého kabeláče jsme
nandali Štěstí, všech těch sto knížeček se tam vešlo... a vyjeli jsme do
Karlína... a můj klenot se zase jednou rozzářil... Hele, ten Stránskej je ze
šlechtickýho, je z rodiny, ze zámku! Kdyby byl o trošku hezčí, tak
vypadá jako já! A to Štěstí.. to je pobyt v tom našem táboře pro krimi
nálníky... napsal vo tom a je to jednička, je to šampión, nebrečí, je tam
statečnej, zrovna tak jako Mucha ve Studeným slunci... taky v krimi
nále... ale pozor! Frajer!... A pak jsem tam u pumpy viděla toho Strán
ského a zase jsem litovala, že se ten můj klenot nedovede pořádně
obléct, ten Stránský tam stál a obsluhoval u pumpy, byl zarostlý černým
plnovousem a měl hraběcí způsoby, když vytahoval tašku s prachama,
povídám si, jinam nebudu jezdit pro benzín než sem... A už na sebe ti
dva spisovatelé v likvidaci přátelsky mávali... a už byl můj muž vedle
něho a to srovnání, to byla hrůza, můj klenot opravdu od té doby, co
jsme bydleli v Kersku, vypadal jako křupan... a teď ten Stránský přišel
k okénku a já jsem mu podala ruku, můj klenot podával každý ženský
ruku napřed, ale pan Stránský, protože měl vychování, věděl, že musí
počkat, až mu podám ruku já... a políbil mi hřbet rukyauklonilsemi...
tak takhle mi líbali ruku důstojníci, když přijížděli na návštěvu k nám
do vily... a můj muž otevřel kufr a vzal tu těžkou kabelu... a vlekl ji tam
za pumpu, čerpání benzínu zatím vzal ten druhý, a viděla jsem jenom,
jak se tam za pumpou zvedla zelená dvířka kufru... A pak to začalo! Pan
Stránský vyběhl od svého saaba a křičel a zvedal ruce, obíhal pumpu,
všichni se na něho dívali, že se zbláznil... a zase běžel za pumpu, zase
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celý zmizel v kufru svého auta... a zase běžel ke mně a křičel na mě, asi
mi chtěl poděkovat... políbil mi ruku a celou mi ji uslintal... a pak s vel
kým křikem vběhnul do té jejich zasklené kabiny a padl zády na kana
pe... A můj klenot už se dral do auta, hodil za sebe prázdnou kabelu, měl
zavřené oči a kvičel smíchem, radostným smíchem... Kdybys to viděla!
Když jsem mu vysypal těch sto Štěstí do kufru... Hrůza!
...Do práce mě přišel navštívit Vladimír, pochlubil se, že mu mamin
ka koupila parádní obleček, obracel se mi v kanceláři jako manekýn,
vyhrnul nohavice, že má nové ponožky a svetřík, vysvlékal se tam a do
konce si chtěl rozepnout poklopec a spustit kalhoty, že má i nové čisté
prádlo. Ale to byla jenom záminka, aby se uklidnil, nabral dech a pak
mi řekl na rovinu, proč přišel... Mladá paní, budu mít výstavu, vy sama
víte... A Vladimírek bude mít výstavu kde? Ve Viole, seriál grafických
listů, poslední monotypy... mladá paní, čím kdo zachází, tím i schází,
váš pan manžel, doktor, by mi mohl zahájit výstavu, ale pan doktor teď
ka patří — kam? Do spisovatelů v likvidaci. A proč? Protože přijely
armády, aby zabránily zvlčilým inteligentům, zvlčilé inteligenci vydávat
nejen Literární listy, ale i všechny knihy nesené — čím? Tím samým zvl
čilým duchem... vyřiďte panu manželovi, doktorovi, že v úterý by
se mohl přijít podívat na mou výstavu... pravil a zase se otáčel jako
manekýn... A budou se dít věci, že budou oči přecházet, můj explosionalismus jde světem, všude o něm vědí, moje výstava v Miami řekla, že
já jsem předešel Amerikány o dva roky, jsem dál, než byl Pollock... tam
to vědí, ve Francii o tom je článek, jenom tady o mně nic nevědí, protože
tady kralovaly — kdo? Zvlčilé Literární listy... Všichni spisovatelé v lik
vidaci jsou zalezlí, teďje volno, je čas, kdy mě nikdo nehlídá, čas, kdy mi
nikdo nemůže zabránit, abych předvedl svoje exploze, vibrace, abych
předvedl věci tisíciletí staré a přitom jakoby právě narozené, spojil jsem
Altamiru se socialistickou explozí, bude výstava ve stínu laufu sovět
skýho děla, který bylo tak dlouho namířeno do prvního patra vydava
telství Československého spisovatele... A Vladimírek odcházel, ženské
nemohly hodinu nic dělat, jen párkrát zaťukaly klapky psacího stroje,
Vladimírek je ohromil, byl opravdu zase krásným mužem, vlasy měl
pečlivě ostříhané, kaštanovou vlnku nad čelem, prstýnky přilepené na
temeno hlavy mu splývaly do týla, přilepené vlnky dotýkající se lehce
jeho uší...

Ale Vladimírek chtěl být ještě větší mistr světa, ještě větší a slavnější
šampión, i to dělo namířené na barák spisovatelů, i ta jeho svatba, to
všechno bylo Vladimírovi málo, proto z něho byly ty naše úřednice
zdivočelé, měly dojem, když mi tak Vladimír přišel oznámit svou výsta108
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vu ve Viole, že by stačilo, abych o něčem zapochybovala a pak že do mě
nějak neuvěřitelně lehce vbodne nůž, že mě lehounce podřízne břitvou,
že mě uškrtí hedvábnou šňůrou, že se ani nebude moc namáhat, taková
v něm byla hrozba, potlačený vztek... A když jsem ráno přišla do práce,
spráskla jsem ruce a vyprávěla jsem jim, co mi řekl můj muž, že ten den,
co měl Vladimír výstavu ve Viole, nechal dokonce napsat do Večerní
Prahy, že tu výstavu mu zahájí můj muž... ale nic o tom mému muži ani
nenapsal, ani mu nevzkázal, jen tak se optal nesměle, zda se můj muž
přijde na výstavu podívat? A jeho paní měla současně setkání se svými
spolužáky někde u Patrona... Vladimír že na té výstavě rozdával hostům
ty svoje grafické listy, ale hosté je odmítli, že o ně nemají zájem... a pak
se jeden intelektuál zeptal Vladimíra, zda zná dekalky Vítězslava Ne
zvala? A zdaje mu známo jméno Mathieu? A pakli ano, tak je Vladimír
epigon... A tak Vladimír přišel opilý k Patronovi, tam, kde byli rozja
ření spolužáci jeho manželky, maturanti po pěti letech, třiadvacetiletí
mladíci... Jeden ze spolužáků Vladimírovy ženy se zeptal... Tohle je tvůj
tatínek? Aťsi přisedne k nám... A Věra s velkým smíchem představila
Vladimírka jako svého manžela... ale její spolužáci s ním dál zacházeli
jako s Věřiným tatínkem, smáli se mu, Vladimír se snažil všechny pře
křičet, stál a metal všem všechno to, co si o sobě nej krásnějšího myslel,
že jeho explosionalismus a on je jedničkou, on je světovým borcem, ale
spolužáci jeho ženy se svíjeli smíchem, zatímco bledý a sinalý Vladimír
byl zasažen... A tak stál Vladimír u Patrona sám, proti němu byla opilá
třída po pěti letech od maturity a jeho manželka, která všechno to, co
Vladimír považoval za svou smrtelnou pravdu, brala jako legraci... A
Vladimír šel sám domů a tam u kliky si utáhl oprátku, domníval se, že
někdo jde, ale nikdo nešel a Vladimír se oběsil, zabil sám sebe, domníva
je se, že ten, kdo přichází, ho odváže tak, jako padesátkrát předtím...

...Můj muž držel v krematoriu nad Vladimírovou rakví řeč, hulákal
jako na jezerech, držel se křečovitě papíru, ze kterého četl krátkou řeč...
hulákal ten můj muž jako na lesy... Vladimíre! Mlaskl sis na koně smrti,
a je to tady! Tak odešel ze světa Vladimír, velký přítel mého muže, se
kterým se měli rádi tak, že se div nezabili...

Můj muž po pohřbu řekl... A jedinej opravdovej šampión a mistr
světa byl Vladimír, teď to vidím, teď, když si mlaskl na ty svoje koně,
teď jsem teprve zažil, co to je bejt jedničkou... jedině Vladimír! Teď,
když je pryč, teď teprve chápu, proč nejen to, co dělal, myslím ty jeho
grafiky, nejen to, co psal, ty jeho manifesty i ten jeho rukopis, všechno
to byl jen a jen on... a tak to má být, nad jeho explosionalismus se nepo
vznášelo nic, žádný filozofie, žádný psychiatrie, žádná literatura,
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dokonce žádná politika nebyla silnější než to, co on považoval za svoje
absolutno, za svoje nebesa... A tak to má být, i když Vladimír věděl, že
je Joyce a Beckett a Eliot, věděl, že je Salvator Dali a Picasso.. to všech
no bylo pod ním, muselo to být pod ním, protože měl v sobě tu sílu být
jedničkou v docela obyčejný grafice... proto se na mě díval shora, proto
tak nenáviděl literáty a všechny literární noviny, protože on byl sám
sobě bohem, ale literáti, kterým psával tolik dopisů, tolik vlastně dal
ších manifestů, všichni ti redaktoři, jimž posílal desítky grafických listů,
aby mu uvěřili, neměli ani tolik slušnosti, aby mu jediný odpověděl...
a proto byl škodolibý, dobře věděl, že vlastně to dělo namířené na Svaz
spisovatelů je pomsta za něho, že to dělo je vlastně jeho prst, kterým on,
Vladimír chtěl ještě plněji a ještě víc žít... řekl mi můj muž...

Když v Kersku nastaly deště, vrátilo se k nám s tím deštivým počasím
štěstí. Zmáčená koťata už se nejen nechala pohladit, kdyžlábala mlíko,
ale nechala se i vzít na ruku. Tak já, která jsem neměla děti, utírala jsem
jedno koťátko po druhém, koťata se ke mně tulila, a vrcholem štěstí by
lo, když mi všechna tři koťata seděla na klíně, předla, vducala mi hlavič
ky do mých dlaní a můj muž stál nad námi a díval se, usmíval se, na chví
li s těmi koťaty zapomenul na ten svůj strach, takový svatý obrázek to
byl, svatá rodina, a což teprve, když chladné počasí donutilo koťata,
aby jedno po druhém vešla do kuchyně, když se ohřívala u kamen, když
jsem jim přenesla misky z kůlny do kuchyně, pak byla koťata naše. Prv
ní šel vždycky mourovatý kocourek, který dostal jméno po Etanovi,
druhý byl Casius, černý kocourek, a třetí chodila kočička Mánička, kte
rá byla tak nějak zakrnělá a lekala se ze všech koťat nejvíc. Všechno, co
tahle koťata měla dělat, určoval Etan, ostatní vždycky čekala, až co
udělá ten Etánek. Taky když jsme zhasli a venku hučel déšť, první na
postel se odvážil Etan a pomalu si lehl mému muži vedle hlavy, za ním
na postel vyskočil Casius a pak teprve Mánička, která spávala v nohách
tak jako moravský básník, za kterým jsme jeden čas chodili a který s pý
chou opakoval, že je z kovářské rodiny, že byl nejmladší, a šest jeho sou
rozenců spalo ve veliké posteli a on, že byl maličký, tak spával v nohách,
tak jako naše Mánička. Ten vedoucí kocourek měl oči jako nebožtík
Etan a taky jediný se díval do mých a mužových očí tak, až jsme klopili
zraky. A tak když jsme se vrátili z Prahy, když už koťátka nedoufala, že
nás uvidí, když jsme zahnuli autem do naší aleje, první nás šel uvítat
Etánek a pak ti ostatní, první vešel do kuchyně ten Etan, první se taky
odvážil vyskočit nám na klín, vdout se do náruče, a pak teprve ti ostatní.
A taky první začal lábat mlíčko a první začal jíst tenhle Etánek, a pak
přestal uprostřed jídla, otočil se a podíval se na nás, jako by nám chtěl
nejen poděkovat, ale taky nás v očích potěžkat. Každé z těch koťat mělo
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svoje místo, vedle muže sedal Etan a u mě Mánička, svou židli u kamen
měl Casius... A pak večer, když můj muž odešel do hospody, on musel
jít každý večer do hospody a vracel se, když už jsem spala, já jsem mezi
tím četla časopisy, umývala nádobí, zametala, ale aťjsem dělala coko
liv, koťata dělala všechno se mnou... Tahle koťata si nějak nedovedla
hrát, nikdy neměla na hraní čas, jen když jsem jim uvázala papírovou
holubičku na provázek a tahala za něj, tak si ta koťátka hrála, alejen tak
chvilku, spíš jen tak, aby mi udělala radost, jako žesi hrajujáa ne ty ko
čičky, protože ony byly smutné, pořádjen trnuly, že je tady necháme, že
zůstanou samy...

...Můj muž navrstvil za kamna na cihly dvě prkna, takové rechny u
horké zdi, a zase oba kocourci i Mánička, měli svoje prkno, nikdy se ta
koťata nervala, první prkno si vybral Etánek, po něm Casius a to po
slední zbylo na Máničku, která měla povahu jako Chaplin, obveselovala nejen ty svoje bratry, ale i mne a někdy i sebe samou, byla tak maličká
a dojemná, jako byl ve svých filmech Chaplin. V tomtéž pořadí se ta ko
ťata i umývala, nejdřív každý sám sebe a potom jeden druhého, jazýč
kem, pečlivě, s přivřenými víčky, takový krásný kočičí rituál byla ta vzá
jemná očista, celou hodinu jsem se mohla dívat, jak seta koťata milují a
jak se jazýčky pod krkem umývají... Když se můj muž vracel z hospody,
skoro vždycky se vracel s panem Francem, křičeli a hulákali na bicyk
lech, že je bylo slyšet už z velké dálky, zda jeli z Hájenky, lesní hospůd
ky, nebo z Hradištka anebo ze Semic, to pak ještě stáli před vrátky a kři
čeli kvůli vlhku a vodě, hádali se o čísla alejí, hádali se tak, jako se hádají
opilci... a když pak můj muž vešel, čekávala na něho někdy koťata ven
ku, já jsem spávala tak jako v Libni bez zamykání, nikdy mi nepřišlo, že
by nám někdo mohl něco ukrást, dokonce nás přepadnout... a tak můj
muž vešel, chvíli vrávoral... Holčičko, spíš? Nechá tě pozdravovat pan
Franc, nechá tě pozdravovat pan hostinský, nechá tě pozdravovat
Franta Vorel, dokonce i pan Hamáček tě nechá pozdravovat... když si
lehl, opatrně si k němu vyskočil nejdřív Etan a pak se tam stulila ta
ostatní koťata, po půlnoci, tak jak která kočička chtěla ven, můj muž
vstával, vrávoral, otevíral, pouštěl koťata ven anebo zase dovnitř, nikdy
neřekl jediné slovo, jedinou nadávku, protože,jak říkal, jsou to našedě
ti, a děti, když jsou malý, tak jsou svatý... i když stojejí za hovno, říkal
můj muž, laureát státní ceny.
...A zase byl můj muž pozván na národní výbor v Libni a zase ho tam
zval ten mladý mužský, ten, který si liboval, jak se bude mého muže zno
va ptát, jaké má napsat zaměstnání do nového občanského průkazu. A
můj muž chtěl jít zase balit starý papír, protože zaměstnání jako spiso
vatel v likvidaci, to přece není zaměstnání, jak mu tvrdil ten mladý muž
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na národním výboru. A tak se můj muž vrátil a ten večerjsme měli náv
štěvu, když můj muž uviděl venku gazíka, vojenské auto s plachtou, tak
si honem bral podvlíkačkyaještějedny podvlíkačky, alejájsemna něho
zařvala... Jo, to zrovna, ty vole, ty laureáte, jak tě zhaftnou, tak ti všech
no vysvlíknou a dají ti ty svoje dresy! A pak chtěl utéci oknem, ale auto
už stálo u vrat, a tak můj muž seběhl přes půdu po schodech a utíkal do
lesa, skrz plot k potoku, kde se ukryl v hustých větvičkách smuteční vr
by... a já jsem pak běžela k potoku a volala jsem na mého laureáta, že
přijel jeho kamarád z Ostravy a nebyl to nikdo jiný než redaktor Červe
ného květu, který přijel do Prahy, našel si tam zaměstnání jako řidič je
řábu a mému muži přišel jenom říct, že je naživu, že sice je pravda, že byl
svázán provazem a dán do pytle a odvezen neznámo kam, ale za tři dny
ho zase pustili, nejhorší že to bylo v tom pytli, že se posádka gazíku sta
vila v hospodě, pět hodin tam někde chlastali a on, redaktor, který se
jmenoval Kubíček, tam byl svázaný v pytli v kozelci, ale že je na světě,
řekl s velkým smíchem, zatímco můj muž sinal čím dál víc, díval se
oknem na gazíka, takže redaktor Kubíček se zasmál a řekl... V tomhle
gazíku mě ale nevezli, ten je můj, toho mám už pět let, je to herka, pade
sát kilometrů za hodinu, ale s rodinou s ním jezdíme na víkend, no tak já
pojedu, já jsem tě přišel, Bohumile, jenom uklidnit, já jsem na světě,
akorát v tom pytli to bylo, Bohumile, nepříjemný, tak jsem se tady rád
stavil, abych ti to řekl... a ať ti to drásá, to víš, já nejsem tak statečný ja
ko ty, ale co se dá dělat? Nemohu změnit svou povahu... A podal mu
ohromnou ruku a bylo to chlapisko a měl medové vousy a veliký medo
vý úsměv, a ten úsměv šel s ním i když se vzdaloval, takový chasník to
byl a trošku se viklal v chůzi, pak nastartoval gazík a odjížděl, zahnul, a
můj muž trnul, jestli někdo neviděl, že k nám přijel gazík... řekl... taky si
mohl zajet hlouběji do aleje, aby ho nebylo vidět ze silnice, člověk nikdy
neví, projíždějí tady esenbáci... a já jsem pravila mému laureátovi... Jen
se, Pepíčku, neposer...

Telefonovala jsem na národní výbor v Libni a ten mladý úředník,
který kunýroval mého muže, tam nebyl, měl dovolenou, poděkovala
jsem a nazítří jsem poslala mého muže do Libně a aby si vzal s sebou dvě
knížky, protože tam je ženská... A tak můj klenot přišel odpoledne pro
mně do práce, mával novou občankou a smál se a radoval, a jako vždyc
ky mu teklo z té radosti z nosu, hřbetem ruky si před úřednicemi utíral
sopel a liboval si... My máme kapesníků! A já jsem zrudla a omlouvala
jsem mého muže, že ten venkov ho tak zpustošil, ale Boženka, ta, co se
se mnou pořád hádá, zda je to dobře, že přijely armády, nebo to není
dobře, a Boženka křičí a říká, že je to dobře, ajá zase řvu, není to dobře,
a Boženka na mě křičí... Tak si jeďte do toho vašeho Německa i s tím
vaším doktorem... tak tahle Boženka teď řekla... Ale kdež, já pana dok
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tora znám, když tady dělal, ten nikdy neměl kapesník, vždycky si utíral
sopel do rukávu! A můj muž to zahrál do autu a řekl... Je to tak, a po
klonil se po rusku všem až po pás... A najednou nebyl spisovatel v likvi
daci, najednou, aspoň na chvilku, byl zase jedničkou, šampiónem, mis
trem světa... Povídá... Přišel jsem tam, úřednice se mě zeptala, cosi přeju, řekl jsem, mám tady novou občanskou legitimaci, moje jméno je Bo
humil Hrabal... Cože, nevěřila očím, Hrabal, to jsem ráda, že vás vi
dím... A otočila se, vyhledala můj spis, vytáhla občanku a zeptala se...
co tam ještě chybí? Řekl jsem... ale maličkost, zaměstnání... A ta úředni
ce sedla a psala a říkala... Ale božíčku, to každej slušnej člověk ví... Spi
sovatel! A jakej spisovatel, já jsem četla všechny vaše knížky, nejradši
ale čtu... Soukromou vichřici... A podala mi občanku...

První, kdo se nevrátil, byl kocour Etan, ten, který vypadal jako ten
náš slavný kocour z Libně, co se tolik lekal Kerska a tenkrát, když můj
muž slavil to svoje jmenování laureátem státní ceny Klementa Gottwal
da, taky nad ránem nepřišel a nepřišel už nikdy... Casius a Mánička vy
cházeli do noci, vydávali ty svoje mňoukací kódy, naslouchali, hledali
Etana v kůlně, hledali ho v lese, ale ten jejich vedoucí už nikdy nepřišel a
kočičky byly smutné. A pak se nevrátil Cassius, až za tři dny ho objevil
můj muž uškrceného tam v kůlně u sousedů, kde, jak byl zvyklý, vskočil
skrz brlinky kůlničky na dříví, ale nevšiml si, že tam soused přibil ještě
jednu brlinku, a tak tam visel tak dlouho zašprajcovaný hrudníčkem, až
umřel. Můj muž mu vykopal hrob pod borovicí, hodil mu do hrobečku
květ bramboříku, zasypal ho a na hrob dal poleno.

...A zatímco já jsem ve Sběrných surovinách dál posílala celé zkasíro
vané náklady knih do papíren, vždycky jsem několik balíků těch knih
dávala stranou a sami autoři si přicházeli pro ty desítky svých knih a dě
kovali mi a dávali mi bonboniéry a já jsem se tak seznamovala s dalšími
spisovateli v likvidaci, můj muž nikdy nevydržel tam v Kersku, neměl
přes den doma stání a už dopoledním autobusem přijížděl do Prahy a
tady navštěvoval bývalé redaktory časopisů už taky v likvidaci a mně
vždycky bývalo divné, že můj muž se kamarádil s komunisty, ale s tako
vými, kteří potom, co byla děla namířená nejen proti prvnímu patru
Svazu spisovatelů, ale i na akademii a dokonce i proti plzeňské pivnici
U Pinkasů, byli nejen vyškrtnuti, ale i propuštěni z redakcí, z míst ta
jemníků, všichni tihle komunisté, přátelé mého muže, se k nám teď hlá
sili, přicházeli ke mně a já jsem viděla skoro vždycky hezké mužské, vši
chni ale měli takové oči jako můj muž, byli postrašení, ale usmívali se a
ten úsměv byl vlastně zakrývaný pláč. Přicházeli si pro knihy Karla Tei
geho, pro knihy filozofa Fischera, Egona Bondyho, pro katolické bás
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níky z nakladatelství Vyšehrad, kteří také šli do stoupy, posílal je můj
muž, který s nimi přes den sedával U Pinkasů, kde už dávno bylo odta
ženo dělo, které ale pořád jako by mířilo na tu společnost mladých lidí v
likvidaci, kvůli kterým přijely ty armády v tom nešťastném srpnu. A tak
jsem každého likvidovaného spisovatele a redaktora pozvala, že můj
muž bude mít za týden narozeniny, že ty narozeniny bude slavit v Há
jence osmadvacátého března, na Den učitelů, kdy se podle kalendáře
narodil i Komenský... A všichni se zaradovali, doslzeli se, vážně, je to
možný? divili se, a jeden z nich pravil, že zrovna tak špatně je na tom i
Smrkovský, že je opuštěný, že sedí doma a nikdo s ním nepromluví,
každý se mu vyhýbá, a že právě pro Smrkovského by někdo měl mít
soucit... A já jsem řekla s velkým smíchem... Ale tak ať přijede taky!
Vždyť můj muž mu napsal oslavný článek do Zemědělských novin, můj
muž bude mít radost, říkal, že Smrkovský je z Velenky, tadyjako pekař
chodil na komunistický schůze před touhle válkou.

... A tak toho osmadvacátého března přijel pan Marysko, přijel
Břeťa a švagrová a podvečer jsme vyšli do Hájenky, pan hostinský byl
v gala, paní hostinská taky, ve dveřích mi předali kytici, mému muži dal
Franta ohromný dort, na kterém do polevy bylo čokoládou vepsáno...
Slavnému spisovateli... a pod tím růže z fondantu a další text... k naro
zeninám... A všichni štamgasti, co přišli z Velenky, z Hradištka.ze Se
mic, byli mým mužem pozváni, celý lokál tonuťv květinách a všechny
žárovky svítily... a pak přijela dvě auta, dovnitř vstoupili likvidovaní
spisovtelé a redaktoři, můj muž je zval dál, malíř Hegr rozvinul standar
tu, prostěradlo, na kterém byl namalován nápis... Aťžije Bohumil Hra
bal, slavný škrabal... a byl tady i filozof Kosík a bývalý tajemník Kostroun, a jen usedli, hned začli zpívat, a hostinský a paní hostinská nalí
vali kořalku, která se zapíjela pivem, jiní si poroučeli víno... můj muž se
sice usmíval, ale věděl, docela přesně dával najevo, že ví, že to dělo, kte
ré před dvěma lety bylo namířené na první patro Svazu spisovatelů, je
teď neviditelné, ale přesto existujicí, právě teď že stojí tam venku a míří
na Hájenku, já jsem byla ráda, že můj muž je zdrcený, ale čeho by se bál?
Ať je všechny pošle i s tím dělem k čertu, copak tak vyvedl s tím svým
psaním? Pila jsem a všichni se usmívali, redaktor Bartošek, ten krásný
člověk, stál na židli a zpívali moravské písně, Bartošek je dirigoval...
když se rozletěly dveře a tam stál bývalý premiér pan Smrkovský... A
vešel a potřásli si rukama s mým mužem, gratuloval mu, měl krásné
šaty a přišel o holi, zdravil se s ostatními likvidovanými redaktory a spi
sovateli, a hostinský mu podal ruku a pak roznášel řízky s bramboro
vým salátem... a přišel Franta Vorel a podal Smrkovskému ruku, a při
šel i pan Hamáček, který pořád bydlel několik stavení pod návsí, něko
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lik stavení pod domkem, kde se narodil Smrkovský... a můj muž dělal
chybné výkony, nohy mu nesloužily, tak do sebe lil kořalku, nepřiroze
ně se usmíval, tak nějak všichni ti likvidovaní věděli, že to dělo, to ne
viditelné dělo stojí teď tam venku před hospodou, a zpívali, dokonce
malíř Hegr s Bartoškem zvedli tu standartu, to prostěradlo, a stáli za
mým mužem, nad ním byl ten nápis na tkanině, Ať žije Bohumil Hrabal,
slavný český škrabal... Na ubruse zase byl ten ohromný dort s nápisem
... Slavnému spisovateli k narozeninám... pan Smrkovský seděl teď
s Frantou a panem Hamáčkem a vyptával se, kdo a kde ještě bydlí ve
Velence, vyptával se na to, jak žijí, jak sejim vede a zda jejich manželky
a děti jsou zdrávy... a zvedali se redaktoři a spisovatelé a připíjeli si
s mým nešťastným mužem, gratulovali mu znovu a zase a zase a znovu,
protože všichni věděli, že se něco musí stát, že se něco stane, co, to nevě
děli, ale cítili dělo napřažené do oken rozsvícené Hájenky, dělo stojící
tam někde v tmách dubového lesa, za příkopem... A já jsem nebyla ne
šťastná, naopak, já jsem byla ráda, že to všechno v Hájence bylo tak, jak
to bylo, protože teď jsem uviděla, že můj muž lže, že lhal tím, když říkal,
že pravdu bude říkat a dělat, byť by za ni zaplatil cokoliv, lhal všem těm
svým přátelům, těm básníkům a malířům, kterým dělal přednášky tam
v Libni, když byl čas na to, aby mohl říkat, co chtěl, když se nosily basy
a konve piv, jedly se ty hrozné vepřové ocásky a můj muž hovořil o svo
bodě a o tom, že vlastně spisovatel, umělec, nemá na těle místa, kam by
ho mohlo co zranit, že spisovatel je nadevším... A se mnou odmítal o
tom všem hovořit, já jsem byla jen ta, o které citoval z bible tak, jak se
mu to zrovna hodilo... že štěňátka sbírajíce drobty ze stolu svých pánů...
ale já jsem sbírala ty drobečky dobře, abych šije pamatovala, a teď když
se můj muž tak a tolik hroutil před tím dělem, o kterém si bláhově
myslel, že je tam armády postavily kvůli němu, teď jsem já věděla, že
jsem sice v tom roce čtyřicet pět přišla o všechno, že jsem byla půl roku
zavřená, že jsem makala v cihelně, já, která jsem za nic nemohla, proto
že mi bylo šestnáct let. ale já jsem se nikdy nehroutila, já jsem se nikdy
ničeho nebála, protože já jsem měla jedinou obranu, dejte mi pokoj! Ne
kecejte mi! Já jsem přišla o vilu, o chaty, o továrnu, o svého tatínka,
protože z toho všeho umřel... A já jsem teď seděla v Hájence, pila jsem
a dívala jsem se na všechny ty likvidované, jak mají pocit ne viny, ale
děsu, a proto se všichni tak smáli, proto tolik jedli a pili, proto zpívali,
já jsem byla klidná, nikdy jsem nebyla tak klidná jako teď, když jsem
je pozvala tak, aby nevěděli jeden o druhém, pozvalajsemje do hostince
v lese tak jako paní Agatha Christie ty svoje figury, aby je pak někdo
všechny zavraždil, jednoho po druhém...
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...A pan Smrkovský se zvolna rozhlížel po společnosti, kdyžto všech
no uviděl, opíraje si bradu o stříbrnou hůlku, zvedl se a řekl mému
muži... že mu děkuje, ale že je nemocen a že zase pojede domů, podal
ruku vesničanům, ostatním potřásl rukou do vzduchu a vybelhal se ven,
doprovázen bývalým tajemníkem Slavíkem... a Bartošek s malířem
Hegrem vyšli za panem Smrkovským a mávali mu tím prostěradlem na
tyčích, vyšla jsem za nimi... ale to už od Pramene alejí přijíždělo auto
a z hlavní silnice taky auto, osvětlená auta, tři volhy, které zahnuly
k Hájence, dveře těch aut se rozletěly a vyskákali policisté v kožených
pláštích, velitel ze Sadské, pak několik mužů v civilu, byla tu i pražská
auta s fialovými kastrůlky na střeše, policisté vběhli do Hájenky, vnikli
do kuchyně... muži v kožených pláštích stáli ve všech dveřích Hájenky
a měli revolvery napřažené v kapsách kožených kabátů... a dva obstou
pili auto, ve kterém seděl pan Smrkovský... Vysoký muž, zřejmě vedou
cí celé té akce, se postavil doprostředka Hájenky a řekl... To nic, to nic,
pouze perlustrace, kontrola občanských průkazů... soudruhu veliteli,
prosím... A velitel chodil od jednoho k druhému, bylo ticho, úsměvy
mrzly... měla jsem dojem, že můj muž se svalí... Velitel v uniformě, sna
pomádovanými vlasy, tiše bral občanské průkazy, ptal se na jméno a
příjmení a data, psal to do služební knihy... Venku dva policisté zaba
vili a srolovali prostěradlo s nápisem Ať žije Bohumil Hrabal, slavný
český škrabal... přinesli je do Hájenky a předali veliteli se slovy... Smr
kovský byl vítán pobuřujícími transparenty... Velitel pokynul bradou
a řekl... Vzít s sebou jako dokument... A já jsem stála venku v přítmí,
viděla jsem otevřenými dveřmi celou tu skupinu likvidovaných, mohla
jsem odejít, ale můj muž tam seděl a byl jako po infarktu, můj muž se
vždycky bál, ale jedině snad tenkrát, jak ho vzali esesáci na lokomotivu,
rád mi to vyprávěl, jak ho chtěli zastřelit, ale pak ho shodili do taluty, je
dině tenkrát se asi můj muž bál tak, jako teď docela obyčejné perlustra
ce, docela pitomé revize občanských průkazů, já jsem to zažila kolikrát
v autobuse, v tramvaji, ono to nebylo víc, protože všichni se sem nechali
vlákat, tak jako v detektivce od paní Agathy Christie... Jediný pan
Marysko, o kterém jsem mívala dojem, že to je měkotina.. ten jediný na
otázku... Jak se jmenujete? odpověděl a dál si četl už podesáté jídelní
lístek... Je to tam napsaný... Velitel znovu... Jak se jmenujete? A Ma
rysko... Když neumíte číst, tak ať vám to přečte ten druhej... A velitel
ohrnul ret, pokyvoval hlavou, opsal si mlčky z občanky to, co jinak kaž
dý ochotně říkal... A pak velitel vyšel a naklonil se do auta a Slavík i
jeho paní mu podali občanky a zase odpovídali na otázky, i když všech
no bylo na stránkách občanských průkazů, a pak se velitel optal, kdo to
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je na zadním sedadle, a když Slavík řekl... to je Smrkovský, bývalý
premiér vlády... velitel srazil kramfleky, podíval se do tváře pana Smrkovského, který vystrčil staženým okýnkem hlavu... a velitel řekl...
Soudruhu Smrkovský, vy nepotřebujete občanku, pod vámi jsem slou
žil ještě na ministerstvu zemědělství... můžete jet... A já jsem vešla do
Hájenky, ale nikdo na mě nic nechtěl, přála jsem si to, podávala jsem
svou občanku, chtěla jsem odpovědět tak jako pan Marysko, ale nikdo
už o moji občanku nestál... A pak dal velitel pokyn a muži v kožených
kabátech prošli ještě jednou kuchyní až na chodbu, bylo slyšet, jak se
stupují do sklepa, pak vyšli všichni ven, naskákali do aut, volhy se rozje
ly... a bylo po slavných narozeninách...

... A pak jednoho dne, kdy velice pršelo, nákladní auta svážela natřikrát Poupata, pršelo na Poupata, stálajsemu váhy a viděla jsem ty balí
ky, na každém balíku bylo jméno mého muže, a já jsem po vážení napsa
la třikrát konsignaci, váhu a směr určení, jeden ten náklad šelaždo Ho
lešova. dva náklaďáky šly do papíren ve Štětí, pršelo jen lilo, zavolala
jsem mého muže, který přijel kombíkem, stál tam v dešti a já jsem stála
na rampě v kancelářském plášti, všichni viděli, jak byl můj muž v tom
dešti zbědovaný, že i vedoucí, který kráčel od brány, se raději vrátil, a z
druhého náklaďáku vystoupil úředník ze skladu těch Poupat, stál v tom
dešti, díval se na mého muže laureáta, který byl promočený, jako by
spadl do řeky, a úředník pokrčil rameny a řekl... Já za to nemůžu, kdyby
to šlo, tak bych vám dal celý ten náklaďák Poupat... A já jsem pravila...
Ale jeden balíček mu dáme...

A už odpoledne tam na Letné chodili po hospodách železničáři,
pomocní dělníci z trati, měli plné aktovky Poupat, která ukradli z va
gónů a prodávali je hostům pivnic za čtyři plzeňská piva, za dvacku, a
můj muž si ve Formance na Letné koupil za čtyřicet piv deset Poupat...

... Taky jsme se koncem měsíce vydali na Moravu, jeli jsme autem,
a tam před Brnem byla kontrola aut, a když člen esenbé držel občan
skou legitimaci mého muže, tak se zničehonic naklonil a řekl... Tak co,
pane Hrabal, přijel jste si pro Pópata? Ne-é, řekl můj muž, jedu na náv
štěvu... Ale člen esenbé mu s velkým smíchem podával legitimaci, ři
dičák a technický průkaz a řekl... Neříkéte, jedete si pro Pópata, já už
je taky mám... V Holešově vykradli vagón a Brno je plný Pópat...

118

Můj klenot mě moc pěkně prosil, abych si vzala ty nejhezčí šaty, že
umím německy a tak mě vezme s sebou k Sojkům, jenom mě prosil,
abych si uvědomila, že budu reprezentovat dobré jméno naší rodiny...
A tak jsem se oblékla, olepila, jen jsme vešli k Sojkům, tak tady byl
takový řev, že jsme na sebe museli hulákat, můj muž si mnul ruce a po
sadil mě za stůl, kde byla cedulička Reservé... a pak se zadíval tam do
kouta, kde zvedal ruce krásný starý pán s krásnými kučeravými vlasy,
seděl tam u zrcadla sám a taky měl ceduličku, se kterou si hrál... Reservé
... a můj muž ho šel pozdravit, už podle chování to byl gentleman, doce
la jinačího chování než ten můj barbar, hovory od stolů se tady propojo
valy a když můj muž hovořil s tím starým pánem, tak mu hulákal do
nastaveného ucha... Když se můj klenot vrátil ke mně, užjsme tady měli
pivo, přinesla ho Jaruška, kteroujsem znala, už tady pingluje deset let...
usmála se na mého muže a on lehce zrudnul, to bylo jediné na mém
muži, že se ještě červenal, když se na něho podívala hezká ženská, a... Co
budete papat, milánku? optala se a můj muž řekl, až jí dá znamení, tak
ať přinese už objednanou velikou švédskou mísu... a pak mi můj muž
vyprávěl a díval se přitom přes hosty na hlavní dveře od šaten, že tamten
krásný pán, to je překladatel Štěpánek, kterej přeložil celýho... no, americkýho spisovatele, sakra, teď jsem to zapomenul... ale víš, kdo tady
byl před válkou? Erskine Caldwell, toho taky přeložil pan Štěpánek... a
pak mi křičel do ucha... A byl tady taky v tom roce třicet osm Heming
way, v těch zářijovejch dnech, ale toho vodil městem jen dva dny, He
mingway to očíhl a řekl, tady se bojovat nebude... a odejel napátek...jen
se na něj podívej! V sedumnácti letech pan Štěpánek jako anarchista
zastřelil ministerskýho předsedu a utekl do Ameriky, a... užjdou! Můj
muž se zvedl a vykročil naproti zbědovanému muži, zatímco jeho paní
se nesla... A pozdravili se a můj muž mě představil a jeho přátelé se po
sadili, byl to sám Heinrich Böll a jeho manželka, jak řekli, přiletěli
z Moskvy, kde byl Heinrich vyjednávat jako předseda Pen-klubu
o finančních problémech s emigranty a úřady v Moskvě... A Jaruš
ka přinesla čtyři sklenice piva a pan Heinrich se podíval tak žalně na
tu sklenici, že jsem hned podle jeho krásných a hlubokých očí viděla, jak
si ta jeho paní s ním užije, protože ten její poklad má asi taky polámaná
játra... a můj muž zvedl sklenici a volal tak, aby ho náš stůl slyšel... Na
zdraví! a přidal dodatečnou gratulaci k Nobelově ceně za literaturu. Pili
jsme pivo a můj muž už měl druhé a pan laureát Heinrich Böll jen trošku
upil a hned z kapsy vytáhl bílý papír složený do psaníčka, rozevřel je,
zvedl hlavu a nasypal do sebe bílý prášek a potřísnil si klopu kabátu.
Pak řekl... Milí, jsem tady jenom na půl hodinky, mám pak setkání s
ostatními spisovateli... tak, mein lieber Bohumil, jak se vám píše, máte
prostor k psaní? Nemůžete si postěžovat? Totiž, já jsem tady služebně,
jako předseda Pen-klubu... A můj muž hulákal do ucha pana Bölla...
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Ale cožpak o to, stěžovat bych si mohl, ale já si nestěžuju, protože to je
zbytečný, já teď patřím do spisovatelů v likvidaci... a tak si zase píšu, co
chci, dopřávám si ten luxus, že si neberu servítek... rozumíte? A pan Böll
křičel... Rozumím, i když je tady děsnej randál... ale když ne vy, tak co
tedy ti ostatní? Několik stovek spisovatelů nemůže psát, neprotestujete?
A tak můj muž křičel... Ale protesty teď vznáším sám proti sobě, ještě se
mi nepovedl pořádnej román... a potom... Prométheus si musel oheň
ukrást, ten mi nikdo nedá... A Heinrich Böll trval na tom, čím začal...
Ale přece, tady nevycházejí literární časopisy, ani časopisy vědecké, kri
tické... a vy, publikujete? Nepublikujete... A můj klenot křičel, takový
byl hlučný hovor U Sojků... Ale nepublikujú, já si teď dopřávám ten
luxus, že si budu zase psát do šuplíku... a vzal sina talířek z mísy, kterou
přinesla Jaruška, a nabídl mísu i paní a panu Böllovi... a paní Böllová
jedla s velkou chutí a já také, jen pan Böll si dvakrát ďobnul do šunky a
usrkl neznatelně piva... a paní Böllová, když se napila, pokračovala ve
svém hovoru... To víte, milá paní, můj muž už nesmí pít, protože ten vy
pil jistě deset cisteren whisky, má parádní cirózu a bez léků už by se byl
ani nedočkal té stockholmské ceny... A Heinrich Böll pokračoval... Tak
vy si opravdu nemůžete stěžovat? A já už jsem toho měla dost a řekla
jsem... Ale pane Böll, vždyť to není pravda, do stoupy mu šly dvě jeho
knihy, nepublikuje, když měl narozeniny, tak hospodu v lese obšanco
vala policie, tak jak to, že ne? Ale můj muž se smál, plnými ústy jedl
šunku a hrál všechno do autu... To ano, ale tady, v týhle zemi, to je pro
mě reklama... jsem pořád v rufu, a vy to víte sám, že i tam na Západě vo
mně píšou... aha? Une surprise dans la forêt... výstřižek mi poslali z
Francie o těch mých narozeninách... hele, já si to tady všechno vychut
nám, já už jsem tak trochu obrněnej... a potom, co se doma uvaří, to se
doma i sní... to sám víte, a ještě... Grecia capta, Victorem cepit... Ale kdo
chce protestovat, tak ať protestuje, já si, prosím, nemohu stěžovat... a
když, tak jedině v umejvárně u pátýho kohoutku... Můj muž mě popro
sil, abych tu poslední větu přeložila... ale pan Böll se podíval na hodinky
a polekal se... Už budeme muset jít... řekl... čekají nás v Alcronu... do
dal... a můj muž se ho optal... To pivo už nebudete pít? A ukázal na pi
vo, skoro celé pivo, ze kterého jen trošku usrkl laureát Nobelovy ceny
Heinrich Böll, který řekl... Už nebudu pít... A znovu vytáhl z kapsy saka
složený bílý papír ve tvaru psaníčka, rozbalil jej, zvedl hlavu a nasypal si
prášek do úst, pak si oběma rukama ometal posypané klopy a podíval se
tak pěkně na mého muže, zatímco já jsem hynula hanbou, vzal ho za
ramena a tak nějak ho políbil... Mein lieber Bohumil, Sie sind ein red
licher Mann... a můj muž byl tak dojat, že vzal to pivo pana Bölla a celé
je vypil... Když jsme se loučili, paní Böllová podala mému muži ruku a
on ji vzal a pak políbil ústy mokrými od piva. Pak můj muž hosty dopro
vodil před restauraci, tam na Belcredku, a když se vrátil, tam mi vítězně
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sdělil... Teď už vím, jak se jmenoval ten americkej spisovatel, kterýho
celýho přeložil pan Štěpánek! Jack London! Je to milý, když aspoň je
den v naší širší rodině je inteligentní!... překřičel můj muž celou tu res
tauraci U Sojků. A já jsem zakřičela... Z chlastu! Jenomže tuhle chvíli
všichni zmlkli a můj hlas jak prapor rozčísl kouř a hovor. A všichni se
otočili k našemu stolu, dívali se na nás a můj klenot byl zase jedničkou,
zase šampiónem, zase mistrem světa... Vzal sklenici čerstvého piva do
levačky, hltavě pil páté pivo, jako by to bylo první, a nataženou pravač
kou si dával protiváhu.
... A tak jako záchranný pásjsem dostala dopis od opébéhá Kobylisy,
že už bude ten nový byt v Sokolníkách, že dostaneme klíč a převezmeme
si byt, ten, na který jsem si platila už tolik let, ten byt v mrakodrapu,
který ještě před rokem byl jenom v inženýrských sítích. Ten den jsme
čekali před tím třináctiposchoďovým činžákem s ostatními budoucími
majiteli bytů, a když na nás přišla řada, úředníci s námi vyjeli do pátého
patra, odemkli dveře číslo třicet sedm, popřáli nám šťastnou budouc
nost v tomhle bytě a kráčeli o čísla dál s dalšími budoucími majiteli...
A my jsme byli v novém bytě, pomalu jsme vstupovali, vyšlo slunce, a
zatímco můj muž prošel kuchyní do lodžie, na otevřenou verandu
s pohledem na Prahu, já jsem se nemohla nasytit té krásy koupelny,
kterou jsem tam v Libni měla v lavóru nebo v prádelně, nemohla jsem se
vynadivit, dokonce jsem se posadila na klozetovou mísu, tady na toaletě
bylo teplo, odnikud nefoukal vítr a průvan, tohle bylo to nejkrásnější
z mého bydlení v tomto mrakodrapu, na to jsem čekala patnáct let, na
koupelnu a toaletu... Zvedla jsem knoflík a voda odtékala, roztočila
jsem knoflíky, teplou vodu a pak zase studenou, naplnila jsem vanu,
naslouchala jsem tomu, jak se ve vaně zvedá ten tón napouštěné vody,
naklonila jsem se do páry, která vystupovala z hladiny, a byla jsem po
tolika letech šťastna, protože o tom se mi zdávalo, že mám svůj záchod
asvou koupelnu pod jedním uzavřením... A pak jsme plánovali a kresli
li si, kam který nábytek postavíme, kuchyň tady byla veliká šestnáct
metrů, pokoj osmnáct čtverečných metrů, a dvě ložnice, jedna šestnáct
metrů a druhá pouze osm... A pak jsme odejeli dolů do Libně, odkud
můj muž, jak říkal a tvrdil a křičel nikdy, nikdy že se nebude stěhovat, a
taky možná, kdyby nebyl po operaci, tak by mi tady zůstal, v tom bytě
Na hrázi věčnosti, ale můj muž zeslábl tou operací a hlavně seslábl tím
pitím s panem Kuzníkem tak, že dokonce přitakal a souhlasil s tím, že i
pro něho bude dobré bydlet v Sokolníkách.

Tak jsme odevzdali klíče paní domácí, naposledy jsme stáli na dvor
ku, v slzách jsme se rozhlíželi a za tu půlhodinku jsem proběhla celý svůj
život tady na té Hrázi věčnosti, všechny svatby v domě, všechny ty pija
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tiky, zjevili se mi všichni ti, kteří k nám chodili, o čem na sebe křičívali,
viděla jsem sebe samu, jak padá sníh a já jdu přes dvoreček na záchod
v bílé košili, viděla jsem svého muže, jak píše na střeše, jak bije všemi
prsty do klávesnice klapek, viděla jsem, kde všude můj muž opilý ležel,
když nemohl vstát, otevřela jsem prádelnu, pořád tady byla ta pračka ze
Švédska, ve které jsem jednou procvakala všechno svoje ložní prádlo,
viděla jsem, jak jsme s mužem putovali na židlích po dvorku za sluncem,
a když se slunce přehouplo, tak jsem i já lezla na střechu, abych se na
nakloněné térové střeše opalovala, viděla jsem tu chodbu pořád ještě
plnou opadající mokré malty a vápenných nátěrů, úzkou chodbu z uli
ce, chodbu, o kterou si můj muž pokaždé, když se vracel z hospody, jak
tam vrávoral, umazal oba rukávy... viděla jsem ale i toho našeho kocou
ra Etana, jak na nás čekal, jak zamřížovaným úzkým okénkem vskakoval k nám, jak nás miloval tolik, jako my jsme milovali tu jeho velkou
kočičí duši, viděla jsem to divoké psí víno, které se pořád táhlo a vinulo
tak, jak je můj muž upnul po stěnách, viděla jsem i tu posmrtnou masku,
kterou můj muž nechal dát viset v těch úponcích psího vína, posmrtnou
masku, kterou mému muži udělal pan Boudník... stála jsem a byla jsem
oslněna všemi těmi obrazy, o kterých jsem myslela, že už se zasuly, že
zahynuly tím, jak mne minuly, ale já jsem teďstála na dvorečku a nemr
kajícíma očima jsem mohla znovu ten svůj život převyprávět, od té chví
le, když jsem sem poprvně vešla a oknem jsem ve večeru viděla člověka,
který myl podlahu a který se pak stal mým mužem, viděla jsem samu se
be, jako tu, která tam na začátku chtěla spáchat sebevraždu, a tím svým
mužem pak na ni neměla čas ani pomyslet, protože ten můj muž mne za
ta léta tak zaměstnal, tak jsem se s ním nazlobila a navztekala, že jsem
zapomenula mít nějaké dítě, protože můj muž, to nebylo jedno dítě, on
sám mi dával zabrat jako několik pomatených dětí z pomocné školy...
Pokrčila jsem rameny, co se dá dělat? V slzách jsem seběhla po scho
dech, ještě naposledy jsem si umazala rukávy od loupajících se stěn...
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Magdalena Jetelová: Schody [1982-84]
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Jagothello
Karel Pecka

(Z Malostranských humoresek, které vydalo nakladatelství 68 Publishers,
Toronto 1985)
“Pavlíčku, nechoď pryč!”
“Já tady nemůžu zůstat.”
“Neopouštěj mě, víš, jak mi bude smutno?”
“Je mi to moc líto, ale dokud tam leží ta ženská, tak tady nezůstanu,
Milouši.”
“Ale já za to přeci nemohu, Pavlíčku.”
“To neříkám. Ale pochop, jaký to byl pro mě šok, když jsem se šel
vyčurat a na dvorku leží nahá ženská na otomanu, víš, jak mě to rozruši
lo, Milouši? Do rána jsem oka nezamhouřil.”
“Je to smůla, že máme záchůdek přes dvorek, Pavlíčku, ale nedá se
nic dělat.”
“Já bych tady nemohl zůstat, ani kdybys měl nóbl vécé se splachovadlem přímo v bytě. A koupelnu s vanou. Ta ženská tam je strašná,
Milouši, jak to můžeš vůbec vydržet?”
“Ale vždyť to není opravdická ženská, vždyť to je jen figurína. To je
umění.”
“Takové umění, fuj, to mi neříkej, Milouši. Svět je beztak plný živých
ženských, to nestačí, to musí dělat ještě navíc umělé?”
“Já vím, je to smutná záležitost, ale já ji odtud nemůžu vyhodit,
Pavlíčku, dali to sem v rámci nějaké kulturní akce, pořádají nějakou
výstavu nebo co.”
“To uznávám, že to není tvoje vina, ale ty zase musíš uznat, že by mě
zničilo, kdybych měl pokaždé, když jdu na záchůdek, zakopávat o na
hou ženskou. Dokud odtud nezmizí, já u tebe prostě zůstávat nemůžu.
Já se cítím jako na trní, když pomyslím, jak tam leží rozvalená pár kro
ků vedle a je na ni vidět z okna kuchyňky dokonce. Je mi to moc líto, ale
půjdu. Pa, Milouši.”
“Pavlíčku...”
“Ne, nedá se nic dělat. Pa,” opakoval Pavlíček a zamířil předsíňkou
ke dveřím.
Pan Miloš vyšel za ním a lítostivě pozoroval, jak pospíchá chodbou,
proklouzává tím svým ladným krokem otevřenými křídly domovních
vrat a mizí z dohledu. Představoval si, jak jde slunečným odpolednem
dolů ulicí k Malostranskému náměstí, plavovlasý, štíhlý a krásný jako
mladý princ a protijdoucí chodci na něm mohou nechat oči. Muži i ženy,
hrom vzal ty ženské. Jeho lítost se změnila v hněv, obrátil se a vykročil
chodbou opačným směrem. Tam, kde ústila na dvorek, se zastavil.
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Dvorek byl nevelký, obdélníkový, vypadal stísněně mezi vysokými
zdmi domu. Po levé ruce viděl okno své kuchyně, podmalované skvr
nou od vlhka, které mu prosakovalo do bytu, napravo v rohu stály dvě
popelnice s pokroucenými víky, které málokdy dokázal vykutálet na
chodník před dům, aniž rozsypal na chodbě popel. Ve vzdálenějším
koutě pak stála kadibudka, sice s mísou a splachovacím zařízením, ale
společně používáná také babou Vránovou, která bydlila v přízemí na
proti němu. Říkal jí Krákora, měla skřípavý hlas a byla mu protivná ani
ne tak jako žena, protože věkem a vzezřením připomínala spíše čaro
dějnici, ale že se s ní musel dělit i o ten mizerný záchůdek. Na skobách,
zaražených do protější stěny asi dva metry nad zemí, byla umístěna
dnem vzhůru laminátová kanoe. A od ní sklouzl zrak pana Miloše dolů
na příčinu svého neštěstí.
Uprostřed dvorku stál starý otoman s vybledlým, místy potrhaným
potahem, z děr vyhřezávala péra a místo jedné ulomené nohy byla při
bita rezavými hřebíky náhradní z nějaké židle. Ta Vysloužilá troska
odpuzovala špínou a opotřebovaností, byla to tak ohavná kraksna, že
by si ji nevzala do svého doupěte snad ani Krákora Vránová. A na tom
monstru trůnila figurína manekýny, jaké stávají v nepřirozených pó
zách ve výkladních skříních navlečené v šatech a v plavkách. Tahle však
byla nahá, ležela naznak ve vyzývavé pozici jako by očekávala nalehnu
tí milence. Tvář s pitomým prázdným výrazem měla otočenou přímo na
pana Miloše. Jako nastražená past, napadlo mu, někdo přijde, vleze na
to, rozpažené ruce sklapnou, cvak a hotovo, vyrazí z něho dech, udusí
ho. S odporem pozoroval obraz před sebou, nejvíce ze všeho se mu hnu
sila narůžovělá barva masy, z níž byla manekýna vyrobena. Aby hrůza
vygradovala, její prsy a klín obkružovaly terče, domalované řvavými
duhovými barvami. A nad ní visel na drátě zavěšený obrovský pestro
barevný papoušek, jen jen usednout a klovat zahnutým zobanem. Pan
Miloš zíral a věděl, že kvůli takové zrůdnosti ztratil svého Pavlíčka. Cí
til, že se mu do očí derou slzy potupy a hněvu.
“Tak co tomu říkáte, pane správce, to nám krásně vymódili dvorek,”
zaslechl shora vysoký pronikavý hlas.
“Zdravím vás, paní sousedko,” pohlédl vzhůru, kde se paní Kovalová vykláněla z okna v prvním patře zadního traktu. “Jak se to sem
vůbec dostalo?”
“Předevčírem to sem přivezli dva mládenci, takoví s fousama, ptala
jsem se jich, oč jde. A oni se jen smáli, že to patří k nějaké výstavě a že
je povolená,” ječela paní Kovalová. “Vy jste byl v práci, bylo to dopo
ledne, víte o tom něco bližšího?”
“Nevím. Ale být doma, dali to sem jen přes mou mrtvolu,” odpověděl
pan Miloš pateticky.
Na paní Kovalové nejméně snášel ten její nepříjemný, tahavý hlas. Ji
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nak proti ní nic neměl, byla to postarší kulatá důchodkyně a její dobromyslnost odzbrojovala. To její starý byl nepříjemnější. Šmejdil bystrý
ma očkama, nic mu neuteklo, samé řečičky a potbuchlost, vyplatilo se
držet si ho od těla.
Pan Miloš neměl tentokrát náladu vybavovat se s paní Kovalovou,
ačkoliv někdy důkladně probírali věci, týkající se domu i jeho obyvate
lů. Otočil se a kráčel chodbou ke svým dveřím. Než je stačil otevřít,
vtrhla vraty z ulice skupina mladíků s katalogy v rukou a hnala se smě
rem na dvorek. Pan Miloš vstoupil do svého bytu, z předsíňky se dal do
prava a oknem kuchyně, skryt za nabíranou záclonkou pozoroval, co
tam návštěvníci tropí. Nahlíželi do katalogů, obcházeli kolem středo
bodu dvorku, smáli se a brebentili.
“Krásný objekt,” posoudil jeden.
“Má to vtip,” řekl druhý.
Vypadal sympaticky, byl mladý, hladce oholený, s kučeravými tma
vohnědými vlasy. Měl na sobě džínový oblek, ale čistý. Pan Miloš usedl
za stůl a složil hlavu do dlaní. Objekt, vtip, chudáčku, co ty víš o krásách
života, vtipu, jemnosti. A vzpomněl na svého prvního učitele, který ho
zasvěcoval do těchto tajů. Gentleman ve vysokém postavení, s mani
kúrovanýma rukama, pěstoval hudbu, sbíral obrazy a vlastnil přepy
chový byt s drahými koberci.
“Milý příteli,” vyslovil tento zasvětitel hlubokou moudrost, “ženská
a chudý homo, to jsou dvě největší neštěstí na světě.”
Pan Miloš byl zaměstnán jako vrátný v bance. Navíc dělal domovní
ka za pár šupů a služební byt, ale co byt, přízemní špeluňku o dvou míst
nůstkách s předsíňkou, kde na zdech malovalo vlhko fantaskní obrazce.
Ačkoliv udržoval všude úzkostlivou čistotu a pořádek, byla to díra.
Kdyby měl lepší byt, neodešel by mu Pavlík. A kdyby nebyl chudý,
možná že by zůstal i Špekáček.
Špekáček, kde je konec tomu chlapci? I ta jeho slabůstka, žravost,
vyznívala mile. Žravost je však nepěkné slovo, hrubé. Řekněme raději
chuť k jídlu, jednou dokázal sníst na posezení dvanáct gulášů, a to jim
ještě odmítli servírovat další. Samozřejmě to lezlo do peněz. Ale jak byl
veselý, samý smích a vtip. A jak bílý. A takové přátelství ztroskotá na
nedostatku prostředků, na bídných prachách.
“Tady se nedá existovat,” řekl jednoho dne Špekáček. “Tady jsou
všichni lidi chudí a jinak to nebude. A já si chci ještě něco užít, dokud
to jde.”
Špekáček po čase poslal pohled z Mnichova, potom ještě z Capri. Prý
se mu vede dobře a vzpomíná. Pan Miloš mu sice přál, že si teď může
objednat třeba tucet humrů, ale delší dobu zůstal osamělý než přišel
Pavel. A chudý dodnes.
V teskném rozpoložení otevřel pan Miloš zásuvku stolu, vytáhl z ní
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arch papíru a propisovačku. Obojí položil na stůl, pak zavřel zásuvku,
vstal a několikrát se prošel sem a tam, aby si srovnal myšlenky. Po pěti
minutách se zase posadil a začal psát, pomalu a rozvážně, dbal na for
mulaci každé věty:
Vážení soudruzi, předem mého hlášení přijměte informaci o celko
vém širším stavu, který podstatně narušuje mou činnost. Bez znalosti
souvislostí není možné pochopení obtíží, které se náhle vynořily. Patrně
vám není známo, že včerejšího dne v podvečerních hodinách byla na
Malé Straně zahájena jakási výstava, údajně moderního umění. Před
domem č. 23, kde sídlí Divadlo v Nerudovce, se dlouho předtím začaly
houfovat skupinky, převážně složené z těch mladých vlasatců v džínách
a jejich děvkami.
Nad tím výrazem se pan Miloš zamyslel, pak škrtl v posledním slově
“k”, zauvažoval nad vzniklými děvami, nakonec přeškrtl celé slovo
a napsal:
partnerkami. V ulici se shromáždilo tolik lidí, že to ohrožovalo hlad
ký průběh veřejné dopravy, auta, přijíždějící shora i zdola musela trou
bit a brzdit, některá dokonce zastavit. Asi v 17 hodin bylo Divadlo
otevřeno, ale celý ten shluk se tam naráz nevešel, vznikla fronta, která
pozvolna postupovala dovnitř. Ti první vycházeli ven s katalogy a ně
jakými papíry v rukách a rozbíhali se na všechny strany. Při příchodu ze
zaměstnání jsem si povšimnul, že na vratech četných domů v ulici jsou
připevněny velké plakáty, znázorňující nějakou deformovanou hlavu,
na domě, kde bydlím, tomu bylo taktéž. Později večer se mi podařilo
získat jeden odhozený papír, z něhož jsem vyrozuměl, že se jedná o plá
nek se zakreslením a očíslováním všech domů, na jejichž dvorech jsou
instalovány vystavené věci.
Zde se pan Miloš zarazil podruhé, zapřemýšlel, z tečky za slovem
“věci” udělal čárku a pokračoval:
objekty, jak oni to nazývají. Když jsem spatřil objekt, který leží na
dvorku domu, kde bydlím, domníval jsem se zpočátku, že jde o nejapný
vtip. Nejen z pouhé zvědavosti, nýbrž veden i svou pozorovatelskou po
vinností jsem podle nalezeného plánku prošel několik domů, označe
ných uvedenými plakáty. To, co jsem tam uviděl, mě iritovalo. V jed
nom průjezdu visely od stropu nějaké kusy prostěradel a potrhané sítě,
sice v náležité výši, aby se dalo kráčet tudy vzpřímeně, ale visely tam.
Na dalším stála veliká klec smontovaná z plexiskla, uvnitř trčela ze
země uschlá haluz a na té seděl vycpaný ptáček. Na jednom dvoře jsem
objevil z dřevěných špalků nahrubo otesané hlavy s divoce pomalova
nými rozšklebenými výrazy. Jinde zase železný šrot, konzervy a rezavé
tyče, svařené dohromady. Když jsem stoupal po schodech Jánského
vršku, shledal jsem, že za kamennou zídkou, oddělující schodiště od
dřívější, dnes už nepoužívané ulice, jsou do spár mezi dlažebními
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kostkami nastrkány špejle, úplný les špejlí, některé s červenými nebo
modrými bambulkami a mašličkami. Dále jsem už nepátral, neboť
tento druh umění se příčí mému vkusu a většinou mě znechucuje, ale
ulicí, jak jsem jednak pozoroval z okna, jednak slyšel venku z chodby,
proudily a lezly do domů početné skupiny čumilů. Upozorňuji, že tato
výstava se rozprostírá široko na území Malé Strany a po organizační
stránce musela být velmi náročná. Vyjednat záležitost s příslušnými
úřady, vybrat vhodná místa, zainteresovat početné autory, nechat
vytisknout katalogy a plánky atd., atd., to jistě bylo složité a pohltilo
spousty času. Nesnažil jsem se odhalit tyto organizátory ani to není
v mé kompetenci, celá akce mi, jak jsem již uvedl, připadala původně
jako nějaká sranda.
Pan Miloš se zamračil na poslední výraz, chvíli dumal, pak ho škrtl a
nahradil:
recese. Ujišťuji, že bych se o věci tolik nešířil, jakkoliv se mě osobně
dotýká velmi nepříjemně,
po krátké přestávce pak pokračoval slovy v závorce: (neustálé rušení
domovního klidu, kdosi dokonce vykonal za vraty malou potřebu), ale
jsem člověk vnímavý a začal jsem uvažovat do hloubky. Postrádám sice
odborného školení, ale tolik vzdělání mám, abych poznal, že výstava
nepředvádí umění socialistického realismu, naopak samý surrealismus,
dadaismus a jiné ismy. A dnes, při cestě ze zaměstnání, jsem se zastavil
u zábradlí nad ulicí Jánského vršku a napadlo mi: Vždyť to připomíná
prvomájový průvod, ty špejličky jako lidičky s červenými mávátky a
modrými transparenty, z toho místa se to jeví jako při pohledu z tribu
ny, ale ne, tak to přece nemůže být míněno, to jenom podléhám své
přílišné citlivosti, ostatně nikdy jsem zatím bohužel na takové tribuně
nestál, takže se dojista mýlím. Protože potom by to musela být úmyslná
provokace a stálo by za pozornost zjistit, kdo za tím vším vězí a kdo
je zodpovědný za uspořádání a povolení takové záležitosti. Jenže, vá
žení soudruzi, maje na paměti vaše upozorňování, že doba je vážná a
nepřítel nikdy nespí, cítím nutnost předložit vám všechny aspekty k
úvaze a rozhodnutí.
Pan Miloš dokončil druhou stránku listu, odložil propisovačku, ze
zásuvky vyndal nový čistý papíř a vstal. Z kredence vzal půllitr, vyšel
na chodbu, zamkl a vydal se na dvorek k vodovodu vypláchnout skle
nici. Kolem figuríny obcházela dvojice mladých lidí a okukovala ji ze
všech stran. Když se vracel, otevřely se protější dveře a vyhlédla ven
babka Vránová.
“Co se to děje, pane správce?” zakrákorala. “Barák je plný cizích lidí
a já mám strach. Navíc nejdou zamknout vrata, do zámku někdo na
strkal sirky.”
Pan Miloš škvírou zahlédl děsivý nepořádek v její předsíni. Na zdi
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visely nějaké staré hadry, uprostřed stál špínou zašlý pozinkovaný prá
delní hrnec, ačkoliv za léta nezaznamenal, že by baba vůbec prala,
nikdy nevětrala, neotvírala okna. Zevnitř se linul pach jako od opičí
klece. Zhebne jednou v té špíně, ta čarodějnice, najdou ji za čtrnáct dní
a ten smrad se ani nezmění.
“Strach nemějte, paní Vránová, kdo by vám co dělal,” chlácholil ji
s laskavým úsměvem. “A o tom zámku to nahlásím.”
“V poslední době se to stává vůbec moc často, kdoví kdo to dělá,”
řekla Vránová. “A co vy, pro pivíčko?”
“Dostal jsem ze všeho nějakou žízeň,” uzavřel rozhovor pan Miloš
a dal se na ústup.
U vrat prohlédl zámek, byl skutečně ucpaný ulámanými zápalkami.
Vyšel na ulici, “U Bonaparta” si nechal natočit půllitr smíchovské
dvanáctky a vracel se zpět. Cestou potkával lidi vyzbrojené plánky
výstavy, zalézali do domů nebo postávali na chodníku, před vchodem
musel obejít další skupinu návštěvníků. Jedna z dívek měla na sobě
tenké tričko bez podprsenky a vyšprnděné bradavky se výbojně rýsova
ly jako čertovské růžky. Taková bezotyšnost dokázala pana Miloše roz
dráždit do ruda. V kuchyni si sedl za stůl, napil se piva a načal novou
stránku:
V domě, který obhospodařuji, jede všechno ve starých kolejích. Vezmuli to odshora, malíř Fialka z podkrovního ateliéru je stejný zpustlík,
snad ještě větší, protože chlastá čím dál tím víc. Buď má u sebe nějakou
holku, většinou mladou, nebo pořádá mejdany. Ozývá se odtud repro
dukovaná hudba a rámus, bylo by zajímavé prověřit, kde na takové
orgie bere, vždyť nemůže mít vůbec čas na malování pro neustálou
opilost. Při jednom takovém mejdanu asi nechali přetéct vanu, voda
pronikla stropem do opuštěného bytu, kde minulý rok umřela paní
Svitáková, zatopila nejen ten byt, ale začala prosakovat dolů do prv
ního patra k panu docentovi B. Přiběhl večer, že mu teče ze stropu
v hale proudem a vzbouřil celý barák. Marně jsme se pokoušeli, aby
Fialka otevřel, bušili na dveře, soudruh Rorejs, který, ač si s Fialkou
tykají, mu házel do oken shnilá jablka a když ani to nepomáhalo,
navrhl, aby se zavolala Veřejná Bezpečnost. Rorejs je hrubián, nejradši
by celý dům ovládal pro sebe a mne často napadá nevybíravými výrazy,
jenže já to ignoruji. Pan docent B. jeho návrh odmítl, řka, že má s policií
dost co dělat, aniž ji dobrovolně povolával (sic!). Havárii jsme vyřešili
tím, že jsme uzavřeli stoupačku do ateliéru, uzávěr je v bytě po paní
Svitákové, od něhož mám klíč v držení já, takže Mistr Fialka je od té
doby bez vody, dokud se nějak nedohodnou o nápravě s panem docen
tem B. Myslím, že v tomto směru postupuji správně, domnívám se, že
slušnost je slušnost, ale pro všechny případy žádám o dispozice. Ostat
ně, jak se zdá, tomu mazalovi možná nedostatek vody nevadí, nic
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v tom směru nepodniká. Nedávno jsem ho našel zpitého ležet na scho
dech a musel jsem ho odvést nahoru. Dovnitř jsem s ním nešel, ale jsem
si jist, že pokud tam vůbec nějaké obrazy má, žádný bych si na zeďne
pověsil, nejen že se opíjí, ale i maluje pod obraz, jak jsem přesvědčen.
Pan Miloš, vyřídiv podkroví, upil z půllitru se spadlou pěnou a po
kračoval:
Ve druhém patře pan Domáček neustále něco kutí ve svém bytě. Ne
dávno vytrhal stará prkna a dává novou podlahu. Je to tichý, uzavřený
pán, o němž jinak nic bližšího nevím. Na pavlač pak vedou okna z ne
obývaného bytu zesnulé paní Svitákové. Toho bytu by se měl někdo
ujmout, někomu pořádnému by měl být přidělen, kdo by se postaral
o jeho zvelebení, jinak zchátrá a zpustne docela. Jednal jsem o tom
s OPBH, ale bezvýsledně. Projevil jsem ochotu vzít záležitost na sebe,
jsem si sice vědom, že by to byla ukrutně vyčerpávající práce, podal jsem
žádost na bytový úřad, ale rozhodnutí zatím nepřišlo. Zvláště teď, po
té zátopě, je byt v dezolátním stavu a všechno v něm dočista shnije. Je
mi známo, jak se v podobných případech postupuje, kdybych tu a onde
podtrčil flašku, jednaly by patřičné úřady o mé žádosti s větším poro
zuměním. Jenomže jednak nemám tolik prostředků, abych mohl rozdá
vat láhve whisky na všechny strany, jednak se mi úplatkářství ze zásady
příčí. Věřím ve spravedlnost a proto, odvolávaje se na své služby, žá
dám, abyste mi byli v mé snaze o obecné dobro nápomocni. Představuji
si to tak, že byste mi laskavě vydali doporučení, že k výkonu svého po
volání potřebuji příhodnější bytové prostory, vím, že mnohdy se po
dobné případy vyřídí hladce po telefonu. Jsem si jist kladným výsled
kem za předpokladu vašeho zásahu, děkuji předem za vaši laskavou
pomoc a očekávám vaši další zprávu, odvolávaje se na svou spolehlivost
jak doposud, tak i do budoucna.
Pan Miloš dokončil odstavec, napil se a zhluboka povzdechl. Tohle
vyjde těžko, pomyslil si, a i kdyby, byla by nadlidská práce uvést ten byt
do pořádku. Brousí si na něj zuby Rorejs, je v partaji a přidělí ho spíš
jemu, vykašlou se na mě, ale musím se ozvat, musím jim připomenout,
že se nenechám pořád jen tak vykořisťovat. Našinec to má těžké. Všude
sedí lidi plní předsudků, jenom se přihlouple usmívají a jinak nehnou
prstem. Nejradši bych se odstěhoval někam na sídliště do věžáku, kde
se neznají partaje ani na společném patře, pohodlně tam žil ve světlé,
dálkově vytápěné garsoniéře se sprchovým koutem, měl bych tam také
širší pole působnosti. Ale na to se nedá ani pomyslet. A tak tady zůsta
nu, dvakrát týdně budu koulet popelnice před dům na chodník a snášet
postranní pohledy a úšklebky. Jeden druhému tady vidí do hrnce, to je
ta bída. A o moc lepší by to nebylo ani nahoře v tom druhém patře, i
kdybych ten kvartýr nakrásně získal. Než bych ho dal do přijatelného
stavu, té práce, ruce bych měl samé mozoly. A těch peněz. A nikdo by
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mi s tím nepomohl, nikdo, na Pavlíkovi bych takovou rasovinu ani
nemohl požadovat, všechno bych musel odřít sám. A mít dveře hned
vedle Rorejsových by taky nebylo žádné terno. Pan Miloš se soutředil
na své hlášení a pokračoval:
O dalších nájemnících z druhého patra jsem uvedl dost již dříve.
Soudruh Rorejs je dobrý straník, o státních svátcích má všechna okna
vyzdobena vlaječkami, i do dvora. To, že je vůči mně jaksi osobně za
ujatý, považuji za vedlejší. Jeho aktivita však někdy přerůstá v agresivi
tu, mnohdy si počíná, jako by mu patřil celý dům. Je otázka, zda se zba
vil zastaralých buržoazních vlastnických pudů, není vyloučené, že je
pouze prospěchářsky maskuje okázale najevo předstíranou stranickou
příslušností. A jeho děti hlučně dupají po schodech, křičí a práskají
domovními vraty.
Tím přecházím na první patro. Zámek u zmíněných domovních vrat
je opět úmyslně poškozen, a to proto, aby za těmi dvěma dorotami
Mandelovými mohli dolézat jejich amanti. Těžko říci, která z nich je
horší, jestli máma nebo dcera a ani se o podobných nechutnostech ne
chci šířit, že je držím jako prostitutky, jsem uváděl a dokazoval již dříve.
Rodina Kovalových, obývající byt v zadním traktuje podařená zase na
jiný způsob. Samozřejmě pořád ještě chovají toho svého psa, a to na
černo, a neplatí povinnou daň. Je to přitloustlý čokl, který přes den,
když jsou všichni v práci, v jednom kuse chrápe a zloději by mohli roz
krást celý barák. Zato když jsou doma, to je jiná, to osvědčuje svou
ostražitost a zuřivě štěká, sotva někdo vstoupí na schody. Staří odjíždějí
na víkend i se psem na chatu a jejich kluci, dva klackové, kteří neumí
slušně pozdravit, pořádají v bytě večírky. I přes zavřená okna a zatažené
závěsy proniká ten jejich řvavý bigbeat. A předminulý týden se ode
hrála takováto příhoda. Asi ve 23 hodin stojím za oknem do ulice a po
zoruji provoz. V tu dobu zavírají hospody, opilci se vyvalí ven a občas
poperou, zkrátka zajímavá podívaná. A najednou se ze dvora domu
ozve pekelný rachot, rána jako výstřel z děla, jako kdyby se naráz zří
tila celá zeď. Běžím ven a co nevidím? Otvírají se okna a v každém nahá
ženská! Od Kovalů se vyklánějí dvě, z pavlače ve druhém patře jedna a
vedle ní Fialka jen v trenýrkách, naproti nim Rorejsová, ale ta měla
na sobě aspoň noční košili. A další dokonce od pana Domáčka, zklamal
jsem se v něm, považoval jsem ho za noblesnějšího. Z pavlače v prvním
patře vyhlížely obě Mandelice taky jen tak v podprsenkách a kalhot
kách, prostě hrůza čínská. Jenom pan docent B., to musím podotknout,
vyšel sám a oblečen. Sešel ke mně dolů a zjistili jsme, že se pod okapem
utrhnul kus římsy, spadl přímo na tu dnem obrácenou kanojku soudru
ha Rorejse, a to způsobilo tu děsnou petardu. A přitom neměla ani pro
ražené dno a nebyla nijak viditelně poškozená, soudruh Rorejs má ve
všem štěstí. Takový je to dům, prosím, jeden bordel.
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Pan Miloš dopil zbytek zteplalého piva, pohlédl na hodinky a vytáhl
zásuvku stolu. Vyjmul z ní list papíru popsaný čísly a daty, položil na
stůl, zavřel šuple a psal dál:
Pokud se týče hlavního bodu mé zprávy, k panu docentu B., kterého
jsem si nechal na konec: V záležitosti sledované osoby se neděje nic mi
mořádného, alespoň navenek. Nemění své zvyky a časový rozvrh, jak
jsem to vše zevrubně popsal v minulých hlášeních. Upozorňuji ovšem
na okolnost, že mé pozorování je omezeno pouze na tu část dne, kte
rou trávím doma v mimopracovní době. Během časového úseku od mé
poslední zprávy jsem zaznamenal u něho návštěvnice podle fotografií
č. 4 a 7, z osob mužského pohlaví č. 5, 10 a 13. Jednou jsem sledoval
během večera odchod většího počtu osob z jeho bytu. Podruhé pořádal
docent B. večeři, celkem 4 osoby šly s jeho džbánem pro pivo, samozřej
mě postupně. Přesnou dataci a popis připojuji v příloze jako obvykle.
V současné době, od zahájení té výstavy, je však moje práce ztížená,
ne-li vůbec nemožná. Vidím například vstupovat do domu Inda s turba
nem na hlavě a vzhledem k utajení nemohu přece stopovat, zda jde na
výstavu nebo k panu docentovi B. A neslouží vlastně ta výstava jako
pouhá záminka k jiné činnosti?
Vážení soudruzi, ještě jednou prosím, abyste přihlédli k mé výše
uvedené žádosti o přidělení volného bytu po pí Svitákové. Děkuji pře
dem za vaši laskavost, jakož i pravidelný honorář. Zdravím vás se
soudružským pozdravem. Světu mír!
Pan Miloš odložil propisovačku a přečetl ještě jednou celé své dílko.
Chvíli uvažoval, pak vzal prázdný půllitr, pečlivě ho vymyl a vypláchl
pod vodovodem na dvorku a skočil si ještě pro jedno pivo do výčepu.
Když se vrátil, napil se ve stoje než usedl, aby připojil doušku:
P.S.: Omlouvám se, že zprávu neposílám v čistopise, ale naléhavost
okolností a časová tíseň mě nutí k tomuto provizoriu. S díky váš...
Na obálku napsal adresu, přilepil známku, všechny tři listy složil,
vsunul do obálky a zalepil ji. Upíjel ze sklenice, odestlal si, pomalu se
svlékl a čekal na svou chvíli. Deset minut před zavírací hodinou míst
ních restaurací se postavil k oknu na ulici a zpoza záclony pozoroval
dění venku. Tentokrát nezaznamenal nic vzrušujícího, rozchod hostí
proběhl nudně. Dopil zbytek piva a ulehl do postele. Ačkoliv neměl za
sebou příliš radostný den, brzy usnul.
Ráno vhodil dopis do schránky cestou na tramvaj. Do banky dorazil
jako vždy včas. Práce vrátného a informátora ve velkém peněžním ústa
vu ho bavila. Byl ve styku s mnoha zajímavými lidmi, s cizinci, ochotně
jim poskytoval rady a zodpovídal dotazy. Se svým druhým kolegou
vycházel dobře, vyhověli si také navzájem, když jeden z nich potřeboval
něco zařídit nebo si na hodinku odskočit. Jedinou nevýhodou tohoto
zaměstnání zůstával nízký plat, i s vedlejším příjmem za domovnictví a
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tím třetím, úspory na vkladní knížce narůstaly jen zvolna, spíše kolísaly
při mimořádných vydáních a nepřekračovaly hranici chudoby.
V obvyklou hodinu se omluvil pan Miloš kolegovi a vzadu v kamrlíku
za prosklenou kukaní vrátnice vytočil číslo.
“Jak ses vyspal, Pavlíčku?” otázal se jako obyčejně.
“Dobře, a ty, Milouši?” zaznělo ze sluchátka.
“Stýskalo se mi,” řekl pan Miloš.
“Je mi to moc líto, ale víš, jak mi bylo,” vzdychl Pavlíček. “A já bych
trpěl.”
“Já vím a všechno chápu,” ujistil ho rychle pan Miloš. “Ale už jsem
podnikl určité kroky, aby zase všechno bylo v pořádku. Aby to bylo
jako dřív.”
“Opravdu?” ozval se pochybovačně Pavel.
“Jistě. Udělám pro to všechno. Všechno, co bude v mých silách.
Vždyť mě znáš.”
“Znám. Bylo to moc hezký.”
“Jak bylo?” zneklidněl pan Miloš. “Přece zase přijdeš.”
“Přišel bych rád. Jenže je tam ještě ta, na dvorku, ta věc?”
“Zatím. Ale nebude dlouho, doufám. Zajdi alespoň odpoledne, Pav
líčku.”
“Dneska ne, Miloušku.”
“Přece nemusíme chodit na dvorek. Co je nám do toho?”
“No jo, když já bych se cítil nesvůj.”
“Rozumím. Ale zaskoč aspoň na chvilku.”
“Dneska ještě ne, to by nešlo.”
“Dobře, tak tedy zítra.”
“Nó,” protáhl Pavel.
“Zítra tě určitě čekám. Co nejdřív. A jak se máš jinak?”
“Ale jde to. Jinak to celkem jde.”
“Tak zítra, Pavlíčku. Víš, že tě potřebuju.”
“Nó, když to bude možné. Tak zatím pa, Miloušku.”
“Pa. Čekám tě, pa.”
Pavel přišel až pozítří a když pan Miloš otevřel dveře, shledal, že ho
provází nový přítel. Byl v Pavlově věku, mladý, štíhlý, s jemnou pletí
v bezvousém obličeji, rámovaném dlouhými tmavými splývavými vlasy.
“To je Karel,” představil ho Pavlíček stručně.
“Těší mě, pojďte dál, přátelé,” řekl pan Miloš. “Dáte si kávu nebo
čaj?”
“Jestli máte značkový porcelán, tak bych dal přednost čaji,” řekl Ka
rel a rozhlížel se kriticky po bezvadně uklizeném, leč skromně zaříze
ném pokojíku pana Miloše. “Jinak kávu.”
Pan Miloš naštěstí vlastnil jeden krásný šálek, který mu kdysi věnoval
jeho první zasvětitel. Šálek prý pocházel ze sbírky knížete Lobkovice.
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“Vy jste znalec umění, pane Karle?” zeptal se pan Miloš, když seděli
kolem stolu. Sám si uvařil kávu.
“Karel je spisovatel,” prohlásil Pavel, který pil rovněž kávu. Věděl, že
pan Miloš má jen ten jeden šáleček a ne celý servis.
“To je přehnané,” usmál se Karel. Choval se zdrženlivě a doposud
toho mnoho nenamluvil. “Pravda je, že studuji Shakespeara, pořizuji
si excerpce a dělám poznámky. Shakespeare je miliardostěnný, jak se
vyjádřil James Joyce v Odysseovi a pořád je možno objevit v jeho dílech
něco nového.”
Pan Miloš hleděl, jak si jeho dlouhé průsvitné prsty zálibně pohrávají
s křehkým ouškem šálku.
“Nemohl bych nabídnout skleničku? Mám tady trochu whisky,” řekl.
“Skotskou nebo irskou?” otázal se Karel.
“Je to Ballantines,” upřesnil pan Miloš.
“Dávám sice přednost koňaku, ale tato značka aspoň není tak drsná,”
řekl Karel..
“Bohužel nemám led,” omlouval se pan Miloš.
“Na co led?” zdvihl Karel mírně obočí. “Whisky se přece dnes pije
v pokojové teplotě.”
Pan Miloš vstal, přinesl bezvadně vymyté sklenky a zpola plnou láhev
whisky. Když obsloužil hosty a zase usedl, připili si na zdraví. Karel
vypil odlivku na ex a okamžitě ji měl znovu dolitou.
“Karlíček je příliš decentní,” oznámil po několika sklenkách Pavel a
obrátil se přímo na jmenovaného. “Říkal jsi mi přece, že ten esej o
Othellovi už máš skoro hotový.”
“Náčrt, pouhý náčrt,” namítl Karel, jehož tváře poněkud zrůžověly.
“Do konečného tvaru zbývá ještě dlouhá cesta a mnoho práce. Celou
studii je třeba precizně promyslit.”
“Vyprávěl jsi o tom tak poutavě, vypadalo to jako hotová věc,” nalé
hal Pavel.
“Se Shakespearem nemůže být člověk hotov nikdy,” prohlásil Karel.
“Mě zaujala teorie, že byl homosexuální, alespoň potenciálně. Jenže on
je neusvědčitelný, neuchopitelný, chybí jasnější přímé důkazy. Dejme
tomu jeho sonety, prosím, tam jsou jisté indicie, nikoliv však důkazy.
Ona teorie, aby byla průkaznější, vyžaduje přinejmenším další svědectví.
A jedno z nejzajímavějších jsem našel právě v Othellovi.”
Pan Miloš pozoroval, s jakým zaujetím sleduje Pavel výklad, visel
přímo Karlovi na rtech. A nebylo divu, Karel působil okouzlujícím
dojmem, hovořil vybraně, suverénně, a své věty podmalovával vláč
nými gesty pěstěných rukou.
“Pokračujte prosím, pane Karle, je to nesmírně napínavé,” řekl.
“Opravdu nevšední.”
“Pokud vás nenudím, pánové,” pokrčil Karel rameny.
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“Samozřejmě, že ne,” vydechl Pavel. “Jen dál, prosím tě.”
“Celý problém pochopitelně nelze rozebírat do všech nuancí,” před
nášel Karel. “V zásadě jsem však apriorně odmítal zvulgarizované chá
pání toho dramatu. Že Othello je žárlivec, Desdemona věrná žena a
nadpozemsky ctnostná bytost a Jago zlosynný našeptavač. Takový
výklad mě urážel, zvláště v případě Jaga, kterého jistím, jak doufám,
jako osobu daleko hlubší a plnější než se z povrchního přečtení textů
může jevit.”
Karel se odmlčel a když se ubezpečil, že ho oba společníci napjatě
poslouchají, hovořil dále:
“Kdo je to Jago, pánové? Pohleďte, co vyplývá z textu přímo. Je to
především voják, statečný a neohrožený, který prošel stovkou bitev se
ctí, dosáhl hodnosti a je právem uražen, když si Othello zvolí za svého
nástupce neznámého Cassia, jakéhosi floutka z Florencie. Že byl jme
nován pouhým pobočníkem hodnotí jako nedocenění svých zásluh,
jako pokoření, navíc, když podezírá Othella, že mu svedl jeho ženu
Emilii.
... Nenávidím Maura:
Říkají, že v mé posteli prý konal mou práci. Nevím, co je na tom
pravdy leč pouhé podezření toho druhu splatím jak jistotu...
jak je výstižně vyjádřeno. Toto podezření sice není doloženo fakty, ale
nepřímo je potvrzuje Emilie v dialogu s Desdemonou ve čtvrtém dějství,
obraz tři. Poslechněte, co si dvě podařené ženušky povídají:
Desdemona: Myslíš, si vážně, Emilie, pověz, že skutečně jsou ženy, co
své muže tak strašně klamou?
Emilie: Pár jich je, což o to.
Desdemona: Svedla bys to ty za celičký svět?
Emilie: Vy ne?
Desdemona: Já za nic, při tom božím světle!
Emilie: Při božím světle ani já. Ještě tak potmě.
Desdemona: Ty bys to svedla za celičký svět?
Emilie: Celičký svět je tuze moc a víc, a tam skoro nic...
slyšíte, pánové, Emilie by to svedla, sice jen potmě, jak tvrdí, ale nezříká
se nevěry, třeba s Othellem, vždyť je pro ni tamto skoro nic,” zdůraznil
Karel a rozhlédl se po svých posluchačích. Po chvilkové odmlce, aby
jeho dedukce náležitě vyzněla, předl svou nit dál:
“Jago je plebejec, ale prokazuje daleko vyšší inteligenci než ta šlech
tická sebranka, která teprve svými intrikami vyprovokovala jeho odve
tu. Kdyby byl jmenován náměstkem on, jak právem zasluhoval, sloužil
by oddaně státu a žádné drama by se nekonalo. Není zámožný, proč by
nebral od přitroublého, primitivně mužsky zamilovaného Roderiga
peníze a skvosty? Proč by nehrál svou hru s tím tupcem Othellem, který
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kromě udatných řečiček v celém ději nevykoná víc než že obskakuje
svou bílou holubičku, aby ji nakonec zaškrtil?”
“Slyšel jsem, že podstata toho kusu je založena na rasových moti
vech,” ozval se Pavel.
“Jestli vůbec, pak to, že Othello je negr, znamená pouhou podruž
nost, stejně dobře by se dalo zdůvodňovat, že ta podstata je založena na
třídním boji, jak jsem dříve naznačil. Podle mého soudu je zde základ
ním motivem mužství,” řekl s důrazem Karel, pak ztišil hlas a naklonil
se dopředu. “Víte, to přímo ohromuje, pánové, a když jdete do hloub
ky, tak ne Othello, nikoliv ti šaškové z řad urozených trubců, ale Jago
je muž v pravém slova smyslu. To je chlap par excellence, oproti němu
vypadají všichni kolem jako mátohy.”
“Čím byste to dokázal, Karlíčku, mohu vám tak říkat?” otázal se pan
Miloš.
“Prosím, raději bez těch zdrobnělin,” ohradil se Karel. “Přílišnou familiárnost nesnáším. Ale abych dokončil myšlenku, všimněte si blíže
jednotlivých mužských postav a shledáte, jaké to jsou marionety v žen
ských rukách, úplné třtiny. Othello s tou svou Desdemonou, do níž je
zfanfrnělý Roderigo a koneckonců i Cassio, ten má navíc pletky s Biankou, jakousi přístavní štětkou. Jediný, kdo hladce odolává čarozraku
žen, jak praví klasik, je právě Jago. Tomu je celá Desdemona pro smích
a vodí ji na špagátku podle svých záměrů, totéž vlastní žena Emilie.
Vždyť on by, drazí pánové, mávnul rukou nad tím, že, i kdyby to bylo
prokázáno, dala Maurovi. To by nedokázalo urazit jeho čest, z podtex
tu vyplývá, že ženami opovrhuje jakožto méněcennými tvory. A v tom
je právě velikost Jaga, která dosud, pokud vím, nebyla náležitě doceně
na,” klesl Karel hlasem a po malé pauze dodal: “Promiňte, kde je tady
W.C.?”
Když ho pan Miloš s pocitem zahanbenosti zavedl na dvorek, aby mu
ukázal kadibudku v protějším rohu, hostův pohled padl na figurínu na
pohovce, nad níž se vznášel papoušek a strnul.
“No toto, taková obscénnost, to je až neskutečné,” poznamenal.
Když se vrátil do místnosti, zůstal stát za dveřmi a napřáhl ruku
směrem, odkud přišel.
“Taková mrtva buď, a zabiv tebe, budu tě milovat,” zadeklamoval
a civilnějším hlasem oznámil: “Budu už muset jít. Děkuji za příjemné
odpoledne a pohostinnost. A ještě jednu věc, právě jsem potkal na
chodbě docenta B., nevěřil jsem svým očím, kde se tady vzal. Nejspíš si
také prohlíží tu výstavu.”
“Vy ho znáte?” zeptal se pan Miloš.
“Osobně bohužel ne. Ale četl jsem jeho díla, sháním každý článek,
který napíše, kolují mezi znalci v opisech. Je to největší mozek naší
doby,” řekl s obdivem Karel. “Tak nashledanou, ještě jednou děkuji.”
136

“Počkej, Karlíčku, půjdu s tebou,” řekl Pavel a spěšně se zvedal
k odchodu.
Pan Miloš ho nezdržoval, věděl, že by to bylo marné. Když osaměl,
uklidil především stůl. Vymyl všechny šálky a sklenky, prázdnou láhev
od whisky zahrabal pod smetí do popelnice. Potom usedl za stůl v ku
chyňce a hluboce se zamyslil. Po čtvrthodince vstal, vystoupal do první
ho patra a zazvonil u dveří naproti schodišti. Po přiměřené chvíli se
uvnitř ozvaly kroky, otevřely se dveře a v nich se objevil pan docent B.,
oblečený po domácku. Měl na sobě do běla seprané džíny, flanelovou
kostkovanou košili a na nohou trepky.
“Promiňte, že ruším, pane docente, ale mám k vám prosbu,” řekl pan
Miloš.
“Prosím,” bleskly oči pana docenta B. za skly brýlí.
“Tentokrát vás nepřicházím upozornit, že jste se ještě nedostavil
k volbám a jako jediný z domu nesplnil svou občanskou povinnost,”
vysvětloval omluvně pan Miloš.
“Jen pro upřesnění, pane správce, zákon hovoří o právu volit a být
volen, nikoliv o povinnosti. Jestliže odmítám účast na volbách, vy
užívám pouze svého občanského práva nevolit, jak jsem vám tuším, ob
jasňoval,” řekl docent B. a stál mezi veřejemi jako Samson. “Ostatně
nevím, že by se právě konaly jakési volby.”
“Jistě, promiňte prosím, o to teď nejde,” řekl pan Miloš.
“Dobrá. A oč tedy jde?”
“Chtěl jsem se vás zeptat, jestli náhodou nemáte Shakespeara,” řekl
pan Miloš.
“Shakespeara?” opakoval pan docent.
“Ano. Jednalo by se mi zvláště o Sonety a Othella,” upřesnil pan Mi
loš.
“Prosím, pojďte dál, to bych se musel podívat,” řekl po chvilce pan
docent B., obrátil se a zamířil předsíní k prvním dveřím doleva.
Pan Miloš pochodoval za ním. Uvědomoval si, že půdorys bytu
odpovídá tomu nahoře po nebožce Svitákové, ale přesto působí jiným
dojmem a vyzařuje jinou atmosféru.
“Božínku, takových knížek,” podivil se pan Miloš, když vstoupil
do pracovny.
Byla to prostorná světlá místnost s okny na ulici. V jednom rohu stál
veliký psací stůl s křeslem. U obou podélných stěn i zbývající části vedle
vchodu se tyčily až ke stropu police s knihami. Nad psacím stolem visely
tři obrazy, zařízení pokoje doplňoval konferenční stolek se čtyřmi žid
lemi.
“Posaďte se, prosím,” ukázal pan docent B. tím směrem. “Při té
poslední domovní prohlídce mi to tady úplně zpřeházeli. Neměl jsem
zatím čas dát to do pořádku.”
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Prohlížel zkoumavě regály u levé stěny, pak přešel k protější. Po
chvilce vystoupil na špičky a vyjmul ze čtvrté řady odshora dva svazky.
“Tady to máme,” podával obě knihy panu Milošovi. “Othello je
poslední v tom souboru pěti her, v překladu E. A. Saudka. Novější ne
mám, ale tenhle je výborný.”
“Děkuji vám, jste velmi laskav, pane docente,” řekl dojatě pan Miloš.
“Kdy vám to mám vrátit?”
“To nespěchá.Jsme přece sousedé,” řekl pan docent.
Když se pan Miloš vrátil dolů, neprodleně otevřel svazek obsahující
hry a pustil se do Othella. Čím déle četl, tím více se mu drama zdálo
srozumitelnější ze zorného úhlu Karlova pohledu. Přestal vnímat okolí,
zapomenul na své povinnosti. Teprve houstnoucí šero ho donutilo
k přestávce. Rozluštil ještě část dialogu:
Othello: Makavý důkaz dej mi, že mě klame!
Jago: Dělám to nerad. Ale když jednou už takhle zabřed do té věci,
štván...
Zde mu vypověděl zrak a další verš už nebyl schopen rozluštit. Protřel
si unavené oči, vstal od stolu, protáhnul se, pak vzal půllitr a došel si
pro pivo. “U Bonaparta” ve výčepu bylo nabito, musel chvilku čekat
než výčepní vyšetří minutu volna a natočí mu.
Má to vkusně zařízený byt, pan docent. V osobitém stylu. Koberec
sice prošlapaný, ale prvotřídního původu. Obrazy naopak moderní,
příliš abstraktní. Zvláštní člověk. Ale není to žádný neruda, jak by se na
první pohled zdálo, vypadá jako noblesní gentleman.
Když se vrátil domů, rozsvítil, sedl si a pokračoval tam, kde předtím
přestal:
Jago: Dělám to nerad. Ale kdyžjsemjednou už takhle zabřed do té věci,
štván svou vlastní dobrotou a upřímností, půjdu i dál.
Když zavřel knihu a pohlédnul na hodinky, zjistil, že je tři čtvrti na
jedenáct. Postavil se k oknu, které vedlo na ulici a pozoroval hemžení
po uzavření restaurací. Po jedenácté hodině, když hluk, křik a zpěv
utichl, rozestlal si a dopíjeje zbytek zteplalého piva, převlékl se do pyža
ma. Pak se ještě vrátil do kuchyňky a vyhlédnul na dvorek. Svítil měsíc,
pan Miloš se vyklonil doleva a mohl jasně přehlédnout větší část dvora.
Desdemona tam ležela na otomaně s obmalovanými ňadry a klínem a
nad ní se vznášel obrovský pták se zahnutým zobanem.
Měl neklidnou noc. V obvyklou dobu zavolal ze zaměstnání Pavla.
“Jak ses vyspal, Pavlíčku?”
“Dobře, a ty, Milouši?”
“To víš. Jak asi.”
“Já vím. A je mi to líto. Ale včera jsme měli příjemné odpoledne,
Karlíček je ohromný, viď?”
“Jistě. Jenomže není náš.”
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“Je fantastický,” vydechl oživeně Pavel. “A ta jeho inteligence.
Prostě osobnost.”
“Zastavíš se odpoledne, Pavlíčku?”
“Dneska ne, snad zítra nebo pozítří bychom zaskočili s Karlíčkem.”
“Poslyš, Pavle,” řekl po nepatrné pomlce pan Miloš. “On včera pro
jevil zájem o toho pána z našeho domu.”
“O pana docenta? Mluvil o něm celou cestu, když jsme šli od tebe.
Ten člověk musí být geniální. A ty jsi mi zatajil, že ho znáš,” ozvala se
v Pavlíčkově hlase jemná výčitka.
“Neznám ho jako literáta, já ho znám trochu jinak,” ohradil se pan
Miloš a pak hladce dodal: “Ale kdyby o to Karel stál, mohl bych ho
panu docentovi představit.”
“Je to možné? To by bylo přímo senzační.”
“Zařídil bych to.”
“Ty jsi zlato, Miloušku, Karlíček bude úplně bez sebe.”
“Zkusím to hned odpoledne.”
“Prima. Přiletíme jako na koni, co nejdřív.”
“Moc se těším, Pavlíčku. Tak zatím pa.”
“Pa, pa a nezapomeň, Miloušku.”
Pan Miloš zavěsil a několik minut setrval v usebraném zamyšlení.
Pak se vrátil do kukaně informací a se svým tichým, nenápadným
úsměvem vyřizoval denní provoz.
Po skončení pracovní doby zašel do tuzexové prodejny a koupil láhev
francouzského koňaku. Pak navštívil obchod s dětskými hračkami a
požádal o panenku. Důkladně vybíral, než připadl na takovou, jakou
potřeboval. Byla oblečena v kroji, větší, a utratil za ten nákup víc než
počítal.
Doma si sedl a ještě jednou pročetl Othella. Pohyb v domě nesledo
val, bylo to také zbytečné, proud návštěvníků ještě zmohutněl, což
potvrzoval i letmý pohled na ulici. Toho odpoledne Pavel nepřišel.
Když pan Miloš dokončil Othella, došel si pro pivo a začal číst Romea a
Julii. Nedostal se ani do poloviny, téma ho nezajímalo. Večer si došel po
druhé pro pivo a nalistoval Hamleta. Tuto komedii shledával poně
kud přitažlivější, ale zase ne natolik, aby ztratil kontrolu nad časem. Ve
tři čtvrti na jedenáct zavřel knihu, postavil se za okno a sledoval dění
na ulici dokud nenastal klid.
Potom přešel do kuchyňky a rozdělal v kamnech oheň. Kamna byla
sice nevelká, avšak výhřevná. Než se rozhořelo uhlí, stoupla teplota
v místnosti natolik, že se musel svléknout do trenýrek. Pak vyňal pannu
z krabice a strhal z ní kroj. Látka shořela dokonale. S uspokojením
shledal, že barva masy, z níž je vyrobenojejí tělíčko, odpovídá, a doufal,
že podobné bude i její složení. Panna byla příliš velká, pan Miloš oddělil
kuchyňským nožem nohy, ruce a hlavu u trupu. Šlo to hladce, protože
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spoje byly tenké. Naházel postupně odřezané součásti do kamen, na
stole mu zůstal trup, pořád ještě příliš velký, aby prošel dvířky kamen.
Pan Miloš začal rozřezávat torzo vejpůl. Zjistil, že je to obtížnější než
předpokládal. Hmota vzdorovala, svírala ostří nože, skřípala a kroutila
se, jako kdyby obživla. Z pana Miloše lil pot proudem, jak zuřivě pižlal
ztupělým nožem vzpurnou masu, říznul se do prstu a pohledem na krev
se mu zvedl žaludek. Musel na chvíli přestat, odpočinout si.
Jen klid, jenom klid, povzbuzoval se, vždyť o nic nejde.
Leukoplastí přelepil poraněný prst, otevřel kredenc a nalil si velkého
panáka rumu. Pak vzal ručník a pokusil se otřít pot, který se mu řinul ze
všech pórů. Nepomáhalo to, vzduch v kuchyňce se tetelil vedrem jako
u tavící pece. Když otevřel dvířka kamen, viděl, že amputované údy
a hlava zuhelnatěly, ale ani jako zmrzačené zbytky neztratily původní
podobu, Zrůdné pozůstatky pořád zachovávaly dřívější tvary, zůstával
patrný rozdíl mezi ručkami a nožičkami, o hlavě nemluvě. Pan Miloš
uchopil pohrabáč a pokusil se rozšavlovat jednotlivé části na menší
kousky. Zčernalá mazlavá hmota však držela pohromadě, nedala se
rozdělit, lepila se na železo, nakonec dlaň jedné ručičky uchňapla hák
pohrabáče a přilnula k němu ve smrtelném stisku. Pan Miloš musel
použít nože, aby vyprostil hák z úporného sevření. Vytáhl ho ven
s dýmajícími zbytky smrduté masy a zavřel dvířka. Než stačil ponořit
pohrabáč do připraveného kbelíku s vodou, naplnil kuchyňku odporný
pach škvařící se umělé hmoty.
Pak odpočíval u stolu, na jehož desce ležel zkrvavený a dopola roz
porcovaný dřík panny. Ve strašném vedru promíseném simým zápa
chem, zbrocený potem, který mu v curůčkách stékal po těle, upíjel rum
a burcoval se k nové odvaze: Klid, jenom klid, vždyť o nic nejde. O nic
přece nejde.
Další dny strávil pan Miloš usilovným propracováváním plánu a cíle
vědomými přípravami. Prvního dne vyžebral od podnikového údržbáře
balík koudele a do plechovky sehnal pět litrů petroleje. Zabralo mu to
skoro celou dopolední směnu a sběhal řadu drogerií než potřebnou
hořlavinu nakonec přece jen dostal. Když se vracel domů, aktovku
s koudelí v jedné a plnou plechovku v druhé ruce, povšimnul si, že v nej
modernějším domě v ulici, vytápěném ústředním topením, je otevřený
syp do sklepa napěchovaný koksem. Téže noci se tam vypravil s lopat
kou a uhlákem, bylo to riskantní a zdlouhavé, ale do rozbřesku se mu
podařilo ukořistit skoro tři plné uhláky a ve sklepě nashromáždil do
statečnou zásobu kvalitního koksu. Tyto úspěchy považoval za příznivé
znamení a fiasko s prvním pokusem ztrácelo na své hrozivosti. Dru
hého dne zašel do železářství, kde zakoupil pilku na železo, nůžky na
plech a štípací kleště. K večeru pak navštívil docenta B., vrátil mu zapůj
čené knihy a přemluvil ho, aby přijal jednoho jeho mladého obdivovate
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le, snad talentovaného kritika, a věnoval mu pár minut vzácného času.
Pan docent B. zrovna nejásal nadšením, ale nakonec slíbil, že Karla
přijme, odpoledne tráví většinou doma.
Po telefonickém rozhovoru dalšího dne přiběhli Pavel s Karlem ne
prodleně. Když se Karel vrátil z prvního patra, zářil nad příznivým vý
vojem věci, měl sjednanou návštěvu u pana docenta na příští týden. Pan
Miloš se svým nevtíravým úsměvem servíroval koňak. V nejbližším
hlášení uvede Karla Karlíčka jako číslo 16, identifikační fotografie ne
bude zapotřebí.
Čin musí být proveden buď v úterý nebo v pátek v noci, kdy jezdí
popeláři. Až odštípne kleštěmi drát, musí ptáka nacpat do popelnice
spolu s pozůstatky Desdemony. Pan Miloš se rozhodl pro úterý, v pátek
by mohl někdo v domě pořádat mejdan a zahlédnout ho otevřeným
oknem. Den D tedy nastane v úterý příštího týdne, na tento pátek
připraví generální zkoušku.
V den generálky zakoupil cestou ze zaměstnání v tomtéž hračkářství
stejnou pannu. V drogerii pak ještě pro jistotu dvě krabice tuhého li
hového podpalovače značky Pepo a silonovou prádelní šňůru. Hned po
příchodu domů rozdělal oheň a nabrousil nože. Žár z kamínek naplně
ných rozžhaveným koksem byl tak krutý, že musel dvakrát pro pivo
s půllitrem a nakonec s dvoulitrovým džbánkem. Zkouška však dopad
la na výtečnou. Pilka pracovala účinně a duté části údů a trupu, vyplně
né koudelí s petrolejem shořely na troud.
Když pokus skončil, pan Miloš si ještě na vychládající plotně ohřál
kbelík vody, důkladně se celý umyl ve vaničce z umělé hmoty a šel spát.
Bylo po půlnoci, promeškal tentokrát obvyklý biograf, ale spal zdravě
unaven hlubokým a spokojeným spánkem.
Volnou sobotu a neděli trávil ve vyrovnaném rozpoložení. Když
vyhlédl z okna a viděl houfy lidiček s plánky výstavy, tiše se bavil. Když
slyšel, jak dupají chodbou a šmrdolí na dvorku, smířlivě se usmíval. Za
ty dva dny propočetl nejúčinnější postup řezů. Podle rozměrů dvířek od
kamen je promítal na vlastním těle.
V pondělí odpoledne, po návratu z banky, ho navštívil Pavel. Byl
sám, Karel prý pracuje na nějaké studii, kterou hodlá předložit k posou
zení panu docentu B. Dopili spolu zbytek koňaku a pan Miloš taktně
nenaléhal, aby se přítel zdržel.
Nadešlo úterý, den D. Pan Miloš odsloužil v kukani celou pracovní
dobu řádně a bez závad. Potom zašel do tuzexové prodejny a koupil
tam láhev whisky značka Ballantines. Bylo zataženo, schylovalo se
k dešti. Bude-li v noci pršet, okna zůstanou zavřená. A navíc voda, která
přetéká z ucpaných okapů a dopadá na střechu záchůdku, působí tako
vý rámus, že přehluší ozvuk kroků a šramot ze dvorku.
Pan Miloš, klidný a tvrdýjak leštěný mramorový kvádr, otevřel vrata
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domu a vstoupil do chodby. Dveře doupěte baby Vránové byly otevře
né a ledva vstoupil, vynořila se z nich Krákora osobně, shrbená, seschlá
a žlučovitá, skoro holohlavá. Ve zdrápané tváři měla výraz, v němž se
propojovala radost i zášť současně.
“Víte, co je nového, pane správce?” zarachtala. “Dopoledne odvezli
tu mrchu ze dvora. Celou výstavu prý zakázali, ten bordel rozpustili.
Přece jen je na světě krapka spravedlnosti. ”
Pan Miloš prolétl chodbou a na pomyslné hranici, kde ústila na
dvorek, se zastavil. Dvůr byl prázdný. Uprostřed vynikala mříž odtoku
kanalizace, kterou předtím zakrývala troska pohovky s růžovou Desdemonou. Drát i s pestrobarevným ptákem, který nad ní tančil, byl
odstraněn také. Dvorek vypadal šedivě a pustě.
“Odstěhovali to takoví dva frajeři s fousama,” slyšel za sebou hlas
Krákory. “Teď jen aby se daly zavírat vrata, ten zámek je furt ještě
porouchaný.”
“Já to zařídím,” řekl po chvilce pan Miloš. “Hned zítra se za tím
vypravím.”
Doma otevřel aktovku, vyndal z ní láhev whisky a zavřelji do kreden
ce. Pak se posadil na židli a pět minut zíral do prázdna.
Jen klid, jenom klid, vždyť se nic neděje, říkal si v duchu. Naopak,
líp to dopadnout nemohlo. Naopak.
Najednou pocítil hlad, dlouho už pořádně nejedl. Udělám si mí
chaná vajíčka, rozhodl se. Zároveň dostal žízeň. Vstal a skočil si do půl
litru pro pivo. Když se vrátil, usedl zase za stůl, povytáhl zásuvku a
vylovil z ní čistý list papíru a propisovačku. Do pravého rohu nahoru
uvedl datum jako kdyby začínal běžný dopis.
Vážení soudruzi, napsal oslovení a pak mu nějakým záhadným způ
sobem zahltil mysl verš, který ho nedávno mocně zaujal:
Dělám to nerad. Ale když jsem jednou už takhle zabřed to té věci...
Pan Miloš se zarazil a vážil ta slova. Posléze takový začátek zavrhl
a pokračoval jinak.
Praha, květen 1983
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Kritické marginálie
Dvě závažné publikace
Karla Kaplana
Karel Kaplan. Nekrvavá revoluce.
Vydalo nakladatelství 68 Publishers,
Toronto, listopad 1985. Cena 14dolarů. Str. 430
Kdykoli vezmu do ruky novou kni
hu Karla Kaplana — a jejich za těch
několik let jeho exilu už řádka — vždy
se dostaví týž dojem: a) že Kaplanův
historický úsudek dostává s každou
novou prací hlubší dimenzi, že se
sevřeněji vyrovnává s množstvím pra
menů k vlastním, vždy poučenějším a
dosahem závažnějším závěrům, které
čtenáře přímo oslovují a vybízejí
k přemýšlení; b) že jeho bohatě do
kumentované práce opírající se do
značné míry o dosud nepublikované
prameny z komunistických archivů,
jsou při vší bohatosti odkazů jednak
těžko verifikovatelné, jednak posta
vené na nekritickém přejímání prame
nů, jejichž validita nebyla dosud do
statečně přezkoušena.
Kaplan je pragmatik, který v histo
rickém materiálu hledá odpovědi na
prosté, ale významem klíčové otázky
vzniku naší přítomnosti; chce osvětlit
procesy, které vedly k dnešní poli
tické situaci. Tento pragmatismus
bude sympatický především čtenářům
-nehistorikům, kteří se chtějí lépe
orientovat v poválečných událostech.
Kaplan velmi srozumitelně analyzuje
mnohoznačnost několika historic
kých křižovatek. Věnuje přitom po
zornost událostem a procesům, jejichž
důsledky ještě trvají, jejichž vyústění
není ještě historicky uzavřeno, a které
proto dodávají pramenům — zejména
sekundárního charakteru — velmi

labilní, od zájmu a ideologií aktérů
ještě neoproštěnou hodnotu. To dává
Kaplanovým pracím na jedné straně
aktuální přitažlivost, na druhé straně
však jistou problematičnost: do jaké
míry odrážejí citované, kriticky do
sud neprosvícené prameny historic
kou skutečnost — a do jaké míry
jsou poznamenány vědomým čí nevě
domým zkreslením.
Jistá jednostrannost vyplývá už
z použitého materiálu: převažují
v něm archivní dokumenty zasedání
vlády, Národní fronty, politických
stran — přičemž dokumenty komu
nistické provenience převažují. I tak
ovšem je tu podán otřesný obraz toho,
jak demokracie byla v Českosloven
sku podemílána a negována manipu
lacemi komunistických složek a
agentů.
Hlavní Kaplanovou tézí je, že ví
tězství komunistů v poválečném střet
nutí s demokratickou opozicí bylo
mezinárodní konstelací předurčeno,
a bylo proto neodvratné. Amerika
nebyla ještě ochotna převzít ve střední
Evropě roli, kterou tu před druhou
světovou válkou hrály Anglie a Fran
cie, válkou nyní citelně oslabené. So
větskému svazu se tak otevřela šance
stát se jedinou skutečnou evropskou
velmocí. Proti podpoře komunistů
Sověty nebylo možno očekávat rov
noměrné podpory nekomunistů Zá
padem. Dříve či později muselo toto
meziobdobí skončit vítězstvím ko
munistů, kteří byli odhodláni získat
je všemi prostředky: možno-li parla
mentními, a jestliže by se to nedařilo,
tedy mimoparlamentními. Usnadněno
to bylo i tím, že Benešova vláda se již
během války vzdala jakékoli samo
statné středoevropské politiky a
odmítla a priori všechny svazky s ji
nými státy, které by rušily pozitivní
vztah k Sovětskému svazu, v němž
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viděla jediného garanta obrany proti
možné německé agresi v budoucnosti.
Kaplan za těchto okolnosti nepři
pouští žádnou možnost vítězství de
mokratických sil, ale podle jeho ná
zoru “porážka nemusela mít takový
průběh, že druhý den rozhodujícího
střetnutí přestali odpůrci jako po
litická síla prakticky existovat” (str.
10). Tento závěr se zdá být logický,
jestliže premisy, z nichž vychází, přij
meme za nepopiratelné.
Pravda, curyšský a fultonský projev
Churchilův byl v Americe přijat ještě
spíše s nevolí než s nadšením. Ale
Amerika se Trumanovou doktrínou
a Marshallovým plánem už připravova
la k převzetí vedoucí funkce v Evropě.
A jestliže už brzy po pražském únoro
vém puči byl Západ schopen se poli
ticky a obranně zformovat proti další
mu postupu sovětů, pak se jeví mož
nost udržení československého “bisférického” experimentu spíše jako
otázka časová než koncepční. Také
“rezignace” na jakékoli svazky, které
by vytvořily když ne plnou protiváhu,
pak aspoň jistou korekturu sovětské
mu vlivu ve střední Evropě není tak
nepopiratelná — Československo
hledalo sice opatrně, ale aktivně tako
vé svazky, na př. s Francií.
Přes problematickou průkaznost
Kaplanovy hlavní téze je však jeho
kniha zatím nejobšírnějším shrnutím
historického materiálu z domácích
archivů; naproti tomu práce, které
se opírají o studium archivů angliftkých, německých, amerických a ji
ných, jsou tu zmíněny jen náhodně a
jakoby mimochodem. V tom smyslu
nejde ještě o plně syntetický pohled
na léta bezprostředně následující po
druhé světové válce — osvětlují se tu
však aspoň některé faktory, které
měly na poválečný vývoj v Česko
slovensku rozhodný vliv.
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Pozoruhodnou linií Kaplanovy
knihy je na př. sledování funkce Ná
rodnífronty v průběhu let 1945-1948,
které oba tábory — komunisté i de
mokraté — přisuzovali odlišnou a
v obou případech iluzorní roli. Ne
komunistické strany chtěly pomocí
NF udržet jistou rovnováhu, komu
nisté naproti tomu v ní viděli nástroj
revolučních změn. Až do února 1948
neplnila žádnou z těchto úloh. Komu
nisté však podle Kaplana byli flexibil
nější, nespoléhali jen na jednu mož
nost a počítali vždy s více alternativa
mi. Když zjistili, že NF po sjezdu so
ciální demokracie na podzim r. 1947
(v níž byl odstraněn Fierlinger se svý
mi dalšími quislingy) pro ně přestává
být výhodná, začali její činnost sabo
tovat a připravovali se k mimoparlamentnímu boji. Společenské organi
zace se svými paramilitantními oddíly
(zejm. odbory s t. zv. závodními mi
licemi) měly vyřadit NF i parlament
a převzít pod vedením KSČ jejich
funkci.
Pod tímto zorným úhlem se únor
1948 nejeví jako neočekávaná krize,
v níž demise ministrů či postoj so
ciálních demokratů nebo prezidenta
Beneše hrál primérní roli, nýbrž jako
výsledek dlouhodobé kalkulace obou
táborů, v němž se komunistům poda
řilo určit 'čas' a mimoparlamentni
'charakter' střetnutí, které nekomu
nistické strany chtěly vyvolat až
v parlamentních volbách. Rozhodnutí
padlo v Moskvě. Zorin, který přiletěl
do Prahy 19. února, přivezl Stalinův
pokyn, využít krize ke konečnému
střetnutí mimoparlamentními pro
středky. Pro všechny případy sliboval
zásah sovětské armády, která už se
soustřeďovala na maďarsko-slovenských hranicích.
Otázku, "kdo byl vinen", která tak
dlouho zaměstnávala exilové autory.

Kaplan vůbec nestaví: v jeho pojetí
výsledek jakéhokoli střetnutí demo
kracie s diktaturou byl mezinárodní
konstelací a poválečnou pozicí ko
munistů předurčen. Šlo jen o to, jak
dlouho a jak politicky důstojně budou
nekomunistické strany svou koneč
nou porážku oddalovat a její dopad
snášet.
Myslím, že každý, kdo hledá odpo
věď na otázku, zda smrt českosloven
ské demokracie brzy po válce byla ne
vyhnutelná, se bude muset touto
knihou zabývat. Škoda jen, že vyda
vatel neopatřil práci jmenným rejstří
kem a že opomenul podat i tabulku
zkratek, kterých Kaplan v citacích po
užívá.

V druhé části knihy přináší Kaplan
doposud nepublikované údaje o po
zadí procesů padesátých let. Je to
otřesné svědectví o cynizmu institucí
i jednotlivých funkcionářů komunis
tické diktatury. Čtenář se tu dozvídá
— snad zatím nejúplněji — o pozadí
všech procesů, o umělém koncipování
skupin “nepřátel” bezpečnostními
složkami, o výrobě “motivů”, o ma
nipulaci soudů a konečně i jmenovitě
o těch, kteří nesli osobní odpovědnost
za to, že patologicky náruživě vykoná
vali příkazy komunistického politic
kého vedení (v některých chvílích ma
nipulovaného státní bezpečností a
sovětskými “poradci”). Kaplanova
zpráva, věcná a prostá všech emocí,
je dosud nejzávažnějším historickým
dokumentem o brutální cestě česko
slovenských komunistů k moci; právě
pro její věcnost a bohatství dokladů
jí v naší politicko-historické literatu
ře náleží bezesporu přední místo.
Karel Hrubý

Karel Kaplan, Poválečné Českosloven
sko. Československo 1945-1948. Národ
a hranice. Mnichov 1985. Edice Národní
politika, 248 str.
Karel Kaplan je historický badatel,
kterému se šťastnou shodou okolností
v roce 1968 podařilo prostudovat ne
jen tajné spisy pražské vlády od roku
1945. ale také snad ještě zajímavější
tajné spisy ústředního výboru KSČ.
Nastolení starého “pořádku” pomocí
sovětské intervence mu však zabránilo
předložit výsledky svého bádáni čte
nářům ve vlasti. Další náhoda mu
však umožnila vzít celý svůj archiv
s sebou do emigrace. Na základě toho
to nesmírně cenného materiálu uve
řejnil až dosud vedle nesčetných pří
spěvků v novinách a časopisech jednu
francouzskou a tři německé knihy.
Nyní vyšlá knížečka o poválečném
Československu bude asi nezbytnou
základnou pro všechny další publika
ce o československé problematice.
Ve skromné úpravě, která je ve
shodě s osobní skromností autora,
předkládá Kaplan kritickou analýzu
všech aspektů československé státnos
ti v letech 1945-1948 s výjimkou hos
podářské a sociální politiky. Není
jeho vinou, že obraz, který kreslí, je na
celé čáře žalostný a že nemůže chválit
žádného z tehdejších politických ak
térů, ani komunistických ani neko
munistických. Jistě mnozí čtenáři
nebudou souhlasit s tím nebo oním
detailem jeho závěrů. Ale všecko, co
tvrdí, je podloženo pečlivě vybranými
citáty z protokolů vládních nebo
stranických porad, a proto jsou mno
há jeho tvrzení prostě nevyvratitelná.
Autor jen málokdy vyslovuje vlastní
názory a spokojuje se s odkazem na
fakta, která vydoloval ze spisů.
Začíná líčením ztráty Podkarpatské
Rusi, kterou si sovětský “spojenec”
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vzdor všem slibům o uznání před
mnichovských hranic Československa
násilím přisvojil ještě před koncem
války. Následující kapitola líčí úspěš
nou bitvu s polským “spojencem” o
Těšín a neúspěšné pokusy Fierlingerovy vlády zmocnit se některých hra
ničních úseků Německa (Kladsko,
Ratiboř, Hlubčice), pokusy, které
zase zmařil polský “spojenec”. Že
pražská vláda tehdy chtěla (což se na
konec nepodařilo) připravit Maďa
rům na Slovensku stejný osud jako
Němcům na celém státním území, je
známo. Ale až z Kaplanových vývodů
— věnuje této věci 45 stran — se dozví
me, s jakou bezhlavostí se tehdy jak v
Praze tak v Bratislavě postupovalo, až
Gottwald byl nucen v červnu 1948
přiznat: “Máme (zde) díru v celém
systému.” Na začátku byly jmenovány
na Slovensku v obcích a okresech
s maďarskou většinou správní komise
a u nich poradní sbory demokratic
kých Maďarů. V některých obcích
byl komisařem maďarský antifašista,
většinou komunista. V březnu 1945 se
připravovalo otevření maďarských
škol; v dubnu 1945 se otvírání dalších
maďarských škol zrušilo a později se
zrušily i ty, které už byly v provozu...
Samozřejmě věnuje Kaplan také
značnou pozornost operaci, známé
pod označením “odsun”, tj. zabavení
majetku a vystěhování velké většiny
německého obyvatelstva a diskrimi
naci zbývající její části. Také tady je
úsudek negativní. “Nebylo obtížné
předpokládat,” píše, “že německá po
rážka bude v malém a utlačovaném
národě provázena prudce vzedmu
tým nacionalismem. V takových mo
mentech historie je povinností po
litické reprezentace tlumit nacionálni
vášně a držet je v mezích lidskosti.
Političtí představitelé tak neučinili,
naopak nacionálních vášní využívali a
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rozněcovali je. Pro všechny směry
československé politiky se nacionalis
mus stal součástí ideologie národní
revoluce a nové státní ideje.” Autor
cituje sice Benešovy výzvy k dodr
žování lidskosti, poznamenává však,
“že nikdo neučinil taková opatření,
která by poměry změnila.” Jako
dosud neznámý detail uvádí autor, že
vláda původně chtěla ignorovat výzvu
Postupimské konference, aby se za
stavilo “divoké” vyhnání Němců. Vlá
da se 3. srpna 1945 usnesla “na pokra
čování v odsunu bez ohledu na poža
davky Postupimské konference. Na
konec však nemohla v divokém odsu
nu pokračovat, musela jej zastavit.”
Poslední kapitola Kaplanovy knihy
je věnována česko-slovenským vzta
hům v období 1945-48, ale tady jsou
fakta — obrat komunistů od radikální
decentralizace k radikální centralizaci
po volební porážce slovenských ko
munistů v květnu 1946 — celkem
známá.
Karlu Kaplanovi náleží dík za velmi
hodnotnou a pečlivě argumentovanou
publikaci. Někdo mu snad bude vytý
kat, že jen kritizuje aniž uvádí, co a jak
se mělo a mohlo dělat lépe. To však
není úkolem kritického kronikáře.
J. W. Brügel

Čsl. diskusia o sudetonemec
kom probléme nemeckými
očami
Leopold Grünwald, “Wir haben uns
selbst aus Europa vetrieben. Tsche
chische Selbstkritik an der Vertrei
bung der Sudetendeutschen”. Eine
Dokumentation. Verlaghaus Sude
tenland München 1985, strán 160

Otázka vysídlenia vyše 3 miliónov
Nemcov z Československa po roku
1945 zostává pre historiografiu stále

ožehavým problémom. Českosloven
ská oficiálna historiografia dosiaľ
zastáva stanovisko, že vysídlenie sa
stalo na základe rozhodnutia víťaz
ných mocností na Postupimskej kon
ferencii roku 1945, bolo správne
a niet na ňom čo meniť. Lebo sudetskí Nemci vraj vyprovokovali hitle
rovskú agresiu proti ČSR a podieľali
sa tak na rozpútaní druhej svetovej
vojny. Ale aj neoficiálna historiogra
fia v ČSSR, ktorú predstavujú po ro
ku 1968 z práce vylúčení historici —
eurokomunisti, zastáva podobné sta
novisko: považuje vysídlenie Nemcov
za “tragickú nevyhnutnosť’, ako to
formuloval už od roku 1967 Jan Křen.
Proti tejto koncepcii na konci 70.
rokov sa zdvihol odpor. Krátko za
sebou sa ozvala kritika publicistu
Jana Příbrama, právneho teoretika a
historika Petra Pitharta. Roku 1978
Tigridovo Svědectví publikovalo
Tézy o vysídlení československých
Nemcov, ktoré vyšli pod kryptonynom Danubius. Kritika vysídlenia
československých Nemcov vyústila
do textu Slovo k odsunu, ktorý pub
likovalo Právo lidu na začiatku roku
1980. Pod kryptonynom Bohemus tu
zaujalo stanovisko 7 českých histori
kov, sociológov a publicistov, ktoré
prehľbilo a rozšírilo Danubiovu
argumentáciu, zásadne odmietajúcu
vysídlenie obyvateľstva na základe
“kolektívnej viny“. Tieto texty od
mietli mýtus o oprávnenosti a spra
vedlivosti vyhnania sudetských a kar
patských Nemcov z Československa,
poukázali na škody — materiálne,
politické, morálne — ktoré týmto ná
silným činom vznikli pre český a
slovenský národ. Vyhnaním trojmiliónov Nemcov sa prerušila stáročná
kontinuita spolužitia Čechov, Slová
kov a Nemcov, vyhľbila sa nezmysel
ná priekopa medzi nemeckým náro

dom a jeho východnými susedmi. Za
existencie železnej opony, keď Euró
pu rozdeľuje sovietska dominácia v
strednej a východnej Európe, stáva sa
vysídlenie Nemcov zvlášť tragické.
Stratili sa — aj v demografickej súvis
losti — spojenia so západnou Európou.
Kritici “odsunu” to považujú za sku
točnosť, že Češi a Slováci sa sami
vyhnali z Európy a dobrovoľne,
v protinemeckom šovinizme prijali
sovietsku nadvládu. A to pod faloš
ným kepienkom “slovanskej vzájom
nosti a spolupatričnosti”.
V tomto duchu vyšiel zborník do
kumentov a komentárov nemeckého
historika Leopolda Grünwalda: Wir
haben uns selbst aus Európa vertrieben
eben (Sami sme sa vyhnali z Európy)
s podtitulom Česká sebakritika o vy
hnání sudetských Nemcov. Kniha
vyšla roku 1985 v Mníchove ako 22.
publikácia Sudetonemeckého archí
vu.
Leopold Grünwald je známy svojim
dvojsväzkovom dielom o protinacistickom odpore sudetských Nemcov za
druhej svetovej vojny. Vtedy tisíce
sociálnych demokratov, komunistov,
demokratov a liberálov zo Sudet na
plnilo nacistické koncentračné tábory
pre odpor proti Hitlerovi. Predstavi
telia odbojových skupín boli poprave
ní. O tomto hnutí časti demokratic
kých sudetských Nemcov sa v ofici
álnej historiografii ČSSR mlčí a ne
uznáva sa. O to z väčším záujmom sme
siahli po novej knihe tohto historika.
Po úvode riaditeľa Sudetonemec
kého archívu, významného nemecké
ho historika dr. Heinricha Kühna,
ktorý vyzdvihol “duch porozumenia”
uverejnených dokumentov, nasleduje
13 kapitol, v ktorých si autor všíma
jednotlivé etapy náhľadov na vyhna
nie Nemcov z českej a slovenskej
strany.
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Prvá kapitola poukazuje na kritic
ké hlasy, ktoré sa v československých
týždenníkoch ozvali v Obzoroch, Peroutkovom Dnešku proti brutálnym
metódam vysídlenia Nemcov.Najvýraznejšie sa ukázali v reportážach
Michala Mareša z pohraničia, kde
autor kritizoval ničenie materiálnych
hodnôt, no aj vyháňanie obyvateľ
stva, ktorému v žilách prúdila česká
krv; vysídľovali nielen deti, ktoré ne
vedeli po nemecky, ale aj českých
vdovcov a vdovy, ktorí mali za man
želov a manželky Nemcov. Najostrejší
kritický hlas vychádzal z duchovných
prúdov katolíckej cirkvi, ktorá zo
zásady odmietala násilie. K tejto časti
sa patrí podotknúť, že je najstručnej
šia a neprávom. Bude treba rozpraco
vať túto problematiku aj preto, aby
sa vyvrátilo obecne prijaté tvrdenie, aj
na nemeckej strane, že hlasy proti
barbarstvu boli slabé a ojedinelé a že
s vyhnaním Nemcov súhlasil celý ná
rod. Treba vidieť, že vo vtedajšom
antinemeckom šovinistickom ovzduší
každý čo len nepatrný kritický hlas
mal mnohonásobne väčšiu morálnu
váhu, než aká se mu pripisuje. Český
národ už vtedy nemlčal k násiliu,
ktoré porušovalo zásady jeho etiky.
Podobné hlasy sa vyskytli aj v sloven
skej tlači. Zostáva úlohou aj tieto
spracovať.
V druhej kapitole sa autor zaoberá
kritikou vysídlenia, ktorú v rokoch
1952-1961 vo svojom trojzväzkovom
memoárovom diele Antifierlinger
napísal predstaviteľ slovenskej so
ciálnej demokracie Ivan Dérer. Na
nemecký majetok sa vrhli všetky poli
tické strany v ČSR bez rozdielu. Toto
kradnutie ich tak demoralizovalo, že
keď vo februári 1948 nadišla chvíľa
komunistického puču, stáli proti ná
siliu vnútorne rozložené a neschopné
odporu. Výňatky z Dérerových pamä
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tí potvrdzujú, že aj významní česko
slovenští politici neprijímali vyhnanie
Nemcov ako samozrejmosť. Výskum
isto ukáže, že Dérer v tomto odsúdení
vyhnania nebol osamotený. Že aj
medzi exilovými politikmi jestvujú
rozdielne názory, a to dosiaľ, svedči
stanovisko Hanuša Hájka k Rade
slobodného Československa z roku
1979, keď ten z tohto orgánu demon
štratívne vystúpil na protest, že Rada
zastáva neospravedlniteľné stano
visko “kolektívnej viny” sudetských
Nemcov.
Prvej otvorenej kritike vysídlenia
Nemcov je venovaná štvrtá kapitola,
keď v Trialogu o roku 1945 v brnenskom Hostu do domu vystúpili spiso
vateľ Ján Procházka, dramatik Vra
tislav Blažek a historik Milan Hübl.
Tu sa otvorene konštatovalo, že
vysídlenie postihlo predovšetkým
negatívne české krajiny, ich ekonomi
ku a etiku. M. Hübl tvrdil, že davová
psychóza, ktorá sa presadila pri vyhá
ňaní Nemcov, nemôže ospravedlniť
žiadny zločin, za ktorý vyhnanie
Nemcov považoval.
Po okupácii krajiny sovietskymi
vojskami roku 1968 všetky diskusie
o dejinách, aj o sudetonemeckom
probléme sa skončili a pokračovali
už len v exile. Ozvali sa vo Svědectví
v Paríži a to najmä v štúdii Petra
Tomáša o českej povahe. Pri hlbšej
analýze exilovej tlače sa vyskytne isto
viacej hlasov a súvislostí, ktoré po
ukážu na silnejúcu kritiku vyhnania
Nemcov, ktorá sa v exile vyskytla v 70.
rokoch.
Pozoruhodná je šiesta kapitola,
ktorá pojednáva o vyhnaní Nemcov,
ako sa objavilo v českej literatúre. Je
známe, že Václav Řezáč v románe
Nástup morálne odôvodnil vyhnanie
Nemcov ako spravodlivé. Jeho dielo
sa dosiaľ vydáva, a to už vo vyše 20.

vydaní. Naproti tomu spisovatelia Jo
sef Škvorecký v románe Zbabělci a
Alexander Kliment v románe Nuda
v Čechách podali odlišný obraz vysídlenia Nemcov. V podstate ho odmietli
a zaznamenali morálne straty, ktoré
pre český národ vyhnaním vznikli.
Sem autor zaradil aj príslušnú časť
memoárov prof. Václava Černého
z roku 1983, kde sa dosiaľ najostrej
šie z českej strany skoncovalo s mý
tom o spravodlivosti “odsunu”. Ško
da len, že autor zborníka sem nezara
dil aj príslušné pasáže z románu Bo
humila Hrabala Obsluhoval som an
glického kráľa, kde sa — v krásnej
literatúre — najvýraznejšie objavuje
kritika vyhnania pôvodného nemec
kého obyvateľstva.
Siedma kapitola je venovaná pred
staviteľom Charty 77. prof. Janovi
Patočkovi a Václavovi Havlovi. Títo
ideoví “otcovia” hnutia občianskej
iniciatívy vo svojom univerzálnom
chápaní “ľudských práv sa nevyhnut
ne museli zaoberať aj právom na do
mov a vlasť, čo sa muselo retrospek
tívne dotýkať aj vyhnania niekdaj
ších čsl. občanov nemeckej národnos
ti. Ako sa nemecká problematika pre
mietla v Charte 77 nie je zatiaľ ľahko
rekonštruovať. V budúcnosti sa isto
osvetlí viacej.
Ďalšie kapitoly sú venované kritic
kým hlasom českých historikov a so
ciológov Petra Pitharta a Jana Příbra
ma, ktoré sa objavili v rokoch 1977 a
1978 v samizdatových rukopisoch a
vo Svědectví. Pripojuje sa k nemu
vyhlásenie českých exulantov vo
Franken roku 1978, kde v rámci akcií
Opus bonum sa zásadne odmietlo
ospravedlňovanie vyhnania Nemcov
ako spravodlivé.
Desiata a jedenásta kapitola je
venovaná Danubiovým tézam a vzru
šenej kritike, ktorú tézy vyvolali. Ide

o najrozsiahlejšie kapitoly v uvede
nom zborníku. Tézy vyvolali ostrý
nesúhlas eurokomunistov, vrátane M.
Hübla, ktorý roku 1968 mal opačný
náhľad, no aj súhlas väčšiny diskutu
júcich v “Tribuně Svědectví”.
Záverečné kapitoly sú venované
dokumentu Slovo k odsunu, ktoré
napísal kolektív českých vedcov, dis
kusii o tomto dokumente a diskusii
v exilovej sociálnej demokracii. Autor
tu vyberá najpozoruhodnejšie prís
pevky. Diskusiou o Danubiovi a Bo
hemovi vyvrcholili doterajšie pokusy
kriticky zhodnotiť, čo vyhnanie Nem
cov pre Čechov a Slovákov znamena
lo.
Prednosťou zborníka je, že v dodat
koch na str. 87 až 104 prináša v nemči
ne plný text Slova k odsunu a na str.
105 až 150 poprvé v nemčine plný text
Danubiových Téz. V osobnom registri
sú zachycené osobné dáta autorov a
účastníkov diskusie.
Dielo Leopolda Grünwalda je dô
kazom, ako pozorne a citlivo nemeckí
historici sledujú československú dis
kusiu o vyhnaní Nemcov a ako dô
kladne sa snažia prezentovať túto
matériu nemeckému čitateľovi.
-jmk-

Kusý přehled
Lexikon české literatury. Osob
nosti, díla, instituce. 1. svazek A-G,
900 str., 130 Kčs.
Už po léta ohlašovaný lexikon se
v dubnu 1986 konečně dostal do pro
deje (i když teprve první svazek; dou
fejme, že další tři svazky budou brzy
následovat). Zvlášť zvědavi jsme
všichni na další slíbený slovník sou
časných českých autorů, neboť do le
xikonu byli pojati jen spisovatelé,
kteří debutovali před rokem 1945. Je
to stanovisko dost podivné. Horší
však je, že i ti autoři, kteří začali psát
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před koncem 2. světové války, se do
stali do lexikonu jen ve výběru — a to
zcela zřejmě jen ve výběru, diktova
ném aktuálni politickou situaci v Čes
koslovensku. Marně tedy hledáme
kardinála Josefa Berana, Silvestra
Braita, Václava Černého (jeho otec se
do lexikonu dostal), Jaroslava Čer
vinku, Ivana Diviše, T. R. Fielda; ty
všechny uvádí “Slovník ěeských spi
sovatelů” (Toronto 1982). Hesla auto
rů, kteří se do lexikonu dostali, jsou
zpracována svědomitě, chtělo by se
napsat “objektivně”, kdyby nebylo
zřejmě nutné hodnocení z vyhraněné
ho politického stanoviska. Totéž platí
o heslech, týkajících se literárních
skupin, ěasopisů, nakladatelství atd.
Jenže zmínky o dílech, vydaných
v exilu (nebo dokonce o ineditní lite
ratuře) naprosto chybějí. A tak u Iva
na Blatného se dočteme: “Emigrací se
vyřadil z vývoje naší literatury.” Aby
se nikdo nemýlil, není uvedena sbírka
“Stará bydliště” (Toronto 1979). Zato
u Bohuslava Brouka se smělo uvést, že
vydal 1975 v Londýně “Plants ušed by
Man”. U Jana Čapka se dovídáme, že
emigroval a opustil beletrii vůbec.
Takže nejsou uvedena jeho díla vyda
ná na Západě po roce 1948. Petr Den
(Ladislav Radimský) existuje pro le
xikon jako autor jen do roku 1947,
všechna ostatní díla mu byla upřena:
vyšla totiž v exilu. U Viktora Fischla
je poslední uvedené dílo z roku 1946;
díla, vydaná v emigraci za války
v Londýně, se do lexikonu dostala —
díla z doby po roce 1948 nikoli. U au
torů jako Bedřich Fučík se ovšem ne
uvádějí knihy, které vyšly na Západě,
protože ve vlasti vyjít nemohly. A
chybí samozřejmě i veškerá litera
tura předmětu, která o jednotlivých
autorech vyšla na Západě — často i
v případě, že ji psali cizí odborníci,
tedy nikoli emigranti z Českosloven
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ska. V “Rejstříku jmen” se objevila i
jména proskribovaných osob, které
nesměly dostat zvláštní heslo — tak
Václav Černý je v něm uveden sedmi
záznamy jeho odborných prací.
Na lexikonu je sympatické, že uvádí
i Němce, kteří buď českou literaturu
vydávali (Calve, Gerle), nebo se jí
vědecky zabývali (Feifalik).
Nebýt shora uvedených stinných
stránek, zaviněných neutěšenými po
litickými poměry v naší vlasti, mohli
bychom lexikon s radostí uvítat. Tak
to je naše radost jen poloviční.
Antonín Měšťan

Mácha v kritice století
Albert Vyskočil, Básník, studie má
chovské otázky. Praha 1936, reprint
Framar Publishers. Los Angeles, cena
US-dol. 10.
Před několika lety vydalo naklada
telství Framar v Los Angeles reprint
literárně-historické studie Alberta
Vyskočila o K. H. Máchovi. Kniha,
vyšlá původně v r. 1936 v Melantrichu
u příležitosti 100. výročí básníkovy
smrti, je věnována “studiu máchov
ské otázky”; svědčí o tom, že ani 100
let po své smrti nebyl Mácha ještějed
noznačně hodnocen a chápán — byl
otázkou, která teprve čekala na svou
rozřešivou odpověď. Za odpověď
patrně nebyla považována ani Šaldo
va hluboká studie o Máchovi uve
řejněná zčásti v České kultuře a pak
v souboru studií nazvaném Duše a dí
lo v r. 1913.
Vyskočil tu shrnul soudy o Mácho
vi, které provázely jeho dílo od uve
řejněni Máje v r. 1835 a jejichž společ
ným refrénem byl úsudek, že Máchaje
bezesporu silný, ale nečeský básník,
v jehož poesii se ozývají zřetelné vlivy
byronismu. Palacký mu nadto vytkl,
že v jeho básních chybí rozvedení ide

je, Chmelenskému byl Máj dokonce
“toť, co se nic nazývá”; Čelakovský
Šafařík, Tyl — dokonce i s Máchou
spřátelený Sabina jeho poesii zamítají
nebo přijímají s výhradami, jež nejsou
daleko odsudku. Teprve pozdější ge
nerace básnická, generace Nerudova
a Hálkova, vnímá puls jeho poesie se
vzrušením a dává svému vstupnímu
almanachu jméno vrcholného Má
chova díla — “Máj”. Ale pod vlivem
Durdíkovy monografie o lordu Byro
novi z r. 1870 i příznivý soud Arbesův
stejně jako pozdější práce Zdziechow
ského. Vlčka, Voborníka, A. Nováka
i F.V. Krejčího závislost Máchovu
poesii Byronově berou vcelku za
danou.
Vyskočil tomu odporuje. Vidí
v Máchovi projev ryze původní, vy
růstající z živé tradice českého baro
ka, zprostředkované básníkovi rodi
nou, především matkou; z tradice,
která řečí své niterné citovosti stála
v ostrém kontrastu k osvícenskému
racionalismu charakteristickému pro
počátek našeho obrození. Uprostřed
literatury uměle ustrojené čerpá
Mácha obrazy z hlubin původního
života a vrací verš do organismu živé
řeči. Proti ideji, kterou osvícenský
rozum chce mít rozvedenu, Mácha
ideu představuje. Proti kánonu bratr
ské češtiny, kterým buditelé se snažili
vrátit “mrtvé řeči” funkci jazyka ži
vého, vytryskne v Máchovi síla jazyka
lidu bránícího se chladu nepochope
ného racionalismu. Vyskočil se do
volává Šaldova soudu, který v bás
nickém činu Máchově viděl “první
rozhodné vítězství života a poesie nad
dialektikou mozku zapředeného
v zlou šedou pavoučí síť abstraktního
rozumářství a dusícího se v ní.”
Avšak zatímco Šalda vidí v Mácho
vi platonika, který sice vyšel z kato
lického křesťanství, ale později ztratil

svou víru a dospěl na pokraj “věčného
nic”, které se stalo mučivou výzvou
jeho básnického hledání, pokouší se
Vyskočil imputovat Máchovi novou
víru v “cosi nekonečného, co mu
nelze nadobro pohřbít v konečnu a
čemu nikdy neporozumí: co však
zůstane jistotou jeho víry a životem
jeho poesie.” Tato smělá konstrukce
nového otevření je jistě diskutabilní.
Vyskočilova argumentace se nepo
kouší ji kriticky podepřít. Spíše mu
jde o to poukazem na Máchovy ba
rokní kořeny vrátit českému baroku
jeho životní funkci a hodnotu.
Hypotéza o barokním zdroji Má
chovy poezie implikuje hodnocení ba
roka jako skutečného nervu života
českého lidu proti úsudkům o temné
epoše lámající duši národa. Kapitoly,
v nichž Vyskočil mluví o duchu ba
roka jako zřídlu lidové životní síly,
jsou naplněny citovým apelem, který
jim dává strhující působivosti. Snad
právě proto byla studie znovu reprintována, neboť k Šaldově hluboké
analýze, která pořád zůstává základ
ním rozborem, nepřidává Vyskočilo
va studie ani po desetiletích nic pod
statně nového a sotva ji lze považovat
za zodpovědění otevřené “máchovské
otázky”.
Přesto je užitečné i dnes — v 150.
roce básníkovy smrti — na její existen
ci upozornit. Kromě jejích nespor
ných zásluh v kritickém shrnutí úsud
ku celého století také už proto, aby
chom si připomněli, jak i dnes je nám
zapotřebí literárně-kritických a his
torických studií, které se snaží po
chopit dílo nejen ze souvislosti života,
jazyka a kultury, ale také z rozporů a
krizí dané epochy. Připomenout si
tento dluh básníkovi, který není o nic
menší proti letům, kdy Vyskočil psal
svou studii...
Karel Hrubý
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Život a ideje
Miroslava Tyrše
Jaroslav Krejčí (Osnabrück), Miro
slav Tyrš, filozof, pedagog a estetik
českého tělocviku. Index, Kolín n. R.
1986, 154 stran.

Miroslav Tyrš patří nesporně k vel
kým postavám 19. století, jejichž zá
sah do našeho národního života vní
máme podnes. Sokolské hnutí, které
vyvolal v život, neudusila ani únava
století, ani nacistická či později komu
nistická diktatura — VI. sokolský
slet v Curychu v létě tohoto roku, tře
baže omezen jen na exilovou větev,
byl znovu dokladem nepoddajnosti
idejí, které mu jeho zakladatel dal do
vínku. Přesto jeho filozofické, peda
gogické a estetické názory jsou větši
nou známy jen v zkreslujících zkrat
kách a heslech, na které pozdější dese
tiletí nanášela vrstvy nacionálních
emocí, jimiž skutečný Tyršův profil
byl zakryt.
O to vítanější je práce J. Krejčího
z univerzity v Osnabrücku, která se
snaží osvětlit Tyršovo místo nejen ve
vrcholícím období našeho národního
obrození, ale i ideovou affiliaci jeho
filozofických, pedagogických a este
tických názorů.
Už z biografického obrazu, který
Krejčí o Tyršovi podává, je zřejmá
snaha ukázat, že Tyršovy kořeny ne
vycházely jen z české půdy. Jeho otec
i matka byli Němci a po jejich smrti
byl Friedrich Emanuel, jak se Tyrš
původně jmenoval, vychováván a
podporován svými německými strýci.
Také první podnět k patriotickému
probuzení přicházel od učitele němec
ké národnosti. Teprve rok 1848, půso
bení K. Havlíčka, slovanský sjezd a
celá atmosféra boje Čechů za demo
kratičtější a národnostně spravedli
vější uspořádání Rakouského státu
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v něm probudily sympatii k českému
vlasteneckému hnutí, která se pak
během studií ještě utvrdila.
Jeho filozofické názory rovněž ko
řenily především v německé filozofii,
která u nás tehdy převažovala. Silně
ho poznamenaly zejména názory
Arthura Schopenhauera, které se
pokoušel spojit s naukou Darwino
vou. Ale na rozdíl od jiného Schopen
hauerova stoupence, Friedricha Niet
zsche, který dospěl k filozofii silného,
v podstatě však osamoceného nadčlo
věka. přetavuje Tyrš schopenhauerovský voluntarismus do formy vzájem
ného bratrství členů kolektivu. Podle
Tyrše jednotlivec je v lidstvu ztracen,
jen spolčením v kolektivu lze v historii
něčeho dosáhnout (Tyrš měl na mysli
především spolky, jichž právě v šede
sátých letech minulého století vznika
la u nás celá řada). Proto s takovou
náruživostí a obětavostí se oddal or
ganizační práci v jednotě sokolské,
kterou založil v Praze roku 1862. I tu
měly na Tyrše vliv ideje, které v Ně
mecku propagoval Fr. L. Jahn: posílit
národní zdraví, sílu, bojovnost, odol
nost a vytrvalost, které by národ lépe
vybavily pro soutěž s ostatním svě
tem. Tyrš však dal tělovýchově i este
tické a morální posláni: cílem mu byla
humánně národní výchova k mravní
dokonalosti tělocvikem a družnosti.
Pses svou otevřenost k vlivům cizím
stal se Tyrš právě tímto morálním
postulátem integrující postavou na
šeho národního života — ne nepodob
ně, jako se jím stal později nad úzko
prsý nacionalismus povznesený T. G.
Masaryk. Podobně jako on vnímal
i Tyrš citlivě potřebu konkrétního
národního programu, který by moti
voval k vyšším cílům a vedl k větší
zdatnosti i pevnějšímu sebevědomí.
Krejčímu se podařilo ukázat Tyrše
především v tomto pracovním a ideo

vém spojení s národní společností své
doby. Jeho filozofický portrét naproti
tomu je kreslen mdlými barvami, kte
rými prohlédá eklekticicmus filozo
fického průměru. Autor spíše jen re
produkuje než kriticky hodnotí Tyr
šovy názory, jak se projevovaly v jeho
článcích, korespondenci i pracích vě
novaných myšlence sokolské. Stručný
přehled české filozofie 19. století,
který má usnadnit Tyršovo zařazení,
je pro neodborného čtenáře jistě
užitečnou informací, tvoří však jen
volnou paralelu bez konkrétnějšího
zhodnocení vzájemných vztahů. Pod
něty, které Tyršovi poskytla tato
domácí filozofická fronta, se jeví ne
patrné. Předností knížky je naproti
tomu přímočarost podání, které Tyr
šův život, jeho organisační a pedago
gickou práci v mnohých zajímavých
detailech osvětluje; dodejme: ne
právě dobrou češtinou.
V. Vejrová

Dvě polohy perzekuce
Karel Goliath-Gorovský, Zápisky ze
stalinských koncentráků. Index,
Kolín n. R., 1986, 135 stran.

Autor, který zemřel roku 1985 v Os
travě ve věku 84 let, se dopustil v mlá
dí smrtelného hříchu, který mu komu
nisté nikdy nezapomněli. Jako šesta
dvacetiletý vydal v letech 1926 a 1927
tři kritické knížky o komunismu
s názvy skoro provokativními: Kata
strofa leninismu v Evropě, Dnešní
stav KSČ a Proč nejsem bolševikem.
Bylo to v době, kdy se sám s komu
nistickou stranou rozešel a byl svými
bývalými soudruhy označen za trockistu. To byl také patrně důvod, proč
byl jako příslušník jednotky českoslo
venské armády, která přešla po Mni
chově přes Polsko do Sovětského
svazu, hned v prosinci 1939 zatčen a

donucen strávit plných sedmnáct let
ve stalinských koncentrácích. Teprve
roku 1955 na Chruščevův zásah re
habilitován mohl se vrátit do vlasti.
Věděl však příliš mnoho o bolševické
krutosti a tak ho naši komunisté
znovu poslali do vězení. Přes svůj
neuvěřitelně tvrdý osud však se poku
sil věcně, bez nadsázek a dramatizo
vání vypsat své zážitky v koncentrá
cích.
Není to velké plátno solženicynovského ražení, spíše útržky života a
pozorování sovětské perverzní “spra
vedlnosti”, která znejisťovala celou
společnost až po její vedoucí politické
špičky. Ale i tyto skizy podávají čte
náři otřesný obraz o policejních struk
turách a lidech odpovědných za ničení
milionů životů. Goliath-Gorovský
nelíčí své osobní utrpení; snaží se
objektivně zachytit utrpení druhých,
s nimiž ho osud sevřel do stejného svě
ta, utrpení jednotlivců stejně jako
celých národnostních či religiosních
skupin postižených podezřívavostí a
hněvem Stalinovým. Politické, kul
turní i sociálně-psychologické postře
hy autora se tu střídají s vyprávěními
převzatými ze zážitků a svědectví dru
hých. Někdy se jazyk těchto vzpomí
nek zkroutí v křeči utrpení, která pak
některé úseky knížky dělá méně srozu
mitelnými. Charakter autora však
vystupuje v jasné kontuře bezmezné
víry v přechodnost dehumanizující
stalinské deformace, kterou zdravé
síly společnosti nakonec musí pře
konat. Ačkoli tyto zápisky jsou jen ne
dokončenou mozaikou, jejich výpo
věď o krutosti stalinského režimu má
charakter definitivnosti.
František Janouch, Ne, nestěžuji si.
Index, Kolín n. R. 1985, 215 stránek.
Zcela jiná byla cesta F. Janoucha,
generačně mnohem mladšího autora,
s nímž se KSČ rozešla po vpádu so
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větských vojsk do Československa.
O třicet let mladšímu fyzikovi Janouchovi se komunismus představil po 2.
světové válce z jiné, přímo opojivé
stránky “budovatelských” perspektiv.
Bylo mu umožněno studovat na fyzi
kální fakultě v Leningradě a v Mosk
vě, seznámit se s předními sovětskými
i světovými vědci, doma mu bylo svě
řeno řízení oddělení teoretické jaderné
fyziky v Ústavu jaderného výzkumu,
přednášel na Karlově univerzitě, byl
zástupcem tajemníka Evropské fy
zikální společnosti.
V roce 1968 však byl tento svět bě
hem jedné noci rozbit. Sovětská oku
pace postavila Janoucha do řady těch,
ke kterým komunismus obrátil svou
stinnou tvář: vyloučen z KSČ ztrácí
v roce 1970 i zaměstnání, solidarizuje
se s pronásledovanými, dostává se do
konfliktů s politickými, policejními
i soudními institucemi a jejich před
staviteli a roku 1974 konečně odchází
jako emigrant do Švédska. Jeho jmé
no se vynořuje nejen v souvislosti
s články a knihami, které tu publi
kuje, ale především v souvislosti s pra
cí nadace Charty 77, jejímž je předse
dou.
I Janouchova práce je mozaikou,
avšak čerstvost zážitků pookupační
“normalizace” jí dává ještě svěží,
osobně emoční barvitost. Atmosféra
prvních let normalizace je tu podána
v drobných příhodách, osobních kon
fliktech i dokumentech formou, která
připomíná deník s odstupem času tro
chu systematicky zpracovaný. Jsou
tu jména a portréty lidí, které s auto
rem vázalo po léta osobní přátelství či
vědecký respekt, a kteří najednou
podléhají oficiálnímu hodnocení
událostí a lidsky i politicky se auto
rovi vzdalují. Z řádek lze vyčíst tragic
ké neporozumění u většiny lidí na
Východě a stejně deprimující Ihostej-
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nost přátel a institucí na Západě. Na
proti tomu jsme tu svědky zrodu prv
ních formací občanské solidarity,
která se pokouší čelit zvůli moci
zákonnými prostředky. Je to — při
vší hořkosti zážitků bezmocnosti —
patetické vyjádření víry v možnost ko
rektury alespoň té lidské složky situa
ce, která byla v Československu na
vozena přítomností cizích tanků.
Karel Hrubý

O jedné křesťanské větvi
Waclaw Urban: Der antitrinitarismus
in den Böhmischen Ländern und in der
Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert.
Koerner-Verl. Baden-Baden 1986, 247
str.
V rámci řady publikací, kterou
uveřejňuje štrasburská protestant
ská teologická fakulta, vyšla prá
ce krakovského historika o anti
trinitářích na území dnešního
Československa. Katolická, pro
testantská i marxistická historio
grafie si zatím českých, sloven
ských a německých předchůdců
unitářů u nás téměř nevšímala. Je
paradoxní — a potěšitelné —, že
se práce ujal polský badatel a me
zinárodní veřejnost seznámil s ne
obyčejně zajímavými výsledky
svých výzkumů publikací v němči
ně. V 16. a 17. století hráli u nás
antitrinitáři značnou úlohu. Za
tímco od 17. století získávají na
významu v anglosaském světě a
zatímco v Sedmihradsku se udrže
li dodnes, zmizeli až do 20. století
z českých zemí a ze Slovenska.
Teprve v našem století byla v Pra
ze založena Náboženská společ
nost unitářů. Odbýt význam anti
trinitářů pro naše dějiny pokrče
ním ramen po Urbanově práci
nebude možné. Ostatně: Masa

rykova manželka byla unitářka a
Masaryk přiznal, že v otázce ná
boženství na něho měla velký vliv.
Antitrinitářství a unitářství má
tedy význam i pro naše novodobé
dějiny. Snad se dočkáme českých
a slovenských prací, které by se
touto problematikou zabývaly.
W. Urbanovi patří náš dík za
cennou iniciativu.
Antonín Měšťan

Úskalí idiomů
Břetislav Kroulík - Barbora Kroulíková:
Anglicko-český slovník idiomů. Čs.
sdružení v Kanadě, Toronto 1985, 515
str., 28 kanad. dolarů.
Nedostatkem všech lexikogra
fických prací je, že nevěnuji nále
žitou pozornost idiomům. Je-li
velmi obtížné a pracné sestavit
slovník idiomů pro jeden jazyk,
je ještě daleko pracnější a obtíž
nější sestavit slovník idiomů ur
čitého jazyka s připojením ekvi
valentů v jiném jazyce. Každý,
kdo se učil cizímu jazyku, ví o
úskalích idiomů - přitom jazy
kové kursy a učebnice v tomto
ohledu téměř vždy selhávají.
Autoři torontského anglickočeského slovníku idiomů zaplni
li velmi citelnou mezeru knihou,
která nahrazuje dnes už zastara
lé práce tohoto druhu (není jich
ostatně mnoho a mají značné
nedostatky). Záslužná práce se
ovšem nemohla vyhnout někte
rým úskalím. Tak je např. zřej
mé, že prvky slangu a zčásti i tzv.
lidová rčení se poměrně rychle
mění, takže tyto prvky ve slovní
ku budou dost rychle zastarávat. Je
samozřejmé, že slovník vychází ze
stavu kanadské angličtiny (s přihléd

nutím k americké angličtině), kdežto
jazyk jiných anglofonních zemí nemo
hl být zpracován ve stejném rozsahu.
Práce bude dobře sloužit především
českým přistěhovalcům v Kanadě a
USA. Na otázku “co to znamená čes
ky” podává spolehlivou odpověď. Za
tím však bohužel nemáme idiomati
cký slovník, který by odpověděl na
otázku “jak se to řekne anglicky”. A
před tento problém jsou přistěhovalci
od začátku postaveni. Neboť těžko
shánějí informace jak říci či napsat
např. “do určité míry” anglicky —
obráceně se nyní ze slovníku dovědí,
že “to a certain extent” znamená “do
určité míry”. Můžeme-li tedy vyjádřit
přání do budoucna, pak bychom se
přimlouvali za zpracování česko-anglického slovníku idiomů. Pomohl by
českým uživatelům angličtiny na ce
lém světě.
Antonín Měšťan

Lidé, ideje, osudy
Jožka Pejskar, Poslední pocta, svazek
2, Konfrontace Curych, 1986, stran
368.
Když curyšská Konfrontace vydala
před lety 1. díl Poslední pocty Jožky
Pejskara, vzbudilo to jisté rozpaky.
Vědecká kriteria tu vyšla naprázdno,
neboť biografické materiály zemře
lých exulantů tu byly sneseny v nestej
ném rozsahu a nestejné kvalitě bez
zřetelné historiografické metody,
prostě jak se autorovi podařilo k jed
notlivým postavám našeho exilu pří
slušné údaje získat. Nebyl to také jen
střízlivý soupis těch, kteří v exilu zem
řeli, ani kniha vzpomínek — byla to
prostě Poslední pocta hlubokého res
pektu před každým, kdo odmítl žít na
kolenou a vzal na sebe risiko života
v exilu, třebas srdcem i myslí zů
stával v zemi svých otců, přátel a ži
votních vzorů.
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V předmluvě k 2. svazku této práce,
kterou vydala Konfrontace počátkem
r. 1986, ozřejmuje skutečný význam
Poslední pocty historik V. Mamatey
poukazem na to, jak málo se nám
dochovalo informací o složeni a osu
dech našich předchozích exilů, jejichž
proud od 17. století, bohužel, ne
ustává. Pejskarova práce, která přiná
ší údaje nejen o kapitánech našeho ve
řejného a kulturního života, nýbrž i o
prostých lidech bez šarží, tu znamená
novum a vyplňuje tak citelnou meze
ru. Její cena je nejen v pietním připo
menutí stovek exilových postav a je
jich osudů, ale především historická.
V tom je kus spravedlivého hodnoce
ní. Neboť z biografického materiálu
sneseného tu s ohromnou pílí, bude
moci historik či sociolog vytěžit cenné
údaje o struktuře, kvalitě a zaměření
exilových vln, které následovaly po
únoru 1948. A čtenář, který přistupuje
k stránkám této knihy bez vědecké
šuplery, aby v ní prostě hledaljména a
postavy, které mu představují určitou
epochu či určitý postoj, tu najde —byť
mezerovitě, jak ani v práci jednoho
autora není jinak možné — všechny ty
významné úseky života naší společ
nosti tohoto století včetně idejí, které
ji stimulovaly. Najde tu však i řadu
osobně blízkých postav, které se ztra
tily ve vlnách mocenských a sociál
ních převratů, jimž byla českosloven
ská společnost v posledním půlstoletí
vystavena.
Na rozdíl od 1. svazku, v němž defi
lovali především politikové, diploma
ti, vojáci, vědci a literáti, věnuje druhý
svazek pozornost teologům, právní
kům, novinářům, umělcům, ekono
mům, sportovcům aj. Vedle stručných
životopisů tu nacházíme i význam
né články zemřelých či jejich hodno
cení z péra přátel. Svazek je vybaven
jmenným rejstříkem, který usnadňuje
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orientaci. A je doplněn i fotografiemi
některých z těch, jimž je Pejskarova
Poslední pocta věnována. Kniha je
pozoruhodná i péčí, kteroují naklada
telství věnovalo — jen málo knih vyda
ných v exilu se může pochlubit tako
vou úpravou a tiskařskou kvalitou
jako Poslední pocta. Zasluhuje si
toho.
Karel Hrubý

Československá bibliografie
David Shore, ed„ Czechoslovakia.
World Bibliographical Series, Vo
lume 68, CLIO-Press, Oxford-St.
Barbara, 1986; XXV-409 stran, cena
52 liber.

V řadě bibliografií jednotlivých stá
tů, kterou vydává Clio-Press (Oxford
U.K., St. Barbara, Denver) sevtomto
roce dostalo i na Československo.
Jako 68. svazek této řady vyšel biblio
grafický soupis sestavený Davidem
Shorem, působícím dnes na škole slo
vanských a východoevropských studií
londýnské univerzity. Shore žil a stu
doval v Československu, překládá
z češtiny a uveřejnil o Československu
řadu článků.
Kniha chce seznámit anglického
čtenáře se zeměmi a společností dneš
ního Československa, s jeho jazyky,
literaturou, s politickými, hospodář
skými i kulturními a náboženskými
faktory, které dnešní Československo
charakterizují. Nicméně je tu i značný
počet stránek (43) věnován historio
grafickým pracím, takže tu vzniká
dost ucelený obraz o Československu,
jak se odráží v anglicky psané či přelo
žené odborné literatuře. Daleko méně
jsou tu zastoupeny publikace v němči
ně a francouzštině, o jiných jazycích
nemluvě. V oddílu věnovaném jazyku
a literatuře najdeme i tituly české a

slovenské, dostupné ovšem jen bohe
mistům případně slavistům schopným
číst v originále.
Celá práce je rozvržena do čtyřiceti
tématických kapitol, počínaje popi
sem země, populačními údaji, folkló
rem, náboženstvím, státním zřízením,
ekonomií, komunikacemi, obcho
dem, historií, vědou a výchovou,
jazykem, literaturou a uměním, až po
media, encyklopedie a bibliografické
příručky.
Na 400 stranách je skoro tisíc titu
lů, které vedle jména autora a vyda
vatelských údajů jsou provázena
stručnou charakteristikou a kritickým
zhodnocením práce. D. Shore tu snesl
opravdu obdivuhodné množství prací
k nejrůznějším aspektům českoslo
venského vývoje a dnešního stavu.
Pochopitelně, některé úseky jsou
zachyceny jen kuse a nesystematicky.
Tak na př. v přehledu historické
bibliografie husitství nenajdeme zá
kladní dnes práce Seibtovy či Kalivodovy vydané německy, chybějí také
práce exilových autorů o pražském
únorovém puči (na př. Ripka), citelná
mezera je v soupisu Masarykových
spisů vydaných anglicky atd. Sotva
ovšem lze očekávat, že jeden vydava
tel může zvládnout všechny obory
stejnoměrně. Tím spíše, když množ
ství aspektů je tak široké, že zahrnuje
i některé exilové časopisy stejně jako
na druhé straně jízdní a letové řády či
seznam hotelů v Československu.
Publikace, která je doplněna dů
kladným jmenným a věcným rejstří
kem i několika mapkami, usnadní
jistě zájemcům o Československo
první orientaci v odborné literatuře
dostupné v angličtině. Bude vítanou
pomůckou i vědeckým pracovníkům
v exilu.
V. Vejrová

Hudba a poezie
V. Veit, Ve lví stopě; zhudebněné bás
ně K. Havlíčka, J. Nerudy, J. Vrchlic
kého, Sv. Čecha. K. J. Erbena, J. V.
Sládka s dvěma básněmi Pavla Škvo
ra a texty K. Kryla vydalo jako kazetu
i dlouhohrající desku s podporou
SVU vydavatelství Alfa, Einwanggasse 17, A-1140 Wien.

Je to po Textech (V. Havla, J.
Škvoreckého, M. Kundery a dalších)
a Quo vadis už třetí deska resp. kazeta
V. Veita. Autor a interpret tu svým
citlivým hudebním doprovodem
svého recitativu zvyšuje účin slov
našich předních básníků, kteří se stali
neodmyslitelnou součástí naší národ
ní identity. Verše vybrané s porozu
měním pro poetickou i sdělnou hod
notu překvapují v písňovém podání
s lehce melancholickým zabarvením
kytarového doprovodu umocněným
citovým nábojem, který posluchače
zasahuje hlouběji než čtené nebo
mluvené slovo.
Kazetu i desku lze objednat přímo
u vydavatele (cena dlouhohrající des
ky je 156 šilinků plus poštovné; kazeta
stojí 120 šilinků a poštovné).

Svitákova štúdia o porážke
československej demokracie
(aj zo slovenského hľadiska)
Český filozof a esejista Ivan Sviták,
pôsobiaci v USA, napísal knižku, v kto
rej sa zaoberá desaťročím historické
ho novodobého vývoja Českosloven
ska. Podtitul diela znie: Jan Masa
ryk v kritické dekádě českosloven
ských dějin 1938-1948. Je to skutočne,
takpovediac, kritické, najvyhranenej
šie obdobie československých dejín,
ktoré svojou dramatičnosťou, ale aj
svojimi dôsledkami sotva bude v XX.
storočí prekonané. Je to obdobie
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dvoch katastrofálnych porážok čes
koslovenskej demokracie, zániku pr
vej, no aj zániku tretej, povojnovej
republiky, obdobie dvoch vojenských
kapitulácií, keď plne vyzbrojená ar
máda nepodnikla nič na obranu ohro
zeného štátu a v druhom prípade na
obranu demokracie.
Sama téma už dávnejšie priťahova
la pozornosť československých a
zahraničných historikov a politikov,
vyšli stovky monografií a štúdií. Svitákovo dielo sa pokúša vysvetliť
československú tragédiu v súvislosti
s politikou liberálnych demokratov,
resp. nekomunistických síl, ktoré
kapitulovali vnútorne už dávnejšie
pred skutočnou vonkajšou kapitulá
ciou pred komunistami. V tomto
zmysle je to aj zaujímavá esej, sna
žiaca sa analyzovať spoluprácu de
mokratických politikov s komunista
mi a zhodnotiť dôsledky tejto spolu
práce. Je to téma isto v tomto zmysle
aj aktuálna, keď naivita demokratov
sa konfrontuje s chladnou kalkuláci
ou komunistov, v ich úsilí dobyť moc.
Sviták v tejto súvislosti píše:
“Chceme-li totiž odkrývat historic
kou pravdu, vrstvu po vrstvě, pak
zjistíme s hrůzou, že ani Sovětský
svaz ani česká komunistická strana by
nebyla sama schopna zavést satelitní
režim bez pomoci dobromyslných,
západné orientovaných, liberálních
demokratů. Zde tkví závažné varová
ni pro soudobé Evropany, kteří vstu
pují na českou cestu ochotné hospo
dářské spolupráce se Sovětským sva
zem a provádějí první vážné ústupky
sovětské zahraniční politice. Zde začí
ná pravá tragédie a budou-li na této
cestě pokračovat, pak ještě v tomto
století se posunou na samý okraj pro
pasti...”
Postup komunizmu od svojho za
čiatku, ale najmä po druhej svetovej
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vojne dáva za pravdu tejto tendencii,
kde v konfrontácii demokratického a
totalitného fenoménu zväčša víťazí
fenomén intolerancie a násilia, roz
ťahuje a rozširuje svoj vplyv, získava
nové územia a teritóriá. Demokratic
kí politici, vychovaní v duchu zásad
liberalizmu XIX. storočia, v mnohom
slušní a naivní, nemali vlastnú dosta
točnú skúsenosť so štruktúrami fašiz
mu a nacizmu, avšak ani už skôr
vzniklého bolševizmu a preto nevy
hnutne museli spočiatku prehrávať a
ustupovať. Zatiaľ čo sa spojenými
silami podarilo poraziť európsky fa
šizmus a nacizmus, bolševizmus na
úkor tejto porážky rozšíril svoje
teritoriálne zisky od Kuríl až po Pod
karpatskú Rus a nevídane rozšíril svoj
mocenský vplyv.
V konfrontácii demokratizmu a
bolševizmu sa stretli tiež dve morál
ky, dvojaké, striktne odlišné poňatie
politiky, sveta a záujmov ľudstva. Ko
munisti sa netajili svojimi svetovlád
nymi chúťkami, heslo “Proletáři
všech krajín spojte sa!” platí pre nich
dosiaľ, ako aj presvedčenie, že kapita
lismus je posledné štádium zanikajúcého spoločenského poriadku a jediná
budúcnosť ľudstva je v komunizme,
ako nevyhnutne nastupujúcej progre
sívnej spoločenskej formácii; teda
komunizmus je to najlepšie a najsvetlejšie v dejinách, k čomu ľudstvo
môže dôjsť. Že skutočnosti v hos
podárstve, no aj vnútornom živote
spoločnosti dokazujú skôr opak, to
komunistickej propagande vonkon
com neprekáža stokrát opakovať svo
je lži, aby sa stali pravdou. Komu
nisti však demokratických politikov
prevýšili chladnou kalkuláciou, cieľa
vedomosťou a bezpodmienečnou dis
ciplinovanosťou. O tom Ivan Sviták
konštatuje toto:
“S pocitem studu a hanby musí his-

torik říci odpornou pravdu: machr
z Kominterny, který instaloval v ČSR
byrokratickou diktaturu, Klement
Gottwald, převyšoval jako státník
a politik demokratického prezidenta
Beneše, jehož názory, politické strany
a strategie se zhroutily během pou
hých dní bez jakéhokoli odporu, pro
tože pro disciplinovanou organizaci
komunistické strany nebyly ani mož
ným soupeřem. Dějiny Benešovi a li
berálním demokratům nikdy neprominou jejich domýšlivou krátkozra
kost, jejich zpronevěru na humanistic
kých národních hodnotách a jejich
postupnou dezerci od demokratic
kých zásad, s níž přivedli národ do
slepé uličky, v níž žije dodnes.”
Sviták nie je prvý autor, ktorý vy
náša ostré úsudky nad druhým prezi
dentom ČSR Edvardem Benešom. Po
kritike generála Moravca, po Proko
povi Drtinoví a iných pamätníkoch je
však Svitákov súd trpkejší v širších
súvislostiach, lebo poukazuje a na
faktoch dokazuje, že autoritatívny
Beneš, zvyklý rozhodovať sám, ne
hladiac na radu iných, rozohral svoju
diplomaciu do dimenzií, ktoré už ne
stačil zvládnuť. Pomsta nie je dobrou
radkyňou politika. A za mníchovský
komplex sa Beneš chcel pomstiť mno
hým. Ak to dokázal plne uplatniť voči
Sudetským Nemcom, snažil sa to pre
sadiť aj proti Slovákom. Je známe
jeho naliehanie na Molotova v de
cembri 1943, aby Sovieti robili for
málny nátlak na československú vlá
du, aby potrestala kolaborujúcich
Slovákov, a tých boli desiatky, kto
rých Beneš chcel hneď povešať. Mo
lotov ho musel upozorniť, aby si Slo
vákov neplietol s Nemcami.
Zdá sa, že Beneš nikdy nepochopil
národnostnú otázku ČSR. Nebola to
iba nemecká, ale najmä slovenská
otázka, kde prejavil nevôlu, nepo

rozumenie, až ignoranciu. Na sloven
ský národ nebolo možné dívať sa stále
rovnakými ideologickými hľadiska
mi. Ten národ, pred rokom 1918 od
súdený na asimiláciu a násilné po
maďarčenie, za prvej republiky národ
ne sa regeneroval, uvedomil a začal
naplno žiť vlastným životom. Niek
dajší predvojnový čechoslovakizmus,
ktorý bol viacej zvýrazňovaný ako
česko-slovenská vzájomnosť a pod
pora, prestal mať po vzniku ČSR
postupne tieto aspekty a menil sa
v mocenský čechoslovakizmus, ktorý
znemožňoval plné uplatnenie národ
nej vôle Slovákov v usporiadaní si
ich vnútorného a štátného života. Pri
rekapitulácii Benešovej politiky tento
aspekt Svitákovi akosi uniká, resp.
neprihliada naň dostatočne, hoci
nejde o okrajový problém.
V historickej rekapitulácii sa stretá
me s tendenciou, že jesenným politic
kým udalostiam na Slovensku roku
1947, keď Husák so svojimi milíciami
a nátlakovými skupinami zvrátil vý
sledky volieb roku 1946 a zabezpečil
komunistom väčšinu v mocenských
orgánoch, sa nevenuje dostatočná
pozornosť. A pritom tu šlo o generál
nu skúšku merania mocenských síl,
ktorú komunisti úspešne použili.
Slovenské skúsenosti sa na škodu veci
pre demokratov nestali varovným sig
nálom. Slovenský prevrat neanalyzo
vali, nevyvodili z neho opatrenia pre
to, aby sa neopakoval v širšom me
radle. Slovenská problematika sa vô
bec rada podceňovala, videlo sa v nej
čosi okrajové, nedôležité, a hľa, uda
losti na Slovensku pár mesiacov pred
februárom 1948 mohli demokratic
kým politikom jasne ukázať, akú
metódu komunisti používajú a ako si
vysvetľujú takzvané partnerstvo vo
vláde a v Národnom fronte.
Slovenský čitateľ Svitákovej knihy
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bude udivený, že tejto kľúčovej otáz
ke prevratu na Slovensku autor veno
val iba marginálne zmienky. Ešte via
cej však bude prekvapený terminoló
giou Svitákovej knihy. Autor zásadne
užíva termíny ako “česká politika”,
“česká komunistická strana”, “česká
brigáda” atď., a to všade tam, kde
by logicky mala byť československá
politika, československá komunistic
ká strana atď. Po roku 1918 hovoriť
výlučne iba o českej politike a vypúštať zámerne slovenský aspekt je ne
presné a fakticky nesprávne. Slováci,
hoci akokoľvek obmedzene, zúčastni
li sa od roku 1918 na správe vecí obec
ných, boli členmi vlády a na konci
tridsiatych rokov mali aj ministerské
ho predsedu, podieľali sa na formova
ní československej domácej a zahra
ničnej politiky.
Autor sa však zaoberá neradost
ným obdobím krachu, porážky, kapi
tulácie. Možno považoval za taktné
vypúšťať z týchto súvislostí Slovákov
a ich politiku, redukujúc všetko na
Čechov a na český problém. Aj po
rážka vo februári 1948 sa javí ako pre
hra českej politiky a českého demo
kratického štátu. Avšak slovenskí
politici vari nemali účasť na týchto
osudových dejoch? Vari možno obísť
bez slov kritiky porážku demokratic
kých síl na Slovensku roku 1947? Čo
vtedy robil predstaviteľ Demokratic
kej, víťaznej a najsilnejšej slovenskej
strany Jozef Lettrich, čo napokon ro
bili aj iní povereníci za Demokratickú
stranu? Svojou nepohotovosťou a dô
verou v komunistov pomohli pripra
viť prvú porážku demokracie v ČSR
nemožno eliminovať. Myslím si, že
hlbšia analýza slovenskej politiky po
druhej svetovej vojne by autorovi po
mohla aj metodologicky vyviaznuť
z terminológie, používajúcej výlučne
český aspekt. Plne však možno súhla
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siť s Ivanom Svitákom, ktorý vcelku
obviňuje demokratov z nemúdrosti.
“Výsledkem konečné fáze války
a kritického podzimu 1945 byla mírná
a dobrovolná sovětizace českých de
mokratických institucí, která nebyla
zavedena komunisty, ale samými libe
rálními demokraty a uzákoněna pre
zidentskými dekrety... Liberální de
mokraté si... později velmi stěžovali
na znásilňování zásad parlamentní
demokracie, ale byli to oni sami, kteří
vyřadili demokratický mechanizmus
ze hry, když zákaz agrární strany,
odsun Němců — občanů ČSR, kon
fiskace půdy a znárodnění průmyslu
byly provedeny dekrety, nikoli na
základě konsensu zvolených zástupců
lidu. Prezident Beneš... nebyl zvolen
žádným ústavním orgánem a byl jen
schopen tento nedostatek krýt svou
teorií právní kontinuity ČSR... Ústav
ně sporného postavení Edvarda Bene
še mistrovsky využila moskevská sku
pina českých emigrantů...; Benešovi
osobně neodporovali, naopak spojili
se s oněmi liberálními demokraty,
kteří pod Benešovým vedením sami
zahájili proces sovětizace čs. politiky."
Je na škodu veci, že Svitákova pod
netná práca vyšla bez poznámkového
a odkazového aparátu, hoci ho pô
vodne v rukopise mala. K téme sa isto
budú naďalej vracať historici, ktorí na
pozadí tragédie spomenutého desať
ročia budú študovať aj osud zahra
ničného ministra Jana Masaryka, o
ktorom sám Svitá k usudzuje, že bol
zavraždený. Takisto budú študovať
aj sovietske metódy a vôbec metódy
komunistov pri dobýjaní moci v de
mokratických štruktúrach. V tom
je Svitákova kniha poučná aj pre zá
padne demokracie.
-jmk-
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Noc
Karel Hynek Mácha
Temná noci! jasná noci!
Obě k želu mne budíte.
Temná noc mne v hloubi tiskne,
jasná noc mě vzhůru vábí;
temné hlubiny se hrozím,
ach a k světlu nelze jiti.
Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám já toužím tam světla ve říši,
ach a jen země je má!
Člověkem jsem; než člověk pohyne;
ve své mě lůno zas země přivine,
zajme, promění a v postavě jiné
matka má, země, zas mě vydá!

Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám budu toužiti světla ve říši,
ach a jen zem bude má!

Květinou-li mne životu navrátí,
list můj i květ můj se k světlu obrátí;
však ach, jen země zas tma mne uchvátí,
světla ve stány jiti nedá!
Vy hvězdy jasné! — Vy hvězdy ve výši! —

