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K 10. výročí Charty 77
Charta 77 působí už celých deset let. Vstoupila do vědomí světa, když
6. ledna 1977 policie zabránila jejím prvním mluvčím, aby odevzdali zá
kladní dokument Charty 77podepsaný 242 občany poslancům Národního
shromáždění. Mezi občany žádajícími důsledné dodržování lidských a
občanských práv zakotvených v zákonech a smlouvách a poslance, kteří
mají dohlížet na to, aby ústava a zákony státu nebyly porušovány, se
postavila skutečná moc ve státě: policie. To, co následovalo, ukázalo však,
že tato moc vynikající brutalitou a zvůlí postrádá potřebnou politickou
inteligenci. Podařilo se jí totiž rozpoutat kampaň pronásledování, zastra
šování, pomluv, která nemohla ujít pozornosti světa i domácího občanstva.
Od té doby je Charta 77 daleko slyšitelným a účinným apelem k svědomí
každého jednotlivce, i k svědomí světa; a je trvalým zdrojem nervozity
pražského režimu a policejní moci, které se nepodařilo ji ani zastrašit,
ani koupit ani umlčet, třebaže používá bohatého rejstříku persekuce až
k těžkým trestům na svobodě.
Kprvním signatářům přibylo časem dalších tisíc, dokumenty Charty se
staly zrcadlem toho, co ve státě a společnosti není v pořádku. Nemohly sice
zabránit tomu, aby i nadále stát nepošlapával zákony a smlouvy, jimiž se
k dodržování lidských a občanských práv zavázal, ale postaraly se o to,
že tyto přehmaty, nespravedlnosti a krutosti jsou známy, že jsou známi —
jménem, funkcí i tváří — jejich přímí i nepřímí iniciátoři a vykonavatelé,
že násilí a nespravedlnost není už jen produktem děsivé anonymní moci,
ale seznamem skutečných a konkrétních viníků.
Charta 77 je však více než jen nepříjemným zrcadlem hříchů politické
a policejní moci. Je výzvou nejen k občanské kuráži, ale také výzvou
k pravdivějšímu, odpovědnějšímu a mravně opravdovějšímu životu jed
notlivců. Její dokumenty, postoje a výzvy vybízejí k zamyšlení, ke zkoušce
vlastního svědomí. Ne vždy je jim plně rozuměno, ne vždy jsou také jedno
značně interpretovatelné; někdy vyvolávají i kritiku. Potřeba širokého,
otevřeného, věcného, ale přátelského dialogu je stále naléhavější. Charta 77
k tomu sama vybízí.
Informace o Chartě 77, které jsou už desátý rok vydávány nezávislou
redakční skupinou signatářů, přinesly v mimořádném čísle vydaném
v Praze v květnu 1986 obsah besedy, které se zúčastnili Václav Havel,
Ladislav Jlejdánek, Jiří Hájek a Václav Benda. Beseda, kterou řídil Petr
Uhl, je uvedena zásadními statěmi účastníků, po nichž následuje diskuse
k některým závažným jednotlivým bodům. Projevy diskutujících byly
dodatečně autorizovány a text byl věnován Československé společnosti
pro vědy a umění jako příspěvek k panelové diskusi, která u příležitosti
10. výročí působení Charty 77 byla na programu světového kongresu SVU
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v Bostonu v září minulého roku. Přetiskujeme tu v plném zněníjak úvodní
statě V. Havla, L. Hejdánka, J. Hájka a V. Bendy, tak jejich diskusi, která
je pro porozumění Chartě 77, jejím cílům, metodám i problémům nesmír
ně užitečná.
Okolnost, že tato beseda je věnována SVU, je významná. Manifestuje se
tu především jednota vědomí společného hodnotového odkazu, který
nás spojuje, aťjsme doma či roztroušeni po světě. Sdílíme společné obavy
o jeho deformování či destrukci, společně hledáme východisko z kritické
situace, v níž se octla naše země, naše společnost a kultura v posledním
půlstoletí. Manifestuje se tím i společná orientace na principy humanity,
přesvědčení o významu mravní komponenty lidské existence, úcta k lidské
osobnosti a jejím právům individuálním i kolektivním.
Beseda vysvětluje, jak Charta 77 chápe sama sebe, svou existenci, své
úkoly, vysvětluje, kde se domnívá být mylně chápána nebo vůbec nepocho
pena — ale vysvětluje to se snahou, najít větší a pokud možno plnější
porozumění nejen pro své zaměření, metody a postoje, ale i pro své limity a
problémy. Lze z toho vyčíst, že není lhostejná k mínění těch, kteří žijí
mimo hranice své vlasti; že jí záleží na správném pochopení motivů i prin
cipů, které vedou její kroky, ale i okolností, za kterých je nucena svou
aktivitu rozvíjet. Účastníci besedy neprezentují své názory apodikticky —
sami mezi sebou si vyměňují názory, v nichž se zrcadlí i jisté diference.
Neočekávají také, že jejich “autoportrét” bude prostě vzat na vědomí bez
diskuse, bez dalších otázek či dokonce kritických slov. Jdejim o vyjasnění
a třeba i prověření některých klíčových bodů toho, co tvoří podstatu úsilí
Charty 77.
Přinášíme v tomto čísle proto také první hlasy z exilu; je to jednak text
přednášky Mojmíra Povolného na panelu o Chartě v Bostonu, jednak
komentáře Jaroslava Krejčího a Karla Hrubého. Doufáme, že i v budoucnu
bude dialog mezi domovem a exilem na stránkách Proměn pokračovat.
V duchu tolerance, vzájemného respektu a pod zorným úhlem toho, že jde
o dialog přátel. . .
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Co je a co není Charta 77
*
Beseda Informací o Chartě 77s Václavem Havlem, Ladislavem
Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou, konaná
koncem dubna 1986
Věnováno Československé společnosti pro vědy a umění k její panelové
diskusi k 10. výročí založení Charty 77

Z úvodního slova besedy:
Petr Uhl:
Zahajuji besedu Informací o Chartě, která vznikla z potřeby vypořá
dat se s některým otázkami, jež se objevily jak v prostředí Charty 77,
tak zejména mezi přáteli v exilu. Celou besedu jsme koncipovali jako
vysvětlující akci pro chartisty a pro přátele Charty v zahraničí, ale zá
roveň, a to je nutno zdůraznit, k desátému výročí Charty. Pojali jsme
záměr, že záznam z této besedy pošleme do Bostonu přátelům z Česko
slovenské společnosti pro vědy a umění v USA, kteří chtějí v panelové
diskusi oslavit, nebo spíše připomenout a zhodnotit desetileté působení
Charty 77. Rozdělili jsme besedu na čtyři hlavní témata: každý ze čtyř
diskutujících, kteří jsou zde přítomni — Václav Havel, Ladislav Hejdá
nek, Jiří Hájek a Václav Benda — zpracoval předem článek na dohod
nuté téma, články jsme si vzájemně vyměnili a přečetli, a naše beseda
bude vedena právě k těmto článkům, které tu úvodem zveřejňujeme.
Václav Havel nazval svůj příspěvek “Dvě poznámky o Chartě 77 (psáno
pro Infoch a jeho chystanou besedu)”, statě ostatních tří autorů jsou
bez názvu.
* * *

Václav Havel: Dvě poznámky o Chartě 77
1.
Od svého vzniku dodnes je Charta provázena z různých stran různý
mi druhy podezření, obav a útoků či naopak nadějí, jejichž společným
jmenovatelem je jeden základní omyl: totiž dojem, že Charta je hnutí
politické (v tradičním smyslu takového označení), nějakou politickou
a politicky vyhraněnou silou či organizací, nějakou programově opozič
ní (a snad i o moc usilující) institucí. Myslím, že tento omyl je ve většině
případů opravdu jen omylem, že tu tedy převážně nejde o výraz zlé
vůle, a myslím si, že ten omyl má přitom mnoho víceméně pochopitel
ných důvodů. Snad nejvýznamnější z nich tkví už v samotné zvláštnosti
* Titulek — redakce Proměn
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systému, v němž Charta působí a v němž se nevyhnutelně jeví jako
politikum vlastně všechno, a tím spíš svobodný občanský projev. Omy
lu, o němž tu mluvím, se pokoušíme od první chvíle čelit (co textů bylo
už na toto téma napsáno!), v kterémžto snažení nám zřejmě nezbývá
než dál a dál pokračovat. Zmíním se teď stručně o jedné další oblasti
důvodů, které k tomuto nedorozumění vedou. Charta je, jak známo,
občanskou iniciativou, v níž se spojili nejrůznější lidé proto, aby se
společně dožadovali dodržování zákonů, respektování základních
lidských práv, aby vystupovali proti nespravedlnostem všeho druhu a
kriticky zkoumali různé společenské jevy, jejichž kritické zkoumání je
na oficiální půdě nemožné. Mezi aktivními chartisty jsou mnozí lidé
výrazně politicky vyhraněni. K tomu je ovšem třeba říct dvě věci: aťje
jich kolik chce a jakkoli hodně je právě o nich (z důvodů opět zcela
pochopitelných) slyšet, nejsou zdaleka ve většině — většina signatářů se
naopak nehlásí k žádné konkrétní ideologii či politickému programu.
Druhá věc: i kdyby tomu tak nebylo a všichni signatáři do jednoho byli
lidmi velmi ostře politicky profilovanými, nic by to neměnilo na té
čistě občanské a ideologicky či politicky se nedefinující bázi, na které
Charta stojí a na které se její signatáři spojili. Přítomnost politicky
vyhraněných osobností a především okolnost, že se tyto osobnosti
přirozeně v duchu svého politického přesvědčení veřejně projevují,
je nepochybně jednou z příčin oněch trvalých nedorozumění a omylů,
o nichž tu mluvím. Vždy znovu se přitom zapomíná, že jakékoli bez
prostředně politické či ideologické projevy či aktivity zmíněných osob
ností nemají s Chartou jako takovou de facto nic společného; tuto práci
dělají přece různí lidé či jejich skupiny nikoli jako chartisté či jejím
jménem, ale prostě sami za sebe a jménem svým. Posuzovat Chartu
podle toho či onoho politického vystoupení toho či onoho chartisty je
přinejmenším stejně pošetilé, jako kdyby byla posuzována podle toho,
jaké já píšu divadelní hry. A stejně nesmyslné jako posuzování Charty
podle politické minulosti či současných politických názorů jejích jed
notlivých signatářů je spekulování o její politické orientaci či směřování
podle politické minulosti či politických názorů jejích mluvčích, což
se bohužel také dost často děje. Myslím, že Charta by zůstala tím, čím
je, ať by bylo složení mluvčích jakékoli, a mně osobně by bylo úplně
jedno, zda to jsou shodou okolností tři bývalí komunisté nebo naopak
tři katolíci; jediné, co by mne zajímalo, by byla kvalita dokumentů,
které vydávají, a ovšem i to, zda povaha těchto dokumentů nepřekra
čuje tím či oním směrem rámec, jímž Charta sebe samu a své poslání
vymezila. V této souvislosti neuškodí ovšem připomenout jednu poně
kud jinou věc, která ani pro nás samotné není vždy zcela samozřejmá.
Jde o toto: při tvorbě dokumentů, zvláště některých, není pro jejich
autory úkolem právě jednoduchým oddělit to, co je tak říkajíc legitimně
6

chartovní, od toho, co by tuto legitimitu mohlo nějak překračovat. Pro
normálního člověka, identického se sebou samým a nerozštěpeného
na dvě spolu nesouvisející bytosti, není totiž vždy tak docela snadné
oprostit se od jedné části sebe sama, totiž od jazyka, terminologie, vidě
ní a chápání některých souvislostí a vůbec od toho způsobu myšlení,
které jsou dány jeho vlastní ideovou a politickou tváří. Ostatně ne
existuje žádný index slov, výrazů či myšlenek, které jsou “autenticky
chartovní”, a terén “autenticky chartovního” nemá tudíž žádné přesné,
exaktní, podle nějakého manuálu ověřitelné a každému na první pohled
zřejmé hranice. Vše to je věc jakéhosi volného konsensu a dohody, které
mají svůj život a vývoj, ovlivňovaný tisícem okolností vnějších i vnitř
ních. Dík tomu se přirozeně občas stane (a také samozřejmě dík mnohdy
dost divokým podmínkám, v nichž dokumenty vznikají), že je daný
konsensus, ták jak je v tu kterou chvíli obecně cítěn, v nějakém ohledu
dost nápadně překročen, což potom mívá za následek bouřlivé debaty
uvnitř Charty a tisíce mnohdy dost absurdních spekulací vně Charty
o šikmé ploše, po níž se údajně sune tam či onam — to znamená (jak
jinak!) jednou prý doleva, podruhé prý doprava. Jde-li v takovém pří
padě o zcela nesporný “úlet”, pak je třeba zaprvé si uvědomit, že jsme
živí a tudíž chybující lidé, mající právo občas něco zkazit, a zadruhé si
svou chybu co nejdřív a co nejupřímněji přiznat a vyvodit z ní náležité
důsledky. Nač z toho ale vyvozovat bůhvíjaké katastrofické dohady
o scestí, na němž se Charta ocitla? A ještě jednu věc bych v této souvis
losti poznamenal: nemají-li se dokumenty Charty stát časem zcela od
osobněnými, amorfními, byrokraticko-anonymními texty, jejichž úřed
ní tón bude stejně uspávající jako tón stranických referátů a usnesení,
pak vůbec neuškodí, když tu a tam bude ten či onen dokument nést
přídech osobnějšího ladění či jazyka, když bude patrno, že ho psalo
něčí konkrétní pero, a když se v důsledku toho v něm objeví i osobitější
a třebas i tak či onak někoho provokující myšlenka, nápad či formulace.
Neuškodí to tím spíš, když tenhle jemný přesah bude proměnlivý a
s určitou citlivě odhadnutou vyvážeností bude lehce poukazovat jednou
jedním směrem a podruhé směrem druhým. Což i to nebude v souladu
s pluralitní povahou Charty a s tím, že Charta je vystoupením konkrét
ních lidí na obranu konkrétní lidské osobnosti a jejích práv proti ano
nymním aparátům odosobněné, a tudíž neodpovědné moci? Charta
přece není jen novým anonymním aparátem, postaveným proti apará
tům dosavadním! Ostatně už dávno bylo řečeno — a vždy znovu se na
to rádo zapomíná — že dokumenty Charty 77 nejsou žádnými definitiv
ní platnost si nárokujícími usneseními, ale že to jsou jen podněty a výzvy
k širší rozpravě o tom či onom tématu. Existuje samozřejmě velké
množství dalších a jemnějších příčin a souvislostí, které jsou v pozadí
oněch nedorozumění, jimiž se tu zabývám, a vedou ke všem těm ne
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opodstatněným kalkulacím (které se, žel, zvláště v poslední době mno
ží). Ale těmi se chystám časem zevrubněji zabývat při jiné příležitosti.
2.
V dnešním politicky polarizovaném světě se stále více prosazuje
jakési bipolární politické myšlení: od každého je žádáno, aby se jasně
vyjádřil, zda patří sem či tam, zdaje přítelem či nepřítelem, a od kde
koho se očekává, že bude bezvýhradně loajální k tomu, k čemu patří
nebo k čemu je přiřazován. Ve světě tohoto myšlení jsou ovšem s Char
tou trvalé a pochopitelné obtíže. Když je pravá, proč není pravá pořád
ně, otevřeně a do důsledků? Když je levá, proč není levá pořádně,
otevřeně a do důsledků? Takové otázky — přirozeně poněkud jemněji
formulovány — slyšíme co chvíli. I ty pramení ze špatného porozumění
tomu, co to Charta vlastně je. Charta není pravá ani levá nikoli proto,
že je “někde uprostřed”, ale z důvodu hlubšího: nepatří k tomu či ono
mu pólu politického spektra proto, že nemá vůbec s tímto spektrem nic
společného a je ze samé své podstaty mimo ně. Jako politicky nevymezená a konkrétní politický program neprosazující občanská iniciativa
je — smím-li to tak říct —jaksi “nad” tím vším, nebo skromnčji: vně
toho všeho. Jde jí o pravdu, o pravdivý popis poměrů a jejich svobod
nou a objektivní kritiku. To znamená, že jí jde a musí jít o pravdu “pad
ni komu padni”; nebýt takto založena a přihlížejíc k nějakým tak zva
ným “politickým zájmům” nebo omezujíc dokonce svou pravdivou
výpověď loajalitou k nějaké politické síle či tendenci nebo držíc dokon
ce jakoukoli disciplínu v rámci nějaké vyšší politické struktury, taktizujíc zkrátka, neměla by právo považovat se za nezávislou a svobodnou a
byla by něčím jiným, než jako co vznikla. Charta prostě nikomu ne
podléhá a tak, jak není žádnou tajnou filiálkou Husákova režimu (z če
hož ji někteří velmi bojovní — hlavně ovšem v závětří boje usazení —
bojovníci za demokracii podezírají), není ani žádnou tajnou českoslo
venskou odnoží Reaganovy administrativy (z čehož ji zase podezírají
někteří velmi bojovní bojovníci za socialismus). Má-li Charta u moud
rých lidí jakýs takýs respekt, má hojen a jen díky tomu, že je vskutku
nezávislá a že jí nevadí nepříjemný sice, ale ze samé její podstaty vyplý
vající fakt, že někomu bude vadit vždycky. A domnívá-li se někdo, že
ďábla komunismu je třeba vymýtit a že to nelze jinak než pod Reagano
vým vedením, a že tudíž každý náznak neposlušnosti tomuto vedení je
podporou ďábla, pak takové přesvědčení je jeho věcí a mým dnešním
úkolem mu není vysvětlovat, že si nevidí na špičku svého demokratické
ho nosu. Že ale Charta jako taková (bez ohledu a eventuální privátní
názory některých jejích signatářů, ať už “pravých” či “levých”) uznává
nad sebou jen autoritu jedinou, totiž autoritu pravdy a autoritu svědo
mí, které jí velí tuto pravdu říkat, to zřejmě neuškodí vysvětlovat vždy
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znovu a všem. A jestli nejsme vševědoucí jako Pánbůh a naše informace
jsou proto mnohdy omezené či zkreslené, jestli můžeme leckdy leccos
vidět špatně, věřit leckomus, komu bychom věřit neměli, a nevěřit lec
komus, komu bychom věřit měli, jestli nedokážeme pravdu artikulovat
vždy dobře a přesně — to všechno je už věc jiná. Dělali jsme chyby a
nevyhneme se jim bohužel ani v budoucnosti. Tyto chyby jsou však —
a o tom jsem už mluvil — důsledkem naší lidské nedokonalosti a dojem,
který mohou tam či onde vyvolat, by neměl být přičítán tomu, že patří
me pod nějakou (ať už tam či onde sympatickou či nesympatickou)
politickou vlajku, které se snažíme sloužit nebo kterou naopak odsou
zeníhodným způsobem zrazujeme.
29. března 1986

* * *
Ladislav Hejdánek:
Charta 77 vznikla jako zvláštní typ občanské aktivity v hluboce ne
normálních okolnostech, kdy nejvyšší státní orgány podpisem Závěreč
ného aktu z Helsinek a přijetím obou mezinárodních paktů o lidských
a občanských právech za součást našeho privátního řádu na sebe vzaly
nové nebo nově stvrdily již existující závazky, aniž by třeba jen v ná
znaku daly najevo, že jsou rozhodnuty skutečně změnit dosavadní stav,
kdy tato práva byla zhusta porušována. Základní prohlášení Charty 77
proto na jedné straně vítá onen oficiální akt a na druhé straně poukazuje
na to, že mnoho ze základních občanských práv zůstává jen na papíře.
Podpisem základního prohlášení se signatáři Charty 77 přihlašují k ob
čanské odpovědnosti resp. spoluodpovědnosti za nápravu tohoto stavu
a nabízejí představitelům politické a státní moci svou pomoc a spolu
práci.
Rozsah činnosti a požadavků Charty 77 byl od počátku chápán a
formulován jako značně omezený. Charta nechápala a nechápe sebe
samu jako organizaci (nemá např. žádné stanovy ani organizační struk
tury a nezná členství) a nechce být základnou k opoziční politické akti
vitě. To jde tak daleko, že dokonce nezamýšlí ani vytyčovat nějaké
vlastní programy politických či společenských reforem nebo změn, ale
hlásí jen svou připravenost vést s politickými a státními představiteli
i s úřady konstruktivní dialog. Aby to vůbec bylo možné, jsou pověřeni
tři významní signatáři úlohou mluvčích (anižje organizačně stanoveno,
jakým způsobem budou pověřováni příští mluvčí, kteří je z těch či
oněch důvodů budou střídat). Přitom se nechává na odpovědnosti
mluvčích, jak budou dbát o to, aby Charta 77 jako volné, neformální
a otevřené společenství jinak různě orientovaných lidí žila a působila
(a své působení náležitým způsobem také dosvědčovala a dokumento
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vala), aniž by však původně vymezený rámec překročila. (V tom smyslu
nelze Chartu 77 chápat ani jako hnutí, neboť vlastně nemá možnost
se “hýbat” a vyvíjet se.)
Od počátku se jak doma, tak zejména v zahraničí objevovaly kritiky
uvedené koncepce (anebo přinejmenším případy, kdy onen vyhlášený
omezený rámec byl chápán jako určitá taktika a tudíž ve své podstatě
nebyl brán vážně). Kritických hlasů přibylo zejména poté, co se ukáza
ly politické a státní orgány jako na dialog nepřipravené, na dialog
nepřistupující a vlastně dialogu neschopné. Kritických či spíše polemic
kých hlasů v poslední době spíše přibývá; příznačné však je pro ně
hrubé nepochopení jak situace, tak nemalých pozitiv, jež sebou takový
omezený rámec přináší. Předně je mimo pochybnost, že nejen před
deseti lety, ale dokonce ještě ani dnes není chvíle zralá pro ustavení
nějakých hnutí, organizací, nebo dokonce opozičních politických stran.
Můžeme s jistotou počítat s tím, že Charta 77, koncipovaná od počátku
“radikálněji” a organizovaněji, by nikdy nepřežila ono téměř desetiletí,
po něž zatím působí. Na druhé straně každá programovost a koncepční
vyhraněnost by od počátku znemožnila to, co je na Chartě 77 tím nej
překvapivějším a také nejperspektivnějším, totiž že představuje plat
formu pro lidi různých přesvědčení, různé víry, různých profesí, různé
ho původu a různého zaměření. Proto také působí absurdně některé
pokusy dodatečně kádrovat některé přední signatáře pro určité jejich
minulé nebo i dnešní postoje.
Větší nesnáze vznikají tam, kde se na mluvčí i na celou Chartu obrace
jí představitelé hnutí nebo organizací jako na své partnery (obvykle se
značnými sympatiemi). V takových případech nezbývá než trpělivě
objasňovat na první pohled nepříliš nahlédnutelné specifičnosti našeho
společenství. Projevům mluvčích tu jsou vždycky velmi brzo uloženy
meze. Nejde ovšem ani pouze, ani především o hlediska formální, ale
zejména o to, že mluvčí mohou a smějí zaujímat “ex cathedra” jen
taková stanoviska a užívat jen takových formulací, které alespoň zhru
ba zůstávají na půdě všeobecného souhlasu všech signatářů. Tam, kde
se mluvčí proti tomuto závazku prohřeší, stávají se jejich dokumenty
předmětem i tvrdé kritiky. Kde chtějí mluvčí vyslovit své osobní pře
svědčení, musí dát zřejmě najevo, že jde o jejich soukromé názory a že
v tu chvíli neříkají ani nepíší nic jakožto mluvčí Charty 77.
Někdy je ovšem nezbytné vyjádřit ostřejší nebo osobitější stanoviska;
a v takových případech mluvčí přestávají být (jako mluvčí) kompetent
ní. Dopisy, memoranda a deklarace vyhraněného typu pak mohou
podepisovat jen za sebe a spolu s jinými signatáři Charty 77 (nebo do
konce i nesignatáři), neboť jde zpravidla o záležitosti, v nichž se mínění
v Chartě různí. Může se pak stát, že jedni signatáři zaujmou stanovisko
odlišné než jiní, aniž by to muselo být v rozporu s tím, co vyjádřili svým
podpisem Charty 77.
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Docela zvláštním případem jsou situace a otázky, jež vyžadují víc
než pouhé formulování názorů, tj. kde je třeba něco konkrétního pod
niknout, udělat, zorganizovat apod. Pak je zapotřebí nových iniciativ,
které na sebe vezmou také příslušnou dávku rizika. Také tady je možno
takové aktivity držet na bázi Charty 77, i když představují dalekosáhlé
překročení toho, co je možné a přípustné pro samy mluvčí. Na bázi
Charty 77 vznikly a už dlouho pracují např. VONS nebo Infoch,anižby
představovaly nějaký výbor nebo jiný orgán Charty 77. Analogicky
mohou vzniknout iniciativní skupiny jinak zaměřené; v poslední době
se zvlášť naléhavě pociťuje potřeba ustavení mírové skupiny, ale i
dalších.
Omezenost zaměření a cílů Charty 77 je někdy interpretována ve
smyslu jakéhosi reformismu, smířenectví apod. Proti tomu je nutno
vyzvednout, že signatáře základního prohlášení nespojuje žádná ideo
logie, žádný odhad budoucího vývoje, žádná představa dokonalé spo
lečnosti nebo třeba jen lepšího uspořádání společenských a politických
poměrů. V tom smyslu nelze signatářům ani samotnému základnímu
dokumentu imputovat žádnou politickou naivitu, a ovšem ani náznak
nějakého “mesianismu”, který by sliboval všeobecnou nápravu od
šíření myšlenek Charty 77. Naprosté většině signatářů je zcela jasné,
že o lidských právech nelze jen mluvit a že nestačí je ani pouze hájit a
respektovat, ale že je nutno je prakticky uplatňovat a naplňovat v ini
ciativních občanských činech a aktivitách. K takové iniciativě je Charta
77 zajisté výzvou a inspirací, ale nepovažuje ji v celé šíři za svůj nej
vlastnější úkol. Být signatářem základního prohlášení znamená veřejně
potvrdit osobní závazek, že jak v soukromé sféře, tak ve vztazích veřej
ných vynaloží signatář veškerou svou dovednost a maximální úsilí na
to, aby lidská a občanská práva byla co nejuceleněji a nejplněji zachová
na a respektována. Není to málo; je však zapotřebí důkladně rozvážit,
co to ve svých důsledcích všechno znamená.
Především je pro takový zápas o prosazení a praktické uplatňování
myšlenky lidských a občanských práv elementárně důležité si vyjasnit,
co to ta lidská atd. práva vlastně jsou, na čem je založena jejich myšlen
ka a v čem jsou sama vposledku zakotvena. Úvahy na toto téma a
společné diskuse náleží nepochybně do oboru a rámce aktivit Charty 77,
ale ani tu neplatí pro signatáře žádná apriorní závažnost té či oné kon
cepce. Kritičnost, ke které se základní prohlášení hlásí, musí být rozší
řena i tímto směrem. Řekli jsme, že Charta 77 není spjata s žádnou ideo
logií; to musí být aplikováno na samu koncepci myšlenky lidských
práv, která je historicky zatížena svou spjatostí s přirozeno-právními
filosofiemi. Nejde o nějaké očišťování pojetí lidských práv od filosofic
kých konotací, nýbrž o vědomé udržování rozhovoru o nejhlubších
zdrojích individuálních i kolektivních práv v té otevřenosti, jaká cha
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rakterizuje diskuse vědecké i filosofické. Meze této otevřenosti jsou
dány pouze tím, že popírání myšlenky lidských práv anebo její reduko
vání na ideologické prvky (a tím popírání její platnosti a závaznosti)
představuje opuštění platformy Charty 77. Tady lze poznamenat, že až
dosud nebylo v tomto směru v rámci Charty 77 podniknuto nic vý
znamnějšího.
Na druhém místě lze uvést otázku osobní (individuální) závaznosti
uplatňování i respektu k lidským právům v konkrétních každodenních
mezilidských vztazích. Bylo už nejednou poukazováno i z úst nej
povolanějších, že rozhodující dimenze Charty 77 není politická, ale
mravní. Pojetí mravní stránky lidského života a rozhodování však bývá
překvapivým způsobem restringováno a redukováno. Obecný úpadek a
rozklad mravní integrity moderního člověka je vcelku bez protestů a
bez kritiky akceptován i těmi, kdo právně mravní stránku obhajování
lidských práv vidí jako hlavní a rozhodující. Lze se obávat, že jakási
schizofreničnost současného zanícení pro život v pravdě (heslo pochází
od Patočky) a poklesků a provinilostí ve vztahu k blízkému a nejbližšímu okolí je pouze ozvěnou či průmětem oné oficiální schizofreničnosti
hlásání velkých ideálů a uplatňování krajně nečistých metod k jejich
údajnému uskutečňování. Respektování lidských práv nezačíná teprve
na veřejnosti, ale už doma a v rodině. Lze se obávat, že tato stránka
Charty 77 byla až dosud převážně zcela opomíjena a zapomínána. Po
kud lze poukázat na několik výjimek, byly nejen všeobecně, ale samot
nými iniciátory chápány spíše jako introdukce cizí problematiky než
jako záležitost, která je aktivitám Charty 77 vskutku a hluboce vlastní.
(Mimochodem lze připomenout, ze mravní nepřesvědčivost a dokonce
pochybnost je charakteristická zejména pro nejostřejší kritiky aktivit
Charty 77 jak doma, tak zvláště v zahraničí. Také to zřetelně dosvědču
je, že je na čase, aby mravní problematika byla signatáři Charty 77 ko
nečně doceněna.)
Okolnost, že podpis pod základním prohlášením Charty 77 není
pouze politickou manifestací, ale také závazkem k převzetí osobní
nejen politické, ale také především mravní odpovědnosti ve vztazích
nejen k strukturám a systémům, nýbrž také a především ke konkrétním
lidem, a to jak k blízkým, tak k vzdáleným, představuje vůdčí rys také
tam, kde — za třetí — polem působnosti nejrůznějších aktivit se stává
tzv. veřejný život. Vzhledem k tomu, že skutečný veřejný život je u nás
(a v celém bloku) pronikavě narušen nebo alespoň reglementován (a tím
nahlodán), náleží k principiálním úkolům veškerých aktivit a iniciativ
Charty 77 jejich publikování — alespoň oním omezeným způsobem,
jaký je v daných poměrech možný. Politické okolnosti také dovolují
jen publikování expost, neboť jinak by veškeré akce byly oficiálně blo
kovány a znemožňovány. Právě tak je zásadní záležitostí publikování
12

zpráv o konkrétních případech porušení lidských a občanských práv,
i když to bývá z oficiální strany — pochopitelně zcela protismyslně —
interpretováno jako protispolečenská, event. protistátní činnost.
Nejvíc dalekosáhlý pozitivní význam má ono omezení kompetenční
ho rámce aktivit Charty 77 pro budoucnost. Lidé, kteří podepsali zá
kladní prohlášení, se nutně zavázali a zavazují také do budoucnosti, že
budou respektovat lidská a občanská práva svých spoluobčanů, a to i
v tom případě, když se budou podílet na nějakých vysloveně politic
kých (nebo jakýchkoliv jiných) aktivitách. Charta 77 představuje také
zejména do budoucnosti velmi důležitou bázi a platformu veškeré ve
řejné činnosti, a politický profil jednotlivých osobností, ale také hnutí,
organizací a dokonce politických stran bude možno napříště měřit tím,
zda v teorii i v praxi jsou připraveny respektovat, obhajovat a prosazo
vat všechna lidská a občanská práva každého jednotlivce a každé sku
piny a tím elementární rovnost všech lidí jak před zákonem, tak ve
společenské praxi a v životě. Tento aspekt Charty 77 svým významem
naprosto přesahuje rámec jedné země a představuje vhodnou bázi také
pro vztahy mezinárodní; sám o sobě by bohatě vyvážil všechny zábrany,
které jsou Chartě 77 dány do vínku a které jí znemožňují, aby přerostla
v organizaci nebo v hnutí.
To, co se omezenému pohledu reálpolitiků může jevit jako operační
nedostatečnost, bylo v Chartě 77 šťastným způsobem proměněno ve
výhodu a přednost strategické povahy. Díky tomu, že Charta 77 ne
zaujímá v konkrétních otázkách a situacích vždy jednoznačné a vypra
cované postoje a přístupy, udržuje otevřený prostor k rozhovoru a stře
tání různých postojů a přístupů, aniž by dovolila, aby bezbřehé polemi
ky vyústily ve všeobecný relativismus a skepticismus. Zmíněný otevřený
prostor je zásadní podmínkou každého možného ozdravění našich
společností, významná a zejména — jak doufáme — budoucí spolu
účast na znovuustavení a udržení tohoto prostoru náleží k nevyslove
ným sice, ale stěžejním úkolům a nyní již také zásluhám Charty 77.
Každé svedení aktivit Charty 77 na nějaké konkrétní, již prošlapané
cesty určitých přístupů a postojů politických, kulturních, myšlenkových
atd. by znamenal ztupení a zneškodnění Charty 77 v tom nejdůležitěj
ším, totiž v její funkci společenského “enzymu” a “katalyzátoru”,
kterým nikdy nevstupuje natrvalo do hry, ale dává celé hře její perspek
tivu, napínavost a smysl.

konec dubna 1986

* * *
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Jiří Hájek:
Mezi kritickými připomínkami vůči Chartě 77 se některé zaměřují na
stanoviska, jež mluvčí i někteří známější signatáři zaujímají vůči mezi
národní problematice. Jsou vyslovovány pochybnosti též o charakteru
dialogu, jejž Charta vede s některými zahraničními osobnostmi, skupi
nami či hnutími. Přihlédneme-li blíž, vidíme, že v těchto připomínkách
či kritikách se odráží jev, který zde Václav Havel charakterizoval jako
bipolární myšlení: tendence řadit vše do kategorií odpovídajících bipolaritě vojensko-politických bloků, konfrontujících se vzájemně
právě ve středu Evropy, na naší západní hranici, a ideologických sché
mat či stereotypů, jimiž obě strany zdůvodňují své zájmy a jednání.
Státní moc nám vyčítá — svědčí o tom náznaky v některých proje
vech státních představitelů a přímo slova těch, kteří jejím jménem
s námi někdy hovoří při výsleších — že prý kritika porušování lidských
práv u nás je vlastně jakousi službou Reaganově politice tvrdého antikomunismu. Z tohoto stanoviska bylo Chartě 77 zazlíváno, že vyjadřo
vala své sympatie demokratickému hnutí v Polsku počátkem 80. let a
bylo zabraňováno setkáním jejích představitelů s členy polského KOR
KOS, stejně jako jsou nyní ztěžovány styky jejích aktivních signatářů
s účastníky nezávislých mírových a občanskoprávních iniciativ z Ma
ďarska a NDR.
Na druhé straně jsme slyšeli nebo četli projevy podivu nebo nelibosti
zejména některých našich krajanů žijících v zahraničí nad tím, že ně
které dokumenty Charty 77 vyjadřují sympatie či alespoň zájem vůči
nezávislým mírovým hnutím v zemích západní Evropy, že známější
signatáři Charty jednotlivě nebo společně vyslovují názory blízké těmto
hnutím, že se pouštějí do dialogu s představiteli německých “Zelených”
a že mluvčí vyjádřili svůj odmítavý postoj k jihoafrickému systému
apartheidu dokonce dopisem jeho čelnému odpůrci, nositeli Nobelovy
ceny míru biskupu Desmondu Tutuovi.
Někteří z našich kritiků nám mírně radí, abychom si ušetřili takové
exkurze do zahraniční problematiky, jiní nás varují, komu tím prý na
hráváme, a někteří nás přímo tvrdě tepají — ostrými výrazy ze Západu a
někdy nepříjemnými opatřeními ze strany mocenských orgánů.
Myslím, že se nám z obou stran přisuzují úmysly i jednání, odpovída
jící představám kritiků a karatelů, ne však skutečnosti. Charta 77 je
občanskou iniciativou zaměřenou samozřejmě především do naší
společnosti. Vyzývá k respektování našich zákonných norem o lid
ských právech a občanských svobodách, jak jsou zakotveny v hla
vě II naší ústavy, rozvedené a zpřesněné mezinárodními pakty o lid
ských právech, které po odhlasování Valným shromážděním OSN
v r. 1966 byly naší vládou podepsány v r. 1968 a ratifikovány v r. 1975
tak, že se r. 1976 staly součástí našeho právního řádu. Závaznost těchto
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norem byla navíc potvrzena podpisem nejvyšších představitelů naší
republiky na Závěrečném aktu z Helsinek v r. 1975, kde je respektování
lidských práv ve znění paktů vyhlášeno za jednu ze základních pod
mínek míru, bezpečnosti a spolupráce v Evropě a ve světě. Tím, že se
Charta 77 již ve svém prvním dokumentu z ledna 1977 přihlásila vý
slovně k těmto paktům, upozornila státní moc na jejich závaznost a své
spoluobčany na práva jim přiznaná, vyslovila se zároveň k otázce, jež je
živá v mezinárodních vztazích. Zaujala stanovisko, opírající se o mezi
národně dohodnuté právní a politické dokumenty nezávisle na zájmech
a ideologii té či oné strany.
Abychom nevycházeli jen z litery těchto dokumentů: Charta svým
vznikem a svým působením chce připomínat státní moci, veřejnosti i
každému spoluobčanovi velmi prostou myšlenku — nikterak ne novou,
originální a jen znovu po mnoha zkušenostech opakovanou — že ro
zumné a spravedlivé uspořádání společnosti by nikdy nemělo ztratit ze
zřetele živého, konkrétního člověka a občana, jenž v složité skutečnosti
dneška musí mít stále možnost obrany proti manipulacím ze strany nej
různějších faktorů tohoto dneška — techniky, sil a zákonů ekonomiky,
mechanismů moci i ideologických stereotypů ji podpírajících — fakto
rů, vytvořených původně jako nástroje ke službě člověku, ale majících
tendenci stát se jeho samoúčelným pánem, změnit jej v bezmocného
poddaného. A v té souvislosti si Charta nutně všímá jevů, skutečností a
procesů, které se rovněž vymkly kontrole člověka i konec konců státní
moci a ohrožují svým samopohybem stabilitu společnosti i život lidí —
jmenujme jen rostoucí ohrožení životního prostředí v tolika rozmani
tých formách, ale i toxikománii, společenskou lhostejnost a nekulturnost jako jeden z důsledků záplavy konzumním způsobem života, zápla
vy tolerované státními orgány jako faktor klidu a stabilizace moci.
Již všude zde se setkává s mezinárodním dosahem jevů a činitelů i
problematiky, na niž upozorňuje. Tím víc tam, kde jde o nejnebezpeč
nější formy manipulace lidí a národů, vůči nimž se všeobecně pociťuje
bezmocnost a odcizení člověka: současné závody ve zbrojení, zdůvod
ňované politikou vzájemného odstrašování a udržování rovnováhy
strachu a svěřující osudy lidí, národů, lidstva a sám život do rukou malé
hrstky osob v rozhodujících mocenských i vojenských centrech.
Není to žádné velikášství, které vede řadové občany, bezmocné vůči
těmto centrům, aby pozvedli svůj hlas a upozornili také zde na nutnost
respektu lidské osobnosti a důstojnosti tváří v tvář obrovským vojen
ským mašinériím, jež jako by se zcela vymkly lidem z rukou. A je zcela
přirozené, že v tomto postoji, založeném na oné základní myšlence
Charty 77, dochází k jejímu setkání i dialogu s iniciativami, skupinami
a hnutími, jež jsou výrazem odhodlání bránit se tomuto nebezpečí a
přispět k emancipaci člověka z područí těchto mašinérií. Z toho pak
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styky Charty 77 či jednotlivých chartistů nejen s organizacemi a skupi
nami zaměřenými přímo a výlučně k ochraně lidských práv, jako
Amnesty International, Mezinárodní federace pro lidská práva, polský
KOR-KOS, francouzské Droits socialistes de l’homme, Pax Christi
nebo Internationale Gesellschaft für Menschenrechte — ale také přímo
s nezávislými mírovými hnutími z Holandska, V. Británie, skandináv
ských zemí, NSR, Francie, Belgie, Itálie a Rakouska.
Nezávislé mírové hnutí je významným jevem současného období
v Evropě. Je nesporně výrazem snahy bránit člověka proti manipulaci
vojensko-politickými mašinériemi a proti nebezpečí z této manipulace
vznikající pro celé lidstvo. V Evropě se zároveň stává dalším nositelem
společného povědomí národů kontinentu. Od protestu proti hromadění
dalších zbraní hromadného ničení v určitých oblastech, zemích a ze
jména střední Evropě přechází postupně k hledání pozitivních řešení a
východisek. A zde se jeho jednotlivé skupiny a složky dostávají do dia
logu s některými místy a kruhy také v naší části Evropy, kde mírové
snahy mohou být rozvíjeny veřejně jen v rámci útvarů a institucí kontro
lovaných a řízených státní mocí. Poněvadž v nich nenacházejí partnery
odpovídající předpokladům takového svobodného dialogu, obracejí se
k takovým kruhům, jako je u nás Charta.
Od listopadu 1981, kdy se její mluvčí poprvé vyslovili k problematice
mírového hnutí, rozvíjí se — přes překážky kladené mocenskými orgá
ny — dialog Charty 77 s řadou západních mírových hnutí, v němž Char
ta, jak v dokumentech tak ve stanoviscích signatářů v podstatě odpoví
dajících těmto dokumentům, zdůrazňuje své pojetí “nedělitelnosti
míru” nejen jako stavu bez války, bez použití síly či hrozby silou (jak zní
příslušná formulace Charty OSN) ve vztazích mezi státy, ale také stavu
míru mezi státem a společností, mezi mocí a občanem, jehož práva a
důstojnost jsou plně respektovány a jenž má opravdovou svobodu vy
jadřovat se k věcem veřejným, v tom i k problému míru a odzbrojení.
Právě ve vztahu uvnitř států, v plném respektování lidských práva zá
kladních svobod je třeba podle názoru Charty spatřovat jedno z pod
statných kritérií mírové politiky každého státu. Poněvadž toto pojetí
našlo svůj výraz v Závěrečném aktu z Helsinek, upozorňuje Charta od
počátku tohoto dialogu na potřebu vzít za slovo všechny vlády —
signatáře helsinské dohody. Poukazuje na to, že v působení na veřejnost
i vlády, aby byly helsinské závazky ve svém celku i ve všech ustanove
ních důsledně plněny, mohlo by nezávislé mírové hnutí dosáhnout
značného rozmachu v celoevropském rámci a přispět k dynamismu
samého procesu tohoto uskutečňování helsinského programu.
Ve svém dialogu s mírovými hnutími neváhala Charta i její signatáři
upozornit na výhrady, které jsou v některých složkách naší veřejnosti
vůči mírovému hnutí — právě vzhledem k formacím existujícím oficiál
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ně u nás — a zdůrazňovat přitom onu “nedělitelnost míru” jako před
poklad věrohodnosti mírových hnutí v Evropě vůbec a v naší části kon
tinentu obzvlášť.
Tyto názory a stanoviska se setkaly většinou s kladným ohlasem jak
u jednotlivých skupin a složek nezávislého mírového hnutí, tak i na mezi
národních shromážděních jeho představitelů v Berlíně v r. 1983, v Peru
gii v r. 1984 a v Amsterodamu v r. 1985. To opravňuje k závěru, že tento
dialog má smysl a je užitečný. Jak vyjádřili mluvčí Charty 77 v odpovědi
dánskému mírovému hnutí Nej til atomvaaben, které Chartu zve k účasti
na dalším mezinárodním shromáždění, snaží se Charta o dialog a styk
nejen se státní mocí, ale též s veřejností a všemi lidmi dobré vůle doma
i v zahraničí, kteří usilují o pokrok v oblasti lidských práv, a to bez
ohledu na politickou či ideovou orientaci těchto partnerů. Jím chce
přispět k překonání jednostrannosti bipolárního myšlení na obou stra
nách. Požadavkem pravdivosti a důsledné obhajoby lidské osobnosti,
důstojnosti a základních práv i v mezinárodních vztazích připojuje se
k onomu proudu evropského myšlení, jenž se mír založený na rovno
váze strachu mocenských bloků snaží nahradit mírem společné bezpeč
nosti a spolupráce při vzájemném respektování jak státní suverenity a
sebeurčení národů, tak i lidských práv ve všech zemích; a jenž také
stanoviska a návrhy obou mocenských bloků a seskupení posuzuje
nezaujatě jen z tohoto hlediska. A to se týká i názorů, jež mluvčí Charty
i její signatáři vyjadřují k situaci lidských práv v jiných, sebevzdálenějších zemích. Žádáme-li, aby tato pravda byla respektována vůči nám,
není nám lhostejno, jsou-li kýmkoli porušována v kterékoli části naší
planety — i kdyžje nám jasno, že naše informovanost je omezena a že ne
vždy jsme schopni a můžeme se k těmto jevům vyslovit na odpovídající
adresu tak, aby to mělo nějaký pozitivní výsledek.
konec dubna 1986

* * *
Václav Benda:
Rád bych zde vyjádřil svůj názor na dva problémy, které v poslední
době vyvolaly určitou pozornost, diskuse a také různá nedorozumění.
Za prvé jde o otázku, zdaje možno prokázat nějaké zmírnění či zmírňo
vání politicky motivovaných represí všeho druhu. Za druhé zda se
represe v minulých letech soustředily převážně na katolické (či vůbec
křesťanské) aktivisty a zdaje Charta 77 naopak v jisté míře tolerována
— popřípadě proč je tomu tak. Předem se přidržím domněnky, že oba
problémy spolu souvisí a že je vhodné je pojednat společně.
Za necelých deset let existence Charty 77 — což spadá téměř v jedno
s existencí veřejně artikulované “občanské nespokojenosti” v normali
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zovaném reálném socialismu — se mnohokrát prostřídaly a patrně
ještě prostřídají nejrůznější formy represe: od difamačních kampaní
v tisku přes administrativní opatření všeho druhu (doslova počínaje
porodnicí a konče hrobem) až po masívní represe policejní (výslechy,
domovní prohlídky, několikadenní zadržení, střežení, často hraničící
s domácím vězením — a potom ovšem vysloveně temné, teroristické
akty) a justiční (většinou motivované čistě politicky, stále se však opa
kují, pravda nepříliš úspěšně, pokusy vykonstruovat “zástupnou”
kriminální delikvenci). Také cíle těchto úkolů se mění: např. vůči Char
tě 77 se několikrát vystřídaly snahy o její izolaci od společnosti daleko
sáhlým zastrašováním všech potenciálních sympatizantů (od příbuz
ných a přátel jednotlivých signatářů až po jejich sousedy a spolupracov
níky v zaměstnání), snahy o její rozmělnění a umrtvení postupným
“odřezáváním okrajů”, totiž vězněním a perzekvováním méně známých
signatářů, i snahy o její zničení jediným razantním úderem, za cenu
uvěznění nejznámějších aktivistů, kteří byli teoreticky pokládáni za
“nedotknutelné”. Žádná z těchto metod nezaznamenala jednoznačný
úspěch a musíme tedy počítat s tím, že se k nim státní moc v různém
sledu opět vrátí — pokud náhodou nevymyslí něco docela nového
(ochranný dohled a krutý způsob jeho aplikace vůči politickým od
půrcům je jednou z takových “příjemných” novinek, která sama o sobě
vyvrací pověru o zmírňování represí). Pokládám za naprosto jedno
značné, že cíle (likvidace čehokoli nezávislého na státní moci) zůstávají
přesně stejné a že také volba příslušných represívních prostředků se
nadále řídí jen úvahami o jejich efektivnosti: že nějaké zmírnění či
oteplení nelze vykázat, že spoléhat na ně by bylo bláhové, ba že je
alespoň pracovně důležitější počítat s opakem. Abych byl zcela přesný,
sluší se dodat, že uvedené pravidlo o v podstatě neměnné hladině re
presí zahrnuje podle mého názoru dvě závažné výjimky — byť neexistu
je žádná záruka, že se tyto vlny opět nevrátí. V letech 1980-81 se policie
chovala mimořádně brutálně a v širokém měřítku se uchylovala k aktům
přímého teroru: k podobným událostem sice u nás prokazatelně dochá
zelo a dochází, nicméně jsou záležitostí spíše netypickou a jejich vysoká
frekvence v oněch letech zřejmě spadá na vrub krajní nervozitě mocen
ských orgánů v sousedním Polsku. Posléze se zdá, že mezinárodní
dopad některých velkých monstrprocesů (např. s VONSem) natolik
ohrozil nejen československé, ale i sovětské zahraniční zájmy, že zhruba
od roku 1980 nemohou naše orgány uspořádat větší (co do počtu souze
ných, co do závažnosti obvinění i co do předpokládaného mezinárodní
ho ohlasu) politický proces bez souhlasu velkého bratra: o to více je
ovšem individuálních procesů či procesů se skupinami málo známých,
převážně mladých lidí, navíc jsou prakticky každoročně brány do
několikaměsíční vazby početné skupiny osob (1981: převážně novináři
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a literáti v souvislosti s “francouzským kamiónem”; 1983: členové řádu
sv. Františka; 1984: členové téhož řádu; 1985: dvě skupiny aktivistů
náboženského i světského samizdatu), aniž by kdy byly postaveny před
soud.
Jiná otázka — a ta již vlastně souvisí s druhým problémem — ovšem
je, zda je alespoň pro konkrétní časový úsek možno beze zbytku “ra
cionálně” vysvětlit formy a zaměření jednotlivých represí. Je totiž do
statečně známo, že někteří si museli odpykat poměrně vysoké tresty,
jiní byli třeba i několikrát krátkodobě vězněni bez soudu nebo pro
směšné prohřešky, a ještě jiní se podobnému osudu prozatím vyhnuli;
u někoho se téměř každoročně opakují domovní prohlídky, jiný je
pravidelně vyslýchán a sledován a ještě jiný je třeba po léta zdánlivě
ponecháván v klidu; někdo je soustavně vyháněn i z naprosto nekva
lifikovaného zaměstnání, zatímco jiný smí zastávat poměrně odpověd
nou funkci; s někým policie zachází s maximální korektností, zatímco
jiného soustavně uráží a ponižuje, ne-li něco horšího; někdo může
cestovat do zahraničí, zatímco jinému je zabraňováno i v cestě do sou
sedního města; něčí děti se bez problému dostanou na poměrně “elitní”
školy, zatímco jiným je odpíráno jakékoli vyšší vzdělání, atd. atp. —
aniž by často bylo možno nalézt nějakou souvislost mezi tímto rozdíl
ným zacházením a aktivitou, politickým zaměřením, veřejnou známostí
či typem postiženého. Prvním důvodem je nezbytnost existence výjimek:
kdykoli si na nějakou formu perzekuce stěžujeme u mezinárodních
organizací nebo kdykoli proti ní protestuje naše či zahraniční veřejnost,
mají úřady vždy po ruce alespoň několik případů, že se k takovým po
stupům vůči politickým odpůrcům neuchylují. Druhým a myslím
závažnějším důvodem je pravidlo, že není žádných pevných pravidel:
nejistota perzekuce zvyšuje pocit ohrožení a hlavně vyvolává různá
podezření, řevnivost a napětí — proč on ano a já ne, čím si to zavinil či
v čem já naopak chybuji a přeháním, jak kdo asi zaplatil policii a jak se
ta či ona skupina politicky přizpůsobila? Této taktice lze čelit jediným
účinným způsobem: být bezvýhradně solidární s obětmi represe a ne
snažit se za každou cenu pochopit podivnou logiku policejních myslí.
A s touto výhradou budiž čtena i následující část mé úvahy.
Především je nutno zaznamenat nesporná, byť číselně jen nepřímo
doložitelná fakta (úřady alarmující výsledky svých průzkumů pečlivě
tají): v posledních deseti letech v Československu pronikavě vzrostl
počet praktikujících katolíků; přitvrdily se postoje církve ve věcech
náboženské svobody, neomezované již na pouhou svobodu kultu, ale
chápané jako svoboda plného náboženského života, k němuž patří i pří
slušná míra občanské odpovědnosti; stále přibývá jednotlivců i skupin,;
kteří se jako křesťané věnují počínání, tak či onak se dotýkajícímu živo
ta společnosti. Státní moc je těmito jevy hluboce znepokojena a pocho
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pitelně přiděluje katolíkům značně zvětšený podíl z příslušného “koláče
represí”. (Pokud jde o justiční represe proti větším skupinám osob,
omezují se v posledních třech letech výhradně na katolické prostředí a
na nonkonformní mládež.)
To je ona zjevná strana mince, o níž lze těžko rozumně pochybovat.
O to pochybnější jsou však některé interpretace těchto faktů a politické
konstrukce na nich budované: že moc zde útočí proti skutečnému nepří
teli, zatímco Chartu 77 toleruje jako potenciálního spojence (např. ve
vztahu k mírovým hnutím na Západě) neboť se prý v ní poslední tři
roky projevuje posun doleva.
*
Ze se těžiště zápasu přeneslo z občan
ského na náboženské pole, že obrana lidských práv, boj za dodržování
zákonů a za jejich nápravu ztratily smysl (z toho zase jedni vyvozují,
že Charta 77 je odepsanou záležitostí, druzí bijí na poplach, že katolíci
představují hrozbu nového totalitarismu).
Zůstanu však raději při zemi a pokusím se jen upozornit na některé
další okolnosti politických represí — třeba to zároveň zproblematizuje
uvedené dalekosáhlé závěry, které pokládám za nedůvodné a tendenční.
Už samo povědomí o represích je velice zlomkovité a neúplné, což nutně
zkresluje celkový obraz. Pochopitelně je mnohem méně pravděpodob
né, že se veřejnost něco dozví o izolované skupince mladých lidí, souze
ných v odlehlém okrese pro údajnou výtržnost při hudební produkci,
než o postizích v poměrně organizovaném a propojeném katolickém
prostředí. Ale nejde jen o to, např. Svědci Jehovovi (kteří mimochodem
také prodělávají značný početní vzrůst) jsou sice výborně zorganizová
ni, prakticky však odmítají jakékoli kontakty mimo rámec své sekty:
represe proti nim zřejmě pokračují v neztenčené míře, dokážeme však
o nich informovat jen zcela výjimečně. Konečně katolíci si jednak ne
stěžují na běžnou policejní svévoli (stovky a tisíce výslechů a jiných
šikan takto projdou bez povšimnutí), jednak projevují zvláštní ostych,
kdykoli je ve hře běžná kriminalita, speciálně hospodářská. Víme o ně
kolika větších procesech s kněžími i laiky (často jde o mnohaleté tresty)
nebo se připravují: zůstává na nich mnoho nejasného, není však bohužel
* Dovolte dvě poznámky na okraj. První je čistě osobní: v roce 1984 jsem plnil
úkol mluvčího a byl jsem tehdy ostře napadán, že jsem zapříčinil posun Charty
“doprava”, prý přímo do náruče integrálních katolíků — nyní se zase dovídám,
že to bylo “doleva”, prý přímo do náruče komunistických mocipánů! Živé spo
lečenství se liší od ideologického monstra tím, že se bez jistých posunů neobejde
— ale snad by se pánové mohli dohodnout, co že jsem to vlastně způsobil. Druhá
se týká nedostatku historické poučenosti: je notoricky známo, že režimy podob
né formace jsou mnohem nelítostnější vůči “kacířům” než vůči stoupencům
zcela odlišných principů. (Za posledních 15 let si ne náhodou nejtvrdší politické
tresty odseděli nezávislý socialista Battěk, reformní komunista Šabata a trockista Uhl.)
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v našich možnostech odlišit skutečné zloděje (vždyť deklarovaná víra
není žádnou zárukou počestnosti) od těch, kdo jednali sice formálně
protizákonně, nicméně bez jakéhokoli osobního prospěchu a v přesvěd
čení o vyšší spravedlnosti, a od obětí policejně-justičního komplotu,
pronásledovaných výhradně za svou protinábožensko aktivitu (existují
jasné známky, že zde jsou zastoupeny všechny tři kategorie).
Ještě důležitější než eventuální zkreslení proporcí je otázka, za co jsou
tito katolíci postihováni. Odvážil bych se dokonce hypotézy, že různé
postihy za úspěšnou pastoraci, za účast na bohoslužbě, za svatbu v kos
tele, za modlitbu v rodinném kruhu apod. sice neustaly, nicméně pro
bíhají daleko selektivněji — ne že by se stát smířil s existencí věřících
občanů, nicméně má s nimi momentálně jiné, vážnější starosti. Ve snaze
vnést do církve rozkol začíná dokonce koketovat s těmi, o nichž se
domnívá, že by je uspokojila okleštěná svoboda kultu. Justiční i poli
cejní represe proti katolickému prostředí se v posledních letech týkají
téměř výhradně aktivit, které buď mají svou občanskou dimenzi nebo
v nichž dokonce tato dimenze převažuje: uplatňování práva společně se
ke své víře hlásit a veřejněji hlásat, různých petic a podání, kulturního
působení, nezávislého školství, činnosti mužských řeholí, jejichž legální
existenci stát neuznává, a posléze (a hlavně) šíření informací pomocí
literatury a časopisů (převážně, ne však výlučně náboženských), ať již
produkovaných samizdatem nebo získaných ze zahraničních zdrojů.
Na závěr již jen několik poznámek. Křesťané se významnou měrou
podílejí na činnosti programově bezkonfesijních, občanských aktivit,
jako je Charta 77 a VONS.
*
Jestliže se v poslední době mezi pronásle
dovanými náboženskými aktivisty jen ojediněle vyskytují signatáři
Charty 77, svědčí to spíše o tom, že někdejší “personální unii” úspěšně
nahradily vyšší formy spolupráce mezi jednotlivými nezávislými skupi
nami. Navenek (neboť některé věci je prozatím lépe smlčet) je zjevné
alespoň to, že zprávy o represích pronikají na veřejnost především díky
Chartě a VONS. Naopak k “trestným činům” náboženských aktivistů
stále častěji patří také rozšiřování materiálů těchto občanských inicia
tiv a spolupráce s nimi.

6. dubna 1986

* Příslušný průzkum nikdo nedělal, rozhodně však nepřestřelíme tvrzením, že
se třetina až polovina z 1200 signatářů Charty pokládá za věřící; z hlavy dovedu
vyjmenovat nejméně deset katolických kněží a taktéž evangelických duchov
ních, kteří Chartu podepsali.
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Diskuse
Petr Uhl otvírá diskusi nejprve ke stati Ladislava Hejdánka.
Václav Benda: Já mám dvě takové ani ne kritické výhrady, spíše jakési
doplňující připomínky ke stati Ladislava Hejdánka. Jednaje zdánlivě
podružného charakteru, ale nemělo by se snad na ni zapomínat. V tom
to textu se asi dvakrát vyskytuje slovní spojení přední signatáři Char
ty 77 resp. význační signatáři Charty 77. Toto spojení se tam pravdě
podobně vloudilo náhodou nebo z důvodů čistě technických. Ladislav
Hejdánek má samozřejmě pravdu v tom, že Charta není a nemůže být
organismem nebo organizací, fungujícím podle demokratických pravi
del nebo vůbec podle nějakých pevných pravidel. Ale jakýsi, dejme to
mu, duch demokratismu je v Chartě 77 velice hluboký, a proto přednost
nebo významnost toho kterého signatáře nezáleží třeba na jeho politic
ké minulosti, na postavení, která v minulosti zastával, anebo na jeho
kvalitách uměleckých, vědeckých či podobných, popřípadě na jeho
věku. Nýbrž naopak, že se jeho postavení v Chartě velmi přirozeným
způsobem, ale v podstatě s naprostou rovností šancí, dalo by se říci
spravedlivě, byť tato spravedlnost není formalizována, ustavuje čistě
na základě jeho aktivity a na základě jeho schopnosti také osvědčit
určitými obětmi nebo ochotou nést jistá rizika opravdovost a trvalost
své snahy. A myslím si, že mnoho lidí, dříve nebo v jiném oboru význač
ných je sice signatáři Charty, ale v tomto smyslu v ní nezaujímá vý
znamné nebo přední postavení. A naopak, mnoho lidí třeba mladých a
jinak zcela neznámých si za uplynulá léta získalo dostatečnou důvěru a
dostatečnou pozici, že mohou být počítáni k předním signatářům a
s jejich názorem se musí velmi vážně kalkulovat.
Ladislav Hejdánek: Nechápu to jako polemickou připomínku, spíše
jako věcný dodatek, protože Václav Benda závěrem připouští, že je
mezi signatáři rozdíl, že jsou takoví, kteří nedělají nic nebo téměř nic,
a jiní, kteří svou aktivitou dosáhnou toho, že patří mezi přední signa
táře. Naprosto souhlasím.
Václav Benda: Ano, je to jen doplněk.
Petr Uhl: Každý z nás, ze signatářů nebo účastníků hnutí, sám rozho
duje o tom rozdílu a sám má tu možnost se dostat, nebo tím společen
stvím být počítán, mezi přední signatáře.
Václav Benda: Sám rozhoduje o váze své osobnosti v našem spole
čenství.
Jiří Hájek: V tom je právě ten demokratický element, že.
Václav Havel: Ten demokratismus, o němž Vašek mluvil, ten v Char
tě je do jisté míry dík samotné situaci, z níž vznikla. Charta přece vznikla
vlastně z takového pocitu, že se nemůžeme nechat rozdělit na ty známé,
proto relativně hájené a pouze menším represím se těšící, a na neznámé,

22

na něž si může moc dovolit cokoliv, protože může počítat s tím, že se
jejich případy nesetkají s nějakým ohlasem nebo s nějakými projevy
mezinárodní solidarity a podobně. Když byl proces s mladými hudeb
níky (Plastic People — pozn. red.) krátce před vznikem Charty, přece
to bylo v samotné atmosféře, z níž se potom Charta zrodila. Byl v ní
tento princip nedělitelnosti svobody, že totiž jsme si všichni rovni, že
se nedělíme na ty slavnější a méně slavné, na ty zasloužilé a méně za
sloužilé, že spravedlnost by měla být opravdu slepá v tomto smyslu.
Pravděpodobně ten demokratismus má toto své, řekl bych, genetické
zdůvodnění v Chartě.
Václav Benda: Budu pokračovat druhou připomínkou k Hejdánkovu
textu. Já se domnívám, že ten text je velice dobrý a v každém případě
bez velkých změn by mohl být prezentován jako dokument Charty.
Tato snadnost převodu ovšem podle mého názoru spočívá v tom, že
tady Láďa podává cosi jako negativní teologii nebo negativní chartologii, to znamená, obecně známá respektovaná fakta, meze, důvody
k opatrnosti, které všichni sdílíme. Rád bych ovšem upozornil na to,
že v praktickém fungování i tak zvláštního organismu, jakým je Charta,
zdaleka vše nechodí podle těchto jaksi čistých a akademických pravidel
a že vlastně umění Charty přežít a stále vytvářet něco nového a stále
být platným hlasem spočívá v jakémsi umění kompromisu mezi tím, co
všichni signatáři — jeden každý i společně —jsou odhodláni zásadně
respektovat, a mezi řadou praktických kroků, které tak či onak z tohoto
pevně stanoveného rámce vybočují. Já bych tady uvedl namátkou asi
tři příklady, které souvisejí s tématem dnešní rozmluvy. První se konec
konců týká i složitosti oněch zahraničních styků či dialogu až spolu
práce s mírovými hnutími. Toto je taková půda, kde je třeba velice
jemně rozlišovat, v podstatě případ od případu, co ještě je a co již není
pro Chartu možné. Druhý příklad se týká obsazování funkce nebo úko
lu mluvčích. Pokládám za velmi naivní jakékoliv pokusy kádrovat
mluvčí podle jejich politického či náboženského nebo podobného
profilu a z toho vysuzovat posun Charty doleva, doprava nebo bůhví
kam. Nicméně zase bych nerad, aby vznikl dojem, že role mluvčích je
obsazována úplně nahodile a bez přihlédnutí k četným okolnostem,
mezi něž patří i politický i náboženský i mravní i další profil zúčastně
ných. Já si myslím, že vtip není v tom, že by se k těmto věcem nepřihlíže
lo, ale že se přihlíží k daleko složitějšímu komplexu faktorů, které vždy
vytvářejí rovnováhu uvnitř Charty. Připomněl bych kromě již zmíně
ných faktorů třeba i otázku jakési rovnoměrnosti v profesním zastoupe
ní, dále požadavek, aby netoliko muži, ale i ženy se mohly rovnoprávně
podílet na práci Charty, otázku věku, vzdělání a politických zkušeností,
aby i v tomto ohledu byla zachována jistá rovnováha. Domnívám se, že
jde o velmi složitý organismus s tolika faktory, které vstupují do hry, že
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není vhodné si vybírat víceméně nahodilé kritérium, jako je třeba
minulá politická příslušnost, a podle toho Chartu známkovat, ale že by
také nebylo vhodné tvrdit, že žádná kritéria při výběru mluvčích ne
existují nebo že vždy ti předchozí mluvčí, kteří ustavují své nástupce,
velmi odpovědně neváží situaci, aby byly dány záruky úspěšné a ne
konfliktní budoucí práce. A posléze ten slíbený třetí příklad. Tady bych
rád navázal na Havlovu stať, kde pléduje ve prospěch jakéhosi osobité
ho stylu jednotlivých dokumentů nebo individuálního projevu indivi
duálních postojů v jednotlivých dokumentech Charty oproti nějaké
čistě akademické nebo příliš rigorózní jistotě, která by se na dokumen
tech Charty vyžadovala. Já se domnívám, že to je další pole, v němž se
do jisté míry smí projevit dialektický vztah mezi chartistickou ortodoxií
a mezi chartistickou praxí (byťexistuje hranice, kterou tato praxe nesmí
překročit). Sám bych se také velice přimlouval za to, aby nebylo shle
dáváno nic pohoršujícího na tom, jestliže jeden dokument je psán
jistým jazykem, jistým stylem a jiný dokument vychází z úplně jiné
dikce a úplně jiných zkušeností, jestliže v rámci dodržování lidských
práv a respektu k nim jsou v něm osobní zkušenosti patrny — samozřej
mě také v rámci respektu k názorům a zkušenostem jiných. Ale tento
respekt má být vzájemný a tudíž i ti jiní by měli respektovat osobitý styl
a osobité zkušenosti třeba i toho jednotlivého mluvčího nebo signatáře
Charty, který ten dokument vypracoval.
Ladislav Hejdánek: Začnu poznámkou k tomu konci. Miluji námitky,
které jsou konkrétní a co možná vyostřené. Rozostřující námitky pova
žuji za nebezpečné, protože k sobě stahují podezření, že má jimi být pro
pašován nějaký kontraband. Tedy samozřejmě, že lze předpokládat, že
různé dokumenty, protože jsou připravovány různými lidmi, budou mít
osobitou dikci, odlišný jazyk, že bude možno za tím cítit a rozpoznávat
odlišné osobní zkušenosti apod. Ale ve chvíli, kdy se tento moment
postaví proti jakési nespecifikované rigidnosti nějakého “akademické
ho” a “idealizujícího” konceptu, začínám být nervózní. Po mém soudu
spočívá jistá specifičnost Charty v tom, že opravdu nějaké meze má, a
nejsou to meze dané určitým jazykem, nějakým chartistickým ptydepe,
nejsou dány ani nějakými osobními zkušenostmi, které by bylo třeba
redukovat na takové, jež jsou společné všem. Jistě tohle nemá nikdo na
mysli. Jde však o to, může-li se tématicky dokument Charty zabývat tou
či onou otázkou, aniž by bylo přesně definováno, v jaké souvislosti to je
s tím základním dokumentem, s tím základním zaměřením. K tomu
rozostřování: myslím, že má smysl vyostřování, nikoliv rozostřování.
Rozostřování je v praxi vždycky dost. Není potřeba k tomu přispívat
nějakým teoretickým zaštiťováním. Potom myslím, že nepřesné bylo
to srovnání s negativní teologií resp. negativní chartologií. Negativní
teologie spočívá v tom, že myslitelé, kteří se k tomuhle programu hlásili,
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byli přesvědčeni, že není v lidských silách formulovat pozitivní výpověď
o Bohu. Tedy, per analogiam bych já tu byl v jakési pozici toho, kdo
říká, že není v lidských silách vyjádřit nějaké pozitivní zaměření Charty.
Ne, to není pravda a neodpovídá to ani tomu textu, který jsem připravil.
Tam jsem jasně řekl, jaké pozitivní cíle si Charta vytýčila výslovně,
jaké pozitivní důsledky z toho vyplývají, jak to v dalších kontextech,
které eventuálně ani nebyly zamýšleny, může mít dalekosáhlý pozitivní
smysl do budoucna, tedy v jakési perspektivě. Čili je možno o tom pozi
tivně mluvit, není to negativní chartologie, je to veskrze pozitivní chartologie, která ovšem velice dbá na to, jaké meze si ukládá každá aktivi
ta, která má nést pečeť Charty 77. To tedy znamená také jakýkoliv
dokument nebo akt mluvčích a jaké meze dokonce musí respektovat.
Petr Uhl: Já bych to snad doplnil. Právě zdůrazňování těchto mezí a
určité rigidnosti těchto mezí vyneslo názorům Ládi Hejdánka, což chci
říci našim čtenářům a posluchačům, označení hejdánkovská ortodoxie.
Já sám jsem dost velkým příznivcem, i když ne úplně stoprocentním,
ale řekněme devadesátiprocentním přívržencem této ortodoxie. Aleje
nutno uznat, že v Chartě 77, v různých jejích kruzích, jsou lidé, kteří
mají k Chartě daleko volnější vztah a přáli by si ji, já se domnívám, že
často k jejímu nesprospěchu, použít v různých situacích jako určitého
nástroje pro cíle kulturní, politické, popřípadě jiné. To znamená, že by
kromě hájení lidských práv měla Charta plnit ještě jiné úkoly. Právě
tyto meze jsou, Václav Benda na to poukázal velmi dobře, někdy trochu
proměnlivé a v Chartě je právě hezké to, že se dost často přeme, kam ty
meze mohou jít, kam se mohou posunout. A je tady od toho Láďa Hejdánek, aby nás upozornil, že nesmíme jít příliš daleko. To je, myslím,
také v pořádku.
Václav Benda: Pokud jde o příspěvek Václava Havla, mám tady jednu
zdánlivě dílčí, nicméně svým dosahem možná zásadní připomínku. Já
samozřejmě souhlasím s tím, že Charta 77 a její usilování, a to jak v kon
krétním smyslu, tedy ve smyslu existujícího společenství lidí, tak i ve
smyslu jakéhosi chartismu, tj. jakéhosi postoje k problematice lidských
práv, k důstojnosti člověka a k určitým společenským zásadám, stojí a
musí stát mimo jakýkoliv příliš účelový politický zájem. Souhlasím
s tím, že v tomto ohledu nemůže bezvýhradně akceptovat žádnou, sebe
sympatičtější autoritu vyhraněně politického charakteru odjinud. Nic
méně v celé této jinak mně sympatické pasáži má Václav Havel včtu, že
“domnívá-li se někdo, že ďábla komunismu je třeba vymýtit a že to ne
lze jinak než pod Reaganovým vedením a že tudíž každý náznak ne
poslušnosti tomuto vedení je podporou ďábla, pak takové přesvědčení
je jeho věcí a mým dnešním úkolem mu není vysvětlovat, že si nevidí na
špičku svého demokratického nosu”. K tomu mám asi tolik: Ta část
věty, která končí slovy “takové přesvědčení je jeho věcí”, je v pořádku
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a sám bych se rozhodně v takto zjednodušené a naivní podobě k podob
nému názoru nehlásil. Nicméně se domnívám, že toto přesvědčení by
skutečně mělo zůstat věcí toho dotyčného a že se tedy Václav Havel
neoprávněně postavil do pozice soudce, který rozhoduje o tom, co v po
litice je a co v ní není demokratické.
Ladislav Hejdánek: Václav Havel tady ovšem nemluví jako mluvčí,
takže si nemusí ukládat ty meze, o kterých jsme mluvili předtím, a v tom
případě je zcela svoboden, aby posuzoval, zdali si někdo vidí či nevidí
na špičku svého nosu. Po mém soudu, nikdo nemůže toto právo Havlo
vi upřít.
Václav Havel: Měl-li bych já sám k tomu něco říci, tak já připouštím,
že touhle poznámkou jsem trochu vybočil z kontextu. To je možné. Ale
na svou obranu bych chtěl říct, že jsem nevybočil snad proto, že bych
chtěl vpašovat privátní názor na prezidenta Reagana do úvahy, která
s prezidentem Reaganem nemá nic společného, ale proto, že jsem tako
vým trošku zjednodušujícím nebo metaforickým způsobem měl na
mysli něco jiného. Totiž to, že principiálně k tomu demokratismu,
o němž Vašek mluvil a který je kdesi v podhoubí Charty a jiných nezá
vislých hnutí a že k demokracii vůbec jako takové patří, že žádná autori
ta není nepodmíněná, že není apriorní. V Americe může být prezident,
který mně může být sebesympatičtější, každý jeho čin se mně může líbit
a mohu ho bezvýhradně schvalovat, ale to vůbec neznamená, že proto
že jsem demokratem, budu věřit a apriori a bezvýhradně a vždy pod
porovat někoho, kdo je také demokrat. Já vždycky podporuji konkrétní
čin nebo konkrétní postoj, který považuji za smysluplný. Zdá se mi být
v rozporu se samotným principem, se samotnou podstatou takového
demokratického myšlení, jakoukoliv autoritu nejprve přijímat jako
autoritu a jaksi až v druhém plánu teprve ty její činy. Vždycky teprve
skrze ty činy tu autoritu podpořit nebo nepodpořit. Jde mi zde o princi
piální podmíněnost autority v demokracii. Nevím, jestli jsem to řekl
dosti srozumitelně.
Petr Uhl: Já myslím, že ano, a myslím si, že taková přímá a jedno
značná podpora nějaké autoritě je právě to černobílé vidění světa. S tím
se setkáváme jak v Československu, tak v zahraničí, a právě z toho
černobílého vidění pramení nejrůznější dohady, nespokojenosti a ne
pochopení i pokud jde o Chartu 77.
Jiří Hájek: Mně se právě tato pasáž u Václava líbila jako ilustrace
jednoho zásadního aspektu existence Charty. Já totiž myslím, že jeden
ze základních rysů smyslu Charty je v tom, že se snaží emancipovat
člověka 70. a 80. let v této zemi od všech těch možných manipulací,
kterým byl podroben a jichž se pokusil zbavit v r. 1968, kterýžto pokus
byl zmařen. Prostě osvobodit se od nadvlády určitých apriorních hesel,
určitých apriorních tezí, které ho nutí vůči čemukoliv ve světě se zařa
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dit na tu nebo onu stranu. My přece už dávno víme, že začátkem 50. let
se zdálo světové dění být absorbováno konfliktem, o kterém se mluví
jako o konfliktu mezi Západem a Východem. Dnes jsme ale už v té
situaci, kdy i hlasatelé té i oné strany uznávají existenci dalších globál
ních problémů, které se naprosto nedají do tohoto schématu rozdělené
ho světa zařadit. Já myslím, že jedním z velkých kladů Charty je právě
to, že upozorňuje jak státní moc, tak občana a veřejnost, na toto: Jsou
tady určité základní hodnoty, které se vymykají těmhle schématům a
které nesmí být manipulovány. V konkrétním případě, dal by se uvést
zase z druhé strany příklad někoho, kdo by za každou cenu chtěl dávat
pravdu Sovětskému svazu, sovětské politice. Myslím ovšem, že tito lidé
v rámci Charty nejsou.
Petr Uhl: Nejsou, ale my toto vidění známe, známe to ještě z 50. let.
Je to zase černobílé vidění. A právě proto, že máme takové zkušenosti se
stalinismem a s takovým dichotomním nazíráním na svět, tak proto je
nám natolik protivné zase opačné nazírání, tedy vlastně stejné nazírání,
ale s opačným znamínkem.
Václav Benda: Přece jenom alespoň, se značnou částí toho, co zde
bylo řečeno, především v té politické sféře, musím dosti živě nesouhla
sit. Především ani demokracie a dokonce hlavně demokracie není je
nom jakousi emancipací. Není jenom libovůlí absolutní podmíněnosti
každého souhlasu, nýbrž platí, že jakákoliv demokracie může fungovat
jedině na základě současného respektu k jistým autoritám, byť by to
byla minimálně autorita, která se tají už v tom samotném řeckém slově,
tj. autorita lidu nebo autorita většiny, byť by to byla autorita ústavy,
zákonů, základních státních institucí. Koneckonců ono kladení do
protikladu vůči Chartě pokulhává; vždyť zde před chvílí bylo velmi
důrazně řečeno, že bez jakýchkoliv výhrad a kliček se chartisté zavazují
respektovat základní prohlášení Charty, respektovat lidská práva a
jejich nedělitelnost, respektovat důstojnost člověka. V tomto je ona
autorita bezvýhradně uznávána. Není pochyby o tom, že člověk, který
by tyto základní kameny popřel a postavil by se proti nim, via facti
přestává být signatářem Charty. Jeho počínání není počínáním signanáře Charty. Totéž platí samozřejmě v té sféře politické. Jenom bych se
teď nerad dostával do polemiky s otázkou černobílého vidění světa.
Tam mají mí předřečníci asi pravdu. Řekl bych, že to rozhodně není
nejšťastnější způsob, jak žít a přežít v tomto světě a jak to učinit alespoň
poněkud odpovědně, důstojně a pravdivě. Nicméně na rozdíl od Jiřího
Hájka nevidím hlavní problém dnešního západního světa v nějakém
nedostatku emancipace, v nějaké přílišné manipulaci autoritami, nýbrž
se domnívám, že tragédie je právě v rozpadu autorit. V rozpadu jakého
koliv řádu, který by požíval obecného konsensu, neváhal bych říci
obecné úcty, a v důsledku toho potom také v masovém útěku k autori
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tám náhradním a náhražkovým. Což mohou být věci různé, od drog
až po nějaké teroristické skupiny nebo nějaká ultrazideologizovaná
hnutí, která přinášejí světu velice mnoho škody a přispívají k současné
mu rozpadu.
Ladislav Hejdánek: Já se obávám, že ta situace v diskusi, k níž došlo,
vyžaduje jakousi korekturu. Nevím, zda dosáhnu konsensu, ale přesto
to vyjádřím. Mně se už zdálo v těch formulacích Havlových a Hájko
vých, že by to potřebovalo jaksi přitvrdit, přitlačit směrem ideovým.
Jejich formulace se mi zdály příliš pragmatické na to, aby vyjádřily to,
co měli jejich autoři na mysli. Teď se to stalo úplně zřejmým po pří
spěvku Václava Bendy. Teď musím už jen znovu poukázat na to, že
meze, které jsou uloženy samotným vznikem, dosahem a cíli Charty 77,
se týkají také a právě toho, že se Charta nehlásí k žádné vnější autoritě,
nýbrž že se hlásí k respektu k lidským právům. Lidská práva nejsou
žádná autorita, jsou jen určitou formulovanou a ještě dále za formulaci
poukazující výzvou k tomu, aby žádné vnitrosvětské, zejména pak poli
tické autority, nepřekračovaly své meze. To není poukaz k nějaké další,
vyšší autoritě, na které by se signatáři Charty shodli, poněvadž právě
pokud jde o autority, každý signatář Charty drží své vlastní autority.
Na tom se nedohodneme.
Petr Uhl: Anebo vyznává antiautoritářství jako životní princip.
Ladislav Hejdánek: Ano, ano. — Tvrzení, připomínající středověké
důkazy existence Boží, že demokracie vlastně stojí a padá s uznáváním
nějaké autority, jsou po mém soudu napadnutelné a neudržitelné for
mulace: tzv. autorita lidu nikdy není autoritou poslední; autorita
většiny rovněž ne; víme, že v otázce pravdy se nehlasuje; autority, které
jsou vskutku rozhodující pro lidský život, nejsou ztotožnitelné s žád
nými politickými, kulturními ani jakýmikoli jinými autoritami, které
můžeme označit, na které můžeme poukázat.
Petr Uhi: Václav Benda mluvil o autoritě ústavy, zákonů a státu. Jest
li by ses k tomu také mohl vyjádřit. Právě v zahraničí, ale i zde, Charta
bývá často mylně interpretována jako spolek usilující o dodržování
zákonů a připomínající státu, že nedodržuje zákony a kde. Protože
znám celou řadu signatářů Charty a já mezi ně patřím, kteří jsou velmi
kritičtí jak ke konkrétním formulacím zákonů a ústavy, tak dokonce
i k principu zákonů a ústavy, rád bych, aby ses vyjádřil k Vaškově po
známce o autoritě zákonů a ústavy.
Václav Benda: Když už Ti Petr skočil do řeči, tak já si také dovolím
ještě vznést dva požadavky. Zaprvé jsi obešel onu námitku s autoritou
a závazností základního prohlášení Charty pro signatáře Charty a za
druhé jsi poněkud unfair způsobem posunul mé vyjádření. Já jsem na
začátku zdůraznil, že hovořím o politické dimenzi. Samozřejmě, o prav
dě se nehlasuje, o většině lidských záležitostí se nehlasuje. Ale o politic

28

kém jednání se — alespoň v některých zemích — hlasuje, takže můžeš
k tomu mít výhrady, ale jaksi mi to nepřeváděj na pole, o kterém já jsem
nehovořil. Já jsem hovořil o demokracii jakožto o politické demokracii,
o politické dimenzi.
Ladislav Hejdánek: Já se ovšem domnívám, že jsou důvody, pročje to
třeba opravdu převést nebo pročje třeba zavést jen širší kontext. Kdysi
jsem se pokoušel něco takového formulovat. Teď bych se k tomu vrátil.
Kdybychom chtěli přirovnávat Chartu k nějakému jinému společen
ství, zejména, kdybychom se ptali, jaké je asi formálně místo Charty
mezi politickou stranou a církví, tak mám za to, že Charta je daleko
blíže církvi než politické straně. A to z toho důvodu, že ty meze, o kte
rých jsme mluvili, jsou jen takové praktické meze v záležitostech týka
jících se právě politiky a těch společensko-politických autorit atd. Ale
kde Charta žádné meze či omezené cíle nemá a ani žádné neuznává ne
jenom pro sebe, ale ani pro žádnou autoritu vnitrosvětskou, to jsou ty
cíle, kterým Broch říká nekonečné. Charta je společenství, které má
nekonečné cíle, to jest cíle, jichž nikdy nemůže být definitivně dosaženo
a které také nikdy nemůžou být prohlášeny za dosažené, uskutečněné
nebo za totožné s nějakou danou společenskou situací. To je strašně
důležitá věc a je to ten nejzákladnější důvod, proč se Charta nemůže
s žádným, ani tím nejlepším americkým prezidentem ztotožňovat ani
s ním být naprosto konformní.
Václav Benda: Ano, to vřele souhlasím.
Ladislav Hejdánek: No a tedy v této dimenzi Charta žádné meze
nemá, neuznává, naopak Charta stojí a padá s respektem k těm neko
nečným, tedy bezmezným cílům. Ovšem nedomnívá se, že je má v kapse;
tím by popírala samu sebe. A nikdo jiný je nemá v kapse. No a teďještě
k té ústavě. Máme v základním dokumentu, že chceme dialog s reži
mem, s vládou, se státními představiteli, zkrátka s představiteli moci;
pochopitelně ten dialog by nebyl možný, kdybychom postupovali způ
sobem, který je v rozporu se zákony, které ta moc formulovala. To však
vůbec neznamená, že ty zákony považujeme za jednou provždy a defi
nitivně platné a závazné. To je určitý postup, jímž se zároveň určuje,
kde Charta vidí své praktické meze: prostě tam, kde je potřeba zákony
změnit, tak Charta nezná jiný způsob než diskusi, než dialog.
Jiří Hájek: Nehledě k tomu, že Charta už několikrát upozornila na
konkrétní potřebu změnit zákony. Já si myslím, že snad jedna věc je
důležitá v činnosti Charty. Znovu bych se chtěl vrátit, já myslím, že
Charta připomíná moci, že člověk, důstojnost člověka, jeho práva,
prostě to všechno, co osobnost a důstojnost člověka zajišťuje, že to
existuje, že to tvoří tady určité hranice proti té stálé tendenci moci mani
pulovat člověkem. Ze tato hranice musí být stále a stále hájena a že i
sebelepší, sebedokonalejší společenské zřízení bude mít tendenci změnit
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se z nástroje sloužícího člověku v jeho pána. Prostě ten problém Zauber
lehrlinga, die ich rief, die Geister, werď ich nicht mehr los! S tím, a to
v kterémkoliv sebedokonalejším zřízení, člověk bude stále zápasit, po
té stránce ti rozumím, že jaksi toho cíle nebude nikdy dosaženo. Stále
je nutno znovu a znovu to připomínat. Tím více je to nutno připomínat
tam, kde neexistují praktické zbraně obrany proti této tendenci. Proto
se Charta přihlásila ke slovu. Připomínat pořád to, že státní zřízení,
ekonomické nástroje i technika jsou jenom nástroje, které mají sloužit
člověku a které se ho nemají zmocňovat a nemají jím manipulovat.
To neznamená, abych Václavovi odpověděl, popírání určitých autorit.
Já myslím, že tady jde právě o to, že ani autorita nemá právo neomezeně
člověkem manipulovat, i sebelepší autorita musí uznat hranice, které si
sama mimochodem stanovila a které musí stále respektovat.
Václav Benda: Já bych jenom podotkl, že vše, co tady bylo v předcho
zí debatě řečeno o Chartě, jejím poslání, cílech, mezích, zhruba podepisuju. Polemika, kterou jsem zahájil, se týkala oblasti politické filo
sofie, byla vyprovokována podle mého názoru čistě politickou, to jest
s Chartou nesouvisející zmínkou v Havlově textu a navázala potom na
názory z oblasti politické filosofie, které vyslovil Václav Havel, pří
padně další. Takže v tom setrvávám na svém polemickém stanovisku,
ale samozřejmě se to netýká toho, co bylo řečeno o Chartě.
Petr Uhl: Já bych chtěl nyní uvést, že se po vzájemné dohodě vzdává
me diskuse o dalších dvou tématech, tj. represi a zahraničních stycích
Charty, a to z časových a technických důvodů. Na závěr ještě jedno
téma, o kterém chce pojednat Václav Havel.
Václav Havel: To téma, byť volně, přece jen souvisí s tím, o čem jsme
mluvili v té předchozí debatě. Já to ani neřeknu kompletně, ale před
pokládám, že mě přátelé doplní. V těch některých kritických hlasech,
které zaznívaly na adresu Charty především v exilovém tisku, s nimiž
jsme se setkali nebo na které jsme tak trochu reagovali, se často objevo
vala, někdy přímo vyslovena a někdy jen mezi řádky, výhrada vůči
Chartě v tom smyslu, že Charta jako by nebyla tou správnou, dostateč
nou a plnohodnotnou opoziční silou v Československu, ale přitom jako
by vzniku něčeho takového bránila už svou samotnou existencí. Jako
by si snad ona přisvojila právo být jakousi jedinou alternativou té
vládní moci, ale zároveň jako by si toto právo takovým lišáckým způso
bem přisvojila, že jako jediná puncovaná či legitimní opozice se té
opoziční role neujímá. Tím vlastně té moci slouží, nebo přímo přihrává,
pomáhá jí apod. Asi si nevzpomínáte na ty texty, v nichž se něco takové
ho objevilo, často mezi řádky. Myslím, že je smysluplné k takto vedené
námitce říct, že Charta principiálně především nikomu v ničem nebrání
a nikdy sama sebe nepovažovala za to nejlepší možné, za to jedině mož
né, za jedinou jaksi legitimní, správnou a smysluplnou alternativu, za
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jediný postoj hodný následování. Charta nikomu v ničem nebrání, na
opak Charta se mnohé další a dál jdoucí iniciativy pokouší podpo
rovat, otvírá různé obzory, naznačuje různé možnosti. Vytváří jakési
klima, aby se jiní vymezovali po svém a jinak. Třeba i úplně v opozici
k Chartě. Samozřejmě, pokud jde o snahy nenásilné, protože by bylo
asi v rozporu se samotnou podstatou Charty, kdyby otevírala možnosti
řekněmež násilným způsobům politického boje nebo politické konfron
tace. Ale všem těm nenásilným projevům naopak otvírá jakýmsi způ
sobem prostor, podporuje je, posiluje je. Za dobu její desetileté existen
ce lze pozorovat mnoho, např. velký rozvoj třeba v duchovním životě
nezávislého paralelního písemnictví, přednášek a vůbec určitou eman
cipaci kulturní i ve sféře toho, co je povoleno nebo co je na periferii po
voleného. Stejně tak jako určitá akcelerace náboženského sebevědomí
věřících lidí, v tom všem pravděpodobně hrálo vystoupení Charty svoji
stimulující roli. Charta je opravdu jenom jakousi takovou elementární
výzvou k občanům, aby se jako občané takříkajíc vzpamatovali, je to
takový poukaz na to, že i v těchto podmínkách jako občani můžeme
něco dělat, že to má nějaký smysl. Charta není nic víc, je to tedy jakýsi
stimul, apel, výzva. Charta samozřejmě vše další, co vzniká, vítá a vůbec
na nikoho nežárlí, že bude dělat něco jinak a lépe.
Petr Uhl: To bylo řečeno velmi hezky, zejména pro naše zahraniční
přátele.
Ladislav Hejdánek: Já bych k tomu přidal jenom maličkou poznám
ku, která jenom podtrhne, co Vašek říkal. Každá opozice, to je známá
věc, se může konstituovat jedině v tom prostoru, který je k dispozici a
už tím nějakým způsobem souvisí s onou pozicí, vůči níž se vymezuje.
V tomto smyslu každá opozice, která nechce být ničím víc než opozicí,
zůstává jen čímsi na periférii oné pozice, vůči níž se vymezuje. Po mém
soudu nesnáz tohoto typu Charta radikálně a hned na začátku překroči
la tím, že se vymezila nikoliv jako opozice, že dokonce výslovně řekla,
že nechce být opozicí. Tím způsobem tedy vytvořila novou platformu.
Petr Uhl: Dalo by se říci, že Charta je mimo-pozice.
Ladislav Hejdánek: Dalo by se říci, ale já bych to přece jen nechtěl
tak vzdávat, poněvadž bych nerad, aby nám Charta utekla do toho
“Jenseits”. Charta tím vytvořila novou pozici, vůči níž se dosavadní
“pozice” okamžitě a velmi manifestačním způsobem vymezila jako
opozice, což jenom dokumentovalo, že Charta je vskutku pozice. No a
v tomto smyslu tedy dokonce pozice s těmi nekonečnými cíli. Takže
každá konkrétnější a samozřejmě tím pádem užší aktivita, občanská
iniciativa, jakákoliv jiná, kulturní a tak, má možnost z této základny
vycházet, na ni se odvolávat, k ní se vracet a vidět v ní jakousi orientaci
pro svou vlastní činnost. Tato perspektiva, která tu předtím nebyla a
která tu teď je, je myslím daleko důležitější než formování nějaké
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efemérni pozice, nota bene v situaci, kdy by byla okamžitě likvidována.
Petr Uhl ukončil besedu a vyslovil díky besedujícím.

Charta 77 a československá opozice
Mojmír Povolný, Appleton

Blížící se výročí Charty 77 skýtá příležitost zamyslet se nad touto česko
slovenskou občanskou iniciativou. Na jedné straně jde o iniciativu, která
je ojedinělá, sui generis; na druhé straně Charta 77 zapadá do širšího hnutí
za lidská a občanská práva, které se v různých formách projevuje ve všech
komunistických státech střední a východní Evropy. Po deseti letech čin
nosti Charty 77 je možno hledat odpověď na otázku, jak Charta 77 zapadá
do teorie domácího dissentu a opozice vůči komunismu, vyhmátnout její
strategii a taktiku, zhodnotit její dopad a vliv v Československu a v zahra
ničí, posoudit reakci československého komunistického režimu na její
úsilí a uvažovat o vyhlídkách této iniciativy do budoucnosti.
Můj příspěvek k tomuto zamyšlení není ani historií Charty 77 za po
sledních deset let ani podrobnou analýzou jejích dokumentů a prohlášení.
Tuto práci již mezi jinými výtečně obstarali profesor H. Gordon Skilling
a dr. Vilém Prečan. Mnějde o širší pohled a obecnější úvahu. Kromě toho
je třeba vyzvednout, že jde o pohled zvenku, mimo hranice Charty 77 a
režimu, ve kterém působí, ale zároveň že jde o pohled angažovaný.
Charta 77 vychází ze základní téze, že není politickou opozicí a orga
nizací. Z této téze vyplývají vážné programové i pracovní důsledky a
ona také ovlivňuje postoj, který k Chartě 77 zaujímají jak ti, kdo s ní
sympatizují, tak i její kritikové. Tuto tézi ovšem nikdy nepřijal česko
slovenský komunistický režim a podle toho také proti Chartě 77 a chartistům postupuje. Proto si toto stanovisko zaslouží větší pozornosti.
Charta 77 není politickou opozicí, jestliže přijmeme definici opozice
v užším, tradičním smyslu tohoto slova, jak ho užívá klasická demo
kracie. V klasické demokracii opozice je nejen uznanou, nýbrž vítanou
a nezbytnou silou, nejen organizovanou, nýbrž institucionalizovanou a
legitimní alternativou k dané vládě, se zaručenými právy a s povinnost
mi vymezenými danou politickou kulturou.
Opozice tohoto typu je v komunistickém režimu per definitionem
vyloučena. Kdekoliv komunistická strana uchvátila moc nad státem,
vyloučila všechny alternativy a monopol veškeré, nejen politické orga
nizace, se stal nedotknutelným pilířem nastoleného systému. Komu
nistická teorie a praxe neuznává legitimitu žádné opozice. Uvnitř strany
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vylučuje opozici demokratickým centralismem; mimo stranu ji vylučuje
prostě tím, že kdokoliv stojí mimo stranu, je ipso facto vyloučen z efek
tivní účasti na veřejném životě.
Avšak opozici ani není třeba a zejména vzhledem ke komunistickému
režimu ani nelze pojímat jen v tomto úzkém smyslu. Lze také mluvit
o opozici v širším rámci, kde pak jde o postoj nebo akce organizované
nebo i spontánní skupiny lidí ať už dočasného nebo trvalého rázu, které
stojí y protikladu vůči postoji a chování držitelů moci bez ohledu na to,
zda mají nebo nemají naději je ve výkonu moci vystřídat. Posláním
takové opozice není dostat se k moci, neboť dané podmínky takovou
alternativu vylučují, nýbrž kritizovat, varovat a vychovávat, jinými
slovy vytvářet alternativní politickou kulturu v protikladu proti politické
kultuře vládní. Takto se komunistický režim dívá jako na opozici na
každý postoj a na každou akci nesoucí shora zmíněné znaky, aťje nazý
vá postoji a akcemi frakčními nebo kontrarevolučními. Tomuto soudu
ze strany československého komunistického režimu se nevyhnula přes
všechny své protesty ani Charta 77. Chartisté si jsou také vědomi, že
takto se na Chartu 77 dívá i část těch, kdo s ní sympatizují, i těch, kdo ji
kritizují.
Při posuzování této otázky je dobře si připomenout historické údobí
a okolnosti, za nichž myšlenka Charty 77 zrála a za nichž došlo k jejímu
vyhlášení. V polovině sedmdesátých let došlo ve vztazích mezi velmocemi, ale také v komunistické střední a východní Evropě k pohybu, jehož
výrazem byl ve zkratce Závěrečný akt helsinské Konference o bezpeč
nosti a spolupráci v Evropě z 1. srpna 1975; ten se odrazil v oživení
požadavků vyplývajících z tohoto aktu a adresovaných komunistickým
režimům-signatářům. Tak tomu bylo v celé střední a východní Evropě,
zejména v Polsku a v Sovětském svazu — a v Československu. I když
v Československu po různých dopisech, peticích a apelech z let 1975-76
přímým podnětem k Chartě 77 byl soud nad hudební skupinou The
Plastic People of the Universe a chartisté vynalezli svou specifickou
formu, jak se postavit na obranu zcela základních lidských práv, Charta
77 přesto časově i svým posláním zapadá do širšího středoevropského a
východoevropského dissentu.
Každá z dissidentních skupin se definovala jinak: jinak sovětské
helsinské skupiny, jinak polský KOR, jinak Charta 77. V prvním mani
festu Charty 77 se výslovně praví, že Charta 77 není základnou pro opo
ziční politickou činnost; Charta 77 se definuje jako nástroj dialogu s po
litickou a státní mocí, tudíž s komunistickou stranou a jí dosazenými
vládními orgány; k tomu chartisté připojují, co bude obsahem tohoto
dialogu: specifické porušování lidských a občanských práv, jejich
dokumentace, návrhy na řešení jednotlivých případů, hledání záruk,
zprostředkování v konfliktních situacích.
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Oba prvky této sebedefinice je třeba rozvést. Strukturálně Charta 77
nejen popírá, že je “organizací”, nýbrž ve skutečnosti žádnou organi
zaci nemá. Má na 1200 signatářů, kteří tvoří svobodné, neformální a
otevřené společenství. Hned na začátku profesor Patočka postuloval
účast na Chartě 77 jako výraz individuální mravní povinnosti vůči sobě
i druhým, pro který “není třeba žádného sdružování”. A Patočka dále:
“Úkolem Charty 77 je proto spontánní a vší závaznosti prostá solidarita
všech, kdo pochopili význam mravního smýšlení pro reální společnost
a její normální fungování.”
I když toto stanovisko bylo v Chartě 77 vzato obecně za výchozí bod
všech signatářů, již v prvním roce se mezi chartisty debatovalo o vztahu
mezi mluvčími Charty 77 a signatáři, o strukturovanější organizaci,
o vytvoření paralelních organizací, vycházejících z Charty 77 a přesto
nezávislých, a o samém kursu Charty 77. Tato debata vyplývala z pros
tého faktu, že mezi signatáři byli nekomunisté, demokratičtí socialisté,
kulturní pracovníci, osoby nábožensky zaangažované a bývalí komu
nisté. Z nich po nějakou dobu nejvíce organizováni byli bývalí komu
nisté v tak zvaném E-Klubu, který se však rozložil s úpadkem nadějí
vložených bývalými československými komunisty do eurokomunistického hnutí. Nakonec z důvodů vnitřních i vnějších si Charta 77 zacho
vala původní strukturu, i když vedle a blízko ní zároveň vyrostly para
lelní organizace a akce jako Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
(VONS), Informace o Chartě (Infoch) a do jisté míry i různé formy
samizdatu: volné společenství, za něž mluví tři mluvčí, jejichž složení je
tak vyvážené, aby v něm byli zastoupeni demokratičtí signatáři, bývalí
komunisté, signatáři nábožensky orientovaní, ženy. Dnes se Charta 77
charakterizuje jako občanská iniciativa, hnutí, společenství a Ladislav
Hejdánek dokonce předkládá, že Charta 77 má blíže k církvi než k poli
tické straně. V tomto srovnání má Hejdánek na mysli spíš cíle než
strukturu a organizaci Charty 77, ale v jistém smyslu se nepřímo vypo
řádává i s otázkou její organizace: Charta 77 ne jako církev, ale jako
sekta, kterou váže dohromady společná víra, byť je to víra v hodnoty
světské.
Tím se dostávám k druhému prvku sebedefinice Charty 77: jak se
Charta 77 definuje funkčně. Charta 77 chce vést s komunistickým re
žimem dialog o porušování lidských a občanských práv v Českosloven
sku, navrhovat nápravu a sloužit jako prostředník v případě konfliktů
týkajících se těchto práv. Zde Charta 77 vychází z jednoduchého před
pokladu: Tím, že československá komunistická vláda podepsala, rati
fikovala a ve Sbírce zákonů ze 13. října 1976jako zákon č. 120 vyhlásila
mezinárodní konvence Spojených národů o občanských a politických
právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, tyto kon
vence a spolu s nimi Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolu
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práci v Evropě se staly součástí československého právního řádu a tím
součástí práv občanů a povinností státu. Navzdory těmto mezinárodním
a konstitučním závazkům jsou tato práva v Československu porušová
na. Nejen státní moc, nýbrž každý občan nese zodpovědnost za to, aby
tyto závazky byly plněny. Tuto zodpovědnost na sebe Charta 77 bere.
Tato funkční téze Charty je založena na tom, že zákony českosloven
ského komunistického režimu jsou v souladu s mezinárodním právem
a že proto připomínat režimu jejich porušování není činnost ani politic
ká áni opoziční. Komunistická teorie i praxe lidských a občanských
práv dosvědčují, že tomu tak není, a deset let práce a zkušeností Char
ty 77 vedou ke stejnému závěru. Řečeno prostými slovy, Charta 77 má
jednu koncepci lidských práv a komunistický režim má jinou koncepci,
i když je odívají do stejné terminologie. Nejde mně o to na tomto místě
tyto dvě koncepce rozpracovávat, neboť se domnívám, že jak jejich
náplň tak hloubka rozporu mezi nimi jsou obecně známy. Jde mi o to
vyzdvihnout, že komunistický režim trvá a priori na politické interpre
taci svých závazků včetně závazků týkajících se lidských práv, že jeho
koncepce a interpretace a koncepce Charty 77 jsou navzájem v rozporu
a že proto nejen v očích režimu, nýbrž objektivně je po této stránce
činnost Charty 77 politická a opoziční.
I když tato otázka nebyla v Chartě 77 debatována, je známo, že ně
kteří chartisté jsou kritičtí nejen k porušování zákonů, nýbrž i jejich
samotné konkrétní formulaci, jak to řekl Petr Uhl a Jan Tesař, a proto
jim svým postojem a chováním oponují, zatím co jiní, jako na příklad
Ladislav Hejdánek, se domnívají, že otázku opozice může Charta 77
obejít prostě tím, že výslovně prohlásí, že opozicí nechce být.
Zabýval jsem se touto otázkou poněkud zeširoka, ne abych bral
v potaz sebedefinici Charty 77, nýbrž proto, že to, jak Charta 77 vidí
sebe samu, má důsledky pro její činnost, dopad a důslednost, a protože
to, jak se na ni dívá komunistický režim, má důsledky pro jeho postoj
vůči Chartě 77 a pro míru perzekuce, jíž je z jeho strany vystavena.
A protože jsem přesvědčen, že Charta 77 je součástí širšího proudu
v komunistické střední a východní Evropě, byťjej komunistické režimy
všemi silami fragmentují a atomizují,je zajímavé, kam do tohoto prou
du Charta 77 zapadá.
Profesor Skilling klasifikoval opozici a dissent ve střední a východní
Evropě do čtyř kategorií. První je integrální opozice, která oponuje
systému samotnému. Druhá je frakční opozice uvnitř orgánů komunis
tické strany, která reprezentuje ideologický spor, aniž by popírala sám
komunistický systém. Třetí je základní opozice, rovněž nepopírající
komunistický systém, ale oponující základnímu směru režimní politiky.
A čtvrtá je opozice specifická vůči konkrétní politice režimu. Rudolf
Tökés má v podstatě dvě kategorie: opozici a dissent mravně absolutis
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tický a opozici a dissent pragmaticky-instrumentální. První odmítá
komunistický režim in toto a PROTI němu staví nemarxistickou, ne
komunistickou a nesocialistickou alternativu; druhá kategorie je refor
mistická, založená na víře spíše než na přesvědčení, že komunistický
režim se dá zreformovat zevnitř. To je zhruba rozdíl mezi absolutistou
Solženicynem a pragmatikem Sacharovem v rané fázi jeho úsilí o nápra
vu sovětského systému.
Na první pohled je zřejmé, že Chartu 77 nelze beze zbytku vměstnat
do žádné z těchto kategorií. Deset let její činnosti vydává svědectví,
že ať už je tomu tak ze zásadních nebo praktických nebo strategických
a taktických důvodů, Charta 77 je hnutí sui generis. Charta 77 je zcela
vědomě hybrid. Už její zaměření na lidská práva, na nekonečné cíle, jak
to formuloval Ladislav Hejdánek, a na osobně mravní bázi celého hnutí
z ní dělá iniciativu mravně absolutistickou i když jen pro omezený, ale
zato centrální úsek veřejného života. Pokus o dialog s režimem, i když
jednostranný, neboť režim vede dialog s chartisty pouze za dveřmi
policejního aparátu, na druhé straně svědčí o tom, že Charta se nestaví
do integrální opozice vůči němu, neboť je si vědoma, že by v integrální
opozici byla okamžitě likvidována. A protože Charta 77 nemá možnost
ani nepřímé, nemluvě o přímé účasti na státní politice, její postavení
omezuje její aktivitu na specifické otázky, i když mnohé z nich mohou
být dalekosáhlého významu.
Není proto náhodou, že jednotliví chartisté o obecnějších otázkách
pojednávají mimo rámec Charty 77. V samizdatové a exilové literatuře
o tom svědčí celá řada esejů z pera Havlova, Hájkova, Komárkové,
Kusého, Mlynárikova, Šimečkova, Uhlova a mnoha jiných.
Z tohoto omezení, které je Chartě 77 vnuceno samou povahou a praxí
komunistického režimu a které se Charta 77 rozhodla přijmout, vyplý
vají pro Chartu 77 tyto problémy: Za prvé aby zachovala integritu
společného jmenovatele, některé základní otázky zůstávají neobjasněny.
Za druhé občas názory a vystoupení jednotlivých chartistů anebo jejich
skupin jsou mylně pokládány za stanovisko Charty 77 a Charta 77 se od
nich v zájmu svého pluralistického složení a solidarity nemůže nebo
nechce distancovat. Za třetí když se Charta 77 přece jen dostane na pole
obecnější, jak tomu bylo na příklad s dokumentem o smyslu českých
dějin, rozdílnost názorů v takových otázkách se může dotknout samé
solidarity jejích signatářů. A konečně za čtvrté: z nepochopení tohoto
sebeomezení a jeho důvodů domácí i exiloví kritici Charty 77 siji cha
rakterizují tím, že ji ztotožňují se zaměřením signatářů, které si z ní
pro tento účel vyloupnou: podle toho je pak Charta 77 hnutí socialistic
ké, reformně komunistické, intelektuální atd.
I když přijmeme postoj Charty 77, že není iniciativou politickou,
nevyhneme se otázce, jakou strategii ve svém vztahu ke komunistickému
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režimu sleduje a jaké taktiky v dialogu s ním používá. Strategie Char
ty 77 spočívá v tom, že chce komunistický režim přimět k tomu, aby
přijal a aplikoval její interpretaci lidských a občanských práv a svých
závazků, které v této věci na sebe vzal. Přitom pojem lidských a občan
ských práv, i když vychází ze základních mezinárodních dokumentů,
byl v interpretaci, které se mu dostalo v Chartě 77, podstatně rozšířen.
Tento cíl sleduje Charta 77 veřejně a podle svého soudu legálně. Komu
nistický režim ovšem tuto legalitu naprosto popírá a arbitrárně z tohoto
svého stanoviska vyvozuje důsledky pro jednotlivé chartisty. Chartu 77
samotnou se mu nepodařilo zlikvidovat. To lze vysvětlit jen tím, že hna
cí silou strategie Charty 77 je nakonec mravní imperativ, svědomí kaž
dého chartisty, které mezi Chartu 77 a komunistický režim staví ne
zdolnou hradbu. K této strategii se Charta 77 dopracovala po vážných
polemikách prvých dvou tří let své působnosti a pro kritiky Charty 77
zvenku to není dosud otázka uzavřená.
Z těchto strategických rozhodnutí vyplývá taktika Charty 77. I zde to
trvalo několik let, než se ustálil taktický postup Charty 77. Formálně
jsou jeho výrazem její dokumenty, ať už vycházejí v jakékoliv podobě.
Po formální stránce je na nich důležité to, že mluvčí Charty 77, kteří je
podepisují, za ně jménem celé Charty 77 berou zodpovědnost. Po
obsahové stránce vybírá Charta 77 pro svá veřejná vystoupení témata,
která v dané chvíli představují palčivé otázky československého veřej
ného života anebo která domácí či mezinárodní události a vývoj činí
aktuálními.
Dopad existence a činnosti Charty 77 v Československu a v zahraničí
se nedá měřit měřítky politiky konkrétních cílů. Je pravda, že v Česko
slovensku 1200 chartistů představuje početně hrstku aktivistů mezi
milióny pasivních občanů. Ale už to, že v nezávislém průzkumu součas
ného smýšlení v Československu, jehož výsledky byly uveřejněny ve
Svědectví 78 (1986), Charta 77 dostala nejvíc pozitivních odpovědí
(73.6%) ze všech osobností, hnutí a publikací, pokud jde o jejich zná
most v československé veřejnosti, potvrzuje její významnou přítomnost
v domácím společenském vědomí. Domnívám se, že se nedopouštím
hrubé chyby proti pravidlům společenského výzkumu, když z této
kvantitativní informace dedukuji, že tato známost Charty 77 má kvali
tativní důsledky — že Charta 77 ovlivňuje smýšlení lidí, i když zůstávají
pasivní, a že i když se Charta 77 tomu brání (ne bez výjimky), je jejich;
svědomím a výzvou. To ostatně nepřímo potvrzují odpovědi zmíněného
průzkumu na otázky o postoji k angažovaným lidem, o ochotě jim
pomáhat a do jisté míry i o ochotě se angažovat a obětovat. To všechno
ovšem neznamená, že podceňuji důsledky “obnoveného pořádku” pro
denní život a chování československé společnosti.
Vztah Charty 77 k zahraničí má několik aspektů. Za prvé pro cizinu
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Charta 77 reprezentuje nejvýraznější a nejartikulovanější občanskou
iniciativu v opozici vůči komunistickému režimu v Československu.
Její povětšinou nedramatické vystupování může často ujít široké veřej
nosti, ale neujde politické třídě a lidem zaangažovaným. Charta 77 je
tak trvalou připomínkou, že Československo není jeho komunistický
režim a že jsou v něm živy hodnoty křesťanské, humanitní, západní
civilizace a kultury.
Za druhé se Charta 77 od počátku pokládala za součást širšího hnutí
za lidská a občanská práva. Toto navázání se projevuje nebo projevilo
v několika formách. Schůzky a poselství vyměněná mezi Chartou 77 a
polským KOR, postoj Charty 77 k Solidaritě, podpora od sovětských
dissidentů a z maďarských kruhů představují jednu z těchto forem.
Druhou jsou akce Charty 77 u příležitosti mezinárodních jednání o lid
ských právech a základních svobodách, jako byla bělehradská a mad
ridská zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Třetí
je mírové hnutí v západní Evropě, jemuž Charta 77 několikrát výrazně
připomněla, že mír a lidská práva a základní svobodyjsou nedělitelné a
že jejich respektování je nezbytnou podmínkou jakéhokoliv míru.
Konečně jde o akce v konkrétních konfliktních situacích, kde Charta 77
aplikuje avé apriorní měřítko a zároveň ústy Jiřího Hájka připouští, že
je chartistům jasno, že jejich “informovanost je omezená a že ne vždy
(jsme) schopni a (můžeme) se k těmto jevům vyslovit na odpovídající
adresu tak, aby to mělo pozitivní výsledek”. Jakkoliv se tomu Charta 77
brání, v několika takových případech zanechalo její vystoupení dojem,
že navzdory své vlastní československé zkušenosti pod tím, co vyhla
šuje za autoritu pravdy, přehlíží rozdíly mezi zaangažovanými silami a
není dost citlivá k jejich rozdílným citům.
Deset let existence a aktivity Charty 77 poznamenalo českosloven
skou skutečnost jako žádné jiné hnutí od roku 1986 snad jen s výjimkou
hnutí náboženského. Na dohlednou dobu Charta 77 zůstane občanskou
iniciativou, jak ji známe dnes. Její budoucnost závisí na několika fakto
rech.
Komunistický režim byl dosud k chartistům bezohledný a není
pochyby, je jejich perzekuce omezila okruh, do něhož by byla mohla
Charta 77 zasáhnout a se rozšířit. Přitom se ale režimu nepodařilo
Chartu 77 zlikvidovat. Jeho další postup je těžko předvídat. Jeho
struktura, ideologie a pojetí moci vylučují, že by ve státě strpěl horizon
tální, na něm nezávislou skupinu, ať se definuje jakkoliv. Dokud se
Charta 77 takto nevyprofiluje, komunistický režim nesáhne k nejdras
tičtějším zbraním likvidace, jak je známe z historie komunistického
vládnutí.
Avšak československý komunistický režim zejména ve svém dnešním
složení není autonomní. Proto mnoho z jeho postoje vůči Chartě 77
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bude záviset na sovětském vedení. Sovětský režim byl tvrdší k vlastním
hnutím za lidská práva než je režim československý. Zůstává otázkou,
zdali a z jakých důvodů Sověti přinutí československý komunistický
režim k podobnému postupu anebo zdali československý komunistický
režim dokáže mít větší imaginaci a více odvahy, jak se vypořádat
s problémy, které mu Charta 77 předkládá.
Budoucnost Charty 77 však nezávisí jen na tom, jak vůči ní bude
postupovat komunistický režim. Režim počítá s tím, že se mu nakonec
podaří Chartu 77 absolutně odizolovat od české a slovenské společnosti
tím, že na jedné straně prokáže, že její činnost je bezvýsledná a bez
výhledná (jak se to podobně snaží namluvit polskému podzemí ministr
vnitra generál Czeslaw Klisczak, když na ně apeluje: “Dost této hry,
této konspirace bez perspektivy.”) a na druhé straně že právě tímto
způsobem zdecimuje její personální základnu. Aby se mu to podařilo,
na to by muselo dojít v politické kultuře české a slovenské společnosti
k ještě daleko hlubším a dalekosáhlejším změnám, než k jakým došlo
dosud.
Československá společnost zůstává rozdělena na vládnoucí a ovláda
né, na úzkou skupinu komunistického aparátu a na milióny občanů
mimo jiné také právě proto, že aparát komunistické moci a velká větši
na československé společnosti mají podstatně rozdílnou politickou kul
turu. Nechci zde tyto rozdíly rozvádět, ale kdyby tomu tak nebylo, proč
by se musel komunistický aparát v Československu opírat o bezpeč
nostní aparát už celých čtyřicet let? Ze nekomunistická politická kul
tura širokých vrstev československého lidu je zároveň neaktivizována,
je jiná otázka a její pasivita je pro ni a pro naše národy nebezpečná.
Charta 77, která této kultuře dává veřejný a aktivní výraz, má však
v této politické kultuře širokých vrstev dosud zázemí, kterému věří.
Nevím, jak by tomu bylo s Chartou 77, kdyby tuto víru neměla. A ne
vím, jaká by byla budoucnost této politické kultury, kdyby neměla
Chartu 77.
Z této perspektivy se domnívám, že to nejlepší, co českoslovenští
exulanti mohou ve svém vztahu k Chartě 77 udělat, je respektovat její
nezávislost, podporovat ji ve vědomí, že i v československém exilu má
své zázemí; vyměňovat si s ní názory nejen důstojně, ale ve vzájemné
důvěře, že naše úsilí doma i v cizině má společného jmenovatele; a ko
nečně pomáhat všemi prostředky, které máme, uchránit, pěstovat a
rozvinout v Československu občanské ctnosti soukromé i veřejné, které
budou nezbytnou podmínkou obrození a osvobození Čechů a Slováků.
Karel Pecka napsal v závěru jedné ze svých Malostranských humore
sek pod titulem “Dopis Josefu K.”: “... vážený pane Josefe K., příteli,
my ten proces musíme vyhrát. Ne že by kdokoliv z nás nemohl skončit
podobně jako vy ve Strahovském lomu. Ale nikdo jiný ho vyhrát ne
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může a my ho musíme vyhrát i za ty, kteří se mýlí v tom, že ho vedou,
zatím co, aniž to tuší, proces je veden souběžně proti nim. Čeká nás
mnoho práce, zmáháme těžký úkol, a někdy z této tíhy padne i sklíče
nost do našich duší.”
Na všechny z nás dopadá tíha osudu naší země, ale není nás mnoho,
na koho dopadá tak těžce jako na dvanáct set chartistů, kteří se proti
němu postavili v Československu.

O Chartě, exilu, válce a míru
Jaroslav Krejčí, Lancaster

Myslím, že to byl dobrý nápad, když se pět chartistů ve snaze objasnit
krajanům, žijícím mimo vlast, smysl svého snažení a strukturu Charty 77
obrátilo na Společnost pro vědy a umění. I tato společnost je útvarem
nepolitickým; nepolitickým v obvyklém slova smyslu, nikoli ve zkreslení,
které tomuto pojmu dávají totalitní režimy. V nepolitičnosti je tedy shoda
mezi oběma a obě se shodně dostávají do politického světla jen ve vztahu
k politickému směru, který si osobuje výlučné právo vládnout.
Nepolitičnost organizace či útvaru ovšem nevylučujepolitičnost ve stra
nickém slova smyslu u jednotlivých členů. V tom my v exilu máme jistou
výhodu. Můžeme být členy Společnosti pro vědy a umění (SVU) a součas
ně též členy nějaké politické organizace. Obojí mají svá shromáždění a své
časopisy, takže je zřejmé, kde a v jaké funkci kdo mluví nebo píše. Ve
vlasti je to mnohem těžší, protože existenční podmínky nedovolují tak
zřetelné rozhraničení.
Jinak je tu však podstatný rozdíl v poslání těchto dvou útvarů. Doma jde
v první řadě o duchovní uvolnění a o humanizaci právní praxe a právního
řádu, k nimž se vláda zavázala mezinárodní smlouvou, v exilu jde o zacho
vání a rozvoj národní kultury v její plné šíři neokleštěné cenzurou svobod
ného bádání a uměleckého projevu. Tyto cíle samozřejmě nejsou proti
chůdné, vyplývají jen z různosti podmínek.
Poněkud jiná je otázka politického spektra SVU a signatářů Charty.
Představitelé SVU v této funkci zásadně politicky nevystupují, pěstují
politiku kulturní, celonárodní a ne politiku stranickou. O většině členů
SVU se ani neví, mají-li jakou politickou příslušnost. Politikové par
excellence si našli uplatnění jinde a příležitostí jim k tomu nechybí.
Naproti tomu v podmínkách, v nichž působí Charta, není, pokud to
mohu posoudit, tolik příležitostí k organizačně diferencovaným disku
sím a projevům, takže více vyhraněné politické stanovisko si hůře nalé
zá svou vlastní základnu.
Kromě toho je tu několik oblastí, v nichž se Charta dostala do styku
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s organizacemi a hnutími v západní Evropě a k činnosti některých z nich
je většina exilu značně skeptická. Veřejné vystoupení chartistů ve pro
spěch některých hnutí nebo režimů mimo Evropu působilo také kontro
verzně. Tyto okolnosti daly podnět ke kritickým hlasům, na něž beseda
chartistů, zde otištěná, na několika místech reaguje.
Pokusím se objasnit některé body této kritiky. Zdaleka si nečiním
nárok ha úplnost; jde mi o otázky, které pokládám pro náš dialog za
klíčové. Pomíjím přitom vyložené nesmysly jako že by Charta 77 byla
nástrojem komunistického režimu nebo že by svou samotnou existencí
bránila vytvoření dostatečné a plnohodnotné opoziční síly ve vlasti.
Neodůvodněnost této výtky je zřejmá a Havel také na ni dává pádnou
odpověď. Copak nějaké sdružení bez donucovací moci může překážet
utvoření jiného sdružení? Ostatně skutečnost sama tuto výtku popírá.
Kromě toho kritikové zvenku někdy neberou zřetel na rozdílnost pod
mínek v jednotlivých zemích východní části střední Evropy. Slovní
radikalismus ze závětří je taky mnohem snazší než jakékoli nekonformní
projevy tam, kde jde do tuhého.
Nejprve bych však rád řekl několik slov k vymezení demokratického
spektra, na něž jsme všichni citliví. Pokud Charta uvnitř své struktury
respektuje všechny názorové odstíny (a nemám důvodu se domnívat
opak), nemyslím, že bychom se měli nějak zvlášť vzrušovat názorovými
posuny uvnitř pluralitního rámce. Souhlasím s Bendou, že živé spole
čenství se bez takových posunů neobejde; dovedu si taky představit, že
k takovým posunům může docházet z čistě vnějších příčin, tj. když se
stane aktuální jiná problematika.
Co však může dát podnět k znepokojení, je manifestačně zaujaté
stanovisko ve prospěch něčeho, co někde ve světě porušuje rámec
demokratického pluralismu, který se také zdá být základním principem
Charty. Jsem si vědom toho, že tato otázka může mít v zemích postrá
dajících demokratickou tradici jinou příchuť; než nicméně jí chci v této
souvislosti vzpomenout, protože vyloučení některých politických stran
z demokratické soutěže bylo i u nás prvním krokem k likvidaci demo
kracie vůbec.
Souvisí to úzce s otázkou lidských práv. Jistě k nim patří nejen nej
různější svobody občanské a politické, ale také právo na slušnou životní
existenci. A míra zaručení těchto dvou druhů lidských práv nemusí
být vždy stejná. Jsou země, a jako příklad mohou být uvedeny země
skandinávské, kde míra obojího je vpravdě úctyhodná. Jsou však země,
kterým jedno nebo druhé nebo dokonce obojí zaručení zcela chybí.
Spory a boje, k nimž tam dochází, jsou zpravidla motivovány obojími
hledisky a fronty zápasu o slušnou existenci a o občanská práva se na
vzájem prolínají. V takovém případě jsou zastánci lidských práv často
na rozpacích, na co klást větší důraz, čemu dát přednost. V praxi se
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toto dilema může zúžit na otázku, zda podpořit více pozemkovou refor
mu a sociální vyrovnání nebo politické svobody a svobodné volby.
V takovém případě se pozorovatel zpravidla orientuje buď na základě
znalosti konkrétní situace nebo podle svého ideologického zaměření.
Myslím, že na tuto situaci naráží Hejdánek, když říká, že se “Charta
nehlásí k žádné vnější autoritě, nýbrž že se hlásí k respektu k lidským
právům”, a dodává, že se každý signatář Charty drží své vlastní autority
a na společné že se nedohodnou. Jestliže za Hejdánkovo slovo autorita
dosadíme slovo “ideologické nebo zájmové preference”, pak máme
vysvětlení pro situace, v nichž se signatáři Charty budou rozcházet
v hodnocení různých událostí a jednotlivci budou zaujímat různá nebo
i protichůdná stanoviska ke sporům ve světě probíhajícím.
Co však se mi zdá překračovat tento rámec je to, že někteří pokládají
za vhodné, ze vzdálenosti a za podmínek, které jim znemožňují potřeb
nou znalost konkrétní situace, veřejně deklarovat svou podporu pro
některé režimy (mám na mysli Nikaraguu), i když je dosti dokladů
o tom, že jejich pojetí demokracie a lidských práv se neshoduje s poje
tím, k němuž nás přivedla československá zkušenost.
Ale nechci tady rozebírat věci minulé. Možná, že šlo o jeden takový
“úlet”, jak to říká Havel. Jde mi spíš o to, přispět diskusí k tomu, aby
chom se my všichni, jak chartisté, tak my v exilu, dostali k objektivněj
šímu, pronikavějšímu pochopení světových událostí a dějinného vývo
je. Osud našeho národa byl za posledních 70 let tak úzce spjat s kon
stelací politických sil ve světě a jejím vývojem, že si lze těžko představit,
že by v dohledné budoucnosti tomu mohlo být jinak. Nemůžeme si
dovolit ani ulpívání na ideologicky podmíněných stereotypech, ani
podléhání módním klišé, která vyznávají hnutí, u nichž rozčilení nabylo
převahy nad rozvahou.
Začnu s tím, co přinesli do diskuse chartisté sami a co se týká základ
ního problému světa. Hájek jej vidí ve stavu nebezpečí, které vzniká
z manipulace vojensko-politickými mašinériemi. Obranu proti tomuto
nebezpečí vidí v nezávislém mírovém hnutí, v protestech proti hroma
dění dalších zbraní hromadného ničení v určitých oblastech, zemích a
zejména ve střední Evropě. Poněvadž západní mírová hnutí —jak dále
uvádí Hájek — nenacházejí v sovětské sféře Evropy partnery k svobod
nému dialogu, obracejí se za tím účelem na Chartu, která však za pod
mínku mírové politiky každého státu považuje plné respektování lid
ských práv a základních svobod a která upozorňuje na potřebu vzít za
slovo všechny vlády — signatáře Helsinské dohody.
Naproti tomu Benda nevidí hlavní problém dnešního západního
světa v nějakém nedostatku emancipace, v nějaké přílišné manipulaci
autoritami, nýbrž právě v rozpadu autorit. V rozpadu jakéhokoliv řádu,
který by požíval obecného konsensu, ba obecné úcty, a v důsledku toho
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potom také v masovém útěku k autoritám náhradním a náhražkovým.
To mohou být — jak dále rozvádí Benda — věci různé, od drog až po
nějaké teroristické skupiny nebo nějaká ultrazideologizovaná hnutí,
která přinášejí světu velice mnoho škody a přispívají k současnému
rozpadu.
Žiju na Západě už dost dlouho (a nikoli jako cizinec) a musím říci,
že Benda vidí zdejší situaci mnohem pronikavěji. I když Bendova for
mulace problém zobecňuje nad rámec skutečného rozsahu těchto zjevů,
přece jen vystihuje pravou podstatu nesnází Západu, které mají tenden
ci narůstat. Ty tzv. vojensko-politické mašinérie už dávno pozbyly svou
manipulační potenci, pokud ji kdy vůbec měly v takovém rozsahu a
pokud celá tato téze nebyla z velké části ideologické klišé, které mělo
snímat hříchy z mas, ovládaných duchem bojovného nacionalismu.
(Mimochodem, byli to především historikové a básníci, kteří takový
nacionalismus ideově živili.) Kdo sledoval válku ve Vietnamu, nemohl
nevidět, jak neslavně skončil podnik této vojensko-politické mašinérie,
a to jak ztrátou věrohodnosti doma (to nejprve), tak porážkou na bo
jišti.
Vojensko-politické režimy v Evropě patří minulosti (Polsko je poně
kud jiný případ) a i v Latinské Americe převládá tendence k obnově či
upevnění civilních vlád. Svým manipulačním potenciálem a intenzitou
dozoru zůstávají vojensko-politické režimy daleko za ideologickopolitickými režimy komunistického typu.
K tomu je třeba dodat, že v poslední době mírová a antinukleární
hnutí v některých západních zemích začala svými projevy zatlačovat
zastánce účinných vojenských opatření do defenzívy. A o výsledné poli
tice rozhodují v parlamentních demokraciích konec konců voliči.
Jestliže mnozí západní politikové obhajují a nadále doporučují
jaderné vyzbrojení, není to proto, že by se dali manipulovat nějakým
vojensko-industriálním komplexem, jak to hlásají “rudé” teroristické
skupiny v Západním Německu, Francii, Belgii apod., dychtivé společ
nost manipulovat svým způsobem, ale protože uvažují zhruba takto:
Války dosud vznikaly z protichůdných zájmů jednotlivých států,
přesněji řečeno jejich představitelů. Tito zpravidla válku riskují, když
mají jakous takous vyhlídku na úspěch. Válce se vyhýbají ti, kteří jsou si
vědomi své slabosti a mohou předpokládat svou porážku. Aby k válce
vůbec nedošlo, musí obě strany buď válku nechtít nebo předpokládat
její nepříznivý výsledek. Prvá pohnutka je možná mezi státy, které ne
mají žádné, potenciálně konfliktní, styčné pole (zejména jsou-li od
sebe daleko nebo už dávno vyřešily své hraniční problémy) nebo mezi
státy, jejichž představitelé se shodli na tom, že mají společné zájmy,
a k tomu dopomáhají společné rysy v jejich kultuře a vjejich politickém
režimu. Druhá pohnutka, strach z války, může působit na obě strany
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jen tehdy, jestliže mají takové zbraně, že by jejich použití znamenalo
pohromu pro obě strany, že by prakticky nikdo nebyl vítězem. A právě
do takové situace jsme se poprvé v dějinách dostali v důsledku atomo
vých zbraní. Poprvé v dějinách se stal strach i z vítězné války faktorem
mezinárodní politiky. A ten i po mém soudu podstatně přispěl k tomu,
že dosud nevypukla, a jak věřím, také nevypukne třetí světová válka.
Přibližná rovnováha atomových zbraní umocněná rovnováhou
strachu působí především ve vztahu tzv. supervelmocí a jejich vojen
ských bloků. Národy v ostatních částech světa nepociťují podobnou
zábranu. Ať už proto, že jejich válečnický duch ještě nepohasl, nebo
proto, že ještě nemají, a to na obou stranách konfliktu, v dostatečném
množství a kapacitě jaderné zbraně, jejich ochota řešit své spory válkou
nikterak neochabla. I když supervelmoci mají v těchto sporech a válkách
své zájmy, vyhýbají se přímému zásahu. Spokojují se dodáváním zbra
ní, posíláním expertů, popřípadě nasazením “dobrovolníků”; v tomto
směru je Kuba hlavní aktivum Sovětského svazu.
Často však slýcháme o nebezpečí náhodného rozpoutání atomové
války. Někdo neodpovědně někde stiskne knoflík a pandaemonium se
rozpoutá samo. Riziko takového činu však po mém soudu předpokládá
jiný vztah mezi supervelmocemi než jaký se vyvinul po Stalinově smrti.
Obě si dávají dobrý pozor, aby k takové náhodě nedošlo, pečlivě zkou
mají pohyby protivníka a často se i předem informují o svých krocích,
které by mohly vyvolat ozbrojenou reakci. Zdá se mi, že obě strany
hrají spíše složitou šachovou hru, v níž rozsah atomového zbrojení je
vysoce hodnotnou figurou, která se drží v pohotovosti, aby ostatní
pohyby ve hře nevybočily z mezí okrajových utkání, která většinou
probíhají v tzv. Třetím světě.
Sovětský svaz v tom má zřejmou výhodu, protože má kontinuitu
jednotného vedení, které mu umožňuje systematičtější zahraniční
politiku. Jeho vojensko-industriální komplex je integrován do politické
struktury. Koncentrace veškeré moci na vrcholu mocenské pyramidy a
rozsah mocenského dozoru nad společností a jednotlivci nedovoluje
vychýlení celých složek společnosti z vládní politické linie, jak jsme
toho svědky na Západě. Kromě toho všechny státy, které jsou spojenci
Sovětského svazu, jsou pod jeho účinnou kontrolou. Oficiální mírová
hnutí ve všech těchto zemích rovněž podléhají takové kontrole.
Přes všechny tyto výhody je však sovětská zahraniční politika velmi
opatrná, základní tendence je vyhýbat se riskantním podnikům. Proto
se nedomnívám, že by Sovětský svaz zamýšlel učinit něco, co by přispělo
k riziku atomové války. Zatím to byly jen lokální korejská válka, ku
bánská zápletka a nynější vojenská akce v Afghánistánu, kde se So
větské vedení přepočítalo. Leč ani korejská válka, ani zmařený pokus
o umístění sovětských odpalovacích ramp na Kubě neskončily zmenše
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ním komunistické domény. Afghánistán taky na to nevypadá. Jinak je
to většinou soutěžení o sféry vlivu, v nichž Sovětský svaz počítá s mož
nou proměnlivostí. A to do značné míry platí i o vojenských základ
nách.
Na rozdíl od Sovětského svazu Spojené státy nemají ani pevné vedení
ani poslušné a zajištěné spojence. Jejich spojenci sledují v mnoha smě
rech své vlastní zájmy a je to především obava z dalšího možného posu
nu sovětské sféry na západ, která je přiměla přijmout americký atomo
vý deštník. Kdo zná teorii i praxi marxismu-leninismu, nemůže tuto
obavu pokládat za neoprávněnou. Někteří západní politikové se však
teď domnívají, že přítomnost atomových zbraní na jejich území je ohro
žuje více než cokoli jiného. Antinukleární hnutí na Západě žádají pře
devším odstranění těchto zbraní ze svého území, aniž se blíže pokoušejí
řešit celý komplex okolností, které mohou vést k zachování míru. Není
bez zajímavosti připomenout, že tato hnutí nalézají nejméně ohlasu ve
Francii, zemi, s níž by Sovětský svaz nejraději udržoval speciální přá
telský vztah.
Střídání prezidentů a vlád v demokratických státech, jakkoli v mno
ha směrech blahodárné pro občany příslušných zemí, taky není příznivé
soustavné zahraniční politice. Kdekdo si osobuje do těchto záležitostí
zasahovat a výsledkem jsou často radikální obraty v branné politice.
Sovětský svaz samozřejmě všech těchto nevýhod Západu využívá ve
své diplomaticko-psychologické strategii. Jakmile by se jednou západní
státy jednostranně vzdaly svých atomových zbraní (nedovedu si před
stavit, že by Charta nebo jiné podobné neoficiální hnutí v zemích ovlá
daných komunisty dosáhly něčeho podobného), byla by rovnováha
strachu porušena a z “šachové hry” supervelmocí by byl odstraněn
rámec, který sovětské strategii nedovoluje přerůst do přímého nátlaku
zdůrazněného převahou konvenčních zbraní.
V takovém případě ti ze západních socialistů, kteří dostatečně ne
nahlédli, jak se komunisté dostali k moci v jiných zemích, nebo kteří se
domnívají, že by se u nich vzájemný poměr sil utvářel jinak, by mohli
být ochotni k novým setkáním s komunisty. V rámci nějaké té lidové
fronty by však postupně narůstaly protiklady a je otázka, zda by se
eventuální střetnutí mohlo odehrávat bez katalyzačního působení
Velkého bratra, jehož oficiální mírová hnutí by věrně stála za jeho
zahraniční “třídní” politikou.
Jiná je však možnost, že v západních zemích zesílí ostražitost vůči
komunistické perspektivě nastolit všude “reálný socialismus”, zvláště
když tento společenský systém bude čím dále tím méně atraktivní i pro
rozvojové země. Západní vlády pak nadále budou kooperovat na udrže
ní svého odstrašovacího potenciálu až do doby, kdy se situace ve světě
nějak podstatně změní.
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Dovedu si pak představit následující scenàrio: Rovnováha strachu
potrvá až do doby, kdy problémy zcela jiného druhu zastíní systémový
protiklad Západ-Východ. Za poslední desetiletí se narůstání nové pro
blematiky podstatně urychlilo a zasáhlo různé okruhy lidského života.
Ničení přírody, která tvoří nezbytné podmínky k zdravému životu —
mimochodem ne zcela nový zjev v dějinách lidstva — nabylo alarmující
ho rozsahu. Pochopitelně k hlasitému zvonění na poplach mohlo dojít
jen ve svobodné části světa, ale to neznamená, že by svět, kde se na
poplach zvonit nesmí, byl ekologických pohrom ušetřen. Zdá se, že jsou
to právě tyto pohromy, které začaly prolamovat krunýř, jímž se sovět
ské vedení zaštítilo proti jakékoli kritice.
Jestliže k tomu připočteme zhoršování demografické bilance, které
postihuje především slovanské obyvatelstvo Sovětského svazu, a různé
nešvary jako alkoholismus a požívání drog, které by se podle teorie
neměly vyskytovat v rozvité socialistické společnosti, pak shledáváme,
že i v Sovětském svazu se objevují příznaky jevů, které podlamují jeho
pracovní i bojovou morálku.
S touto situací kontrastuje růst světa jižního od Latinské Ameriky
přes Afriku, Střední Východ, Jižní Asii a Dálný Východ. Tento růst je
zatím ve svém celku převážně populační, některé oblasti se však už
vyznačují i rychlým růstem ekonomickým a nedá se předpokládat, že by
se tento vývoj v dohledné době nepromítl také do oblasti vojenské.
Tuto novou skutečnost budou muset vzít na vědomí mocenské elity
jak v Sovětském svazu tak ve Spojených státech. A bude záležet na
intenzitě jejich nového strachu, zda se dohodnou na odbourání svých
atomových zbraní nebo zda dají přednost jejich uchování pro případ
hrozby odjinud.
A tak bude zájem o Evropu vystřídán jinými problémy. Rizikové
pásmo už nebude na Labi nebo na Dunaji, ale někde na Amu Darji nebo
na Bajkalu a na Rio Grande del Norte nebo v Karibském moři. A tady
se otevře nový prostor pro Chartu, pokud do té doby Československo
nezachvátí nějaká ta stalinoidní recidiva. Ostatně i bez nijak to vyklá
dá Benda, je situace Charty značně prekérní.
To mě přivádí k další myšlence — k úvaze o sovětské politice vůči sa
telitům. Myslím, že sovětské vedení bere stále více v úvahu rozdíly
v národní povaze a společenských podmínkách zemí, které se mu poda
řilo začlenit do svého bloku. Stalin už sice taky dovedl diferencovat
podle toho, jak se mu který národ zdál být poddajný, ale to byly jen
málo znatelné rozdíly. V současné době to na mě dělá dojem, že se so
větské vedení rozhodlo zkoušet v satelitech různé metody, zejména
pokud jde o ekonomickou a kulturní politiku. Jednotlivé země východně-střední Evropy se tak stávají jakýmisi laboratořemi sovětského
sociálního inženýrství.
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V Maďarsku se zkouší meze ekonomické reformy: jak daleko lze při
pustit tržní vztahy, aniž se tím narušil všeobsáhlý mocenský monopol
komunistické strany. S tím souvisí i zkoumání sociálního dopadu větší
důchodové diferenciace vyplývající z potřeby účinnějších ekonomických
podnětů, jakož i podstatné pootevření západní hranice. Domácí inicia
tivě se tu ponechává poměrně široké pole uplatnění.
Ve Východním Německu se zkouší možnost zahraniční podpory (po
moci z tábora protivníků) pro vylepšení a upevnění vlastního režimu.
Německá spolková republika, která se cítí spoluzodpovědná za osud
všech Němců, jak západních tak východních, za tuto odpovědnost také
platí. Za humanitní ústupky NDR vlastním občanům (větší kvóta cest
na Západ, propuštění politických vězňů, vystěhování apod.) poskytuje
vláda NSR Východnímu Německu bezúročný úvěr a obchodní výhody,
jakých jinak požívají jen státy Evropského hospodářského společen
ství, jakož i přímé platby. Jak se dovídám z britského tisku (The Times
z 10. 12. 1986), bylo od roku 1963 do konce roku 1985 tímto způsobem
vykoupeno na 25.000 osob za částku odpovídající 900 miliónům liber.
Kromě toho, aby se čelilo západnímu vlivu, se v NDR více pěstuje
ohled na národní tradici. Tak např. Luther, který byl donedávna ofi
ciálně pokládán za přisluhovače feudálů, byl přehodnocen na pokro
kového činitele. Podobně se zlepšuje názor na Bedřicha Velikého a
Bismarcka. Z téhož důvodu zde také církve (jde převážně o církev
evangelickou) mají větší možnosti působení než v Československu.
Propagační hodnota někdy stojí za cenu nějaké té menší liberalizace.
Z našich sousedů se jen Polsko vymyká z rámce, v němž je Sovětům
možno volně určit podmínky experimentu. Poláci byli schopni ujmout
se iniciativy natolik, že Sovětský svaz musel připustit zcela neortodoxní
metody k jejich udržení v mezích, za něž komunistický režim nemůže
jít. Způsob experimentu byl sovětskému vedení vnucen tím, že Poláci
jsou příliš velké a kompaktní těleso a jejich vztah k Rusům se už dlou
hou dobu vyznačoval nedůvěrou a neochotou přizpůsobit se.
S ohledem na Československo se zdá převládat obava z možné recidi
vy Pražského jara. Nebezpečí se tu jeví především jednak od vlastních
straníků (za tím účelem byla KSČ důkladně pročištěna), jednak od
intelektuálů, kteří si už dříve získali jméno a mají, ať už doma nebo
v zahraničí, nějaký vliv. Protože od stalinských metod bylo už v podsta
tě upuštěno, hledá se cesta, jak zacházet s tzv. disidenty — a vzrůstající
mírou s těmi, kteří chtějí žít podle svého náboženského přesvědčení.
Jak popsal ve svém příspěvku Benda, jde v podstatě o izolaci Charty
či jakéhokoli jiného dissentu dalekosáhlým zastrašováním potenciál
ních sympatizantů a pronásledováním především méně známých signa
tářů Charty. Účinek těchto metod je zvyšován nepravidelností postihu
a nevysvětlitelnou diferenciací postihu jednotlivých osob. K tomu lze
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jen dodat, že tak lze např. v cizině vytvořit dojem, že v Československu
je přece jen jakási svoboda dissentu, aniž by se jeho vliv rozšířil na po
četnější vrstvy obyvatelstva. Jde o pokus vyloupnout chartisty z jejich
přirozeného zázemí a oddělit je od něho novým typem opony.
Havel v závěru diskuse poukazuje na to, že Chartě se daří vytvářet
společenské klima, které umožňuje také artikulaci jiných hnutí; zdů
razňuje hlavně velký rozvoj nezávislého písemnictví, jakož i nábožen
ského sebevědomí, a uzavírá, že v tom všem pravděpodobně hrálo
vystoupení Charty stimulující roli.
Nepochybuji o tom, že Charta statečností svých signatářů a mluvčích
působila povzbudivě, ale předpokládám, že tu byl i stimulus opačný:
posilování pozice Charty v důsledku rozvoje písemnictví a náboženské
ho sebevědomí. Jednotlivé faktory společenského klimatu jsou jako
spojité nádoby nebo spíše jako silové pole, kde se impulsy násobí.
Názorová rozmanitost a diskuse je solí těchto impulsů.

Na dvou osách
Karel Hrubý, Basilej
Besedu Charty 77 chápu jako výzvu k vzájemnému kladení otázek a vy
světlování těch bodů, kde se projevují diference nebo kde jedna strana se
domnívá, že je druhou stranou nepřesně nebo dokonce mylně chápána. A že
jde tedy o to, abychom se postupně — právě v diskusi přátel— dopracovali
většího vzájemného porozumění. V tom smyslu píšu i tento příspěvek: jde
mi hlavně o vysvětlení toho, v čem mohou být zcela přirozeně rozdíly v po
hledu a hodnocení, aniž se za nimi musí hledat nepochopení nebo kritika.
Hned úvodem jmenuje Václav Havel základní omyl, kterého se
dopouštějí různí kritici Charty 77 od samého jejího vzniku: totiž dom
nění, že Charta je hnutí politické, že je nějakou programově opoziční
institucí. Úsilí o vymýcení tohoto “předsudku” se pak vine celou disku
sí, takže vzniká dojem, že hlavní tézí besedy je ukázat, že úsilí Charty 77
tkví v oblasti docela jiné než politické a že tedy je základním nedorozu
měním vztahovat na ni politická kritéria.
Toto tvrzení je naprosto srozumitelné, jestliže má někdo na mysli
opozici jako politickou stranu. Působí-li Charta 77 už celých deset let
v režimu, který žádné opoziční strany ex definitione nepřipouští, pak
je zřejmé, že Charta 77 charakter a funkci politické strany nemá a mít
nemůže; jako taková by byla už dávno prostě zlikvidována. Politický a
policejní aparát není dnes méně zdatný než v padesátých letech, kdy
Strana nemilosrdně likvidovala — až do těch hrdel! — každý projev
nesouhlasu, každý opoziční záchvěv či jen náznak protestu. Je jen
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rafinovanější, racionálnější, technicky vybavenější a jeho akce prozra
zují jistou racionalitu a menší dávku emocí a sadismu.
Ale už samo přihlášení se k základním lidským a občanským prá
vům, k toleranci, k odporu vůči jakékoliv apriorní autoritě v režimu,
který svou legitimitu nemůže odvodit z ničeho jiného než právě jen
z mocensky vyhlášené apriorní autority Strany a její ideologie, má
charakter protestu.
Protest ovšem není ještě nutně opozicí. Může také sloužit k tomu, že
plní funkci alarmující, konformní s ústavou a se zákonem tam, kde
mocenská administrativa a aparatura selhává. Otázkou pak je, zda se
tato občanská iniciativa chápe jako hnutí jen “připomínkové”, které
chce apelovat na stát (a občana), aby plnil vědoměji a důsledněji své
povinnosti dané ústavou, zákonem či mezinárodními dohodami, či zda
se bude pokládat za něco jiného. Jinými slovy: otázkou je, kam až tako
vá občanská iniciativa míří.
Z formulací besedníků však je zřejmé, že položit takovou rozlišující
otázku v rovině politické by bylo zcestné. Nejen proto, že takové otázky
slyší patrně dost často od svých vyšetřovatelů, ale především a zásadně
proto, že Charta 77 neleží v horizontále politických odlišností, v dicho
tomii systémů, nýbrž na vertikále hodnocení mravního a právního. Není
demokratickou oponenturou diktatury, nýbrž mravním pobouřením
nad pokrytectvím moci, která ústavou, zákony i mezinárodními doho
dami se zavazuje respektovat a chránit právo občana a člověka, zatímco
v praxi je orgány režimu (selektivně) suspendují a brutálně pošlapávají.
A nejen to: je v podstatě apelem i k individuálnímu subjektu, aby si
uvědomil svou odpovědnost za své chování a nenechal se manipulovat
strachem či neosobními silami — tedy také státem, ale i technikou,
ekonomií a jinými neosobními faktory, pro něž je člověk jen objektem.
Chartě 77 — říká se nám — nejde o politiku, moc, strukturu systému.
“Jde jí o pravdu, o pravdivý popis poměrů a jejich svobodnou a objek
tivní kritiku” (Havel). Proti autoritě moci staví autoritu pravdy a svě
domí.
Jde přitom o zcela konkrétní oblast dotýkající se každého člověka
velmi podstatně: o jeho lidská (a občanská) práva. Je to jen jeden z kon
krétních kroků pokusu vrátit civilizaci, která se člověku odcizuje, její
lidskou dimenzi.
O této lidské dimenzi jsou patrně i mezi chartisty rozdílné představy
— jinak se bude jevit její podstata a smysl z pozic fenomenologických,
jinak z pozic katolické či protestantské teologie, jinak bude viděna
pohledem marxistické či jiné ateistické filosofie. Charta tu nevyznává
žádnou “víru”, nestaví na žádné určité světonázorové koncepci —
respektuje pluralitu názorů jednotlivých členů a proudů uvnitř Charty.
Ve snaze vyhnout se nařčení z političnosti se Charta raději přirov
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nává k církvi než k politické straně (Hejdánek; jde mu ovšem jen o pří
měr ilustrativní povahy, nikoli o identifikaci s formou nějaké církevní
organizace); jistě by byla nasnadě otázka, zda tedy přece jen nemá ně
jakou tu specifickou “teologii” či “filosofii”, zdajsou jí společné nějaké
“základní pravdy”. Ale z formulací účastníků besedy je zřejmé, že o nic
takového se neusiluje, že to ani není nutné a dokonce vůbec ne žádoucí,
že jde o “volné, neformální a otevřené společenství jinak různě oriento
vaných lidí” (Hejdánek).
V této různosti orientace tkví ovšem nebezpečí záměny mezi indivi
duálním názorem jednotlivých signatářů (někdy i mluvčích Charty 77)
a společným “stanoviskem Charty 77” — tím spíše, že chartisté se
z pochopitelných důvodů nechtějí vzájemně desavuovat, a že někdy i
při pozorném čtení není docela jasné, co je jen názor jednotlivce nebo
jistého proudu a co je obecně sdílené stanovisko hnutí. Možnost nedo
rozumění je tu tedy skoro naprogramována: že.se vezme parspro toto a
na základě názoru některého (většinou známějšího) signatáře se bude
kritizovat “názor či postoj Charty”. Taková záměna (metodicky sice
nepřípustná, nicméně v praxi se stále vyskytující) nemusí být projevem
nějaké animozity, nýbrž tkví přímo v povaze věci, t.j. v názorově hetero
genní struktuře Charty 77.
To by nás mělo vést k tomu, aby se generalizace vyslovovaly jen
zdrženlivě, ale na druhé straně by to mělo také redukovat pobouření
chartistů nad tím, že je jim někdy špatně rozuměno tam, kde sami jsou
(si) ještě dlužni vyjasnění. Není snad chyba také v tom, že — v obráce
ném postupu — kritiku názoru některého známějšího signatáře vztahují
doma na Chartu 77 jako celek? Oponuje-li se filosofickému konstruktu
některého signatáře nebo apeluje-li se k svědomí jiného signatáře —
je třeba v tom hned vidět kritiku či neporozumění Charty 77? Myslím,
že se vyhneme mnohým nedorozuměním, jestliže na obou stranách se
budeme snažit rozlišovat mezi individuálním (jemuž i Charta dává dost
prostoru) a kolektivním. Pak bude také možno v plnější míře vést dia
log “o nejhlubších zdrojích individuálních i kolektivních práv v té
otevřenosti, jaká charakterizuje diskuse vědecké i filosofické”, jak to
vyslovuje L. Hejdánek.
* * *
Skepse k účinnosti politických prostředků při řešení společenské
krize není u nás nového data.
Stačí vzpomenout Petra Chelčického, zklamaného pokusem husitů
řešit krizi náboženskou (přesněji: církevní), sociální i politickou také
mocenskými prostředky a doporučujícího ne zápas mečem, ale vlíd
ným slovem a dokonalým životem každého jednotlivce. Ne mocí, ale
morálním apelem vyvěrajícím z hluboké víry a příkladným životem je
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třeba usilovat o nápravu obecných věcí. Moc přináší jen záští, zhoršení
práva a mravů; je třeba obrátit se k vnitřním zdrojům mravním, začít
u sebe a tak působit k zlepšení lidských vztahů, člověka a světa vůbec.
Také Komenský měl důvod zoufat si nad politickými prostředky
v zápasu za právo — národa i věřících (jinak); meč a diplomacie nedo
vedly vyřešit krizi 17. věku, jak ji on chápal. I on hledal nakonec cestu
k nápravě ne zápasem mocenským, ale osvětovým, hledal ji ve víře a
v nitru člověka, který nemá být otrokem moci ani vnějších svodů a
statků, ale pánem sama sebe, usilujícím o jednotu v základních ideách
poznání, o lidskost, snášenlivost a věčný mír na zemi.
Nelze však nepřipomenout i Tomáše Masaryka, který v devadesátých
letech minulého století mobilizuje národní společnost, každého jed
notlivce, aby vnitřní opravdovostí, usilovnou prací a mravní obrodou
se snažil o vyšší úroveň života a plnější uplatnění práv, která evropská
civilizace přijímala jako nezcizitelná. I on žádal, aby se zasáhlo tam, kde
stát (N. B. stát národu odcizený, což je i dnešní náš případ) v plnění
této funkce selhává; a Masaryk sám v tom dovedl dát příklad. Masaryk
však — na rozdíl od obou náboženských myslitelů — neztratil víru
v účinnost politických prostředků a také je stále plněji uplatňoval. Morál
ní postuláty — a patřilo k nim i respektování člověka vjeho základních
právech — byly mu základem a východiskem k politické akci.
I Charta — ve zcela odlišných společenských podmínkách — se od
volává k právům člověka proti netečné, neschopné a dehumanizující
moci systému, jímž jsou tato práva ignorována. Na rozdíl od svých
“předchůdců” se nedovolává filosofie “Božského” nebo “přirozeného”
práva, protože se chce vyhnout jakémukoli zatížení “ideologiemi”,
o něž by bylo možno se přít (či s kterými se ztotožnit by mohlo být
interpretováno domácí mocí jako “služba nepřátelským ideologiím”),
nýbrž ke zcela konkrétním dokumentům definujícím práva člověka
jako člena politicky organizované společnosti (tj. občana) moderního
věku. Nehledá východisko z krize světského labyrintu v stažení se do
nábožensky pojaté transcendence (ačkoli jistě velká část signatářů jsou
lidé věřící — což je ovšem záležitost sféry osobní, nikoli záležitost hnutí),
nýbrž angažuje se vědomě v tomto světě a pro tento svět, proti jeho
mocenskému (a technickému) ohrožování a znetvořování. Nechce
vytyčovat vlastní programy politických či společenských reforem;
prohlášení lidských práv (jako mezinárodně platný dokument) je jí
dostatečným programem práce v existující společnosti. Řekněme si
hned, že to není nikterak málo: nežádá se tu nic méně než obnova práv,
která v pluralitní demokracii jsou běžná. Na rozdíl od Masarykova
apelu klade si Charta 77 jen omezený úkol: nechce být programátorem
reformy společnosti, chce být jen iniciátorem, enzymem, katalyzáto
rem, který nikdy nevstupuje natrvalo do hry (Hejdánek). Omezuje svou
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roli na to, být partnerem v dialogu s veřejnou mocí a netečností občanů.
Masaryk nejen programoval, ale také vědomě usiloval o realizaci svého
programu politickou akcí. To není výtka, to je jen vymezení hranic a
charakteru akce. Rakousko-uherský “žalář národů” prostě poskytoval
disidentům i rebelům mnohem více prostoru a práv, než jich poskytuje
strážcům lidských práv, stojícím přísně na půdě legality, dnešní politic
ký systém.
Jestliže použití politických prostředků, politické akce, není dnes
(ještě) možné, zužuje se otázka po účinnosti takového dialogu na chová
ní režimu vůči disidentům samým. Vynutili si větší prostor pro svou
aktivitu, přiměli režim k zmenšení represí, dosáhli toho, aby se jejich
výzva stala výzvou aspoň značné části společnosti, když ne její většiny,
k zápasu za lidská a občanská práva?
Odpovědi na to nejsou ani mezi besedníky jednoznačné. Na jedné
straně základna Charty 77 se nerozšířila, nebo rozhodně ne pronikavě.
Represe neustala a Benda domněnku o zmírňování represí označuje jako
pověru, která je skutečnostmi vyvracena. Na druhé straně ukazuje
Havel na to, že za dobu desetileté existence Charty 77 lze pozorovat
velký rozvoj na př. v duchovním životě nezávislého, paralelního písem
nictví, přednášek “a vůbec určitou emancipaci kulturní i ve sféře toho,
co je povoleno nebo co je na periferii povoleného. Stejně tak jako určitá
akcelerace náboženského sebevědomí věřících lidí, v tom všem pravdě
podobně hrálo vystoupení Charty svoji stimulující roli.” Někde tedy
úspěch, jinde (zatím) neúspěch. Otázky tohoto druhu bude tedy možno
zodpovědět teprve po delší době. A v tom také je další možnost nestej
ného hodnocení mezi Chartou a těmi, kteří se k účinnosti nepolitických
akcí chovají skepticky. Je třeba si proto uvědomit, že diskuse o účin
nosti jednoho či druhého postoje v nynější situaci je možná jen v úrovni
teoretické se všemi “ale” a “kdyby”, kdežto empirický verdikt ještě
možný není. Bylo by proto užitečné vést tuto teoretickou diskusi alespoň
bez apodiktických vykřičníků.
* * *

Jiří Hájek ve své stati zdůrazňuje, že Charta 77 je “občanskou inicia
tivou zaměřenou především do naší společnosti .. . vyzývá k respekto
vání našich zákonných norem o lidských právech a občanských svobo
dách, které po odhlasování Valným shromážděním OSN v r. 1966 byly
naší vládou podepsányvr. 1968 a ratifikovány v r. 1975 tak, že se r. 1976
staly součástí našeho právního řádu. Závaznost těchto norem byla
navíc potvrzena podpisem nejvyšších představitelů naší republiky na
Závěrečném aktu z Helsinek v r. 1975, kde je respektování lidských
práv ve znění paktů vyhlášeno za jednu ze základních podmínek míru,
bezpečnosti a spolupráce v Evropě a ve světě”.
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Hájek také v dalším textu specifikuje, že Chartě nejde jen o to, při
pomínat státní moci, veřejnosti i každému spoluobčanovi jen literu
těchto dokumentů, nýbrž myšlenku, že za vším je třeba vidět “živého,
konkrétního člověka a občana, jenž v složité skutečnosti dneška musí
mít stále možnost obrany proti manipulacím ze strany nejrůznějších
faktorů tohoto dneška — techniky, sil a zákonů ekonomiky, mechanis
mů moci i ideologických stereotypů ji podpírajících — faktorů, vytvoře
ných původně jako nástroje ke službě člověku, ale majících tendenci
stát se jeho samoúčelným pánem, změnit jej v bezmocného poddaného.
A v té souvislosti si Charta nutně všímá jevů, skutečností a procesů,
které se rovněž vymkly kontrole člověka i konec konců státní moci a
ohrožují svým samopohybem stabilitu společnosti i život lidí —jmenuj
me jen rostoucí ohrožení životního prostředí v tolika rozmanitých
formách, ale i toxikománii, společenskou lhostejnost a nekulturnost
jako jeden z důsledků záplavy konzumním způsobem života, záplavy
tolerované státními orgány jako faktor klidu a stabilizace moci.” A dá
le: “Již všude zde se setkává s mezinárodním dosahem jevů a činitelů
i problematiky, na niž upozorňuje. Tím víc tam, kde jde o nejnebezpeč
nější formy manipulace lidí a národů, vůči nimž se všeobecně pociťuje
bezmocnost a odcizení člověka: současné závody ve zbrojení, zdůvod
ňované politikou vzájemného odstrašování a udržování rovnováhy
strachu a svěřující osudy lidí, národů, lidstva i sám život do rukou malé
hrstky osob v rozhodujících mocenských i vojenských centrech.”
Citoval jsem tu obšírněji proto, aby bylo zřejmé, že Chartě 77 —
alespoň podle Hájka —jde o více než jen o obranu občana a jeho práv
před státní, tedy primérně politickou mocí, nýbrž že jde o poslání dale
ko širší, o obranu lidských bytostí před manipulací, jíž jsou vystaveny
se strany techniky, ekonomiky, ideologie, vojenských klik, ale i “ni
terného belzebuba”, který člověka svádí k toxikománii, nekulturnosti,
konzumentské eudaimonii. Jinými slovy: jde o obranu živého, konkrét
ního člověka proti déhumanizujícím faktorům v podstatě civilizačním,
státní moci se pohříchu vymykajícím, které se ze služebného nástroje
člověka hrozí stát jeho pánem a které tohoto (chce se říci: přirozeného)
člověka hrozí změnit v bezmocného poddaného.
V tomto širším, civilizačním či dokonce globálně zaměřeném úkolu
se Charta 77 dostává do kontaktu také s vnějším světem, s organizace
mi, které si kladou podobné civilizačně dosažné úkoly, nezřídka jim
vyjadřuje své sympatie a podporu, neváhá však také upozornit na své
výhrady, prostě vede s nimi otevřený dialog. Pro tento svůj postoj bývá
někdy kritizována — zejména také v exilových kruzích.
Tady je další nejen možný, ale prakticky snad dokonce nutný focus
nedorozumění. Neboť tyto různé organizace (ekologické, mírové aj.)
neoperují v prázdném prostoru, nýbrž v určité situaci — také politické a
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mezinárodně mocenské. Na rozdíl od Charty si často politické aspekty
své činnosti uvědomují nebo se k nim dokonce hlásí a nejednou volí
i organizační strukturu, která má jistou podobnost s politickou stranou
a také se pak o svůj podíl na politické moci ucházejí (na př. “zelení”).
Nelze je tedy zcela vyčlenit z politické reality, jak to pro sebe reklamuje
Charta 77. Vedou dialog a někdy i boj s etablovaným systémem a jeho
strukturami (politickými, pořádkovými, ekonomickými aj.) jak pro
střednictvím médií, tak parlamentu, masových demonstrací a pod. Pod
léhají tedy alespoň v těchto aspektech také kritériím politickým.
Také exil, a to i exilová kultura, nemůže se zcela vymanit z rámce
politických realit a politického myšlení vůbec. To neznamená sestoupit
do kriterií politického stranictví, nýbrž prostě uvědomovat si důsledky
jednotlivých jevů a akcí v rámci odlišných systémů. Exil už svým odcho
dem z totalitního systému komunistického do demokratického systému
západních států se přihlásil k jisté pozici na ose dichotomie (Chartou
odmítané) dané pluralitní demokracií na straně jedné a totalitně autori
tativním systémem na straně druhé. Ani nás v exilu nemusí spojovat
žádná ideologie, žádný odhad budoucího vývoje, žádná představa
dokonalé společnosti nebo třeba jen lepšího uspořádání společenských
a politických poměrů (abych citoval Hejdánkovo negativní vymezení
Charty 77), protože i my máme osobně odlišná světonázorová zaměře
ní, odlišný kolorit politického přiřazení, odlišný odhad budoucího vý
voje atd., ale v základní orientaci na pluralitní demokracii, poskytující
občanům garancie a legální prostředky k zajištění občanských práv,
máme přece jen jistou společnou perspektivu. Právě kulturní fronta si
uvědomuje důležitost společenských (a tedy také politických) před
pokladů svobody myšlení, projevu, shromažďování, svobody tvorby a
jejího publikování, a je citlivá na jakoukoli křivdu a diskriminaci, která
v podstatě vždy směřuje k porušení toho nezadatelného hájemství
lidských a občanských svobod a práv, o které jde i Chartě 77. Jestliže
tedy exil si tuto realitu systémové polarity uvědomuje (při čemž dicho
tomie demokracie-diktatura je jen jedním z množství možných systémů
na ose těchto protikladů), nemůže se hodnocení politických aspektů
dnešního světa a lidské činnosti vzdát.
Nedorozumění proto vzniká nutně tam, kde v pochopitelné snaze
upozornit na vícerozměrnost lidského života se klade rovnítko mezi
společenské systémy, jako by všechny patřily do oblasti těch faktorů
dneška, které se chtějí stát samoúčelným pánem člověka a usilují o to,
změnit jej v bezmocného poddaného. Je pravda, že duchovní a politický
rozměr lidské existence se mohou někdy diametrálně rozcházet. Je však
také pravda, že duchovní a politický rozměr lidské existence se jindy do
značné míry překrývají. Je tento rozdíl opravdu nepodstatný? Už pocit
bezmoci poddaného, ale i objektivní možnosti ji překonávat, je zcela
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rozlišný. V totalitním systému, kde moc politická i s právně-policejním
aparátem stejně jako moc ekonomická a monopol ideologický jsou v to
tálním propojení, se občanovi až příliš často připomíná jeho poddanství
a bezmocnost. V demokratických systémech (jistě ne absolutně doko
nalých!) se občan může a také se skutečně legálními prostředky domáhá
toho, aby jeho lidská a občanská práva nebyla znásilněna “neosobní
mocí” faktorů společenské povahy, brání se manipulaci a přehmatům
— také ze strany techniky, ekonomiky, státu a jeho politiky. Není snad
od tématu připomenout tu, jak rozdílnou roli hrálo na př. veřejné
mínění a veřejná organizace občanů při katastrofě v basilejské chemii,
která měla za následek znečištění Rýna, a jakou roli hrálo občanstvo
v Sovětském svazu, v Polsku, v Československu aj., když katastrofa
v Černobylu zamořila velkou část Evropy. Na jedné straně přiměli své
státy a průmysl, aby učinil opatření k zabránění podobných katastrof,
na druhé straně si občanstvo smělo přečíst jen to, co jim o věci řeklo
politbyro — a to ještě bezjakékoli možnosti ověření. Anebo jiný případ:
je možno srovnávat bezmocnost amerického občana, který prostřed
nictvím kongresu, senátu, médií a j. požaduje nemilosrdně vysvětlení
svého prezidenta, proč byly prodány zbraně v hodnotě asi dvaceti
miliónů dolarů do Iránu — s bezmocností občanů sovětského bloku
kontrolovat dodávky vojenského materiálu a nasazení sovětských
jednotek v Afghánistánu? Lze opravdu mluvit o stejné míře bezmoci
poddaných na obou stranách systémové hranice?
Ve vlastním poslání Charty 77, v zápasu o plnější uplatnění lidských
práv i v apelu k osobní odpovědnosti každého jednotlivce, v tom uplat
nění “moci bezmocných” v dnešních podmínkách života v Českoslo
vensku je jen Charta sama kompetentní posoudit, jaké prostředky si
má volit a jací spojenci jsou k tomu vhodní.
Tam, kde Charta přistupuje k definování či kritice sociálně-politických jevů nekomunistického světa, musí být připravena i na nesouhlas
tohoto pojetí se strany těch, kdož stavějí na jiných předpokladech, na
jiné zkušenosti a kdož uvažují jevy politické v dimenzích a parametrech
také politických a nikoli jen v ukazatelích mravních.
Ostatně ani uvnitř Charty není toto přehlížení diferencí mezi systémy
přijímáno jednoznačně. Vyjadřuje to v diskusi na př. Václav Benda.
Jistě i on souhlasí s Hájkem, že je celá řada globálních problémů, které
se vymykají posouzení schématem mocenské dichotomie. Avšak dodá
vá: “Nicméně na rozdíl od Jiřího Hájka nevidím hlavní problém dnešní
ho západního světa v nějakém nedostatku emancipace, v nějaké přílišné
manipulaci autoritami, nýbrž se domnívám, že tragédie je právě v roz
padu autorit. V rozpadu jakéhokoli řádu, který by požíval obecného
konsensu, neváhal bych říci obecné úcty, a v důsledku toho potom také
v masovém útěku k autoritám náhradním a náhražkovým. Což mohou
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být věci různé, od drog až po nějaké teroristické skupiny nebo nějaká
ultrazideologizovaná hnutí, která přinášejí světu velice mnoho škody a
přispívají k současnému rozpadu.” Benda také zdůrazňuje, že mluví-li
o demokracii, pak tím má na mysli politickou demokracii, tedy politic
kou dimenzi.
Existenci globálních problémů nepolitického charakteru popřít
nemůžeme a ani nepopíráme. Ale z toho, že se vytváří vědomí společné
ho ohrožení totální válkou, industriální polucí, konzumerismem, tero
rismem, toxikománií a pod. nevyplývá ještě, že tím mocenské a politic
ké protiklady ztratily v dnešním světě svou dominantní roli, že demo
kratický svět má politicky i vojensky odzbrojit a posuzovat problémy
přítomnosti především na ose morální, že se má vzdát práva posuzovat
také politicky, co v dané situaci ohrožuje jeho svobody a občanská
práva. Proto Bendovo diferencující stanovisko je mnohem srozumitel
nější než Hájkova abstrakce o neosobních faktorech a mocích manipu
lujících člověka, jejíž sociologické pozadí nezapře stereotypii fatalismu.
Jde tedy o to, abychom — my v exilu i chartisté doma — lišili mezi
jevy a funkcemi, které mají charakter filosoficko- či nábožensko-mravní
a těmi, které mají charakter mravně politický; abychom lišili mezi vý
zvou k vyšší kvalitě mravního života jednotlivců a programem směřu
jícím k vytvoření takových společenských struktur, které svobody a
práva těchto jednotlivců umožňují a respektují.
Charta 77 už deset let vyvíjí svou úctyhodnou, mravně motivovanou
a riziky, obětmi i osobní statečností provázenou činnost, jejímž zře
telným úspěchem je, že demonstrovala svým postojem existenci a nepoddajnost mravní komponenty v naší společnosti. Chartě se také po
dařilo obrátit pozornost spoluobčanů i světa ke konkrétním případům
porušování práv a zákonů, a tím vyvolat hnutí solidarity, které režimu
ztěžuje prezentovat se světu v kostýmu “vyšší” humanity, spravedlnosti
a spořádanosti, a které současně brzdí pokušení vládnoucích rozmách
nout se k ještě širšímu postihu dissentu než dosud. To jsou nesporné
zásluhy a úspěchy Charty, třebaže při tom působí jistě i faktory jiné.
Podařilo se jí také bezesporu cosi základního: nezávislost ducha a svě
domí na pendreku moci a sacharinu jeho ideologických svodů se proje
vila v nezávislé kulturní tvorbě, šířené s vynalézavostí a s nemalými
obětmi lidmi, z nichž aspoň část se s Chartou ztotožňuje anebo jí aspoň
fandí. I když nelze tuto nezávislou kulturu identifikovat s Chartou
plně, je nepopiratelné, že Charta tu představuje pevné, viditelné a sti
mulující jádro toho, co se z různých pramenů a v různých tvarech for
muje v nezávislou frontu vědců a umělců režimem potlačovaných,
perzekvovaných nebo se s ním spontánně rozcházejících. Tu je půso
bení Charty 77, její morální výzvy k demonstraci vnitřní svobody i její
schopnost spojovat lidi ke spolupráci zcela zřetelná. Hodnotit tuto
funkci Charty 77 kritérii politickými bylo by jistě nepřiměřené.
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Charta 77 se však také chápe jako pokus o nápravu poměrů ve státě,
kde dochází k porušování lidských a občanských práv a svobod; signa
táři Charty 77 se přihlašují k občanské odpovědnosti resp. spolu
odpovědnosti za nápravu tohoto stavu a nabízejí představitelům poli
tické a státní moci svou pomoc a spolupráci (Hejdánek). Chce se také
podílet na řešení různých společenských jevů, jejichž kritické zkoumání
je na oficiální půdě nemožné (Havel). Podpis pod základním prohláše
ním Charty 77 je "'také závazkem k převzetí osobní nejen politické, ale
také především mravní odpovědnosti ve vztazích nejen k strukturám a
systémům, nýbrž také a především ke konkrétním lidem" (Hejdánek;
zdůraznil K. H.). I když priorita je na odpovědnosti mravní a především
ke konkrétním lidem, mluví se tu také o snaze zasahovat do veřejného
života, tedy také do struktur systému.
Charta 77 je tedy také apelem ke společnosti v úrovni jejích struktur
(ať právních, politických, hospodářských nebo v úrovni zájmových,
názorových či mravně iniciativních společenství občanů); nelze tedy
vyjmout její funkci ve společnosti a systému z deskripce a hodnocení
sociologického a politického. Tak jako církve nejsou postižitelné jen
ve formulacích svých teologií, ale i ve funkci, kterou ve společnosti
(a tedy také v jejích politických útvarech) plní, kterak ji spoluformují,
tak bude pochopitelně vždy také pokušení popsat a hodnotit Chartu 77
parametry a kritérii sociologickými, které politické aspekty nemo
hou přehlédnout. To není “konflikt” mezi Chartou 77 a jejími kritiky.
To je konflikt daný ambivalencí jejích funkcí při současné snaze o vyzávorkování či dokonce odmítání těch měřidel, která jsou pro posou
zení jedné z těchto funkcí příslušná. Je třeba si tuto objektivní potíž
uvědomit — zmenší se tím když ne riziko nedorozumění, pak jistě aspoň
emoční nálož odlišných stanovisk.
Ať to Charta 77 zamýšlí či nikoli, je v širokém smyslu slova jevem
společenským, je institucionalizovaným postojem určité části společ
nosti, který se manifestuje nejen memorandy, prohlášeními, zprávami,
protesty, ale (bohužel) i jako objekt diskriminace a policejně-právního
postihu se strany státní moci. Tohoto manifestovaného aspektu existen
ce a činnosti Charty 77 si budou i nadále všímat také “subjekty” jiné,
mimo-chartistické, a budou ho zařazovat do svých účelových konstruk
cí. Na jedné straně třebas i exil, který v existenci a trvání Charty nachází
důkaz o nevykořenitelnosti humanitního proudu v naší společnosti
a v jeho perzekuci další důkaz k usvědčování komunistického režimu
z nehumanity a nedemokratičnosti. Na druhé straně ovšem i komunis
tický stát, který existenci, aktivitu a trvání Charty bude využívat jako
argumentu právě protichůdného, totiž jako důkazu své liberality, která
umožňuje i těm, s nimiž se režim v hodnocení jevů a cílů zásadně rozchá
zí, určitou kritickou i publikační činnost (“tvoří si, tisknou si, protestu
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jí.. .”) — přičemž jejich perzekuci na př. na helsinských fórech bagate
lizuje či cynicky popírá. S obojím je možno nesouhlasit. Ale nepočítat
s tím by bylo nerealistické.

* * *
Tam, kde se člověk stává bezmocným poddaným neosobní moci, šíří
se — zdá se — také ve větší míře obava z toho, že svět se blíží apokalyp
tické katastrofě, která může být způsobena vojensko-politickými maši
nériemi, tedy jednou z těch mocí, které se vymkly kontrole občanstva.
Na druhé straně v zemích, kde ještě parlamenty, kongresy, senáty a
jiná zastupitelská politická shromáždění mají možnost kontroly nejen
vojenských rozpočtů, ale také zahraniční politiky vlád včetně rozhod
nutí o nasazení vojenských prostředků, se posuzuje nebezpečí takového
zničujícího konfliktu daleko střízlivěji. Jen pro ilustraci — neboťopero
vat “důkazem” v oblasti spíše spekulativní než empirické, nelze (na
štěstí!) — cituji z posledního čísla roku 1986 Neue Zürcher Zeitung z bi
lancujícího článku jeho šéfredaktora Hugo Bütlera:
“Tak, jak se věci mají, je sama o sobě dobře pochopitelná touha po
světě zbaveném atomárních nebezpečí (civilního nebo vojenského dru
hu) iluzorní. Objev jaderného štěpení je realitou, která nemůže být
vzata zpět, jako by jí nikdy nebylo. Chybný je však závěr, že vzhledem
k nepopiratelným potenciálním nebezpečím musí vývoj nutně skončit
skutečnou katastrofou sebezničení, jak to naznačují strašidelné vize
proroků zániku, kteří s tímto strachem provozují své literární a politic
ké kšefty. Perspektivy pohrom působí ochromujícím způsobem na
ducha veřejnosti; v nejpříznivějším případě se časem dostaví opatrné
vystřízlivění. Natrvalo však není možno hrozící pohromě úspěšně čelit
ani panickou reakcí ani lhostejností. Ani cynická rezignace ve smyslu
nálady ‘po nás potopa’, ani útěk do postoje ‘beze mne’ nebo ‘zachraň se
kdo můžeš’ nejsou situaci přiměřené. Praktická odpověď na výzvu
přítomné doby, zabránit sebezničujícím krokům, může přijít . . . jen
z politického rozumu.” (Podtrhl Hugo Bütler.)
Nejde tu o to, kdo má či nemá pravdu či které tvrzení je pravděpodob
nější. Jde jen o to, ukázat, že je možné (a pochopitelné) rozdílné vidění
týchž jevů v rozdílných situacích a v rozdílných systémech téhož civili
začního okruhu. Myslím, že bude užitečné, budeme-li si to někdy při
pomínat. Umožní nám to v této jistě užitečné a potřebné diskusi mezi
Chartou 77 a exilem pochopit, že nesouhlas v některých otázkách ne
musí být vždy nesouhlasem divergujících společenství, nýbrž rozdílem
možností, daných rámcem systému a rozdílem os či někdy jen rovin,
které si — jako svým cílům a situačním možnostem přiměřenější —
Charta 77 a exil volí.
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Projev Josefa Škvoreckého
Předneseno na veřejném shromáždění u příležitosti 10. výročí Charty 77 a
na podporu Jazzové sekce. New York, 26. ledna 1987.

Často jsem si lámal hlavu nad tím, jestli Solženicynovo známé rčení,
že člověk má odmítnout život ve Lži, nezní na Západě příliš abstraktně.
Asi to tak bude, protože pragmatická mysl Američanů potřebuje pro
Lež s velkým L určitou konkretizaci. V Československu to ovšem žádné
abstraktum není. Tam je Lež s velkým L něčím naprosto konkrétním.
Má dokonce i název: Ústava Československé socialistické republiky.
Přečtete-li si tento dokument, musíte nabýt dojmu, že to je ústava ještě
liberálnější a ještě demokratičtější než byla Stalinova ústava z předvá
lečných let.
Tento výplod leninsky ustrojené mysli stojí u kolébky Charty 77, kte
rá byla založena před deseti lety v Praze. Nad její kolébkou se však na
kláněla i postava, jejíž jméno — na rozdíl od důmyslné metody chování,
kterou vymyslela —je pravděpodobně známo po celém světě. Mám zde
na mysli Čecha v historii snad nejproslulejšího — vojáka rakouské cí
sařské armády — Josefa Švejka.
Podstatou Švejka není to, že si rád přihne piva. Švejk taky není lenoch
a ulejvák, jak se nezasvěcenci často domnívají. Švejkova metoda je jed
nou z mála možností, jež mají bezmocní, kteří chtějí přežít nástrahy ži
vota pod vládou mocných. Švejk totiž okázale demonstruje neotřesitel
nou víru v doslovnou pravdu všeho, co stávající autority za pravdu vy
hlašují. Tím, že se chová jako vzorný voják, jako příkladný občan a jako
velenadšený vlastenec, odhaluje nemožnost takového chování. Tak má
dobrý voják Švejk hluboký filozofický smysl: ukazuje absurditu ideo
logické pravověrnosti.
Základní myšlenka Charty — předstírat, že Ústava není Velkou Lží,
ale dokumentem, který zaručuje v Československu svobodu —je zcela
švejkovská. Všichni vědí, že základní zákony jsou jako žvýkačka, která
se dá natáhnout přesně tak, jak to chtějí ti, co jsou u moci. Chartisté
však měli odvahu použít švejkovského přístupu jako odrazového můst
ku. Ve své švejkovské víře v platnost onoho kusu papíru však šli mno
hem dál než kdysi dobrý voják. Vyzvali vládu, aby respektovala ústavu,
jako kdyby vůbec někdy někdo měl zato, že ji vláda má respektovat.
Během těch deseti let, které od roku 1977 mezitím uběhly, Charta 77 ne
přestala vydávat prohlášení, týkající se různých aspektů skutečného ži
vota v Československu, ať už šlo o rasistickou oficiální politiku vůči ci
kánské menšině, o riskantní plán postavit atomové elektrárny nebez
pečně blízko hustým aglomeracím obyvatelstva nejen v Českosloven
sku, ale taky za rakouskou hranicí, nebo o zkázonosné průmyslové za
moření severozápadních Čech, v jehož důsledku odumřely překrásné
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lesy na hranicích mezi Československem a Německem a životnost těch,
kdo žijí v této oblasti se zkrátila. Vláda se uchýlila k feudálním opatře
ním, která omezují pohyb obyvatelstva, a aby lidi za toto omezení nějak
odškodnila, vyplácí dnes těm, kdo musí v nebezpečné zóně zůstat,
prémie. Noví nevolníci jsou ovšem vynalézaví a hned taky našli pro pré
mie případný název — úmrtné. Něco takového, jako ostatně i jiné neologismy komunistického impéria, se těžko překládá. Po celých deset let
ti ostře sledovaní, policií pronásledovaní a často i věznění mluvčí Char
ty dělali to, co dělá na Západě svobodný tisk. Pochopitelně jsou zde roz
díly. Už jenom proto, že prohlášení Charty nikdy nebyla v zemi svého
vzniku otištěna. Ale nejpodstatnější rozdíl by se dal vyjádřit takto: na
Západě mohou novináři, kteří napsali lež, jít sem tam do vězení (ostat
ně se to děje velice zřídka, zdá se mi). V zemi, kde vznikla Charta 77,
jsou naopak do vězení posíláni, protože napsali pravdu.
Připomínáme-li dnes desáté výročí vzniku Charty 77, měli bychom
vzpomenout i jiné české organizace, jejíž charakter je naprosto odlišný.
Patologická oficiální moc ji však Chartě přiblížila natolik, že se obra
nou této organizace zabývá hned několik chartistických prohlášení.
Mám na mysli Jazzovou sekci Českého svazu hudebníků. Jenom dva
z funkcionářů tohoto obdivuhodného hnutí, kteří byli zatčeni v září
1986, jsou dnes stále ve vězení: předseda Jazzové sekce Karel Srp a jeho
nejbližší spolupracovník Vladimír Kouřil. To samo poskytuje jakousi
naději. Soud, který se měl konat koncem ledna, se zatím nekonal, a ob
jevují se známky toho, že by úřady mohly absurdní obžalobu potichu
pustit k vodě. Bude to pravděpodobně tím, že tolik lidí a organizací na
Západě zvedlo hlas na obranu Jazzové sekce. Někteří z nich jsou zde
dnes přítomni. Rád bych jim za Jazzovou sekci poděkoval, ale zároveň
bych chtěl je i všechny ostatní vyzvat, aby vydrželi, protože nebezpečí
ještě nepominulo.
Původně byla Jazzová sekce skupinou lidí, kteří chtěli hrát a studovat
jazz. Díky široké škále byrokratických a policejních překážek přinutily
všemocné úřady Jazzovou sekci, aby sáhla k obranným opatřením.
Sekce tak zcela spontánně převzala taktiku dobrého vojáka, kterou vy
zkoušela už Charta, a mnohokrát ukázala, jak otřesně nahý je císař pod
svými neviditelnými šaty. Něco takového nemá v oblibě žádný císař,
proto tedy ta obžaloba ze zločinu. Mezi jiným Sekce v roce 1985 podala
žalobu na stát k Ústavnímu soudu. Poukazuje se v ní na nezákonné pro
následování. Každý v Československu samozřejmě ví, že tento soud exi
stuje pouze de iure, nikoliv defacto. Byl zaveden po sovětské invazi, aby
údajně rozhodoval případy, kdy byla ústava porušena. Protože však
nikdo nikdy neměl odvahu na nějaké porušování si stěžovat, jak to také
úřady správně předvídaly, soud zůstal pouze na papíře. Nemá ani soud
ce, ani kanceláře, prostě neexistuje. Je stejně na papíře jako ty svobody
zaručené ústavou, které má střežit.
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Tiskový atašé československého velvyslanectví ve Washingtonu
Václav Žlůva nedávno odpověděl v novinách The New York Times Kur
tu Vonnegutovi. V odpovědi se píše o tom, jak je v Československu jazz
“tento výtvor černého lidu Spojených států v tomto roce slaven na mno
ha jazzových festivalech". Pan Žlůva už ovšem nepíše, proč najednou
taková záplava jazzu. Komunistická strana, vyděšená domácím i mezi
národním ohlasem, který pronásledování Jazzové sekce vzbudilo, byla
nejen přinucenadovolit, ale výslovně nařídila frenetickou jazzovou čin
nost. Její příkaz byl tentokrát proveden do písmene, takže v roce 1986
bylo v Čechách a na Moravě tolik jazzových festivalů jako nikdy před
tím. Muzikanti, kteří se na těchto synkopových orgiích podíleli, však
dobře vědí, že tato aurea aetas jazzu byla umožněna jedině díky zarytým
tvrdohlavcům Sekce. Zakázaná organizace přežila tak dlouho nejenom
díky neochabující podpoře svých sedmi tisíc platících členů mezi mlá
deží, ale také díky tomu, že měla své příznivce i v establišmentu. Věřte
tomu nebo ne, bylo mezi nimi i pár mladých úředníků ministerstva
vnitra, jinými slovy pár policajtů. Z velmi spolehlivého i když samo
zřejmě naprosto důvěrného pramene jsem se dozvěděl, že vzápětí po
zatčení sedmi v září minulého roku, někteří z těchto policajtů se dali
v soukromí slyšet, že to, co Sekce dělala, bylo legální, že to vůbec ne
bylo “společensky nebezpečné” a že její mluvčí jsou vlastně hrdinové.
Na jaře minulého roku se v Národním divadle v Praze hrál Brechtův
Galileo Galilei. Proslulou Galileovu větu, kterou se uzavírá třináctá
scéna, však v rámci režisérova znormalizovaného “pojetí” oddeklamoval herec bez důrazu, který v pojetí Brechtově je zřejmě víc než na místě
(Brecht měl na mysli Hitlerovo Německo): Unglücklich das Land, das
Helden nötig hat! Nešťastná země, která potřebuje hrdiny!

Aféra Jazzové sekce
Josef Škvorecký
Už po léta upozorňovaly některé exilové časopisy (zejména Západ) na
situaci, která se v Československu pomalu vytvářela kolem Jazzové sek
ce Svazu českých hudebníků. Jazzová sekce, založená po invazi, existo
vala patnáct let pod neustálým nátlakem ministerstva kultury a komu
nistické strany,a všemožné pokusy znemožnit činnost téhle vzácně
aktivní organizace se plynule stupňovaly. Drama vyvrcholilo v září
1986, kdy sedm vedoucích funkcionářů Sekce zatkla policie a prokurá
tor je obžaloval nejprve z “nedovolené hospodářské činnosti” a potom
z “neplacení daní”. Není zde místa na podrobný rozbor případu, jenž
jako by z oka vypadl “justici” let padesátých. Zájemce odkazujeme na
obsáhlé články v časopise Západ. Zpráva Jazzové sekce (č. 4, 1983),
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Aféra Jazzové sekce pokračuje (č. 5, 1983), Vladimíra Burke: Aféra
vrcholí (č. 6, 1983) a Vladimíra Burke: Aféra — myslí si oni — končí
končí (č. 5, 1984), a na články Josefa Škvoreckého Hipness at Noon (The
New Republic, December 17, 1984) a Hipness at Dusk (Cross Currents
1987).
Po zatčení funkcionářů Sekce dostalo se případu konečně pozornosti
— nečekané značné — také v americkém, britském a vůbec západním
tisku. Večer, který uspořádala americká Helsinki Watch spolu s ame
rickým PEN Clubem a s exilovým PENem 26. ledna 1986 v New Yorku,
přilákal tolik diváků, že velké auditorium newyorské městské univer
zity (C.U.N.Y.) brzo nestačilo a příliv zájemců zaplavil ještě několik ji
ných poslucháren, kam se program z hlavního auditoria přenášel uni
verzitním audio-systémem.
Večírek se konal oficiálně jako shromáždění newyorských intelektu
álů na počest desátého výročí Charty a na počest Jazzové sekce. Téma
Sekce ovšem pochopitelně převážilo, protože o případě právě psaly
americké noviny. Do programu přispěli velmi známí američtí spisovate
lé jako E.L Doctorow, Susan Sontágová a Kurt Vonnegut, kteří četli
anglické překlady děl českých autorů Václava Havla, Jaroslava Seifer
ta, Ludvíka Vaculíka, Bohumila Hrabala a jiných. Mezi čteními vystou
pili američtí jazzmeni, vedení černým pianistou Tommy Flanaganem, a
vynikajícím basistou českoamerického původu z Kalifornie Michalem
Formankem.
Vedení Čs. komunistické strany se zřejmě přepočítalo ve dvou bo
dech. Spoléhali na to, že o Československo už léta nebyl v americké ve
řejnosti a tisku zájem, neboť svět je plný daleko krvavějších zločinů, než
je relativně nekrvavý zločin na duši českého národa — a nepočítali s nej
novějším vývojem v Sovětském svazu. Pravda, zájem o Českosloven
sko, pokud režim potíral intelektuální Chartu, nebo církev, nemluvě o
tzv. “obyčejných” řadových občanech, byl minimální. Ale v případě
Sekce jde o jazz a tehdy Američané nastraží uši. A pořádat typicky stalin
ský podvodný proces v době, kdy Gorbačov — ať už z jakýchkoliv dů
vodů — propouští Andreje Sacharova a další politické vězně a mluví do
konce o změnách v sovětské ústavě, které by se týkaly definice protisovětské činnosti apod. — pořádat takový “zastaralý” proces v téhle době
je paradox.
V Praze se zřejmě vedly dlouhé zákulisní spory o tom, zda se proces
konat má nebo ne. Původně jej ohlásili na polovinu ledna, pak bylo
dlouho ticho po pěšině. Lidé většinou doufali, že úřady na proces poti
chu “zapomenou” a obžalované propustí: pro to jsou precedenty, např.
několik měsíců vězněný a z protistátní činnosti obžalovaný spisovatel
Jiří Gruša, k jehož procesu rovněž “nedošlo”. Bohužel, v době, kdy pí
šeme tyto řádky, právě v Praze ohlásili, že proces se konat bude, a to ve
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dnech 10.-12. března.
*
Je to jasně rukavice hozená Moskvě: pokud vy
zavádíte reformy podezřele připomínající dubčekismus, éto vaše dělo.
Ale my, věrní marxleninisté, si do svých vnitřních záležitostí mluvit ne
dáme, ani od soudruhů z Moskvy.
Pražské vedení je tedy opět v revoltě vůči Moskvě. Tentokrát revoltu
vedou konzervy. V Praze koluje vtip, že brzo bude nutná bratrská po
moc vojsk Varšavského paktu věrným marxleninistům v Moskvě.

Na podporu Jazzové sekce vystoupila řada osobností v různých zemích svě
ta. Protestovali v prohlášeních nebo na koncertech a shromážděních.
Uvádíme zde alespoň ty nejznámější:
Edward Albee, Charles Alexander, Kingsley Amis, Jean Anouilh,
Joan Baez, Beryl Bainbridge, William Boyd, Malcolm Bradbury, Dave
Brubeck, E.L. Doctorow, Marguerite Duras, Gil Evans, Tommy Flaganan,
Timothy Garton-Ash, Allen Ginsberg, William Golding,
Juan Goytisolo, Seamus Heaney, Nat Hentoff, Ted Hughes, Elton John,
Danilo Kis, Mel Lewis, David Lodge, Paul McCartney, Wynton Marsalis,
Arthur Miller, Dan Morgenstern, Toni Morrison, Gerry Mulligan, Iris
Murdoch, Peter Orlovsky, Robert Rauschenberg, Sonny Rollins, Robert
Sabatier, Gunther Schuller, Alan Sillitoe, Susan Sontag, Fred Starr, Tom
Stoppard, William Styron, Billy Taylor, Cecil Taylor, John Updike, Kurt
Vonnegut Jr., John Wain, Arnold Wesker a mnozí jiní.
* Proces se mezitím skutečně konal, a vyzněl, jak čtenáři jistě vědí zdenního tis
ku, paradoxně. Za “přivlastnění” peněz, patřících “Lidu”, za něž se tresty v
Československu počítají na leta, ne-li na desetiletí, dostal Karel Srp 16 měsíců a
Vladimír Kouřil 12. Soudce v závěrečné řeči oba “zločince” pochválil za dob
rou a obětavou práci pro čs. kulturu, kterou nezištně konali, a z jeho řeči lo
gicky vyplývá, že jediný zločin obžalovaných bylo, že od jisté doby neměli pro
svou práci požehnání shora. O toto “požehnání”, tj. o relegalizaci, však Sekce
od svého nezákonného rozpuštění úřady bez přestání usilovala. Napsali na to
téma asi 120 dopisů “příslušným místům”, ty však bez výjimky zůstaly bez od
povědi. Korunu procesu nasadil patrně estébák, jenž na Srpovu otázku, proč na
dopisy neodpovídali, pravil ryze kafkovsky: “Nemohli jsme si dopisovat s lidmi,
kteří neexistují.”
Všechny tyhle a jiné okolnosti naznačují, že o konání nebo nekonání procesu
vznikl v prezidiu strany spor mezi progorbačevskými kariéristy, a zatvrzelými
konzervami. Výsledek je zřejmě kompromis. Ono je opravdu těžké v době, kdy
v “mateřské zemi socialismu”, tj. v centru impéria Akademie věd bouřlivě osla
vuje včerejšího “zločince” Sacharova, konat v kolonii malý, zasmrádlý a prů
hledně podvodný proces jako za nejhorších dob vlády Džugašviliho, který je
v Moskvě opět pod palbou.
Možná že se ještě dočkáme překvapení. Jenom doufám, že příjemných.
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Josef Hampl: Kresba 1984
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Kouzelný vrch
Czeslaw Milosz
Nepamatuji sipřesně, kdy umřel Budberg, před dvěma, před třemi roky.
Ani kdy umřel Cen. Jestli před rokem či dřív.
Zanedlouho po našem příjezdu Budberg s mírnou melancholií
říkal, že zpočátku je těžko si zvyknout
protože tady není ani jaro a léto, ani podzim a zima.

"Neustále se mi zdálo o sněhu a o březových lesích.
Kde není ročních období, ani se nepostřehne, jak plyne čas.
Však uvidíte, je to kouzelný vrch!"

Budberg: už v dětství zdomácnělé jméno.
.
Mnoho znamenala v kejdanském okresu
ta ruská rodina z pobaltských Němců.
Nečetl jsem žádnou z jeho prací, jsou příliš speciální.
A Cen byl asi vynikající básník.
Musím tomu jen věřit, psal toliko čínsky.
Horký říjen, studený červenec, v únoru kvetou stromy.
Svatební lety kolibříků nezvěstují jaro.
Jenom věrný klen nepotřebně shazoval rok co rok listí,
protože se to tak jeho předkové naučili.

Cítil jsem, že Budberg má pravdu a bouřil jsem se.
Tak tedy nedosáhnu moci, nezachráním svět?
Sláva mě mine, bez tiáry a koruny budu?
Copak na toto jsem se připravoval já Jediný,
abych skládal sloky pro racky a mlhy od moře,
abych poslouchal jak tam dole houkají sirény lodí?
Až minulo. Co minulo? Žití.
Teď se už nestydím za svou prohru.
Jeden smutný ostrov se štěkotem tuleňů
nebo vyprahlá poušť i to mi stačí,
abych řekl yes, ano, si.
"I když spíme, pracujeme na dění světa. ”
Vytrvalost se bere jen z vytrvalosti.
Gesty jsem vytvářel neviditelný provaz,
vzpínal jsem se po něm a on mě držel.
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Jaké procesí! Quelles délices!
Jaké birýty, taláry vykládané!
Most distinguished Professor Chen,
Mnogouvažajemyj Professor Budberg,
Temně Vážený Profesor Milosz, ,
který psával verše v jazyku blíže neznámém.
Kdo je tam vůbec spočítá. A tady slunce.
Tolik, že vybělí plamen jejich vysokých svící
a kolik pokolení kolibříků je provází,
když se tak sunou. Po kouzelném vrchu.
A studená mlha od moře značí, že je zase červenec.
1975

Proměny Liviovy
Zbigniew Herbert

Jak rozuměli Liviovi můj děd můj praděd
v klasickém gymnáziu ho nepochybně četli
v čase nepříliš vhodném
kdy v okně stojí kaštan - ohnivé svícny květů a všechny dědovy i pradědovy myšlenky bez dechu utíkají za Mici
která zpívá na zahrádce ukazuje výstřih a božské nohy až po kolena
nebo za Gábi z vídeňské opery s cherubovskými loknami
Gábi s ohrnutým nosíkem a Mozartem v hrdle
anebo nakonec k hodné Joži útočišti zkormoucených
která nemá ani krásv ani talentu ani větších nároků
a tak četli Livia - ó čase květenství v pachu křídy nudy a petroleje kterým se umývala podlaha
pod portrétem císaře
neboť tehdy byl císař
a impérium jako všechna impéria
se zdálo na věky
Když tak četli historii Města podléhali iluzi
že jsou Římany nebo potomky Římanů
ti synové podmaněných sami ujařmení
jistě za to částečně mohl latinář
s hodností dvorního rady
sbírka antických ctností pod ošoupaným kajzrrokem
takže ve stopách Liviových vštěpoval žákům pohrdání chátrou
vzpoura lidu - res tam foeda - v nich budila odpor
naproti tomu všechny výboje se zdály správné
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znamenaly prostě vítězství toho co je lepší silnější
proto je bolela porážka u jezera Trasimenského
převaha Scipionova je naplňovala hrdostí
Hanibalovu smrt přijali s neklamnou úlevou
snadno velice snadno se dali vést
přes hradby vedlejších vět
skrze zapeklité konstrukce nad nimiž vládne gerundium
vzedmuté řeky výmluvnosti
syntaktické nástrahy
- do boje
za ne svoji věc

Teprve můj otec a po něm i já
jsme četli Livia proti Liviovi
pilně zkoumajíce to co je pod freskou
proto v nás nevzbudil ohlas teatrální čin Scaevolův
pokřik centurionů triumfální pochody
a byli jsme náchylní k pobouření nad pádem
Samnitů Gallů či Etrusků
počítali jsme četná jména národů rozdrcených Římany na prach
pochovaných bez slávy které pro Livia
nebyly hodny ani vrásečky v jeho stylu
těch Hirpiů Apuleů Lucanů Osunů
a taky obyvatel Tarenta Metapontis Locri

Můj otec dobře věděl a já taky vím
že jednoho dne v daleké hraniční oblasti
aniž by se na nebi objevilo znamení
v Panonii Sarajevu nebo Trebizontu
ve městě nad studeným mořem
či v údolí Panširu
vybuchne místní požár
a impérium padne
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Dvě poznámky na okraj
Byl to záslužný čin, když vloni v nakladatelství Index vyšel v českém
překladu Miloszův “Hymnus o perle”, tato pozoruhodná sbírka veršů,
parafrází staré poezie a legend, aforismů a osobních vzpomínek, dopl
něná informativním doslovem Wojciecha Karpinského, který předsta
vuje českému čtenáři dílo i osobnost jednoho z největších polských bás
níků. Překladatel Otakar C. Mokrý se svého úkolu zhostil výborně až
najedno nedopatření. Miloszovu báseň Czarodziejska góra, která uvá
dí stejnojmenný oddíl knihy, přeložil jako Čarodějná hora, nejsa si patr
ně vědom, že zde Milosz nejen v názvu samotném ale i tématicky použil
odkazu k dílu jiného autora.
Pod názvem Czarodziejskagóra vyšel totiž polský překlad Mannova
románu Der Zauberberg, který zde má Milosz nepochybně na mysli.
Český název Mannova románu je “Kouzelný vrch” a z básně je zřejmé,
že jde právě o něj a o nic jiného. Neurčitost ročních období a zejména
relativita času - jedno z velkých témat Mannova románu - jsou také
v básni výslovně připomenuty Budbergovou poznámkou, že tam, kde
není ročních období, člověk ani nepostřehne, jak čas plyne. Kalifornie,
v níž Milosz už řadu let žije a tvoří, je v tomto ohledu skutečně “kouzel
ným vrchem” v mannovském slova smyslu. Právě toto malé, ale pokud
jde o smysl Miloszovy básně vlastně významné nedopatření, mě při
mělo k tomu, abych se pokusila o nový překlad.

***
Na rozdíl od nositele Nobelovy ceny Czeslawa Milosze je polský
básník Zbigniew Herbert českému čtenáři sotva znám. Svým dílem a
významem však nepochybně patří k největším postavám současné pol
ské literatury.
Herbert se narodil roku 1924 ve Lvově, studoval v Krakově na Ja
gellonské univerzitě a působil jako redaktor časopisů Twórczosc a
Poezja. Jako básník debutoval v roce 1956 sbírkou Světelná struna
(Struna swiatla). Rok na to vychází další sbírka básní Hermes, pes a
hvězda (Hermes, pies i gwiazda). V roce 1963 publikuje Herbert knihu
esejů o své návštěvě Středomoří pod názvem Barbar v zahradě (Barbarzynca v ogrodzie). V sedmdesátých letech pak vychází zejména sbír
ka Pan Cogito a v roce 1983 vydává Instytut Literacki v Paříži Herbertův Raport z obleženého města (Raport z oblezonego miasta), básnic
kou sbírku reagující na vyhlášení vojenského stavu v Polsku.
V poslední době píše Herbert kromě básní i prózu. Je skeptickým
vypravěčem apokryfů (Kleomedes, Minotaurus, Zrcadla, Gordický
uzel), jež hledají pravdu zasutou pod nánosem mýtů. Ke klasickému
starověku se Herbert vrací nejen v apokryfech. Rada jeho básní je inspi
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rována antikou. Minulost však není útočištěm, není to žádný “zla
tý věk”, je to oblast, v níž se díky dnešku a hrůzným zkušenostem osví
ceného 20. století vyjevuje hořká pravda. Neboť o pravdu především
Herbertovi jde. Profesorka slavistiky na Michiganské univerzitě, Bog
dana Carpenter, která Herberta překládá do angličtiny, charakterizuje
jeho poezii jako etický realismus. Všechno lze nazírat z různého úhlu
a perspektiva je vždycky relativní. V poslední instanci je však pravda
pravdou těch, kdož byli obětováni, a její podstatou je utrpení:
“Představivost pana Cogito
je jako kyvadlo
s naprostou přesností jde
od utrpení k utrpení"

Báseň Przemiany Liviusza vyšla vloni v anglickém překladu v ame
rickém literárním časopisu The New York Review of Books. Přeložila
jsem ji z polského rukopisného originálu, který mi poskytla Bogdana
Carpenter.
Zdenka Brodská

Etuda Jana Čepa
. . . Nejsme si někdy ničím jisti, ani láskou vlastní, ani láskou druhých,
dřívější sladká pouta mění v provazy hluboko se zarývající, srdce se zachvívá vlastní sirobou. Zdá se nám, že jsme se octli na cestách, které vedou
kamsi do noci, na opačnou stranu našeho světla a naší lásky, a že každý
krok nás zavede dál do mrazu a do samoty. Ale zároveň by se nám chtělo
běžet jako dítěti ztracenému přes pustá neznámá pole s holými stromy
vedle cesty, s nevlídnými mračny nad hlavou, jež vítr žene k nekonečným
obzorům, chtělo by se nám rozdírat bosé nohy o strniště a polykat nenasyt
ně hořké vědomí nicoty a zmaru, až bychom se zhroutili na nejopuštěněj
ším, nejvyprahlejším, nejsmutnějším cípu země a mohli jej zavlažit pří
valem horoucích slz. Ach, jak se nám jich nedostává! Jak by nás vzkřísila
ta zázračná rosa, až by se k nám schýlil na dno naší opuštěnosti veliký bílý
Stín! Až bychom si řekli: “Pane, ke komu půjdeme?... Ty víš. . .’’ Jak
bychom někdy rádi cedili za někoho kapku po kapce všecku krev svého
srdce, jak bychom rádi vzali na sebe jeho kříž. Ale místo útěchy často jen
zraňujeme a sypeme sůl do živých ran. Kéž bychom měli ruce jemnější,
ještějemnější, a srdce citlivé tak, až bychom nepotřebovali k dorozumívání
slov, která matou, zmrzají v ústech a jdou jinam, než kam jsme je poslali.
Kéž bychom uměli zapomenout na sebe tak, až bychom cítili bolest dru
hých jako bolest svou! Bože můj, jaké světy by se před námi rozevřely!
Leč okovy na našich nohou chřestí nám při každém kroku “Memento’’
naší neblahé sudby . . .
(30. 7. 1929)
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Pro návrat k Hrabalovi
Susanna Roth, Paříž
Knihy se proti mně spikly, a nedostal
jsem ani jediné poselství z nebes.
Příliš hlučná samota

Bohumil Hrabal píše pomalu půl století. Není ovšem snadné sledovat
umělecký vývoj spisovatele, z jehož obsáhlého díla vyšly různým způso
bem vybrané varianty většinou ne po vůli jeho, ale po vůli kulturních či
nitelů. První knížka, Ztracená ulička, měla být publikována v Nymbur
ku roku 1948 - z nakladatelství se stal národní podnik, takže jinošské
básně zůstaly jen v kartáčových otiscích. Zásluhou Jiřího Koláře vyšly
v roce 1956 útlé Hovory lidí jako bibliofilský tisk. O dva roky později
bylo vydání prvního svazku povídek pod názvem Skřivánek na niti za
kázáno v souvislosti s novým utužením poměrů, k němuž došlo po pub
likování Zbabělců Josefa Škvoreckého. Když se post-stalinská liberali
zace prosadila počátkem šedesátých let i v Československu, vydává
Hrabal knihu za knihou; díky své prvotině Perlička na dně se stává přes
noc slavným a oblíbeným autorem. Řada jeho titulů byla úspěšně zfil
mována a přeložena do cizích jazyků; spisovatel dostal mnoho cen a
uznání.
S odstupem času se nám zdá ono krátké, prchavé Jaro ovšem svobod
nější, než ve skutečnosti bylo. I tenkrát bylo těžké prosadit třeba kato
lického básníka a Bohumil Hrabal nemohl předložit čtenáři texty tak,
jak je ve čtyřicátých a padesátých letech napsal. Byly to pro příslušné
kontrolní orgány příliš silné “dryáky”, jak obsahem tak jazykem. Jak
mile se však naskytla příležitost, sestavil autor část svých “křehkých a
rabiátských” raných textů do antologie: tahle Poupata šla ale roku 1970
rovnou do stoupy, spolu s knížkou úvah Domácí úkoly. A když se poz
ději našly staré texty — na půdách nebo ve sklepech, kde byly schované
— dal je autor opsat, aby měly alespoň omezené obecenstvo.
Kritika se pochopitelně pilně zabývala hrabalovským fenoménem.
S výjimkou Jana Lopatky si v šedesátých letech zvlášť nevšímala cenzu
ry a autocenzury a jejich vlivu na způsob psaní - tištěná kritika vycháze
la ostatně taky až s požehnáním shora. Aspekty různých textových va
riant Hrabalovy tvorby stojí naopak v popředí od té doby, co autor
znovu publikuje, a to hlavně u kritiky neoficiální a zahraniční - oficiál
ní československá kritika si Hrabala totiž (naštěstí) skoro nevšimne.
Návrat do řad vydávaných spisovatelů nastal po osmiletém, nedobro
volném mlčení, během kterého však Hrabal napsal většinu textů sedm
desátých let: Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, Městečko,
kde se zastavil čas, Něžný barbar. Patří tak k malé skupině básníků (Ja
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roslav Seifert, Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Ludvík Kundera), je
jichž díla byla nejdříve rozšířena ve strojopisných edicích a pak částečně
vydána ve víceméně věrné podobě tiskem.
Signálem k publikacím v “normalizovaných” poměrech byl rozho
vor, který otiskl týdeník Tvorba začátkem roku 1975. Tam zároveň vy
šla Rukověť pábitelského učně, jeden z nejlepších a nejhlubších krát
kých textů, který popisuje nejen poetiku a životní postoj básníka, ale
odpovídá implicitně i na otázky, které by mohly být položeny právě
díky tak zvané sebekritice. Tuto lyrickou prózu zřejmě sotva kdo četl a
rozhovor si dnes málo kdo pamatuje. Pozornému čtenáři by totiž ne
ušlo, že určité pasáže toho interview nemohly být z autorova pera. Sku
tečnost, že Hrabal na kompromis vůbec přistoupil, ovlivňuje už přes
deset let mnoho kritiků i čtenářů. Předpokládá se, že to samizdatové je
lepší, to knižně vydané horší (toto je ovšem problém nejen hrabalovský). Tvrdí se neprávem, že autor je členem nového, konformního
Svazu spisovatelů. A hlavně se kritizuje a moralizuje a běduje, že pro
slulý spisovatel cenzuruje své vlastní texty. Není divu, vždyť to musí
dělat od začátku své veřejné kariéry! (Morytáty a legendy byly jedinou
knihou, která vyšla v období, kdy cenzury nebylo.) S cenzurou museli
počítat a bojovat všichni, kteří do roku 1968 chtěli publikovat. I Žert
Milana Kundery i Sekyra Ludvíka Vaculíka prošly cenzurou, jenže
dnes nikoho nenapadá ptát se jich, kde co museli změnit - a proč taky?
Bohumil Hrabal na druhé straně čtenáře ke srovnání variant přímo
vybízí tím, že mu je všechny předloží. Nebojí se pohledu do dílny svého
řemesla, i když mu musí být jasné, že to častěji povede k nepochopením
než k porozumění. Jeho naprostá otevřenost vyžaduje větší odvahu
než tiché zamazávání stop. Při všem jeho škrabání a škrtání, při všech
změnách se hlavní poselství výpovědi ztrácí jen zřídka. (Co potom udělá
cenzura, je jiná otázka.) Že autor navíc nic nezamlčí a znovu a znovu
o té složité a bolestné zkušenosti mluví, má dosvědčit následující malá
mozaika. Inspirována Hrabalovou oblíbenou konstrukční metodou, li
terární koláží, slepila jsem různé jeho citáty, které se týkají spisovatele,
psaní a vztahu ke knize. Celek se dá číst jako komentář k této knize.
Ke každé jeho knize. K umělecké osobnosti autora vůbec.

***
Slabost je moje síla, prohra je moje vítězství, myšlenky na schodech
jsou ty pravé myšlenky, které jsem zapomněl říci u soudu, být ustrašený
je moje zdatnost, být opuštěnýje moje zalidněnost, moje žvaněníje mo
je rétorika, velkoměstskýfolklór je moje estetika, permanentní opuště
nost je moje dochvilnost, nedodržení slova je moje věrnost. Tak všech
ny nedostatky a nectnostijsou mojí magnetickou střelkou, která pořád
ukazuje na ctnostnou a krásnou Severku, tichou a nehybnou hvězdu,
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kolem které se všechno točí. . . Na nebi každý Ano má proti sobě svoje
Ne, avšak miligram převažujícího dobra uvádí všechno do pohybu, aby
věčným návratem všechno zůstalo stát - na malou, maloulinkou chví
li... a začalo to znova. -

** *
Já jsem v podstatě člověk spíš bojácný, konvenční až maloměšťácký.
Já jsem míval a mám v prvé řadě trápení sám se sebou. Já musím sám
na sobě si dobývat svobodu a volný prostor pro tvoření. Potom jsem
taky sám svůj čtenář a já se nejen bavím tím, co jsem napsal, ale v první
řadě neustále mám pochyby a obavy o to, co jsem napsal. Pořád se
ve mně sváří a hádá maloměšťáček se skutečně svobodným člověkem. Vždycky jsem byl v autsajderský pasivitě. -

***
V zásadě jsem optimistický pesimista a pesimistický optimista. Jsem
obojživelný, dvojdomy. Rabelaisovský smích, herakleitovský pláč. A
naopak. - Žiji ve společnosti, která je shrnuta a zabalena do ubrusu,
na jehož tkanině je vyšit veliký nápis: “Pravda vítězí”. Co je to ta prav
da? Co je ta pravda, která vítězí? Konkretizovaná vidina na nočním ne
bi, nebo jen vlaštovka, která se dotkla křidýlkem hladiny prchajících
vod, zbarvených krví? Děsně jsem zestárl, lžu, kudy chodím, pravdu
nevidím, ani skrz brlinky, ani skrz laťový plot nepravd a polopravd, kte
rými jsem se oplotil. Ale lotr a podlec, který říká svoji lotrovskou a pod
lou skutečnost, blíží se víc pravdě než pokrytecký moralista. -

** *
Hodnota našich činů se objevuje vždycky až pak. -

** *
Abych mohl mluvit, musím být zakřiknutý, abych mohl být i drzý,
musím být napřed devótní, abych mohl býti statečný, musím býti na
před zbabělý, abych mohl býti pravdomluvný, musím napřed lhát,
abych mohl být věrný, musím být napřed věrolomný, abych mohl býti
dobrý, musím být napřed zlý, abych mohl být vědoucí, musil jsem
napřed být hloupý. Přesto se považuji za člověka, který je k nezničení.
Nakonec vždycky vítězí ta druhá řada, i kdyžje pozdě. . . Kterak bych
se sestrojoval? Volil? Rozhodoval? Kterak by mohla vzniknout má
hlučná samota? - Odvolávám všechno, co jsem kdy řekl, jen abych ne
ztratil duši, ke které ještě nemám klíč. - Uvědomění si porážky je po
čátek vítězství. Ale! Svět není nic jiného než samé vítězství a lidé nedě
lají nic jiného, než že pořád vítězí, tak jako po srážkách aut na celém
světě to vždycky zavinil ten druhý, ne já. Počínám vítězit, že se přizná
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vám k malérům, které se mi nestaly, beru na sebe havárie, které jsem ne
zavinil, tak všechny prohry jsou moje vítězství. - Bojím se událostí,
ke kterým mám klíč, raději otvírám šperhákem události, o které se nelze
zranit. Co jsem se nakafral o pohledu do pokojů, kam je vstup zakázán!
Bylo by hříchem odejít a nepopsat úděsnou mechaniku voskových fi
gurín, které budí hrůzu, když přátelsky salutují. . . bojím se událostí,
ke kterým mám klíč. Uprostřed toho, že člověk je zdánlivě odsouzen
dělat to, co dělat může, v každém člověku je uložena i ta schopnost jít
sám nad sebe, to umění narodit se ještějednou, ta kvantitativní promě
na, která vede k vyššímu chápání věcí a událostí nadčasových, k ploze
ní v krásném. * * *
Tím, že jsem neustále děsen tím, co se na mne valí, tím vertikálněji se
napřímím, když příval přejde, s tím větším smíchem konstatuji, že
napřed musím chodit po čtyřech, aby mne vichřice nesmetla a tak za
chránil sám sebe. - Jsem dřív ve vězení a ve vyšetřovací vazbě, než jsem
byl zatčen, sám sebe odsuzuji ještě dřív, než byl nade mnou vynesen
rozsudek, protože všeho jsem se mohl dopustit a tedy jsem se dopustil
dík vztahovačnosti, která je mi vlastní. Sám sebe věším za dopravní
přestupek, a taky, ačje hluboký mír, prožívám všechny fáze války, kte
rá každý den započala. To všechno mne naučila moje ustrašená povaha
a velká světová literatura. * * *
Tušil jsem hned na začátku, že literatura je nesmírně krutá, tak jako
příroda, nezná slitování, nepromíjí jakoukoliv omluvu, žene za novým
a dalším poznáním, které pohltí, co jsem považoval za hotové, vábí, ale
také zasévá nepokoj se sebou samým, zda jsem udělal to, co skutečnost
chce a potřebuje. Shledaljsem za ten dlouhý a přece tak krátký čas, že li
teratura je starý kocour, který požírá svoje koťata, a vždyckyjsem se le
kal toho okamžiku, až se jeho pohled upře i na mne. Ale i když budu
možná zatracen, přece jenom to stálo za to okusit a zažít to hořké štěstí
a způsobem svého psaní se dotknout paprsků skutečnosti. -

* * *
Myslím, že dobrá literatura není nic jiného než příliv a odliv, propa
dání a vstávání z mrtvých. Důležité je ale vždycky se zvednout, oprášit
si šaty a vždycky se otočit ve směru možného boje, a tak dlouho vítězit,
až se člověk uvítězí a propadáním se propadne v propadlo propadnutí. Spisovatel musí býti autonomní, musí být maličkým státem ve státě,
společností ve společnosti. Musí naslouchat sám sobě a duchu doby,
musí si sám a pro sebe najít spřízněné duchy těch mrtvých a živých. Mu
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sí sám a sám stát před celou věcí a událostí, jak němý trubač před sou
dem, protože jeho pohled je jeho budoucím stylem a duch dějin miluje
a nachází zalíbení právě v takovém individuu, jehož ideálem je dílo,
které dá lidstvujako nezištný dar. - Na psaníje nejdůležitější co nepsat. Cokoliv jsem napsal, jako by to napsal někdo jiný. Dokonce mám z to
ho hrůzu a už to nikdy nemohu čísi. Přede mnou se otevírají nové mož
nosti nových obrazů, nových dobrodružství. Jsem těhotný otec. Kdo
má odvahu říct lidem to, co jim nikdo do očíještě neřekl, tak ať to napí
še nejdřív sám sobě, ať to ukazuje svým známým, aťjedinoujeho publi
kační možnostíje jeho šuplík. Nic není tak krutého, jako je umění, které
se rádo živí svými vlastními dětmi. V umění se nikdo nikdy neptal na to,
za jakých podmínek kdo tvořil, co všechno musel od sebe odhodit.

* **
Patřil jsem a patřím k těm lidem, kteří přes hledání odpovědi dochá
zejí k přesnější otázce, na kterou chtěli odpovědět. Vždycky jsem něco
udělal, něco napsal a teprve potom jsem si osvětlil, co to bylo za hnací
sílu, která mne donutila jednat a psát tak, jak jsem jednal a psal. Myslím,
že je tomu tak i dnes. Mohu říci, že jsem nenapsal ani jedinou řádku o
tom, že něco přesně vím, vždycky jsem psal pod dojmem pravdivosti své
touhy, svého pábení, které mne donutilo, abych sedl k psacímu stroji a
psal o něčem, co bylo a je silnější, než jsem já, co vždycky přicházelo
zvenčí, co bylo a je odrazem té velkéfantazie, které se říká realita, sku
tečnost. -

***
Taková kniha znamená: přece někdo musel tu knihu napsat, někdo ji
musel opravovat, někdo ji musel přečíst, někdo ji musel ilustrovat, ně
kdo ji musel vysázet, někdo ji musel korigovat... a někdo musel o knize
rozhodnout, že není ke čtení, a někdo musel knihu zatratit a dát příkaz,
aby šla do stoupy, a někdo musel knihy uložit do skladu a někdo musel
knihy naložit na nákladák a někdo musel přivést balíky knih až tam,
kde dělníci a dělnice vytrhávají vnitřnosti knih a házejíje na běžící pás,
který hluše, ale přesně trhavými pohyby odnáší zježené stránky pod gi
gantický lis, který presuje do balíků a balíky jdou do papíren, kde se
z knih udělá nevinný, bílý, literami neposkvrněný papír, aby na něj byly
natištěny další a nové knihy . . .

** *
Hrůza hrůzoucíje, když někdo je trotl na umění a neustále o něm hovoří,
dokonce dává rady a - hrůza všech hrůz! - dokonce o umění rozhoduje. Spisovatelská organizace by měla býti matkou, která kryje i syna, který
zavraždil. Koniášové celého světa marně pálejí knihy, a když ty knihy
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zaznamenaly něco co platí, je slyšetjen tichý smích pálených knih, protože
pořádná knížka vždycky ukazuje jinam a ven. -

***
Moderní próza vždycky vznikájistou opozicí, jistým usilováním o za
kázané; kdy do pootevřených dveří se strčí špičku boty, pak celé koleno.
Jedině takhle pootevřenými dveřmi může táhnout ten čerstvý průvan,
kterému se říká prostor k tvoření. Všechny umělecké tendence, které
zdánlivě byly v rozporu s konvenčním názorem, všechny ty tendence se
nakonec prosadily a byly životaschopné, i když byly opožděné. Tak
tomu bude asi i v budoucnosti, kdy znovu umělec ze stanoviska svého
talentu a poslání bude vyjadřovat nikoliv pravdu, ale jistou pravdivou
výpověď, byť za ni platil cokoliv. Zdánlivý nesouhlas s dobou byl a je
a tedy i bude mírou uměleckého narůstání, protože umělecká informa
ce musí přinášet něco nového, tedy zdánlivě nepravděpodobného, pře
kvapujícího, šokujícího. Pravdivý úhel umělecké výpovědi za sebou
zcela zákonitě zanechává křik a jizvu. Ovšem umělec, který podá pře
kvapující řetěz informací, zase bude stavěn na pranýř, kde o trochu
později bude opentlen démonem přitakání. Tak tomu asi bude, tak jako
tomu bylo, že nositel zraňujících informací přijme souhlas s poláma
ným žlučníkem, nebo vyplakanýma očima, nebo in memoriam.

***
Pro mne psaní je velká radost, cítím, že vlastně psaním se léčím a
současně hojím. Je to pro mne akt očisty. A je-li nějaký smutek a žal, tak
jedině když delší dobu jistím, že to ve mně nemluví, že mnou neprochá
zejí proudy myšlenek, že ten můj člunek přestal ve mně hrkot. Jednou
na to dojde. Ale chtěl bych žít jen proto, abych napsalještějednu, dvě
knihy. Chtěl bych napsat "love story”, takový příběh o lásce, vždyťjá
jsem o lásce toho moc nenapsal. . . A potom, to bych chtěl napsat, jed
nak abych sám sebe pobavil a čtenáře trochu rozzlobil. Takový text,
ve kterém se sám na sebe dívám očima své ženy. A vůbec očima své ženy
na moje přátele, na můj život. Z toho textu mám strach, bojím se jej. A
to je dobré znamení, protože ten text, to musí být dryák.

***
Text, kterého se Bohumil Hrabal tak bál, byl napsán v letech 1982až
1985. Je to obsáhlé dílo o více než tisíci stránkách a ve třech svazcích:
Svatby v domě, Vita nuova, Proluky. Celek navazuje volně na trilogii
Městečko u vody (Postřižiny, Krasosmutnění, Harlekýnovy milióny),
ve které se spisovatel vrátil do ztraceného ráje svého nymburského dět
ství, do městečka, ve kterém zažil konec starých časů, konec starého
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způsobu života. Tehdy nám vyprávěl o své milované matce, o otci Francinovi a o strýci Pepinovi, hlavním pábiteli celého vypravěčského díla.
V této nové, autobiografické trilogii popisuje a komentuje autorova že
na Eliška pražský život svého manžela a jeho party přátel, a to od pade
sátých do první poloviny sedmdesátých let. Na rozdíl od let padesátých
(kdy vznikly skoro všechny původní verze později vydaných knížek) a
od let sedmdesátých (které se zrcadlí v Příliš hlučné samotě a v kerskou
atmosférou inspirovaných Slavnostech sněženek) nepsal Hrabal v šede
sátých letech takřka nic: nebyl na to čas ani klid. Po skoro dvaceti letech
se vrátil tedy v Prolukách do toho pro český národ tak osudného obdo
bí a vylíčil nám ty momenty, které byly pro něho důležité.
Strach z této knihy byl bohužel víc než zdůvodněn. Že poslední díl
trilogie vychází nyní jako první a daleko od Prahy, je výsledek absurd
ních poměrů, kterými trpěly ostatně i jiné, starší rukopisy. A nejvíc
ovšem autor sám. Po tom, co napsal v Příliš hlučné samotě svoji knihu
knih o významu a poslání umění v naší společnosti a o barbarském niče
ní kulturních hodnot, byl nucen se postavit proti vlastnímu textu. “Pro
spisovatele ty jeho pravý děti jsou jeho knihy,” říká - a zříká se v tomto
případě otcovství-autorství. Dítě se mu vymklo z rukou a bylo přene
cháno osudu, než se mohlo postavit na vlastní nohy. My jsme se ho
ujali, abychom rodiče zbavili starostí a povinností. Budeme pečovat o
jeho budoucnost v duchu autora - a bez jeho vědomí.
Ostatně by bylo jednoduché Proluky zpracovat tak, aby cenzor
neměl co namítnout. Kameny úrazu jsou víc než očividné, a autor
nemohl o nich nevědět. V Hrabalovč tvorbě je mnoho spontánního, ale
není tam nic náhodného. Mohly by se vzít nůžky a závadná místa by se
mohla vystříhat: celková struktura tohoto proudu vzpomínek by tím
nijak neutrpěla. Autor-otec má právo své děti zamordovat anebo zmr
začit - ví dobře, že za to nese zodpovědnost sám. A kdyby to nakonec
udělal, aby svému publiku ve vlasti - pro které mimochodem celý život
psal a píše i teď - dal očištěnou verzi, co to mění na umělecké hodnotě
téhle Urfassung? Bylo by na čase, abychom Bohumila Hrabala zase po
zorně četli, abychom se vrátili k dílu a přestali povrchně posuzovat kro
ky, do kterých nám konec konců nic není.

Vyšlojako doslov k Prolukám Bohumila Hrabala (Sixty-Eight Publishers,
Toronto, 1986).
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Národní charakter etnických celků
ve střední Evropě
Antonín Měšťan, Freiburg
Rozdíly mezi povahami jednotlivých lidí jsou patrné každému. Jsou
zřejmě vrozené a vyskytují-li se například mezi sourozenci, nemáme pro
ně dostatečné vysvětlení. S rozdíly v povahách národů je to obtížnější.
Nejjednodušší je nebrat je na vědomí. Jestliže se jimi chceme zabývat,
narážíme na velké potíže. Zatímco povahu jednotlivce dovedou dnes
psychologové a pedagogové dost přesně určit, jde to u národních a ji
ných celků daleko hůř. Především: kdo je vůbec kompetentní, aby cha
rakter daného národa určil? Existuje tzv. Völkerpsychologie, která byla
založena v druhé polovině 19. století (M. Lazarus, H. Steinthal,
W. Wundt) - ostatně už předtím se jak Herder tak i Hegel snažili o cha
rakteristiku některých národů. Dnes se tato disciplína nejčastěji ozna
čuje jako kulturní antropologie. Ve Francii založil v roce 1937 Ábel
Miroglio ve městě Le Havre Centre Universitaire de Psychologie des
Peuples. Od roku 1946 vychází také časopis Revue de Psychologie des
Peuples.

Jistě každý z nás bude souhlasit s tvrzením, že jednotlivec není právě
nejvhodnější posuzovatel vlastní povahy. Příslušník určitého kolekti
vu, například národa, tedy zřejmě také nebude nejvěrohodnější osoba,
vyjadřující se o charakteru vlastního národního celku. Hrozí nebezpečí,
že bude vlastní národ vidět příliš kladně. Na druhé straně je velmi prav
děpodobné, že příslušník jiného - zejména sousedního - národa bude
vidět daný národ příliš záporně. Vznikají tak dva rozdílné komplexy
stereotypů: 1) vlastní, převážně kladný; 2) cizí, převážně záporný. Ob
jektivní platnost by pak měly mít především ty prvky, které se v obou
komplexech shodně vyskytují. Ze zkušenosti však vím, žejich je neoby
čejně málo - a ani o nich se nedá s určitostí tvrdit, že odpovídají sku
tečnosti.
Přepjaté mínění o vlastním národě se nevyskytuje jen v “lidovém” na
cionalismu, proniká také do vědeckých nebo pseudovědeckých publi
kací. Velká maďarská encyklopedie Révai Nagy Lexikona přináší pod
heslem “Magyarok” (Maďaři) tuto charakteristiku (sv. XIII, s. 186,
Budapešť 1915; překlad je můj): “Maďar má krásné držení těla a tichou,
důstojnou chůzi; vyznačuje se silou, obratností, ušlechtilou hrdostí a
udatností. Každý pravý Maďar vyniká povahou, v níž se zračí jistá
důstojnost, tichá vážnost, upřímná srdečnost, čestné chování, horoucí
láska k vlasti, velkodušnost a bezmezná pohostinnost. Často je prchlivý
a popudlivý, vášnivě miluje i nenávidí; zato pomstychtivé, potměšilé,
lstivé, zbabělé, ponížené a neupřímné chování je mu cizí a hnusí se mu.
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Má výbušnou povahu, snadno vzplane, rychle se nadchne pro všechno
spravedlivé a krásné, není však dostatečně houževnatý a vytrvalý,
rychle pohasne a ochabne. (Platí o něm rčení o slaměném ohni.) Je jaksi
vážný, od nepaměti zasmušilý, ba přímo smutný, ale jeho nálada se
rychle mění; Maďar se veselí se slzami v očích. Maďarský lid se zcela
určitě vyznačuje vznešenou povahou, která je bytostně aristokratická.”
Ponecháme-li stranou patos, je zřejmé, že hlavní body této charakte
ristiky by dnešní Maďar uznal za více méně správné. A je jisté, že před
stavitel národů, sousedících s Maďary, by se sotva podepsali pod tento
nadšený chvalozpěv. Snad by souhlasili s tím “slaměným ohněm” - a
pak s prchlivostí a popudlivostí.
Podívejme se, co táž encyklopedie píše o Slovácích. Pod heslem “Tótok” (Slováci) (sv. XVIII, s. 389, Budapešť 1925; překlad je můj) se
dočteme: “Slovenské lidové písně nemají téměř nic společného s cha
rakterem českých lidových písní, naproti tomu existuje příbuznost mezi
slovenskými a maďarskými lidovými písněmi. Slovenské lidové pohád
ky a lidové zvyky nemají nic společného se sousedními slovanskými ná
rody. Slováci nemají národní tanec, baví se za zvuků čardáše. Jejich
dějiny jsou dějinami tisíciletých Uher, dějinami maďarského národa,
protože Horní zem nikdy netvořila zvláštní politickou jednotku, nýbrž
byla organickou součástí Uher a v důsledku vnitřní migrace se u slo
venského a maďarského lidu v neustálých stycích prosadil trvalý obou
stranný vliv a projevil se v jazyce a v četných zvycích.” Komentář je
zbytečný.
Slováci se ovšem vidí jinak. Eugen Löbl, bývalý náměstek předsedy
vlády ČSSR za Komunistickou stranu Slovenska, napsal v časopise
Horizont, vydávaném v Mnichově (roč. XV., září 1986, č. 5, s. 1-2):
“Maďari hrdinsky bojovali proti utláčateľom a v nemalej miere im šlo
o pomstu a potrestanie. Poliaci bojujú proti tradičnému nepriateľovi.
Češi bojovali za reformy. Slováci bojovali za spoločnosť s ľudskou
tvárou. Tu sa náš národ prejavil ako najvyspelejší národ Európy, keď
ľudské dimenzie prijímame za meradlo.” Tento mesianistický výrok,
srovnatelný s výroky romantiků (zvláště polských), doplnil vpravdě sta
rozákonní charakteristikou Slováků (tamtéž): “Nech nám nikto nezávi
dí a nech nám ani nikto nevytýka, keď hovoríme, že sme boli prví, ktorí
prišli s myšlienkou ľudskej spoločnosti. Nie ako s utópiou, ale s kon
krétnou analýzou. Odmietli sme marxismus, ale aj bežné tzv. kapitalis
tické teórie. Odmietli sme rasové a triedné poňatie, a odmietli sme aj
náhľad, že forma vlastníctva určuje charakter spoločenského zriadenia.
Vychádzali sme z náhľadu, že spoločnosť a jej hospodárstvo je dielom
tvorivého génia ľudského umu, lebo - ako vieme zo Svätého písma svet bol stvorený pre človeka a človek na obraz Boží, aby ovládal príro
du v duchu etických noriem Svätého písma.” Sotva je možné očekávat,
že by např. Češi viděli Slováky šedesátých let způsobem, jakým je vidí
E. Löbl.
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A jak to vypadá s názory Čechů na vlastní národní charakter? V dnes
už proslulých “Dětech ráje“ od Jana Pelce (Svědectví 1984, č. 72) se
dočteme (s. 695): “Asi měla pravdu, ale mně se nechce nad ničím kou
mat, to je téma pro Otce a ostatní blby, kteří se to snaží pochopit, jaký
jsme či nejsme. Dokonce jsem jednou čet u Oty nějakej flák, kde se
někdo snaží vykoumat jakou máme povahu jako národ. Blb. No přece
posranou. Podívej se na nás a máš to.” Podíváme-li se na líčení jednající
postavy, pak jistě s touto charakteristikou budeme souhlasit. A o emi
graci se dočteme (s. 719): “Víš, ti tam venku se vonanujou Masarykem,
jakej jsme krásnej národ, ale my jsme kurvy, že nám nejni rovno.”
Když už padlo jméno Masaryk: jak on viděl českou národní povahu?
Řekněme rovnou, že váhal dát podrobnější charakteristiku nejen Če
chů, ale i jiných národů. Ve “Světové revoluci”, vydané 1925, napsal
(s. 531-2, pod čarou): “Není mým úkolem rozebírat složitý pojem ná
rodního charakteru, ale přece chci varovat před nejasností a povrchnos
tí, s jakou se o věci tak často mluvívá. Je charakter rasy? A co vlastně je
rasa? Co je míněno, když se např. říká, že tu a onu vlastnost máme
v krvi? Je vůbec rasa čistá, krev nesmíšená? Co je národní instinkt, co
a jáký je národní cit? Pokud je národní charakter závislý na tělesných,
pokud na vlastnostech duševních? Je charakter národní odlišný od cha
rakteru individuálního, a čím a jak? Nemění se charakter národní, jak
i individuální, výchovou, školou, velikou zkušeností (válkou prohra
nou - vítěznou a tp.)? A mluví-li se zároveň o charakteru slovanském:
je nám jasno, jaké vlastnosti jsou společny Slovanů všem, a čím se lišíme
jeden od druhého, Čech od Rusa, atd.? Neliší se katolík od protestanta
velmi nápadně, třebaže jsou téhož národa? Neliší se seveřan od jižana
atd. - uvádím ta upozornění opět a opět (přednesl jsem je v “Nové Evro
pě” a před válkou častěji), protože se stále dovoláváme národnostního
principu a jeho politických důsledků a nikoli vždy s patřičnou rezer
vou.”
Masaryk se o české národní povaze, jak se projevila za první světové
války, nakonec vlastně nevyjádřil. O tom, jak se český národ zachoval
za druhé světové války, můžeme uvést výroky Václava Černého z jeho
pamětí “Pláč koruny české” (Toronto 1977). O naší předválečné armá
dě se tam dočteme (s. 178): “Rozpustili jijako spolek veteránů, dokonce
i samotnou smrt našich vojáků ošidili i o ten kus pozlátka, jejž na sobě
smrt nese, je-li ‘smrtí na poli cti’, abychom mluvili věčným vojenským
žargonem, a buďsi třebas sebevíc k smíchu všem profesionálním pacifis
tickým svrabům na světě. Načež ta smrt nadělala v této armádě tak děsi
vé spousty, že žádný důstojnický sbor žádné bojující armády druhé
světové války neměl v poměru k bojujícím počtům takové: to je nevída
ný a zase specificky náš fakt, který se cestou nějak ztratil, aniž si jej
národ uvědomil, aniž se kdy i slovem objevil v ústech byť i posledního
šumaře, šplíchajícího ze své tribuny sliny své vlastenecké vděčnosti.”
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Dále (s. 468): “Náš odboj, to jsem cítil, nezůstal za žádným druhým;
chtěl sloužit nad své objektivně dané možnosti, ale nemohl, a to, že
nemohl, zaplatil dvojnásob draze; v tom, co vykonal proto, že to vyko
nat mohl, překonal však všechno očekávání.” A dál (s.496): “Procento
padlých spisovatelů a vůbec příslušníků inteligence bylo v našem odboji
přímo fantasticky větší než v kterémkoliv evropském odboji jiném, nad
tímto nevídaným prvenstvím českého ducha bylo lze jen žasnout!”
Otázka by byla, co čeká český národ v budoucnu. Zatímco Černý
na ni neodpověděl, pokusil se o odpověď pravicový katolický histo
rik Bohdan Chudoba v knize “Jindy a nyní” (Mnichov 1975, s. 561):
“Pokud bude český národ ještě schopen zařadit se do Evropy, v kte
ré se snad udrží ještě nějaké zbytky tradičních názorů na národnost
a jazyky, bude moci ještě aspoň kratší dobu žít vlastním životem. I
tak zůstanou dějiny českého národa - právě tak jako dějiny kterého
koli jiného národa - již jen antikvárním zájmem malých skupin, kte
ré si ještě na čas budou chtít zachránit osobitost země a řeči.” Toto
stanovisko ovšem není z hlediska B. Chudoby pochmurné, neboť
podle něho tím umělý a nepřirozený fakt existence různých národů
zase z dějin zmizí a vrátí se ke kýženému stavu např. středověku,
kdy národy nehrály žádnou úlohu. Jsou-li národy uměle vzniklé jed
notky, pak je ovšem bláhové spekulovat o národním charakteru.
Známý český spisovatel Jiří Mahen vydal v roce 1924 ve Vyškově
“Knihu o českém charakteru”. V deseti kapitolách shrnul názoryjiných
Čechů o této věci - počínaje statí Štěpána Lannera “Povaha Slovanstva
se zvláštním zřetelem na spisovní řeč Čechů, Moravanů, Slezáků a Slo
váků” (Lipsko 1847) přes knihu Josefa Durdíka “Charakter” (1872),
Masarykovu “Českou otázku” (1894) a knihu Ferdinanda Peroutky
“Jací jsme” (1924). Mahen dochází k tomuto závěru (s. 11): “Všecky
výtky, činěné našemu národnímu charakteru, daly by se shrnouti v tuto
růžici neuvadající krásy: že jsme zbabělci, kteří se bojí, že si lžeme
do očí, že jsme držgrešličky tam, kde se šetřit nemá, že jsme hulváti tam,
kde atd., že neumíme nic ‘dát dohromady’, že jsme sláma, která atd. atd.
Rozumí se, že to vše je pravda a není to pravda a že se to vše dá dokázati
i vyvrátiti zároveň.” Mahenova růžice neuvadající krásy se má čile k ži
votu, neboť exiloví mravokárci často vykládají totéž - a domnívají se,
že přišli na něco nového.
Nečasový je Mahen tam, kde tvrdí, že Rusko samozřejmě patří do
Evropy - a Čechy klade vedle Rusů jako vytoužený obraz budoucnosti.
V závěru své knihy píše (s. 137): “A věřím, že jednou stane silou svého
sociálního přesvědčení (český člověk) před soudnou stolicí Nejvyššího,
snad unaven a uštván, ale nikterak užjenom tělesně založený malověrec
- tam stane právě s ruským člověkem a že na otázku, koho zastupují
na soudě světů, řeknou oba: Celé lidstvo! Věřím v tento posvátný vývoj
českého charakteru, neboť jenom tak můžeme snad všichni ještě chvíli,
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než zemřeme, na tomto světě - živořit.” Takže vývoj českého národního
charakteru ve sméru k ruskému národnímu charakteru byl v roce 1924
pro Mahena toužebným přáním. Za několik desetiletí se představy o
vzoru pro český národní charakter notně změnily - Rusové sotva budou
dnes kladeni na první místo. Ostatně: koho si vlastně máme vzít za vzor
dnes? Poláky? Nebo Angličany? Američaný? Kdysi se mládeži dopo
ručovali staří Rekové a Římané. Dnes se raději nedoporučuje nikdo.
A jak vidí Cechy cizinci? Bylo by lákavé sestavit katalog velké řady
skutečných či domnělých vad našeho národního charakteru a přidat
těch několik (také víceméně problematických) kladných vlastností, kte
ré se nám připisují. Uvedu jen jednu charakteristiku, která o nás překva
pivě tvrdí, že jsme - barokní národ: “Barokní ražení českého myšlení
patří mezi zajímavé problémy moderní charakterologie. Snad největší
a nejsvěžejší humoristický román našeho století, “Osudy dobrého vojája Švejka” od Jaroslava Haška, je přímo ztělesněním neotřesitelného
národního nazírání v barokním duchu. A bylo to také baroko 17. stole
tí, které rozvinulo nejbojovnější a nejúčinnější literární zbraně proti
každému cizímu vměšování a invazi.” Tato slova nenapsal povrchní po
zorovatel, nýbrž vědec mezinárodního věhlasu, který se naší kulturou
po desetiletí odborně zabýval - Roman Jakobson (v doslovu ke knize
Milady Součkové “The Baroque in Bohemia”, Ann Arbor 1980, s. 201.
Překlad je můj.)

***
Marek Hlasko (1934-1969), představitel tzv. černé vlny v polské lite
ratuře kolem roku 1956, napsal ve své knize “Piekni dwudziestoletni”
(Krásní dvacetiletí, Paříž 1966, s. 12; překlad je můj): “Logicky vzato
málokterý národ má takovou šanci mít dobrou literaturu jako my,
Poláci. Máme všechno: pohromy, politické vraždy, stálou okupaci,
udavačství, bídu, zoufalství, alkoholismus - co ještě proboha potřebuje
me?”
Obránce tradičních polských představ o vlastním národě jako národě
hrdinů, Zbigniew Zaluski, vydal v roce 1962 ve Varšavě knihu “Siedem
grzechów glównych” (Sedm hlavních hříchů). Kniha se stala bestselle
rem a vychází ve stále nových vydáních - jak je vidět, polská veřejnost
se se stereotypem šlechetného, inteligentního a hrdinného Poláka
ztotožňuje. Zaluski přidal k pátému vydání své knihy (v roce 1973)
také citáty, které svědčí o jiném postoji v některých kruzích polské ve
řejnosti. Tak jeden novinář napsal (s. 169; překlad je můj): “Polsko . ..
je žebrák a šašek Evropy... Jsme národ nejhorší, nejzkaženější, napros
to podlý, pološílený, nehodící se k ničemu.” A recenzent vlasteneckého
filmu A. Wajdy napsal (s. 329): “Národ bez mozku . . ., národ, který je
uhranut jen srdcem a těžkými prackami do rvačky . . . Národ, který
ztrácí sympatii sám k sobě . . .”.
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Jak je vidět, sebebičování i sebechvála není nic specificky českého.
Kdo by si nepřipomněl tvrzení Židů, že jsou národem vyvoleným-a zá
roveň křiklavé případy židovského antisemitismu.
Ani u Cechů, ani u Poláků se zatím nevyskytly vážné pokusy národ
ní charakter změnit. Vysvětlení je trojí: 1) žádný “národní charakter”
neexistuje, takže není co měnit; 2) charakter vlastního národa je převáž
ně kladný, takže se nic měnit nemusí; 3) národní charakter se měnit
nedá. Jinde se pokusy o změnu národního charakteru dějí - to znamená,
že se jeho existence přiznává a zároveň se došlo k přesvědčení, že není
dokonalý a že je změnitelný k lepšímu. Známá západoněmecká badatelka v oboru demoskopie prof. dr. Elisabeth Noelle-Neumannová nade
psala svou stať“Der Versuch, einen nationalen Charakter zu verändern.
Ein demoskopisches Porträt des Deutschen” (Pokus změnit národní
charakter. Demoskopický portrét Němců; Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 28. 2. 1986, s. 11). Autorka píše (překlad je můj): “Existuje ně
mecká skutečnost, která je viditelná a přímo nápadná: má hodně spo
lečného s materiálními úspěchy západních Němců a s náladou, která
vznikla v roce 1945 a která dosud trvá: všechno se musí dělat jinak než
dřív, musí se skoncovat se všemi německými tradicemi, žádný milita
rismus, žádný nacionalismus, žádný idealismus, neklást povinnost a po
řádek nade vše, nepracovat tak usilovně. (. . .) Němci chtěli po druhé
světové válce dělat všechno jinak než dřív - například vychutnávat pří
jemné stránky života. Cizím pozorovatelům je nápadné, jak pečlivě se
dnes Němci oblékají. ‘Dobře jíst a pít je pro Vás důležité nebo Vám
na tom nezáleží?’ Tuto otázku dostali Němci v roce 1985. Dvě třetiny
odpovědí zněly: ‘Velmi mi na tom záleží.’ Přes 40 procent sejich označi
lo za ‘labužníky’. Na otázku co je pro ně smyslem života v roce 1985
odpovědělo 57 procent dotázaných Němců: ‘Chci být šťastný a zažít
mnoho radosti.’ Za smysl života označilo 37 procent Němců v roce 1978
‘Užívat si života’ - v roce 1985 to bylo 45 procent.” Autorka pak pokra
čuje: “Ten, kdo je hrdý na svůj národ, je optimističtější a spokojenější se
svým životem, pociťuje větší uspokojení ze své práce, vede šťastnější
rodinný život, má větší důvěru ve státní instituce,... je ochotnější bránit
svou zem v případě napadení. K hrdosti patří pocit národní identity.
Němci hledají svou národní identitu.” A Noelle-Neumannová dodává:
“Mentalita se neustále mění.”
Podezření, že mentalita národních celků se stále mění, je jistě opráv
něné. Čech husitské doby a Čech 19. století si zřejmě nebyli ničím po
dobní - to vystihl už Svatopluk Čech ve své knize z roku 1888 “Nový
epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století”. Jenže Češi
z roku 1987 nemají asi také příliš mnoho společného s Čechy z roku
1888 uvážíme-li, že vývoj společnosti se stále zrychluje. Jak ale máme
vědět, jaký je dnešní národní charakter Čechů, když se nemůžeme opřít
o statistické údaje například z výzkumu veřejného mínění? První krů
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ček byl už vykonán tím, že nezávislí čeští odborníci položili řadu otázek
značně velké skupině lidí v českých zemích, zčásti také na Slovensku.
Výsledky, které vyšly v pařížském časopise Svědectví (roč. XX, č. 78,
červen 1986, s. 258-342) spolu s analytickou studií, se zdají nasvědčo
vat tomu, že se mění česká mentalita ve srovnání s dobou před 30-40
lety. Nezbývá zřejmě jiná cesta, jak dojít k poznání národní mentality
(či národního charakteru) v neustálém vývoji než pravidelné, co nejroz
sáhlejší zkoumání veřejného mínění. Konstruovat národní charakter
z jednajících postav literárních děl je sice oblíbená intelektuální zábava,
nikam však nevede. Švejk je český a zároveň tak nečeský jako je Oblo
mov ruský a neruský, hochštapler Krull německý a neněmecký a Don
Quijote španělský a nešpanělský. To rozpoznal velmi dobře už před vál
kou český germanista Vojtěch Jirát. V německé recenzi knihy E. Lem
berga “Wege und Wandlungen des Nationalbewusstseins” napsal Jirát
v časopise Germanoslavica (roč. 1935, s. 425; překlad je můj): “Český
kritik F. X. Šalda nedávno mluvil o autostylizaci básníka. Mohli
bychom mluvit také o autostylizaci celého národa, stačí poukázat na ta
kové jevy jako je clartéfrançaise, na anglický pojem gentlemana ap. Ta
kováto autostylizace se musí od skutečných věčných vlastností daného
národa ostře oddělit. To, co se dnes označuje jako český národní cha
rakter a to, co se pak shledává jako jeho výraz ve starších dějinách, spo
čívá ve velké míře na působení ideologie Palackého a Masaryka, jde
tudíž o autostylizaci moderních Cechů. Vliv této ideologie jde ovšem především v poslední době - do nesmírné šíře a hloubky; bylo by možné
sledovat jej i ve slovní zásobě, dokonce v mluvených projevech. Stačí
poukázat na rozšíření takových výrazů jako‘demokracie, demokratic
ký, uvědomiti si, programovitý’ ap.”
A jak vypadá dnešní autostylizace? Češi v srpnu 1968 nebojovali proti 800.000 cizích vojáků ostatně neměli žádnou šanci. Proti Polákům
v prosinci 1981 Moskva cizí vojáky neposlala. Polsko má dvakrát víc
obyvatel než Československo, takže by jich do Polska musilo vtrhnout
přes 1.600.000. Stačilo však ono Wojsko Polskie, na jehož udatnost a
vlastenectví jsou Poláci tak hrdí. Polsko se tehdy okupovalo samo.
Jenže: znamená to, že proti hrdinným Čechům a Slovákům se musí
poslat obrovská cizí armáda a na zbabělé Poláky stačí, když zadupe
vlastní generalita?
Polákům zbývá - pochybná - útěcha: kdyby přišli cizí vojáci, pak by
Wojsko Polskie generály neuposlechlo a začalo by bojovat. Takže: vlá
da a generalita mohou být v žoldu Moskvy, je bude disciplinovaný
polský voják poslouchat. Teprve při spatření cizí uniformy v Polsku se
z něho - snad - stane vlastenec. Vpochodovat na rozkaz Moskvy do Čes
koslovenska v srpnu 1968 spolu se sovětskými a německými vojáky,
proti tomu ovšem Wojsko Polskie nic nenamítalo. Je to tedy divný vlas
tenec, demokrat a hrdina, ten dnešní polský voják - příliš se od dnešního
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československého vojáka neliší (o něm však Češi a Slováci naštěstí ne
mají žádné iluze).
* * *

Rysům národní povahy se přisuzuje velký význam v oblasti politiky.
Spolu s tzv. geopolitikou mají mít rozhodující podíl na utváření národ
ních dějin. Poláci ve velmi živé časopisecké diskusi po roce 1956 dospěli
k názoru, že nelze vinit ze všech národních katastrof (dělení Polska
v 18. století, porážka v roce 1939) pouze zeměpisnou polohu. Přitom
Evropa prý dluží Polákům za mnoho: neodvděčila se za služby v minu
losti a nepomohla jim za dvou povstání v 19. století, ani v letech 1939
a 1944. Poláci jsou “Kristem národů”, jsou mesiášem lidstva (“Češi
v tom umějí odjakživa chodit! Nelezou zbytečně na barikády, čekají
v závětří, šetří se a nakonec dosáhnou víc než Poláci svým hrdinným
bojem - viz české kořisti Těšínsko a Slovensko, které jim spadly do klína
zadarmo. Prokletá polská povaha má na svědomí zničenou Varšavu a
milióny mrtvých - Praha zůstala celá a svět nakonec neodměnil Poláky,
nýbrž Čechy.”)
Maďaři jsou přesvědčeni, že vedle fatální zeměpisné polohy to byly
‘nedostatky’ maďarské národní povahy (romantické vzplanutí, lehko
myslnost, až příliš dobré srdce), které mají na svědomí četné národní
neúspěchy. Rytířskost a přehnaná statečnost hnaly Maďary do četných
bojů a povstání proti Turkům, Habsburkům a nakonec sovětům. Ma
ďaři si nedovedli získat vděčnost národů v Uhrách, pro něž tolik udělali.
Maďaři se obětovali kvůli Evropě, neboť tak chápali svůj dějinný úkol.
(“Češi, ti se vždycky dovedou v poslední chvíli postavit na správnou
stranu. Přesvědčili svými intrikami v Trianonu Západ a dostali zadar
mo Slovensko, za druhé světové války si ani nevystřelili a nakonec za
sedli mezi vítěznými státy. Je vidět, že se vyplácí do ničeho se nehnat svět nakonec odměnil prohnané Čechy, nikoli čestné a hrdinné Maďa
ry.”)
Tento katalog národních pověr a mýtů by bylo možné značně rozší
řit. Ale už z těchto několika bodů je zřejmé, že české národní pověry
nejsou ani ojedinělé, ani originální. Kolísání mezi euforií a stavy bez
naděje také - pouze amplitudy mezi jednotlivými stavy mají různou dél
ku. My teď prožíváme zas jednou období beznaděje a tak shledáváme
vady naší národní povahy - jako Poláci po roce 1939, pak 1944-45 a
po roce 1981, Maďaři 1918, 1945 a 1956. Euforii jsme prožívali 1918,
1945 a na jaře 1968 (a předcházející období beznaděje 1938-39 a 1948).
Národní charakter se obvykle nezkoumá v dobách prosperity a euforie,
zato tím víc v dobách poklesu a beznaděje. Snad je v tom kus atavistic
kého přesvědčení, že sebebičováním se jaksi očistíme a pomalu zase
pozdvihneme. Nuže, bičujme se - jiní to dělají také, některé argumenty
od nich můžeme opsat. Jakmile se nám zase podaří dostat se z louže, za
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pomeneme na skutečné či domnělé záporné vlastnosti našeho národní
ho charakteru a zdůrazníme ty kladné (ať už budou odpovídat pravdě
či nikoli).
Poznámky
1) Po roce 1918 užívali nadále označení “tót” (Slovák) představitelé maďarské
ho nacionalismu. Jinak se začalo používat slova “szlovák”.
2) Spíš anekdoticky poznamenal ve “Světové revoluci” (s. 455): “Jakýsi rakous
ký generál prý o chování Čechů řekl: ‘Narukují jako ovce, bijí sejako lvi, a když
prohráváme, radují se jako děti.’ Není to docela správné, ale přece vystihuje tu
jistou nerozhodnost a vlastně neurčitost, kotvící v nešťastné situaci nesamostat
ného, pod vojenským terorem úpícího národa.”
3) Podrobněji jsem se těmito otázkami zabýval (pod pseudonymem Karel Kla
tovský) ve Svědectví č. 46 (1973), s. 377-379.

Postavenie maďarskej národnosti na
Slovensku
(Národnostná politika socialistického Československa)
Martin Kvetko, Elmhurst
Československá republika bola po druhej svetovej vojne obnovená
ako národný štát Čechov a Slovákov. Tak to definuje povestný Ko
šický vládny program. Dekrétom prezidenta republiky boli Nemci
a Maďari zbavení štátneho občanstva. Potom Nemci boli na základe
Postupimskej dohody vysťahovaní do Nemecka, ale k vysídleniu
Maďarov nedala parížska mierová konferencia súhlas a tak bola vyko
naná len čiastočná výmena slovenských občanov z Maďarska za Ma
ďarov zo Slovenska na základe dohody z roku 1946 podpísanej mi
nistrom zahraničných veci Maďarska a štátnym tajomníkom Clementisom za Československo a maďarským ministrom zahraničia
Gyöngyösim.
Slovenská vláda v snahe znížiť počet Maďarov na Slovensku vyhlá
sila takzvanú reslovakizáciu, čím mal byť umožnený návrat tých
maďarských občanov, ktori boli pomaďarčení v poslednom období
za Uhorska. Výmena obyvateľstva sa týkala asi 75 tisíc osôb a na
reslovakizáciu sa prihlásilo asi 300 tisíc občanov, z ktorých na základe
stanovených kriterií bola reslovakizácia priznaná asi 200 tisíc osobám.
Treba dodať, že v období, kedy sa očakávalo, že parížská konferencia
dá súhlas k odsunu Maďarov zo Slovenska, holi zavedené opatrenia,
podľa ktorých neboli otvorené maďarské školy, nevydávali sa ma
ďarské časopisy a spoločenský život maďarskej národnosti stagnoval.
Zmena prišla hneď po komunistickom puči a potom, čo vodca
maďarských komunistov Mátyas Rákosi sa obrátil na Klementa
Gottwalda, aby práva maďarskej národnosti boli obnovené. Tak sa
stalo už v roku 1948 a od toho času sa postupne začalo budovať ma
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ďarské školstvo a vytvorili sa predpoklady pre celkový kultúrny a spo
ločenský život maďarskej menšiny, pravda podľa směrnic KSČ.
Ústava z roku 1960 urobila koniec národnému štátu Čechov a Slo
vákov. Táto takzvaná socialistická ústava, ktorá vyhlásila, že Česko
slovensko je už “socialistickým štátom” a nie štátom ľudovej demo
kracie, zároveň zdôraznila, že je to štát českého a slovenského národa
a národností v ňom žijúcich. Vymenovala ich všetky a to v poradí podľa
počtu príslušníkov jednotlivých národností: teda maďarskej, nemeckej,
poľskej a ukrajinskej, pričom pre označenie národnosti ukrajinskej
pridala do závorky slovo rusínskej. Aké toto znenie ústavy malo
praktické dôsledky, poukážem neskoršie pri pojednávaní postavenia
maďarskej národnosti na Slovensku.
V rokoch takzvanej pražskej jari či československej liberalizácie
predstavitelia maďarskej národnosti sa tiež ozvali a predložili ďaleko
siahle požiadavky nielen na rozšírenie školstva a kultúrnych zariadení,
ale prišli aj s nárokom na vytvorenie zvláštneho maďarského územia —
okolia, ktoré by malo mať autonomné postavenie, alebo federované.
Vytvorili Právny výbor na ochranu práv maďarskej menšiny, ktorý
predložil osobitné memorandum sťažností predstaviteľom straníckeho
a štátneho života.
Vystúpenie predstaviteľov tohoto výboru malo veľký ohlas nielen
v Maďarsku ale aj v ostatnej cudzine, kde žijú maďarskí exulanti. Ti
spustili rozsiahlu propagandu o útlaku maďarskej národnosti v Česko
slovensku, písali sústavne o tejto kauze vo svojich exulantských
časopisoch, vydali o tom špeciálne knižné pojednania a začali mobili
zovať verejnú mienku sveta na ochranu “utláčanej” maďarskej národ
nosti na Slovensku. V niektorých prípadoch tieto sťažnosti spojili so
sťažnosťami útlaku maďarskej národnosti v Rumunsku.
Dňa 10. mája 1985 zorganizovali organizácie maďarských utečencov
v Kanade protestnú demonštráciu v Ottawe proti Československu
a Rumunsku, kedže sa tam konala konferencia, ktorá rokovala o tom,
ako jednotlivé signatárske štáty Helsinskej deklarácie plnia jej ustano
venia o rešpektovaní ľudkých práv. Kanadské média — rozhlas, tele
vízia a časopisy — venovali pomerne značnú pozornosť tejto demon
štrácii a odhadovali počet jej účastníkov na nejakých tri tisíc osôb.
Demonštranti žiadali ochranu údajne ohrozeného maďarského
školstva v Československu a Rumunsku. Zatiaľ čo maďarskí exulanti
vonku demonštrovali, maďarský vládny delegát hovoril na konferencii
o tom, ako sa maďarska vláda veľkodušne chová voči svojim menšinám
a teda ako vzorne plní ustanovenie Helsinskej deklarácie. Jeho výklad
bol prijatý priaznive a pochvalne a tak americký delegát, veľvyslanec
Schifter, ho dával za príklad iným delegáciam, najmä Československu.
Demonštrácia maďarských exulantov bola časťou sústavnej činnosti
maďarského exilu a voči Československu je to sústavná iredenta, na
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mierená proti celistvosti a územnej integrite Československého štátu,
teda ide o podobnú akciu, akú Maďarsko zorganizovalo v rokoch
dvadsiatých za podpory Lorda Rotermera.
Celá maďarská exulantská tlač je zameraná na túto iredentu a stáva
sa, že exulanti prepisujú práce autorov zo Slovenska, keď to, čo píšu,
nevyhovuje potrebám tejto iredeňty.
Jedným z doterajšich kulminačných bodov tejto propagandy bol
prípad Ing. Miklóša Duraya, ktorý rozvinul naSlovensku propagandu
proti pripravovaným školským opatreniam slovenskej socialistickej
vlády a bol preto prenasledovaný. Nebudeme sa podrobne zaoberať
prípadom Ing. Duraya, lebo venujeme pozornosť celkovému posta
veniu maďarskej národnosti na Slovensku. Treba ešte spomenúť, že sa
maďarským exulantom podarilo dostať do Congressional Records ich
memorandum proti “bezpráviu” Trianonskeho mieru z príležitosti
60. výročia tejto mierovej zmluvy. Senátor Dole uverejnil toto memo
randum, v ktorom si maďarskí exulanti sťažuju na to, ako nespravodli
vo sa zachovala svetová verejnosť po prvej svetovej vojne vôči maďar
skému národu pri uzavierani zmlúv, a preto žiadajú revidovanie po
merov v strednej a východnej Európe vo svoj prospech.
Kauza maďarskej národnosti bola predmetom rokovania aj medzi
vládami Československa a Maďarska aj medzi komunistickými stra
nami. V Budapešti za tým účelom boli tajomníci Fojtík z ÚV KSČ a
Pezlar z ÚV KSS. A tak sa nemôže človek ubrániťdojmu, že ide o sko
ordinovanú akciu vládnych a exulantských kruhov.
Táto maďarská propaganda o útlaku maďarskej menšiny na Slo
vensku je tak silná a rozsiahla, že jej podľahli aj niektorí českí exulanti
a svetová tlač. V 1. čísle ročníka 23 Proměn píše L. Matějka “o krikľa
vom nedostatku ľudských práv maďarskej národnosti” na Slovensku
a Suzana Satoryová uverejnila v parížskom časopise Le Monde list,
v ktorom bije na poplach, lebo bratislavský Maďari sú tak prenasledo
vaní, že sa neodvážia na verejnosti hovoriť po maďarsky.
Aká je teda skutečnost?
Základné údaje o maďarskej národnosti v republike a na Slovensku.
Podľa sčítania obyvateľstva z novembra 1980 žije v Československej
republike 579.660 občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti, čo je
z celkového počtu obyvateľstva republiky 3,8 percenta. Z toho žije
v Českej socialistickej republike 19.676 osôb, čiže 0,2% a v Slovenskej
socialistickej republike 559.490 čiže 11,2% z celkového počtu obyvateľ
stva Slovenska.
Osídlenie obyvateľstva maďarskej národnosti na Slovensku vypadá
takto: Maďari žijú v južnej a juhovýchodnej oblasti Slovenska a to
v okresoch: Bratislava-vidiek 10.513 či 7,2%, v Dunajskej Strede 91.452
či 87,9%, v Komárne 79.363 či 71,9%, v Galante 62.543 či 44,4%, v Le
viciach 40.490 či 33,1%, v Nitre 14.567 či 7,1%, v Nových Zámkoch
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63.141 či 41,2%, v Lučenci 22.893 či 24%, v Rimavskej Sobote 48.825
či 47,5%, vo Veľkom Krtiši 14.536 či 31,7%, v Rožňave 22.465 či 26,2%,
Košice-vidiek 13.800 či 13,9%, v Trebišove 45.801 či 38,9%, a v dvoch
mestách: v Bratislave 18.731 či 4,9% a v Košiciach 8.070 či 4%. V ostat
ných okresoch Slovenska je maďarská národnosť zastúpená nepatrne
(od 12 občanoch v okrese Svidník do 641 občanov v okrese Prievidza.)
Ústavno-právne postavenie menšinových národností v Českosloven
sku riešia tri zákony: Ústava Československej socialistickej republiky
z 11. júla 1980, vyhlásená v Zbierke zákonov pod číslom 100, Ústavný
zákon o československej federalizácii číslo 143/68 z októbra 1968 a
Ústavný zákon číslo 144/68 o postavení národností v Československej
republike. Ústava z roku 1960 v 20. článku hovorí, že všetci občania
majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti a rovnoprávnosť všetkých
občanov bez zreteľa na národnosť a rasu je zaručená.
Obidva ústavné zákony z roku 1968 vychádzajú z marxistickoleninských princípov národnostnej politiky. KSČ to zdôraznila vo
svojom usnesení — v rezolúcii ÚV KSČ, ktorou schvalovala novú
národnostnú politiku. Ale zatiaľ čo zákon č. 143/68 o československej
federácii sa sústreďuje prevážne len na zabezpečenie rovnoprávnosti
českého a slovenského národa, ústavný zákon č. 144/68 sa sústreďuje
na úpravu postavenia národností v Československej socialistickej
republike a vytvára predpoklady zabezpečenia rovnoprávnosti českého
a slovenského národa s národnosťami. Ústavný zákon č. 144/68
z 27. októbra o postavení národnosti v Československej socialistickej
republike hovorí, že: “v snahe ďalej prehĺbiť a upevniť bratrské spolu
žitie a solidaritu národov a národností a zabezpečiť národnostiam
účasť na štátnej mocia poskytnúť im účinné záruky ďalšieho rozvoja, sa
Národné zhromaždenie uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Článok 1: Československá socialistická republika, ako spoločný štát
českého a slovenského národa a národností žijúcich na jeho území,
v duchu socialistickej demokracie a internacionalizmu zabezpečuje
maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti
možnosti a prostriedky na všestranný rozvoj.
Článok 2: Národnosti sú primerane na svoju početnosť zastúpené
v zastupiteľských zboroch a v iných volených orgánoch.
Článok 3: 1. Občanom maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej
(rusínskej) národnosti sa v rozsahu primeranom záujmom ich národ
ného rozvoja a za podmienok ustanovených zákonmi zabezpečuje:
a) právo na vzdelanie v ich jazyku, b) právo na všestranný kultúrny
rozvoj, c) právo používať ich jazyk v úradnom styku v oblastiach
obývaných príslušnou národnosťou, d) právo spolčovat’ sa v národ
nostných kultúrnych spoločenských organizáciach, e) právo na tlač
a informácie v ich jazyku.
2. Rozsah a podmienky práv uvedených v odseku 1 ustanovia záko
ny.
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Článok 4: 1. Občan slobodne rozhoduje o svojej národnosti podľa
vlastného uváženia.
2. Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnosti nemôže byť žiadne
mu občanovi na ujmu pri jeho uplatnení v politickom, hospodárskom
a spoločenskom živote.
3. Zakazujú sa všetky formy nátlaku smerujúce k odnárodňo
vaniu.
Článok 5: Tento ústavný zákon sa vykoná zákonmi Federálneho zhro
maždenia a zákonmi národných rád.
Zákony národných rád ustanovia tiež, pri ktorých zastupiteľských
zboroch a výkonných orgánoch sa zriaďujú orgány, ktoré budú zabez
pečovať uskutečnovanie práv národností.
Na základe tohoto ustanovenia bol zriadený Sekretariát Rady vlá
dy SSR pre národnosti.
Ako to v systéme reálneho socializmu už je, vznik týchto zákonov
bol umožnený na základe usnesenia orgánov KSČ a KSS, najma re
zolúcie XIV. zjazdu KSČ, Uznesenia XV. zjazdu KSČ, Uznesenia
XVI. zjazdu KSČ. O plnení týchto usnesení bola podaná správa na za
sadaní ÚV KSS v roku 1981. Bližšie sa preto o týchto uzneseniach
stranických orgánov nepotrebujeme zmieňovať.
Za zmienku však hádam stojí “Projekt ďalšieho rozvoja českoslo
venskej výchovno vzdelávacej sústavy” z júna 1976, ktorý vychádza
z uznesení XIV. a XV. zjazdu KSČ a zo záverov pléna ÚV KSČ z 3. a
4. júla 1973. Podľa tohoto Projektu: Vyučovacím jazykom na školách
v Československej socialistickej republike je čeština a slovenčina.
V predškolských zariadeniach, v základných a v stredných školách pre
deti a mládež maďarskej, ukrajinskej a poľskej národnosti sa vyučuje
v ich materinskom jazyku; významné miesto v ich vzdelaní má zvlád
nutie spisovnej češtiny alebo slovenčiny, čo im umožní ďalšie štúdium
a plnoprávne uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločenského života
Československej socialistickej republiky.
K zabezpečeniu týchto práv boli vydané ďalšie zákony: zákon
20/1971 Zb. zo dňa 25. marca 1971, ktorým sa doplnilo a pozmenilo
ustanovenie 13. paragrafu Federálneho zákona z 5. júna 1969 č.
56/1969 Zb., podľa ktorého: Každý rečník má právo hovoriť vo svojej
materčine. Ak rečník nehovorí po česky alebo po slovensky, Kancelária
Federálneho zhromaždenia zabezpečí pretlmočenie prejavu dojedného
z týchto jazykov.
V 14. ods. odst. 7 zákona Slovenskej národnej rady z 28. decembra
1968 č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
(pozmenenom a doplnenom zákonom SNR z 28. marca 1971 č. 12/
1971 Zb.) je ustanovenie: Rečníci môžu hovoriť aj v jazyku národ
nosti. Reč sa súčasne pretlmočí do jazyka slovenského.
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Podobné ustanovenie o možnosti používať reč národnosti bolo
uzákonené aj pre činnosť súdov a sudných pojednávaní. .
Ale dávnejšie pred vydaním ústavných noriem o postavení menši
nových národností, krátko po komunistickom puči 1948 vláda a SNR
sa uznášali na zmenách postavenia národnostných menšín. Tak už v ro
ku 1952 vláda uložila:
a/ ministovi vnútra, aby urobil opatrenia s cieľom zvýšiť počet vhod
ných kádrov z radov obyvateľov maďarskej národnosti na doplnenie
národných výborov;
b/ všetkým členom vlády v dohode s ministerstvom vnútra urobiť
opatrenia, aby
aa/ na území obývanom maďarským obyvateľstvom bolo umožnené
občanom maďarskej národnosti v styku s MNV, ONV a KNV, úrad
mi a súdmi používať maďarský jazyk;
bb/ v obciach s maďarským obyvateľstvom poprípade v prísluš
ných okresných mestách, boli štátne, verejné a hospodárske budovy
a zariadenia označené aj maďarskými názvami;
c/ všetkým zainteresovaným členom vlády, aby pri príprave opatrení
na rok 1953 a ďalšie pamätali na rozvoj území obývaných maďarskými
občanmi, najmä pokiaľ ide o zlepšenie sociálnych a zdravotných za
riadení;
d/ zboru povereníkov, aby vec prerokoval a zabezpečil vykonanie
tohoto vládneho uznesenia. Zbor povereníkov o tom rokoval dňa
17. júna 1952 a mimo iného sa uzniesol:
a/ vydávať smernice, pokyny, obežníky a vyhlášky a pod., určené pre
národné výbory v obciach a okresoch s maďarským obyvateľstvom aj
v maďarskom jazyku;
b/ vydávať smernice, pokyny, obežníky a pod., určené pre hospodár
ske, kultúrne a verejné orgány a ustanovizne, obchody a pod., aj v ma
ďarskom jazyku v okresoch a obciach s maďarským obyvateľstvom;
c/ vydavať rozhodnutia, výmery, výnosy, potvrdenia, dožiadania
a pod., určené občanom aj v maďarskom jazyku;
d/ označiť všetky štátne, verejné a hospodárske budovy a zariadenia
aj v maďarskom jazyku v okresoch a obciach obývaných maďarským
obyvateľstvom;
e/ označiť mestá a obce na území obývanom maďarským obyvateľ
stvom tiež v maďarskom jazyku;
f/ umiestiť orientačné a informačné oznámenia a upozornenia aj v ma
ďarskom jazyku na staniciach, cestovných križovatkách, autobuso
vých zastávkach, vo verejných budovách v oblasti obývanej maďarskou
národnosťou;
g/ správne a včasne vybavovať podania, prípisy a listy napísané v ma
ďarskom jazyku;
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h / pružne a správne vybavovať dotazy, žiadosti a sťažnosti, prednesené
občanmi maďarskej'národnosti alebo v maďarskom jazyku; uznesením
Zboru povereníkov z 5. februára 1959 bolo nariadené vydávať smerni
ce, určene pre miestne národné výbory, tiež v maďarčine, potom vy
tvoriť možnosť vydávania zákonov, nariadení vlády a vyhlášok v ma
ďarskom preklade, vybaviť ONV v okresoch s maďarským obyvateľ
stvom tak, aby každý člen NV mohol pri rokovaní predniesť svoje ná
vrhy a pripomienky po slovensky a súčasne, aby každý plne rozumel
tomu, o čom sa rokuje, ďalej zlepšovať repertoár maďarských zborov
ľudovej umeleckej tvorivosti, zabezpečiť titulkovanie filmov v ma
ďarčine, zlepšiť výber a dovoz literatury z Maďarskej ľudovej republi
ky.
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo dňa 27. októ
bra 1960 správu o výchovne-vyučovacich výsledkoch na školách s vy
učovacím jazykom maďarským a ukrajinským v školskom roku
1959-1960 a vydalo uznesenie č. 64. v ktorom nariadilo zvýšiť úroveň
kurzov z jazyka slovenského, materiálne dobudovat školy s vyučova
cím jazykom maďarským; a na svojom zasadaní 28. apríla 1961 sa
uznieslo zabezpečiť potrebu kvalifikovaných učiteľov a učebnic pre
školy s vyučovacím jazykom maďarským a zvýšiť počet študentov
maďarskej národnosti najmä na vysokých školách technického a hos
podárskeho smeru.
Všetkými týmito uzneseniami a opatreniami sledovali vláda, Slo
venská národná rada a Zbor povereníkov zabezpečenie práv občanov
maďarskej národnosti, ich školstva a kultúry a zároveň im chcela
umožniť plné uplatnenie v životě po osvojení si štátneho jazyka.
Výsledky uplatnenia týchto zákonov a vládnych uznesení a admi
nistrativních opatrení možno sledovať: v oblasti uplatnenia sa ma
ďarskej národnosti vo volených orgánoch štátnej správy, v zastupiteľ
ských zboroch, v zriadených školách, kultúrnych zariadeniach, vo vy
dávaní časopisov a kníh, v ostatných informačných prostriedkoch
(rozhlas a televízia) a rozvoji ich umelecko-ľudovej tvorivosti.
Zastúpenie maďarskej národnosti v zastupiteľských orgánoch.
Vo Federálnom parlamente, v jeho oboch komorách: v Snemovni ľudu
a Snemovni národov boli podľa výsledku volieb z roku 1976 zastúpeni
Maďari takto: z 200 poslancov v Snemovni ľudu mali 7 poslancov či
3,5%, v Snemovni národov zo 150 členov bolo 11 či 7,3% Maďarov.
Treba pripomenúť, že v Snemovni národov je paritné zastúpenie čes
kých členov s členmi zo Slovenska a tak keď zo 75 členov zo Sloven
ska bolo 11 Maďarov, bolo ich zastúpenie z počtu členov zo Slovenska
14,6%. Výsledky zo všeobecných volieb z mája 1986 nie sú ešte po tejto
stránke známe. Toto zastúpenie plne odpovedá relatívnemu postaveniu
maďarskej národnosti v celoštátnom meradle, ba v snemovni národov
ho značne prevyšuje.
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V Slovenskej národnej rade zo 150 poslancov bolo 16 či 10,7% ma
ďarských členov. To tiež odpovedá proporčnému zastúpeniu maďar
skej národnosti na počte obyvateľstva Slovenska.
Územie Slovenska je administratívne rozdelené do troch krajských
a 38 okresných národných výborov (36 okr. a dva mestské na roveň
postavené výbory: MNV hlavného mesta Slovenska Bratislavy a mesta
Košíc). V troch krajských výboroch bolo maďarské obyvateľstvo
po volbách v roku 1976 zastúpené takto:

obyvateľstvo

Kraj

Západoslov 1.683.891
1.524.766
Stredoslov
Východoslov 1.402.252
380.259
Bratislava

maď. obyi/.
absolutné
362.675
86.689
91.395
18.731

počet maď. posl.
absolutné

%
21,5
5,7
6,5
4,9

22
16
15
5

%
21,2
16
12,5
4,2

Zastúpenie v ONV a MNV' podľa kraj ov a podľa výsledkov volieb
v roku 1981:
A/Kraj Západoslove nský:
Národnosť ONV- počet ploslancov
MNV - počet poslancov
absolútne
%
absolutné
%
Slovenská
771
14.640
73,9
75,2
Maďarská
247
4.537
23,5
24,0
B/ Kraj Stredosloveinský:

Slovenská
Maďarská

1.063
80

91,8
6,9

15.601
1.509

90.0
8,8

17.204
1.522

84,4
7,5

ONV - počet
absolútne
3.128
428

poslancov
%
84,1
11,5

C/ Kraj Východoslo venský:
Slovenská
Maďarská

917
86

81,4
7,6

Na celom Slovenskui

Slovenská
Maďarská

Slovenská
Maďarská

KNV - počet poslancov
absolutné
%
368
82,9
58
13,1
MNV - počet poslancov
absolutné
%
83,3
47.771
13,3
7.629
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Zastúpenia madarskej národnosti v NV v celoslovenskom meradle je
úplne adekvátne relatívnemu zastúpeniu maďarskej národnosti na
celoslovenskej populácii, ba v KNV — Stredoslovenskom a Východo
slovenskom jej zastúpenie je väčšie ako by odpovedalo jej proporčnému zastúpeniu na počet obyvateľstva týchto krajov. Zaoberal som sa
pomerami v zastupiteľských orgánoch podrobnejšie najmä preto, že
ak by sa tu vyskytli určité nedostatky a závady čo do rešpektovania
práv a potrieb maďarskej národnosti na niektorých úsekoch spolo
čenského života, tak tu, v týchto orgánoch verejnej správy by bolo
možno ľahko urobiť nápravu a chyby odstrániť, najmä v tom prípade,
ak je zastúpenie maďarskej národnosti v orgánoch verejnej správy
primerané, alebo dokonca zvýšené.
To, že predstavitelia maďarskej národnosti môžu právom namietať,
že títo zástupci nemajú legitimitu, lebo neboli zvolení slobodne preja
venou vôľou maďarského obyvateľstva, je iste pravda, ale to isté platí
aj o zástupcoch českého a slovenského národa v týchto orgánoch.
A tak ak sa predstavitelia maďarskej národnosti domáhajú legitimity
svojej reprezentácie, tak by mali vedieť, že by bolo lepšie, keby tento
boj o legitimitu reprezentácie viedli spolu s ostatnými občanmi bez
ohľadu na národnosť.
Orgány pre národnosti
Pri vláde Slovenskej socialistickej republiky vytvorili Radu vlády
SSR pre národnosti. Je to poradný, iniciatívny a koordinačný orgán
vlády pre národnostné otázky. Má 28 členov, z čoho je 15 slovenskej,
9 maďarskej a 4 ukrajinskej národnosti. Jej predsedom je podpredseda
vlády SSR a tajomníkom vedúci odboru pre národnosti Úradu vlá
dy SSR. Činnosť rady zabezpečuje sekterariát. Jedno podpredsednícke
miesto v SNR je vyhradené pre reprezentanta maďarskej národnosti,
v SNR je výbor pre NV a pre národnostné otázky. Na ministerstve
školstva SSR je oddelenie národnostných škôl. Pri Výskumnom peda
gogickom ústave v Bratislave existuje Skupina pre školy s vyučovacím
jazykom maďarským.
Maďarské školstvo a kultúra na Slovensku.
Po roku 1948 sa začalo obnovovať maďarské školstvo na Slovensku.
Zriadili sa: školy materské, školy základné, gymnáziá, stredné odborné
školy, nižšie odborné školstvo a učňovské zariadenie. Na Pedagogic
kej fakulte v Nitre zriadili maďarské oddelenie pre výchovu učiteľov
pre maďarské školy.
Maďarských materských škôl v školskom roku 1983/84 bolo 340
so 630 triedami a navštevovalo ich 16.084 detí, teda 6,56% z celkového
počtu detí. Základných škôl bolo 277 či 11,6 % a mali 1.996 tried,
ktoré navštevovalo 47.917 maďarských žiakov, teda 6,9 % z celkového
počtu žiakov v základných školách. K maďarskej národnosti sa hlá
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silo celkom 9,5 % žiakov, z čoho vyplýva, že 2,1% maďarských žiakov
navštevovalo slovenské základné školy. Maďarských gymnázií je desať
a na ďalšich 8. slov. gymnáziách sú maďarské pobočky, alebo triedy
s vyučovacím jazykom maďarským.
Maďarských gymnaziálnych tried je 141 a navštevuje ich 3.747 žia
kov či 7,5%. Asi 2 percentá žiakov maďarskej národnosti navštevuje
slovenské gymnáziá. Okrem toho je päť stredných odborných škôl
a pri ďalších 18 sú maďarské triedy. Navštevuje ich 5,9% žiakov ma
ďarskej národnosti. Na stredných odborných učilištiach študuje 5,3%
maďarských žiakov. Na vysokých školách študovalo 2.291 posluchá
čov maďarskej národnosti, či 4,3%.
Maďarský študenti, pokial študujú na školách s vyučovacím jazykom
slovenským, sa dobrovolne k tomu rozhodli. Slovenské vládne kruhy
pokračujú vo výstavbe tohoto školstva, považujú vývoj za uspokojivý
až na to, že počet vysokoškolákov maďarskej národnosti považujú
za nízky. Chcú tomu odpomôcť, ale o tom neskoršie.
Počet žiakov maďarskej národnosti na maďarských materských, zá
kladných a stredných školách je menší ako je percento maďarského
obyvateľstva. To sa vysvetluje dvoma okolnosťami: 1/ časť maďarské
ho žiactva — ako sme už spomenuli — sa rozhodla podľa vlastného
a dobrovolného uváženia študovať na slovenských školách a 2/ žiakov
maďarskej národnosti je relatívne menej ako žiakov slovenskej národ
nosti. Tak napríklad v kategorii detí do 4 rokov je v slovenských rodi
nách 10%, v maďarských len 7%, v kategórii žiakov od 5 do 9 rokov je
v slovenských rodinách 9,1%, v maďarských len 7,4%, v kategórii
žiakov od 10 do 14 rokov v slovenských rodinách 7.07%, v maďarských
6,8% a v kategórii od 15 do 19 rokov v slovenských rodinách 8,2%,
v maďarských 7,6%.
Rozvoj maďarskej kultúry na Slovensku.
Mimo vládnych inštitúcií stará sa o tento rozvoj aj CSEMADOK —
Zväz maďarských pracujúcich na Slovensku, založený v roku 1949.
Má pracovné výbory v 13 okresoch a v dvoch mestách (Bratislava
a Košice) a asi 80 tisíc individuálnych členov. Ten organizuje kultúrne
slávnosti a národopisné festivaly v strediskách maďarského obyva
teľstva. Celoslovenský folkloristický festival amaterskych súborov
ZUC v Želiezovciach sa poriada každoročne, Jókaiho dni v Komárne
každoročne, Kodályové dni v Galante — každé tri roky a celoslovenské
kultúrne dni — festival piesní a tancov v Gombaseku pri Rožňave —
každoročne.
Tlač a informácie.
Na Slovensku vychádza 19 titulov tlače v maďarskom jazyku.
Časopisy: denník Új Szó, vydáva UV KSS v náklade 100 tisíc výtlač
kov. Hét — týždenník vydáva ÚV CSEMADOK v 20 tisíc exemplároch.
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No — týždenník ÚV SZZ v 35 tisíc exemplároch. Szabad Foldmuves
— týždenník pre roľníkov v náklade 30 tisíc výtlačkov. Új Ifjúság — týž
denník ÚV SZM v 17 tisíc exemplároch. Tábortüz — týždenník ÚV
SZM pre pionierov v náklade 12 tisíc výtlačkov. Pártélet — dvojtýžden
ník ÚV KSČ v náklade 5 tisíc exemplárov, Nemzeti Bizottságok — dvoj
týždenník pre poslancov a pracovníkov národných výborov v náklade
5 tisíc výtlačkov, Irodalmi Szemle — literárny mesačník v 3 tisíc exem
plárov, Népmüvelés — mesačník pre osvetových pracovníkov (vyše
1.000 exemplárov) Népegészség — mesačník pre zdravotníctvo — 14 ti
síc výtlačkov, Szovjetbarát — mesačník ÚV ZCSSP — 9 tisíc výtlačkov,
Szakzervezeti Közlöny — mesačník SOR — okolo 2 tisíc exemplárov.
Természet és Tátsadalom — mesačník Socialistickej akadémie — 3 tisíc
výtlačkov, Szocialista Nevelés — mesačník pre učiteľov — 3 tisíc vý
tlačkov, Tüzoltó — mesačník pre požiarnikov — 5 tisíc exemplárov,
Kis Épitö — mesačník pre deti — 24 tisíc exemplárov, Kalvinista Szemle
— mesačník cirkevný a Barátnö — dvojmesačník pre ženy —vyše 100 ti
síc exemplárov.
Vychádzajú aj okresne a závodné časopisy v maďarskom jazyku,
ktorých počet výtlačkov sa pohybuje okolo 40 tisíc.
Rozhlasové a televízne vysielanie.
Rozhlas na Slovensku vysiela maďarsky denne a to týždenne 35 ho
dín. Televízia vysiela v maďarskom jazyku pol hodiny týždenne.
Vydávanie kníh.
Knihy a časopisy v maďarskom jazyku sa zabezpečujú z dvoch pra
meňov: a/ z domácej produkcie, b/ z dovozu z Maďarska.
Maďarské nakladateľstvo Madach v Bratislave vydáva ročne vyše 50
tisíc titulov v náklade asi 40 tisíc výtlačkov. Dve tretiny tvoria tituly
domácich maďarských básnikov a spisovateľov. Okrem toho knihy
v maďarskom jazyku vydávajú aj nakladateľstvá Pravda, Príroda a
Smena. Slovenské pedagogické nakladateľstvo vydáva učebnice a
učebné pomôcky pre maďarské základné a stredné školy.
Dovážajú sa mad'arské knihy aj z cudziny, v roku 1978 napríklad
sa doviezlo kníh za jedenásť (11) miliónov korún.
Ľudové knižnice, muzeá a divadlá.
V okresoch obývaných maďarskou národnosťou sú zariadene ľudo
vé knižnice. Oblastné muzeá s maďarskou tématikou existujú: Podu
najské múzeum v Komárne, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Stre
de, Okresné vlastivedné múzeum v Galante,v Nových Zámkoch, v Le
viciach, v Rimavskej Sobote a vo Filakove. Zriadene boli aj vlastivedné
izby v niektorých oblastiach.
V roku 1952 bolo zriadené Maďarské oblastné divadlo so sídlom
v Komárne a od roku 1970 so stálou scénou Thalia v Košiciach. V ob
lastiach obývaných maďarskou národnosťou vyvíja činnosť vyše 500
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ľudových súborov s 20 tosíc členmi záujmovej činnosti. V mnohých
mestách a obciach s maďarským obyvateľstvom boli vybudované
kulrúrne domy.
To všetko bolo dosial vybudované pre zaistenie kultúrneho rozvoja
maďarskej národnosti na Slovensku. Možno si položiť otázku, či to
stačí, alebo nie? Samozrejme, že všetko sa to musí riadiť podľa poky
nov a príkazov KSČ práve tak, ako sa riadi takýmito príkazmi vývoj
českej a slovenskej kultúry. V každom prípadě však možno dedukovať,
že ani maďarská kultúra, ani maďarské školstvo na Slovensku nie je
životne ohrozené a o kritickom nedostatku ludských práv nemožno
hovoriť ako o špecifickom prípade maďarskej národnosti, ale len ako
o celkovom zaznávaní ľudských svobôd a občianskych práv všetkého
obyvateľstva v republike. Preto by sa žiadalo, aby o rešpektovanie
týchto práv bojovali solidárne všetci občania bez rozdielu národnosti.
Maďarské sťažnosti.

KSČ bola za veľmi dôsledné riešenie problému maďarskej národ
nosti, za jej likvidáciu, alebo aspoň podstatné zmenšenie jej početnosti.
Bola to časť jej národnostnej politiky, ktorou klamala celú českoslo
venskú verejnosť, aby ju získala. Najdôslednejšími zástancami tohoto
tvrdého kurzu proti maďarskej národnosti boli: Ďuriš, Husák, Novomeský a ďalši, ale ani sám Gottwald veľmi nezaostával za týmito.
Ďuriš potreboval pracovné sily do sudetského pohraničia a tak,
keď sa nemohol uskutočnit odsun Maďarov zo Slovenska, organizoval
násilný odsun maďarského obyvateľstva do českého pohraničia. Mal
v úmysle presídliť 250 tisíc Maďarov do pohraničia. V súlade s touto
politikou Zbor povereníkov vyhlásil takzvanú reslovakizáciu. Na zá
klade nej prihlásilo sa 410.800 Maďarov na reslovakizáciu. Podla
Kaplana reslovakizácia bola schválená 300 tisíc prihláseným, zatiaľ čo
podla Augustína Marku bola reslovakizácia priznaná len asi 200 tisíc
osobám. Zároveň prebiehala výmena obyvateľstva medzi Maďarskom
a Československom na základe podpísanej zmluvy z 27. februára 1946.
V pláne bolo presídliť zo Slovenska do Maďarska vyše 180 tisíc osôb,
ale pretože maďarská vláda výmenu sabotovala ako len mohla, bolo
presídlených len vyše 73 tisíc osôb. Maďarská vláda na Československu
ponuku o odsune maďarského obyvateľstva odpovedala záporne, ale
bola by ochotná prijať len taký odsun, keď by to bolo aj s územím, čiže
keď by sa pri tom revidovali aj hranice, čo maďarská vláda nemohla
dosiahnuť na parížskej mierovej konferencii práve tak zase — ako
československá vláda nedosáhla na tejto konferencii súhlas k takému
odsunu obyvateľstva, ako bol schválený odsun Nemcov.
V tomto období 1945-1948 bolo štátne občianstvo maďarských
obyvateľov suspendované a maďarský národný, spoločenský a kultúr
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ny život na južnom Slovensku stagnoval. Čakalo sa na posledné slovo
v tejto otázke.
Po všetkých pokusoch KSČ v roku 1948 zmenila stanovisko. Ma
ďarským občanom bolo vrácené štátne občianstvo, presídlenci sa mohli
z Čiech a Moravy vrátiťdo svojich domovov na južnom Slovensku (asi
25% sa nevrátilo a nevyužilo túto možnosť), bol založený CSEMADOK — Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu
a začali sa budovať maďarské školy všetkých stupňov. Začali vychádzať
maďarské časopisy — samozrejme pod dozorom alebo v rámci vydava
teľstva KSČ, respektive KSS..
Všetko toto prebiehalo hladko a hoci bolo možno očakavaťaj určité
ťažkosti, najmä po návrate presídlencov, tlač režimu o tom nepísala,
o ťažkostiach sa nezmieňovala. Zjavy konfliktnej situácie na južnom
Slovensku sa začali sporadicky a potom veľmi intenzívne objavovať
a začala ich zaznamenávať aj tlač v roku 1966 a neskoršie. Nastalo to
s príchodom politického uvolnenia v Československu, ktoré vyvrcho
lilo v takzvanej pražskej jari, alebo v československej liberalizácii.
Hybnou silou v reštaurácii práv a celkového postavenia maďarskej
národnosti po uznesení ÚV KSČ v roku 1948 boli najmä dve osoby:
Viliam Široký, v tom čase podpredseda vlády, ktorý však po svojom
zvolení za poslanca v roku 1935 sa prihlásil za Maďara a ktorý len ne
skoršie bol vyhlásený za najvačšeho Slováka; potom Július Lörnic,
španielak, akademický maliar, ktorý v tom čase bol poslancom, členom
ÚV KSČ, predsedom CSEMADOK-u a neskoršie aj predsedom Zväzu
slovenských výtvarných umelcov. Bol to Lörinc, ktorý organizoval
akciu, aby sa tí, čo sa prihlásili na reslovakizáciu, znova prihlásili za
Maďarov.
S politickým uvolnením začali radikálnejšie vystupovať aj predsta
vitelia maďarskej národnosti. Pomohla im aj tá okolnosť, že režim
zrušil Maticu slovenskú v jej pôvodnom poslaní a organizácii, rozpustil
jej miestne odbory všade na Slovensku a vytvoril z nej ústrednú národ
nú knižnicu. Toto opatrenie sa veľmi dotklo slovenského obyvateľstva,
žijúceho vo zmiešaných oblastiach a to aj preto, že Matica slovenska,
práca v jej miestných odboroch bola zrušená práve vtedy, keď sa vy
tvoril pre maďarské obyvateľstvo CSEMADOK. Matica slovenska
mala na južnom Slovensku 634 knižnic, divadelných sálov a iných
stredísk, v ktorých pracovalo 683 záujmových krúžkov. Slováci tak
stratili strediská kultúrneho života, zatiaľ čo pre maďarské obyvateľ
stvo sa takéto strediská tvorili.
Slovenský národný život na južnom Slovensku bol takto deformo
vaný. Je zaujímavé, že o takto vytvorenej situácii na južnom Sloven
sku vznikla diskusia aj medzi českými a slovenskými novinármi. V ro
ku 1969 Dr. Karel Pomaizl napísal v Dobe č. 23 úvahu o taknazvanej
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skutočnej rovnoprávnosti pre národnosti a postavil sa tak za požiadav
ky, ktoré predložili predstavitelia maďarskej národnosti. V odpovedi
na tento článok, uverejnenej v Dobe č. 21, A. Marko píše, že značná
časť osvetových zariadení Matice slovenskej prešla do majetku CSEMADOK-u a dodáva:
“Tak musia dodnes na južnom Slovensku tisíce slovenských detí
chodiť do maďarských škôl, školiek a jaslí (v roku 1965 boli v 160 ob
ciach južného Slovenska, hoci tam žijú aj Slováci, len maďarské ZDŠ).
Dodnes dokonca v slovenských školách pôsobia maďarskí učitelia,
ktorí ovládajú slovenský jazyk často nedostatočne alebo vôbec nie.
A tak mnoho slovenských detí vo svojej vlasti nevie dobre po sloven
sky.”
Podobne slovenčina bola popoluškou aj v niektorých oblastiach.
V časopise Matičné čítanie č. 6/69 Daniel Okáli píše: “V národnostne
zmiešaných obciach, kde sú Slováci v menšine — a takých obcí máme
451 — rokuje sa výlučne po maďarsky. . . A praktické dôsledky toho sú,
že napr. ONV v Dunajskej Strede i Slovákom zasielajú úradné tlačivá
a dotazníky v maďarčine, niektorí úradníci i so Slovákmi chcú pesto
vať ‘styk’ v maďarčine, nerešpektujú ústavný zákon; miestny rozhlas
vysiela zprávy len po maďarsky atd. A to aj vtedy, keď sa slovenskí
obyvatelia proti tomu ohrádzajú.”
V tom istom roku slovenské režimistické časopisy začali písať o odná
rodňovaní Slovákov na južnom Slovensku. Roľnícke noviny k tomu
pridali, že Slováci pre neznesitelné národnostné pomery boli nútení
odchádzať za svojimi kamsi na sever. Noviny písali o dramatických
scénach, prepadoch, okrádaní, ba i o vraždách na južnom Slovensku.
Taká sa vytvorila na južnom území Slovenska situácia, ktorá nesvedčí
o tom, že by maďarské obyvateľstvo bolo utláčené a neschopné sa
ozvať. Naopak, podnet k týmto scénam väčšinou vychádzal zjeho stra
ny, hoci treba priznať, že Slováci boli tiež odhodlaní brániť sa a útočiť.
Ondrej Repka v časopise Predvoj č. 25 komentuje toto písanie tlače
a snaží sa slovenskú stranu zakriaknuť a poučiť, že vraj národnostná
otázka je dnes iná ako za Štúra a že dnes Slováci nemôžu obhajovať
svoje práva a svoje postavenie metódami, ktoré užívali štúrovci; že dnes
sa na Slovensku a v republike tvorí nový socialistický národ, ktorý
s buržoaznou predstavou národa nemá nič spoločné. Preto na tom vraj
nezáleží ako a ku ktorej národnosti sa občania hlásia. Repka sa však
ohradzuje aj proti niekrorým požiadavkám, ktoré predložili predsta
vitelia maďarskej národnosti. Za takúto nereálnu a neuskutočnitelnú
požiadavku Repka označuje návrh na vytvorenie vysokých škôl nepe
dagogického zamerania s maďarským vyučovacím jazykom.
Ako sa chovali predstavitelia maďarskej národnosti?
V roku 1978 vytvorili takzvaný Právny výbor na ochranu práv ma
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ďarskej národnosti a vypracovali memorandum sťažností. Sťažovali
si, že na Slovensku je násilná asimilácia, protiústavna diskriminácia
maďarskej národnosti (aj Cigáňov a Židov), že sa zámerne obmedzujú
jej kultúrne potreby, obmedzuje osvetová činnosť, že CSEMADOK
bol vylúčený ako nepolitická a kultúrna organizácia z Národného fron
tu SSR, žiadajú vykonávanie skúšok na vysokých školách v maďarčine,
založenie profesiálneho maďarského divadla v Bratislave, profesionál
nu osvetovú činnosť, Maďarmi samostatne redigované ďalšie časopisy,
maďarské televizné vysielanie z Bratislavy, protestujú proti zníženiu
počtu základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
a sťažujú si na neharmonické rozvíjanie hospodárskeho života v ob
lastiach obývaných občanmi maďarskej národnosti, na neorganické
spriemyslenie týchto oblastí, zamerané na efektívne asimilovanie ma
ďarského etnika.
Podnet k tomu dal návrh zákona o úprave školstva, ktorým sloven
ská vláda chcela docieliť toho, aby sa žiaci na maďarských stredných
školách lepšie pripravovali na štúdium na vysokých školách. Chcela
teda zaviesť to, aby sa prírodné predmety vyučovali aj na maďarských
stredných školách v slovenčine, aby si tak študenti osvojili odbornú
terminológiu a mohli úspešne pokračovať ve štúdiu na vysokých ško
lách. Proti tomuto opatreniu zorganizovali predstavitelia maďarskej
národnosti, najmä CSEMADOK-u taký odpor, že slovenská vláda od
svojho úmyslu upustila. Dušou tohoto odporu bol Ing. Miklós Duray,
ktorý bol uväznený, postavený pred súd, ale potom prepustený bez
toho, že by súd bol vyniesol nejaké rozhodnutie.
V roku 1983 slovenská vláda sa znova pokúsila o zavedenie tohoto
školského opatrenia a znova pre protest predstaviteľov maďarskej
národnosti od svojho návrhu ustúpila. Ing. Duray bol znova uväzne
ný, znova postavený pred súd, ale bez skončenia súdneho pojednáva
nia prepustený na slobodu.
Súčasne predstavitelia maďarskej národnosti začali mobilizovať
svetovú verejnosť a maďarskú vládu v Budapešti, kde sa vytvoril Vý
bor na obranu Ing. Duraya. Požiadali aj Chartu 77 o pomoc. Tiež
štyria disidenti na Slovensku (Dr. Ján Čarnogurský, Dr. Milan Šimeč
ka, Dr. Miroslav Kusý a Dr. Jozef Jablonický) protestovali proti u
väzneniu Ing. Duraya, i keď pri tom zdôraznili, že problémy, ktoré
nastoluje Ing Duray, môžu byť kontroverzné, ale že napriek tomu ne
má byť za to policajne a súdne stíhaný.
O osude maďarskej národnosti na Slovensku vyšli aj tri knihy: Kálmán Janics vydal knihu pod názvom: A hontalanság évei (Roky bez
vlasti), Ölvédi János: Napfogyatkozás (Zatmenie slnka. Maďari na
Slovensku) a Ing. Miklós Duray: Kutyaszorito (Psia svorka).
Janics sa zaobera len rokmi 1945-1948 hoci hľadádôvody k tomu, čo
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sa na Slovensku v tom čase odohrávalo, v minulosti, najmä v rokoch
druhej svetovej vojny, keď Maďari dúfali, že južné územie Slovenska,
ktoré dostali po viedenskej arbitráži, nestratia. To preto, že vraj očaká
vali, že Slováci ako národ budú po vojne rovnako potrestaní za fašis
tický režim Slovenského štátu ako Maďari, čo sa nestalo a potom vy
týka maďarskej politike a diplomacii, že nebola na rokovaniach po
druhej svetovej vojne dobre pripravená.
Ölvédi vychádza z obdobia po prvej svetovej vojne, kritizuje Trianon,
priznáva však, že za prvej republiky Maďari mali v Československu
pomerne dobre zaistené menšinové práva, ale nekriticky vysvetluje
historické súžitie Maďarov a Slovákov v Uhorsku, zatvorenie Matice
slovenskej a troch slovenských stredných škôl v Uhorsku označuje len
za cynizmus a poukazuje na vraj silnú odnárodnovaciu činnosť teraj
šej slovenskej vlády. Durayova kniha je skôr politický pamflet ako po
pis situácie maďarskej národnosti, ktorý by sa so situáciou chcel kri
ticky vyporiadať.
V New Yorku založili maďarskí exulanti Hungarian Human Rights
Foundation, ktorá vydala tak zvanú modrú knihu o maďarskom školst
ve na Slovensku pod názvom: A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmé
ben.
O národnostnom probléme boli aj rokovania medzi maďarskou a
československou vládou a medzi komunistickými stranami oboch štá
tov. Rokovali Kádár a Husák a na straníckej základni navštívili Buda
pešť tajomník ÚV KSČ Fojtík a tajomník ÚV KSS Pezlar.
Maďarská exilová tlač venuje hádam tomuto problému viac pozor
nosti ako boju proti komunizmu.
Zásluhou maďarských exulantov dostáva sa táto problematika po
merne dost často aj do svetovej tlače, najmä do časopisov: Le Monde,
New York Times, Washington Times, Wall Street Journal, a tlače zá
padonemeckej a rakúskej. Široko založená akcia, v ktorej sa či už ú
myselne alebo náhodne spojujú tri prúdy: Budapešte, Maďarov zo
Slovenska a maďarských exulantov vo svete, je iredentou, zameranou
na celistvosť integritu Československa.
Je pri tom iste zaujímavé konštatovať, že československý režim sa
verejne nebráni proti znášanému obvineniu na svoju národnostnú po
litiku, hoci o široko založenej revizionistickej kampani nemôže neve
dieť, a hoci — ako sme už spomenuli — o tomto probléme boli aj medzi
štátne a medzistranícke rokovania. Obmedzuje sa výlučne na pozitivny
výklad svojich opatrení a ich výsledkov. Na Slovensku sa sústavne ve
nuje tejto problematike prof. Dr. Juraj Zvara, ktorý napísal niekoľko
publikácií o národnostnej politike KSČ a o zákonoch na základe tejto
politiky vydaných. A len v jednom jeho pojednaní uverejnenom v č. 6
Nového slova z 13. februára 1986 pod záhlavím Maďarská národnosť
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v politike strany som našiel úsek, ktorý sa chce vyporiadaťs kritikmi
tejto národnostnej politiky KSČ. Zvara píše: “Dosiahnuté výsledky
v realizácii národnostnej politiky KSČ sú trňom v oku buržoazným
diverzným centrám. V úsilí o destabilizáciu pomerov v ČSSR sa snažia
pôsobiť proti nám — a osobitne na verejnú mienku v kapitalistických
krajinách — nielen výmyslami o údajnom porušovaní ľudských men
šín. Tvrdia, že naše národnostná politika sa zakladá na hľadaní čini
teľov, ktoré donútia menšiny vzdať sa svojej národnosti.” A ďalej:
“Vo vzťahu k maďarskej národnosti nás obviňujú z piatich hriechov:
z údajného permanentného rozduchovania nepriateľstva voči národ
nosti, zo zámerného brzdenia rozvoja jej sociálnej a ekonomickej štruk
túry, z vytvárania podmienok pre akúsi kultúrnu podriadenosť prísluš
níkov národnosti, z porušovania jazykových práv maďarskej národ
nosti vo verejnom živote a zo snahy urobiť z maďarského jazyka akýsi
kuchynský jazyk; a nakoniec z absencie politických práv národnosti až
po právo na vlastnú politickú stranu. Podobné tvrdenia su vo vztahu
k realite v ČSSR absurdné a nemôžu nájsť ohlas.”
Je pri tom zaujímavé, že ani na takých medzinárodných fórach, kde
sa tieto problémy pretrasajú, ako bola konferencia v Ottawě v má
ji 1985, režim o tejto svojej národnostnej politike nereferoval. Česko
slovenský delegát sa obmedzil na ohradenie sa, že vec ľudských práv
aj vo zmysle Helsinskej deklarácie je vnútornou vecou jednotlivých
štátov a že do toho sa nemá nikto čo starať. To konštatoval vtedy, keď
maďarský delegát vysvetloval, ako výnimočne priaznovo sa chová
maďarská vláda voči svojim menšinám (a keď aspoň pokiaľ sa týka
slovenskej menšiny v Maďarsku maďarský delegát hovoril o povest
ných potemkinovských dedinách).
Preto treba tým viac hodnotiť, že to bol práve český disident Milan
Hübl, ktorý vypracoval dôkladný samizdat o tomto probléme a vy
vracal tvrdenie v liste v časopise La Monde a v tak zvanej modrej knihe,
vydanej v New Yorku organizáciou Hungarian Human Rights Foun
dations. Zároveň pozitívne zaznamenal v inom samizdate to, čo o tejto
veci napísal v otvorenom liste autor tejto štúdie, adresovanom štyrom
disidentom na Slovensku, ktorí sa vyjadrili k afére Ing. Miklósa Duraya.
Záver.
Po obnovení občianskych práv príslušníkom maďarskej národnosti
v Československu v roku 1948, československý režim sériou opatrení
sa staral o to, aby sa politické, kultúrne a školské práva maďarskej ná
rodnosti čo najskôr realizovali. Vydal o tom ústavný zákon o postavení
národností žijúcich v Československu. To sa týka najmä maďarskej
národnosti na Slovensku. Zo správ, ktoré sú verejnosti dostupné, vy
plýva, že Maďari na Slovensku majú všetky práva, aké komunistický
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režim môže občanom poskytnúť. Československý režim formálne sa
pridržiava zákonov o právach a postavení menšín, ktoré vydal. Samo
zrejme, že v komunistickom režime občania nepoužívajú demokratic
ké slobody a práva, ale to sa týka všetkých občanov štátu nielen národ
nostných menšín.
Preto nemožno prijať obvinenie, že kultúrny život a školstvo s vy
učovacím jazykom maďarským sú na Slovensku ohrozené.
V Maďarsku žije tiež slovenská národnosť a tú ani štatisticky správne
nevykazujú a práva, ktoré jej vraj dali a o ktorých hovoril maďarský
delegát na konferencii v Ottawe, sú len na papieri. Maďari povolili
slovenské základné školy a dve gymnázia, ale na tých sa práve tak vy
učuje ako chcela slovenská vláda, aby sa vyučovalo na gymnáziach s vy
učovacím jazykom maďarským, totiž, aby aby sa predmety prírodných
vied učili aj na týchto školách v slovenčine. Predstavitelia maďarskej
národnosti videli v tom ohrozenie maďarského školstva a protestovali.
V Maďarsku sa však na všetkých tak zvane slovenských školách učí
po slovensky len slovenčina ako predmet, potom dejepis a zemepis.
Ostatné predmety sa učia po maďarsky. A tak, čo je možné v Maďarsku,
to je nemožné v Československu. V záujme dobrého spolunažívania
Slovákov s Maďarmi treba takúto spravodlivosť a reciprocitu odmiet
nuť. Konečne treba zdôraznit, že iredenta nič nevyrieši, len obnoví
staré rany, ktoré sa pomaly začali zacelovat’. Treba preto varovať pred
takouto politikou.
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Slovenští komunisté a maďarská otázka
v letech 1944-1945
† J. W. Brügel, Londýn
Bez ohledu na to, zda považujeme zacházení s německým obyvatelstvem
v Československu po válce za správné nebo za daných okolností nevyhnu
telné, anebo zda to považujeme v každém ohledu za nesprávné, může sotva
být spor o to, že politika exilové vlády i pak vlády v Praze vůči maďarské
mu obyvatelstvu na Slovensku byla úplným šílenstvím. Ve srovnání s od
sunem Němců činil se malý rozdíl pouze poukazem na možnost částečného
řešení problému výměnou Maďarů žijících na Slovensku za Slováky z Ma
ďarska. Tvrzení propagandy, že Maďaři na Slovensku jako celek spolu
pracovali s "henleinovskou iredentou”, nebylo správné ani pokud šlo
o vedoucí maďarské politiky, natož pak pokud se týkalo obyčejných
maďarských zemědělců a dělníků.
Začalo to tím, že dr. Beneš ohlásil v moskevském rozhlase dne 21. pro
since 1943, že budoucí Československo bude “národním státem Čechů
a Slováků a lidu podkarpatoruského”1 — tento program znamenal
likvidaci národních menšin žijících v zemi. Ve svých rozhovorech se
Stalinem a Molotovem v Moskvě v prosinci 1943 se dr. Beneš snažil
dosáhnout sovětského souhlasu ke svým plánům na zbavení země
národních menšin, při čemž naznačil, že by bylo možné — to se asi po
važovalo za menší zlo — v tomto případě postupovat podle principu
výměny obyvatelstva: poražené Maďarsko by muselo přijmout Maďary
deportované ze Slovenska a stejný počet Slováků z Maďarska by se
“vrátil” na Slovensko (kde nikdy před tím nebyli). Odpovědi, které
dostal, byly vesměs vyhýbavé.
V lednu 1944 dr. Hubert Ripka, státní ministr v ministerstvu zahrani
čí exilové vlády, se snažil — také s neúspěchem — získat pro plány
dr. Beneše ohledně Maďarů na Slovensku souhlas britské diplomacie.2
V srpnu 1944 navrhla exilová vláda spojencům, aby v podmínkách
příměří s Německem a Maďarskem byla zakotvena zásada odstranění
německého a maďarského obyvatelstva z Československa.3 Zdeněk
Fierlinger líčí ve svých memoárech marnost snah prosadit českosloven
ské požadavky;4 podmínky pro Maďarsko byly formulovány v lednu
1945 v mezispojeneckých jednáních v Moskvě: Američané a Britové
řekli své “ne” a Molotov neřekl “ano”.
Exilová vláda se pak snažila vsunout otázku Maďarů do memoranda
o odsunu Němců ze dne 23. listopadu 1944.5 Tam se řeklo:
“Přítomnost maďarské menšiny v Československu tvoří méně ne
bezpečné problémy než problém německé menšiny, ale československá
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vláda si vyhrazuje právo postupovat analogickým způsobem (jako
s Nčmci) ohledně těch elementů maďarské menšiny, které se chovaly
nepřátelsky k republice. Existence značné slovenské menšiny v Ma
ďarsku v hranicích před r. 1938 umožňuje částečné řešení problému
na základě výměny obyvatelstva. ”
Jak Němcům tak Maďarům, bylo řečeno v memorandu spojencům,
by se popřelo právo na “jazyková privilegia” a na školy. Provedením
návrhu vlády by se umožnilo “řešit těžký a nebezpečný problém němec
ké a — analogicky — i maďarské menšiny v Československu”. Odpově
di z Londýna a Washingtonu na toto memorandum byly zdvořilé, ale
negativní. O Maďarech neřekly nic. Moskva vůbec neodpověděla.
Jak reagovali na tyto plány komunisté, kteří měli vždy silné pozice
mezi maďarským obyvatelstvem na Slovensku? Trvalo určitou dobu,
než definitivně vyměnili dřívější “protifašistickou” linii za politiku
nejhrubšího protimaďarského šovinismu. Když dr. Beneš v prosinci
1943 informoval Gottwalda a ostatní československé komunisty
v Moskvě o svých plánech ohledně Němců i Maďarů, Gottwald neměl
námitky zásadního rázu a doporučil jen, aby se to řešilo “v duchu anti
fašistického boje”.6 Třídní zásada, která prý byla československým
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komunistům tak drahá, byla rychle zapomenuta, když Gottwald slíbil
v květnu 1944 v moskevském rozhlase, že “naše země bude brzy očiš
těna od špinavých německých a maďarských zrádců”.7 Stejně zapome
nut byl i původní komunistický požadavek aktivní účasti německých a
maďarských antifašistů v této “očistné akci”. V rozhovorech s delegací
Státní rady, která přišla do Moskvy v srpnu 1944, Gottwald a Šverma
řekli: “Budujeme slovanský stát, v kterém se. demokratických práv
budou těšit jen Češi, Slováci a Ukrajinci, nikoliv Němci a Maďaři.”*
Je pozoruhodné, že Gustáv Husák ve své knize o Slovenském národ
ním povstání9 podotýká, že během tohoto povstání nikdo, ani komunis
té ani ostatní, se nezabýval otázkou maďarského obyvatelstva na
Slovensku (které ovšem tehdy ještě většinou žilo pod maďarskou sprá
vou). Nařízení Slovenské národní rady z 6. září 1944 povolilo další
existenci německých a maďarských obecných škol, pokud existovaly
již před 6. říjnem 1938.10 O sobě Husák říká, že byl “přesvědčen” nebo
se dal přesvědčit o politice národního státu bez menšin až v Moskvě
v lednu 1945:11
“Mal som spočiatku pochybnosti o správnosti takéhoto riešenia
z hľadiska komunistickej národnostnej politiky. V Moskve ma však
presvedčili, že takýto postoj moskovského vedenia zdielajú aj sovietski
činitelia: prijal som teda aj koncepciu národného štátu a jeho dôsled
ky.”
Nová maďarská vláda, instalovaná Sovětským svazem koncem roku
1944, měla — aspoň na začátku — několik členů, kteří byli jakousi po
zůstalostí horthyovského režimu. Nicméně nekladla nebo nemohla
klást překážky návratu slovenských krajů, přivtělených v listopadu
1938 Maďarsku, do rukou československé administativy. Navázání
přátelských vztahů mezi novým Maďarskem a rekonstituovanou
Československou republikou nebylo však možné vzhledem k tomu, jak
se s Maďary na Slovensku zacházelo. Nehledě k mnohým případům
divokého a násilného vypovězení za hranice, byli Maďaři vcelku vysta
veni režimu kruté diskriminace, který jim odpíral základní lidská práva.
To bylo v rozporu s manifestem publikovaným Slovenskou národní
radou dne 4. února 1945,12 v kterém bylo slíbeno, že bude postupováno
individuálně podle toho, jak se kdo za války choval. S několika výjim
kami byli všichni Maďaři zbaveni státního občanství i majetku. I té
hrstce Maďarů, kteří byli nadále uznáni československými občany, bylo
odepřeno volební právo zákonem omezeným na občany české, sloven
ské nebo jiné slovanské národnosti.13 Existovala, a to ještě jen na papí
ře, jediná koncese: na rozdíl od Němců se měl maďarský zemědělský
majetek konfiskovat pouze u velkostatkářů a nikoli u malých země
dělců.14 “My nechceme Maďary získat pro nás, myje chceme dostat
pryč ze země,” bylo heslo komunistů, jak to formuloval Viliam Široký,
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který byl zástupcem předsedy vlády.15 Husák jako povereník pro vnitro
připravil v květnu 1945 plán na úplné odstranění Maďarů ze Sloven
ska;16 kdežto demokratická strana byla ochotná ponechat 50-70.000
Maďarů na Slovensku za předpokladu, že se jim odepřou menšinová
práva a že budou přesídleni daleko od maďarských hranic. Všechny
tyto plány se ukázaly jako neproveditelné, když postupimská konfe
rence v srpnu 1945 ignorovala požadavky československé vlády v tomto
směru a k věci se vůbec nevyjádřila.
Pod záminkou “pracovní mobilizace” byli Maďaři ze Slovenska
násilně deportováni do Čech. Protesty maďarské vlády a také maďar
ských komunistů proti tomu nic nepomohly. (Tento “vnitřní transfer”
byl později zastaven po intervenci jugoslávské vlády v Praze.) Jediná
odpověď pražské vlády proti protestům byl návrh na uzavření dohody
mezi Prahou a Budapeští, která by dovolila odsun tolika Maďarů ze
Slovenska do Maďarska, kolik se hlásí Slováků k “návratu” na Sloven
sko. Po dlouhých tahanicích byla taková dohoda podepsána v Praze
v únoru 1946.17 Ale brzy se objevilo — což maďarská strana zřejmě
předvídala — že celá akce skončí hlubokým zklamáním pro pražskou
vládu, která žila v iluzi (nebo aspoň tvrdila, že tomu věří), že v Maďar
sku žije asi 450.000 Slováků, kteří by s nadšením přesídlili na Sloven
sko. Ve skutečnosti bylo jen asi 100.000 Slováků v Maďarsku, většinou
bohatí sedláci, kterým ani nenapadlo, aby přesídlili jinam. Všeho všudy
se slovenské agitaci podařilo získat jen asi 50.000 Slováků pro “návrat”;
následkem toho bylo na podkladě československo-maďarské dohody
možno odsunout jen asi 50.000 Maďarů.
Navzdory všem špatným zkušenostem a přes opakované důvěrné
i veřejné protesty maďarských komunistů, se československá vláda
potom rozhodla předložit požadavek na odstranění maďarského oby
vatelstva ze Slovenska mírové konferenci v Paříži, která měla připravit
mírovou smlouvu s Maďarskem. Byli to zase komunisté, kdo více než
ostatní trvali na této zásadě, a Gottwald, který byl nyní už předsedou
strany, prohlásil, že Maďaři musí zmizet, i kdyby mírová konference
československý požadavek v této věci zamítla.18
Mírová konference pražské přání, aby byl schválen odsun “200.000
obyvatel maďarského etnického původu z československého území do
Maďarska”, do mírové smlouvy nevtělila a spokojila se s výzvou oběma
státům, aby spornou záležitost vyřešily mezi sebou. Jednání, které pak
bylo mezi Prahou a Budapeští zahájeno, končilo neúspěchem přesto,
že vůdce maďarských komunistů a nejsilnější muž v zemi Mathias
Rákosi v Praze v této věci osobně intervenoval. Réva a Farkas, maďar
ští delegáti na konferenci Kominformy v září 1947, použili této příleži
tosti k ostré kritice toho, jak je s Maďary v Československu zacházeno,
což vedlo k rozčilené odpovědi Rudolfa Slánského.19
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Mezitím v Praze a v Bratislavě přišli na jiný nápad, jak by bylo mož
no, i když jen na papíře, snížit počet Maďarů na Slovensku. Maďarům,
kteří projevili ochotu podrobit se “reslovakizaci” — což bylo jen jiné
jméno pro násilné odnárodňování — měl být povolen další pobyt za
předpokladu, že se věřilo jejich ujištění, že jsou alespoň částečně slo
venského původu a mluví doma slovensky.20 V r. 1947 bylo 200.000
osobám povoleno vtělení do procesu “reslovakizace”, v roce 1948 pak
dalším 144.000 osobám. Když si uvědomíme, že se při sečítání lidu
v r. 1980 přihlásilo k maďarské národnosti 580.000 osob, zjistíme, že
“reslovakizace” nekončila pro slovenskou národnost trvalým ziskem.
V říjnu 1947 Vlado Clementis, tehdy zástupce ministra zahraničí,
prohlásil ve vládě, že nečeká, že zůstane víc než 100.000 až 120.000
Maďarů na Slovensku. Vláda pak schválila jeho náměty, jak s nimi
zacházet:21
Tato skupina obyvatel “by se mohla rozložit tak, že byjiž nevytvořila
kompaktní masu a následkem toho byjiž nebyla nebezpečná. Budeme-li
pak dělat rozumnou politiku, můžeme poměrně během krátké doby
problém úplně vyřešit.... Dali bychom jim zase občanská práva, nikoli
práva národnostní....”
I když po únoru 1948 slovenští komunisté necítili nadále nutnost
vystupovat v Moskvě v roli protimaďarských šovinistů, nezačala tím
ještě hned nová a jiná epocha v politice vůči Maďarům na Slovensku.
Ale začátkem června 1948 byl Klement Gottwald přece jen nucen při
znat:22
“Musíme natrvalo počítat s existencí několika set tisíc Maďarů u nás.
Budeme jim muset dát nějaká práva . . . ovšem žádné politické strany,
žádné odborové organizace, žádný zvláštní statut. Něco jim dát musí
me, abychom s tím měli pokoj. To je nutné také ze zahraničně-politických důvodů. Máme díru v celém systému . . .”
Tajná dohoda mezi dvěma komunistickými stranami, dojednaná
v Bratislavě v červenci 1948, konečně otevřela cestu ke koncesím. V říj
nu 1948 bylo Maďarům na Slovensku opět přiznáno státní občanství.
Maďarské noviny a časopisy — přirozeně jen komunistické — začaly
na Slovensku zase od roku 1949 vycházet. Vyučování maďarštině bylo
povoleno v letech 1949/50. V roce 1950 komunistická strana Slovenska
odsoudila dřívější protimaďarská opatření.23 V roce 1954 Gustáv Hu
sák, Laco Novomeský a tři jiní byli odsouzeni pro zločin buržoazního
nacionalismu, Husák dokonce k doživotnímu žaláři. Ale vzdor všem
těmto i pozdějším změnám tato málo chvalitebná kapitola českoslo
venské politiky čeká podnes v Československu na své objektivní vylí
čení.
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Dramatik bez divadla
Václav Havel, Praha
Nová hra Václava Havla “Pokoušení”
měla světovou premiéru ve vídeňském
Burgtheatru v květnu 1986. Autor napsal
pro sborník této první rakouské scény člá
nek, z něhož citujeme tři pasáže, které byly
uveřejněny též v samizdatovém sborníku
"O divadle” v Praze 1986.

Daleko od divadla
(. . .) Dramatik bez divadla je něco jako pták bez hnízda; je zbaven
svého nejvlastnějšího domova, živné půdy onoho konkrétního spole
čenského “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 ně
hož jako by ztrácela smysl.
Vím, o čem píšu, protože přesně v této situaci se sám ocitám: už sedm
náct let se mé hry nesmějí v mé vlasti hrát, a pokud se hrají v jiných ze
mích, nemohu je už sedmnáct let vidět (čímž nechci říct, že by mi mož
nost svou hru někde vidět nebo dokonce se na její přípravě podílet
mohla nahradit divadelní domov v tom silném - tj. společenském a du
chovním - smyslu, v jakém tu toho pojmu užívám).
Mou situaci přitom ještě dál zhoršuje okolnost, že od svých divadel
ních počátků až do okamžiku svého zákazu jsem sám přímo v divadle
pracoval, pro toto divadlo jsem všechny své hry psal, na jejich insceno
vání jsem se podílel a celkový profil tohoto divadla spoluvytvářel. Byl
jsem zkrátka zvyklý psát nejen pro konkrétní společenské “tady a teď”,
ale navíc i pro konkrétní divadlo, jeviště a soubor. Šlo přitom o divadlo
takzvaně profilové, které jsem chápal jako něco jiného a něco víc, než
jen podnik určený k provozování her: bylo mi - a divadlo vůbec vlastně
pro mne bylo a dodnes je - jakýmsi ohniskem duchovního života, jed
nou z buněk společenského sebeuvědomění: průsečíkem duchovních,
mravních a pocitových silokřivek doby. To všechno mne přirozeně sva
zovalo s oním “tady a teď” ještě pevněji, než jak by tomu bylo, kdybych
byl psal jen - víceméně náhodou - hry a bylo mi jedno, kde, kdo a proč
je uvede.
(. . .)
U psaní her setrvávám tak vytrvale nejspíš asi proto, že mne to
navzdory všemu nepřestává bavit. A jakto, že je můžu psát? Těžko říct.
V podstatě asi proto, že si při psaní vždy znovu podvědomě simuluji ji
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nou situaci, než v jaké jsem, respektive že se snažím svou situaci si pros
tě nepřipouštět. To znamená, že se inspiruji takovou zkušenosti se
sebou samým a se světem kolem mne, jakou “tady a teď” činím a jakou
bych se inspiroval i v případě, že by mé hry mohly přirozeným způso
bem do tohoto “tady a teď” vstupovat či se vracet. Že píšu prostě pro ty
lidi, kteří by na mé hry “tady a teď” chodili, kdyby ty hry byly “tady a
teď” hrány. A že si při psaní představuji dokonce to jeviště, pro které
jsem kdysi psával. Ba dokonce počet postav mých her dodnes - jak.jsem
si teprve nedávno uvědomil - odpovídá velikosti souboru, který mé sta
ré hry hrával, přesněji řečeno té jeho velikosti, kterou tehdy měl.
Musím ovšem říci, že mé hry se v Československu hodně čtou, čemuž
jsem samozřejmě rád. Leč i tato radost je bohužel nalomena: hry nejsou
na čtení, ale na hraní; lidé je většinou číst neumí (a proč by to také měli
umět?) a já si až příliš často a až příliš bolestně musím uvědomovat když se svými čtenáři mluvím - kolik nejrůznějších a zcela zbytečných
nedorozumění, od těch nejbanálnějších až po ta, jež se dotýkají samot
ného smyslu hry, vzniká z toho, že si nedokážou “přimyslet” k mým
textům jejich divadelní provedení a že svůj čtenářský zážitek si neumí
v duchu nahradit kolektivním (a už proto radikálně jiným!) zážitkem
divadelním. Nezlobím se na ně za to: kdyby to každý uměl, nemuselo
by divadlo vůbec existovat: stačilo by, že si lze hry kupovat v knihku
pectví.
(. . .)
Na okolnost, že své hry nikdy neuvidím na jevišti, jsem si zvykl. Zvykl
jsem si na ni dokonce tak, že kdyžjsem měl nedávno příležitost po mno
ha letech vidět svou hru inscenovánu (přirozeně jen na videozáznamu),
byl jsem tím úplně zaskočen: zmocnilo se mne zcela zvláštní vzrušení;
tisíce vnitřních námitek proti různým jednotlivostem, jimiž byla - jak se
mi zdálo - hra pokažena, se ve mně divoce střídalo s tisícem radostných
překvapení z toho, co pro mne nečekaného ze hry dík jejím inscenátorům vyrůstalo či co v ní bylo nalezeno nebo čím byla obohacena. Celou
hru jsem začal najednou sám chápat poněkud jinak, nežjak jsem ji do té
chvíle chápal, a uvědomoval jsem si okamžitě, co je v ní dobré a co jí
dává dramatický tah i co všechno jsem v ní mohl vymyslet lépe. Celé to
zvláštní vzrušení vyústilo velmi překvapivě, totiž náhlým a téměř ne
potlačitelným záchvatem touhy psát! Byla to událost pro mne ohromně
poučná: na jedné straně mi objasnila mnoho důležitých a k psaní mne
inspirujících věcí (včetně holého faktu, že jsem na vlastní oči viděl, že se
mé hry skutečně hrají a hrát dají), které bych si jinak ani neuvědomil
(mám dokonce pocit, že mi to poučení vydrží zase na pár let), na druhé
straně mi to náhle a dost brutálně připomnělo fakt už dávno kamsi
na sám okraj vědomí vytěsněný, totiž jak důležité je vlastní hry vidět a
o co přicházím, když tu možnost nemám.
(. . .)
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Václav Havel v letech 1985-86 obšírně
odpověděl na dotazy, které mu položil Ka
rel Hvížďala. Interview na pokračování
nabylo rozsahu knížky, kterou vydala Edi
ce Expedice s názvem Dálkový výslech.
Druhá kapitola je věnována Havlovým
vztahům k divadlu a genezi jeho dramatic
kých textů. Uvádíme z ní část věnovanou
Pokoušení.

... a v jeho spárech
Hry jsem psal vždycky dlouho a těžce; novou jsem měl obvykle až dva
tři roky po předchozí; každá měla několik verzí; mnohokrát jsem to
vždycky přepisoval, překomponovával, velmi jsem se nad tím trápil a co
chvíli propadal beznaději; spontánní autorský typ tedy rozhodně ne
jsem. A najednou se stala zvláštní věc: v červenci roku 1984jsem za čtyři
dny napsal Largo desolato a v říjnu roku 1985 za deset dní Pokoušení.
Zřejmě se cosi skutečně změnilo, zřejmě se se mnou něco opravdu stalo.
Jenže já to nepřeceňuji a rozhodně bych nerad z pouhé změny pracovní
ho rytmu či způsobu vyvozoval hned bůhvíjak dalekosáhle závěry; sa
mo o sobě to přece nemusí nic znamenat, natož zaručovat. (...) K Po
koušení: (. . .) ta hraje inspirována rovněž mou osobní zkušeností, do
konce podstatně hlubší a bolestnější než Largo desolato (přesně to vycí
til Ivan Jirous ve svém eseji o těchto dvou hrách). Ale abych to vzal tro
chu systematicky: mé hry z šedesátých let se pokoušely postihnout obec
né společenské mechanismy a obecnou situaci člověka těmito mecha
nismy drceného, byly tedy - jak se dnes říká - o “strukturách” a o lidech
v nich; téma člověka ze struktur vyvrženého a zároveň jim čelícího, tedy
téma disidentského vzdoru se v nich neobjevovalo. Je to pochopitelné:
ať chceme nebo nechceme, vždy se odrážíme - bez ohledu na to, kam až
chceme doletět - od půdy, kterou známe. A já byl tehdy přece také
ve “strukturách” (že můj “pohled zvenčí” tyto struktury tak či onak
ozvláštňoval, je jiná věc). “Disidentskou zkušenost” - aspoň v té podo
bě, v jaké jsem jí nabyl v sedmdesátých letech - jsem tehdy neměla ne
znal. Když jsem byl potom ze struktur vyvržen a ocitl se v onom “disidentském” postavení, začal jsem je pochopitelně zkoumat a ohledávat
(mimo jiné týmž“pohledem zvenčí”!). Čili: půda, od nížjsem se odrážel,
se změnila. Vznikla z toho série “vaňkovských aktovek”, která nakonec
vyústila v Largu desolatu, zkoumajícím, co se stane, když se octne per
sonifikace vzdoru na dně. Po Largu desolatu nebylo už, jak se mi zdálo,
kam jít v tomto směru dál. A tak se mi najednou zachtělo začít úplně ji
nak, z jiného soudku, opustit celý terén “disidentské zkušenosti” (pode
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zírané ostatně - i když v jistém smyslu neprávem - z přílišné exkluzivity);
nechtěl jsem se už zkrátka znovu a tak průhledně opírat o tak zjevně
osobní zkušenost a znovu slyšet, že disidenti dokážou psát jen sami o
sobě. Rozhodl jsem se tedy, že zkusím psát opět o “strukturách”, jako
kdybych v nich byl. Záměrně jsem se chtěl vrátit trochu do atmosféry
svých starých her, byl jsem zvědav, co z toho dnes vzejde - po všem, co se
mezitím událo a tváří v tvář dnešní době. Takto jsem si tedy vymezil
prostor. To, co ho mělo naplnit, má ovšem své vlastní a hlubší kořeny:
už od roku 1977, kdy jsem byl poprvé ve vězení, mi jaksi neurčitě stra
šilo v hlavě faustovské téma, létalo tak říkajíc kolem mne. Tehdejší věz
nění, i když poměrně krátké, jsem totiž nesl z různých důvodů velmi
těžce. Nevěděl jsem, co se děje venku, jen jsem v novinách sledoval zbě
silou štvanici proti Chartě. Byl jsem klamán svými vyšetřovateli a do
konce i svým obhájcem. Zmítal jsem se v podivných, trochu psychotic
kých stavech a pocitech. Měl jsem dojem, že jsem jako jeden z iniciá
torů Charty mnoha lidem ublížil a uvrhl je do strašlivého neštěstí. Pře
bíral jsem na sebe nepatřičnou odpovědnost, jako kdyby ti ostatní ne
věděli, co dělají, jako kdybych já za to všechno mohl. V tomto velmi ne
dobrém psychickém rozpoložení jsem ke konci svého pobytu ve vězení
začínal chápat, že se na mě chystá léčka: určité mé poměrně nevinné alespoň já jsem je tehdy reflektoval jako nevinné - vyjádření v jedné
ze žádostí o propuštění mělo být ve zfalšované podobě publikováno a
já měl být tímto způsobem zhanoben. Nevěděl jsem, jak tomu zamezit,
jak se proti tomu bránit. Prožíval jsem velice temné chvíle a začaly mne
potkávat velice zvláštní náhody. Vzpomínám-li si dobře, dostal jsem
do cely najednou - místo obvyklé četby typu Daleko od Moskvy - Goethova Fausta a vzápětí Doktora Faustuse od Thomase Manna. Měl
jsem zvláštní sny a pronásledovaly mne zvláštní nápady. Cítil jsem se
být - velmi fyzicky! - pokoušen ďáblem. Cítil jsem se být v jeho spárech.
Pochopil jsem, že jsem se s ním zapletl. Zkušenost, že něčeho, co jsem
skutečně napsal, co jsem si opravdu myslel a co bylo pravda, může být
takto zneužito, mi s novou naléhavostí ozřejmila, že pravda není jen to,
co si člověk myslí, ale i to, za jakých okolností, komu, proč a jak to říká.
Což je jedním z témat Pokoušení. (Podrobněji jsem celou tu zkušenost
po letech rozebíral ve svých dopisech z vězení číslo 138-139). Tehdy se
vlastně zrodila myšlenka zpracovat po svém faustovskou látku. Něko
likrát jsem se k tomu v průběhu času vracel, ale všechno, cojsem napsal,
jsem pak vždycky zahodil, protože se mi to nelíbilo. Vlastně doposledka
jsem nevěděl, jak se k tomu mnohoznačnému a v podstatě archetypální
mu tématu přiblížit. Loni v říjnu jsem dostal určitý nápad, začal jsem
si s ním hrát a kreslit si,jakje mým zvykem, nejdřív grafy výstupů, obra
zů a scén, posléze to psát a skutečně jsem to za deset dní napsal.
(. . .)
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Zmoudření Václava Havla
*
Ivan Jirous — Magor, Praha

Před nějakou dobou jsem narazil při četbě Mlynárikových vzpomínek
K osudu tezí. . . na odstavec, týkající se času, který trávil Mlynárik v ru
zyňské věznici: “Zaujalo mě cosi, co jsem pak naplno pochopil až v Ruzyni
— jakási sociologická vášeň poznávat osudy vězňů, spletité dráhy jejich
životů. Bylo to něco, co se mi vynořovalo zejména při pomyšlení na Václa
va Havla: pro jeho zájem a talent dramatika je vězení velkou studovnou,
rozsáhlou knihovnou lidských osudů." Zavrtěl jsem nad tím hlavou. Mly
nárika lze sice omluvit — seděl příliš krátce, než aby mohl pochopit, že
ve vězení člověk nepoznává ani tak osudy vězňů, jako spíš osud svůj. Před
stava vězení jako studovny, ve které si zavřený génius dělá poznámky
o svých bližních, mě dost děsí. I tak k němu samozřejmě lze přistoupit —
viz slavnou knihu Evy Kantůrkové Mé přítelkyně v domě smutku. Nechci
se jí na tomto místě zabývat — mám k ní ambivalentní vztah, a co mi na ní
nejvíc vadí, je právě ta distanc — zkoumání bližních, jako by to byli tvo
rové jiné podstaty než ten, kdo je zkoumá. Jsem rád, že Havel z vězení nic
takového nepřinesl — i aktovka Chyba vypovídá o situaci ve vězení,
nikoli o figurkách. Havel udělal něco mnohem hlubšího — ze své cesty do
hlubin noci vynesl poznání sebe sama. Uložil je zatím do dvou her— Lar
ga desolata (1984) a Pokoušení (1985). Jsou to pozoruhodné hry — a
zvláštním způsobem se v nich spojují oba způsoby, podle nichž bylo dopo
sud možné Havlova dramata dělit. Totiž jak hry, odhalující na scéně chod
mechanismů společnosti, tak “vaňkovská“ série, nesoucí zřetelné auto
biografické rysy. U té se zastavíme. Havel sám přiznává o první hře z ní—
Audienci, že ji napsal v podstatě pro pobavenípřátel, po delší době, kdy se
stěží vyrovnal se ztrátou živé scény, na níž by mohl svoje hry vidět a dotvá
řet. A přiznává také, jak byl překvapen, když právě tato privátní hra proje
vila větší autonomní životaschopnost než “vážnější’’ hry, které jí těsně
předcházely. To může jistě autora na chvíli zaskočit; dokud si neuvědomí,
že právě soukromé a vnitřní může svojí autentičností oslovit daleko širší
okruh posluchačů než apriorní snaha o abstrakci a zobecnění. Audience
i pozdější Vernisáž a Protest slavily úspěchy na světových scénách a prá
vem. Ale teď napsal Havel dvě další hry, které nám ukázaly, že vaňkovský
triptych byla teprve privata — příprava na současná privatissima. Proto
že nyní už se Havel zabývá nejvnitřnějším, tím, co autor obvykle neochotně
odhaluje — už proto, že se vystavuje podezření z autobiografičnosti.
V Largu desolatu a Pokušení se objevují polohy, o nichž málokdo dává
najevo, že o nich v sobě vůbec ví: jsou to totiž, mimo jiné, hry o úzkosti a
hanbě. (. . .)
* Titulek — redakce Proměn
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Píseň si zpívám na jeden
takt
s ďáblem se nesmí sjednat
pakt
Magorovy labutí písně
V zatím poslední hře — Pokoušení — se Haveljako had kousající se do
ocasu vrací ke svému východisku— Zahradní slavnosti. Vnější atmosféra
je podobná, podobné jsou reálie, opět se jedná o jakýsi ústav, tentokrát
výzkumný, i v Pokoušení je důležitou scénou zahradní slavnost, i když sejí
tak doslovně neříká. O to líp, že je všechno tak podobné, můžeme uvidět,
jak Havel zestárl (to se pro něho nehodí, zvnitřnělje lepší výraz). Takéje
skrz opsaný oblouk vidět, oč ponuřejší jsou osmdesátá léta proti šedesá
tým — létům klíčící i zardoušené naděje.
Je nesporné, že horizont Pokoušení zformovala traumatická zkušenost,
kterou zažil Havel v roce 1977 za svého pobytu ve vazbě. Napsal tehdy
dobře míněný dopis (když říkám dobře míněný, vybavuje se mi české
úsloví “cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly") generálnímu pro
kurátorovi. Je dostatečně známo, jak byl tento dopis zneužit citáty vy
trhanými z kontextu; jak se stal na dlouhá léta Havlovým traumatem. A to
přesto — že, podle mého názoru, o nic tolik závažného nešlo. Soudný čte
nář si snadno mohl uvědomit zdeformovaný výklad vytržených citátů
(vím, o čem mluvím, četl jsem to na Mírově a nijak to mnou neotřáslo).
Nešlo snad ani o konkrétní náplň toho intermezza; Havlovi zřejmě připa
dalo ohavné, že jim vůbec naletěl — že s nimi vůbec vstoupil v kontakt
této povahy. Nestalo se to jenom jemu. Dlouhá zkušenost nás naučila, že
mají pravdu lidé jako Adam Michnik, Petr Uhl nebo František Stárek,
kteří se s nimi (měl bych spíš říkat s ním, aby bylo jasnější, že jde o ďábla)
nebaví vůbec. Moje dvojverší, kteréjsem položil do záhlaví tohoto povídá
ní, je datováno 20. března 1983. Tehdy za mnou byli ve Valdicích a málem
jsem jim naletěl pro změnu já. Ne málem — naletěl jsem úplně; ale vzpa
matoval jsem se ještě ten den a naštěstí se to dalo zachránit. A trauma
jsem z toho měl taky notně dlouho. S každým z nás to zkoušejíjinak, pro
tože ďábel, mluvící ústy establishmentu, má po ruce nevídaně převleků.
Havlovi se zkušenost z jara 1977 stala obsesí. Přestože při svém pobytu
ve vězení o několik let později obstál v mnohem významnějším pokušení,
než byla tehdejší epizoda. “Rehabilitoval" se — nemyslím, že to měl
zapotřebí, ale ta věc se týkala Havlova svědomí, ne mého. Nicméně, jakje
vidět, dávná příhoda v něm uvízla hloub, než aby se dala setřást jenom
čistým politickým nebo občanským postojem: “. . . skvrna, která na mě
a na všem, na čem jsem se podílel, tímto ulpí, mne bude pronásledovat
léta, způsobí mi nezměrné vnitřní utrpení, pravděpodobně se ji budu snažit
smazat několika roky ve vězení (stalo se), ale ani tím ji úplně ze světa ne
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sprovodím” (Dopisy Olze, dopis z 25. 7. 1982). Téma pokušení bylo třeba
vtělit do hry, kterou teď máme před sebou. Teprve tehdy se Havel své
obsese zbavil úplně, zabil ji transformací v artefakt.
Dosud snad Havel nenapsal hru, která by měla takový spád. Snad ani
scénická poznámka, doporučující rychlý sled obrazů, není nutná. Hra se
sama řítí ke svému konci. Její vtip a brilance dává zapomenout na tíseň
předchozího Larga desolata. Jako by se opravdu vrátila doba Zahradní
slavnosti, kdy Havel odhaloval způsob, jakým naše společnost funguje,
v poloze absurdního humoru, nadlehčené grotesky. Ale to je jen dočasné.
Závěr Pokoušení je zdrcující. Zničehonic přestaneme vidět děj hry jako
nezávazné veselí. Zcela náhle před nás autor postaví drtivýfakt, že skuteč
ný, opravdový ďábel nemá nic společného s agrippovskou magií, teosofiía
veškerou weinfurterovskou veteší. Neobyčejná síla hry je v tom, že pocho
píme existenci ďábla jako skutečnost duchovní. Ze je ďábel přítomen
v každém z nás tehdy, jestliže nežijeme v pravdě, nebo když žijeme ve
lži, což je totéž. A právě ten, kdo si myslí, že na život je možné vyzrát, padá
do ďáblovy náruče.
Jedno z tajemství Havlova umění: přestože přesvědčivě vysvětlí v po
sledním dějství, že se nejednalo o nadpřirozené úkazy, zanechá v nás
stísněný pocit, že jsme se setkali s ďáblem přímo. Když jsem Havlovu hru
dočetl, bylo mi dlouho zle. Ačkoliv k tomu zdánlivě není žádný důvod.
Copak je to hra o mně?
Je to hlubší, hlubší než v šedesátých letech. A nejradostnějšíje zjištění,
že se Havel zas tolik nemění. Jenom zmoudřel. O existenci ďábla věděl
už tenkrát, na začátku své kariéry — akorát mu tak neříkal. Od té doby ho
poznal na vlastní kůži — a jestli měl vůbec někdo z moderních dramatiků
právo zpracovat znovu věčně lákavéfaustovské téma — byl to nepochybně
Václav Havel. (. . .)
(. . .) poznámka se týká Pokoušení — někteří křesťanští přátelé se
pozastavili nad tím, že v něm není naděje. Nemyslím si ani, že by bylo úko
lem dramatu dávat nám nějakou naději. Ale přesto: V Pokoušení naděje
je, uložena paradoxně přímo ve vyznění hry: Naděje spočívá — jak nás
Havlova hra učí — pouze v odmítnutí spolupráce s ďáblem.
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Herec se vytrácí
Antonín Kropáček, Praha
Představení, z nichž odcházíme rozmrzelí a smutní, je příliš mnoho.
Důvody nespokojenosti jsou rovněž “mnohé”, ale jeden mne vždy za
skočí svou odpudivostí. Mám na mysli ty večery, kdy z jeviště je vysílá
no, ne, samo se vysílá a prodírá k divákovi jediné sdělení - nás to tu ne
baví!
Herec hrající nerad, sportovec závodící nerad, lékař léčící nerad, kněz
sloužící nerad, to jsou protimluvy. Takové situace ručí smysl věcí, zne
možňují spoluúčast, o niž se z podstaty své činnosti ucházejí.
Ležérnost, přibližnost, obecnost, pravděpodobnost, opatrnost,
apartnost. Může postihnout jeviště nebezpečnější nákaza? Nemohu se
zbavit dojmu, že jsou v této krajině přítomny.
Snad stojí za pokus pojmenovat příčiny toho zhoubného bujení a
označit některé průvodní jevy. Nedovedu to prozatím jinak než neurovnanými glosami.
***
Ačkoli celkové oficiální hodnocení je stále bezproblémově optimis
tické, v jednotlivých článcích a zprávách, zejména na stránkách svazo
vého časopisu Scéna, objevují se opakované stesky a varovná upozor
nění na širokou škálu problémů současného divadla. Nespokojenost
vyvolává především původní dramatická tvorba a divadelní kritika neuralgické body nepříliš utěšeného stavu. Veřejně publikované analý
zy se zatím nedotýkají schvalovacího systému dramaturgických plánů,
avšak na zasedáních Svazu, a to jak v sekcích, v pobočkách a dokonce
i v ústředním výboru, se už hovoří i o této problematice, donedávna zce
la tabuizované. V poslední době se objevují také narážky na špatný stav
budov a provozoven, ale dosud jsem nezaznamenal - tím netvrdím, že
se tak nestalo - zmínku o “stavu ředitelů a uměleckých šéfů”. O tomto
článku řízení divadelního systému se zato velmi pilně hovoří v kabine
tech nadřízených složek a zejména v kuloárech, tedy mimo protokol.
Hovory se většinou týkají personálních změn a hlavně katastrofálního
nedostatku vhodných kandidátů. Nezabývají se však jejich pravomoce
mi, možnostmi, tedy podstatou řízení. A konečně vůbec nikde se nemlu
ví o herecké problematice, o nových skutečnostech, které přináší nabíd
ka stovek a tisíců frekvencí v nejrůznějších masově sdělovacích pro
středcích.
Z podivné skrumáže zamlčených podmětů i přísudků, žabomyší di
plomacie, neúplných údajů, zaručených, ale nepotvrzených zpráv - což
všecko dohromady je dnes divadlo a jeho řízení - chci poukázat na ně
kolik charakteristických faktů. Vybírám ty, které podle mého přesvěd
čení výrazně spoluurčují výsledný stav.
***
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Již přes dvacet let nevznikl v Praze nový divadelní organismus, nový
soubor, který by se zařadil do struktury a hledal v ní své specifické mís
to. Všechny pokusy toho druhu se dějí v rovině amatérského divadla
nebo v okruhu agentážního zprostředkování. (Iniciativa typu Divadla
ve stanu byla administrativní cestou ukončena. Poněkud kuriózní vý
jimkou je v loňském roce založená Komorní opera, ale o tu nám teďnejde. Atypický je rovněž případ libereckého Studia Y, které se trvale usa
dilo v Praze.) Znamená to, že dvě generace herců neměly naději na po
kus vyjádřit své stanovisko a hledat vlastní výrazové prostředky. Těžko
lze předpokládat, že po dvacet let se nenašla skupina mladých lidí nebo
osobnost, která by nepocítila potřebu takového pokusu. Definitivnost
divadelní sítě, její až mrazivá kamennost, má závažné důsledky. Perso
nální pohyb je minimální. Formování souborů kolem výraznější osob
nosti režiséra, autora apod. je takřka vyloučeno. Většina herců se do
stává do postavení zaměstnanců pod penzí, a to dokonce s vědomín, že
jejich zařazení do některé kategorie téměř vylučuje možnost dostat se
z ní nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava.

***
Za posledních několik desetiletí zchátraly divadelní provozovny na
tolik, že v sezóně 1985-86 se nehrálo v Praze v těchto budovách a sálech:
Tylovo divadlo, Komorní divadlo, Hudební divadlo v Nuslích, Divadlo
komedie, Divadlo S. K. Neumanna, Činoherní klub, Sluníčko. Před
uzavřením, již několikrát odloženým, je Hudební divadlo v Karlině, vel
ká rekonstrukce čeká v nejbližší době Vinohrady a Divadlo E. F. Buria
na. Situace je o to tíživější, že většina těchto divadel je mimo provoz již
řadu let a nelze očekávat, že by se v dohledné době něco podstatného
změnilo. Vysoký počet vyřazených jevišť nesvědčí jen o neodbornosti
nebo neschopnosti plánovat, investovat atd., ale především o nazírání
řídících složek na funkci a význam divadla jako součásti národní kultu
ry. Neboť ve chvíli, kdy se celek pražského divadelnictví doslova hrou
til, byly všechny investiční síly soustředěny do dvou dominant - Paláce
kultury a Národního divadla. Je příznačné, že v obou případech jde o
vlastní divadlo jen přidružené, protože hlavní akcent je v obou přípa
dech kladen na funkci reprezentativní. Nutno přiznat, že to není v Če
chách situace nová; patří k tradicím vršit na divadlo funkcí několik.
(Palác kultury je víceúčelové zařízení, plánované především pro sjezdy
a kongresy. Tomu účelu bylo zcela podřízeno zadání stavby. Zajištění
bezpečnosti delegací a prominentních osobností bylo při schvalování
projektu nejpřísněji sledováno. Tak vznikly v obrovské hmotě stavby
tzv. “kapsy”, do nichž se dodatečně umísťovaly restaurace a divadel
ní sály. Výsledkem je provozně-technická i estetická nedostatečnost,
neúčelnost. Vedení Paláce se snaží získávat programovou náplň, ale
divadla se brání užší spolupráci, především pro primitivní prostorové
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Áží. Touti
podmínky, které prudce kontrastují s honosnou ambaláží. T<K ’e(jin<
bou se divadelní situaci v Praze ničím nepomohlo.) A tak jed^na j^^rc
dělní budova postavená od roku 1907 v Praze je Nová scéna Ni
divadla z roku 1983. (Nuselský Tyláček z roku 1921 patří spíše
{
ti arén a prozatímních řešení. Jeho už několik let odkládan^tstrukce, motivovaná záměrem poskytovat náhradní jeviště u. • nkonstruovaným divadlům, je anekdotou.) Národní divadlo je 11 c£nOu P
turní památkou, pověstí, legendou, ale i oficiální státní scénouXgj^^ý
kovým břemenem by se nepochybně hroutil i zdravější umělci nu ^eepi
nismus než ten, který je dneska má nést. Přičteme-li k tomu,
sj
“národní” objímá všechny důstojné divadelní žánry, můžeme '’«tg^ko 01
vzdychnout, že máme sice ve světě ojedinělý, ale přece jen t^žko<omuto
telný a málo živý kulturní kombinát. Nová scéna, která
nismu přibyla vlastně improvizovaně (původní řešení rekonsll y zák|
dostavby s další provozovnou nepočítalo), nese tedy již v
se
mnoho těžkostí. Akcentem na variabilitu prostoru, v němž sLrnou 5
původních představ měla střídat činohra s operou a Laternou
nefunkční a také zatím nefungující
hybrid.
v .
j
j
lý, počet
Co z toho všeho vyplývá pro herce? Silně redukovaný počel a
přivodil především velmi znatelné omezení počtu premiér, a
řeckých příležitostí. Existenčně (ve smyslu zaměstnaneckém).,
uvc
ohrožen nikdo: sedm dlouhodobě nehrajících scén nevedlo k uv , . f
jediného smerného čísla, jedine koruny uspor na mzdových foL^ nej
Institucionálně se nestalo nic, všechno běží dál, jen se trošku ni/ • • .
,
c.
o
)i ani jak
To znamena, že finanční a ekonomická otazka nepůsobí ani p, , _
..
.
..
že všem ।
mul, ani jako ocenění, ani jako trest. Lze jistě namítnout, že všem „
,
ženým divadlům byl zajištěn náhradní provoz, zvýšil se počet z;. y ^om
atd., takže se vlastně nic neděje. Ano, v účetních výkazech, v kon měnilo t
nich rozborech, v celkových hodnoceních se opravdu nezměnilo^ y
nic. Ale ve vlastní struktuře pražského divadelního života, v Pr;|iôgU jak
řeckých souborů, v proměnách publika, v navazování dialogu jalln0|10
lek, do něhož patří jeviště i hlediště - změnilo se velmi mnoho,
z
V této souvislosti je třeba se pozastavit i nad tím, že žádný z
době plánovaných rekonstrukčních projektů nikoho nepřiměl Lstorách
hám kdo, co, proč a za jakých okolností bude v nových prostorácl, tane ta^
covat. Pokládá se za samozřejmé, že i do budoucna vše zůstane tah Djva(j
bylo. Posledním administrativním zásahem bylo zrušení Diva<J|)ezpros
branou a rozpuštění Státního divadelního studia. Tím byl bezpro.^e musei(
ně zasažen i existenčně větší počet pracovníků, pro něž se musely zar
datečně a složitými administrativními postupy najít náhradní zaii kamen
nání. Přidělením souborů Státního divadelního studia ke kamcnimu pn(
divadlům vznikla nerovná manželství bez lásky i bez rozumu. Dnuokonce
nikdo netvrdí, že se tím mnoho ušetřilo. Řídící orgány si dokonce
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domují, že se dopustily koncepční chyby, ale přiznat ji nemohou, a tedy
ani napravit. (Jen pro pořádek: Činoherní klub patří Vinohradům, Se
mafor Karlínu, Ypsilon Divadlu Jiřího Wolkera.)
Snížením počtu premiér (které nepadá jenom na vrub rekonstrukcí)
se prohlubuje nedostatečná zaměstnanost trvale angažovaných herců.
V Národním divadle a na Vinohradech je dlouhodobě předimenzovaný
početní stav souboru potenciálním rezervoárem nemravnosti: herci be
rou plat zadarmo, ačkoli mnozí by pracovali rádi, jenže jejich představy
se míjejí s představami ostatních, a když se pak všichni sejdou u výplaty,
nikomu ani nepřijde na mysl, že luxus takového angažmá přeskakuje
vývoj nejméně o jednu společenskou etapu. Ke dvěma prominentním
ústavům se druží Městská divadla pražská, personálně vybavená na tři
jeviště, ačkoli dlouhodobě disponují jen dvěma. Co je to však proti sta
vu zaměstnanců Národního divadla, který se po celých třicet let udržuje
na takové výši, jako by se hrálo ve všech budovách. Třicet let počítáme
od zahájení rekonstrukce Smetanova divadla po plánovaný termín do
končení rekonstrukce Tylova divadla. Na desetiletí rozvržené úpravy
dávají těm podivným provizóriím definitivní charakter. Čas také umož
nil mnoha lidem přivykat pocitu, že jen parazitují; pokud to dosud při
padá někomu divné, hledá vinu všude jinde než v systému, který podpo
ruje protekcionářství, kolektivní nezodpovědnost, nevztah ke společen
skému majetku, k němuž rozhodně patří i talent, umění a kultura.
Všechny tyto disproporce mají značný, v některých vypjatých momen
tech rozhodující vliv na tvořivou atmosféru.
***

Zvláštní kapitolou je systém schvalování repertoáru, s nímž úzce sou
visí stav původní české dramatiky. Především si musíme uvědomit, že
cenzura neexistuje. Repertoárje schvalován formou několikastupňové
ho řízení. Nechceme probírat všechny aspekty praktického průběhu to
hoto festivalu citlivosti k umění, všimněme si pouze jednoho z méně
zdůrazňovaných účinků: zliterárnění divadla cestou shora. Celá diva
delní činnost je totiž posuzována jen podle literární předlohy. Za celé
divadelní umění, za všechny jeho složky, za jeho jevištní autorství je
v rozhodující fázi dosažen titul (někdy doslova a do písmene jen titultedy název hry) a vůbec se nepředpokládá, že by s dílem, které označuje,
mohlo nebo chtělo divadlo svým tvůrčím procesem něco podstatného
podniknout. Tento zaběhnutý rituál řídícího systému má pro divadlo - a
samozřejmě pro herce - nedozírné důsledky. Již zde, v úvodní fázi,
při počáteční rozvaze, je herec vyloučen ze hry, nepočítá se s ním jako se
spolutvůrcem, nositelem významu a sdělení. Herectví je odsunuto zpát
ky do období, kdy je estetická teorie chápala pouze jako reprodukční
umění (dodatečně zavedený systém předávacích zkoušek to jen potvr
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dil). Nejde teď o to, které texty, kteří autoři, které okruhy tématiky jsou
tím uvedeny v pochybnost nebo přímo vyloučeny, ale o nevyslovenou,
leč skutečnou hlubokou nevážnost ke světu komediantů, o nichž se s na
prostou samozřejmostí předpokládá, že vděčně a ke spokojenosti pro
vedou, co se jim povolí.

* * *
Divadla mají své zřizovatele a provozovatele - krajské národní výbo
ry; jenom Národní divadlo je řízeno přímo ministerstvem kultury. Částí
své kompetence zasahují do chodu divadel nižší orgány, v jejichž místě
působnosti se činnost provozuje, a také vyšší orgány, které rozdělují
prostředky a dohlížejí metodicky. V praxi vzniká otázka, komu všemu
je vlastně ředitel odpověden, případně za co je komu odpověden. Pro
vytváření tvůrčích kolektivů a uskutečňování konkrétních programů
je to zásadní otázka. Jen s malou nadsázkou lze říci, že ideálem divadel
ního ředitele je dnes inscenace, o které se moc nemluví. Velký úspěch je
nežádoucí vždycky. Ředitel se většinou před souborem nešíří o svých
starostech s mnoha různými pány a jejich často protichůdnými poža
davky. Často používá mocného zaklínadla: “to oni”. Protože je opatr
ný, tváří se jako polidštěná součást mechanismu, který musí být nekom
promisní ze samé podstaty. V takové atmosféře se herec v divadle ocitá
v pozici nezasvěceného zaměstnance, šířícího neprověřené drby, který
sice remcá na konkrétní projevy šlendriánu, ale není s to ani posoudit
příčiny svého nedobrého stavu, ani není ochoten ho zkoumat nebo
důsledně pranýřovat. Vůči vedení divadla si zachovává sympatizující
nebo nesympatizující neutralitu. Vyhrocený postoj zaujímá jen ve chví
li, kdy se proslechne, že v divadle má dojít ke změně vedení. Tu se náhle
objevují jednotlivci i skupinky, které se snaží nekrvavě uchopit moc.
Nastane čas pilného navštěvování příslušných orgánů, u nichž se po
mluvami nezúčastněných zdůrazňují vlastní zásluhy o podnik. Nikdy se
nemluví o budoucím programu, směřování, stylotvorném úsilí, o něž by
se chtěli aspiranti na vedoucí místa pokusit. Ostatně není ani s kým o
tom promluvit. Působí překvapivě, že se vždycky někdo k této hektické
činnosti odhodlá, a stejně překvapivé je, kolik herců se cítí být povolá
no k roli ředitele nebo šéfa. Tato aktivita se většinou netýká herců, kteří
skutečně hrají na divadle i v ostatních médiích; jednak na to nemají
prostě čas, jednak je to zpravidla ani nezajímá, a to buď upřímně, nebo
proto, že daný stav jim vyhovuje, zvlášť zachovávají-li odstup vědomé
nevědomosti, o níž jsme se již zmínili. Ovšem projevovat spokojenost je
krajně nepopulární; k dobrému tónu patří rozhořčeně nadávat, ale do
ničeho se nemíchat, nic podstatného nevědět a vždy znovu se divit - nej
raději všemu.
* * *
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K obecným jevům současného divadelního života patří i to, že plato
vý průměr herců se udržuje pod průměrem např. příjmu učitelů. Najeho
výši nemohou působit ani výsledky umělecké, ani množství úkonů; ce
loroční průměry přehraných představení bývají totiž stanoveny tak, aby
divadlo platit nemuselo (v loutkových divadlech jsou někdy dokonce
určovány dodatečně). Na individuální finanční zhodnocení vynikají
cích výsledků nejsou buď fondy, nebo k nim vedoucí nemají odvahu.
Na ekonomické situaci pražského divadelního herce je paradoxní, že
čím víc v divadle hraje, tím je na tom finančně hůř: musí víc zkoušet, a
má tedy omezenější možnost být k dispozici produkcím všech masmédií
a agentur hlavního města. Nechci tyto okolnosti přeceňovat, nikdo však
nemůže popřít, že významně motivují přijímání každého kšeftu. Tako
vý postoj k mimodivadelní činnosti se u pražských herců tak rozmohl
a je tak nápadný, že překrývá mnohé jiné otázky. Ve společenském
ohodnocení se zřejmě počítá s tím, že herec (podobně jako číšník a ho
lič) si může přivydělat. Ostatně nebylo by naivní čekat, že právě herci
budou peníze štítivé očichávat, když kamkoli se rozhlédnou, nepách
nou nikomu?
* * *

Než se budeme věnovat vlastní herecké problematice, musíme také
upozornit na rozdíl mezi řízením divadel a řízením masmédií. Divadla
jsou řízena složitým systémem orgánů lidové správy, ministerstev a je
jich aparátů (Divadelní ústav, kulturní komise, repertoárové rady atd.).
Teoreticky se řízení účastní i Svaz dramatických umělců, ačkoli jeho
podíl na divadelní praxi je minimální. Samovolně se rozrůstající struk
tura nadřízených orgánů je vlastně už dávno schopna fungovat i bez
řízeného objektu: stala se sama sobě cílem i prostředkem.
U rozhlasu, filmu a televize je tomu zcela jinak. Řídí je přímo aparát
ÚV KSČ. Důvodem přímého řízení není však umělecká část jejich pro
dukce. Zájem vrcholných orgánů se upíná především k oblasti zpravo
dajství, propagace, masově výchovného působení a dalších ideolo
gických funkcí. Aby masmédia mohla působit účinně v této sféře, byla
vyňata z kompetence řady zbytečných a funkčnost oslabujících mezi
článků státní správy. Jen proto, jaksi mimochodem, se octly i umělec
ké programy masmédií pod přímou kontrolou nejvyššího stranického
vedení. Ačkoli je tedy neustále zdůrazňována jednota kulturní politiky
a také jejich estetických kritérií (viz např. snahy o ustavení oboru “dra
matická umění” jako nové uměnovědné disciplíny), problematika di
vadla - patrně proto, že neoslovuje milióny, ale jen stovky diváků byla odsunuta na okraj.
Přitom je pozoruhodné, že herci (i část režisérů) nejsou zaměstnanci
hromadných sdělovacích prostředků, ale spolupracují s nimi jenom
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na základě smlouvy uzavírané případ od případu. Herec je zaměstnan
cem divadla, které mu poskytuje i sociální zabezpečení a kde je “pod
penzí”. Avšak podstatně (někdy nesrovnatelně) vyšší příjmy i popula
ritu získává u institucí, jejichž řídící struktury se s divadlem setkávají
až u nejvyšších politických orgánů státu. Divadlo se tak stalo slabým,
nerovnoprávným partnerem, který stále víc plní jen zaopatřovací funk
ce; tváří se přitom jakoby nic, ač by mělo hlasitě volat o pomoc.
Touto otázkou není nikdo ochoten se zabývat - už proto, že je prak
ticky tabuizována. Jakmile by se totiž jednou otevřela, ukázalo by se,
že nejde o nic menšího než o budoucnost divadla jako uměleckého dru
hu. Nepřihlíží se ani k tomu, že divadlo bezprostředně umožňuje čin
nost ostatních médií: dodává jim živou sílu, tj. trojrozměrného herce, a
to vyškoleného a rozehraného, vyzbrojeného zkušenostmi a dovednost
mi, které lze získat jen na jevišti.
Nejde o to zpochybnit nutnost spolupráce divadelních herců a mas
médií, ale o vhodný způsob refundace, která by divadlu dovolila samos
tatnější a svébytnější činnost a také uvážlivější a koncepčnější hospo
daření s hereckým potenciálem.

***
Pro úvahu o předpokladech a možnostech herecké tvorby je třeba
přihlédnout i k hercově dennímu režimu, k jeho životnímu rytmu (po
kud se netýká jeho soukromého života). Práce v divadlech, zejména
pražských, ztrácí tradiční pravidelnost (dopoledne zkoušky, večer před
stavení); téměř žádný herec není zaměstnán ve všech zkušebních cyk
lech. Je-li některý titul stažen, může se herec ocitnout téměř mimo hrací
plán; jindy naopak hraje - náhodnou konstelací repertoáru - po určitou
dobu denně. I když mu tato nepravidelnost ponechává volné termíny,
nemůže s nimi napevno počítat, musí být připraven na změny, které di
vadelní provoz přináší stále častěji. Divadlo je sice chtě nechtě uznává
no za centrum hercovy činnosti, ve skutečnosti je však stále více chápá
no jako centrální dispečink, na nějž se obracejí všechny produkce. Je to
složitá alchymie, neboť pražský herec bývá zaměstnán celou řadou úko
lů najednou (specialita, která není v jiných zemích tak běžná). Leckdy
taxík přiváží herce z nočního natáčení přímo na zkoušku, ze zkoušky ho
veze na odpolední frekvenci do rozhlasu, odtud ho dodá zpět na před
stavení a po něm už zas na něho čeká, aby ho dopravil na “nočku”. Není
to pravidlo, ale ani výjimka. Výsledkem takové štvanice sotva může být
soustředěná tvůrčí práce.
Herec, který nabyl určité popularity (v tom směru je veřejné mínění
pečlivě sledováno), je takřka automaticky zahrnován, přímo bombar
dován spoustou nabídek všech druhů a žánrů. Autoři, režiséři a drama
turgové nevyhledávají v mnoha případech populárního herce pro jeho
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typ, obor a specifickou vhodnost pro určitý úkol. Shánějí se po něm a
přetahují ho, aby do jejich pořadu vstoupil s částí své popularity jako
s věnem, a tím mu předem zaručil zájem publika, kterýje důležitým kri
tériem při oficiálním hodnocení úspěchu (sledovanost je jedním ze zá
kladních ukazatelů pravidelného televizního průzkumu). Projevuje se
tu kruhově semknutá vzájemná odkázanost: čím větší popularita, tím
více nabídek, čím více nabídek, tím větší popularita. Nebylo by na tom
nic divného, pokud by zvýšená poptávka zároveň poskytovala herci
možnost uvážlivějšího výběru. Praxe však nedosvědčuje, že by doža
dovaná hvězda volila ze široké nabídky úkoly odpovídající jejímu typu,
naturelu, přesvědčení, vkusu, potřebě hereckého vývoje nebo úsudku o
umělecké hodnotě díla, na němž se má podílet. Cestou na Olymp herec
totiž navázal - zcela nevyhnutelně - tolik vztahů, byl zapojen do tolika
vazeb, octl se v závislosti na tolika vlivech a osobách, je zavázán vděč
ností za tolikerou kamarádskou pomoc, že prostě nemůže všechny ty
okolnosti a souvislosti pominout. V tak členité škále morálně-materiálních činitelů se pak jen obtížně prosazují kvalitativní měřítka textu, re
žie nebo hereckých možností role.
Mohlo by se zdát, že kypící příležitosti umožňují herci rozvíjet a pro
hlubovat jeho vyjadřovací schopnost a prostředky. I tato domněnka je
mylná, protože rozpětí nabídky i nahodilost úkolů vylučuje záměrný
průnik do určité oblasti. Herec je bezděky, ale tvrdě dotlačován ke klišé,
k rutině, k stálému opakování triků a stereotypů, které putují z role
do role. Režiséři a producenti dokonce doufají a spoléhají, že herec
bude stejný, že přinese svou standardní výbavu, která se osvědčila a kte
rou získal oblibu diváků.
Nikoli u špičkových herců, ale ve střední vrstvě popularity převládá
u hromadných sdělovacích prostředků tendence, která je vlastně nevy
sloveným, ale neomaleným návratem k systému oborů, tj. k přímočaré
mu používání vnějšího habitu do role představitelů určitých profesí
(lékař, příslušník, funkcionář) nebo určitých povahových typů a vlast
ností (drzou, lhář, kecálek, dobrák). Takto otaxovaný herec je pak stále
nasazován stejně, nikomu nepřijde na mysl, že by si měl umělecký úkol
ztěžovat hledáním, zkoušením.
Je tedy herec pouze nesvéprávným objektem totální manipulace?
Skutečně je, aspoň do značné míry. Herce ovládl pocit, který má až fa
tální příchuť: žádnou nabídku nelze odmítnout, protože buď by se ně
kdo mocný rozhněval a další příležitost už nedopustil, nebo by se na leh
kovážně uvolněnou pozici prodral snaživější kolega. Existuje jediná
forma zdvořilého, velmi litujícího a na příští spolupráci již nyní se těší
cího odmítnutí: v daném termínuje absolutně vyloučeno, abych se uvol
nil, protože mám současně tři, pět, osm dříve podepsaných závazků.
Jde-li ovšem o velkou roli, je herec vyhledáván se značným předstihem
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a lákán doložkou nejvyšších výhod (až o čtvrtinu vyšší honorář), pokud
podepíše, že po dobu natáčení bude produkci plně k dispozici. Výrobci
si tak pojišťují co možná hladký a úsporný průběh realizace. Do smluv
s takovou doložkou není zahrnuto divadlo: jako hlavní zaměstnavatel
je trpěno a má, aspoň na papíře, přednost. Termín trpěno vystihuje si
tuaci přesněji, než by se nezasvěcenému zdálo. (Nemluvě o zákulisních
jednáních, která v takových případech vede herec či produkce, nebo
nejčastěji oba, se správou divadla, případně s režisérem, aby v kritické
době nebyl obsazován, resp. dosáhl úlev v běžném repertoáru.)
Herečtí milovníci, komikové i hrdinové se pohybují v podivném
světě. Nevymysleli si ho, pouze přistoupili na jeho pravidla, naučili se
v něm žít i pracovat, lépe nebo hůře jej snášet. I herci, kteří se domnívají,
že je nepřerostl a že si k němu uchovali jistý odstup, podléhají jeho vlivu
a jsou jím přetvářeni. Vnitřně i ve vyjadřovacích prostředcích. S nimi
se ovšem nepozorovaně, ale vytrvale mění i jejich vlastní poslání.
Pražský herec patří k nejzaměstnanějším občanům státu. Jeho život
je hektický, tempo závratné. Slušné příjmy jsou vykupovány nervovým
vypětím, značnou izolací od civilního života i řadou zvláštních, stěží
zobecnitelných ztrát (např. nemožnost sledovat, co se děje v oboru,
neznalost lidí nepatřících k profesi, odkázanost na zprávy, které naho
dile prosakují v pauzách mezi dvěma záběry atd.) Shon a chvat herec
kého života vtiskuje do tváře křečovitý úsměv, zdůrazňující za všech
okolností připravenost, svěžest, trvalou použitelnost. Rčení “dře se, aby
nemusel nic dělat”, je pro takovou činnost výstižné.
Připomínka vnějších okolností herecké profese měla především na
značit, čím je herectví zasahováno v nejpodstatnějším: v jevištní tvorbě,
v její úrovni, smyslu - a také v jejím významu pro národní kulturu.
* * *
Průběžné spojení herecké práce na divadle a činnosti v masmédiích,
příznačné pro rozhodující část pražského herectva, nezanechává jen
škodlivou sedlinu. Nemůžeme v celkovém zvažování pominout ani ná
vyky, dovednosti a zkušenosti, které lze získat jen před mikrofonem a
kamerou, ve studiu nebo v ateliéru. Jsou to nové a nepominutelné rysy,
na něž však divadlo bohužel nereaguje.
Donucen pracovat v extrémních podmínkách, v přítomnosti mnohačlenných štábů, za hluku, mezi povely určenými dalším profesím, herec
nabývá suverenity zvláštního druhu. Projevuje se samozřejmostí, uvol
něností, která má sklon - podle hercova osobního založení - prosadit
sama sebe do centra pozornosti anebo ztratit ostych. Taková suvereni
ta je profesionálním návykem, pózou, nebo také sebeochranou podmi
ňující samu možnost výkonu. Nesouvisí ani s hercovou osobností, ani
s postavou, kterou herec představuje.
Mezi herecké návyky, důležité pro divadelní práci, patří rovněž
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schopnost rychle a plně se soustředit v jediném okamžiku do určitého
bodu, do dané situace. Nezbytné je to zejména v televizi, kde se velmi
málo zkouší (seriály prakticky vůbec ne) a kde herec je nucen odreago
vat se od rušivých vlivů, technicky zpracovat požadavky záběru a
okamžitě najít způsob definitivního řešení výkonu. Znamená to ve vte
řině si vybavit z pocitové paměti analogickou situaci pro právě realizo
vanou sekvenci a pro daný záběr zvolit vhodné herecké prostředky.
Jakmile se ozve režisérovo “beru”, odhazuje herec, co v pocitu a výrazu
zužitkoval, a ponechává si jenom to, co bude ještě potřebovat pro další
záběr. Je pochopitelné, že za takových okolností herec redukuje své vy
jadřovací prostředky už z opatrnosti, aby nedošlo k nepříjemným kom
plikacím, kdyby mu vynechala paměť nebo byl jinak indisponován.
Znovu se osvědčuje inovované heslo starých praktiků: Nedělej velká
gesta, když nevíš, co následuje.
Příslovečná televizní pravděpodobnost není většinou záměrným
tvarem nebo výsledkem slohového úsilí, nýbrž průvodním jevem určité
ho způsobu práce. (Potvrzuje to známá zkušenost: ke kvalitním herec
kým výkonům s pevnou fakturou a bohatým vnitřním životem dochází
v inscenacích, kde režisér vytvořil příznivé klima pro hereckou tvorbu;
často se při tom stává, že dobrá práce jednoho herce působí nakažlivě,
dovede podnítit i několik dalších představitelů k intenzivnějšímu a oso
bitějšímu projevu.)
Návyk na definitivní okamžitost má nepříznivý dopad na práci v di
vadle: momentální nápad se fixuje jako výsledek, není vřazován do pro
cesu výstavby představení, není udržena souvislost mezi výkladem hry
a jeho postupným rozvíjením, nedaří se uchovat atmosféru rodícího se
díla. Všechny negativní důsledky se projevují nejen v reprízách (neslav
ná kapitola současného pražského divadla!), ale už v metodě zkoušek,
v nesoustavném hledání cesty k obrazu, metafoře, k postavě. Hercova
existence na jevišti není tu opřena o spolehlivý základ, oprávněnost ná
roku na autorské herectví je silně zpochybněna. Na jeviště se vrací pra
staré sólistické herectví, nenavazující na dlouhodobou, etapově roz
vrženou vzájemnou spolupráci. Vytratila se specifická herecká zvída
vost: co se mohu dovědět o sobě od partnera, co partner ode mne. Sna
ha o bezprostřední výsledek znemožňuje účelné rozvržení zkušebního
procesu. Herec nedovede shromažďovat materiál pro svůj výkon pos
tupně. Čas do premiéry mu připadá až neúměrně dlouhý, proto se v prv
ních fázích pracuje nesoustředěně a s podstatně sníženou intenzitou. Ke
koncentraci dochází až v závěrečné etapě, kdy je však pozdě na budo
vání subtilních vazeb, na hlubší chápání, které by dovolilo hrát nad tex
tem a zejména vytvářet postavu jako záměrnou součást vyššího celku
inscenace.
Pomíjím souvislosti mezi základními složkami divadelního projevu
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(text, režie), protože chci několika izolovanými aspekty poukázat
na méně nápadné, ale důsažné prvky herecké práce, které se vyskytují
v různých intenzitách, od stopových až po dominantní.
* * *

Herec působící v hromadných sdělovacích prostředcích si zvykl, že
nenese odpovědnost za výsledek natočené inscenace. Dobře totiž ví, že
na konečnou podobu nejen celého díla, ale ani postavy, kterou v něm
hraje, nemá žádný vliv. Je stříhán, mixován, podkreslován, dabován
bez vlastní účasti a bez možnosti jakkoli zasáhnout. Pocit neodpovědnosti, který v něm takový způsob činnosti vyvolal, přenáší neblaze i
do divadla, které je naopak založeno na jeho plné a bezpodmínečné pří
tomnosti a osobní účasti. Herec však přivykl i tomu, že není s to poznat
ani rozdíl mezi nadějí, kterou získal z četby zajímavého scénáře, a
následným zklamáním z hotového díla. Proti zklamání si vytváříjakýsi
ochranný obal cynismu: jeví nezájem a odmítá jakoukoli odpovědnost
za výsledek. Tváří se, jako by nabízel inscenaci jenom svou podobu,
svůj vzhled, svůj hlas, své mládí nebo stáří, svou popularitu, zkrátka
svůj jinde a jinými rozpoznanýa zařazený typ. A všechny tyto vlastnosti
pokládá za oddělené od sebe sama - od sebe jako umělce, původce, ob
čana. Jako by šlo o pronájem jednotlivostí, někdy i kuriozit, o rozpro
dej výbavy. Nezúčastněnost sice nebývá ani důsledná, ani spontánní tím halasněji je však proklamována. Začíná to školáckým vychloubá
ním: “Já to celé nečet” (myslí se scénář a chce se naznačit, že mě nezají
má, do čeho jsem vlastně zapleten) a končí pohrdlivým: “já to ani nevi
děl” (myslí se výsledek společné práce, nabízený celému národu). Jsme
tu možná u kořene jakési schizofrenie, ztracené identity, vnitřního ne
klidu, osobní neukotvenosti příznačné pro tolik herců. Podivně je roz
točen jejich kolotoč a na podivné pouti. Úkoly v médiích přijímají
dobrovolně, ale v atmosféře situace, která nestrpí odmluvu (tu atmosfé
ru samozřejmě spoluvytvářejí, aby se zbavili pocitu závaznosti vlastní
ho jednání). Svou činnost v podstatě pokládají za nevěru, ale právě z ní
získávají peníze i popularitu. Unést popularitu je vždy nesnadné, v tom
to případě ovšem tím těžší, že ji vynesla praxe, které si sami příliš neváží.
Důsledky takového rozpolcení zakoušejí pak v divadle, kam za nimi
přichází obecenstvo, které zná herce jen z filmu nebo televize. Ovšem
toto divadelně nezkušené publikum, navyklé na televizní přibližnost, a
proto nevnímavé na metaforické vyjadřování, snižuje úroveň hereckých
výkonů - dvojice žije vždy v poloze nižšího z obou partnerů. Za nižšího
je tu třeba pokládat sbor fanynek s divadlem sice nespokojených, ale
nadšených trojrozměrností zhlédnutého idolu, který je doma sice
navštěvuje v kuchyni i v ložnici, ale jen v podobě stínu. V těchto souvis
lostech herec vnitřně kolísá mezi ješitnou vděčností vůči všem, kdo mu
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projevují přízeň, a mezi nevýslovným znechucením, že jde o přízeň ta
kového druhu.
Problém spojený s úrovní obecenstva je v divadle tím naléhavější, čím
více televizních hvězd v souboru pracuje. Dopad tohoto jevu pocítily
na sobě už před lety Vinohrady; dnes z něho vyplývají velmi vážné dů
sledky a jev sám rychle prorůstá dalšími soubory. Je třeba si uvědomit
plný význam faktu, že do divadla přicházejí velké skupiny návštěvníků,
které na představení vlastně vůbecjít nechtějí, nejsou ochotni přijmout
divadelní konvenci a nesnaží se porozumět vysílacímu kódu inscenacechtějí pouze vidět pana a paní XY.
K tomu ještě poznámku: fandění se v současnosti projevuje stále ne
bezpečněji, hruběji, bezohledněji a netolerantněji. Nezáleží na tom, zda
jde o fandu sportovního nebo divadelního. Specifičnost divadla vyža
duje, aby divadelní fanda přišel za hercem; televiznímu fandovi je jeho
oblíbenec dodáván do domu, do divákova soukromí. V domáckém
prostředí je hercem oslovován, doma se k němu divák může také do
mácky chovat, bez úcty a zdvořilostních okolků - jako se chová ke svým
nejbližším. Setkání takových fandů s hercem v divadle je pak nedorozu
měním: nejenže postrádají důvěrnost, kterou si vlastně přišli ověřit, na
víc se ještě staví mezi ně a jejich výkon podávaný před kamerou. Lidový
povzdech to vystihuje globálně: herci na divadle přehánějí.
Televizní “přirozenost” je častým námětem diskusí o přenosech diva
delních inscenací, jejichž dopad na širokou veřejnost je dosti problema
tický. Zkušení matadoři ateliérů většinou “uberou” a divadelní podobu
přejímané inscenace přizpůsobují na svůj vrub televizní normě. Pro
středkem je “zcivilnění” dramatické postavy, snaha o nezávaznou
obecnost projevu. Při zmatečném zadání úkolu vlastně hercům nic jiné
ho nezbývá.
* * *
Herec ve své komplikované situaci těžko nachází pevnou půdu pod
nohama, prostředí příznivé pro soustavnější úsilí o veliký výkon. Cítí
se být frustrován a podniká nejrůznější opatření k záchraně. Nejčastěji
se znovu utíká k divadlu s touhou najít tam místo pro skutečnou tvorbu,
založenou na hodnotných textech a opřenou o dobré režiséry. Tím roz
trpčenější pak je, když mu vlastní jeviště nesplní představu, neposkytne
mu příležitost k očistné koupeli. Jeho pocit je upřímný, nechybí mu
dobrá vůle ani ochota, ale . . .
Co je to platné, když všechny nánosy, krunýře a návyky, o nichž tu
byla zmínka, způsobily, že herci už nedovedou hrát za sebe, že jejich
osobnost už zanikla v sebešarži, že propadají studu, mají-li povědět ně
co osobního o citu, o vztahu, o lidské touze, o odpovědnosti. Takové
okamžiky vyvolávají rozpolcující napětí, neboť způsob života, jemuž

131

přivykli, jim nedovoluje vyslovovat bez uzardění za sebe a ze sebe slova
podepřená autentickým prožitkem.
I v takových chvílích si však herec ví rady, dovede se vypořádat se
situací dokonce několika způsoby různých pseudořešení. Někdo “pošle
za sebe kuliho”, hraje neosobně, do autu. Někdo se schová za postavu,
kterou vnějšně technicky slušně vybaví, aniž přijme její vnitřní ustroje
ní. Někdo si pomáhá tvrzením, že doba velkých básnických obrazů mi
nula, a pak dovede z klasického textu vytrhávat částečky, rozdrobit
odpovědnost celkové souvislosti, zkrátka nakládat s ním - až po to po
mrkávání do publika: však my si rozumíme - jako s komunální satirou.
Zaměňuje celek za jednotlivinu, umělecký obraz za plakátovou karika
turu.
Pro všechny tyto hry, finty, záměny a nedorozumění má současné
pražské jeviště předpoklady, které se opírají o určitou tradici, ale hlav
ně jsou podporovány neujasněnou situací uvnitř divadel i celkovým po
stavením divadla vůbec. Po pravdě řečeno, herec má za takových okol
ností krajně omezenou možnost vstoupit do zápasu o velký výkon, o
přesné a smysluplné sdělení. Jen zcela výjimečně se mu naskytne příleži
tost dotvořit domácí současnou dramatickou postavu, pravdivou a lid
sky bohatou. Místo původní dramatické tvorby, která je trestí divadla,
nabízí se mu stále častěji do celovečerního tvaru rozvedená televizní hra
- ta, před níž utíká na jeviště. Nedořeže-li se krve v dramatickém textu,
odkud ji má brát? Ani ve světové klasice nenachází východisko: inspira
ci z ní může načerpat jen pronikavým přečtením - ale kdo mu pro ně za
jistí podmínky, nesetká-li se se skutečným režisérem, nemá-li podporu
v kontinuitě souboru a v pracovní metodě, chybí-li základní možnost
dohody? Všude, kde k pokusům o skutečnou dramatickou tvorbu do
šlo, a zvláště tam, kde se aspoň zčásti podařily, ukázalo se krajně obtíž
né uchovat pro ně podmínky, pracovní rytmus, umělecky navazovat
na výsledky, které většinou byly na lhostejném nebo rutinním prostředí
úporně vyvzdorovány. V dlouhých pauzách, které obvykle následují
po chvílích vzepětí, herec tedy dál točí a nepřestává doufat - nebo si
aspoň namlouvat - že znovu nastane okamžik jeho obrody.
(Ze sborníku "O divadle”; samizdat Praha, červenec 1986)
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Grafika Vladimíra Janouška

Vladimír Janoušek zemřel
Sochaři Vladimíru Janouškovi se od roku 1969jen výjimečně podařilo
trochu vystavovat. 3. září 1986 měl však otevřít svou výstavu v Malé
galerii Stavoprojektu v Brně; pozvánky vytištěny a rozeslány, i katalog
už vyšel, ale jeden brněnský malíř se domníval, že výstav moderního umění
je v jeho městě už dost — byla tam Boudníkova, Šimotové, Kafkova —, a
dokázal, že výstava nesměla být otevřena. Janoušek to těžce nesl. K dia
betes se přidal plicní infarkt: po týdnu, 8. září, ho nemoci zahubily. Bylo
mu šedesát čtyři let.
Byl z proslulé školy Josefa Wagnera. Začínal jako brilantní modelér a
mohl se stát vynikajícím akademikem. Ale, jak vzpomínal, ‘jedné noci
na jaře 1954 jsem nakreslil několik kreseb, na nichž byla hmota obdána
sítí drátů, které se mi najednou objevily jako racionální systém stojící
proti plným tvarům ve vědomém kontrastu”. Dalším momentem jeho
vývoje byla změna techniky; od modelování hlíny přešel ke sváření kovu.
Kontrast organického objemu a geometrické abstrakce se stal osnovou
jeho tvorby. Lidská postava je uzavřena do sítě drátové konstrukce; přitom
se mění v odrané torzo, a konstrukce, která ji obepíná, ztrácí geometrický
řád a stává se změtenou sítí, do kteréje postava lapena, nebo se proměňuje
v kus jejího těla. Tatáž myšlenka dala potom popud k řadě “kyvadel”:
socha či její část je na kloubové ose a divák ji může rozhýbat. Pohyb je
jednotvárný a bezmocně ustává — je to konfrontace živého tvaru, tento
krát už dováděného do organické abstrakce, s neživým mechanismem.
Konečně dospěl Janoušek k skladbám, kde deformované postavy jsou
roztrhány v oddělené složky a ty jsou připevněny křídlovými maticemi
tak, že mohou být mnohokrát přeměňovány. Zároveň od trojrozměrné
plastiky přešel Janoušek k reliéfu. Je to ještě další deformace: živý tvar
je neúplný a zplošťovaný. Dobře napsal Jaromír Zemina, že vůbec Ja
nouškovy objevy “vzbuzují dojem, jako by okolní prostor nevytlačovaly
a byly jím naopak tlačeny a jako by se mu proto musely bránit”. Nebyla
to daleko formalistická vynalézavost, nýbrž meditace nad člověkem
v moderním světě. Je to člověk stísněný, rozdrásaný, rozbitý, uvězněný,
a manipulace, ke které Janouškova plastika vyzývá, je příměrem bez
citného násilí, kterého se na něm dopouští moderní civilizace.
Janouškovo dílo zůstalo jedním z nejvýraznějších projevů jeho generace.
J. Ch.
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Za Evou Bednářovou
5. prosince 1986 ukončila svůj život Eva Bednářová. Byla grafička a
zůstala grafice věrná, i když od začátku v ní převládalo cítění malířské.
Dovedlo ji také od černobílé grafiky ke grafice barevné. Snadno bychom
si představili její grafiky promítnuty na velké plochy zdí; volila tedy
alespoň co největší formáty desek. Jejích tisků není mnoho a někdy exis
tuje dokonce jediný exemplář. Světelné a barevné prostředí těchto listů
je příměrem prostoru snu a umělkyně s napjatou pozorností vyvolávala
a sledovala proud skrytého dění, které se tu zhmotňuje a naléhá na vědomí
a svědomí tím více, čím symbolická řeč, jíž se vyjadřuje, je nejasnější a
mnohovýznamnější; upozorňuje, připomíná, varuje. Eva Bednářová svým
uměním ty hrozivé síly marně zaklínala; nakonec jim přece padla v oběť.
Zemřela v devětačtyřiceti letech. Její dílo tu zůstává jako jeden z nej
osobitějších projevů její generace.
J. Ch.

Eva Bednářová: Grafika II (lept 1969)

Portrét jedné literární generace
Měli jsme už nejednou možnost pozorovat, že vydavatel edice Arkýř
Karel Jadrný z Mnichova má šťastnou ruku ve výběru titulů, kterým
pomáhá na cestu ke čtenářům. lýze to říci i o poslední novince "Genera
ce 35-45”, kterou Arkýř vydal jako svou třináctou publikaci před váno
cemi 1986. Je to zpovídání a výběr z tvorby autorů jedné generace, naro
zené mezi léty 1938 a 1949, těch, kteří dorůstali a začínali tvořit a publi
kovat v rozmezí zhruba jednoho desetiletí poznamenaného úpadkem
stalinismu a vzestupem -ismů jiných, a které vnějškově spojuje nejen
fyzický věk, ale i tehdejší situace a zkušenosti v ní nasbírané, a také
okolnost, že nikdo z nich, až žije dnes doma nebo v zahraničí, nesmí
v Československu publikovat.
Pořadatel tohoto sborníku (345 stran) Karel Hvížďala se obrátil už
v r. 1981 na své vrstevníky v emigraci, aby do sborníku přispěli: něčím o
sobě a něčím ze své tvorby. Některé příspěvky od autorů z domova si
s sebou přivezl už do exilu; od některých, angažovaných, to ani nežádal.
Vznikla tak kniha, která dává velmi ilustrativní průřez jednou literární
generací, jejími názory, osudy, tvůrčím přístupem.
Jak píše Karel Hvižďala v úvodu, měla být tato poválečná generace
vlastně bezproblémová:
“Připravovali pro ni slavnosti lidové i prvomájové, stavěli pro ni
hřiště, školky s zřizovali družiny a pionýrské tábory, ale oni se před tím
to přívalem jednodomé péče přikrčilijako před nečekaným výbuchem a
utíkali do ulic za posledními barevnými štíty soukromníků, mezi peri
ferní zahrádky s oprýskanými altány, aby hltali svět posledních nepřetřených Baťových reklam. Fotbal hráli natruc všemocným domovnicím
nejraději do zamřížovaných sklepních okének. Jejími oblíbenými učiteli
byli prodavači z antikvariátů, hospodštípábitelé a pamětníci “odsunu
tého času”.
Přes všechny snahy státních pěstounů to je nakonec generace neideologická, na rozdíl od jejich generačních druhů ze Západu. Je vůči těmto
kolegům samostatnější, nezávislejší a nese tak větší odpovědnost, než
si často připouští. Má za sebou zkušenost s něčím, co zbytek Evropy
možná v nějaké formě teprve čeká; navzdory její roztroušenosti ji pojí
stále něco podstatnějšího než příslušnost k stranám, ideologiím, esteti
kám či datu, kdy začali publikovat. Patří mezi první generace střední
Evropy, které vyrostly v konkretizované utopii. Zrozena v Čechách,
nejzápadnějším cípu této lokality, prošla čímsi, co možná pro ostatní
nebude bez významu jako diagnóza a terapie. I když - vyprávějte něko
mu konec pohádky, je-li teprve u prvního dějství . . .”
Jsou tady zastoupeni autoři, které nespojuje žádný manigest, žádný
program - je to spíš generace vzpurných zarytců, jak v doslovu říká Jan
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Vladislav. Čteme tu jména: Jiří Gruša, Petr Král, Karel Hvižďala, Vác
lav Bělohradský, Markéta Brousková, Antonín Brousek, Ivan Binar,
Petr Kabeš, Eda Kriseová, Andrej Stankovič, Věra Jirousová, Jaroslav
Hutka, Petr Šrut, Karel Kryl, Petr Podhrázký, Jaroslav Vejvoda, Syl
vie Richterová a Tomáš Frýbert. Každéjménoje čtenáři přiblíženo ifo
tografií autora. Jejich autoportréty, úvahy i ukázky z prací umožňují
vzhled nejen do jejich literární dílny, ale i do jejich myšlení a hodnocení,
jímž sledují svět a určují si své místo v něm.
Vybrali jsme zde alespoň tři ze “zpovědí”: Ivana Binara, Jaroslava
Hutky a Jaroslava Vejvody (zkráceně). Myslíme si, že čtenářům Pro
měn přiblíží něco z problematiky této generace, která měla být bezprob
lémová . . . (Red.)

Generaci
Jaroslav Hutka
Sympatizuji s lidmi, kteří nechtějí pracovat
a válejí se u muzea
svobodní jako otazník, který udělá otázku, z čeho chce
kteří se toulají po ulicích
a k ránu kradou rozvezené housky
zamilovaní do fantastického mejdanu života
kteří dovedou hrubě odpovídat na nadávky davu
kteří dovedou kvůli nim plakat
kteří se bojí vyjít z domu
kteří chodí jak zpráskaní psi
kteří v návalu roztržitosti pokoušou kolemjdoucího
kteří se dovedou bezúčelně vysmívat
kteří se nechávají zavírat do blázinců
kteří páchají sebevraždy a milují nezávislost

Patřím k těm, které policie a otcové dívek nenávidí
Patřím k těm, o kterých noviny píšou jako o špinavejch
Patřím k těm bez domova
kterým nezáleží na tom, kde budou zítra spát
kteří nevědí, s kým budou spát
kteří snadno zapomínají
u kterých je jisté, že budou za deset let stejní
kteří vymazali čas ze svého života
kteří se ho zároveň šíleně bojí
a chtějí každé vteřině věnovat vše
Jednou jsem potkal sám sebe na ulici
a musel se smát té naivitě
potkal jsem se zrovna s boulemi od obušků na zádech
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ale já myslel, že mi tam začínají růst křídla
poslouchal jsem nadávky, které na mne srší dav
a měl jsem radost, že jsou ti lidé tak pevní a nerozborní
zcela sjednoceni ve svých názorech na svatozář
pak jsem ale viděl, že také sebe nenávidí
a tak jsem se jim začal posmívat
posmíval jsem se, až jsem sám sebe ztratil z očí
volal jsem, prosil, nadával, ale už jsem se sobě neobjevil
a tak jsem šel dál
strkaje před sebou své velké hladové oči
V hladu znovu nacházím své ztracené já
a domov a nutkání k sebevraždě
hlad mi nikdy nevnucuje otázku: kolik je hodin?
hlad mi nikdy nebere mou svrchovanou moc nad sebou samým
hlad je přítel, který se mnou krásně mluví
dělá společníka, když je mi zle
a pak mě stráví a nechce za to vděčnost
Nebýt hladu není lidí
a jediné, co drží život při životě, je hlad
hlad je nevyslovená báseň smutku, síly, skromnosti a odvahy
hlad je síto, které proseje písek a zachytí balvany

Čas, prostor, vítr a déšť
Moje nezrozená generace
Jaroslav Vejvoda
. . . Moji (naši) předchůdci poroučeli větru, dešti i budoucnosti! Bu
dovali šťastný kolektivní domov pro příští naplánované generace a vy
tvořili zamřížovaný prostor, z něhož teplo domova vyprchalo a v němž
pouze uplýval společný čas. Mnozí se ovšem předvídavě a statečně brá
nili, v podstatě však podlehli všichni - poražení i vítězové, bojovníci
na obou stranách barikády i zdánlivě nezúčastnění kolem. My, kteří
jsme náhodou svého zrození vstoupili přímo do vězeňského dvora, jsme
ztratili prostor, ale vyklouzli bez zásluhy ze smyčky nutné volby. Vždyť
za nás už se nenosily modráky a modré košile, nýbrž modré knížky. Ti
před námi ještě nastupovali, nejprve s dechovkou a vlajícími prapory,
později unaveným krokem vysílených záložáků - na naše nezaplněná
místa. Protože my jsme polehávali po marodkách, vysedávali v před
síních posudkových komisí a v nejhorším případě, když už nešlo před
stírat ani sennou rýmu, pochodovali jsme na místě - rozhodnuti nevy
kročit, ale neschopni vystoupit z řady. Neschopnost, zčásti možná ne
předstíraná, byla ostatně jediným společným pocitem této “generace”
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nespřízněné rozhodnutím! V kasárnách, kam jsem nakonec sítem
odvodních komisí propadl, když už ploché nohy a silná krátkozrakost
v tehdejší armádě kriplů dávno nebyly nemocí, byl obdivován muž,
který dokázal současně vykročit levou nohou a vyhodit levou ruku. Od
velen ke škrabce brambor, neboť demoralizující pohyby jeho paží zba
vovaly pochodové jistoty celé útvary až do stupně divize, těšil se záviděníhodné přízni kuchařů. Tajemství své porušené synchronizace, která
odolala i soustředěnému úsilí deseti nejbrutálnějších poddůstojníků,
však neprozradil. Byl to protest? Zděděný návyk? Či zděděný návyk
švejkovského protestu? Tak či onak, všichni tehdejší simulanti či skrytí
pacifisté zajisté cítili, že přešlapování na místě není řešením. Pro mnohé
z nás, z těch notoricky nestatečných, byl potom “útěk” v osmašedesá
tém - otevřenými závorami do hospodářské konjunktury - nečekaným
ale logickým východiskem z životního paktu, který se v okamžiku naše
ho vskutku pohodlného odchodu opět jednou hrozil stát matem. Tento
přesun z prostoru do prostoru, z ohrožení do bezpečí, pro některé však
i z bláta do louže, se věru málo podobal opuštění domova. Ale pocit do
mova si přece nevytváříme sami! I já zastávám názor, opřený o mnoho
deklarací a dnes už i o milióny osudů, že právo pohybu patří k nezada
telným lidským právům bez ohledu na národnost, vyznání, pohlaví, pů
vod a koneckonců i charakter. Davy, které se zadními dvířky emigrace
vytrácely z notoricky průšvihového území do oblasti relativního klidu
a jistě i pohodlí, jednaly snad přísně vzato nemorálně, rozhodně však
legitimně. Což nic nemění na skutečnosti, že ani tento první společný
pohyb po dlouholeté kamufláži pochodu nemohl být tmelem mé tehdy
už asi nadobro pohřbené “generace”. Vždyť tohle neplánované vykro
čení, to spontánní “hlasování nohama”, jak takový masový exodus
ze zemí s normálně uzavřenými hranicemi zjednodušeně, ale dosti přes
ně nazývají západní “kremlologové”, nebylo převzetím odpovědnosti,
nýbrž útěkem před ní, nesměřovalo vpřed, ale úlevně stranou, do po
hodlí, na lepší! Vždyť svoji příležitost jsme rozmělnili už dávno, v letech
přešlapování, v čase uplývajícím bez námahy, ale také bez naděje, v na
šem švejkování, v naší prázdné a demoralizující nevíře.
Tu jsme si brali do uzlíku s sebou místo hrudek rodné země. Vždyť ze
mě byla všude, jak nám tehdy připadalo; přesně to však zní - pro bez
domovce všude. Nám chyběla - už tehdy, ve výchozím prostoru - vlast.
Nám tedy patřily verše, které napsal Miloslav Holub v idylických do
bách předjarního tání, ať už myslil na kohokoliv: “. . . uřízl si kousek
svého nebe nad hlavou (zabalil si ho do kapesníku) a šel (sám jako po
lární liška) chladným nekonečným deštěm do světa . . .”
Šli jsme a stále ještě jdeme. Po letech přešlapování až příliš mnoho
pochodu. Pro mnohé o to únavnějšího, že stále ještě bez cíle. Protože
cílem zcela jistě není výhra v dostihu čísel, iluze, která se bohužel mno
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hým z nás stala levnou, ale pro živoření konzumenta postačující náhra
dou filozofie i morálky. Kdysi jsme se vysmívali podobným závodům,
onomu tragikomickému reálně-socialistickému soutěžení o tři klíče
k blahobytu, jaký v rozporu s plány a s častuškami nedokázala pro
všechny bez rozdílu vyrobit ani pětiletka pátá: klíče k bytu, k chatě a
k vozu. Dnes, v podmínkách trhoveckého úsilí o poslední model čeho
koliv, stoupající konto a vilku v Asconě či v Karibiku, se už nesmějeme.
Věkem jsme ztratili schopnost vysmát se sami sobě a ty, kteří se právem
smějí nám, denuncujeme jako nepřizpůsobivé ergo pitomé anebo rov
nou jako radikály. Bývalý český tramp charakterizoval v kterési anketě
svoji tíživou situaci přistěhovalce (nikoliv exulanta!) touto pozoruhod
nou větou smíření: “V naší situaci není dobré někoho nazývat paďourem, protože jsme přinuceni trampovat za luxusních podmínek!” A tu
je jádro pudla - my jsme prostě k přepychu odsouzeni, protože se musí
me asimilovat a ovšem i reprezentovat! Také na devizových návštěvách
v rodné krajině. V té zemi, kde si odpykávají svůj trest za “porušování
platných zákonů” lidé, kteří je porušili tím, že se dovolávali svých lid
ských i ústavních práv. Tito občané s drasticky omezenou možností
pohybu si na rozdíl od novodobých cestovatelů mezi politickými systé
my svůj vztah k nevolenému režimu nikdy “neupravili” podle diktátu.
I oni přece touží po setkání se svými blízkými, ale v rozporu s naším
obvyklým alibismem pevně trvají na svobodě svého názoru i vůle. Vědí,
že jenom analfabet musí diktovat. My však nemusíme poslouchat. Ne
tvrdím, že každá cesta zpět za dráty je vykoupena zradou (přinejmen
ším těch ideálů, s nimiž jsme sem přišli). Nicméně ponižující a věru roz
poruplná je celá ta “úprava” jistě dostatečně k tomu, aby si každý, kdo
ji podstupuje, uvědomil, co je lidský vztah (na rozdíl od právního) a co
mu říká jeho vlastní svědomí.
Mnohým mlčí. Smířili jsme se už nejen s paďoury, nýbrž i s Běsy.
Čímž nemyslím jenom nedůstojné vykupování odpustků. Vždyť příčina
našeho kompromisnictví, které nám kdysi zabránilo stát se generací a
dnes nás zbavuje svobody být sami sebou, zasahuje všechna našejedná
ní a podmiňuje celý náš pohodlný život - je to naše lhostejnost ke sku
tečným hodnotám. Toto jediné nám společně přineslo naše organizova
né dětství. S výjimkou šťastných, kteří díky uchráněným zbytkům
soukromí nepodlehli masové manipulaci, stali jsme se všichni více méně
úspěšnými lovci. Nelovili jsme ovšem ušlechtilé bobříky jako naši
skautští předchůdci, my jsme lovili vlivné známosti, protekci, body.
Mnozí sbírali papír, později typizované láhve, jiní diplomy či dívčí tele
fony, ale všichni - se zmíněnými výjimkami - platidla! Platby v penězích
i službou, tam i tady. “Ex oriente lux - ex occidente luxus,” parafrázoval
S. J. Lec. Jak se to vzácně doplňuje, jak se to znamenitě hodí!
Také plavcům, vždyť plavat jsme se naučili především. Plujeme živo
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tem a splýváme s proudem. Pravda, ten poslušný zástup, který ve zfil
mované satiře Karla Michala Bílá paní stál po pás ve vodě a s pohledem
do prázdna skandoval: “Ať žije nový most!”, jsme nechali za zády. Už
neskandujeme, plavání nám však zůstalo. Lovíme zlaté rybky konzumu
v proudu povrchní asimilace a po vzoru ryb mlčíme. Vždyť pro nás - ces
tovatele přes dráty - stále platí: Der Feind hört mit! Ale čí vlastně nepří
tel? A kdo mu nejvíce pomáhá? Skandující? Mlčící? Lovci? Plavci?
Měli bychom vědět, že ten, kdo se chce dobrat k pramenům, musí
chtě nechtě proti proudu. A to nejen proti proudu konzumní asimilace,
přitakávající každé moci, což je podle mého názoru stanovisko stejně
ničivé jako soustředěný útok neonihilistů na základy demokracie a civi
lizace, nýbrž i proti vytrvalému lijáku času. Proti té průtrži dat a průšvi
hu neplodných dnů, které umazávají poslední matné vzpomínky na
dávné ideály, na naše neprobuzené sny.
V naší situaci, domnívám se, můžeme se pohybovat jen zacíleně a
do hloubky: . . tam dolů (po koříncích řeči) do hlubokosti (v svit bí
lých kostí) slov šeptaných do nářečí..(Ivan Jelínek) Ke kořenům na
šeho jazyka i myšlení, naší národní kultury.
(V Curychu, v předjaří 1982)

Trocha bědování nad vlastní generací
Ivan Binar

Jsme na světě taky proto, abychom o sobě dali vědět. Naslouchámeli, měli bychom i promluvit. Rád bych promluvil o své generaci. O gene
raci nevinných, zneužitých i o generaci podílníků na vině. O generaci
válečných nemluvňat, dčtí let padesátých, pionýrů a svazáků, o těch,
které dotvořil rok šedesát osm a “normalizace”. O generaci do té doby
bezúhonné, protože ji k ničemu nepustili. Až teďji pouštějí, aby si i ona
smočila, aby nezůstala bez viny. Patrně mi z té promluvy vznikne bědo
vání, třeba i výčitka těm, kteří jim na sebe vztáhnou. Nemohu si však
pomoci. Je nám už kolem čtyřicítky, a pořád jsme na začátku.
V roce 1974 jsem se pokusil o generační fejeton pro Petlici. Přišel mi
zpátky s vysvětlením, že je to silné kafe, za které by mě mohli zase zavřít.
Raději jsem jej tedy zahodil. Tady mi zavření nehrozí, takže si troufám.
Nežil jsem v Praze, v centru dění, nýbrž v Ostravě, v průmyslovém
centru - na venkově, jak říkají Pražáci. Proto se mé zkušenosti od jejich
liší. Promlouvám tedy o nás venkovanech, o sobě.
Po válce otcové vydechli a nám se podařilo vyslovit Ř. Když odešly
německé děti z našeho domova, zůstal jsem na pískovišti sám se svými i
jejich kyblíčky. Ve 48. roce se otcové zasmušili, sokolské kroje zasypali
naftalínem, nasadili na hlavy rádionky, oblékli hubertusy a vydali se
hledat jiná zaměstnání; a my ve škole jsme slabikovali Ema má maso.
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Na zdi ve třídě byl světlejší flek po kříži. Večer nás maminky nutily
na modlení a přes den zapírat Boha. Prozíraví otcové nás poslali do
“Pionýra”, abychom se dostali na střední školu.
Zpívali jsme při garmošce ruské písničky, koukali na obrazy soudru
hů Cumpelíka a Famíry, recitovali raného Pavku Kohouta a hudba
Ludvíka Podéště nám dodávala optimismu. Soudružka na ruštinu byla
o lekci před námi, profesor Nejedlý reformoval školství. Hráli jsme si
na válku a ze všeho nejraději měli fotbal. Četli jsme mayovky s oslíma
ušima a roďáky s chybějícími stránkami. Místo latiny a světových jazy
ků jsme se na střední škole učili a nenaučili soustružit, pilovat, jezdit
s traktorem ajarovizovat pšenici. Těch brambor, co jsme nasbírali, té
řepy cukrovky! Z českých dějin pro nás vykuchali chronologii jakéhosi
třídního boje. Z české literatury nám prozradili jenom pár jmen; o Kar
lu Čapkovi byla v Nástinu dějin české literatury pětiřádková zmínka
drobným písmem. Literatura světová se nekonala vůbec, kromě někte
rých Rusů; samozřejmě bez Dostojevského, bez avantgardy. Jediným
černošským hudebníkem na světě byl bojovník za mír Paul Robeson a
Pablo Picasso nenamaloval nic než holubici míru. Prozíraví otcové nás
poslali do Svazu mládeže, abychom se dostali na vysokou školu.
A na vysokých školách těm, kteří se tam dostali, marxák v interpreta
ci sovětských učebnic, žvanění o nové, lepší společnosti, v níž prý už
žijeme. Kolem země plot, nabitý elektřinou.
Jsme generace odkojená lží - na rozdíl od té předchozí generace jsme
nic jiného nepoznali.
Neznáme cizí jazyky - protože k čemu? Neznáme dějiny, literaturu a
filozofii - odkud? Zeměpis? Prstem po mapě. Nadělali z nás křupany
v zablácených botách.
Teprve šedesátá léta nám otevřela jakés takés kulturní obzory. Ta
doba nám dopřála objevovat prastaré Ameriky - jazz, Voskovce a We
richa, český poetismus, Hemingwaye, Faulknera; bezmála ve dvaceti
jsem poprvé spatřil reprodukci kubistického obrazu. Rock’n’roll jsme
občas zaslechli mezi kvílením rušiček nebo z propašovaných gramofo
nových desek, v kinech se objevil Fellini a první westerny, Škvoreckému dovolili vydat Zbabělce a Hrabalovi Perličku na dně. Do výstavních
síní se začalo vkrádat nefigurativní umění. Vzápětí po Wajdových Ne
vinných čarodějích a Polanského Noži ve vodě se vzedmula báječná
vlna české filmové školy. Ze všeho nejvíc nás okouzlily překlady anglo
saské literatury - Šťastný Jim Angličana Kingsleye Amise, a hlavně
Američani: Sallingerova novela Kdo chytá v žitě, Saroyan, Lawrence
Ferlinghettiho Lunapark v hlavě, Langston Hughes a ten báječný sně
hulák poezie Allen Ginsberg, zjehož Kvílení přinesl ukázky časopis má
lo dostupný, Světová literatura. Jednoho dne se objevil jakýmsi omy
lem v Praze osobně, šlapal sněhovou břečku v teniskách, amerických
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teniskách (i ty nás okouzlily) - než byl vypovězen. A konečně Jack Ke
rouac Říjen v železniční zemi, bible nás českých a moravských beatni
ků. V té době vyšel i nekonformní Rus Bulat Okudžava - Ahoj, študen
te. A Solženicyn Jeden den Ivana Denisoviče.
Všeho toho báječného plni, s lunaparkem v hlavě, v černých svetrech
a manšestrových kalhotách, jsme se pustili do umění zcela nového, ve
skrze radikálního. Prvním čtenářem byl cenzor. V ostravském divadél
ku Okap nám dokonce zakázal i kus dekorace - slunce na scéně bylo
namalováno jako víko opalovacího krému Jadran. Slovo Jadran jsme
museli odstranit, připomínalo by choulostivou Jugoslávii.
A pak tu byli ještě “fousové”. Ti, kteří se v dobách stalinismu vyšpl
hali na posty rozhodovačů, redaktorů a dramaturgů, členů komisí a
porot. Ti, kteří před pár lety rýmovali přiblblé socrealistické sračky a
smolili vlezdoprdelní slohovky, byli teď poučeni vlastními chybami,
tvořili progresivně a rozhodovali, co je umění. Seděli za stoly nemnoha
oficiálních redakcí a peskovali nás za nízkou uměleckou úroveň našich
prvotin, podělaní předem, že by je uveřejnění něčeho neobvyklého
mohlo stát postavení. Časopis našich vlastních pitomostí, naivita prů
švihů, tolik potřebný k formování umělecké generace, jsme mít nesměli.
Až ten rok, který rozrážel brány dokořán, pootevřel i nám v Ostravě
branku. Zmocnili jsme se dvakrát v týdnu Divadla hudby, hráli, zpívali
a četli své necenzurované texty. Vyvrátit bránu zcela nám pomohl až
vstup okupačních vojsk. Najednou jsme začali být žádaní. Formulovali
jsme obecný odpor, fousové přihlíželi, o uměleckých kvalitách se už
nemluvilo. Červený kvčt nám propůjčil jedno číslo, Kryl natočil v
ostravském rozhlase první desku, Fraisovi a Nekudovi měly vyjít v Pro
filu první knížky. Najednou nám fousové začali poplácávat uznale
po ramenou.
Jelikož jsme si neuvědomovali význam stranických plén a ignorovali
obrat větru, řídíce se pouhým svědomím, zavřeli nás na počátku roku
1971. Deset nás sedělo na lavici obžalovaných a jeden se včas zachránil
v zahraničí.
Zbyly nám potom tři možnosti: pěstovat rybíz, znovu se nechat za
vřít, nebo odejít. Někteří z nás však zvolili tu čtvrtou - vydávají vylhané
knížky nebo se pitvoří z televizních obrazovek, baví národ kontrolova
nými a předem schvalovanými legráckami; jeden můj spolužák rozho
duje o církvích na ministerstvu kultury. Většina však raději ten rybíz.
Jsme už dospělí, je nám kolem čtyřicítky. Dospěli jsme ve lži i ve špet
ce naděje. Ve zklamání. Podivně vybaveni, neznajíce klasiky ani sou
dobé světové trendy, věční začátečníci, dereme se do literatury v zablá
cených botách po celodenní šichtě na stavbě, ve fabrice, po celodenním
shánění obživy; spisovatelé-amatéři. Unavení, aniž jsme pořádně zača
li.
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Nemusíme mít mindrák z odsunu sudetských Němců, ani z voleb
v roce 1946, Únor jsme taky nezavinili. Diskutované vztahy Čechů a
Slováků nejsou problémem naší generace; skamarádili jsme se na vojně
a neseme společný úděl. Problémy starší generace jsou nám vesměs
cizí. Sami jsme si problémem, my, Gottwaldovi vnuci.
Nevím, co s tím. Jen bych rád svým samozvaným bědováním na nás
upozornil. Že jsme. A že jsme takoví. Rád bych těm, kteří to na sebe
vztáhnou, sáhl do svědomí.

(Vídeň 1981)

K pojmu generace
Jaroslav Hutka
Nejspíš bych byl nakloněn tomu, že něco takového jako generace vů
bec neexistuje, nebo alespoň ne trvale. Ale jsou zde přece jen znaky,
které se v určité době vtiskly do duše a čas od času se vynoří a jsou mož
ná i tou magickou čárou, kterou člověk už nedokáže překročit, a mohly
by být zároveň polem, kde by pro jednoho šlo žít s pocitem smyslu a
harmonie.
Doposud jsem se cítil dvakrát příslušníkem generace. V roce 1966 a
1967, kdy jsem kvůli tomu nechal školy, začal psát, nechal se zavřít
do blázince, abych nemusel na vojnu, přišel k dlouhým vlasům a začal
zpívat, a podruhé o deset let později, když jsem zjistil, že vyšetřovatelé
StB jsou stejně staří jako já a že jsme vlastně jedna generace. Oba pro
žitky byly zhoubné a dodnes jsem se jich nezbavil. A oba byly mocným
uvědoměním si sama sebe, které mělo vždy za důsledek odcizení se
vzduchem, který jsem právě dýchal, a nechuť pokračovat v tom, v čem
jsem do té doby žil. Nemám v těchto měsících, zde v Rotterdamu, sílu a
trpělivost důkladně přemýšlet nad těmi dvěma obdobími. Mám zde jen
s sebou hromadu popsaných papírů, na kterých se mi otiskoval čas, a
část z nich vznikla mezi létem 1966 a jarem 1967. Byl to můj první pokus
udělat si pořádek ve světě. Na jaře 1966 jsem se rozhodl ukončitškolu a
žít a tvořit na vlastní pěst. V létě jsem se dostal mezi skupinu lidí, kteří se
scházeli u muzea, byli inspirovaní beatnictvím a věkové rozpětí bylo tak
mezi šestnácti až dvaceti lety. Já měl v plánu věnovat se výhradně malo
vání, ale neměl jsem kde bydlet a posedla mě touha vyjádřit se přímo a
útočně. Proto jsem začal psát. Psal jsem denně a všude a měl jsem hlu
boké přesvědčení, že píšu za svou generaci, kterou představovalo něko
lik stovek lidí u muzea. V tu dobu jsem nemyslel na umění, ale jak za
útočit na svět, který byl k nám velmi neurvalý, protože jsme se začali zje
vově lišit, a v tu chvíli bitevním polem mezi mladou generací a starým
světem byly dlouhé vlasy. Ty popouzely, a to byl snad také důvod, proč
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začaly mít důležitost, která se málem kryla s důležitostí života. A bylo
to nádherné léto. Rozhodl jsem se pro svobodu a skutečně jsem ji i pocí
til, ale bylo nutno za to platit. Na podzim 1966 byla rozvinuta celostátní
akce proti dlouhým vlasům. Na několik měsíců jsme se stali zvěří,
na kterou byl, za všeobecného souhlasu, pořádán tuhý hon. Několik lidí
spáchalo sebevraždu, mnoho jich uvízlo ve vězení a zbytek byl většinou
zbit a násilím ostříhán. Byla to akce tvrdá a úspěšná. Už jsme se nikdy
nesešli a věci, které se děly potom, byly něčím jiným. Skoro až do podzi
mu 1967 trval pro dlouhé vlasy zákaz vstupu na veškerá místa určená
“veřejnosti”, jako hospody, divadla, tramvaje, vlaky, nádraží, atd. Ces
tovat se dalo jenom stopem. Jednou v létě 1967 jsem šel rodičům naproti
k vlaku a otec - kvůli mé přítomnosti - zaplatil 50 Kčs pokuty za “zne
čištění nádraží”.
Písemnosti, které zde uveřejňuji, pocházejí z té doby. Vytáhl jsem je
bez výběru, tak jak mi padly do ruky. Nikdy jsem je po roce 1967 nedal
nikomu číst a sám jsem je od té doby také nečetl. Tu a tam jsem provedl
větší či menší úpravy. A to je snad jediné čím mohu v této chvíli přispět
k pojmu GENERACE.

(Rotterdam, 3. března 1982)

Odmítám dnes programově všechnu falešnou milost
společenské totožnosti!
Sylvie Richterová
Jestli si dobu svého narození nevybíráme, můžeme si vybrat svoji ge
neraci? Snad ano, znamená to vzít za své to, co je společné lidem naroze
ným ve stejném čase, ve stejných podmínkách a se stejným repertoárem
zkušeností. Znamená to asi také účastnit se nějak společenské praxe
těmto lidem vlastní.
Můžeme svoji generaci odmítnout? Znamená to vybrat si na základě
daných podmínek a zkušeností postoje jiné než ty, které charakterizují
naši generaci, to je jako vybrat si z dané možnosti jiné pevné body, než
na kterých se právě cosi staví. Neboje dokonce možné nepokládat v da
né množině žádný bod za pevný? Kdo vlastně tvoří moji generaci, kde
je, co dělá, čím se vyznačuje, kam jde, oč se snaží, snaží se vůbec o něco?
Existuje vůbec? Upřímně řečeno, nejsem si vůbec jistá, jestli moje gene
race existuje. Proč bych totiž měla za generaci pokládat těch pár Čechů
mého věku, k nimž mne poutá přátelství, zájem, porozumění a někdy i
společná práce?
Obecně vzato, není dnes už aktuální ani pojem generace v užším slova
smyslu, generace jako společenství vrstevníků s víceméně vyhraněnými
osobními, kulturními a ideovými postoji, sdružené třeba i ve jménu spo
lečného estetického názoru. Posledním případem tohoto druhuje mys
lím americká beat generation; ale už v době jejího působení, ne-li mno
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hem dřív, začal se původní pojem generace štěpit mezi význam existen
ciální a estetický. Bije to do očí například ve výtvarném umění, kde se
od padesátých do šedesátých let generace střídaly tak rychle za sebou, že
se během jedné nebo dvou sezón stačily zrodit, zestárnout a odejít
do muzejí. Souvisí to se zrychlováním společenského času vůbec; kdysi
jedna móda trvala nejmíň jednu opravdovou, celý život trvající genera
ci. Dnes máme pocit, že můžeme měnit nejen módu, ale i životy. Napo
máhá tomu právě rozluka mezi existenciálni zkušeností a estetickým
principem, která kontury generací setřela nejen v módě, ale i v umění.
Možná, skoro jistě, je to proces, paralelní rozluce mezi životními potře
bami člověka a technikou. Dosah této rozluky je tak velký, že ve srovná
ní s ním můžeme mluvit jako o generaci o celém lidském pokolení.
Přesun těžiště od kolektivní totožnosti k individuální nepokládám
za neštěstí. Naopak. Jsou přece historická období, kdy lidé tíhnou víc
k utvrzování vlastní totožnosti pomocí sociálních figura institucí: for
mují se národy, národní kultury, společenské organizace, ba i strany.
Potom přicházejí doby, kdy se všechny tyto instituce rozpadají a kdy
člověk musí hledat svoji totožnost sám v sobě. Máme koneckonců to
štěstí, že žijeme na přelomu těchto dvou období. Viděli jsme rub i líc ko
lektivizované totožnosti. Měli jsme dokonce příležitost měnit svoji spo
lečenskou totožnost, být jednou veřejnými osobnostmi a podruhé psan
ci, pohybovat se ve středu společenských institucí, a potom z nich být
vyloučeni. Díky tomu známe jejich moc i meze a hlavně víme už také, že
mimo ně se člověk v nicotu nepropadá.
Odmítám dnes programově, zásadně, spontánně, bytostně i důsledně
všechno, co mi nabízí falešnou milost společenské totožnosti, historické
nezbytnosti, institucionální oprávněnosti a skupinové zařaditelnosti.
Odmítat generační přináležitost neznamená ovšem abstrahovat od
společné generační zkušenosti, ani ji vytěsňovat z paměti. Čím dál jdu
do vlastní minulosti, tím větší shledávám závislost svého myšlení a svých
postojů na cizích formulích, schématech a paranoiích. Dítě je originál
ní, jen dokud jeho mozek na platná společenská témata nestačí, a i teh
dy, kdy jim nerozumí, dbá aspoň úzkostlivě o to, aby se svému společen
ství přizpůsobilo, aby s ním splynulo. Proto je určujícím faktorem jedné
generace společné dětství. Jako by existovalo nějaké společné generační
podvědomí. Obsah takového podvědomí se může zpětně stát prame
nem poznání. Je plodem opravd u prazvláštní alchymie atmosfér, faktů,
událostí, psychóz, citů, radostí, strachů. Vytváří v dětských myslích
sloučeninu, z níž lze dodatečně vysvětlit i to, co je nám na každé genera
ci záhadou. Například jak to, že naši dědečkové věřili, že je poddanému
ctí položit život za císaře pána a že věrnost je hodnotou předcházející
otázce, čemu že věrnost. Podobné záhady mne dodnes fascinují. Mys
lím, že dokud člověk do svého generačního podvědomí nepronikne,
zůstává na něm závislý.
Odmítání generační příslušnosti bez průniku do tohoto podvědomí
by bylo odmítáním přízraku. Však také veliká část práce, kterou gene
race v literatuře obvykle vykonává, se týká právě poznávání tohoto ko
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lektivního, generačního, podvědomí. Uvědomuji si dodatečně, že jeden
z hlavních postupů v mých knížkách jsou právě průniky či pády do těch
to podzemních krajin. Udivilo mne, když jsem zjistila, žejedna část čte
nářů je vnímá jako výlety do rajské zahrádky a druhá má sklon chápat je
spíš jako nenutná zastavení. Nejde mi ani o sentiment, ani o setrvávání
v minulosti, spíš se pokouším vynést na světlo myšlenkové a citové zkra
ty, které kdysi nastaly.
Přemýšlím-li dnes znovu o tom, která ze zkušeností, zapsaných v na
šem generačním podvědomí, byla úhledným kamenem, zdá se mi, že je
to zkušenost rozdělení (historicky správnější by bylo napsat rozděle
ného světa, přesnější se mi zdá rozděleného vesmíru). S ustrnutím
dodnes vzpomínám třeba na to, jak se v Brně v Lužánkách, před Kraj
ským domem pionýrů a mládeže, vrhla skupina deseti vzorných pionýrů
v bílých košilích, s pionýrskými šátky a čistým svědomím na “skupinu
chuligánů”, která se skládala z pěti hošíků oblečených do tříčtvrtečních
kabátků zapnutých podlouhlými knoflíky zvanými olivky. Takové
kabáty tehdy mohly pocházet jenom ze západních, kapitalistických ze
mí, a tudíž byly znakem nepřátelství, a pionýři vykonali čin prospěšný
vlasti, lidem celého světa, míru na celém světě a budoucím generacím:
uřezali těm třem chlapcům olivky i s kusy látky. A pokud tříčtvrteční
kabátky nebyly západní, nic to na věci neměnilo: byly stejně chuligánské, nebo naopak měštacké, nebo obojí, nebyly to prostě pionýrské
košile. Přitom ale ani ti nejvzornčjší pionýři nenosili bílé košile jinak
nežli skupinově.
I když se v dětství děje všechno doopravdy, těžko mluvit v případě
naší generace o kolektivní vině. Jednak jsme neměli příležitost se něče
ho horšího kolektivně dopustit, jednak uřezané knoflíky nějak do dět
ských rvaček patří. Patří do něho i rvačky nepřátelských band. Jenže
zde šlo o bandy představující rozdělení světa vůbec, zásadní, totální a
řekla bych apriorní. Bylo mi tenkrát těch poražených chuligánů líto
hlavně proto, že patřili k nepřátelskému táboru. Lépe řečeno, ustrnula
jsem nad tím, že moji vrstevníci, v mém městě, mohou patřit k nepřá
telskému táboru: bylo to jako sáhnout si na ďáblovo kopyto a cítit
dotek na vlastní noze.
Dojídali jsme krupičnou kaši proto, že děti v Koreji trpěly hlady. Ne
házeli jsme odpadky na ulici proto, že za nás padli sovětští vojáci a
Julius Fučík. Bylo to tak, aťjsme chtěli nebo ne, bylo to tak rozhodnu
to někde nad námi. Na jednom pionýrském táboře na Šumavě byly do
konce latríny postaveny za hraniční čarou, kam pionýři měli dovoleno
chodit. Jen na ty latríny pochopitelně, bylo to ideologicky zdůvodněno
a obratně vyzdviženo. Ve skutečnosti bylo hraničních pásem a hranič
ních čar za těmi latrínami ještě několik a pionýři tedy pochopitelně ká
leli na vlastní vlast; rozhodující ale stejně bylo vědomí, s nímž se to ko
nalo. Je to absurdní stejně jako cpát se krupičnou kaší ve prospěch hla
dových dětí. Absurdita ale nevyvrací autoritu, naopak ji potvrzuje.
Potvrzovala nám systematické a do nejmenších a nejprimitivnějších
oblastí dovedené rozdělení světa. Apelovala na dětský sklon k magické
mu myšlení.
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Princip rozdělení neměl s faktickým geopolitickým rozdělením světa
v našem konkrétním životě prakticky nic společného. Z jedné pionýrské
skupiny byli vyobcováni ti, kdo měli žízeň větší nežli se na řádného
pionýra podle mínění soudruha vedoucího slušelo. Hasili ji vodou
z horského pramene, nikomu neupili. Vnášet ideologii do potřeb dikto
vaných pudem sebezáchovy, to je ta nejúčinnější verze hesla rozděl a
panuj. Je to primitivní, ale moderní; dovede-li se takové rozdělování
do důsledků, funguje podle jednoduchého binárního vzorce: vše se dělí
neustále na přátele a nepřátele až po vlastní osobu, které může být ne
přítelem vlastní tělo nebo vlastní svědomí, nebo která může být nepříte
lem sama sobě, svému postavení atd. atd., směrem nahoru i dolů, na
pravo i nalevo, dopředu i dozadu a zase zpátky. Na základě takového
principu se lidé mohou hlásit k něčemu, čím nejsou, a nehlásit naopak
k tomu, čím jsou, zatímco jsou-li prostě jenom, pokouší se někdo sta
novit, že nejsou vůbec. Je to myslím ten stejný princip schizofrenie, o
kterém psal Václav Havel v Moci bezmocných. A netýká se zdaleka je
nom naší generace. Osobní zkušenost mi ale říká, že na to, abych celý
tenhle mechanismus prohlédla jasně, nezaujatě a nezávisle, musela jsem
napřed prohlédnout to, čemu tu jen tak přibližně říkám generační pod
vědomí. V okamžiku, kdy mne už nepoutá, nesvazuje, mohu otázku
po smyslu generace položit obecněji.
Vracím se tedy k výchozímu bodu úvahu: otázka je, chci-li stanovit
svoji totožnost tím, že se někam zařadím, k něčemu přihlásím, v něčem
poznám - anebo chci-li klást svoji totožnost až tam, kde čas, historie ani
postavení lidi nedělí. Je to záležitost individuální, ale může být společná
mnoha lidem. Mám vůbec blíž k vlastní minulosti nežli k minulosti jiné
osoby? Je mi moje minulost dražší? Proč by měla být? Lpět na vlastních
zkušenostech může také být součástí principu rozděl a panuj? Co dělat,
aby se minulost nestala fetišem? A nakonec, co je vlastně ta totožnost
člověka, která už je tolik desetiletí v krizi? Nemohla by se objevit ještě
nějaká nepopíratelná totožnost za popíratelnou totožností?

(Leden 1982)
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Co jsem dostal
Ludvík Vaculík

Otevřel jsem dveře, a jako bych za nimi do sloupu vrazil, ztratil jsem
dech: na čelní zdi proti mně visela veliká, nejmíň metrová moje podoba.
Lidé sedící v místnosti mě pozorovali poťouchle nebo jak, a moje první
hnutí bylo zakrýt si tvář, která všakf tam trčela veliká a těžká. Lidé,
bleskl jsem po nich, se však viditelně peposmívali, spíš jaksi s výzvou
hleděli na mne a na obraz, jako by čekali, jak se s ním vyrovnám. Odvá
žil jsem se naň podívat příměji: byl/ia něm starší chlap z profilu, měl
temperamentně prošedlé vlasy, interesantně zrýhovanou líc, decentně
rozcuchaný knír, oko poloskryté v transcendentním stínu. Byl jsem to
já, jenže sympatičtější, ale trefený věrně. "To je ale dobré!” řekl jsem.
"Je to skvělé, "pravila Eda Kriseová, "no jsi to ty, ” řekl Milan Jungman.
Úlek mizel, dostávaljsem radost: že moji přátelé, bylo jich víc, musejí
hromadně uznat vtip a zručnost Josefa Zemana, jenž tuto rozsáhlou
podobiznu maloval v přestávkách mezi vyvážením hnoje od koní, a to
jistě zas na poslední chvíli. Šel jsem si sáhnout: temperová barva byla
mokrá a na okrajích plochy bylo znát pomocnou mřížku, jak Josefpře
nášel své umění ze skromného diapozitivu na monumentálnější formát.
Dar mě překvapil a velice se mi líbil, proto počkám, až přijdou a uvidí
ho ještě Šimečci s Kusým, a pak ho sklidím. Bude bývat za almarou, kdo
chce, tomu ho ukážu.
Je to rána, uvidět takto svou tvář, vyvýšenou v prostoru nad lidmi.
Ubohý Stalin kdysi, Gottwald a Novotný, vláčení ulicemi! Nebo to s ni
mi už nehnulo? Možná měli tak pokažený vztah ke své osobě, žejim to
dělalo dobře. Nebo si na počátku řekli: sloužím! Jak asi je člověku,
jehož obličej denně třískají tisíce poštovních razítek?
Pohled na vlastní tvář je pro normálního člověka příhoda intimní.
Dívám se na sebe denně tak tři minuty, při holení. O tom, co vidím, už
nepřemýšlím, leda nemám-li konečně shodit ten knír. Vzal jsem ho
na sebe kdysi z legrace a dočasně: než odejdou Rusové. Zatím co oni už
se smířili s tím, jak tu ztvrdli, já se se svou přetvářkou nevyrovnal. Člo
věk nemá měnit tvář ani náboženství; postup poznání dá se snad vyjád
řit s dosavadní tváří a náboženstvím. Proč tedy ten slušivý knír snáším?
Protože ženy všech vztahů ke mně míní, že mi sluší. Cožje hloupé aje to
nemravnost číslo jedna, čili nejmenší z mých. Ale až pokročím v sebe
zhodnocení, jistě ho shodím, a to bude i prohlášení mé nezávislosti
na ženských míněních. Přede dvěma lety jsem byl na srazu spolužáků
ze Zlína: našeljsem je všelijak změněné, ale ke kníru neuchýlil se žádný!
Zarazilo mě to.
Napadlo mi už, zda to nepěstuju tatínkův knír. Ten ho nosil od po
čátků své mužnosti a svou podobu nezměnil. Taky mi při holení napa
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dává, že svého otce přežívám, teď už o tři roky. Ptám se, čím to je a k če
mu. Vracím se k jeho tváři i hlasu, cítím v sobějeho gesta. Srovnávám,
většinou na stromě, své tělo s jeho. Slyším ze své řeči jeho tón. Pozná
vám ze sebe jeho neklidy, měřím svou odolnost a výkony s jeho. Závi
dím mu přejně, že viděl z kulatého světa víc než já, nezávidím mu však
tíhu života, odpovědnosti a mizernou odměnu za to. Je teď můj mladší
bratr a já se divím, jak jsem naň mohl být tak přísný, když mi bylo třicet.
Myslím, že v poznání jsem dál než on, taky se mám líp. Uvažuju, zda
mě vidí, co by řekl a co ode mne čeká, a jestli to ještě stihnu. Zvolím-li
správný moment. Jsem-li schopen položit všecko.
Čili pracuju ještě na svém portrétu, výběrovém, pro sebe: v němž by
byla vkreslena sláva činu a skromnost osoby. Nechávám si k tomu za
tím šanci. Stárnu, ale jako tatínek to zanedbávám. Uznávám to sice, ale
dobrodružství ještě přijde. Přijde, ale nebezpečí a nejistota už mi vadí.
Držím se svých jistot, ale připravuju se ztratitje. Protožejsem si vlastně
nezvolil povolání, zatím tedy píšu, ale nejsem spisovatel, to bych psal
raději a víc. (Vždyť i toto píšu v září místo v červenci, protože jsem se
tohoto jubilejního námětu bál, ale nechtěljsem se ho jen pro choulostivost zříct.)
Sklidil jsem tedy Josefův dar s přáním, aby mi jej přátelé odpustili,
nevím ale, dokážou-li to všichni. Ta příhoda mi připomněla dilematické
stavy z roku šedesátého sedmého a dalšího: nechtěljsem nic než říct ně
co, ale ukázal se to nárok, jehož tíha vracela se veřejně ke mně. Slávaje
hanba, a udice nevytrhne se ani z vlastní huby beze ztráty masa. Proč
tedy nemlčím, zásadně, teď? Protože to jsem neuměl a nechtěl nikdy.
Na to mi jeden z přátel sedících pod tím zatraceným portrétem řekl:
"Proč tedy se vyhýbáš tomu, být mluvčím Charty?”
Nezbývalo mi, než to snést. Vím, proč to nechci, ale neřekl jsem to
a ani tady to neřeknu. Jenom mám chuť vytáhnout zpoza almary ten
obraz a za trest ho zkopat. Ptám se obrazu - mluvíme na sebejenom skrz
almaru - není-li jediná ctnost v úplné anonymitě práce:jako když někdo
podél cesty zasadí stromky. Na to musí být povaha, odpovídá obraz.
Moudrý je Kosík, když píše dál a dál i za cenu domněnek, že nepíše, a
jeho víra ve smysl té práce je tiše vložena do díla, jehož hodnota se zjeví
buď za Kosíkovy přítomnostiještě, nebo až za jeho nepřítomnosti. Jen
kdo účinkuje za kulisami kusu, hučí almara, má zaručenu skromnost.
Proti tomu říkám: nebo pracovali sice veřejně, ale bez platu a odměny.
Kdo nic nechce, má svobodu dělat co chce. Obraz odpovídá: Svoboda je
výmluva všech sobců. Přidej ještě dřinu, a máš aspoň výmluvu. Lepší
dobrá výmluva než psí hovno, řekl by Josef, kdyby tu byl.
Ten si poradil nejlíp: aby nemusel sloužit lidem a státu, slouží koním.
Sám, neznámý, svobodný a skromný. Skromný? posmívá se almara.
Tak ať se drží hnoje a nemaluje portréty!
(Červenec 1986)
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Diskuse
K článku Jindřicha Chalupeckého “Potřeba bdělosti”
Je bolestné číst v článku Jindřicha Chalupeckého v Proměnách 23/2,
1986, odsudek západní civilizace a apologii civilizace byzantské. Cituji:
“Čím západoevropská civilizace trpěla, byla nejvíc manichejsko-augus
tinská představa o lidském světě, jako o bojišti Dobra a Zla; odtud
vznikly schizofrenické nenávisti, které dávaly této civilizaci násilný
charakter, jaký jiné civilizace neznaly. Na rozdíl od této latinsko-ger
mánské civilizace, zůstala civilizace řecko-byzantská těchto tendencí
uchráněna. Tady už začíná rozdílnost Evropy východní a západní.”
(Proměny, str. 123)
Pro Čechy je toto pojetí zcela nové. Slavofilové v Rusku tak ovšem
uvažovali, ale naše národy, které mají tradice v kultuře západní, nikdy.
Protože ten neklid v západo-křesťanské civilizaci, nesouhlas, ať už
na bázi filosofické, náboženské, či obecně lidské, byl projevem indivi
dualismu, který neustále bere v potaz pravdu toho, co se mu předkládá
k věření. Onen neklid byl způsoben otázkami individua po právu a síle
rozumu a svědomí. Snaha potlačit toto hledání vedla k represím a vál
kám. Disidenti západního křesťanství chtěli mít přístup k Písmu, chtěli
číst a přemýšlet z původních pramenů. Že je tento požadavek nepohodl
ný a nebezpečný? Zajisté.
Na druhé straně východní byzantská civilizace byla založena na ta
kovém potlačení individua, že nesouhlas nebyl možný. Nemohl být ni
čím teoreticky podložen a prakticky podporován. Kromě počátků,
východní církev v celé své pozdější existenci, jak se vtělila v ruskou cír
kev pravoslavnou, jedná s lidem, který je povětšině negramotný, jako
s objektem; nedává mu přístup k bibli a kněz se k němu při obřadech
obrací zády. Mše probíhá mezi Bohem a jeho poslancem na zemi. Pro
lid je to nepřístupné mystérium.
Takovéto pojetí však bylo historicky našemu národu cizí. Disident
Jan Hus se dovolával osobního svědomí každého člověka a práva hlásat
poznanou pravdu. Poslední biskup Jednoty bratrské, Komenský, byl
učenec, který psal díla velké duchovní hodnoty, a který se snažil zlepšit
pedagogickou metodu, aby vzdělání mohlo být přístupné všem.
A proto v ohromení čtu článek Chalupeckého, jehož sentiment připo
míná pouze ruské tradice. Že se s nimi Chalupecký ztotožňuje, dokládá
na str. 125, kde tvrdí, že .. tato východoevropská civilizace byla for
mována dějinnou zkušeností neustálé ohroženosti . . . Na svých neko
nečných rovinách byla vydána vpádům daleko více, než která jiná . . .
Ve třináctém století byla téměř zničena Turko-Mongoly . .
A neuvě
řitelný vývod: “Proto se tato civilizace tak nedůvěřivě uzavřela do sebe,
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proto se neustále snažila získávat další území a odsouvat od sebe pří
padného útočníka . . .”. Hle, tradiční argument ruského imperialismu,
převzatý bez pochyb a tradovaný českým disidentem . . .
Chce-li Chalupecký najít příklad země, která byla vystavena vpádům
cizáků více, nežli která jiná, mohl zůstat u příkladu svých rodných zemí
českých. Nejsou to obvykle nekonečné roviny, ale strategická poloha
země a její přírodní bohatství, které lákají útočníka. Jak se stalo, že
v Československu se seriózně používá ruských argumentů, odkud ta
nová mentalita pochopení pro “ubohé, pronásledované Rusko”, odkud
glorifikace východního křesťanství a tvrzení, že “národy střední Evro
py .. . náhle z podmínek západoevropské civilizace byly přesazeny do
civilizace východoevropské” (str. 135).
Zmařilo 41 let sovětského vlivu těch jedenáct staletí, po které naše ze
mě patřily, vyvíjely se a působily ve sféře západoevropské civilizace?
Stalo se něco nenapravitelného, co my zde z dálek exilu nemůžeme po
střehnout, anebo pouze i disident přijímá mentalitu svých utlačovatelů,
přistupuje na jejich morální kritéria a výklad dějin, a zříká se tím histo
rické pravdy, zdravého rozumu, i síly usilovat nikoliv o smíření všech
se všemi, ale o právo individua ptát se a přít, o nezadatelné právo zod
povídat se jen svému svědomí . . . ?

Hana Smithin

Odpověď J. Chalupeckého
Moje vážená odpůrkyně mne zařazuje mezi disidenty. Ani se mi to
nelíbí, ledaže by mi přiznala, zná-li mou minulou práci, že jsem byl disi
dentem vždycky, i v těch idylických letech třicátých. Teď jsem to tedy
dotáhl tak daleko, že jsem disidentem disidentů. Co mám dělat. Řádný
disident to má ovšem jednodušší. Nenávidí Rusy (odjakživa “pohrdání
individuem”, “lid negramotný”, náboženství “nepřístupné mystérium”)
a obdivuje Západ (“rozum a svědomí”). Ale já se přece domnívám, že to
není tak jednoduché, a proto ani česká otázka není tak jednoduchá.
Duchovní pohodlí (a zlenivělost) meziválečných let svobody je pryč a
my se teď ocitli v situaci historicky docela nové, kdy máme o svobodu
mysli usilovat. (S politickou svobodou asi tak honem počítat nemůže
me, vždyť i Západ nás uznal za oprávněnou “sféru vlivu” sovětského a
Cechy počítá do “východní Evropy”.) To naše dnešní nepohodlí by nás
však právě mohlo povzbudit. Předpokladem duchovní svobody je po
kud možná jasně vidět, abychom se mohli rozhodovat. “Potřeba bdě
losti” jsem nadepsal svou úvahu. Tedy kriticky se dívat i na ten Západ,
i na ten Východ. Slovy Havlovými, na něž jsem navazoval: nestačí volit
mezi “západním menažérem a východním byrokratem”. Co to konkrét
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ně znamená, jsem se pokusil naznačit ve svých úvahách o českém sou
časném umění, jejichž závěr už tento časopis otiskl.
Moje odpůrkyně se mýlí, že moje hodnocení byzantských tradic je
z toho, že jsem podlehl sovětské propagandě. Ta není byzantsko-pravoslavná, ale marxisticko-leninská. A odkud se vzal ten marxismus-leninismus? Ten je danajským darem Západu, toho jeho spoléhání na “ruzum a svědomí”, čili jeho racionalismu amoralismu. Ze západního ra
cionalismu je Marxův materialismus, ze západního moralismu je Mar
xovo sociální revolucionářství. Také bezbožnost komunismu je inspiro
vána ze Západu a bezbožnost mi připadá specifickou charakteristikou
celé naší civilizace a jejím hlavním problémem. Máme-li se vyrovnat
s bezbožností marxismu, musíme se vyrovnat s bezbožností Evropy.
Pozoruhodná je přitom náboženská zaujatost americká, zatímco, jak
jsem napsal, integrální racionalismus západní, implantován do Ruska,
se tam změnil v “dogma, které brání přirozenému rozvoji”.
Paní Smithin četla, obávám se, mou stať velmi nepozornč.
Jindřich Chalupecký

Josef Hampl: Kameny — 1983
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Vlak do Pukerangi
Jindra Tichá

Projdeme viktoriánskou halou, proti halám evropských nádraží ti
chou a prázdnou; zvláštní vlak na nás čeká na konci jediného perónu.
Jeho vagóny bývaly ve dvacátých letech chloubou Jihopacifických že
leznic. Vyzdobeny štukovanými stropy a barevnými secesními okny,
sedadly potaženými modře puntíkovaným sametem, svážely významné
návštěvníky na výstavu Commonwealthu, která v r. 1926 otevřela své
brány v Dunedinu.
Od té doby to šlo s kopce jak s Commonwealthem, tak s Dunedinem.
Kdysi nejslavnější a nejbohatší město Nového Zélandu se teď ani ne
zmůže na nový výletní vlak. Vagóny jsou pečlivě udržované a vyspravo
vané, ale bílá štuka léty zažloutla, samet se vydřel, polštářování sesedlo
a holá prkna tlačí do zad.
Cedule u záchranné brzdy hrozí za zneužití pokutou dvaceti dolarů.
Dvacet dolarů tenkrát byla astronomická částka, za kterou člověk kou
pil dvacet akrů nejlepší zemědělské půdy. Teď stojí jeden lístek do Pu
kerangi dolarů dvaadvacet. Jako Dunedin, Pukerangi se nalézá v Otagu, nejjižnější to provincii Jižního ostrova, kterýžto sám je nejjižnějším
cípem jižní polokoule. Dál na jih se suchou nohou nedostaneš. Od nejbližšípevniny - hostinného kontinentu Antarktidy - dělí Otago tři tisíce
mil ledových vod jižního Pacifiku.
Pukerangi je od Otažského hlavního města vzdáleno pouhých sedm
desát kilometrů. Není to ani osada, jen křižovatka dvou železničních
kolejí, kterou hlídá vysoko v horách dřevěná bouda. I Pukerangipama
tuje lepší časy, kdy se v Otagu dolovalo zlato. Nebýt kosmického roz
maru, nic by je nevyrušilo z jeho stoletého spánku. Halleyova kometa,
hvězdný rebel, pomíjivé a prchavé uprostřed neměnného a stálého, si
vybrala Pukerangi jako místo na světě, ze kterého se dá nejlépe nazírat.
Místní astronomická společnost se z komety snaží vy třískat kapitál
(potřebují nový teleskop) a v týdnu mezi 4. a 11. dubnem, kdy je nestá
líce nejblíže u země, pořádá do Pukerangi vyjížďky, při kterých “členo
vé společnosti podají odborný výklad a zodpoví dotazy návštěvníků”
(dotazy jsou zahrnuty v ceně jízdného).
Náš vlak začíná dýchavičně stoupat do kopce. Za jasného slunného
dne by se kolem klenulo malebné panorama - rozeklané skály, srázné
rokle, divoká horská říčka s vodami nezemsky čirými, bujná vegetace
palem, pokřtěných místní prozaickou moudrostí na zelné hlávky, ač se
nepodobají ani hlávkám ani zelí; kowhaje, domorodé stromoví vzácné
krásy, s droboulinkými lístky barvy pistácií a velkými hrozny žlutých
květů, v jejichž korunách poletují kolibříci s vějířkovitým ocasem,
ptactvo stejně krotké jako romantické. Ptáci Nového Zélandu neznají
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strachu, donedávna byli jediným osazenstvem rajského ostrova. Veške
rá ostatní zviřata včetně savců sem zavlekli teprve v minulém století při
stěhovalci z Anglie a ptactvu ještě nedošlo, jakých lumpáren se lze nadí
ti od ostatních živočichů.
Leč za okny je tma jak v pytli. Chmurné štíty velehor se pnou k přísně
zataženému nebi. Jak mi vysvětluje přítel Lyall, kdyby mračna polevila,
viděli bychom přímo nad sebou Alfu Centauri, nejbližšístálici, vzdále
nou pouhých tři a půl světelných let. Cesta tam by mi prý trvala jen třičtvrtě roku, tvrdí Lyall, protože prostor by se přede mnou smršťoval.
Ochota vesmíru se smršťovat před unaveným cestovatelem je dvojná
sob dojemná tváří v tvář horské stezce, která se zavile ba zlomyslně
natahuje pod koly našeho vlaku, jen aby prodloužila naši agónii. Alfu
Centauri doprovází na pouti vesmírem Beta Centauri a ty dvějasné stá
lice ukazují hvězdným prstem ke konstelaci pěti hvězd - k Jižnímu Kří
ži.
Na Jižní Kříž lidi tradičně reagují různě. Magellan se vychloubal
svým méně zcestovalým známým, že je to nejkrásnější souhvězdí na
nebi.
Pro anglické trestance minulého století to bylo znamení ďáblovo,
předzvěst nehostinných břehů australských. Jako Austrálie i Nový Zé
land má Jižní Kříž na národní vlajce. I když na rozdíl od bývalé tresta
necké kolonie, poslední pátou hvězdu - hvězdu mrňavou a jaksi bez ves
mírného šarmu ve znaku vynechal. Je to jednak zdůraznění národní
nezávislosti - Novozélanďané jsou hrdi na to, že jejich předci nepřijeli
do nového domova v řetězech a s olověnými koulemi na nohou;jednak
je tím dán průchod sentimentu, že svět se může interpretovat různě.
Místní přísloví “She’ll be right” se dá volně přeložitjako “To chce klid".
Původně cizí a nepřátelský - tak jako měsíc, jehož srpek je tu vzhůru
nohama - Jižní Kříž postupně zdomácněl v mé duši. Když jsem ho
znovu uviděla, po roce stráveném v Evropě, byl mi příslibem budouc
nosti útulné a pohodlné, ve které můžu přestat chodit k holiči, kde má
garderóba se scvrkne na tři páry tepláků, lehké na léto, vlněné na zimu a
prostřední pro většinu roku, kdy není ani teplo ani zima. Těch peněz,
toho času, co mě oblékání stálo v Berlíně! Kromě tepláků je nejdůleži
tějším kusem výbavy každého domorodce vlněná košile křiklavě kost
kovaná, zvaná “bush shirt”, na památku přírodní buše, která stále ješ
tě ve své panenské podobě pokrývá části našeho ostrova. Vedle mě a
Lyalla je do zmíněné košile navlečen celý náš vagon, ba celý vlak včetně
členů astronomické společnosti. V Evropě se lidé neznalí jejích magic
kých vlastností hihňali, kdykoli jsem ji na sebe navlékla. Každoročně
zachrání život ztracencům v pralesích, horolezcům a lyžařům přepade
ným vánicí v jižních Alpách.
Ve vagoně je tma, aby se naše oči přizpůsobily svitu hvězd. Tma a ti
cho nerušené slíbeným slovem o tajuplném světě nebes. Členové astro
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nomické společnosti využívají toho, žejsou ve tměnepolapitelní. Začnu
tedy tahat rozumy z Lyalla. Včera jsme oba vyslechli Martinovu před
nášku o životě galaxií, ale Lyall, trénovaný přírodovědec, jí nekonečně
lépe porozuměl.
Galaxie žijí v podivuhodném světě černých nor a bílých trpaslíků,
hvězd umírajících i právě zrozených vesmírných batolat. Jejich chová
ní je bizarní, ať už člověk propůjči ucho kterékoli z vládnoucích teorií.
Buďto prý oscilují mezi vesmírným bytím a nicotou, či od sebe uhánějí
úprkem, aby se posléze ztratily v nekonečnu. Poslední teorii dávám
s Martinem přednost, neb galaxie jako lidé si konec konců musí jít
na nervy a snaha najít trochu soukromí je pochopitelná!
Otevřeme flašku vína, nedbajíce nabádání pana Wattse, že alkohol
ruinuje noční vidění. Šance, že dnes uvidíme Halleyovu kometu je
dvouprocentní. Nad Pukerangi prý visí hustý mrak plný sněhu. Astro
nomická společnost nás veze na pětihodinovou vyjížďku (dvě a půl ho
diny tam a tolikéž zpátky, pokud se kolejnice v protisměru nezačnou
smršťovat) z čirého hamounství. Jinak by nám museli vrátit peníze.
A my se vydali na cestu rovněž z důvodů ekonomických, protože dvou
procentní šance a zabitý večerje žádoucnější, než absolutní ztráta dvaa
dvaceti dolarů. Dunedin byl založen Skoty, jeho jméno znamená v
gaelštině totéž co Edinburgh.
Po první sklence litujeme, že jsme pana Wattse neuposlechli. Naše
vize sice zůstala nedotčena (jako předtím nevidíme nic), zato orgány
chutě utrpěly. Víno je jeden z typických novozélandských blijáků. “Ale
je lepší než to, co se tu vyrábělo před patnácti lety,” řekne Lyall patrio
tický. Lyall je tu narozený, jeden z mála pravých Kiwi na místní uni
verzitě.
S jeho tvrzením se nedá než souhlasit. Vína před patnácti lety chutna
la jako poslední nápoj Sokratův. Láhev dopijeme v marné naději, že si
jako Karel IV. s Buškem z Velhartic na chuť zvykneme. Ve chvíli, kdy
házím prázdnou flašku pod sedadlo, se nebe nad horami na truc rozsví
tí miliardami třeskutých světel. Jižní polokoule má své nevýhody, ale
hvězdné nebe se tu bere vážně. Jak nám řekl Martin, jedině tady se dá
pořádně vidět naše rodná galaxie, Mléčná dráha.
Pan Watts ohlásí do ampliónu, že jsme skoro na místě; kometa je vi
ditelná na sto procent, což přičítá na vrub prozíravosti vlastní společ
nosti, které předsedá. Nařídí nám, abychom zůstali sedět, dokud si Spo
lečnost nevybalí a neseřídí teleskopy, a když budeme vystupovat, máme
tak činit pouze na straně levé, na straně pravé projede v příští hodině
nákladní vlak. Jeden vlak za tři hodiny je na zdejší železnice slušný prů
měr. Ročně ztrácejí nějakých dvěstě milionů dolarů. Vláda je udržuje
při životě z nostalgie, nikoli z potřeby, protože každý létá letadlem.
Verunka, má patnáctiletá dcera, obletěla dvakrát svět, ale ve vlaku sedí
poprvé. Vlak zastaví u dřevěné boudy a každý hledí z okna na majestát
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ní Jižní Kříž, v jehož bezprostřední blízkosti se kometa momentálně
toulá. Lyall tvrdí, že ji vidíprostým okem a píchá prstem do vesmírných
hlubin.
Já žádnou kometu nevidím a při pohledu na dvourozměrné nebe,
placaté jako připálený bramborák, se do mé mysli vkrádá pochyba,
jestli mám spolknout Martinovy pohádky o světech světelná staletí
vzdálených. To, že nás příroda nevyzbrojila stereoskopickou vizí co se
vesmíru týče, musí mít nějaký důvod, bručím si v duchu, nějaký důvod
metafyzický. Třeba je to narážka, že se nemáme plést do nebeských zá
ležitostí. Těsně nad obzorem se hrozivě vztyčila černá hradba mračen a
šine se pomalu ve směru národního souhvězdí. Verunka, ač rozená
v Dunedinu, podědila některé české instinkty. Táhne mě ven z vagónu,
nedbajíc napomínání jejího slušně vychovaného bratra, že se to ještě
nesmí. Dostihneme tak jako první teleskop, narychlo smontovaný, na
náhorní planince. Ve stejné chvíli dostihly mraky Jižní Kříž a spolkly
ho včetně Halleyovy komety.
"Nic si z toho nedělejte,” praví žoviálněpán u teleskopu.
“Vy jste za to, že nevidíte nic, zaplatilijen dvaadvacet dolarů. Minulý
týden tu byla výprava Američanů, přiletěli Konkordem jen kvůli kome
tě, stálo je to dvacet tisíc dolarů, no a neviděli taky nic, protože pořád
pršelo.” A dodá filosoficky: "Tak už to na světě chodí, člověk si nemá
moc dopředu plánovat, protože nikdy neví, jak se mu osud zvrtne.
Edmund Halley si třeba od objevu téhle komety moc nesliboval. Víte,
on byl ve své době stejně slavnýjako Isaac Newton. Byl tenkrát jeho nej
lepší kamarád a donutil ho, aby vydal Principy - knížku, která teprve
Newtona proslavila, protože si myslel, že to nezastíníjeho vlastní slávu.
A teď si ho lidi pamatují jen kvůli téhle kometě.”
Rychle si spočtu, že jsem ušetřila devatenáct tisíc devětset sedmdesát
osm dolarů - neřkuli trable s hledáním komet a počítáním jejich drah, a
konečně mám pocit, že se cesta do Pukerangi vydařila.
Pán začne hledat mezi mraky předmět, který by nás zatím zaměstnal.
"There,” povídá vítězně, "tohle je Velký oblak Magellanův.” Podívám
se do teleskopu a vidím obláček páry, jako kdyžjeden dýchne na sklo.
Magellanův oblak jsem si vždycky přála vidět, z důvodu, na který si teď
nemůžu vzpomenout. Magellan ho uzřel, když byl daleko od domova,
za cesty, při které objevil apřeplul nové moře. Plavba byla klidná a Ma
gellan moře unáhleně pokřti! Pacifik. Unáhleně, neb mu jeho břehy
přinesly předčasnou smrt šest měsíců poté, co oceán poprvé uviděl. A to
v podobě krvelačných domorodců na Filipínách. Filipínské mravy se
od roku 1521 zlepšily jen marginálně. Teď si tam krvelační domorodci
čtou v Marxovi. "Magellanův oblak je viditelný jen na jižní polokouli.
Je to galaxie vzdálená od nás milióny světelných let,” vykládá pán
pyšně, jako by to sám tak zařídil. Já beru jeho čísla se zrnem soli. Vedle
důvodů metafyzických jsou nasnadě důvody praktické. Jak mi vysvětlil
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Martin, výpočty galaktických vzdáleností jsou odvislé od konstant,
které se do rovnice dosadí. A konstanty se, navzdory svému jménu,
mění, a v astronomii dokonce povážlivým způsobem.
Martin, který je z Princetonu, se přijel podívat nejen na Halleyovu
kometu, ale také na svou sestru Agátu. Agáta je má přítelkyně. Máme
spolu mnoho společného. Vedle lásky k Sofoklovi také okolnost, že
jsme obě daleko od domova. Agáta se narodila v Berlíně roku 1911. Ta
tínka si pamatuje málo, umřel v roce 1916 na nakažlivou chorobu, kte
rou chytil v císařské armádě. Znám Agátu patnáct let, ona je ale dáma
skromná a tak mi nikdy nesdělila své dívčíjméno. Ani co tatínek dělal,
než umřel, v mladém věku 43 let. Že byl astronom jsem se dozvěděla z
druhé ruky. Ne tak slavný jako Isaac Newton, dokonce ani ne tak jako
Edmund Halley, soudě podle britské encyklopedie, která Halleyovi vě
nuje dvě stránky a Karlu Schwarzschildovi jen jednu.
Karl se proslavil už ve věku šestnácti let, kdy začal publikovat vý
znamné objevy, jak v astronomii, tak vefyzice. V osmadvaceti letech se
stal řádným profesorem a ředitelem observatoře na jedné z nejlepších
německých univerzit. Lyall se mi snaží vysvětlit, jak monumentální je
odkaz, který nám zanechal. Je to tak trochu házeníperel sviním, proto
že mám o fyzice představy velmi povšechné. Pochopím jen, že vypra
coval metodu, jak určit mezihvězdné vzdálenosti a že objevil druhý ocas
Halleyovy komety, který nese jeho jméno.
Martin se vyvedl po tatínkovi a proslavil se naopak v Americe, kde
vedl nejznámější katedru astronomie. Naproti tomu Agáta, která podle
svého úsudku neměla na astronomii buňky, vystudovala řečtinu a
dostala místo na zdejší univerzitě v pozdních letech čtyřicátých.
Když jsem se před dvěma měsíci vrátila z Německa, Agáta se mě ze
ptala, jestli je Berlín stále ještě krásné město. Opustila ho s Martinem
před druhou světovou válkou. Mladší bratr zůstal doma a když začalo
persekvování Židů, spáchal sebevraždu. Agáta se domů nikdy nejela
podíval a to je další věc, kterou má se mnou společnou. Škoda, že se
nemám koho zeptat, jestli je Praha stále ještě krásné město.
V mracích se udělala díra a z ní vyplul Jižní Kříž. Přítel u teleskopu mi
vysvětlí, kam se mám dívat a co tam mám vidět. Aťsi prý od toho moc
neslibuji, kometa je k nám teď obrácená hlavou, takže si šlape na ocas,
který se tak stal neviditelný. Ve vlaku nám prodali obrázek komety
ve chvíli její největší slávy, kdy se za ní kadeřil huňatý veverčí ohon.
Ptám se, proč nás Společnost nepozvala na vyjížďku dříve, pokud ko
meta nepozbyla ocasu. V té době prý nebyl k mání žádný vlak. Koukám
se do teleskopu a chvíli nevidím nic. Pak se tam objeví taková chlupatá
koule, co koule, kulička zvící rozčepýřené hrachoviny. "Dobře, že jsem
si od toho moc neslibovala," chválím se v duchu. Hrášek v teleskopu
se podobá kometě z fotografie jak vejce vejci - mravenčí pštrosímu.
Verunka nezakrývá své zklamání a vypočítá mi, co lepších radovánek
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by jí bývalo poskytlo dvaadvacet dolarů. “Ale to je vzpomínka na celý
život,” bráním svou investici. “Ano,” přidá se ke mě maminka, jejíž
batole právě slintá do teleskopu, “za sedmdesát šest let nám budete
vděčni.” Devadesátiletá dáma viděla kometu při její minulé návštěvě
a míní, že jako všechno v té době i kometa bývala daleko lepší. Pod sou
časnou vládou labouristů věci trpí újmou kvality.
Ve vagóně se svítí a bufet prodává páje. které mělo předtím zakázané
- vedle pití i jídlo prý ruinuje noční vidění. Páje jsou slané koláče z líst
kového těsta plněné rozemletým skopovým. Strava výživná, aniž by,
jako většina anglické kuchyně, byla chutná. Normálně se pájím vyhý
báme, hleděním do nebes nám ale vyhládlo. “Vsadím se, že nemáš ani
ponětí, kolik je v téhle páji elektronů, "praví Lyall kapaje kečup na líst
kové těsto. Lyall je chemik a já pochopím, že hoří touhou opustit vrat
kou půdu astronomie ve prospěch solidního světa uvnitř atomu. Neutri
na, protony, mezony začnou kolem tančit kvapíkem, svádějí proti sobě
bitvy, vyhazují se navzájem z útulného lůna bytí do černých hlubin ni
coty.
“Až se nám podaří zvládnout reakci, která vzniká při střetnutí hmoty
s antihmotou, uvolněná energie bude tisícinásobně silnější než energie
nukleární. Kdyby se použila k výrobě zbraní, byla by proti takové bom
bě i bomba vodíková jen legrace," povídá Lyall. A já v duchu vidím
v hluboké budoucnosti dlouhé nosy svých nepřátel z Peace Move
ment, až se jim novým objevem dovrší hnutí za Pacifik bez nukleárních
zbraní.
Lyallje třetí Novozélanďan, který kdy zvítězil v soutěži o Rutherfor
dovo stipendium, nejprestižnější stipendium Commonwealthu. Vystu
doval chemii v Cambridge. “ Rutherfordje v Anglii považován za jedno
ho z velikánů moderní vědy - vedle Einsteina. A tady, vjeho vlastní zemi
si ho nikdo neváží, ” říká Lyall. “My máme tendenci pohrdat domácími
produkty. ” Některé, jako třeba červené víno, si to ovšem zaslouží. Vlak
zastavil zpátky na domácím nádraží, postaveném v oné slavné době
před stosedmnácti lety, kdy Dunedin, náhle zbohatlý zlatem, založil
první univerzitu na Novém Zélandě. Pan Watts nám závěrem radí, ať
si počkáme dalších sedmdesát šest let, kdy kometa bude pětkrát jasnější,
než byla dnes. Moudří lidé by si měli počkat přímo do 7. května roku
2134, kdy kometa bude padesátkrát jasnější. Bude prý stejnějasnájako
roku 837, kdy stála na nebi jako zjevení, před kterým slunce bledlo.
V roce 837 bylo Mojmírově Velkomoravské říši 7 let. Příštího návratu
komety se nedočkala, zaniknuvši roku 910. Dunedin je město staré 138
let. Před 148 lety ještě spočívalo v hlubinách nicoty. Sám Nový Zéland
se tehdá tetelil na krajíčku národního bytí, nevěda jistě, jako universum
z Martinovy přednášky, na které straně bytování se octne při příští his
torické oscillaci.
Vjakém stavu existence shledá padesátkrát jasnější Halleyova kome
ta můj nový domov? A můj domov starý?

Kritické marginálie
Paralelní akta filosofie
Sborníky a odborné časopisy, kte
ré jsou dnes v Československu vydá
vány “jinak smýšlejícími” v samizda
tových edicích, jsou pozoruhodné ne
jen úrovní svých článků a svým rozsa
hem, ale někdy už i frekvencí svého
vydavatelského rytmu. To lze říci na
příklad o filosofickém časopisu PA
RAF (Paralelní akta filosofie), který
během půldruhého roku vydal už čtyři
hodnotná čísla s původními články a
studiemi, překlady i recenzemi. O prv
ních dvou číslech už jsme obšírněji re
ferovali v 2. čísle minulého ročníku
Proměn, kde jsme také uvedli některé
ukázky z domácí filosofické tvorby.
Mezitím vyšla další dvě čísla, která
přinášejí články J. Patočky (Zamyšle
ní nad Evropou; z pozůstalosti), R.
Palouše (Proti pokrokářství a gnózi),
F. Kadluse (Tolerance a pluralismus),
A. Geusse (Časovost, smysl, absurdita
a láska), J. Chalupeckého (Potřeba
bdělosti; vyšlo původně v Proměnách,
č. 2-1986, str. 112 n.), Z. Neubauera
(Filosofie víry), I. Havla (O jednom
metafyzickém pohledu na svět). Jsou
tu také překlady studií či přednášek
P. Ricoueura, T. Wenclawského, A.
Glucksmana a Jana Pavla II. z projevu
k vědcům a studentům. Obsáhlé re
cenze a komentáře jsou věnovány E.
Voegelinově “Nové politické vědě”
(P. Bratinka), J. S. Dunna “Kostelu
chudého ďábla” (B. Janát), R. Palou
še “Času výchovy” (E. Kohák), a sbor
níkům “Hostina” (uspořádal Václav
Havel, edice Expedice, svazek 209,
Praha 1985, 328 stran!) a “T. G. Ma
saryk a naše současnost” (vydali M.
Machovec, P. Pithart a J. Dubský v r.
1980 na 759 stranách velkého formá
tu!).

V úvodním článku 4. čísla prozra
zuje redaktor časopisu Václav Benda
úmysl věnovat v příštích číslech po
zornost tématům jako “věčnost-časdějiny”; “pokrok-tradice”; “pravdarozum-tolerance”. PARAF se nechce
vyhýbat ani tématům politickým a
teologickým, pokud se budou jevit
jako opravdu relevantní. Máme se te
dy nač těšit!
Karel Hrubý

O čase výchovy
Radima Palouše
(Rozhlasová recenze samizdatové
studie)
Dnes bych vám rád pověděl o filo
sofické práci, jedné z nejzávažnějších
v soudobé světové filosofii, ač ji na ce
lém božím světě zná snad dvacet, tři
cet lidí. Vyšla totiž v Československu,
česky, a to ještě jako samizdat. Je to
kniha českého filosofa Radima Pa
louše Čas výchovy. Nevím, zda se jí
dostane širšího uznání ve světě. Patří
to k ironiím naší doby, že dnešní svě
tová filosofie, tedy filosofie ve světově
dostupných jazycích jako angličtina,
do určité míry i němčina a francouz
ština, filosofie, o níž se mluví a píše
v mezinárodních časopisech, je zoufa
le provinční. Nevychází z obecně lid
ských, konkrétně prožívaných otázek.
Zabývá se zcela umělými otázkami,
odvozenými ze stejně umělých poj
mových soustav - to platí za odbor
nost. Podobně jako scholastika
v pozdních údobích středověku, filo
sofie ve světových jazycích se dnes
zabývá především sama sebou, klasic
kými a soudobými texty, jako by už
nedovedla hovořit o člověku či k člo
věku, o lidských otázkách.
Jsem přesvědčen, že k obrodě filo
sofického myšlení musí dojít, protože
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lidé se bez něj neobejdou a dnešní
“profesionální” filosofie tu potřebu
neplní. Nejsem však zdaleka přesvěd
čen, že k obnově dojde díky lidem,
kteří si vydobyli “světové” uznání.
Spíš ji očekávám odjinud, z řad myslí
cích, filosofujících lidí, které život
postavil mimo a tak mimoděk, třeba
nedostupností knihoven, donutil, aby
se zabývali filosofií na úrovni prožíva
né skutečnosti ve vší bezprostřednosti,
kde dobro a zlo, pravda a lež, láska a
nenávist mají svůj jasný smysl. Zatím
co “světoví” filosofové, americký
Richard Rorty či Francouz Foucault,
stejně jako středoevropský Heidegger
ohlašují konec filosofie, na úrovni
života se filosofie rodí znovu. Ta už
není světová ve smyslu toho trapného
mezinárodního provincionalismu
odbornických časopisů, nýbrž v doce
la jiném, hlubším smyslu: je obecně
lidská, všelidsky platná. K té, myslím,
patří Paloušův Čas výchovy, byť vyšel
nákladem snad dvaceti strojopisných
exemplářů v jazyce, jemuž z miliard
obyvatel světa rozumí méně lidí, než
má většina velkoměst - a k tomu lidí,
kteří si skoro půl století vzájemně
zakazují psát. Přesto z té hrstičky
hašteřivých lidiček vyšlo dílo, které si
může dělat nárok na obecně lidskou
platnost.
Ne, nedoporučuji vám Paloušovu
knihu jako vzor technické dokonalos
ti. Tou se vyznačují díla školometů,
jimž asistenti všech věků vyhledávají
poznámky - jaký Wagner, takový
Faust! Kritik v knihovně výzkumného
ústavu by jistě poukázal, že v Paloušově knize schází na počátku kapitol
přehled literatury, že Palouš místy
opakuje spory deset let zastaralé, že
jindy zas zařazuje materiál nesourodý
s tónem knihy jako celku, třeba peda
gogickou studii podle módy pozdních
šedesátých let, a Bůh ví, co ještě. Kaž
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dé opravdu původní, ryzí dílo filoso
fického myšlení se školometům snad
no kritizuje: právě proto, žeje původ
ní, neodpovídá jejich představám o fi
losofii jako o hře s texty předešlých
filosofů. Jenže taková kritika, ač
obvykle zcela oprávněná, vůbec ne
chápe, co je základní na živé filosofic
ké práci - že lidstvu otevírá nové obzo
ry, že je vyvádí z jeskyně omšelých
polopravd k osvobozujícímu vědomí
pravdy. Živá filosofie na rozdíl od
školometské filosofické vědy-jejíž vý
znam, mimochodem, nepodceňuji,
pamětliv pravidla, že kdo nezná minu
lost, odsuzuje se k opakování - filosof,
má-li být původní, musí jistě znát, co
filosofie znamenala za tři tisíciletí přesto živá filosofie je především dí
lem představivosti, jasného nazření
možnosti. Proto si vážím Palouše:
Palouš si totiž dovede představit bu
doucnost - a co je představitelné, je i
možné. Všimněte si totiž, že dnešní
filosofie ve světových jazycích se vy
značuje jedním společným rysem naprostou neschopností představit si
budoucnost. Odtud, myslím, ten pocit
beznaděje a konce, Vollendung či
bezvýhlednosti filosofie. Až na málo
čestných výjimek se dnes profesionál
ní filosofové zabývají hádankami, ne
otázkami, především proto, že si dnes
nedovedeme představit východisko
z přítomnosti. To není jen věcí filoso
fie, nýbrž celé dnešní civilizace. Naše
představy o budoucnosti nejsou vůbec
o budoucnosti: jsou to buď představy
katastrofy, konce přítomnosti, anebo
představy přítomnosti prodloužené
do nekonečna. Chybí představa, že by
mohl nadejít jiný věk.
O tom, jaká to má být katastrofa,
zda ekologická, vojenská či demogra
fická, existují ovšem rozpory. Společ
ný jmenovatel však je naprosté ztotož
nění s dneškem, jako bychom si už

nedovedli představit jiný způsob lid
ského bytí než ten, kterým se vyznaču
jí poslední tři století, totiž čím dál tím
výkonnější ovládání, podmanění a
vykořisťování přírody, světa a dru
hých, až nakonec civilizace zhyne v té
či oné fázi boje o ovládnutí.
Katastrofický je nakonec i výhled
těch, kteří žádnou katastrofu neoče
kávají, protože ani oni si nedovedou
budoucnost představit jinak než jako
nekonečné prodloužení přítomnosti,
jako by jedinou alternativou katastro
fické změny bylo, že se nezmění vůbec
nic. U nás to znamená nekonečné
prodloužení normalizace: vždycky
bude nějaký Biľak, vždycky bude ně
jaká ta partaj, vždycky bude to roz
polcení beznadějných životů pod fasá
dou “šťastných zítřků” - pokud nedo
jde ke katastrofě ... a po té už nebude
nic. To je naše zvláštnost, avšak i lid
stvo mimo tu naši konzervu předvče
rejška trpí stejnou zaslepeností: nedo
vede si budoucnost představit jako
změnu, jen jako nekonečné prodlou
žení dneška, víc a víc techniky, víc a
víc konzumu, a k čemu? Jakmile spot
řeba naplní potřebu, stává se nesmysl
nou. Ti altruističtější vidí smysl bu
doucnosti v rozšíření evropského
blahobytu - i afričtí křováci budou mít
chladničky a televizní přenosy z dru
žic. Ti sobečtější či realističtější si do
vedou představit jen to, že budou
do nekonečna víc konzumovat, míň
dělat, až se lidský život stane naprosto
zbytečný ve světě maxiálního auto
matického nadblahobytu - či až dojde
ke konečné katastrofě. Nakonec by to
mohlo být totéž
To je nemoc dneška: neschopnost
představit si, že by něco mohlo být
jinak, že lidský život by mohl mít jiný
smysl než ten, který mu dal evropský
západ od renesance, ovládáni světa
ve jménu spotřeby. Nakonec moc

nezáleží na tom, zda za nejlepší ná
stroj tohoto účelu považujeme reáísocialistický přístup plánu a rozkazu či
individualistický přístup neomezené
ho soupeřeni. O tom se mohly vést
debaty před sto lety. Od té doby se
prokázalo, že reálsocialistický přístup
nenabízí nic nového: je stejně kořistnický, jen méně výkonný. Jenže je
vyšší výkonnost nakonec ctností,
když cíl, k němuž výkonnější směřuje,
není sám o sobě záhodný? Je ctností jít
rychleji, když jdeme, kam nechceme
jít?
Tu otázku si obvykle neklademe
hlavně proto, že už si nic jiného nedo
vedeme představit. Drtivé většině lid
stva dnes připadá samozřejmé, že
samozřejmě smyslem všeho lidského
konání je stoupající konzum s nižším
vypětím sil. Jakýkoliv jiný přistup
k životu a světu, pokud si jej vůbec
dovedeme představit, nám připadá
romantický, sentimentální, naivní - a
co je nejhorší, “nevědecký”. Věda,
nástroj manipulace světa, oprávněný
původně lidským smyslem, se stala
sama o sobě zdrojem smyslu, velmi
dílčí účel, jemuž slouží, se stal jediným
účelem.
Bylo by plané se dohadovat, zda
moderní věda dala lidstvu víc dobrého
či víc zlého, porovnávat třeba penici
lín a jadernou hlavici. Věda není než
nástroj, z něhož nepochází ani dobro,
ani zlo. Pochází z něj jen moc: věda
nesmírně zvyšuje účinnost lidské vůle.
Jen taje dobrá či zlá: věda jen násobí
její dopad, ať v dobrém či ve zlém.
Na moderní vědě samé není nic dob
rého či zlého - snad s jedinou výjim
kou: věda se stává zhoubnou, když
zapomínáme, že je to nástroj, a oče
káváme od ní poznání pravého smyslu
života, dělení dobra a zla. Protože
věda - a počítač tu slouží jako příměr není schopná poskytnout nic než to,
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co jsme do ní sami vložili. Pokud se
obracíme k vědě, aby nám naznačila
směr a tvář budoucnosti, dojdeme
k závěru, že budoucnost se nekoná že bude jen prodloužením té minulos
ti, z níž se věda zrodila.
Odtud, myslím, ta dnešní beznaděj
ná zaslepenost s představou, že kořist
nický věk může buďtrvat do nekoneč
na nebo skončit katastrofou, že však
jiný lidský věk je nepředstavitelný.
Jenže osud lidstva dnes nezáleží
na schopnosti prodlužovat minulost,
nýbrž na zcela jiné, nevědecké schop
nosti - představit si budoucnost, jiný
věk lidstva, jiný způsob lidského by
tí ... a to právě dokazuje Palouš.
Naznačuje to i titul knihy, Čas výcho
vy, který není poplatný kořistnickému
pojetí lidství. Váže se na daleko hlubší
námět českého filosofického myšlení:
námět výchovy, na představu, že
smyslem lidství je růst člověka k mrav
ní vyspělosti, ne ovládání světa. Ten
námět je známý z Masaryka: všechno
Masarykovo myšlení vychází a vrací
se ku společnému námětu, budování
lidství v nás. Opětuje se tu Havlíčkův
námět revoluce hlav a srdcí, a ještě
dřív, pedagogický námět Komenské
ho. Jenže Komenský je tu dědicem
Husovým, důrazu na vnitřní obrodu
člověka. Je to základní obrat dnešních
samozřejmostí: výchova, mravní růst
člověka k vyspělému lidství, se tu
nejeví jako prostředek k ovládnutí
světa, nýbrž naopak: i výroba a věda
mají jen platnost prostředku; vlastním
smyslem je růst člověka či růst mrav
ního lidství v člověku. To právě chápe
Palouš a v jeho díle se tradiční český
námět stává obecně lidským. Vytváří
totiž představu budoucnosti - ne ka
tastrofy, ne nekonečného prodloužení
kořistnického věku, nýbrž nový lidský
věk, posvěcený zcela jiným účelem:
úsilím o ryzí lidství. Proto je to dílo
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obecně platné či “světové”, i když
na celém světě je zná jen tolik lidí, co
by na prstech spočítal - či řečeno reál
ně socialistickým příměrem, co by
do jedné cely pozavíral.
Vím, pověděl jsem vám spíš, proč
číst Palouše, než co se v něm dočtete.
O tom snad jindy. Přál bych vám,
abyste si Paloušovu knížku do té doby
mohli přečíst sami.
Erazim Kohák
PARAF, č. 4, 1986

Josef Hiršal: Píseň mládí
68 Publishers Toronto
100 s., cena 6 dolarů

1986,

Po vydání své nejnovější knížky
jako kdyby se Hiršal rozdělil do tří
spolu málo souvisejících spisovatelů:
jeden Hiršal je autorem populárních
knížek pro děti, druhý Hiršal je pro
slulý autor experimentální poezie a
třetí Hiršal napsal svěží vzpomínko
vou causerii. Samozřejmě, nebyl by to
Hiršal, aby svou “burlesku” (jak on
říká) čtenáři nezpestřil a nezkompli
koval. A tak musíme s textem občas
zápolit a vrátit se každou chvíli nazpá
tek. Nejlíp uděláte, když si těch sto
stránek přečtete nejmíň ještě jednou.
Velmi vynalézavě použil triku s po
známkami a s poznámkami k po
známkám. Takže “původního” textu
je asi deset stran a devadesát stran je
“poznámek”. Čtenář nakonec dostane
dohromady bohatou faktografii, ale
dá mu to práci. Ovšem práci radost
nou. Napsal-li Hrabal jednu svou
knihu jako jedinou větu a proplétá-li
své vyprávění stálými odbočkami a
přeskakováním z jedné časové fáze
do druhé, pak šel Hiršal ještě o krok
dál. Rozřezal vlastní životopis na ne
stejné kousky, ty důmyslně sestavil a
pak z nich vytvořil něco na způsob
asambláže. Nadarmo není přítelem

Jiřího Koláře, ostatně stejně jako Bo
humil Hrabal. Hiršalova “Píseň mlá
dí“ je po všech stránkách vynikající.
Má jen jednu vadu: originální způsob
vyprávění se dá použít s tak pronika
vým úspěchem zřejmě jen jednou.
Zevšedněl by už při prvním opaková
ní. Je tedy třeba varovat ty, kteří by
chtěli “Píseň mládí” napodobit. Nedá
se nic dělat, bude je muset napadnout
něco jiného. Ono bude musit příště
napadnout něco jiného i Hiršala,
jenže nemusíme mít o něho strach. Už
teď jsme napjati, co na nás nachystá
v další knize.
Antonín Měšťan

Radoslav Nenadál:
Rakvářova dcera a jiné
prózy
Středočeské nakladatelství a
knihkupectví v Praze 1985, 353 s.,
15,50 Kčs
V záhlaví knihy stojí: “Ani ve věku
fotografie autor nefotografuje. Proto
je náhodná podobnost se skutečnými
osobami skutečně náhodná.” Jestliže
autor takto čtenáře upozorní, je jisté,
že se právě jedná o podobnost zcela
náhodnou. A tak v některých povíd
kách se ihned poznali ti Pražáci, kteří
stáli modelem. Kniha vzbudila velký
rozruch, především na Karlově uni
verzitě a v ústavech ČSAV, neboť
v některých případech R. Nenadál
jména nepatrně změnil nebo dokonce
ponechal v původním znění. “Hodin
ka pravdy v Ústavu occidentálních
literatur” je povídka, která rozlítila
některé literární historičky na nejvyšší
míru. Literárně jsou povídky nestejné
hodnoty, nikdo však anglistovi Nenadálovi nemůže upřít fabulační nadání.
A autor, žijící desetiletí v Týnské ulič
ce, by zřejmě vyvolal menší senzaci
vyprávěním o známém kostelníkovi

v Týnském chrámu Michálkovi stejně
jako o nekonformním faráři tamtéž i
v případě, že by neuměl vyprávět. Svět
pražských staroměstských figurek
od 40. do 80. let našeho století je za
chycen nerudovským způsobem a
znalci prostředí se budou ještě dlouho
přít o to “kdo je kdo”. Držíme autoro
vi palce, aby mu vyšly další texty na literárním úhoru dnešního Česko
slovenska je kniha osvěžující oázou.
Antonín Měšťan

O divadle
V Československu (a zásluhou Čes
koslovenského dokumentačního
střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu, Záp. Německo, nyní i v zahra
ničí) koluje od července 1986 nový
strojopisně vydaný sborník “O divad
le”, který podává obraz o současném
stavu české Thálie. Jeto pozoruhodně
střízlivý popis i hodnocení dnešní di
vadelní produkce, inscenací, režijní i
herecké práce, ale také celé té těžko
pádné správní a ideologické zátěže,
která život divadla v “reálném socia
lismu” provází. V úvodu se zamýšlí
M. Vrbová nad funkcí divadla v na
šem životě a upozorňuje, že není jen
pouhým více méně poctivým zrcadlem
“reality” toho, v čem žijeme, ale “svě
dectvím dramatu, který nás provází
po mnohých světech, aby se skuteč
nost ukázala ve svém bohatství”.
Články, v nichž se vydává svědectví
o tom, jak je dnes o tuto formu umění
u nás postaráno, jsou tříděny tématic
ky. O herectví uvažují Karel Kraus
(Herec a postava), Antonín Kropáček
(Herec se vytrácí; tuto studii pro její
informativnost přetiskujeme v tomto
čísle Proměn), Hynek Rýdl (O pří
tomnosti a absenci herecké výpovědi)
a značka -sj- (Rozhovor s mladým
hercem o divadle).
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Ve zprávách a komentářích toho,
co se děje na našich scénách referuje
Vilém Pojkar (Vystrašená činohra; o
působení Jaroslava Fixy ve funkci
šéfa činohry Národního divadla),
Zdenčk Urbánek píše o dramaturgii
ochromené “vyšším dozorem” (Po
rucha není teprve na jevišti), Milan
Uhde se rozepisuje o inscenaci Ibse
nova Nepřítele lidu v Mahenově di
vadle (Dutí lidé, vycpaní lidé), Sergej
Machonin recenzuje dryáčnickou
inscenaci Gogolova Revizora v Ústí,
František Pavlíček se zabývá uvede
ním Calderónovy hry Život je sen
v Realistickém divadle v Praze (Di
vadlo poetické - divadlo politické) a
Hana Borková Euripidovou Ifigenií
v Divadle na Zábradlí. Některé tituly
jsou skutečně charakteristické stej
ně jako jména kritiků, kteří jsou vyřa
zeni z možnosti ovlivňovat život di
vadla.
Zajímavé jsou poznámky Václava
Havla o tom, jak tvořil svou poslední
hru Pokoušení, která měla na jaře
1986 svou premiéru - ve Vídni. Havlo
vy řádky stejně jako Magorovo uva
žování o lidském zrání dramatika
Havla jsou přetištěny i v tomto čísle
Proměn.
Filipikou O Nové scéně a Pavlíčko
vým fejetonem “Raději mám svůj
zpěv” se pak přechází k historizující
části nazvané “Souvislosti-portrétypřipomenutí”, kde je živá vzpomínka
V. Havla na Alfreda Radoka a jeho
režijní práci a pod značkou -vd- se tu
prezentují portréty dvou dramatiků:
Jeana Genéta, zemřelého 1986 a
Samuela Becketta, který se ve stejném
roce dožil osmdesátky.
Jsou tu dále překlady (J. Rousetta a
D. Sallenave), situační zpráva z Fran
cie, recenze knihy Z. Hořínka (Dra
ma, divadlo, divák) a sborník “Divad
lo v české kultuře 19. století”, v němž
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jsou sneseny materiály vědeckého
symposia v Plzni, jednoho z mála fór,
kde se u nás o divadle mluví ještě také
odborně.
Archivní část, kterou je sborník
O divadle uzavřen, přináší soupis režií
A. Radoka a překlady her Becketto
vých a Genetových do češtiny a slo
venštiny.
Podat tématicky tak pestrý a při
tom odborně fundovaný obraz o na
šem současném divadle v publikaci,
která má naději dostat se v Českoslo
vensku do rukou jen omezeného
okruhu čtenářů samizdatů, je výkon
pozoruhodný a záslužný. Svědčí to o
živé síle divadelní kultury, která pul
suje i mimo zpolitizovanou a necitli
vými mimouměleckými zásahy zne
tvořenou masku toho, co se oficiálně
divadelnímu publiku prezentuje.
Zasvěcený, mnohovrstevný a syste
maticky dobře utříděný sborník (244
stránek) si zaslouží uznání po všech
stránkách; v neposlední řadě i pro pé
či, která je věnována metodě, jazyku i
technické úpravě - což při nepatrných
možnostech, které v dnešním Česko
slovensku autorům i vydavatelům sa
mizdatových publikací vůbec ještě
zbývají, je úctyhodné.

Karel Hrubý

Československo-polské
styky včera, dnes a zítra
Sestavil Ant. Měšťan, Vyd. Opus
bonum, Mnichov 1986
V říjnu 1982 se sešli v bavorském
Franken Češi a Poláci žijící v exilu,
aby diskutovali o možnosti spoluprá
ce opozičních sil obou národů. Myš
lenka uspořádat toto setkání vyšla
z katolické organizace Opus bonum
pod dojmem zavedení vojenského

režimu v Polsku; navazovalo se tu
však na dřívější jednání, k nimž došlo
v r. 1978 mezi disidenty obou zemí
na československo-polských hrani
cích. Výsledek frankenského setkání,
které organizoval Jiří Lederer, bylo
ustavení smíšené komise, do níž byli
přizváni také slovenští exiloví pracov
níci; jejím úkolem je koordinovat
snahy směřující k demokratizaci a
obnovení nezávislosti Českosloven
ska a Polska. Československo-polská
pracovní skupina uspořádala v červnu
1983 v Paříži další setkání, věnované
spolupráci exilových časopisů. Náh
lým úmrtím Jiřího Lederera v říjnu
1983, který byl motorem činnosti
smíšené skupiny, byla tato aktivita
podvázána. V březnu 1984 se sice
konala v Eichholzu další konference o
středoevropské problematice, ale
rytmus akcí se zřetelně zpomalil.
Hlavní myšlenka koordinované
spolupráce však zůstala. Nyní se jí
dostalo nového impulzu, když prof.
Ant. Měšťan z Freiburgu sestavil a
vydal texty zakladatelské frankenské
konference, kde byly identifikovány
úkoly a diskutovány formy československo-polské spolupráce. Na 192
stránkách se čtenář seznamuje s dosa
vadní historií vztahů mezi Cechy,
Slováky a Poláky, s historií a podsta
tou pokusů o uvolnění komunistické
diktatury v obou zemích, ale i se zá
kladními problémy a trendy přítom
nosti, ať politickými, hospodářskými,
odborářskými, náboženskými či kul
turními. Shrnují se tu možnosti spolu
práce českého, slovenského a polské
ho exilu, uvažuje se o strategii a takti
ce zápasu za osvobození a o úkolech,
které v tom exil může a má plnit.
Vedle přednášek jsou tu zachyceny
hlavní diskusní příspěvky, které
tomuto svazku dávají živý charakter
bezprostřednosti.

Význam této publikace však netkví
jen v zachycení toho, o čem se ve
Frankenu tenkrát mluvilo, nýbrž
především v podnětech, které odtud
exilové práci vůbec vzešly. Přes svůj
malý formát je tato knížečka jiskrou
k mnohému zamyšlení.
V příloze jsou shrnuty také československo-polské styky, zachycené
v dokumentech Charty 77, VONSu a
polského výboru společenské sebe
obrany (KOR), které demonstrují
možnosti paralelní spolupráce exilu i
domácího dissentu.
Karel Hrubý

Kniha o vyhnaní
stredoeurópskych
Nemcov
Wolfgang Benz, hrgg.: Die Vetreib
ung der Deutschen aus dem Osten.
Fischer Taschenbuch Verlag, Frank
furt 1985, strán 250.
Vlani sme si pripomínali 40. výročie
skončenia druhej svetovej vojny. Vte
dy, keď národy začali voľne dýchať,
začínala sa tragédia miliónov: Nemci,
po stáročia sídliaci vo východnom
Prusku, Poľsku, na území českých
krajín a Slovenska, Maďarska, Juho
slávie a Rumunska, museli násilne
opustiť svoje domovy. Celý svoj maje
tok museli zanechať a vziať si z neho
iba symbolický balík s najnevyhnut
nejšími potrebami. Zanechávali hro
by svojich blízkych, rodné domy, dô
verne blízke kraje, dedičstvo generá
cií. Vysídľovacie akcie obsahovali vo
svojom uskutočnení nesmierne utrpe
nie. Celá obrovská akcia presídlenia
postihla na 13 a pol milióna ľudí,
pričom 4 a pol milióna bolo nezvest
ných, zväčša pri násilnom vyhnaní
ubitých alebo pomrelých hladom a
strádaním.

167

Dohodové antifašistické mocnosti Spojené štáty, Velká Británia a So
vietsky zväz vysídlenie Nemcov z vý
chodných štátov odôvodňovali povoj
novým zabezpečením európskych
hraníc a konečným vyriešením otázky
nemeckých menšín, ktoré označili
za piatu kolónu agresívnych Hitlero
vých plánov a jeho politiky.
Spomenutá problematika zaujíma
la historikov a publicistov už od za
čiatku 50. rokov. Vznikla bohatá lite
ratúra a niekoľko edícií dokumentov.
K 40. výročiu vyšlo aj kolektívne dielo
nemeckých historikov Die Vetreibung
der Deutchen aus dem Osten - Vyhna
nie Nemcov z východu, ktoré vo Fischerovom vydavateľstve vo Frank
furte v júni 1985 vydal historik Wolf
gang Benz. Na 250 stranách 17 vedcov
a publicistov zobrazuje problém
vyhnania Nemcov z východných kra
jín zo všetkých stránok, čo je pred
nosť a nóvum tohto diela. Dosiaľ sa
totiž písalo iba o vysídlení buď z Poľ
ska alebo Československa, či iných
krajín, nevzniklo dielo, ktoré by sa
snažilo vystihnúť problematiku v celej
jej mnohotvárnosti a zložitosti, ako aj
v časovom zábere, čo vysídleniu pred
chádzalo.
Dielo je koncipované so zmyslom
pre historické vystihnutie a vysvetle
nie vysídlenia, no aj absorbovania
vyhnancov v nemeckej spoločnosti. Je
teda koncipované nie z pozícií revanže
a pomsty, ale ako racionálne pocho
penie toho, čo sa stalo.
Editor diela Wolfgang Benz isto nie
náhodou porovnáva osud Nemcov a
Palestíncov, ktorí stratili vlasť. Zatiaľ
čo Nemci svojich vyhnancov a utečen
cov včlenili do svojho hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho života a
rozptýlili ich najmä v južnej časti
dnešného západného Nemecka, arab
ské štáty udržiavali Palestíncov v
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územiach, hraničiacich s ich pôvod
nou vlasťou, po generácie žijúcich
v núdzových táboroch. Niet div, že tu
sa rodila s generáciami pomsta a túž
ba po návrate, ktorá už dlhé roky
vyvoláva krvavé konflikty na Blízskom- východe.
Prijať vyše 13 miliónov nových
ľudí, bez akéhokoľvek majetku v zni
čenom a vyhladovanom Nemecku
bola úloha mimoriadne ťažká a ná
ročná. Od jesene 1949 v Spolkovej
republike pôsobilo Spolkové mi
nisterstvo pre vyhnancov, ktoré sa
staralo o pokojné integrovanie vysíd
lených Nemcov do nového života.
Toto ministerstvo pôsobilo až do jese
ne 1969, do vzniku sociáldemokratickej vládnej koalície; nová vláda nepo
važovala samostatný rezort pre vy
hnancov za nutný, čo bol istý akt
dobrej vôle pri začínajúcej “východnej
politike” a snahe nadviazať lepšie
styky s krajinami, odkiaľ nemecké
obyvateľstvo po roku 1945 vysídlili.
Prvé 4 štúdie knihy sa zaoberajú
obdobím od roku 1918, vzniku
weimarskej republiky až do roku
1945, teda do vysídľovacích akcií.
Norbert Krekeler sa zaoberá nemec
kou menšinou v Poľsku a revizionistickou politikou nemeckej ríše do ro
ku 1933. Rudolf Jaworski, docent
univerzity v Tübingen, inak rodák
z Poľska, ročník 1944, sa zaoberá
sudetonemeckou menšinou v Česko
slovensku, počas jeho medzivojnové
ho trvania. Na škodu veci vo svojej
inak bohato dokumentovanej štúdii
nevyužil základné dielo Bohumila
Černého a Jaroslava Césara o politike
nemeckých politických strán v Česko
slovensku v uvedenom období, ktoré
vo dvoch dieloch vyšlo v polovici 60.
rokov.
Editor diela Wolfgang Benz sa
zaoberá germanizačnou politikou

nacistického režimu na obsadených
územiach v rokoch 1939 až 1945. Isto
aj jeho fundovanej štúdii by bolo
na osoh, keby poznal a použil kolek
tívne dielo českých a slovenských
historikov Odboj a revoluce 19381945, ktoré vydal Československý
výbor pre dejiny protifašistického
odboja v Prahe roku 1965.
Pozoruhodná je štúdia KlausaDietmara Henkeho, pracovníka
mníchovského Inštitútu pre novodo
bé dejiny, ktorý na základe bohatej
literatúry, no aj precízneho interpre
tovania archívnych prameňov, aj
anglickej proveniencie, analyzuje
vznik myšlienky odsunu v antifašistic
kej koalícii, kde poukazuje na inicia
tívnu úlohu československého prezi
denta dr. Edvarda Beneša a vychádza
z jeho rozhovorov so Stalinom a
Molotovom v decembri 1943, ktoré sa
zachovali v zápisoch kancelára Smut
ného. Podľa Benza prezident Beneš
už v londýnskom exile roku 1941
požadoval odsunutie 3 a pol milióna
Sudetských Nemcov.
Joseph Henke a Alois Harasko
publikujú 10 záznamov z vyprávania
vyhnaných Nemcov - sú to osobné
zážitky účastníkov exodu, ktoré plas
ticky poukazujú na formy násilia a
brutality, aké sa vtedy vyskytovali.
Ide o dosiaľ neznáme dokumenty zo
Sudetonemeckého archívu v Mnícho
ve a Spolkového archívu v Koblenzi.
Význam týchto záznamov tkvie v
tom, že ich neuvádzajú zbierky doku
mentov o vyhnaní sudetských Nem
cov - tzv. biela kniha - z roku 1952, no
ani zbierka Spolkového ministerstva
pre vyhnancov z roku 1959.
Dokumentárnu výpoveď svedka
má aj stať Bernharda Guttmanna
z konca roku 1945. Guttmann, ročník
1869, londýnsky korešpondent novín
“Frankfurkter Zeitung”, po druhej

svetovej vojne spoluvydavateľ časo
pisu “Die Gegenwart”, zaoberá sa
nemeckým osudom zo širšieho,
európskeho hľadiska. Uverejnená
stať dokumentuje myslenie vtedajších
nemeckých intelektuálov, reagujúcich
na vojenskú porážku, no aj na vyhna
nie miliónov Nemcov.
Podobný význam má aj stať Walte
ra Dirksa a Eugena Kogona o nemecko-poľskom probléme, ktorá bola
uverejnená už v októbri 1947 a vzbu
dila veľký ohlas. Autori sa v nej za
mýšľajú nad budúcim riešením mie
rového vzťahu medzi oboma národmi
a usudzujú, že realizovať ich môžu až
nasledujúce generácie.
Pre nás je najzaujímavejšia štúdia
dr. Evy Schmidtovej-Hartmanovej,
pražskej rodáčky, ročník 1946, histo
ričky, ktorá od roku 1968 žije v Mní
chove. Oproti časti iných autorov
recenzovaného diela má výhodu jazy
kových vedomostí, takže mohla českú
a slovenskú produkciu čítať v originá
le a zaujať k nej meritórne stanovisko.
V úvode sa autorka zaoberá termí
nom “odsunu”, a pokladá ho ako
neadekvátny, ktorý má zakryť vlastný
zmysel násilného vysídlenia sudet
ských a karpatských Nemcov z Česko
slovenska. Kritizuje toto používanie
v súčasnej československej oficiálnej
historiografii ako kamuflujúci pro
striedok, ktorý sa spojuje s termínom
“tragickej nevyhnutnosti” vysídlenia
Nemcov. “Odsun” sugeroval česko
slovenskej spoločnosti taký historický
fakt, ako bola výmena grécko-turec
kého obyvateľstva po prvej svetovej
vojne, pričom šlo o výmenu obyvateľ
stva. Avšak československý “odsun”
v rokoch 1945-1947 nebol žiadnou
výmenou, ale jednostrannou záleži
tosťou vyhnanstva.
Autorka dôkladne rozoberá disku
sie o vysídlení Nemcov, ktoré sa začali
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na československej strane už po vojne
medzi ministrom Jaroslavom Strán
ským a vyslancom Karlom Lysickým,
a ktoré vlastne po vystúpení Danubia a Bohema trvajú dodnes. Roku
1950 generál Prchala v zastúpení Čes
kého národného výboru v Londýne
podpísal tzv. wiesbadenskú dohodu
s predstaviteľmi sudetských Nemcov. .
V tejto dohode sa kritizuje a odmieta
“kolektívna vina” sudetonemeckého
obyvateľstva, jeho vyhnanie a vyslo
vuje sa presvedčenie o mierovom
usporiadaní hlbokého konfliktu, kto
rý po roku 1945 vznikol medzi českým
a nemeckým národom. Treba pripo
menúť, že sudetskí Nemci v auguste
1950 podpísali “Chartu Nemcov,
vyhnaných z vlasti”, v ktorej sa zriekli
myšlienky na pomstu a odplatu za
vyhnanie, no formulovali svoj neza
dateľný nárok “práva na vlasť, ako
Bohom dané základné právo ľud
stva.”
Eva Schmidtová-Hartmannová sa
podrobne zaoberá diskusiou, ktorá o
ľudských právach, teda aj o práve
na domov a vlasť sa viedla v Charte
77. Podrobne analyzuje Tézy o vysíd
lení československých Nemcov, ktoré
vznikli roku 1977 a roku 1978 ich
publikoval Pavel Tigrid v širšom vý
ťahu vo Svědectví v Paíži. Je to vlast
ne poprvé, čo sa nemeckej odbornej
verejnosti prezentuje tento dokument
z historického a vedeckého hľadiska.
Autorka podrobne analyzuje tiežjed
notlivé stanoviská, ktoré sa vyhranili
v diskusii, najmä medzi eurokomunis
tami, kde najednej strane Milan Hübl
odsudzoval tézy ako nevedecký pam
flet a tvrdil, že vysídleme Nemcov bol
pozitívny fakt a na druhej strane Zde
něk Mlynář sa stotožnil s obsahom
téz, odsudzujúcich vyhnanie Nemcov
z Československa na základe “kolek
tívnej viny”.
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Dr. Schmidtová-Hartmannová
cituje Hüblovu vetu o tom, ako Danu
bius nastolil “implicitne zmenu hra
níc”, čím poukazuje na fakt, že v dis
kusii sa presadil politický motív,
ktorý mal poukázať na usilovanie
sudetských Nemcov o skutočnú zme
nu hraníc. Autorka považuje túto
tendenciu za umele vyvolávaný a
režimom živený strach pred územný
mi nárokmi, ktoré by mohli vraj z ne
meckej strany vzniknúť. Preto režim
potláča každú diskusiu o tomto prob
léme, neumožňuje jeho vedecké štú
dium. Takto vlastne z českej strany o
vysídlení Nemcov z Československa
vzniklo iba jediné dielo, a to mono
grafia Radomíra Lužu: The Transfer
of the Sudeten Germans, ktorá vyšla
roku 1964 v New Yorku. Avšak aj
napriek tomu, že Luža ako americký
univerzitný profesor stojí na protiko
munistickom stanovisku, so súčas
ným režimom sa stotožňuje na ospra
vedlnení a zdôvodnení vysídlenia
Nemcov ako právne a štátne dôležité
ho a správneho aktu.
Aj napriek svojej stručnosti - ide o
14 stránok - štúdia dr. SchmidtovejHartmannovej je serióznym príspev
kom do trvajúcej diskusie o sudetone
meckom probléme medzi českoslo
venskými historikmi a ich sudetonemeckými kolegami.
Zložitou problematikou včlenenia
utečencov a vyhnancov do nemeckej
spoločnosti v rokoch 1945 až 1950 sa
zaoberá štúdia Franza J. Bauera,
vedeckého asistenta na univerzite
v Rezne. Ukazuje, ako príchodom
týchto ľudí počet nemeckého obyva
teľstva z roku 1946, keď utečenci a vy
hnanci tvorili už 13,1 percent, stúpol
do ďalšieho sčítania ľudu roku 1950
na 16,5 percent. Autor na bavorskom
príklade ukazuje, ako sa príchodom
najmä sudetských Nemcov zvýšila

industralizácia krajiny, kam tito
priniesli svoje schopnosti a zručnosť
v sklárskom, keramickom, textilnom
priemysle a založili 5 miest. Sudetskí
Nemci sa právom považujú v Bavor
sku za tzv. “štvrtý stav”. Včlenením
utečencov a vyhnancov do života
Baden-Wittenberska sa zaoberá štú
dia Falka Wiesemanna, pracovníka
düsseldorfskej univerzity.
Dielo o vyhnaní Nemcov zo stred
nej a východnej Európy, o jeho príči
nách, priebehu a následkoch je pozi
tívnym vkladom do objasnenia zloži
tej problematiky a pomáha serióznou
cestou vytvárať podmienky k budúce
mu riešeniu nemeckej otázky v stred
nej Európe mierovou cestou.
-jmk-

Film bez kamery
V. Valenta a V. Škutina: Presilovka.
Předloha filmového scénáře o zločinu
na československých hokejistech,
Edition, Curych 1986

Dva roky po komunistickém puči
bylo národní hokejové mužstvo Čes
koslovenska, které předtím získalo
titul mistrů světa a Evropy, postaveno
před soud pro pokus “nezákonného”
opuštění republiky. Tresty byly dras
tické: hlavní obžalovaní dostali 10 až
15 let, ostatní vyšli s mírnější sazbou.
Těžké trauma, které rozsudek způso
bil, nezasáhlo jen sportovní svět; ce
lému národu se tu demonstrovala po
litická moc v plné brutalitě, která dá
vala tušit, co přijde v nej bližší budouc
nosti.
Třebaže od této události uplynula
už více než tři desetiletí, vydává i dnes
tento dramatický příběh hokejistů
tvrdé svědectví o atmosféře začínají
cích “padesátých let”. V. Valenta a
V. Škutina se tohoto námětu zmocnili
po svém filmařském naturelu a napsa

li živý, dramaticky vyhrocený scénář,
o který projevil zájem kanadský pro
ducent. V přípravném stadiu natáčení
byla však práce přerušena; americký
distributor, pro něhož sovětský blok
je dobrým odbytištěm, se námětu na
konec zalekl. A tak z filmu zbyl jen ten
detektivně napínavý scénář, který
autoři vydali jako útlou knížečku pod
názvem “Přesilovka”. Je to napsáno
úsporně, bez literárních ambic a kolo
ritu, hlavním stavivem je přímá řeč,
strohý popis situace a pohyb lidí, slov
myšlenek a citů v ní. Čtenář, který si
musí pomoci vlastní imaginací k do
kreslení scén, je vtahován každou
stránkou více do dramatu rezonancí
vlastních osudů a konfrontací. Vzniká
tak silný zážitek z díla, které nebylo
režií, herci, kamerou vlastně nikdy
završeno, ale které přesto vydává své
svědectví o zločinu na českosloven
ských hokejistech s nezmenšenou pů
sobivostí.
-vv-

Jaroslav Vejvoda:
Zelené víno
68 Publishers, Toronto, 1986, 255 s.,
cena 10,25 dolarů

Na konci knihy čteme: “Odehrává
se v Evropě, převážně ve Švýcarsku,
od vánoc 1980 do vánoc následujícího
roku. Dopsáno v Curychu, o dva roky
později.” Vejvoda ví, že exilový autor,
který žije už pomalu dvacet let v cizi
ně, se sotva může odvážit napsat ro
mán o životě v dnešním Českosloven
sku. Zbývají tedy jen tři cesty: psát o
životě ve vlasti před srpnem 1968, vy
hnout se československé problematice
nebo psát o českém exilu naší doby.
Autor zvolil třetí možnost, ostatně
nikoli poprvé. Ve Švýcarsku žije po
četná tzv. posrpnová emigrace, při
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čemž v Curychu je zastoupena snad
nejpočetněji. Vejvoda má tedy český
exilový mikrokosmos málem před
okny svého bytu a tyto reálie, často
nepříliš vábné, se do knihy dostaly ve
velmi sytých barvách. Kundera,
Škvorecký, Vejvoda a několik dalších
exilových autorů zanechají trvalé svě
dectví o Češích, které z domova vy
hnala okupace ze srpna 1968. Žádný
sentimentální “růžový palouček” na
nás z jejich knih nevyhlédne. To
proto, že v naší době žádný nebyl (a
dost možná, že tak úplně nebyl ani
v době Komenského). Všichni Češi
ve Švýcarsku samozřejmě nevypadají
tak jako Vejvodova tříčlenná rodinka.
Přiznejme si však, že podobných
emigrantů zná každý z nás hodně, a to
nejen ve Švýcarsku. Rychlé odnárodňování dětí posrpnových emigrantů je
ostatně smutná, málem všeobecná
skutečnost.
Kdyby Vejvoda chtěl napsat knihu,
které by se starodávným označením
dalo říkat “obrázek ze života”, pak by
jeho román měl jen dokumentární
hodnotu. Jenže autor několikrát do
kázal, že má velké fabulační nadání.
K tomu přistupují značné zkušenosti
ze scénáristické práce, takže smysl pro
dramatické zvraty si přinesl přinej
menším zčásti z praktické činnosti
při natáčení filmů. “Zelené víno” se
však hlásí nejen k žánru, který stojí
v sousedství tzv. filmové povídky či
novely (scénář je vlastně už napůl ho
tový), nýbrž rozdělením na kapitoly
nazvané od prosince do prosince po
dle jednotlivých měsíců - a zároveň
rozdělením do čtyř ročních období dává čtenářům na vybranou různé
možnosti interpretace. Moderní “Rok
na vsi” postavil dílo bratří Mrštíků
jaksi na hlavu. “Ves” je v tomto přípa
dě Curych, přičemž švýcarská realita
se líčí ještě bezohledněji než moravská
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realita v naturalistickém románu z do
by před osmdesáti lety. Idyla se u
Mrštíků nevyskytovala -au Vejvody
se nemůže objevit ani její stín.
Autor rád experimentuje. Začíná to
už prací se slovesem. Střídají se
v rychlém sledu pasáže psané v pří
tomném čase s úryvky, kde se příběh
vypráví v čase minulém. K tomu se
žongluje sě slovesným videm. Takže
je třeba mít už předem soucit s překla
datelem, například do němčiny.
Obecná čeština dialogů často přechází
do pražského podřečí a někdy i
do slangu. Syn Karel už vyrostl ve
Švýcarsku a tak češtinu láme a mísí ji
se švýcarskou němčinou. To ovšem
není jen fakt ze života nové generace
exilu, nýbrž i důmyslně používaný
kompoziční prvek. Neobyčejně dlou
há souvětí (někdy na osm řádků i víc)
se střídají s holými větami. Tím se vy
tváří cílevědomá architektura textu.
Na textuje skutečně znát, že si s ním
autor vyhrál. Zdánlivě lehký proud
vyprávění je ve skutečnosti výsledkem
tvrdého kompozičního úsilí. To se
zjistí už analýzou dvou tří stránek.
Přitom se Vejvoda s úspěchem snaží,
aby čtenář měl neustále pocit, že čte
právě Vejvodu a nikoli napodobené
ho Hrabala, Párala, Škvoreckého
nebo Kunderu. Napětí mezi spisov
nou češtinou auktoriálního vyprávění
a různými druhy preparovaného ja
zykového materiálu v dialozích se
autorovi nepodařilo vždy dodržet někdy mu spisovná čeština (dokonce
v hyperkorektní formě) prosákla
do dialogu, např. na s. 180: “Volají
mne do Bernu . . . Musíte to oslavit
beze mne .. .’’(Několik chyb vjednom
polsky vedeném hovoru se ovšem ne
slavistovi promine.).
“Zelené víno” je zdařile provedený
experiment, který dovede udržet čte
náře v napětí. S úlevou si oddechne

me, že autor nezamíchal do vyprávění
dnes už málem povinné scény z oblasti
sexu. Vejvoda sije vědom, že skutečný
spisovatel se pozná především podle
toho, jak zachází s jazykovým mate
riálem. A Vejvoda tuto práci ovládá.
Vnesl do naší prózy osobitou notu.
Bylo by škoda, kdyby v nastoupené
cestě nepokračoval.
Antonín Měšťan

Studnice vznešeného
Jan Čep: Etudy pro paní J., Edice
Arkýř, Mnichov 1986
Sedmnáct etud, z nichž žádná nemá
více než dvě a půl malé stránky a nejkratší, závěrečná, jen dvanáct řádek,
bylo napsáno básníkem v rozmezí té
měř tří let 1929-1931. Je to nevšední
zamyšlení nad úzkostmi a radostmi
života, nad sny, touhami i hořkými
zklamáními, nad smyslem samoty i
láskyplného splynutí, nad setkáními
i rozchody; zamyšlení, které “lisuje i
z hroznů tohoto času, plného proti
venství a sebezapírání, víno sladké
moudrosti a nesobecké lásky”. Březinovská próza, chtělo by se říci, ale
oblejší, milosrdnější, nehřmotná a
utěšující jako modlitba, jíž sc podobá
i svými refrény utíkajícími se k Bohu.
Chvějivá zpověď katolického básníka
vyjádřená v dopisech drahému člově
ku. Do tisku ji ještě připravil zemřelý
Bedřich Fučík; vydavatel ji proložil
výmluvnými ilustracemi Jaroslava
Hovadíka.
Jako by nám tato edice textu starší
ho půl století chtěla připomenout,
jak vysoká byla tenkrát poetická úro
veň a jak hluboká myšlenková náplň
naší literatury. Jak mnoho dimenzí
skrývalo v sobě každé slovo, každá
věta. Jak bohatá byla studnice řeči,
z níž básník dovedl nabírat plnými

dlaněmi, aniž přitom zakalil její čisto
tu neopatrným dotykem hlubinných
sedlin.
Škoda, že literární ankety za rok
1986 jsou už uzavřeny. Rád bych ji
označil za jednu z nejhezčích, které
nám minulý rok dal. Karel Hrubý

Aby se nezapomínalo
Jan Filípek, The Shadow of the
Gallows, Palm Springs 1985,
Cena 17 dolarů.
Dobrou vlastností zdravého orga
nismu je, že rychle zapomíná na všech
ny přestálé bolesti. Proto také většina
nadlidských zkoušek jen nerada vrací.
Ze světa se tak ztrácí kus historické
zkušenosti a jeho zraňující kanty se
otupují, lidé i dějiny dostávají přívě
tivější tvář než byla ta skutečná. Vy
tváří se iluze falešného světa.
To bylo patrně stimulem Janu Filípkovi k tomu, aby se vrátil k svým
zážitkům z války a z poválečných let
a vypsal svou zkušenost sc světem
diktatur, nacistické i komunistické,
od roku 1940, kdy jako spolupracov
ník ministra L. Feierabenda se dostá
vá do konfliktu s gestapem. Jen zázra
kem unikl smrti a přežil nacistickou
hrůzovládu ve vězení. Konfrontován
brzy po válce s novou diktaturou,
odchází do exilu, kde jeho život dostá
vá úsměvnější tvář. A přece cítí i
po čtyřiceti letech potřebu vydat svě
dectví o době hrůzy a o lidech, kteří ji
dovedli přemáhat. Je to hutné, nepři
krášlující vyprávění strohou angličti
nou, které nepředstírá ani literární ani
historicko-grafickou ctižádost; které
těch, kdo se zotavili z traumatu nacis
tických nebo komunistických kon
centráků, se ve svých vzpomínkách
k těmto obdobím hlubokého utrpení a
však dovede čtenáře vrátit do doby,
která by neměla být zapomenuta . . .
V. Adam
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Oslava desátého jubilea Charty 77 v Norsku
Ve dnech 28. až 30. ledna 1987 se v norském Oslo konaly u příležitosti
desátého výročí vzniku Charty 77 politické a kulturní akce. Norský PEN
klub pozval k přednášce Pavla Tigrida. V Národním divadle v Oslo se
konal slavnostní večer na počest Charty 77. Promluvili na něm bývalý
ministerský předseda Kare Willoch a ministr zahraničí Knut Frydenlund.
Norští umělci zpívali písně Karla Kryla a Jaroslava Hutky, hráli aktovku
Václava Havla "Omyl” a recitovali básně Jaroslava Seiferta. Zazněly
skladby Dvořákovy a Fibichovy. V radnici města Oslo se konala vernisáž
politických karikatur Oldřicha Jelínka, Jana Kristoforiho, Ivana Steigera, Pavla Taussiga a Karla Trinkewitze. Zahájil ji bývalý ministr obrany
Stoltenberg. Norský tisk a televize o návštěvě českých hostí a jejich akcích
informovali. Zájmu o československou problematiku v Oslo značně přispí
vá činnost českých umělců-emigrantů, kteří si v Norsku získali dobré
jméno.
-witz-

Autorům PROMĚN
Příspěvky posílejte na adresu redakce (Karel Hrubý, Thiersteinerrain 90,
CH-4059 Basel, Switzerland; anebo redaktorovi slovenských čísel:
Jozef Špetko, Rotdorn weg 10, D-8011 Kirchheim, Germany) na formá
tu A4 psáno obřádek, tj. 28-30 řádek na stránku. Posílejte pokud možno
originál strojopisu, fotokopie jen dobré kvality. Rukopisné vsuvky a
opravy pište čitelně.
U každého článku uvádějte vedle jména i svůj pracovní obor, odborné
pracoviště, případně stručnou charakteristiku své činnosti a adresu.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Podepsané články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.
Články autorů žijících v Československu jsou otiskovány bez jejich vě
domí a souhlasu.
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Autoři statí tohoto čísla
Václav Benda,
matematik a filosof. Žije v Praze.

J. W. Brügel († 1986),
odborník na mezinárodní právo a současnou historii.
Jiří Hájek,
bývalý ministr zahraničí, publikuje v oboru mezinárodních vztahů.
Žije v Praze.

Václav Havel,
dramatik, spisovatel. Žije v Praze.

Ladislav Hejdánek,
filosof. Žije v Praze.

Karel Hrubý,
sociolog CIBA-GEIGY International v Basileji. Redaktor Proměn.
Ivan Jirous,
hudební teoretik a esejista. Žije v Praze.

Jaroslav Krejčí,
profesor emeritus univerzity v Lancesteru, Velká Británie.
Antonín Kropáček,
divadelní teoretik. Žije v Československu.

Martin Kvetko,
slovenský politik. Žije v USA.
Mojmír Povolný,
profesor sociálních věd na univerzitě v Appletonu, USA.

Susanne Roth,
literární teoretička. Překladatelka české literatury (Hrabal, Kundera).

Josef Škvorecký,
spisovatel. Žije v Torontu.
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