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Půl století bez T.G.M.
Před padesáti lety, 14. září 1937, přišlo to dlouho obávané kalné ráno...
Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel Československé republiky a její
první prezident, učitel, buřič, filosof a politik zemřel v požehnaném věku
87 let.
Pro většinu tehdejšího obyvatelstva Československa odcházel muž, kte
rý dovedl několika pokolením dát program, poslání, a který se pro ně stal
garantem hodnot, jež vyzdvihují člověka z mravního, politického i sociál
ního pokoření k plné lidské důstojnosti. Odcházel člověk, který dovedl
zápasit, dovedl vést, dovedl brát na sebe odpovědnost a tíhu rozhodování—
ale přede vším a nad vším: člověk, který učil myslet a žít v pravdě. Mravní a
intelektuální velikán, jakých měla tato země ve středu Evropyjen poskrov
nu. O to silněji se vryl do srdcí i myslí Čechů a Slováků, o to větší byl res
pekt světa k jeho osobnosti a dílu.
Zanechával za sebou hlubokou brázdu: dal národu perspektivu a vědomí
smysluplného úkolu, jímž i malý český národ může plnit velké poslání
v historii lidstva. Osvobozoval od předsudků a pověr, které tlačily veřejný
život a jeho morálku do primitivismu a přízemnosti. Vedl a dokončil zápas
o obnovu národního státu a léta jeho politického vůdcovství se stala syno
nymem pokrokové sociální i politické demokracie uprostřed autoritativ
ních a fašismu nakloněných režimů střední Evropy. Ale především: učil
myslet v dimenzích civilizačních a vyzvedl mravní měřítka, jimiž se určuje
hodnota člověka.
Rok po Masarykově smrti, v drsné atmosféře přicházejícího Mnichova,
napsal o něm jiný filosof, Jan Patočka, v Kritickém měsíčníku:
“Masaryk by měl být životním problémem každého myslícího Če
cha. Nesmíme ustat o něm přemýšlet ani v této nepříznivé době. Ipro
ty z nás, kteříjdeme jinými cestami v abstraktním fdosofování, vždy
bude platit tento typ bojovného vzdělance, který dovedl myšlenky
brát za slovo, jemuž myšlení a život bylo totéž.”

Nebyl milován a obdivován všemi. Byli odpůrci, byli nepřátelé—byly
také chyby, jež byly právem kritizovány a bylo ovšem dost i těch, kteří
v něm viděli hlavní překážku realizace alternativních politických, sociál
ních i kulturních představ. Ve státě, jemuž vtiskl svou osobní pečeť, se ne
podařilo vyřešit národnostníproblém, a brzy po jeho smrti se měla ukázat i
slabost spojenectví, na kterých důvěřivě stavěl. Některé děsil svými sym
patiemi k socialismu, jiným byly nesrozumitelné náboženské motivy jeho
jednání. Jeho filosofie dějin byla shledávána svévolnou manipulací, jindy
byl zase napadán pro domnělé liberální měšťáctví či pro svůj odpor k falzi
fikátorství, k antisemitismu, k prázdným heslům, nebo k revolučnímu
romantismu a bolševismu. Ale každý z jeho kritiků a odpůrců poznával, že
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tu má co činit s člověkem uceleným, mravně i myšlenkově fundovaným,
který stojí za svými názory a činy do všech důsledků.
Málokdo dovedl tak důkladně a komplexně identifikovat problémy, jež
je třeba v životě národa i jednotlivce neustále řešit. Jan Patočka to ve zmí
něném článku výstižně charakterizoval:
“Jeho duševní práce není tak jednoduchá, aby se dala vyjádřit ob
vyklými osvícenskýmiformulemi, které jsou u Masaryka pohnutka
mi a předpokladem, avšak nikoli školskými tézemi, jimiž by se plně
vyčerpávalo jeho myšlení. Masaryk jest zcela nový typ myslitele,
pro jaký není vlastně klišé v dějinách myšlení. Jeho genialita záleží
ne snad v propagaci hlavních osvícenských myšlenek, nýbrž přede
vším v jeho originální tématice a v jeho postřezích, které jsou sui
generis: zůstávají vždyjen postřehy, nemajíformu tézí. Na tyto šlehy
myšlenek, jimiž je přeplněna Sebevražda, Moderní člověk a nábo
ženství, Sociální otázka a nejlepší vzpomínkové dílo světové litera
tury Světová revoluce, se často zapomíná. A přece jimi často Masaryk
ukazoval jakoby jasnovidně do nejtajnější podstaty věcí.”

Proto v závěru článku Patočka apeluje, abychom si neulehčovali studium
jeho díla. “Interpretace jeho myšlení nesmí ustrnout, musí se stát stálým
českým filosofickým problémem.”
Půl století zkušeností, jichž se nám dostalo po jeho smrti, nás naučilo
hodnotit některé jeho názory, postoje a činy kritičtěji, věcněji, bez obdiv
ného opojení, k němuž sváděla legenda pěstovaná některými kruhy I. re
publiky.
Brzy po válce píše Jan Patočka o Masarykovi znovu. V článku “Masa
ryk a naše dnešní otázky” (Křesťanská revue, 1946, čís. 2, str. 35-38) říká:
“Masarykovo jméno má dnes jiný zvuk než za první republiky.
Osvobodilo se od oficiálnosti a nánosu liberálních banalit, které mu
přičítala dobře míněná bezmyšlenkovost. Byly chvíle, kdy si bylo
nutno klást otázku, zdali je zde ještě živá síla. Dnes samozřejmě se
cítí, že jest, a třebaže málokdo dovede formulovat ve vší hloubce,
jaká to je síla, ví celá naše společnost, že s tímto jménem jsou spojeny
naše otázky rozhodující. Kam povede další cesta, pozná se podle
stanoviska k Masarykovi. Neboť idea celého našeho státního života
dosavadního byla v podstatě Masarykova, ať skutečnost za níjakko
li pokulhávala, a tato idea přes všechny lidské slabosti a nepochopení
skutečnost spoluurčovala. Mluví se dnes často o korekturách Masa
ryka: i tato řeč svědčí o tom, že si sami mluvčí nedovedou ani předsta
vit další život bez organického svazku s ním, bez skutečného “pře
konání”, jež se děje vždy jen prohloubením. Na druhé straně myšlen
ka rozluky sama obsahuje určitou vzdálenost; jsme jistě dnes od Ma
saryka fakticky již nějak vzdáleni, ať už tento interval posuzujeme
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kladně či záporně, a musíme o tom přemýšlet. Naše přemýšlení bude
ovšem mít jen tehdy plnou váhu, když bude neseno stejnou vůlí
ke kritice Masaryka jako k sebekritice. ”
Některé aspekty tohoto oboustranně kritického procesu byly později
zpracovány četnými autory, mezi nimiž měl Patočka přední místo. Byly
také zčásti zachyceny ve dvou sbornících, které byly vydány u příležitosti
130. výročí Masarykova narození v exilu i doma: SVU vydala anglický
sborník “T. G. MasarykinPerspective. CommentsandCriticism.”Edited
by Milíč Čapek and Karel Hrubý, 1981 (část byla česky otištěna v Promě
nách, roč. 17, čís. 4, 1980—byly to přednášky z evropské konference SVU
v Interlaken), v Praze pak vyšel čtyřdílný samizdatový sborník “T. G. Ma
saryk a naše současnost” v redakci Milana Machovce, Petra Pitharta a
Josefa Dubského věnovaný "největšímu mysliteli české modernosti a nosi
teli ideálu naší národní suverenity” {1980\
V tomto čísle Proměn nám nejde o hodnocení Masaryka či jeho díla.
Chceme jen u příležitosti padesátého výročí jeho smrti znovu upozornit
na myšlenkový dluh, který vůči němu máme. Z prací, které se masarykov
ské tématice věnují, přinášíme alespoň několik studií. K. Schuhmann tu
seznamuje se vztahem mezi Masarykem a filosofem Edmundem Husserlem, dvěma evropskými velikány, které spojovalo pouto přátelství od stu
dijních let. K. Hrubý sleduje polaritu názorů Masaryka a Fr. Nietzsche,
která zejména v druhé polovině tohoto století vybízí k novému zamyšlení.
Ivan Pfaffjde po stopách Masarykova pobytu a jeho práce ve Švýcarsku
za první světové války. Ján Mlynářík se zabývá vlivem i kritikou T. G. Ma
saryka na Slovensku, jak se vyvíjely od konce 19. století až po dnešek.
A. van den Beld věnuje pozornost problému násilí v Masarykově diskusi
s omladináři. Bez vztahu k Masarykovi není ani historická studie W. Eberharda o Denisově koncepci českých dějin, která má mnoho společných
rysů s pojetím Masarykovým; za I. světové války se úsilí obou mužů spojo
valo k stejnému cíli, jímž bylo znovuzískánípolitické svobody a samostat
nosti pro Čechy a Slováky.
Otázky, které kladl Masaryk, jsou dodnes i našimi otázkami. Při jejich
promýšlení a řešení se nevyhneme důkladnějšímu studiu spisů a díla T. G.
Masaryka. Trvalost tohoto odkazu svědčí o jeho velikosti nejvýmluvněji.
Karel Hrubý
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Masarykova růže
Jaroslav Seifert

Na klín jen čapku, růži na kabát,
tak vyjde z brány, ale růže jiné
žárlí dnes na tu, jež s ním půjde spát
a vůní vadnouc, na srdci mu zhyne.

Na lemu silnic stojí cestáři
— v půl písně ustal náhle kolovrátek
u hromad štěrku; jednu na tváři
a v druhé ruce kostkovaný šátek.
Ať pláčou ženy v koutku kuchyně
nad svými hrnky, ale copak muži!
Už jede mrtvý. Čapku na klíně
a na svém srdci polozvadlou růži.
Květina lásky, míval ji tak rád,
když chodil k hrobu, když se vracel domů,
ten moudrý vladař žezlem růže vlád,
ve chvíli smrti z ruky vypadlo mu.
Právo lidu 16.9.1937
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Husserl a Masaryk1
Karl Schuhman, Utrecht

O svém vztahu k Masarykovi nezanechal Husserl žádnou podrobnou
zprávu. Vasil K. Škrach, Masarykův literární sekretář, ho sice prosil do
pisem z 31. ledna 1930 o písemný záznam jeho vzpomínek pro připravovaný
sborník k Masarykovým osmdesátinám,2 ale tak jako nedošlo k tomuto
českému sborníku, nedošlo ani k napsání Husserlových vzpomínek. Jako
pramen k zachycení Husserlova vztahu k Masarykovi musí tedy posloužit
především vzájemná korespondence obou mužů,3 jejich dopisy,4 jakož i
příslušné, otištěné i neotištěné dokumenty a poznámky.
1. Lipský rok
Edmund Husserl, narozený 1859 v Prostějově na Moravě, přišel na
podzim 1876 na univerzitu do Lipska, aby tam studoval především
astronomii. Kromě toho chtěl také navštěvovat některé filosofické
přednášky, aby rozšířil své všeobecné vzdělání. Rovněž na podzim 1876
přišel do Lipska i Masaryk, který zakončil svá studia ve Vídni doktorá
tem filosofie a provázel nyní jako soukromý vychovatel svého chráněn
ce do Lipska. Chtěl však ovšem také — na radu svého učitele Franze
Brentana — vysondovat možnost své habilitace na lipské univerzitě.5
Ačkoli Masaryk se v Lipsku zabýval především teologií, kdežto Hus
serl přírodními vědami, setkali se oba moravští krajané brzy. Ještě 14.
března 1929 vzpomíná Masaryk v dopise Husserlovi, “jak jsme u Zöllnera, Wundta etc. sedávali spolu v lavici a zapisovali přednášky”. Jo
hann Zöllner přednášel v zimě 1876/77 o Platonovi a srovnával Plato
novo učení o ideálech s Kantovou věcí o sobě a Schopenhauerovou vůlí.
Zöllnerův hlavní obor byla astronomie, takže není divu, že Husserl se o
tyto filosofické přednášky také zajímal. Wilhelm Wundt přednášel
tehdy o historii přírodních věd v jejím vztahu k filosofii od doby Franci
se Bacona; rovněž téma, které Husserla jistě zajímalo. Množství filoso
ficko-historických myšlenek, přednesených v obou těchto přednáškách,
přimělo patrně začátečníka Husserla, aby hledal pomoc u Masaryka,
který byl s těmito otázkami dobře seznámen.
Husserl se setkával s Masarykem jednak na přednáškách, jednak ve
filosofickém spolku sdružujícím studenty a soukromé docenty, který
byl pod vlivem pozitivisty Richarda Avenaria. A byl to asi právě Masa
ryk se svým sklonem k pozitivismu, který tam s sebou Husserla přivedl.
Také s jiným pozitivistou, Carlem Göringem, se Masaryk a Husserl
stýkali velmi často. Důvodem k tomu byly ovšem nejenom Masarykovy
zájmy, ale především okolnost, že Göringova matka měla v Lipsku stu
dentský domov, ve kterém bydlel Masaryk se svým chovancem. Husserl
tam jistě Masaryka často navštěvoval. V každém případě se Husserl a
o devět let starší Masaryk stali brzy přáteli. Když Masaryk pak po roce
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opouštěl Lipsko, zanechal mu svůj “Stehpult” a prosil ho, aby si jej
u Göringů vyzvedl.
Co Masaryka a Husserla sbližovalo, byla vedle jejich filosofických
zájmů také okolnost, že oba pocházeli z Moravy: oba byli rakouskými
občany, kteří byli na studiích v Saském království. Připojili se tedy
k “rakouskému” studentskému sdružení; pozoruhodné ovšem je, že
v tomto sdružení byli Sasové ze Sedmihradska, kdežto oni oba pocháze
li z docela jiné končiny tehdejšího císařství. Důvodem k tomu byla zře
j ě okolnost, že mezi Sedmihradskými byli převáženě teologové. A pro
m
tože Masaryk studoval také teologii, byl to i v tomto případě zřejmě on,
který tam Husserla uvedl.
To všechno nasvědčuje tomu, že Husserl a Masaryk se setkávali zřej
mě velmi často a při nejrůznějších příležitostech. Toto úzké přátelství
trvalo i tehdy, když Masaryk byl v letním semestru 1877 téměř neustále
nemocen. Aby se zotavil, doporučili mu lékaři každodenní procházky,
při kterých ho Husserl alespoň příležitostně provázíval. V každém pří
padě psal Masaryk 1. ledna 1902 Husserlovi, že si rád vzpomíná “na na
še rozhovory a procházky” v Lipsku.

2. Tři vídeňské semestry
V srpnu 1877 se Masaryk vrátil do Vídně a v roce 1879 se tam habili
toval. Husserl naproti tomu zůstal v zimním semestru 1877/78 ještě
v Lipsku, přešel pak ale na šest semestrů až do konce zimy 1880/81
do Berlína, aby tam studoval jako hlavní obor matematiku místo dosa
vadní astronomie. Tři a půl roku byli tedy přátelé od sebe odloučeni.
Husserl se soustředil na matematické otázky, zatímco Masaryk obrátil
svůj zájem k sociální filosofii. Čtyři Masarykovy dopisy Husserlovi
z tohoto období však svědčí o tom, že oba mladí akademici měli mnoho
společných námětů k zamyšlení. Dokládá to především Masarykův
dopis z 20. ledna 1878, v kterém rozebírá poměr empirické indukce k ma
tematické dedukci. Spolu s Humem vychází Masaryk z předpokladu, že
zkušenost může navodit jen subjektivní přesvědčení. Ostatně už v Lip
sku upozorňoval Masaryk Husserla opakovaně na Huma.7 Na rozdíl
od Huma neupadá však Masaryk proto do skepticismu ke všemu ob
jektivnímu, neboť to by znamenalo podceňovat poznávací schopnost
matematiky. Počet pravděpodobnosti umožňuje podle Masaryka právě
tak spolehlivou fyziku jako empirickou sociální vědu. On sám, píše,
právě používá počtu pravděpodobnosti “ve své knize o sebevraždě —
tam tedy, kde byste to nejméně očekával.”
Tato kniha vyšla ve Vídni roku 1881.8 V létě téhož roku přišel na tam
ní univerzitu také Husserl, aby na přání svého otce ukončil svá studia
v Rakousku; v lednu 1883 pak tu promoval na téma o počtu s proměn
nými (Variations-rechnung). Masaryk ovšem v té době už Vídeň opět
8

opustil, protože byl na podzim roku 1882 povolán na novou českou uni
verzitu do Prahy.
Husserl a Masaryk — první student, druhý soukromý docent — byli
tedy spolu ve Vídni tři semestry. Husserl byl tehdy častým Masaryko
vým hostem v jeho vídeňském bytě. Ještě v roce 1936 potvrdil Husserl,
že také tehdy měl Masaryk na něho “velký vliv”. Především je třeba
poukázat na to, že již v Lipsku Masaryk upozorňoval Husserla “s nad
šením na Franze Brentana”.9 Ale až do své promoce nenašel Husserl
čas této rady následovat; také Masaryk sám se v té době částečně od
Brentana odklonil. Jisté však je, že když se Husserl stal v zimě 1884/85
Brentanovým posluchačem a žákem (po dalším semestru v Berlíně a po
roce vojenské služby) učinil tak na Masarykovo doporučení.10 Bez
Masaryka — to je třeba zdůraznit — těžko by se byl Husserl stal filoso
fem, natož zakladatelem fenomenologie.

3. Husserl jako profesor
V Praze uveřejnil Masaryk nejdříve překlad z Huma11 a Základy
konkrétní logiky.12 Husserl pak se stal soukromým docentem v Halle
a publikoval tam r. 1891 svoji Filosofii aritmetiky.13 V létě 1900 praco
val v rodném Prostějově na druhém svazku Logische Untersuchungen.
Na zpáteční cestě do Halle se stavil v Praze, aby navštívil Masaryka, ale
nezastihl ho. Roku 1901, když se stal profesorem v Göttingen, poslal
Masarykovi v prosinci exemplář Logische Untersuchungen s obsáhlým
průvodním dopisem. Byl to po téměř dvanácti letech zase první kontakt
mezi přáteli, který stojí za zmínku. Masaryk odpověděl “svému milému
příteli” na Nový rok 1902 a prosil ho, aby mu příležitostně sdělil též
něco o “humana et humaniora”; k tomu však nedošlo. Masaryk poslal
Husserlovi také svoji knížečku Ideály humanitní:14 není ovšem vylou
čeno, že Husserl svého přítele přece jen navštívil v prosinci 1908.15
Teprve počátkem dvacátých let došlo k další výměně dopisů mezi
Husserlem a Masarykem. 3. října 1921 obrátil se Husserl, který byl od
r. 1916 profesorem ve Freiburgu/Breisgau, na Masaryka jakožto hlavu
státu se žádostí o pomoc pro svého švagra z Prostějova, kterému byla
rozhodnutím finančního úřadu v Brně odňata prodejna tabáku a tím i
možnost obživy. Po přezkoušení případu následovalo však odmítavé
rozhodnutí. 24. prosince 1921 poděkoval Husserl prezidentovi za jeho
námahu, ujistil ho o pravdivosti svých předchozích údajů a informoval
ho o svých filosofických snahách. Masaryk odpověděl 12. února 1922
“v duchu starého přátelství”, na což pak Husserl napsal 2. března 1922
dlouhý děkovný dopis. V něm popisuje stav filosofie v poválečném Ně
mecku s jeho sklonem k mysticismu a “Weltanschauung” místo přesné
vědeckosti; kromě toho píše o svých přípravných pracích k přednáškám,
ke kterým byl pozván do Londýna na červen t.r. Masarykovu přání,
aby ho navštívil v Praze, nemohl proto tehdy vyhovět.
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4. Masarykův sborník
8. dubna 1929 slavil Husserl ve Freiburgu sedmdesáté narozeniny;
rok předtím odešel z univerzity jako profesor emeritus. Tentokrát to byl
Masaryk, který se ujal iniciativy a již 14. března napsal sice krátký, ale
velice srdečný blahopřejný dopis. “Vím, blahopřání je trochu předčas
né,“ píše “ale ve dvou-třech týdnech bych nemohl psát jinak“. Obratem
poslal Husserl starému příteli jeden výtisk své Formální a transcenden
tálni logiky, která právě v létě 1929 vyšla. Náčrt Husserlova věnování
se zachoval, zní: “Th. G. Masarykovi, logikovi, průvodci při mých nej
rannějších filosofických studiích, věnováno s vděčností a co nejuctivě
ji.”16 Označení Masaryka jako logika je zřejmě narážka na jeho Kon
krétní logiku. Je však třeba říci, že Masarykova práce, která obsahuje
především klasifikaci a organizaci rozličných vědních oborů, je daleko
od Husserlova ideálu vysvětlení formálních logických struktur zpětnou
cestou ke konstitující transcendentální subjektivitě. Buď neměl Husserl
obsah Masarykovy práce před očima, anebo úmyslně přehlédl rozdíl
nost obou koncepcí.
V každém případě považoval Husserl Masaryka i nadále za logika.
Když se blížil 7. březen 1930, den Masarykových narozenin, uvolil se
Husserl přispět do německého slavnostního spisu, připravovaného Bo
risem Jakovenkem. Stejně se tehdy zabýval také otázkami logiky; tedy
o důvod více napsat také pro Masaryka logické pojednání. V lednu 1930
načrtl nejeden, ale hned dva rukopisy, které označil jako “Ursprung I“
případně “Ursprung II”.17 První pojednání o logickém původu
(odtud název!) všeobecných pojmů a kategoriálních předmětů vůbec,
druhý o psychologickém původu našich idejí, o pojmech teorie poznání
a univerzální ontologie.
Ale jako již často předtím, nepodařilo se ani tentokrát Husserlovi
upravit krátký souhrn pro tisk — a tak nakonec vyšel sborník bez jeho
příspěvku. Ve svém blahopřejném dopise k Masarykovým narozeninám
vysvětlil pro to pak své důvody. Každopádně mu Masaryk 10. března
1930 za tento (dnes ztracený) dopis poděkoval, informoval ho o svých
pracovních plánech (Masaryk chtěl kromě jiného vydat nové zpracová
ní Konkrétní logiky) a ujistil ho: “Vzpomínám si, a často, na náš spo
lečný pobyt v Lipsku.” Byl to Masarykův poslední dopis Husserlovi.
Rok nato vyšly Husserlovy Karteziánské meditace, jejichž jeden výtisk
zaslal autor ihned svému příteli z mládí.

5. Masarykovský “Husserlův archiv”?
Během třicátých let měl Husserl několikrát důvod myslit na svoji sta
rou vlast a na Masaryka. Roku 1930 odešel Husserlův asistent Ludwig
Landgrebe na univerzitu do Prahy a stal se tam r. 1935 docentem. Na
proti tomu přišel v roce 1933 z Prahy Jan Patočka na jeden semestr
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do Freiburgu, kde studoval především u Husserla. Roku 1934 založili
pak Emil Utitz a J. B. Kozák Pražský filosofický kroužek (Cerclephilosophique de Prague), spolek filosofů, kteří byli nakloněni Husserlově
fenomenologii. Není proto divu, že jak Patočka tak i Landgrebe hráli
v Kroužku důležitou úlohu. Když se po Hitlerově uchopení moci stáva
lo Husserlovo postavení stále obtížnější, vznikl u jeho pražských přátel
plán, založit v Praze Husserlův archiv, podobný už existujícímu a Masa
rykem podporovanému archivu Brentanovu. V prosinci 1934 vyslal
Kroužek Patočku do Freiburgu, aby jednak pozval Husserla k přednáš
kám do Prahy, a aby také prozkoumal možnost umístit tam Husserlovy
rukopisy. Husserl věnoval tehdy k vánocům mladému Patočkovi “jedi
nečný dar": onen “Stehpult”, který dostal od Masaryka při jeho odcho
du z Lipska a u kterého sám celá léta pracoval.18 Dne 3. ledna 1935,
krátce před Patočkovým návratem, napsal Husserl svůj poslední dopis
Masarykovi a dal jej Patočkovi s sebou, aby jej v Praze osobně předal.
Zatímco v dopise z 24. prosince 1921 oslovil Masaryka slovy “Velectě
ný pane prezidente’’, jmenuje ho tentokrát prostě “Velevážený a milý
příteli”. Husserl pociťoval nutnost vyjádřit tu mimo jiné svou vroucí
naději, že se ještě jednou s Masarykem setká a vyslovil mu svou hlubo
kou vděčnost.
Masaryk byl však už příliš nemocen, aby mohl Patočku osobně
přijmout. Také Husserl, když měl v listopadu 1935 v Praze své proslulé
přednášky, z nichž — jak známo — vzešla jeho poslední práce Krize
evropských věd, nemohl už ke své lítosti Masaryka navštívit a s ním ho
vořit. Ale Masarykův stát se i nadále staral o Husserla v jeho osobně sví
zelné situaci. V lednu 1936 odjel Landgrebe k Husserlovi s pověřením,
nabídnout mu profesuru na německé univerzitě v Praze jakož i přivézt
jeho rukopisy, které tam měly být přepsány a připraveny k vydání.19
Český stát byl tedy nejen ochoten dostat Husserla (a jeho manželku)
z nacistické “Říše”, ale i financovat zřízení pracovního Husserlova
archivu. Ale pro Husserla nebylo z různých důvodů lehké odhodlat se
k tomu, aby Německo opustil. Přesto i nadále vyjednával s Prahou, při
čemž — jak píše 5. května 1936 Felixi Kaufmannovi — spoléhal na to,
že Masaryk “o tom, co je tam pro mne připravováno, je neustále zpra
vován a já snad smím počítat s jeho vřelým zájmem a souhlasem.”
Byla to však především všechny jeho síly vyžadující práce na Krizi,
která nedopřávala Husserlovi ani času ani potřebného klidu k definitiv
nímu a uváženému rozhodnutí. Tomu odpovídá, co napsal 31. prosince
1936 Romanu Ingardenovi: že uplynulý rok byl pro něho “jeden z nej
tvrdších pracovních roků”. “Po oba vánoční týdny,” píše dále, “jsem
poprvé za dlouhá léta nepracoval, nýbrž jen četl všechno možné, mezi ji
nými také hezkou knížku Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem.”20
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V srpnu 1937 pak Husserl onemocněl a v dubnu 1938 zemřel. Masa
ryk ho svou smrtí v září 1937 předešel.
6. Husserlův náboženský obrat
Přehlížíme-li, jak probíhal Husserlův vztah k Masarykovi, zjišťujeme,
že Husserl zůstal svému příteli věrně oddán od prvního semestru na uni
verzitě až do konce svého života, tedy po více než šest desetiletí. S ni
kým jiným nebyl Husserl tak dlouho spřátelen jako s Masarykem.21 Po
třech vídeňských semestrech se ovšem už sotva setkali a také jejich
písemný styk byl podmíněn spíše vnějšími podněty. Kromě toho: Hus
serl byl zakladatelem fenomenologické filosofie, Masaryk naproti tomu
zakladatelem státu. Přihlédneme-li ke způsobu filosofické práce, pak
byl Masaryk podle vlastního vyjádření orientován spíše synteticky
(vzpomeňme jeho koncepce systému věd), naproti tomu Husserl vyni
kal přesností detailů svých analýz.
Přesto by bylo chybou, vidět v Husserlově oddanosti k staršímu kra
janovi a příteli jen důsledek společně prožitých mladých let. Husserl
si byl po celý život vědom toho, že Masaryk na něho měl vliv ve dvojím
důležitém ohledu. Vyjádřil to slovy, která napsal jednak Masarykovi 3.
ledna 1935, kdy “mu děkuje za první a snad nejrozhodnější usměrnění
vývoje mé osobnosti”. A už v dřívějším dopise z 24. prosince 1921
konstatuje, že Masaryk na něho “svým radikálním smyslem pro spra
vedlnost působil snad nejrozhodněji.” Vůbec ve svých dopisech opako
vaně zdůrazňuje, že sleduje ideál přísně vědecké filosofie, jak to odpoví
dá duchu Masarykovu. Těmito dvěma aspekty Masarykova vlivu na
Husserla se chci závěrem zabývat.
Nejdříve je třeba uvést, že mladistvý Husserl, podobně jako většina
Němců na tehdejší Moravě, se stal nevědomky stoupencem ideologie o
nadřazenosti německé kultury. Tady mu Masaryk ihned otevřel oči:
“Především mne rychle vyléčil z falešného, neetického nacionalismu,”
sděluje Husserl 21. srpna 1936 v dopise Jančíkovi.22 Ale Masarykův vliv
sahal mnohem dále. Husserlova rodina, ačkoli podle jména židovská,
byla de facto nábožensky indiferentní. Masaryk naproti tomu byl už ve
lice záhy přesvědčen o nepostradatelnosti náboženského citu pro plný
a zdravý vývoj člověka. Náboženství propůjčuje člověku—jak jednou
řekl — “jako neviditelná vůně květině jeho vlastní hodnotu”.23 Histo
ricky ovšem selhala jak katolická lidová církev tak protestantský indi
vidualismus. Proto žádá Masaryk “nové náboženství”, které by v rámci
protestantismu spojovalo jeho subjektivní vroucnost s pokrokovými
názory vědy a s požadavky moderního sociálního života.24 A proto
nejen že se během svého ročního pobytu v Lipsku zabýval protestant
skou teologií, ale udělal již předtím v Heršpicích navzdory tehdejšímu
katolictví (a indiferentismu) onen nesnadný krok přestupu kprotestan
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ství, ačkoli sám osobně nebyl žádný žhavý obhájce specificky protes
tantských dogmat.25
V Lipsku přivedl Masaryk Husserla do úzkého styku s kroužkem
sedmihradských teologů. Během společného pobytu ve Vídni spolu o
náboženství patrně mluvívali. V každém případě je jisté, že Husserl
tehdy “sleduje Masarykův příklad, pohroužil se do studia Nového zá
kona”,26 který předtím neznal. Ještě 4. září 1919 potvrzuje Husserl
v dopise Arnoldu Metzgerovi “mohutné působení Nového zákona na
231etého mladíka”, kterým tenkrát byl.
Toto působení se projevilo m.j. v tom, že také Husserl — v tom vý
slovně napodobuje Masarykův příklad27 — přestoupil 26. dubna 1886
ve Vídni k protestantství. Pro něho to byl v tehdejší Vídni vzhledem
k jeho původu skoro ještě obtížnější krok, než pro jeho staršího přítele.28
Také Husserlovi význam protestantství tkví ne tak v určitých církevních
obřadech nebo dogmatických ustanoveních, nýbrž v tom, že křesťanská
víra, tak jak se projevuje ve svobodném protestantství, patří k “nejvyšší
formě filosofického a náboženského ducha naší evropské kultury”.29
Stejně jako Masaryk nevidí Husserl v náboženství v první řadě vnitřní
záležitost individua. “Etické náboženství” — u Husserla se opakovaně
vyskytující výraz30 —je daleko více záležitostí intersubjektivní a sociál
ní sféry. Tam slouží k uskutečnění harmonické náplně života jednotliv
ce v rámci pospolitosti. Avšak základem takového života — také vtom
je Husserl s Masarykem zajedno — má být přísně vědecká filosofie.
7. Etický humanismus
Ideál vědecké filosofie spočívá jak u Masaryka tak u Husserla v na
plnění lidského úsilí po úplném vědění (Allwissenheit).31 Tento ideál je
dvojím způsobem spojen s ideálem společenského života řízeného rozu
mem. Jednak je nemožné, aby jedinec odkryl nebo jen zvládl veškeré
vědění. Ideálu vševědění — podle Masaryka — lze dosáhnout či jej
uskutečnit “korporací vědeckých specialistů”32 případně — podle
Husserla — “pracovním společenstvím filosofů”.33 Kromě toho není
toto teoretické vědění samoúčelné. Díky jemu jsme — podle Masaryka
— s to “činorodým zásahem do vývoje lidstva dosáhnout svobody a do
konalosti.”34 “Věda osvobozuje”: to je také u Husserla základní myšlen
ka.35 Takový humanismus je tedy hnací silou jak Masarykova tak
Husserlova myšlení. Oběma je filosofie jen prostředkem — ovšem zcela
nepostradatelným prostředkem — k dosažení vyššího cíle rozumového,
racionálními idejemi řízeného společenského života. Tato základní
shoda u obou myslitelů není náhodná. Jak píše Husserl Jančíkovi, Ma
saryk byl “první, který ve mně vzbudil to etické pojetí světa a života,
které určuje moji filosofii ve všem.” Tím není myšlen jen étos intelek
tální poctivosti ve filosofické práci, nýbrž —jak Husserl napsal Masa
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rykovi 2. března 1922 — také okolnost, “že pravá vědecká filosofie
udává směr posledním a nejvyšším cílům všech teoretických ale i prak
tických snah lidstva.”
V tomto společném zaměření byli Husserl a Masaryk, jak již řečeno,
zajedno. Naproti tomu ve způsobu, jak dali svůj vlastní život do služeb
ideje pravé etické humanity, šli různými cestami. Bylo by dokonce mož
no interpretovat život každého z nich jako žitou kritiku pozice toho
druhého. Něco takového by bylo možno vyčíst z Masarykova dopisu
Husserlovi z 12. února 1922: “Dříve jsem přemýšlel o věcech jako teore
tik, nyní se musím denně, ba každou hodinu rozhodovat jako praktik.
Tam rozum — zde pak rozum plus vůle a city”. Je ovšem sporné, je-li
tím naznačován protiklad či spíše komplementární vztah. Neboť ani
Husserl nebyl intelektuálem, který by se vyhýbal tomu, zaujmout sta
novisko k současným událostem ve jménu vědy sub specie aeternitatis,
ani Masaryk nebyl mužem činu, který by se bez přemýšlení vyčerpával
v denní politické práci. Stejně tak ovšem je třeba konstatovat, že Husserl
nebyl žádným rozeným politikem, který jen z nedostatku příležitosti
uplatnit se ve stranické politice by se snad utíkal k čisté teorií. A naopak:
ani Masaryk nebyl čistým akademikem, kterého do veřejného života za
vedla pouhá náhoda. Spíše jsou tyto rozdílné způsoby životního uplat
nění u obou jako implikované doznání toho, že žádný z nich nebyl s to
cele zvládnout všechny oblasti rozumové činnosti — ať v teoretickém či
v praktickém směru; což by ovšem stejně byla nadlidská, tj. člověku ne
přiměřená a nezvládnutelná úloha. Proto Husserl sledoval Masarykovu
snahu uskutečňovat politiku založenou na etice s vřelými sympatiemi
právě tak, jako Masaryk nepřestával zdůrazňovat, s jak velkým zájmem
sledoval po celý život Husserlovu vědeckou činnost a jeho vývoj.
Husserl si tedy za svou osobu mohl činit oprávněný nárok na to, že
svou filosofií “položil vědecký základ duchu nadnárodní humanity a
tím naplnil novým způsobem ušlechtilé intence svého prvního učitele
Th. Masaryka”.36 Husserl stejně jako Masaryk byli — zcela ve smyslu
jejich pojetí — členy skupiny oddané myšlence humanity, v níž podle
svých sil, svých náklonností a svého založení přispěli k uskutečnění
ideálu racionálního pospolitého života. Potud je také bezpochyby
nutno souhlasit s Masarykem, píše-li ve svém posledním dopise Husser
lovi při vzpomínce na studijní rok v Lipsku: “Ani já, ani Vy jsme tehdy
netušili, kde skončíme: oba můžeme být spokojeni.”
Poznámky:
1. Z německého originálu přeložila V. Hrubá.
2. Rukopis A VII 12/41b, 64b a 83b Husserlova archivu v Lovani (Belgie). Dě
kuji prof. S. Ijsselingovi, řediteli Husserlova archivu za laskavé svolení, abych
zde citoval z neuveřejněných Husserlových dopisů.
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3. Masarykovy dopisy Husserlovi uveřejnil Josef Jirásek, “Masarykovy dopisy
Husserlovi”, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, řada filoso
fická 17/1970, s. 157-164. Husserlovy dopisy Masarykovi jsou uloženy v Ústavu
marxismu-leninismu Ústředního výboru KSČ v Praze. Panu Františku Železné
mu, zástupci vedoucího tohoto archivu, jsem zavázán díkem za ochotu, s kte
rou mi dal k dispozici kopie těchto dopisů.
4. Je třeba zmínit Masarykovy dopisy Brentanovi u Josefa Jiráska, “Z kores
pondence Franze Brentana a T. G. Masaryka”, Sborník pracífilosofickéfakulty
brněnské univerzity, řada filosofická 18, B. 16/1969, s. 94-105, jakož i dopisy
Meinongovi u Rudolfa Kindingera, Philosophenbriefe. Aus der wissenschaftlichen
Korrespondenz von Alexius Meinong, Graz 1965, s. 1-17. Dále Husserlův dopis
z 21. srpna 1936 Františku Jančíkovi z Prostějova, který se dochoval v českém
překladu Jančíkově v Kulturních zprávách městs. a okres. osvětového sboru
v Prostějově, roč. 4, 1938, s. 123-125. Dále používám své Husserl-Chronik, Den
Haag, 1977.
5. O Masarykově pobytu v Lipsku srv. především Zdeněk Nejedlý, T. G. Masa
ryk, sv. 1/2, Praha 1931, s. 243-269.
6. Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem, Mnichov 1969, s. 66.
7. Skutečně považoval pak Husserl po celý svůj život Huma za jednoho z nejdů
ležitějších moderních filosofů. V jedné z přednášek zimního semestru 1923/24
např. označil Humovo myšlení jako “zárodek formy fenomenologie” (Husserliana VII, s. 182).
8. T. G. Masaryk, Sebevražda jako hromadný sociální jev moderní společnosti
(Der Selbstmord ais sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation, nové
vydání Mnichov 1982).
9. Malvine Husserl, Skizze eines Lebensbildes von E. Husserl, S. IIb (rukopis
v Husserlově archivu v Lovani). Srv. dále poznámku V. K. Š (kracha) v České
mysli 25/1929, s. 189 jakož i Waldemar Ethen, Portréty a silhuety, čtení pro naše
krajany, sv. II, 1936, s. 66.
10. S Husserlovy strany to dosvědčují např. Marvin Farber, The Foundation of
Phenomenology, Cambridge/Mass. 1943, s. 9 a Jan Patočka, Erinnerungen an
Husserl, in: Die Welt des Menschen — die Welt der Philosophie, Den Haag 1976,
s. XII; se strany Masarykovy již zmíněná poznámka V. Škracha v České mysli,
jakož i Zd. Nejedlý, T. G. Masaryk, sv. 1/2, s. 294.
11. David Hume, Eine Untersuchung uber die Principien der Moral, Vídeň 1883.
Jeden výtisk této práce je v Husserlově knihovně Husserlova archivuje opatřen
četnými poznámkami. V zimním semestru 1908/1909 měl Husserl “Filosofická
cvičení pro začátečníky v Humově eseji o Principech morálky v Masarykově
překladu”.
12. Vídeň 1887. Ačkoli toto dílo není v Husserlově knihovně, bylo mu patrně
přece jen známé, jak vysvítá z následujícího.
13. Není jisté, zda Husserl poslal jeden výtisk své práce Masarykovi. Nejstarší
dochovaná písemnost Husserlova, zaslaná Masarykovi, je visitka z Halle:
“S přátelskými pozdravy a s projevem nejhlubší úcty Vaší paní choti.” Prováze
la pravděpodobně Husserlovu knižní zásilku, nepravděpodobněji zaslanou
“Philosophie der Arithmetik”.
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14. Vídeň 1902. Je to jediné Masarykovo dílo, které se (ještě) dnes nachází
v Husserlově knihovně.
15. Husserl cestoval tehdy do Vídně a do Brna. Nejkratší cesta do Göttingen
vedla tedy přes Prahu. V roce 1936 napsal Husserl Jančíkoví, že “jednou nebo
dvakrát navštívil Masaryka v Praze”. Nepřihlížíme-li k onomu již zmíněnému
pokusu o návštěvu v září 1900, pak jde s největší pravděpodobností o návštěvu
koncem roku 1908.
16. Husserliana III/2, s. 688.
17. Zde jde o dosud neuveřejněné rukopisy A I 27 příp. A VI 16-17 Husserlova
archivu. Jejich publikace v rámci Husserliana se t.č. připravuje.
18. J. Patočka, Erinnerungen an Husserl, op. cit. s. XV.
19. Srv. vzpomínky R. Ingardena v Husserlových Briefe an Roman Ingarden,
Den Haag 1968, s. 182.
20. Tamtéž, s. 100 a násl.
21. Husserlovo přátelství s gymnaziálním profesorem Gustavem Albrechtem,
kterého poznal za svého studijního pobytu v Berlíně, bylo ovšem podstatně užší
než jeho vztah k Masarykovi. Navštěvovali se pravidelně a jejich přátelství se
přeneslo i na jejich děti.
22. Potvrzuje to Husserlův dopis Masarykovi z 3. ledna 1935: “K tomuto ideálu
jste mě vychovával již v Lipsku!”
23. T. G. Masaryk, Der Selbstmord (Sebevražda), s. 84.
24. Tamt. s. 234 a násl.
25. Abychom si mohli živě představit výjimečnost Masarykova rozhodnutí,
pohleďme na jeho zprávu o konversi: “Oficielně bylo protestantství v nemilosti.
Úředník, který sám nevěřil na nic, byl proti konversi, protože to pro něho zna
menalo papírovou práci a razítko a protože se to nedálo denně.” (Emil Ludwig,
Gespräche mit Masaryk, Amsterdam 1935, s. 96 a násl.
26. V. Škrach ve své již citované poznámce v České mysli.
27. Srv. Zd. Nejedlý, T. G. Masaryk, sv. II, Praha 1932, s. 263.
28. Tvrzení Arona Gurwitsche: “This conversion was of a strictly formal nature”
(Encyclopaedia Judaica, 1971, Art. “Husserl”, spalte 1133) je nesprávné nejen
proto, co je známo o pozdějším Husserlově vztahu k protestanství, ale i proto,
že si nevšímá situace protestantství ve Vídni v osmdesátých letech minulého
století.
29. E. Husserl, Über die Reden Gotamo Buddhos, Der Piperbote 2 (1925), s. 19.
Husserl sice nemluví na tomto místě výslovně o protestanství, ale při svém
zdrženlivém postoji ke katolictví (srv. např. jeho dopis Masarykovi z 2. března
1922) může tím mínit jen ono.
30. Srv. právě zmíněný článek Husserlův, s. 18, jakož i Husserliana I, s. 182.
31. Pokud jde o Masaryka srv. jeho Konkrétní logiku, s. 265; k Husserlovi srv.
Husserliana Vili, s. 196 a násl.
32. Konkrétní logika, s. 274.
33. Husserliana VI, s. 439.
34. T. G. Masaryk, Der Selbstmord (Sebevražda), s. 240.
35. Husserliana VIII, s. 230. V Krisis jde Husserl dokonce tak daleko, že označu
je filosofy jako “funkcionáře lidstva” (Husserliana VI, s. 15).
36. Dopis Felixi Kaufmannovi z 5. května 1936.
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Husserlův dopis do Prostějova
Edmund Husserl, který ovlivnil vývoj filosofie ve 20. století přímo
převratným způsobem, se narodil dne 8. dubna 1859 v Prostějově, kde
prožil také své dětství. Studoval v Lipsku, Berlíně a ve Vídni, byl profe
sorem na řadě německých univerzit, ale k svému rodišti si zachoval
po celý život vřelý poměr. Svědčí o tom i dopis, který napsal v roce 1936
svému prostějovskému rodákovi Františku Jančíkovi, který se sám
na něho předtím obrátil (znění a motiv tohoto Jančíkova dopisuje nám
dnes, bohužel, neznám). Husserlův dopis byl v Jančíkově překladu
otištěn v Kulturních zprávách městského a okresního osvětového sboru
a kulturních spolků v Prostějově, roč. IV, 1938 s krátkým uvedením
F. Jančíka. Přetiskujeme tu doslovné znění, které nám laskavě zapůjčil
prof. dr. K. Schuhmann z Utrechtu. (Zkratka F. na začátku dopisu
odkazuje na tehdejšího Husserlova asistenta Finka; co znamená zkrat
ka KHS v závěru dopisu se nám bohužel nepodařilo dosud rozluštit.
Redakce)

Dopis E. Husserla do Prostějova

27. dubna t.r. zemřel ve Freiburce v Breisgau prostějovský rodák, filosof
světového jména, zakladatel tak zvané fenomenologie Edmund Husserl
ve věku devětasedmdesáti let. Studoval na universitě ve Vídni, kdež měl
na něho značný vliv Brentano. R. 1887 se habilitoval na universitě v Halle,
později učil na univerzitách v Gottinkách a ve Freiburce (od r. 1916),
kde žil od roku 1919 na odpočinku. V den jeho úmrtí vyšel náhodou v
5.-6. čísle Kulturních zpráv článek F. Jančíka o podstatě Husserlovafi
losofického názoru. Otiskujeme překlad zajímavého dopisu, který po
slal E. Husserl F. Jančíkovi do Prostějova.
Kappel (Černý les) 21. VIII. 1936
Ctěný pane!
Když mně sdělil pan F., můj asistent a spolupracovník, že dostal Váš
dopis, chtěl jsem Vám hned odepsat. Měl jsem však mnoho práce a mu
sel jsem šetřit silami, abych mohl dokončit své filosofické dílo; tiskárna
už dlouho čekala na rukopis. A tak se k tomu pozdě dostávám, abych
Vám řekl, že jsem měl velkou radost, když jsem uslyšel, že i v mé staré
milé otčině na mne vzpomínáte a víte, že rychle vzrůstající mezinárodní
zájem o mé spisy (od 1900) koření v tom, že jsem se snažil probudit a
nejhlubšími prameny zdůvodnit opravdového filosofického ducha, z
něhož jedině mohou čerpati skutečné hodnoty všechny národní kultury.
I když ne ve vědeckém propracování, jsem přece v základě s Vaším bý
valým presidentem T. G. Masarykem zajedno. Vždyť on byl mým prv
ním vychovatelem, první vzbudil ve mně to etické pojetí světa a života,
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které určuje moji filosofii ve všem. V 17½ letech přišel jsem do Lipska,
abych studoval astronomii. Zároveň (na podzim 1876) sem přišel Masa
ryk, mladý vídeňský dr. filosofie, jako vychovatel synka bankéřova.
Brzy jsme se poznali jako moravští krajané a Masaryk se stal i mým
Mentorem a přítelem. Poslouchal jsem zároveň s ním — tehdy jen pro
své vzdělání a ne jako odbor — filosofické přednášky a on, jako doktor
přirozeně daleko přede mnou, pomáhal mi chápati věc a ukazoval mně
nedospělému cesty k samostatnému myšlení. Především mě rychle vylé
čil z falešného, neetického nacionalismu, jehož principem je nenávist a
bezbřehý egoismus místo bratrského společenství. Ukázal mi na příklad
Švýcarsko, kde se tři národy řadou století v historickém společenství
už dávno propracovaly k specificky švýcarskému vlastenectví a tvoří
jedinou národnost o třech národnostních skupinách a stojí druh za dru
ha jako bratři. Tak jsme i my Čechové a Němci v témž historickém osu
du nerozlučitelní — bratři v téže otčině a v téže lásce k ní. Již tehdy jsem
byl přesvědčen, že tento muž je povolán k velikému, ba největšímu úko
lu: stát se vůdcem a vychovatelem svého lidu a celého českého národa.
Na počátku osmdesátých let, když byl Masaryk ve Vídni privátním
docentem, navštěvoval jsem jako přítel jeho dům a měl jsem o něm to
též mínění. I tehdy na mne hluboce působil. Později jsem ho navštívil
jednou nebo dvakrát v Praze. Bohužel nevyplnilo se tehdy moje přání,
abych byl povolán do Prahy (jednou k tomu bylo blízko) nebo na někte
rou rakouskou universitu. Velmi milé dopisy, které jsem od něho měl,
věnoval jsem nedávno na přání Masarykovu archívu. Ne nadarmo je
Masaryk jedním z nejuctívanějších lidí, kteří dnes žijí. Kéž je a zůstane
nejen pýchou, ale také (jako Komenský) vzorem mravního svědomí
občanů svého státu!
Nový president je na štěstí jeho pravý žák. A takjsem přišel v listopa
du do Prahy, abych přednášel na německé a české universitě a ve vědec
kých spolcích. K velikému uspokojení jsem tu poznal celou řadu vyni
kajících osobností, které byly duševně zcela z jeho “školy” a skutečně
podle jeho vzoru žily. Bylo by překrásné, kdyby právě také Prostějov se
mohl stát semeništěm tohoto vysokého etického ducha, jenž jedině mů
že přemoci nešťastný rozvrat jednotné evropské kultury a znovu vybu
dovat novou, ušlechtilejší Evropu. Prosím Vás, milý pane, abyste vyří
dil KHS mé přátelské pozdravy a přání zdaru. Snad mi dovolí těžké
poměry, abych ještě jednou navštívil své milé rodiště. Minulého roku to
možné nebylo.
S krajanským pozdravem
Váš
E. Husserl

18

Masaryk a Nietzsche
Karel Hrubý, Basilej
Friedrich Nietzsche vyvolal svým radikálním deziluzionismem v české
filosofii konce 19. století značnou pozornost — byl polobohem zejména
mladé generace, ale i řada akademickýchfilosofů byla jeho vlivem zasaže
na. Masaryk k nim však nepatřil. Od samého začátku mu byl Nietzsche
typem dekadenta, který předstíraným kultem síly zakrývá svou vlastní
slabost.1 Jeho soud dostal v českém a slovenském prostředí v pozdější
době i nádech politický: Masaryk byl praktickým politikem demokracie,
o které Nietzsche naopak pronášel soudy negativní;jeho (domnělý) aristokratismus neimponoval v prostředí, které bylo silně ovlivněno idejemi
sociálního egalitářství.
Masaryk věnoval Nietzschovi pozornost jen příležitostně, a to pře
vážně ve smyslu kritickém. Nietzsche mu nebyl skutečným filosofem —
spíše prorokem. Jeho kritika náboženství nebyla podle Masaryka
na úrovni; v druhé části svých studií o titanismu (z let 1897-98)2 pouka
zuje na to, že Hume šel v tomto ohledu mnohem dále, “in comparison to
him Nietzsche is but a child, for he hets angry and boils up, whereas
Hume writes with calmness, perfidious calmness”. Masaryk v těchto
studiích dochází k závěru, že titanismus je svou podstatou ateistický.
Jeho kořen vidí v idealistickém subjektivismu, v Kantově doktríně
autonomní vůle, která vede k aristokratickým konkluzím, jež přejal i
Nietzsche pro svého “nadčlověka”. Také mysteriózní komponenty ži
vota — vůle a emoce — mají subjektivistický charakter; Nietzsche je
přejal od Schopenhauera a vtiskl je svému nadčlověku, který — bez ro
zumu — je jen slepým zápasníkem, anti-člověkem pouhé negace.
Soustavněji shrnul Masaryk své mínění o Nietzschově filosofii v
8. kapitole Ideálů humanitních (1901), kde na několika málo stránkách
charakterizuje jeho filosofii jako souhrn toho, co předtím přinesli Scho
penhauer (pesimismus), Stirner (solipsismus) a Darwin (evolucionismus
výběrem). Je to sumární hodnocení bez podrobnější analýzy a důkazu:
“Nové myšlenky Nietzsche nepodává, spíše jeho způsob je nový. Slyšíte
Stirnera skoro doslova, v mnohé věci Schopenhauera, Darwina a jeho
učení o boji a výběru. Pokud jde o analýzu psychologickou, je v něm
hodný kus Dostojevského. Jeho filosofie je ven a ven německá. Němec
kost je v subjektivismu a individualismu, až egoismu ... Nietzsche vidí
dekadenci všude, v literatuře, ve filosofii, politice, v životě vůbec. Jistě
Nietzsche sám dekadenci cítí v sobě. Nechci ukazovat na jeho nešťastný
konec, jen to bych řekl ještě, že jeho stálé volání po nadčlověku, po
síle — není síla. Člověk silný nebude tak a tolik filosofovat o nadčlově
ku. V tom je rozpor Nietzschův. Na sílu všecka sebesilnější slova nesta
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čí. Slovo nestane se nadčlověkem. A proto tvrdý nadčlověk Nietzschův
končí soucitem s nadčlověkem, nadčlověk je přece jen — člověkem.”
Svou úvahu uzavírá: “To je v stručnosti nietzscheism. Nemůže podat
žádného východu, protože krajní individualism je sám v sobě nemožný,
nepřirozený. Cením proto doznání Nietzschovo — soucit s nadčlově
kem není než doznání — že individualismus a subjektivism v krajnosti
vedou k fiasku.”3
To je nezvykle tvrdý a ve svých sumárních formulacích filosoficky
málo přesvědčivý soud. Je v něm však obsažen tenor Masarykova názo
ru na Nietzschovu filosofii, jak ho formuloval i později, zejména v dru
hé knize Ruska a Evropy a také ve své Světové revoluci.
Celé filosofické dílo Nietzscheho slouží Masarykovi jen jako výstra
ha, deviace, fiasko. Nikde nenachází nic kladného, originálního. Všec
ko, co vyznačuje jeho “radikální odvrat” od dosavadního hodnocení
smyslu života, tu bylo už rozpracováno jinými. Nietzsche tyto kompo
nenty jen převzal a nově podal. Nietzsche mu byl prostě etiketou toho,
co má být filosoficky zneváženo. “Nietzsche se z isolovanosti solipsismu utekl k darwinistickému právu silnějšího — ‘blond dravec’ založí
panství nové aristokracie a církve zároveň; theokracie křestanská bude
nahrazena theokracií člověka.”4
Není divu, že proti této zjednodušené a filosoficky povážlivé kritice
se ozval odpor. Už Emanuel Rádl toto podceňování a přezírání Nietzsche
Masarykem vytkl a připsal to jeho metodě: Masaryk nepitvá výroky
jednotlivých spisovatelů, nýbrž podává jen stručný srovnávací pohled,
jako pionýr prosekává jen nejhlavnější cesty a starost o podrobnosti
ponechává druhým.5 Jan Patočka pak mu vytýká nejen přezírání, ale
přímo — mylné hodnocení. Soud, že “Nietzsche se z isolovanosti so
lipsismu utekl k darwinistickému právu silnějšího”, je mu vrcholem su
márního zkreslení. Podle Patočky “Nietzsche nikdy solipsistou nebyl a
jeho metafyzika vůle k moci je vysloveně protidarwinistická”.6

***
Už Rádl ve svém srovnávacím článku “Masaryk a Nietzsche”, Který
napsal pro sborník k 60. narozeninám T. G. Masaryka,7 upozornil, že
tito antipodi mají některé vlastnosti, které jsou jim společné. Ani jeden
ani druhý nepodlehli vědeckému, pozitivistickému proudění doby —
prošli jím, zanechalo na nich stopy, ale bránili se, útočili a stavěli ideály
nové. Oba diagnostikují krizi moderního člověka, která pochází z
prázdnoty, ze ztráty toho, co dává životu smysl. Oba jsou proti liberalis
mu a jejich individualismus má výrazné sklony k aristokratismu, “pánství”. Oba také kritizují, že historii se dává v naší výchově a názoru pří
liš mnoho místa a žádají od filosofie více realismu.8 Ani Masaryk ani
Nietzsche nevěří v mechanický pokrok, vyžadují od člověka aktivitu,
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angažovanost; jeden i druhý reagují silně osobně na zlo, které ve světě
vidí.
Ale přes tyto podobnosti je v jejich názoru, v jejich cestě a působení
značný rozdíl. Je zejména zřetelný tam, kde přistupují k témuž tématu,
ale zcela rozdílně ho chápou a rozvíjejí. Pokusme se vytknout tu alespoň
některé z těchto markantních rozdílů mezi oběma filosofy.
Masaryk přijímá svět, přírodu, jako dané, nehledá jejich metafyzické
kořeny a zdůvodnění. Velká část toho, co tvoří osnovu našich poznat
ků, je nám přímo vnucena zákonitostí, kterou jsme nevtiskli přírodě
my, nýbrž příroda nám. Přírodní zákonitost tedy nepatří k fikcím
ducha, nýbrž k realitám.9 K realitám patří i duchovní život, rozum, cit,
chtění; patří k nim i morálka. Těmito realitami, přírodními stejně jako
sociálními a psychickými, je člověk determinován. Člověk souvisí tisí
cerými pouty se svým okolím; naproti tomu je jeho vědomí myslícího a
hodnotícího subjektu nadáno možností svobody. My i vnější svět jsme
stejně samostatní, náš vztah je vztah vzájemného působení (Wechsel
wirkung). Jsme proto neméně odpovědni za zlou vůli jako za nedosta
tečné logické myšlení, jsme odpovědni za jejich zušlechťování a zdoko
nalování.
Ačkoli individuum je mu jedinou konkrétní entitou, z níž všechny
sociální útvary jsou odvozeny, uvědomuje si Masaryk závislost indivi
dua na tom, co se vytváří jako “společný duchovní stav, který se proje
vuje v tak zvaném duševním ovzduší, veřejný duch nebo duch času, ve
řejné mínění, duševní milieu a podobně". Individuum nežije ve vzdu
choprázdnu, v izolaci, nemůže se vyhnout působení druhých, působení
společnosti, jejích institucí a konec konců i jejích dějin. “Individuum
závisí na svém celku a má z něho své síly; ale zároveň se uvědomuje in
dividuum zvláštním bojem proti tomu svému celku. Nesnadno je jed
notlivci vyniknout ze společenského ovzduší; vývoj osvěty je jediným
hromadným ostrakismem a guillotina kolektivního ducha pracuje všu
de a stále . . .”10
Také k jazyku a dějinám přistupuje Masaryk bez kritiky jako k objek
tivně existujícímu a bezprostředně použitelnému instrumentariu. Jeho
postoj k těmto společenským institucím je spíše postoj praktického po
litika než kritického filosofa. Ačkoli filosofie dějin je hlavní osou jeho
politické činnosti, neklade si vůbec otázku po poznatelnosti historie,
bere prostě její téze (a to ještě z převážně jednoho pramenu: z Palacké
ho) podle praktické použitelnosti k svému — politickému — záměru.
Podobně si počíná, když hledá červenou nit vývoje lidstva: přebírá
v podstatě comteovské přesvědčení, že je jen jedna správná cesta, jedna
absolutně platná forma společenského soužití, ke které veškeré lidstvo
musí vývojem dojít. Stejně jako Comte propadá i Masaryk naivnímu
europocentrismu a jeho tézi o neustálém pokroku, když se domnívá, že
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celé lidstvo usiluje o nastolení demokracie jako vrcholné formy soužití
platné pro všechny civilizační okruhy světa. S ním také věří, že tento
vývoj se děje hlavně reformami sociálními i duchovními — v podstatě
nenásilně. Vývoj je mu postupem myšlenky a morálky, dějiny jsou ději
nami vývoje lidské přirozenosti; a tato přirozenost je mu dána optikou
vlastního teismu.
Všeobecný zákon vývoje je u Masaryka odvozen z plánu Prozřetel
nosti, který si redukuje na přechod od teokracie k demokracii, od nábo
ženského mýtu k náboženství shodnému s vědou, od křesťanské morál
ky středověké k morálce humanitní. Konečně i Comteovo pozitivní ná
boženství ústí v lásku k lidstvu v jeho ideální podobě: to nejlepší, co lid
stvo z hlubin své přirozenosti vyneslo, ideál lidství jako láskyplného
vztahu člověka k člověku. Masarykova humanita je podobným univer
zálním ideálem, jenomže výrazně teisticky podmíněným.
Tento rozpor mezi pozitivistickým racionalismem a bytostným mo
ralismem teistickým vytkl Masarykovi svého času J. L. Hromádka,"
který poukázal na to, že teismus spoutaný pozitivistickým racionalis
mem mu nedovoluje věřit se vší vroucností. Masaryk ví, že bez pána
nad životem a smrtí to nejde, ale přece spoléhá se více na svůj rozum a
dobrotu lidskou; rozum nakonec rozhoduje o pravdě a humeovský cit
sympatie je prý nejspolehlivější pouto, které nás spojuje s bližním a tvoří
společnost.
* * *

Proti Masarykově důvěře ve svět, člověka, rozum, jazyk, dějiny a mo
rálku, se jeví Nietzsche jako bytostný skeptik. Z Humeovy filosofie vy
vodil především pochybnost o integritě subjektu, který je mu jen fikcí.
V Odkazu osmdesátých let (Nachlass der achtziger Jahre) z toho vyvo
zuje další konsekvenci: jestliže pochopíme, že subjekt je jen fikcí, pak
s tím padá i víra v působení věcí — víra ve vzájemné působení subjektu a
objektu; — padá i “věc o sobě", protože v podstatě je jen koncepcí
“subjektu o sobě”. Touto destrukcí subjektu a z toho vyvozené nejisto
ty o podstatě jevu přechází Nietzsche k radikální skepsi o možnosti roz
lišit pravdu a nepravdu vůbec. Pravda je mu tak jen funkcí pudové
struktury, konvencí společensky podmíněnou, “skutečnost” je nepo
znatelná. “Já” zbavené integrující schopnosti je pak jen více méně
fantastický komentář k pochybnému, snad dokonce nezjistitelnému
textu.
Jazyk svými gramatickými zákonitostmi vyvolává pak iluzi, jakoby
věci odpovídaly gramatickým souvislostem, logika řeči přestírá logiku
věcí. Co zůstává, jsou jen různé stupně zdání o “bytí”, nikoli prokaza
telné, objektivní “pravdy”, jen náznaky diskontinuitního horizontu
poznání vytušitelného spíše intuicí než poznatelného vědou.
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Jestliže poznání je takto znejistěno, pak je také nutno revidovat
všechny tradice, které v podstatě institucionalizují vztah člověka nejen
k světu, ale i k ostatním lidem. Je třeba podrobit kritice i dějinyjako vý
pověď o smyslu lidské cesty. Nietzsche k této kritice přistupuje v druhé
části svých “Nečasových úvah” (Unzeitgemässe Betrachtungen), kde
pojednává o užitku i úskalí historie.12
Rozlišuje tři druhy historie: monumentální, antikvární a kritickou.
Jak první tak druhá plní spíše roli ideologie života určitých typů: jestli
že člověk, který chce vytvořit něco velkého, potřebuje poučení minulos
ti, pak používá historii monumentální; kdo naopak chce uchovat staré
zvyklosti a hodnoty, ten dává přednost historii antikvární. Jen ten,
komu nouze přítomnosti svírá hruď a kdo se chce této tíhy zbavit, je
nutkán ke kritické, to znamená soudící a odsuzující historii — neboť
každá minulost je hodna odsouzení.
Zatímco Masaryk důvěřuje v neomylnou poznatelnost “červené niti
historie”, která nám pomáhá porozumět vlastní cestě, a v jejíž kontinui
tě lze číst “odkaz” minulosti jako “program” budoucnosti, Nietzsche
nahrazuje ducha dějin temným pudem života. Proti osvícenému rozu
mu stojí mysteriózní svět a stejně mysteriózní vědomí, které může smysl
života jen vytušovat. . .
Z tohoto zcela odlišného východiska dospěl pak Nietzsche i k odliš
nému hodnocení téměř všeho, na čem Masaryk vybudoval svůj filoso
fický a politický názor. Roku 1878 vychází jeho kniha “MenschlichesAllzumenschliches”, kde v předmluvě ohlašuje svou nedůvěru ke všem
stávajícím hodnotám: Nemohou být všechny hodnoty převráceny? .. a
není Dobro snad ve skutečnosti Zlem? ... a není Bůh jen výmyslem —
ďábla? Není všechno nakonec v podstatě klamné, falešné?
Metafyzika, náboženství, morálka se mu jeví jako deformace, odcize
ní člověka sobě samému, jako “Zweite Natur”, která potlačuje vlastní
přirozenost člověka. Nietzsche pak dospívá k rozhodujícímu obratu,
že není Boha, že “Bůh je mrtev” a formuluje ateismus a nihilismus jako
předpoklad k osvobození člověka, k jeho vzestupu — k nadčlověku.
Masaryk, kterého ateismus irritoval už od začátku jeho filosofické
dráhy, dospěl k stanovisku zcela odlišnému. Dříve, než si vysvětlil
ateismus filosoficky, sledoval jeho důsledky ve společnosti. Ve svém
habilitačním spisu o sebevraždě13 z r. 1881 dospívá k názoru, že nábo
ženství je pro člověka, pro smysl jeho života a pro morálku naprosto
nezbytné: skutečné ateisty potkáme jen zřídka; ale nezřídka nacházíme
pochybovače a vůbec lidi, kteří staré odhodili, ale nenahradili to ještě
novým. Irreligiozita však vede u většiny, ne-li u všech, k nespokojenosti.
Člověk potřebuje k životu i k smrti vedle vědění také morální oporu,
kterou mu může dát vlastně jen náboženství. Ztratí-li člověk víru v Bo
ha a ve smysl života vůbec, hledá často východisko v sebevraždě. Masa
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ryk z této analýzy společenské dospívá k pojetí víry jako sociálně-psy
chologické funkce a dochází k závěru: potřebujeme náboženství, potře
bujeme náboženskosti, abychom našli klid své duše a smysl svého živo
ta.14 Tento závěr podržel Masaryk po celý svůj život.
* * *

Jestliže za svého života byl Masaryk s Nietzchem pouze srovnáván co
do podobností a rozdílů, po II. světové válce je jím měřen; Nietzcheho
pojetí dějin a zejména jeho prognóza stavu budoucí společnosti je stavě
na do kontrastu k prognózám Masarykovým. Otřes, který přinesla II.
světová válka a ještě více odhalení zvěrstev nacismu, perverzita moci
nacházející své orgiastické uspokojení v týrání bezmocných stejně jako
později vědomí možnosti sebezničení, které lidstvu hrozí ze strany nebo
spíše za pomoci vědecko-technické civilizace, posílily skepsi k hodno
tám a řádu dosavadních společností a otevřely v psychice člověka no
vou dimenzi hrůzy z apokalyptické budoucnosti. Optimismus víry v
pokrok civilizace a vývoj člověka i společnosti rozvojem duchovním i
mravním, reformou sociální, byl otřesen. Prognózy světlých zítřků ztra
tily v této konfrontaci svou věrohodnost. V zemi Masarykově, která
byla v posledních padesáti letech vystavena náporu dvou diktatur, jež
násilím a morální i materiální korupcí ji zbavovaly možnosti sebeurčení
a přetrhávaly vědomí kontinuity s hodnotami a smyslem minulosti, se
musela vynořit otázka, zda koncepce, na níž byla budována budoucnost
státu a společnosti, nespočívala na falešných předpokladech, které ne
odpovídaly skutečnosti.15
Filosoficky položil tuto otázku především Jan Patočka ve Dvou stu
diích o Masarykovi.16 Obrací se tu kriticky zejména proti Masarykově
pokusu vyložit podstatu osvobozovacího procesu českého národa jako
dějinou nutnost. České obrození je Masarykem chápáno jako proces
osvobozování společnosti, který je zařazen do souvislosti s vývojem ce
lého lidstva, jež se pohybuje ve svém vývoji od teokracie k demokracii.
Přechodné období je poznamenáno hlubokou krizí moderního člověka,
která se projevuje především ztrátou religiózní víry a jejích jistot. Toto
kritické stadium dosáhlo vrcholu ve světové konflagraci 1914-1918, je
jímuž rozboru Masaryk věnoval velkou část své “Světové revoluce’’.17
Tato válka se jevila Masarykovi jako vítězství demokracie nad teokracií
a tím i možným překonáním dosavadní krize moderní společnosti.
Patočka navazuje na Hromádkův postřeh a upozorňuje znovu na zá
kladní rozpor, který se v tomto Masarykově pokusu o filosofii dějin
vynořuje: je to rozpor mezi pozitivistickým objektivismem, předpoklá
dajícím vývojový determinismus, a Masarykovým přesvědčením
o osobním řízení světa Prozřetelností, “jež řídí svět i osobní životy, jež
svým prstem zasahuje do osudu každého jednotlivce — pojem naprosto
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neslučitelný s onou pozitivistickou vírou v zákonitý, přísně determino
vaný vývoj”.18
Prozřetelnost, účelná smysluplnost dějů, patří k světu nazíranému
s hlediska aktivně-zodpovědně jednající svobodné bytosti. Ale Masaryk
tento pohled na svět s hlediska svobodné bytosti nikde neformuluje:
“Na rozhodujícím místě, kde by bylo třeba učinit filosoficky krok
k ‘národní filosofii’ a odhodlat se k opravdu radikální revizi moderní
filosofické tradice, Masaryk místo toho se opírá o ‘objektivistickou’,
v podstatě moderně-naturalisticky orientovanou comtovskou filosofii
dějin, dovolává se tedy objektivního zákona vývoje, něčeho ‘věcného’,
co nemá s odpovědností a svobodou nejen nic společného, nýbrž do
konce je s ní v ostrém rozporu.”19
Masarykova syntéza je Patočkovi teisticky upravený Comte — objektivistický pozitivismus vedle bytostného moralismu, pojetí světa
z hlediska bytostí mravně svobodných, což jsou prvky metafyzicky
neslučitelné, zásadně protikladné. Rozporná jeví se Patočkovi i Masa
rykova morálka, v podstatě humovsko-comtovská, empirická, založe
ná na protikladu egoismus-altruismus a na ponenáhlém převažování
altruistických pudů ve společnosti. Demokracie jako budoucí stav lid
stva je mu tak nejen státní formou, nýbrž stává se teistickou metafyzi
kou odpovídající mravní povaze lidské skutečnosti.20 Předsudkem,
na němž dle Patočky pokus o národní filosofii nakonec troskotá, je
comtovský evolucionismus, přesvědčení, že je jen jedna správná cesta,
jedna absolutně platná forma společenského soužití, ke které všechno
lidstvo musí jednou dojít. Základní protiklad dějin je dán kontrapozicí
teokracie (charakterizované převahou autority, mýtu, metafyzické
filosofie) a demokracie (k jejímž rysům náleží vědecká metoda, pro
testantismus, empirismus). Z této kritické pozice se pak jeví Masarykův
pokus o českou národní filosofii jako neúspěšný: “Postačí konfronto
vat konkluze ‘Světové revoluce’ se skutečností světa, jak nám ji ukazu
je současnost, abychom konstatovali, že filosofie 1. světové války se
svou dvojí velkou nadějí:
1. že první válkou krize v podstatě vyvrcholila a byla překonána,
2. že filosofií tohoto konfliktu jako boje teokracie s demokracií byl čes
ký národ myslitelsky vřazen do jádra historie — očekávání nesplni
la.”21
Co Patočka Masarykově koncepci národní filosofie vytýká, je její
moralistní, nábožensky podmíněný základ, který hledá zdroj smyslu
lidského života v entitě mimo-lidské, nad-lidské. Odmítá zejména Ma
sarykův důraz na myšlenku nesmrtelné duše a prozřetelného Boha jako
předpokladů uznání mravního smyslu světa. Patočka se vzpírá uznat
“věčnost”; Nietzschův koncept, podle něhož neexistuje žádný “onen
svět” (žádný svět “pravý”), o který by se mohl člověk opřít ve svém úsilí
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mravním, je mu bližší. Přiznat se ke konečnosti neznamená ještě překro
čení lidského rozumu, jak se domníval Kant. “Tvrdit jako jistotu, že
pobyt na světě definitivně končí, není titánská vzpoura, není to nic než
čistý výklad fenoménů."22
Odtud je pochopitelné, že Patočkovi se mnohem spíše jeví Masary
kův starší současník F. Nietzsche jako myslitel dneška. Nietzsche je mu
“filosofem technicko-organizátorské epochy s jejími kořeny v moder
ním pojetí skutečnosti jako organizovatelné síly, která podléhá plánovi
té vůli, jež se projevuje v myšlence matematické přírodovědy neméně
než v technice a ve státě, který má páky všude a mobilizuje každou kap
ku energie. A to znamená, že je filosofem ne pouze jedné z válek dvacá
tého století, jako Masaryk ... nýbrž filosofem celé současnosti jako vá
lečného údobí, údobí válek a revolucí, permanentního a stupňovaného
nihilismu, v němž ‘pravý svět’ se stává bajkou’’.23
Nietzsche rozeznal dlouhodobý charakter mravní i intelektuální kri
ze Evropy, kterou nelze překonat naráz a starými filosofickými recepty,
a s ostrým vyhrocením pro evropskou současnost vyslovil se pro radi
kální odklon od její myšlenkové a hodnotové tradice: pohleďme do tvá
ře faktu, že jsme nihilisty, nenamlouvejme si, co není — jedině pak
budeme s to přemoci tu mravní krizi, která je za vším ostatním. Patočka
cituje z Nietzsche: “Co vypravuji, je historie nejbližších dvou století.
Popisuji, co přichází, co nemůže přijít jinak: vzestup nihilismu. Tato
historie se dá vypravovat už dnes: nutnost sama je tu při díle. Tato bu
doucnost mluví již v tisícerých znameních, tento osud se ohlašuje všude,
pro tuto hudbu budoucnosti napínají se již všecky uši. Naše celá evrop
ská kultura se již odedávna pohybuje s neurčitým napětím, jež od desí
tiletí k desítiletí roste jako ke katastrofě: neklidně, násilně, překotně;
jako proud, který chce ke konci, který se již nezamýšlí, který má strach
zamýšlet se . . .”24
Patočka, který prošel školou myšlení Husserla i Heideggera, má po
rozumění pro tuto civilizační úzkost a pro potřebu nových filosofických
přístupů, které lidstvo vyvedou ze slepé uličky kartezianismu. Fenome
nologická idea celkového přetvoření soudobé filosofie a vědy, proží
vajících krizi svého smyslu, mu však otvírá jiné perspektivy, než aby
mohl přijmout Nietzschův nihilismus jako víc než pouhý symptom.
Nihilismus je mu podezřelý už svým dogmatismem, když tvrdí nesmysl
nost jako poslední a nepochybný fakta neimplikuje skepsi také k tomu
to soudu. Nihilismu vytýká dále, že otevírá cestu silám, jež znemožňují
skutečné porozumění. “Nietzscheho zvěčnění a zbožnění nadčlověka je
zvěčněním budovatelství a tvorby, ale zároveň vášně a instinktu, tedy
těla, je to triumf maximy ‘je dovoleno vše, co zvýhodňuje nadčlověka’
v jeho vůli ovládnout planetu řádem vybraných a ukázněných, zavádějí
cích novou ‘spravedlnost’ bez svědomí. Vůle k moci jako pramen pře
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hodnocení hodnot je absolutizace tělesného subjektu.” A dále: "Vůle
k moci znamená takový ústup základu všeho porozumění, že na jeho
místo může nastoupit subjektivita v podstatě nepodmíněné, důsledné a
bezohledné animality.”25
Nietzsche sice udělal krok vpřed, když pochopil tendenci budoucích
dvou století k nihilismu, relativismu a ateismu, překonal některé před
sudky, jimiž trpěl např. ještě Masaryk, který se nedovedl vymanit z me
tafyzického moralismu předpokládajícího nesmrtelnou duši, věčnost a
boží prozřetelnost, ale nešel Patočkovi dost daleko, neboť neodmítl
dost rázně nekonečno. “Neboť lidské myšlení dosud kroužilo kolem
ospravedlňování dobra a spravedlnosti konstrukcí ‘pravého světa’, jiné
skutečnosti, která měla tuto nedostatečnou a konečnou kompenzovat;
napřed teologizací ontologie, pak otevřenou moralizací, metodou
mravních postulátů, obojí pak směřovalo k založení života na věčném a
ne-konečném zásvětí. Nietzsche byl první, kdo odmítl zásadně ‘onen
svěť. Neodmítl však dost rázně nekonečnost. Je-li však jednou pocho
peno, že veškerý smysl je radikálně konečný, že bytí je konečné, že rozdíl
mezi bytím a jsoucnem, v němž tkví všecek smysl, je možný jen tím, že je
základem konečné bytosti, pak člověk přestává upínat svůj zrak za ten
to světa obrací pohled spíšepřed něj. Člověk stojí před nesmírným úko
lem: nereklamovat smysl pro sebe, nezvedat národ na smysluplnost
universa ve svůj prospěch, nýbrž naopak sebe pochopit jako bytost
ze smyslu pro smysl existující, žijící proto, aby vznikal smysluplný svět,
vydávající se na to, aby smysl, jehož základ ‘je’ mimo jsoucno, usídlil se
a rozhojnil se v něm. Sebe pochopit jako bytost, která nemůže a nesmí
požadovat po šťastném počátku ještě šťastný konec, onen happyend,
který od Platona po Kanta filosofie konstruuje.”26
“S Kantem jako východiskem celé metafyziky smyslu lze souhlasit
pouze v tom, že smysl je něco takového, pro co je nám dovoleno žít,pro
co jsme požadováni, zavazováni, ale ne něco, co samo je zavázáno vůči
nám. Smysl jako takový je sám již hlavní dar. Smysl jako otevřenost,
která sráží ono sebeuznání, u něhož začíná a většinou i končí naše kaž
dodenní významnost se svými hodnotami a účely.”27 Pravé lidské
jsoucno je mu v otevřenosti . . .
Pod zorným úhlem tohoto fenomenologického pojetí není konfron
tace Nietzsche-Masaryk vyhrocena k jednoznačnosti.28 Je relativována
tím, že oba jsou chápáni jen jako “cesta” k čistšímu pochopení smyslu,
nikoli však jako filosofové podávající uspokojivé řešení. Patočka, který
kritizuje Masarykův pokus o národní filosofii jako nezdařený, nevidí
ani v Nietzschově filosofii alternativu, která by umožnila zdařilejší verzi
této národní filosofie.
“Nietzsche a Masaryk stojí na opačných stranách barikády: podle
Nietzsche má vinu ‘nihilismus’, náš osud, který spočívá v tom, že člověk
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se vůbec chce chytat něčeho nezemského, místo aby se důsledně oběma
nohama postavil na pevnou zemi; podle Masaryka je Nietzscheho pozi
ce ‘násilná objektivace’, kterou se mravně nepevný, své možnosti přece
ňující titan-‘nadčlověk’ snaží překonat svou vnitřní slabost.
Prozatím se zdá, že Masarykova filosofie kompromisu, spojující mo
tivy pozitivistické s kantovskými, tento humanismus osvícenského ra
žení, byl druhou světovou válkou odsunut stranou jako ideologická
konstrukce. Na druhé straně nelze říci, že ve válkách dvacátého století
by vystupovala kdekoli nadčlověcká pozemskost jako určující činitel.
Války dvacátého století jsou po ideové stránce boji mezi ‘polovičatostí’
humanistických a tradičních náboženství se dovolávajících formací a
mezi nihilismem totality, který se sice dovolává pozemskosti, ale na
prosto ne ve formě oné tvrdé kázně, kterou nezbytně prochází ‘nadčlo
věk’. Nietzscheho výzva se ozývá v tom, že pozemskost se chápe stále
více ne jako pouhý fakt, nýbrž jako závazek, jako něco, před čím se
nesmějí zavírat oči, co nesmí být přijato jako něco lhostejného, nýbrž
jako výkon, s nímž je paradoxně spojen hlubší smysl.”29
Patočka tento smysl nechápe jako věc, která může být pochopena,
nýbrž jako neustálé hledání bytí. “Člověk se nemůže vzdát odpovědné
ho kladení otázek vyjasňujících objevenou problematičnost s každo
denní střízlivostí, musí překonat každodennost, aniž se zhroutí do
oblasti temna jakkoli lákavého.”30 Proti manipulovatelné každoden
nosti a svodům všedního dne vidí Patočka obranu “v rezistenci vůči
těmto ‘demoralizujícím’, terorizujícím a přelstívajícím motivům dne. Je
to odhalení jejich povahy, protest . . Zde je místo, kde se odehrává
vlastní drama svobody; svoboda nenastává “až potom”, až bude boj
skončen, nýbrž má místo právě v něm. Předpokladem k účinnosti toho
to zápasu je mu však — uznání konečnosti. “Prostředkem, jak tento
stav překonat, je solidarita otřesených. Solidarita těch, kdo jsou s to
pochopit, oč běží v životě a smrti a následkem toho v dějinách. Ze ději
ny jsou konflikt pouhého života, holého a spoutaného strachem, se živo
tem na vrcholu, který neplánuje budoucí všední dny, nýbrž vidí jasně, že
všední den, jeho život a ‘mír’ mají svůj konec.”31
* * *
Kontrast mezi Nietzschovou a Masarykovou filosofií nelze vysvětlit
jen ve filosofické rovině; zejména ne tam, kde jde o postižení smyslu
dějin. Neboť dějiny nejsou jen dějinami myšlení, nýbrž také dějinami
jednání, tj. i dějinami všech praktických aplikací, modifikací, případně
i deformací, jichž se myšlení, tj. filosofické koncepci “pravdy”, “for
my”, “hodnoty” a “smyslu” v různých dobách, v různých civilizacích
a společnostech resp. i v různých vrstvách těchto společností dostalo.
Konfrontace Masaryk-Nietzsche by tedy měla být vedena i v rovině
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sociologické. Masarykův pohled na dějiny, jeho identifikace “hybných
faktorů" a dedukce jejich “smyslu” byly podmíněny také tradicí, tj. do
bovým způsobem hodnocení — jímž byla právě mravnost založená na
víře v Boha, věčnost a nesmrtelnost duše. Václav Černý ve Dvou studiích
masarykovských32 dobře postihuje podmíněnost Masarykova pohle
du na dějiny touto primérní zbožností a vírou — nikoli filosofickou
analýzou: “Co myslíte, že řídilo volbu jeho tradice, které právem nebo
omylem přiřkl hodnotu ‘smyslu dějin’, a tím i vodítka naší národní poli
tiky? Rozhodl o tom jeho soud o nejvyšší mravní kvalitě této tradice
(podtrhl K.H.) mezi všemi tradicemi národa. A z důvodů hodnocení
mravního, nikoli jiného, objevoval smysl dějin celé kultury v humanitě
a rozvinul celoživotní aktivitu po všech linkách jednotlivých složek
humanitní ideje, které spatřoval v úsilí o pravdu (a tedy i o vědecké po
znání), o mravnost a o demokratickou svobodu osobní a občanskou,
národní i sociální.”33
Na tento osobně integrovaný pohled — tj. nejen filosoficky, ale právě
také společensky podmíněný — upozornil už r. 1930 ve zmíněné mono
grafii o T. G. Masarykovi J. L. Hromádka. Pro Masarykovo vidění světa
je důležité nejen jeho (ať filosofické či náboženské) pojetí Boha, ale i
jeho pojetí člověka. Idea Boha jako prozřetelného duchovního pořada
tele světa je podle Hromádky vůbec jen druhotným pojmem — Masa
rykovi jde především o člověka.
“Jako filosofická koncepce Masarykova je určena jeho názorem
na aktivitu, spontánnost, svéprávnost svého ducha, tak i jeho zbožnost
je soustředěna na smysl a cíle lidské osobnosti. Jde o člověka v prvé
řadě. Masaryk ne nadarmo chodí do školy Feuerbachovy. Člověk, ni
koli bůh. Svébytnost a primárnost lidského rozumu a svědomí přesvěd
čují Masaryka o smyslu a duchovním cíli světa, o velikolepém řádu svě
tovém a vývoji historickém. Člověk je v centru všeho dění.” A pod ča
rou uvádí Masarykův výrok z Boje o náboženství (1904) motivovaný
zřetelně Nietzschovým útokem na náboženství: “Nemizí svět, neumírá
bůh, nerodí se nadčlověk — mnohem, mnohem více se děje: probouzí se
člověk. Ejhle člověk — člověk uvědomělý!34
Člověk také zodpovídá za svou podstatu — jaké lidství si ze všech
možností, jež se mu historicky i filosoficky nabízejí, zvolí a realizuje.
A člověk Masarykův odpovídá i za své běsy, za svůj vzdor, za svou pý
chu, za svou perverzi lidství.
Je tu však člověkem myšleno individuum — či společnost? Je možné
individuu přiznat či vnutit odpovědnost za situace, které nestvořilo, za
svět, do něhož bylo posazeno, za ducha civilizace, kterým bylo vychová
no a formováno a který internalizován se stává podstatnou složkou
osobnosti?
Masaryk, jak už uvedeno výše, to řeší antitheticky: “Individuum zá
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visí na svém celku a má z něho své síly; ale zároveň se uvědomuje indi
viduum zvláštním bojem proti tomu svému celku.”35
Individuum je ve svém vědomí styčným bodem mezi duchovní svo
bodou a determinismem reálného světa. Svým tvořivým aktem poznání
a projekcí vlastních významů do tohoto světa přejímá i odpovědnost za
jeho humánní, lidskou tvář. A protože tento “svět lidí” je produktem
společenským, je tato svoboda i odpovědnost záležitostí nejen indivi
dua, ale celé společnosti. “Jsem velmi rozhodný individualista,” říká
Masaryk na str. 393 ve Světové revoluci, “ale vím, že nejsem sám a že
žiju nejen sebou, nýbrž životem a prací předchůdců a vrstevníků.” Jeho
individuální člověk je tak jen konkrétním projevem člověka vůbec, tj.
lidství jako kategorie obecné.
V tomto navazování člověka na člověka, historicky (časově) i funkč
ně (kritickou interakcí a kooperací) v individuálním přijímání a zpra
cování úkolu obecného, je třeba chápat Masarykův vztah mezi jednot
livcem a společností, mezi konkrétním a obecným. Odtud lze také po
chopit ústřední význam filosofie dějin v Masarykově filosofické koncep
ci vůbec. Patočka jí po právu může vytýkat, že její prognózy se nesplni
ly. Ale nedoceňuje význam společenského apelu, který tato filosofie
měla a který jí přes vší kritiku a potřebné korektury dává pořád charak
ter operabilní filosofie národní.
Masarykova morálka humanitní má dimenzi sociální, která si uvědo
muje spoluodpovědnost vůči všem a povinnosti nejen vůči individuálnímu
bližnímu, nýbrž i ke všem společností znevýhodněným skupinám: při
pomeňme jen, jak apeluje neustále na to, že musíme odčinit zradu české
šlechty na selském stavu — porobení a právní zotročení sedláků usnese
ním zemského sněmu z r. 1487;36 a rovněž jeho pojetí české otázky
jako otázky v podstatě sociální, která musí řešit zrovnoprávnění dělnic
tva nejen právně a politicky, ale i mravně: “Otázka sociální je otázka
mravnosti-nemravnosti, je otázka násilí a účinné humanity.”37
Nietzsche takového závazku nezná, jeho morálka je v podstatě mo
rálkou dvojího lokte: panská — a otrocká. Panská pro silná a vzdorná
individua — otrocká pro masu, kterou Nietzsche opovrhuje. Už v po
měrně raném spisku “Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das
Leben” z r. 1874 se o mase vyslovuje jako o čemsi neskutečném, jako
o kopii, stínu opravdových osobností: “Die Massen scheinen mir nur in
dreierlei Hinsicht einen Blick zu verdienen: einmal als verschwimmende
Kopien der grossen Männer, auf schlechtem Papier und mit abgenutzten
Platten hergestellt, sodann als Widerstand gegen die Grossen, und end
lich als Werkzeug der Grossen; im übrigen hole sie der Teufel und die
Statistik!”38
Nietzschův nedostatek pozitivního vztahu k prostému člověku stojí
v ostrém kontrastu k Masarykově pojetí. Už Rádl poukázal na to, že
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Masaryk je ochoten pomáhat, křesťanská nauka o lásce k bližnímu je
mu kategorickým příkazem. Nietzsche, který metafyzický zdroj tohoto
příkazu neuznává, radí k útěku před bližním, zná lásku jen k tomu
“nejvzdálenějšímu”.39 Je ochoten obětovat bližní — “bezvýznamné
bližní” — pro heroický, titánský čin toho nejvzdálenějšího a jemu nej
dražšího — toho teprve se rodícího, silného, rozhodného, vladařského
nadčlověka. Kontinuita dějin je tak zredukována na nadčasový rozho
vor osamělých “velikánů”.
Taková degradace člověka na prostředek druhých, byť sebevyšších
“exemplářů”, je Masarykovi nepřijatelná. Odporuje jí celý historický
vývoj vymaňování se právě toho odstrčeného, “nevýznamného” člově
ka z nadvlády silných jedinců, jeho cesta od poddaného k svobodnému
člověku, cesta od vlády nemnohých k demokracii. Masarykův indivi
dualismus má dimensi — sociální.
* * *

Uragan násilí, teroru, nehumanity, jak se zvedl ve dvacátém století
a který Nietzsche — na rozdíl od optimističtějšího Masaryka — proro
koval,40 nebyl jen důsledkem krize individua, nýbrž byl také produk
tem organizované, ideologií a charismatickým vůdcovstvím svedené
masy, podmíněném uvolněním civilizačních norem, tj. právě toho, čím
individuu jsou vymezovány vztahy k druhým, k celku. Hodnotový nihilismus se stával fenoménem nikoli jen individuálním, ale společenským,
masovým. Zlo se projevovalo nejen jako selhání morálky jednotlivců
(ať tato morálka byla jakkoli, nábožensky nebo filosoficky podložena),
nýbrž jako fascinace masy infikované zdeformovanou ideologií, jež je
ve svém účinu jevem společenským. Tomuto zlu je třeba čelit nejen indi
viduálně, ale i společensky, organizovaně, institucionálně. Ani Masaryk
ještě tuto kolektivní formu zápasu proti zlu dost nedocenil. Ještě ve Svě
tové revoluci se přidržuje comtovského výkladu dějin jako nutného
přechodu od teokracie k demokracii a přesouvá tak zápas se zlem
do sféry individuální. Avšak Masaryk na rozdíl od Nietzsche chápal, že
národ, kolektiv, masu nelze mobilizovat k zápasu proti zlu morálkou
výběrovou, určenou jen silným jedincům, nýbrž morálkou vpravdě
univerzální, určenou všem — morálkou humanitní. Individuum je mu
jen konkrétním projevem lidství, jak se realizuje ve společenském, poli
tickém prostoru. Nejde nikdy o izolovaného jednotlivce, ale o vztah
mezi lidmi — tedy o morálku jako normu společenskou. “Musí se to
důrazně vytknout proti všem těm, kdož se domnívají, že lidstvo, opouš
tějíc morálku starší, zejména křesťanskou a církevní, naprosto je roz
drobeno na prach, na jednotlivá individua” zdůrazňuje proti marxistic
ké filosofii v Ideálech humanitních. Připouští, že “každý si tento ideál
(humanitní) formuluje jinak, ale dosti na tom, že lidstvo má takový
spojující ideál."41
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Tento humanitní ideál je nejen pozitivní postulací “vůle k dobru”, ale
i apelem k “zápasu se zlem”, a to jak individuálně tak i společensky se
projevujícím. “Humanitní ideál vyžaduje, abychom soustavně, všude,
ve všem a vždy odpírali zlému, vlastní a cizí nehumanitě společnosti a
jejím orgánům osvětným, církevním, politickým, národním — všem”,
říká v České otázce.42 Tento aktivismus humanitní morálky — k ně
muž ostatně přes vší kritiku Masarykovských východisek se hlásí Pa
točka —je tedy namířen i proti společnosti a jejím orgánům, jestliže jimi
se realizuje zlo. Tato aktivita je o to účinnější, jestliže není vedena roz
drobené, izolovaně, nýbrž organizovaně, sociálně, jestliže tu působí
apel spojujícího ideálu. — Masarykovo porozumění pro společenské
aspekty lidského života a jeho “smyslu” rozhodně lépe odpovídá poža
davkům filosofie “národní”, která nemůže stavět jen na morálním heroismu jednotlivců, tím méně heroismu nietzschovsky zdůvodňovaném.
I když tedy Masarykově filosofii možno vytknout některé nedůsled
nosti, i když u něho nenacházíme tu “opravdu radikální revizi moderní
filosofické tradice”, jak mu to vytýká Patočka, a i když krize a konfiagrace společenské i jednotlivců pokračují ve dvacátém století spíše
ve směru, který uhadoval Nietzsche, přece jen Masarykův pokus formu
lovat národní filosofii v souladu s kriterii obecně a nikoli selektivně plat
nými, podržuje i dnes svou platnost. Může být co do výsledku považován
sice za ne plně uspokojivý, nikoli však ve svém univerzalistickém přístu
pu za nezdařený. Poskytuje i dnes základnu, z které je možno národní
filosofii kriticky dále rozvíjet.
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T. G. Masaryk v slovenskej historiografii
Ján Mlynárik, Mnichov

Nad životnosťou Masarykovej tradície na Slovensku sa nedávno zaují
mavým spôsobom podivil jeden z vedúcich slovenských historikov, riaditeľ
Ústavu historických vied SA V, Samuel Cambel:
“Čo historikov mohlo v krízových rokoch (1968-1969 — J.M.) naviac šokovať, bola skutočnosť, že napriek cieľavedomému úsiliu
marxistickej historiografie päťdesiatych a šesdesiatych rokov —
rozbíjať legendy, ktoré pretrvávali v historickom vedomí našej spo
ločnosti z čias panstva buržoázie, všetky tieto legendy, aj tie najreakčnejšie, sa znenazdaky v plnej nahote na verejnosti objavili a jej
časťou boli prijímané s aplauzom (napr. štefánikovská, masary
kovská; veľa nechýbalo a bol by sa vzkriesil aj Hlinka, Tiso apod.).
— Štefánikovská a masarykovská legenda sa dostala do historickej
tradície našich národov zásluhou dvadsaťročného sústavného ideo
logického pôsobenia buržoáznej Československej republiky. Je až
prekvapujúce, ako hlboko sa vryla do historického vedomia spo
ločnosti. I keďtreba braťdo úvahy, že je umele živená antikomunistickými centrálami v ich ideologickej diverzii proti socialistickému
Československu, má veľmi tuhý život a napriek už skoro štyridsať
ročnému pôsobeniu našej socialistickej školy darí sa ňou nainfiko
vať aj niektorých mladých ľudí.”1
Je to vzácne a zdá sa aj pravdivé priznanie krachu a zlyhania úsilia
marxistickej historiografie a vôbec komunistickej ideológie vymazať
z historickej pamäti Čechov a Slovákov zakladajúce osobnosti českoslo
venskej štátnosti. Ukazuje sa, že zámerné a systematické útoky proti
vedúcim osobnostiam československej demokracie a parlamentného štátu
prinášajú opak toho, čo sa od nich očakáva. Samozrejme, že tam, kde sa
tieto osobnosti dostali do hlbokého povedomia mysliacich ludí, a kde sú
spojované s nádejou na obnovu štátnej samostatnosti a nezávislosti, his
torická pamäť porobeného národa si ich bude stále pripomínať a k nim
sa vracať. To stavia nezávislú historiografiu pred náročné úlohy neprestať
sa vo výskume zaoberať významom a odkazom týchto osobností, ale ich
sústavne približovať v nových historických skúsenostiach nastupujúcim
generáciám historikov.
T. G. Masaryk, filozof, pedagóg, politik a štátnik hlboko ovplyvnil
nový slovenský vývoj a má trvalé miesto v slovenských dejinách. A to
nielen v súvislosti so vznikom slovenskej aktivistickej politiky a jej
predstaviteľov (hlasistov) na sklonku XIX. storočia, či úzkou spoluprá
cou s M. R. Štefánikom v zahraničnom odboji za prvej svetovej vojny,
ale aj ako štátnik, ktorý v najvyššom úrade pomohol Slovensku a Slová
kom k renesancii, k ich “uškolení”, k prekonaniu ťažkých následkov
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násilnej maďarizácie. Niet preto div, že Masarykovo meno sa sústavne
objavuje v mnohých súvislostiach v slovenskej historickej spisbe a vlast
ne možno konštatovať, že máloktoré náročnejšie dielo z moderných
slovenských dejín by Masarykovu osobnosť obišlo, alebo tak či onak
s jej dielom sa nepokúsilo vyporiadať.
Ukazuje sa, že v masarykovských bibliografických prehľadoch táto
súvislosť sa akosi vytráca a vytvára sa obraz, akoby Slováci ostentatív
ne nemali o Masaryka záujem, či ho obchádzali. Posledná bibliografia
z masarykovského zborníku 19802 zaznamenala iba 11 anotácií od slo
venských autorov, ktorí sa po roku 1945 (knižne po roku 1935) zaobera
li masarykovskou problematikou,3 čo proti stovkám autorov českých
je zvlášť výrazné. Okrem toho sú uvedené iba 2 diela,4 v ktorých sa
Masaryk vyskytuje častejšie, hoci sa zaoberajú širšou problematikou.
Neuvádzame to ako kritiku na adresu editorov a tvorcov VIL zväzku
Masarykovho zborníka, keď vieme, za akých podmienok doslovnej ile
gality a vzdialenosti od dokumentačných stredisiek jeho bibliografia
vznikala. Ide nám o vytvorenie úplnejšieho obrazu o tom, ako sa T. G.
Masaryk v slovenskej historickej tvorbe prezentuje a postihnúť aj nepo
chybné medzery, ktoré slovenské masarykovské štúdium dosiaľ má,
pričom si za daných pomerov bádania nemôžeme robiť nárok na úplné
zobrazenie problematiky.
1. Masarykovská literatúra do roku 1948
Pokiaľ bol Masaryk v štátnickej funkcii, hoci vo vysokom veku, ne
bol dostatočný odstup, aby sa stal predmetom historického výskumu.
Avšak práce politikov, ktoré sa zaoberali vznikom Československa mu
seli logicky zahrnúť jeho politickú činnosť v zahraničnom odboji a v pr
vých rokoch konštituovania sa a upevnenia ČSR. Boli to práce, ktoré
vznikli ako kompilát vlastných spomienok na udalosti, ktorých sa
zúčastnili, no už aj dokumentácie, s ktorou sa mohli oboznámiť. Ivan
Dérer,5 signatár Martinskej deklarácie, člen Slovenského klubu v Ná
rodnom zhromaždení a druhý minister s plnou mocou pre správu Slo
venska mohol už roku 1924 napísať dielo, z ktorého historici čerpajú
dodnes pre jeho výnimočnú dokumentárnu hodnotu. V nej sa Masary
kovo meno objavuje v patričných súvislostiach. Napokon sa tento autor
vracal k Masarykovi aj v ďalších svojich prácach za prvej ČSR, no aj
v rokoch päťdesiatych.6 Podobný význam majú aj diela Fedora Houd
ka,7 ktorý síce nebol profesionálny dejepisec, ale ako člen českosloven
skej delegácie na mierovej konferencii v Paríži a člen československomaďarskej delimitačnej komisie isto mal čo povedať k otázke vzniku
ČSR a stanovenia jej hraníc, ako aj k účasti T. G. Masaryka na vtedaj
ších dejoch.
Napokon tu bol sám Vavro Šrobár, v politickom zmysle Masarykov
žiak, ktorý roku 1928, pri jubileu republiky, vydal rozsiahle pamäti
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z rokov 1918-1920, v ktorých, pokiaľ ide o zahraničný odboj a Masary
kovu vedúcu účasť v ňom, čerpá z diela E. Beneša.8 Šrobár bol Masary
kovi veľmi blízko už od 90. rokov XIX. storočia vlastne až do Masa
rykovho skonu a vydal o tom sumu v rade početných kníh a článkov; ale
to je viacmenej záležitosť šrobárovského biografického štúdia, ktoré na
škodu veci ešte ani nezačalo.
Pri 10. výročí trvania ČSR vyšla významná práca Karola Sidora o
účasti Slovákov v zahraničnom odboji. Masarykovi je tu venovaná celá
jedna kapitola.9 No aj v iných súvislostiach než s Pittsburskou doho
dou z roku 1918 sa tu objavuje Masarykovo meno; autor sa zaoberá aj
cestou T. G. Masaryka do Ruska a vôbec jeho celkovou činnosťou, pri
čom už čerpal z Masarykovej základnej práce.10 Sidorovo dielo, ktoré
vyšlo vlastným nákladom, finančne zabezpečil spišský biskup Ján Vojtašák. Masarykovo dielo v zahraničnom odboji je hodnotené objektív
ne, hoci v jeho podtexte zaznieva výčitka, prečo sa nerealizovali závery
z Pittsburskej dohody. A vlastne tento dokument sa najčastejšie stal
vstupnou bránou Masaryka do slovenskej historiografie.
Súčasťou dokumentov, z ktorých slovenská historiografia čerpala
v masarykovskom bádaní sú diela českej pedagogickej inteligencie, kto
rá za prvej ČSR pôsobila na Slovensku. Šlo o to, že tieto diela boli medzi
prvými, ktoré objasňovali význam Masarykov pre nový štát a dostali
sa hneď do slovenského prostredia. Vychádzali na rôznych miestach,
práve tam, kde autor pôsobil (Žilina, Lučenec, Banská Bystrica, Bra
tislava a inde). Patria sem diela J. Pospíšila a Fr. Volfa," B. Tomsu,12
V. Chaloupeckého,13 V. Polívku,14 B. Muellera15 a najmä základné
štúdie a diela profesora Komenského univerzity Alberta Pražáka.16
K nim treba priradiť aj práce L. N. Zvěřinu,17 ktoré vyšli už po roku
1945.
Zároveň sa rozvíjalo vlastné masarykovské bádanie na Slovensku.
Priamo téme “Masaryk a Slovensko” sa venoval reprezentant hlasizmu,
v istom zmysle politický a duchovný odchovanec T. G. Masaryka, Anton
Štefánek.18 Jeho dielo z roku 1920 na túto tému zostalo pomerne dlho
ojedinelé. K osemdesiatinám prvého prezidenta ČSR vyšla reprezentač
ná publikácia, v ktorej 33 autorov z rôznych hľadísk osvetľuje Masary
kovu činnosť vo vzťahu k Slovensku, resp. mu umeleckou formou vzdá
vajú hold (Hviezdoslav, Rázus, Roy, T. J. Gašpar, E. B. Lukáč, E.
Maróthy-Šoltésová). Pre vlastnú tému sú tu však dôležité state sloven
ských politikov (I. Dérer, J. Drobný, J. Slávik, V. Fajnor, M. Mičura,
V. Šrobár), no aj bádateľov (J. Petrík, K. Kálal, A. Pražák, Š. Krčméry,
Ľ. Medvecký, A. Kolísek a iní).19 Z historickej perspektívy možno
povedať, že táto publikácia dosiaľ nebola prekonaná a znamená skutoč
ný hold Slovákov prezidentovi — Osloboditeľovi.
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So životným jubileom T. G. Masaryka súvisia aj slávnostné reči Iva
na Dérera a Ivana Markoviča pri odhalení Masarykovho pomníka
v Hodoníne.20 Nasledujú štúdie o Masarykovej filozofii od J. Lacku,21
Hallova kniha o pobytoch Masaryka na Slovensku,22 a Kappove úvahy
o Masarykovi z roku 1935.23
Vzťahy T. G. Masaryka k Slovensku na sklonku XIX. storočia už ro
ku 1933 objasnila Mrázova biografia Jozefa Škultétyho.24 Tu sa po
drobne rozoberá vplyv Masaryka na slovenských vysokoškolákov
v Prahe, zoskupených v spolku Detva, ako aj jeho spory s martinským
vedením Slovenskej národnej strany, predovšetkým so Svetozárom
Hurbanom — Vajanským. Ešte roku 1890 vzťahy medzi Masarykom a
Vajanským mali priateľský, až rodinný charakter. No konflikt medzi
obomi mužmi sa začína roku 1891 pre Masarykove náhľady na Rusko.
Podľa Mráza: “Masaryk nemal pochopenia ani pre rusofilskú sloven
skú orientáciu, nesúhlasil so slovenskou politickou taktikou a pracov
nými metódami slovenských snáh a konečne hodne mu bol vzdialený
celý slovenský myšlienkový svet, determinovaný ťažkými domácimi
pomerami, ale snažil sa ho poznať a pochopiť všestranne.”25 Andrej
Mráz tak začlenil T. G. Masaryka do historického vývoja slovenského
myslenia a politiky; po ňom už nebolo možné obchádzať zásadný vý
znam T. G. Masaryka pre slovenskú aktivistickú politiku a pre budova
nie novodobých česko-slovenských vzťahov.
Masarykov význam pre slovenský národ sa nedal zotrieť ani v časoch
protičeského šovinizmu za Slovenskej republiky. Oficiálny historiograf
slovenského štátu František Hrušovský vo svojich slovenských deji
nách,26 ktoré boli súčasne aj učebnicou na školách, vyzdvihol Masary
kov boj za prvej svetovej vojny a pozitívne ho hodnotil aj zo stanoviska
slovenských záujmov. Ohlasy na Masarykovu filozofiu nachádzame aj
v základnom sociologickom diele, ktoré vyšlo roku 1944.27
Za vyvrcholenie objektívneho hodnotenia Masarykovho diela vo
vzťahu k Slovákom možno považovať Bokesovu syntézu slovenských
dejín z roku 1946,28 ktorej podstatné časti boli napísané za slovenského
štátu. S dielom T. G. Masaryka sa tu stretávame na viac ako 100 strán
kách, najčastejšie v čase prvej svetovej vojny. Venuje sa tu pozornosť aj
Masarykovmu vplyvu na mladých slovenských politikov,najmä na
Vavra Šrobára, ktorý — podľa Bokesa — konal “v duchu svojho učiteľa
T. G. Masaryka, ktorý už predtým, keď zámerne a cieľavedome zapojil
slovenskú otázku do českej otázky, urobiac z nej otázku českosloven
skú, radil slovenskej mládeži, študujúcej v Prahe a podliehajúcej jeho
silnému vplyvu, zdôrazňovať predovšetkým potrebu drobnej práce,
naoko nevinnej, v oblasti hospodárskej, sociálnej a osvetovej, ako aj
vyhýbať sa vyslovene politickej práci a najmä priamym sporom s Ma
ďarmi.”29 Bokes sa zaoberá problémom česko-slovenských vzťahov,
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založením Českoslovanskej jednoty, luhačovickými poradami a patrič
ne poukazuje na súvislosti s Masarykom. “V Čechách najviac záujmu
prejavovala o Slovensko prirodzene Masarykova realistická strana (pô
vodne česká lidová strana, neskoršie pokroková), ktorá už na svojom
zakladajúcom zjazde 1. IV. 1900 schválila program, ktorý nenechával
nikoho na pochybnostiach, že chce sa starať o osud Slovákov a nechce
byť ľahostajnou oproti skutočnosti, že Slováci sú jazykové, národnost
ne, hospodársky a kultúrne všestranne utláčaní.”30

2. Dehonestácia T. G. Masaryka v stalinskej historiografii
Nástup komunistov k moci neprerušil síce masarykovské bádanie,
ale dal mu celkom iný, politickým cieľom nových vládcov utilitárně
slúžiace zameranie. Ak dovtedy v zhode s historickou pravdou sa vy
zdvihovali zásluhy zahraničného odboja a západných mocností pri
vzniku ČSR, prosovietska orientácia nového režimu nastolila postulát
opačný: ČSR vznikla zásluhou vplyvu ruskej boľševickej revolúcie
na robotnícke hnutie, pričom sa zásluha zahraničného odboja znehod
notila. V duchu vtedajšej špionománie a agentománie predstavitelia
zahraničného odboja boli predstavovaní ako agenti, sluhovia a špioni
západných mocností a ich podiel na vzniku štátu Čechov a Slovákov sa
systematicky zaznával.
Slovenskí komunisti sa ešte na sklonku prvej republiky pozitívne
vyrovnávali s hlasizmom31 a odkazom T. G. Masaryka.32 Najmä
Vladimír Clementis pripomenul Masarykovu zásluhu na výchove hlasistickej mládeže, čím “pomáhal utvárať káder uvedomelých politických
pracovníkov, ktorí pripravovali obrodenie Slovenska na meštiackom a
demokratickom základe . . . Bez tejto prípravy boli by asi prevratové a
poprevratové dni na Slovensku mali iný ráz a snáď aj iný spád a iný
smer." Vyzdvihol Masarykov zástoj v politike a vede “keďrúcal národ
né modly” a uzavrel: .. hlásime sa k tej jeho práci a k tým jeho myšlien
kam, ktoré sa staly časovejšími po generálnom útoku reakcie a fašizmu
na všetky demokratické vymoženosti ľudu.”33 Stačilo však iba pár
rokov, a dokonce iba pár mesiacov po februári 1948, aby sa Masaryko
va činnosť v obraze vedúcich slovenských komunistov pokrivila. Gustáv
Husák označil diplomatickú činnosť prvého zahraničného odboja za
“handlovačky na Západe” a za príčinu národnej slobody Slovákov po
važoval “odraz myšlienok Októbrovej revolúcie”. V tom zmysle písal
aj Ladislav Novomeský.34
V tom čase, na konci 40. a začiatku 50. rokov slovenskí marxistickí
historici neboli ešte schopní útočiť tak intenzívne proti predstaviteľom
prvého zahraničného obdobia, ako ich českí kolegovia. Preto komunis
tické útoky suplovalo dielo Václava Kopeckého,35 alebo sa ukázali
ako učenliví žiaci.37 Ale už od roku 1952 sa za jednu z najvýznamnej
ších úloh slovenskej historickej vedy vyzdvihuje “boj proti legendám,
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ktoré si vytvorila a pestovala buržoázia”.38 Ako tento boj mal vypadať
metodologicky vysvetlil riaditeľ vtedy vznikajúceho Historického ústa
vu SAV Ľudovít Holotík. Podľa neho “nadstranícka politika Masaryka
a Beneša bola iba pláštikom pre ich reakčnú politiku, slúžiacej záuj
mom finančného kapitálu a veľkostatkárom”.39 Najostrejšie útoky
proti Masarykovi, Benešovi a Štefánikovi sa vyrojili v súvislosti s bojmi
čs. légií v Rusku, keď tieto v sebeobrane použili zbrane proti boľševi
kom, ktorí ich chceli odzbrojiť, resp. rozformovať. A tu sa vedúci traja
predstavitelia odboja “v záujme západných imperialistov stávajú . . .
kontrarevolučnými agentami... vrhajú československé légie do záker
ného a podlého boja proti sovietskemu Rusku.”40 Holotík pokračuje:
“V Masarykovi a Benešovi mali dohodové mocnosti, predovšetkým
Francúzsko a USA, v Československej republike spoľahlivú agentúru,
ktorá hájila záujmy týchto imperialistických mocností. — Masaryk a
Beneš boli najvytrvalejšími protisovietskými štváčmi. — Ak domyslíme
Štefánikovu činnosť, ale i činnosť Masaryka a Beneša, vidíme, že to
bola činnosť protiľudová a protinárodná.”41
Keď roku 1953 začal vychádzať Historický časopis SAV, ako hlavný
tlačový orgán slovenských historikov, jeho štúdie, články a recenzie sa
iba hemžili útokmi proti T. G. Masarykovi, no aj Benešovi a najviac
proti Štefánikovi. Boli by to desiatky, ba stovky odkazov na to, ako sa
znehodnocovala sama vedecká metóda T. G. Masaryka,42 ako za vhod
prišli negramotné výroky moskovských študentov o T. G. Masaryko
vi43 a ako sa rozpracovávala téza o “protiľudovej”, “protinárodnej”,
“protisovietskej” a “kontrarevolučnej” a bohvie ešte akej činnosti
vedúcich predstaviteľov prvého odboja a zakladateľov ČSR. Stálo by za
samostatnú štúdiu podrobne vystopovať toto šialenstvo, ktoré s vedou
už nemalo vonkoncom čo spoločné. Dokonca v máji 1953 sa konala
v Bratislave jednodenná konferencia pod titulom “Za odhalenie legiend
o Masarykovi, Benešovi a Štefánikovi”, na ktorej sa zúčastnilo na 100
vysokoškolských a iných vedeckých pracovníkov a kde odzneli výroky,
ktoré sa skôr podobali výrokom prokuratúry a hrdelného súdu, než
výroky historikov a vedcov.44 Z takéhoto zázemia štartoval potom
aj výskum sociálnych hnutí v XX. storočí na Slovensku. Mnohé mate
riálovo prínosné monografie, štúdie a články, aby vôbec mohli výjsť,
museli mať ideologické “zaklínadlo” s protimasarykovským ostenom,
inak nemali šancu výjsť. To znehodnocovalo ich význam. Mnohí histo
rici sa po rokoch od takejto politiky dištancovali.
Protimasarykovské ťaženie spolu s kampaňami proti sociáldemokra
tizmu a kozmopolitizmu v českých krajinách vyvrcholilo pred rokom
1956, teda pred XX. zjazdom KSSZ a demaskovaním Stalinových zloči
nov. Spoločenská objednávka sa vyplnila desiatkami diel s protimasa
rykovským obsahom (diela Z. Fierlingera, J. S. Hájka, V. Krála, J.
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Pachtu, F. Nečáska, J. Křížka, O. Říhu a mnohých iných). Zvláštnosťou
Slovenska bolo aj tu isté zaostávanie, takže hlavné protištefánikovské,
no aj protimasarykovské dielo v slovenskej historiografii vyšlo až roku
1958 a na dôvažok v druhom vydaní roku 1960.45 Ľ. Holotík tu dovŕ
šil a syntetizoval svoje útoky proti Masarykovi a Štefánikovi, s ktorými
sa začal zaoberať na začiatku 50. rokov. Bolo, pravda, paradoxom, že
v čase, keď sa historická veda zbavovala stalinského dedičstva, na Slo
vensku sa ešte hovorilo rečou súdnych procesov zo začiatku 50. rokov
s plnou agentomániou a špionomániou.46 Tomuto trendu je poplatná
aj práca Jána Kvasničku o légiách v Rusku, ktorá vyšla dokonca až ro
ku 1963.47 Týmito dvomi dielami slovenská marxistická veda postavi
la skutočne dôstojný pomník svojmu stalinskému obdobiu.

3. Hľadanie pravdy a neostalinský regres
Po Holotíkovi a Kvasničkovi sa už nenašiel odvážlivec, ktorý by v ich
protimasarykovskom smere pokračoval. Po roku 1963 sa situácia
spoločensky uvolňovala, historici požadovali autonómiu pre svoju prá
cu (brněnský zjazd historikov roku 1965) a novými prácami začali revi
dovať svoju daň stalinizmu. Nadchádzal čas syntetických historických
diel.
Ak ešte v náčrte prvej syntézy — tézach — z roku 1956 sa presadil
subjektivistický náhľad autora, Ľ. Holotíka, na hodnotenie činnosti
T. G. Masaryka48 v druhom diele Dejín Slovenska, ktoré zväčša napí
sal Július Mésároš49 sa už opúšťa metóda kádrovania, podozierania
a podiel T. G. Masaryka a iných slovakofilov a stúpencov česko-slovenskej vzájomnosti sa hodnotí objektívne. Bolo šťastím pre toto dielo, že
bolo napísané pred rokom 1968, teda pred rokom snahy o spoločenskú
reformu, a že mohlo výjsť roku 1968. Po viac ako dvadsiatych rokoch
sa v historickom diele objavila fotografia T. G. Masaryka.
Význam Mésarošovho diela bol značný, i keď zrejme redaktor diela
Ľ. Holotík mu vtlačil svoj podiel v znižovaní podielu hlasistov na ná
rodnom a politickom hnutí a vkradla sa aj tendencia podozierania Ma
sarykovej úprimnosti o slovenské veci.50 Avšak proti obdobiu 50.
rokov bola Mésarošova koncepcia triezveho historizmu nepochybne
inšpirujúcim pokrokom.
Roku 1968 sa objavili početné články o T. G. Masarykovi.51 Hod
notili jeho prínos pre konštituovanie československej štátnosti a príkro
sa odlišovali od podobných článkov zpred 10-15 rokov. Deník Smena
začal od 1. mája 1968 uverejňovať kapitoly z dejín vzniku ČSR, kde sa
Masarykov a Štefánikov podiel hodnotí v zhode s historickoku tradí
ciou.52 V tom čase sa v Smene redaktor Milan Vároš obrátil s ostrými
výčitkami na Ľ. Holotíka pre falšovanie historického diela M. R. Štefá
nika. Odsudky Holotíkovho diela zazneli aj z Kultúrneho života a iných
novín (Milan Rúfus, Hana Ponická, Ľudmila Pajdušáková a iní.) Došlo
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dokonca k takým extrémnym prejavom kritiky, že mládež spálila Holotíkov pamflet o Štefánikovi.
V tomto ovzduší, ale zrejme ovplyvnený úspechom II. diela Dejín
Slovenska koncipoval svoju syntézu o Slovensku v XX. storočí blízky
Mésarošov spolupracovník Ľubomír Lipták.53 Masaryk sa v jeho die
le objavuje v mnohých súvislostiach, a to od vplyvu na hlasistov, cez
projekt samostatného Československa z jesene 1914 až k obdobiu prvej
ČSR, kde Masaryk zaujal úrad prezidenta. Bez zbytočného špekulova
nia o tzv. čechoslovakizme v čase, keď sa o československý štát bojova
lo, Lipták triezvo konštatoval: “Češi potrebovali Slovákov, aby štát,
ktorý si vydobyjú, mohli udržať ako solídnejšiu jednotku európskej
politiky. Slováci potrebovali Čechov, aby sa vôbec vymanili zo zovretia
Uhorska.” A ďalej: “Na Slovensku sa využili možnosti, ktoré demokra
cia poskytovala, s nečakaným elánom a energiou.”54 Vari preexponované nacionalistické ovzdušie, vyvolané vtedy bojom za federalizáciu,
vtlačilo do Liptákovej výnimočnej syntézy úsudky o snaze “počeštiť
Slovensko”.55
Ľ. Lipták svoje vedomosti opakoval v prvej dejepisnej syntéze slo
venských dejín, ktorá vychádzala v rámci slovenskej vlastivedy.56
Rozsah diela (vyše 850 strán) zapríčinil, že jeho výroba sa oneskorila a
tak sa I. diel vlastivedy dostal na trh až roku 1971. Vtedy už naplno
bujela normalizačná prax, ako dôsledok prepadnutia Československa
v auguste 1968. Diela mnohých historikov boli rozhádzané v sadzbe57
a zakázali im publikovať. A tak sa ani meno Ľ. Liptáka nesmelo zjaviť
na verejnosti — figuruje tam ako dr. Ján Michalec CsC.
S normalizáciou sa vrátila do slovenskej historiografie neostalinská
prax. Bol to návrat do 50. rokov so všetkými dôsledkami znehodnoco
vania činnosti T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Vo vedúcej pozícii sa
opäť objevil Ľ. Holotík, ktorý si na VIL zjazde slovenských historikov
znova ohrial protimasarykovskú polievočku.58 Jeho pamflet o Štefáni
kovi Historický ústav roku 1978 označil za “prínosnú monografickú
prácu”.59 Neostalinská deformácia obrazu T. G. Masaryka vyvrcholi
la roku 1979 v jeho hesle v Encyklopédii Slovenska. Za toto heslo zod
povedá Ľ. Holotík, ako vedúci v lexikálnej oblasti Ľud, zodpovedný
za dejiny do roku 1918. Toto heslo má bližšie k pamfletu s celým jeho
negativizmom, než k objektívnemu hodnoteniu.60
V istom zmysle korektúrou tohto prehnaného kriticizmu sú časti
v slovenskej vlastivede, dotýkajúcej sa kultúry — toto dielo vyšlo roku
1979 a vyhlo sa biľagovaniu T. G. Masaryka.61 Roku 1985 vyšiel V.
diel Dejín Slovenska, venovaný obdobiu rokov 1918-1945.62 Signalizu
je už opúšťanie neostalinských manier, dokonca sa čosi slušné povie aj
o Masarykovi,63 no vcelku tu prežívajú obvinenia z pikľov proti robot
níctvu64 a na tvorbe čechoslovakizmu.65 Zatiaľ najúspešnejší je IV. diel
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dejín Slovenska, ktorý vyšiel roku 198666 a ktorý sa zaoberá obdobím
od konca 19. storočia do roku 1918. Masaryk sa tu vyskytuje na 20.
stránkach textu. Pozitívne sa tu hodnotí Masarykovo usilovanie o
prehĺbenie československých vzťahov, záujem o Slovákov a vedúca
účasť v zahraničnom odboji.67
Štvrtý diel Dejín Slovenska naznačil, že dochádza k prekonávaniu
neostalinskej recidívy z čias normalizácie a že slovenskí historici, nad
väzujúci na Mésarošovu a Liptákovu iniciatívu (keď títo boli po roku
1969 vyradení z aktívnej tvorby) dokážu triezvo a objektívne hodnotiť
historický zástoj T. G. Masaryka a jeho spolupracovníkov, najmä M. R.
Štefánika na novodobom slovenskom osude. To je nepochybne sľubná
perspektíva v zložitých dejinách samej slovenskej historiografie, ktorá
by sa už konečne mala dôstojne vcelku vyporiadať so zakladateľskou
osobnosťou takého formátu, ako je osobnosť T. G. Masaryka.
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Masaryk a Švýcarsko
Ivan Pfaff, Heidelberg
Rodokmen Masarykových světových vztahů a zahraničních pramenů
jeho duchovní i politické osobnosti je v dosavadní masarykovské literatuře
zcela ochuzen o rekonstrukci a zhodnoceníjeho vztahů ke Švýcarsku i švý
carských formativních stop v jeho vývoji. Zatímco jeho kontakty zejména
s kulturní oblastí anglo-americkou, ale i německou, francouzskou a rus
kou v jeho dosavadním obraze nechybí, nedostatečné místo, jež Masaryk
sám věnoval svým švýcarským vztahům a vlivům v Čapkových Hovorech i
ve Světové revoluci, zřejmě odsunulo zájem masarykovských badatelů
o Masarykovo hodnocení švýcarské problematiky i o zásah švýcarských
podnětů do jeho bytosti do pozadí. To platí nejen o Masarykově myšlení a
jeho politice před rokem 1914, kde je historik odkázán převážně na nepub
likované prameny domácí provenience (i když i pro tuto životnífázi Masa
rykovu se najdou nevyužité doklady v jeho pracích), ale dokonce i o jeho
zahraničním odboji, k jehož švýcarským souvislostem snesla česká histo
riografie řadu zásadních příspěvků jak materiálových a memoárových,
tak monografických, před válkou nepovšimnutých.1
Stejně jako se přiklonil Masaryk k anglické a americké demokracii
zkoumáním jejich literatury a filosofie, pronikl i k hodnocení demokra
cie švýcarské jejím duchovním pozadím — poznáním švýcarské kultury.
Jeho cesta k švýcarské demokracii byla původně determinována nepoli
ticky jeho filosofií dějin, v níž prohlásil za smysl českých dějin moderní
demokratickou humanitu, odvozovanou od náboženské humanity čes
ké reformace. Tato představa odpovídá jeho světově historické linii
“od theokracie k demokracii”, v níž interpretoval reformaci, protestan
tismus jako jedno z východisek a vývojových sil politické demokracie:
byl přesvědčen, že protestantismus “demokratizoval církev a celou spo
lečnost”, protože “poslední instancí ve věcech víry učinil individuální
svědomí, upevnil individualismus, osobní svobodu i osobní odpověd
nost a tím vším připravil politickou demokracii”.2 Jakkoli toto kon
struktivní a spekulativní pojetí v historické a filosofické kritice neobsto
jí, jeho logickým důsledkem bylo, že Masaryk musel zařadit švýcarský
kalvinismus v rozvrstvení historických zdrojů moderní demokracie na
první místo3 i za cenu hrubě jednostranné nevšímavosti k inkviziční
intoleranci kalvinismu, jež do takového obrazu nezapadala, a že dokon
ce spatřoval bezprostřední genetickou souvislost mezi Kalvínem a
Rousseauem, u něhož jako u průkopníka francouzské revoluce a demo
kracie vyzdvihoval jeho silné ovlivnění švýcarským republikanismem a
vůbec švýcarskou atmosférou, v níž žil: “Duchovní vůdce revoluce
Rousseau, vyrostlý v švýcarském republikanismu a kalvinismu, vychází
z idejí reformačních”, čteme v jeho poválečném výměru. “Tendence
švýcarské demokracie k vládě přímé našla výraz v Rousseauovi; tento
vůdčí teoretik moderního demokratismu byl právě pod vlivem své švý
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carské vlasti politicky i nábožensky. Neboť i kalvinismus ženevský měl
také svůj vliv u Rousseaua a jeho teorie demokracie.”4
Že tu nejde o posteriorní konstrukci, stimulovanou Masarykovými
švýcarskými válečnými prožitky, ozřejmují jeho nezveřejněné rané ru
kopisy z konce osmdesátých let, v nichž nalézáme rozsáhlé zápisy o švý
carském protestantismu, dokládající jeho pronikavé studium kalvinistické teologie i státního učení a správy ženevské obce a jejích vlivů na
vývojové předpoklady moderní demokracie. Zároveň v nich čteme jeho
úvahy o původním náboženském pozadí “Sonderbundkriegu”, tj. švý
carské občanské války z roku 1847, kterou se pokoušel vysvětlit korela
cí mezi kalvinismem a demokracií a nedovedl ji proto hodnotit jako re
tardační opoždění švýcarského duchovního vývoje za Evropou, jako
rozpor mezi politickými a národními revolucemi celé ostatní Evropy
1848 a mezi stagnací soudobého švýcarského myšlení v ovzduší nábo
ženských válek 17. století.5 I když se nedá popřít, že specielně v tomto
bodě nedovedl Masaryk objektivně posuzovat, přece všechny takové
spekulace o politickém působení švýcarského protestantismu mu
otevřely širší cestu k zájmu a pochopení pro švýcarskou literaturu, k je
jímuž systematickému uvádění k nám se pokusil sám přispět inspirací
českých překladů švýcarských klasiků. Tak v letech 1898-1904 navrhl
a prosadil česká vydání děl Gottfrieda Kellera a C. F. Meyera “Sedm
legend”, “Lidé Seldwylští” a “Pokušení Pescarovo”.6 Jistě také celá
vlna literárně a politicky akcentovaných švýcarských cestopisů časopi
seckých i knižních v české literatuře od osmdesátých let musela intenzifikovat Masarykovy kulturní sympatie a zájmy pro Švýcarsko: takové
podněty zjišťujeme v jeho četbě eposu J. V. Friče “Švýcarská pověst”
(1889), “Potulek po Švýcarsku” Evžena Rutteho (1891), “Lémánských
silhouet” (1893) Jiřího Gutha s líčením ženevské ústavy, “Švýcarských
scenérií” Boženy Vikové-Kunětické (1901) a zejména spisu Čeňka He
very “Švýcarsko, jeho ústava, vláda a samospráva” (1894).
V genezi duchovní švýcarské orientace Masarykovy sehrála ale rezo
nance domácích podnětů a pramenů spíše doplňující vedlejší roli; pod
statněji zasáhl jeho vlastní specifický pohled na švýcarskou literaturu
v celoevropském kontextu jako na literární výrazovou rovinu švýcar
ského politického systému. “Švýcarsko svými duchy mělo vliv na kultu
ru evropskou,” ukazuje Masaryk. “Švýcarský realism, myslím, souvisí
se švýcarskou demokracií. Hodnota švýcarské literatury vždy mi byla
dokladem, že přátelské soužití Němců a Francouzů a švýcarský interna
cionalismus neubližuje národnosti. Jazykově a národně Švýcarsko je
přímo klasickým příkladem silné národní originality při intenzivním
mezinárodním soužití. Švýcarsko mě zajímalo velmi po stránce politic
ké a národnostní... Demokracii a svobodu pozorný cizinec musí vidět
v celém životě.”7 Už z kompozice těchto vět se dá jasně vycítit, že obe
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známení se švýcarskou kulturou vedlo Masaryka k ocenění politicky a
národnostně federativního státního systému Švýcarska, v němž v době
českých bojů o federalizaci habsburské monarchie a tvrdých národnost
ních konfliktů Čechů a Němců začal spatřovat ideální vzor politické
reorganizace své vlasti. Tak od první poloviny devadesátých let vyrůstá
jeho představa “českého Švýcarska” (böhmische Schweiz), kterou po
prvé rozvinul 1895 v České otázce, kde ostatně příznačně vysoko vyzdvihl
postavu Viléma Tella (v jejíž historickou existenci se tehdy ještě věřilo),
aby tuto koncepci prohloubil, konkretizoval a popularizoval v prvním
desetiletí 20. století v četných projevech v Čase a v Naší době. Byla to
především specificky švýcarská syntéza všeobecné politické demokracie
se spravedlivou federací národností, kterou Masaryk dlouhá léta před
svým rozhodnutím k protirakouskému odboji prosazoval jako optimál
ní řešení, jehož přizpůsobená recepce ze Švýcarska by mohla překonat
konstatní krizové situace, vznikající z národnostní heterogenity českých
zemí a z politické majorizace slovanské etnické většiny českými Němci.8
Mezi švýcarskými diplomaty ve Vídni si však tím nezískal žádný zá
jem, tím méně respekt, a byl jimi buď ignorován nebo přímo odmítán.
Zatímco 1893 švýcarský vyslanec ve Vídni v depeši do Bernu ještě
objektivně referoval o Masarykově útoku na říšské radě proti rakouské
politice v Bosně a o jeho ostré polemice s německým poslancem Mengerem, jenž Masaryka obvinil z velezrady,9 zatímco další švýcarský
vyslanec v létě 1901 svou přesnou předjímavou prognózou o neřešitel
nosti české otázky v rámci stávajícího systému nepřímo podporoval
Masarykovo pojetí,10 zjišťujeme ve švýcarských diplomatických relacích
o Masarykově boji proti rakouské politice na Balkáně a proti zfalzifikovanému záhřebskému procesu v letech 1908-1912 zcela jinou tendenci a
tón. Univerzitní profesor, který zcela sám donutil v habsburské říši
svým objevem jejích skandálních politických metod zahraničního mi
nistra k abdikaci, byl ještě před osmdesáti lety světovou raritou a jeho
vítězný boj proti korumpovanému vedení vídeňské zahraniční politiky
rozpoutal světovou senzaci. I když Masaryk kompromitoval Aehrenthala, Forgácha a Friedjunga zcela veřejně svými německými parla
mentními projevy a svým ve Vídni vydaným německým spisem,11 byl ze
všech diplomatů demokratických států ve Vídni švýcarský vyslanec
Du Martheray jediný, který tento evropský skandál vůbec nevzal na
vědomí a dokonce se postavil v jedné frontě s kompromitovanou vládou
na obranu komplotu. Ve svých depeších do Bernu z let 1908-1911 pře
jímal zcela nekriticky protisrbskou politiku Aehrenthalovu a její pro
pagandu o fiktivní chorvatské iredentě, plně věřil v autenticitu Masary
kem odhalených podvrhů, neuznával podvody a naprosto se identifiko
val s vedením vídeňské zahraniční politiky zatlačené Masarykem do
defenzívy i s extrémními šovinistickými německými nacionály. Celou
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otázku prezentoval švýcarské vládě jako panslavistickou a pansrbskou
konspiraci, otřásající prý samým bytím monarchie, přičemž Masaryko
vy objevy ignoroval nebo je představoval jako přehnané produkty ne
seriózního národního fanatika.12 Teprve na podzim 1916 doznal jeho
nástupce Bourcart, že Friedjung dokumenty záhřebského procesu zfal
šoval, tvrdil však zcela nepravdivě, že bělehradský vyslanec Forgách
neměl o podvrzích tušení, ačkoli Masaryk nezvratně prokázal právě
jeho přímý podíl na jejich fabrikaci; Bourcart dokonce mluvil o “doda
tečném zjištění falzifikací”.13
Srovnáme-li takové samorostlé zpravodajství na jedné straně s hrubě
tendenční, nepřátelskou kritikou českého federalistického a autono
mistického programu ve švýcarských depeších z Vídně v šedesátých až
osmdesátých letech 19. století, které by byl klidně mohl do posledního
písmene podepsat vídeňský policejní ministr,14 na druhé straně s kraj
ně nepříznivým, místy přímo urážlivým hodnocením domácího i zahra
ničního odboje let 1914-1918 (o tom ještě uslyšíme), vystupuje zřetelně
padesátiletá kontinuitní linie švýcarské diplomacie, namířená proti čes
ké politice. Hrála v tom snad hlavní roli neinformovanost, nekritická
závislost na stanovisku Vídně, nedostatek nebo dokonce neschopnost
samostatného úsudku, povrchní, zjednodušené představy, neochota
vniknout hlouběji do české otázky? Taková odpověď, která by vystavo
vala úrovni švýcarské diplomacie vrcholně nepříznivé vysvědčení,
se sice nedá vyloučit a nesporně v jednotlivých případech jí nelze upřít
platnost, zejména když Švýcarsko zřídilo už v půli devadesátých let
v Praze svůj samostatný konzulát a když se příkré protičeské útoky
ozývaly z úst nejen německých, ale i francouzských členů švýcarské
diplomatické služby. Přesto nelze takový výklad absolutizovat: zdá se,
že směrodatněji působila širší orientace švýcarských diplomatů, kteří
s jistým velikášským komplexem byli zainteresováni převážně na vyso
ké velmocenské politice, aniž by vůbec chtěli hledat hlubší pochopení
pro složité vnitropolitické problémy dunajské monarchie, a kteří byli
zasaženi německou tézí o údajném českém panslavismu do té míry, že
interpretovali českou politiku bez sebemenšího pokusu o citlivější, di
ferencovaný přístup jako “panslavistické rejdy” a “terorismus” i tam,
kde šlo evidentně jen o úsilí i politickou a národnostní rovnoprávnost
Čechů. Ale i pak zůstává otázka, jak vyložit, že české federalizační a
osvobozenecké snahy odmítali a odsuzovali v důvěrných depeších, jež
se nemusely ohlížet na švýcarskou neutralitu, právě zástupci země, jež
také vybojovala svou nezávislost v zápase s Habsburky, která sotva
před stoletím byla okupována a zčásti i anektována sousední velmocí,
která zahrnujíc několik národností byla organizována právě tak federativně, jak o to usilovali Češi. Ať tomu bylo jakkoli, duch předválečných
relací švýcarského vyslanectví ve Vídni se nemohl neodrazit negativně
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v poměru úředních míst Bundu k exilové aktivitě Masarykově ve Švý
carsku.
Že Masaryk zvolil jako první stanici svého odboje nikoli spojeneckou
Paříž nebo Londýn, ale neutrální Ženevu a Curych, že základy česko
slovenského odboje kladl právě ve Švýcarsku — to nepodmiňovaly
jen výhody neutrálního státu, situovaného mezi oběma válečnými tábo
ry, ale i jeho dlouholeté pojetí “českého Švýcarska“. Když Masaryk
přibyl 11. ledna 1915 z Říma do Ženevy, nalezl tam už cennou oporu
v dokončeném sjednocení osmi českých spolků ve Švýcarsku (Basilej,
Curych, Bern, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Ženeva, Lausanne),
jejichž delegace odhlasovaly na společné konferenci v Bernu 3. ledna
1915 rezoluci, že “národ český pevně doufá ve vítězství Dohody a věří,
že z něho vzejde nová doba práva a spravedlnosti, jež vybaví české země
z poddanství a vrátí mu samostatnost”. Den po Masarykově příjezdu
obrátila se nová bernská konference českých spolků do Londýna adre
sou, žádající “osvobození demokratického a svobodomyslného národa
českého, jehož samostatnost je nezbytná pro evropský mír a rovnová
hu”.15 Už tehdy vnesly české spolky ve Švýcarech do ještě nevykrysta
lizovaných Masarykových představ o budoucí státní formě, v nichž
ještě figurovala alternativa konstituční monarchie britského typu,
vyhraněný podnět švýcarského republikanismu: ještě než se třetí bern
ská konference českých spolků vyslovila 3. dubna 1915 kategoricky pro
zřízení demokratické republiky po švýcarském vzoru, formuloval že
nevský spolek “Beseda Slovan” 23. února v diskusi s Masarykem vůbec
poprvé postulát republikánské formy proponovaného státu. “My, švý
carští krajané, žijeme v demokratické republice, jejíž zřízení nám plně
vyhovuje, a žádáme, aby náš nový stát byl také republikou a abyste k to
mu pracoval,” prohlásil předseda spolku k Masarykovi, jehož apostrofoval jako příštího prezidenta.16
Ve Švýcarsku nalezl Masaryk spolupracovníky v dr. Lvu Sychravovi
a ing. Pavlu Baráčkovi, kteří jako první čeští političtí emigranti dorazili
do Ženevy už v září a v listopadu 1914. Sychravovi se podařilo za něko
lik týdnů navázat spojení s Journal de Genève a s Gazette de Lausanne a
ještě před vánoci 1914 v nich umístit několik autentických protirakouských reportáží z Prahy. První fázi Masarykovy švýcarské aktivity
absorbovalo úsilí o neutralizaci proti jeho západní orientaci namíře
ných rusofilských intrik Koníčka—Horského a Vítězslava Štěpánka,
kteří proti němu konspirovali ve spojení s ruským vyslanectvím v Ber
nu. Potom ale už ze Ženevy, kde žil do konce září 1915, soustavně ohro
žován rakouskými agenty i na životě, horečně rozvinul propagační čin
nost i podzemní zpravodajskou službu s domovem. Byl v pravidelném
styku se švýcarskými novináři, kteří soustavně podporovali v tisku
francouzských kantonů československé cíle — tak s André Bonnardem
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z Journal de Genève, prof. Maurice Muretem z Gazette de Lausanne, E.
Chapuisatem, A. Francoisem a dalšími. Neutralita Švýcarska ajehogeopolitická pozice křižovatky mezi frontami umožňovala všestrannou
politickou i vojenskou orientaci o válečné situaci a jejích perspektivách:
Masaryk sám zdůrazňuje, jak cenné byly pro něho rozbory plukovníka
Feylera, redaktora Revue Militaire Suisse, tištěné v Journal de Geněve.
Také německá a rakouská vojensko-politická publicistika, jejíž sou
stavné sledování podmiňovalo operativní vedení odboje i vyvrácení pro
pagandy ústředních mocností, byla ve Švýcarech lehčeji a rychleji
přístupná než kdekoli jinde a její přísun přes Švýcarsko si Masaryk udr
žel do konce války. V Ženevě, tradičním útočišti a ohnisku politické
revoluční emigrace, záhy navázal Masaryk styky a pak i spolupráci
s protirakouskými emigranty polskými a zvlášť srbskými a chorvatský
mi, jež pak podporoval u spojeneckých vlád proti teritoriálním náro
kům italským. Svou původní představu o bezvýhradné germanofilské
orientaci německého Švýcarska musel už po několika měsících korigo
vat v důsledku pročeských komentářů basilejského tisku a zejména
jednoznačného vystoupení spisovatele Carla Spittelera,17 jimiž revi
doval dojem, jakoby německé Švýcarsko bylo pro odbojovou propa
gandu sterilní; po příjezdu dalšího spolupracovníka, ing. Miroslava
Plessingra-Božinova, Masaryk v květnu 1915 nastálo vyslal Sychravu
do Curychu, kde se mu podařilo proniknout i na stránky Neue Zürcher
Zeitung.
I Masarykovo první veřejné vystoupení proti Rakousku připravoval,
propagoval a oceňoval švýcarský tisk. Od svého prvního setkání s Bene
šem v Zenevě počátkem února 1915 naléhal Masaryk na příchod dalších
českých politiků a kulturních osobností, aby revoluční proklamace dis
ponovala kolektivní podporou, a na souhlas pražské Maffie s jeho pro
hlášením. Domácí odboj však stále oportunisticky váhal; připravovaný
útěk Viktora Dyka, Lva Borského a náčelníka Sokola Josefa Scheinera
se nepodařil, sociální demokrat Gustav Habrman, který Masarykovi
přesídlení do Švýcar v Ženevě osobně slíbil, couvl v poslední chvíli, a
tak v květnu 1915 přijel jen agrární poslanec Dürich, konzervativní
carofil a stoupenec Kramářův, který měl Masarykovi víc škodit než
prospívat.18 Pražští politikové požadovali ve vzkazích do Ženevy stále
znovu odklad vystoupení ze strachu před masovou perzekucí, i když
schválili Masarykův koncept prohlášení, jejž přivezl Beneš do Prahy
ze své druhé ženevské cesty v dubnu 1915. Tak nezbylo Masarykovi,
přesvědčenému, že “bychom ztratili všechnu úctu, kdybychom mlče
li”,19 než aby vystoupil sám za svou osobu u příležitosti 500. výročí
upálení Jana Husa. Jeho první řeč v sále curyšského Plattengartenu
před uzavřeným, většinou českým publikem, se nemusela ohlížet na
švýcarskou neutralitu a mohla být proto politicky otevřenější a ostřejší.
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“Idea česká a idea rakouská jsou dva světy," prohlásil tehdy. “Mezi čes
kou ideou a Rakouskem není smír možný. Doufejme, že i tato velká svě
tová válka povede také náš národ k svobodě a že se dožijeme české
samostatnosti podle slov Palackého, že jsme byli před Rakouskem a
budeme i po něm a bude-li třeba — a ono bude třeba — bez něho. Je naší
povinností podniknout pro svobodu národa vše, co je v našich silách.”
Daleko taktičtěji musel postupovat Masaryk 6. července v Ženevě,
kde v projevu před 1.400 účastníky dlouho připravovaného veřejného
shromáždění v Salle de la Réformation musel zaujmout větší zdrženli
vost, zejména když prof. Lucien Gautier z ženevské univerzity převzal
předsednictví jen pod podmínkou, že slavnost se vyhne každému poli
tickému projevu.20 Přesto se podařilo Masarykovi v předpokladu, že
“v městě Kalvínově bude česká reformace chápána s láskou”, využít
obrazu české reformace k historicko-filosofickému a etickému zdůvod
nění osvobozenského boje a i při rezervě, jakou mu ukládalo reprezen
tativní forum, jasně naznačit cíle své akce: “Každý Čech se musí roz
hodnout buď pro ideu českou nebo ideu rakouskou. Každé důsledné
úsilí mravní vede logicky k reformě, ano k politické revoluci. Odsuzu
jeme násilí, ale budeme se proti němu bránit i železem!”21 Po ženev
ském vystoupení Masarykově, o němž už za týden došla do Vídně zprá
va rakouského konfidenta, reagovala rakouská vláda podrážděně
zostřeným tlakem na Švýcarsko, který vedl spolkovou vládu 9. srpna
1915 k vydání ultimativní výstrahy všem českým spolkům ve Švýcarech,
že bude-li zjištěna protirakouská aktivita spolků nebo jen jejich jednot
livých členů, bude spolek rozpuštěn a kompromitovaní členové vypově
zeni ze země.22 Je však příznačné, že Bern ani neuvažoval o zákroku
proti Masarykovi a jeho exilovým spolupracovníkům, ačkoli právě od
srpna 1915 byl časopis “Československá samostatnost” sice tištěn
ve francouzské obci Annemasse na švýcarské hranici, ale připravován,
redigován a expedován byl z Ženevy.
Mnohem závažnější byla dvouletá dohra ženevského vystoupení Ma
sarykova v Rakousku samém — trestní stíhání deseti mladých českých
evangelických bohoslovců, kteří studovali v Basileji a účastnili se že
nevského shromáždění. U jednoho z nich, Františka Věchta, který se
14. července vracel domů, byl při náhodné hraniční kontrole objeven
kompromitující tiskový a rukopisný materiál, prokazující korespon
denční styk celé skupiny s Masarykem už před Husovými oslavami a
protirakouské články jejích členů v basilejském tisku. Po Věchtovi byl
25. července zatčen na hranicích i jeho přítel Jan Řezníček, u něhož byl
nalezen podrobný deník, jehož záznamy podávaly obraz styků mladých
teologů s Masarykem, počátkem srpna upadli do pasti na hranicích dal
ší čtyři členové skupiny. Zabavené doklady vedly v Čechách k zatčení
dalších 16 osob, mezi nimi Petra Bezruče, a v únoru 1916 k podání žalo
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by vídeňským vojenským soudem, který v březnu 1916 inscenoval proti
šesti basilejským studentům proces, v němž oba hlavní obžalovaní byli
odsouzeni k smrti přesto, že basilejská univerzita v listopadu 1915 in
tervenovala u rakouského generálního konzula v jejich prospěch. Ná
stup císaře Karla jim přinesl v lednu 1917 snížení trestu na 18 a 16 let,
v červenci 1917 byli propuštěni v rámci amnestie spolu s Kramářovou
skupinou. Proces sám byl ovšem namířen proti Masarykovi a jeho za
hraniční akci ve Švýcarsku víc než proti vlastním obžalovaným.23
Celá aféra umožnila Vídni nový tlak proti Švýcarsku, tím spíše, že zá
roveň bylo prozrazeno podzemní spojení Masarykovo s domovem.
Od prvních dnů února 1915 do září 1918 jezdili mezi Prahou a Žene
vou tajní čeští kurýři, kteří prováželi Masarykovy instrukce domácímu
odboji a vraceli se se zprávami Maffie Masarykovi: i když dosud bylo
edičně zpřístupněno jen 49 depeší, 20 z Prahy, 29 ze Švýcar, v archivu
Československé národní rady v Praze čeká na zveřejnění dalších 42.
Mezi švýcarskými krajany se švýcarským státním občanstvím dispono
val Masaryk početnou skupinou poslů, z nichž nejaktivnější a nejúspěš
nější byli curyšský restauratér L. V. Fáček, Hynek Beneš ze Schaffhausenu a ženevský medik Josef Lavička; dopravu zpráv i legální poštovní
cestou umožňovala síť krycích adres v Curychu, Ženevě a Bernu. Aby se
zabránilo prozrazení zpravodajského kanálu, zkonstruoval Masaryk
osobně šifrovací kód a šifrovací klíče, jež se podařilo rakouským orgá
nům rozluštit až v září 1918, a Baráček vyrobil specielní šifrovací a de
šifrovací stroj i komplikované technické prostředky k úkrytu zpráv.
Přísun přes Švýcarsko umožňoval Benešovi v Paříži dodávat politické
a vojenské zprávy přímo z centra vídeňské politiky francouzskému tis
ku, ale i francouzské špionážní službě a pařížskému ministerstvu zahra
ničí. V říjnu 1915 však proslulá “knoflíková aféra” — curyšský posel,
vypravený na vlastní pěst bez vědomí Masarykovy centrály, byl v Praze
považován za provokatéra — přerušila na dlouho spojení přes Švýcary.
Bezprostředním důsledkem byla nejen masová zatýkací vlna, která
téměř zcela rozvrátila domácí konspirační síť, ale i vlna vídeňských
diplomatických protestů v Bernu, která dosáhla v únoru 1916 Sychravova vypovězení ze Švýcar pro porušení švýcarské neutrality. Až v dub
nu 1916 se podařilo vyslat do Prahy předsedu českého spolku v Luzernu
Edvarda Bernarda a teprve na přelomu let 1916 a 1917 bylo po patnácti
měsíčním přerušení zpravodajské spojení obnoveno v plném rozsahu
v osobě ing. Zdeňka Rohly, který byl pro rakouskou špionáž homo inkognitus a jehož pobyt v Ženevě náhodou objevil Šámal.24 Přerušení
švýcarské zpravodajské sítě trvalo jen 15 měsíců, takže zásadně bylo
možno plnit Masarykovu směrnici “Švýcarsko centrem zpravodaj
ství”,25 v jejíž realizaci je hlavní význam švýcarské základny odboje
pro jeho úspěšné vedení.
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Soustavné podrážděné útoky vídeňského tisku proti Švýcarsku jsou
symptomatické nejen pro těžkou pozici Švýcar vůči ústředním mocnos
tem, pro niž projevoval Masaryk pochopení, ale zejména pro možnosti,
jaké on sám a jeho spolupracovníci v této zemi stále ještě nalézali.26
V létě 1917 zřídil Masaryk v Bernu “Tiskovou kancelář Československé
národní rady”, která jako šestičlenná tisková a propagační agentura
fungovala pod vedením Štefana Osuského jako faktická pobočka Ná
rodní rady a od počátku pracovala ve stálém kontaktu s italskou vlá
dou, zejména s ministry Bissolou a Commandinim a se státním tajemní
kem Scarpim, navazujíc tak na přímý osobní styk Masarykův s italskou
legací v Bernu z roku 1915.27 V září 1917 předal sociální demokrat
Vlastimil Tusar této agentuře důvěrné informace z vídeňských vládních
kruhů, tlumočené hned do Paříže, a sám byl členy bernské pobočky zís
kán pro revoluční orientaci domácí oficiální politiky. V listopadu 1917
vnesla bernská agentura rozkladné tendence dojednání pacifistického
kongresu, pořádaného pod vedením bernského pacifisty H. W. Frieda
jeho spolky “Internationales Friedensbüro” a “Zentralorganisation für
einen Dauerfrieden”, které via facti pracovaly do ruky Vídni a Berlínu.
Neutralizace tohoto hnutí přispívala nepřímo i k torpedování jednání
Dohody o separátní mír s Rakousko-Uherskem 1917/1918, když členo
vé Masarykovy bernské agentury se úspěšně pokoušeli paralyzovat
austrofilské nálady spojeneckých diplomatů v Bernu — koncem roku
1917 britského vyslance v Bernu Sir Horace Rumbolda a tajemníka
Lloyda George, Philippa Kerra, v lednu 1918 osobního důvěrníka Wilsona prof. Herrona, jehož získala Plessingerova argumentace pro
uznání československých cílů a který referoval o svém českém partnero
vi s vysokým uznáním do Washingtonu.28 Na jaře a v létě 1918 si dokon
ce mohla Masarykova expozitura v Bernu dovolit veřejnou korespon
denci a organizaci útěku českého politika dr. Štěpánka z Dalmácie do
Itálie šifrovanými inzeráty v Neue Zürcher Zeitung a v bernském listě
Der Bund.29 Jaký význam přičítalo československé agentuře v Bernu i
vedení britské politiky, ozřejmuje rozhodnutí londýnského kabinetu
vyslat koncem května 1918 do Švýcarska Masarykova spolupracovníka
R. W. Seton-Watsona, aby v kontaktu s britskými diplomaty a s agenty
Intelligence Service v Ženevě, Bernu a Curychu přes britskou a fran
couzskou legaci v Bernu stabilizoval koordinaci československé akce ve
Švýcarsku a v Anglii.30
Masarykovo rozhodnutí konstituovat agenturu v Bernu a odtud roz
víjet její aktivitu se prokázalo jako obratný tah, protože pozornost ra
kouské špionáže se koncentrovala na francouzské kantóny; útoky ví
deňského tisku plně potvrzovaly přesnost Masarykova odhadu.31
V rozporu s intenzivní švýcarskou aktivitou zahraničního odboje i Ma
saryka osobně i s relativně tolerantním postojem spolkové vlády, vysta
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vené stálému diplomatickému nátlaku Vídně i štvavým kampaním ra
kouského tisku, začala se švýcarská diplomacie zajímat o českou otáz
ku na švýcarském i světovém foru velmi pozdě a její zpravodajství i ko
mentáře vykazují i pak tón, jaký se neliší od jejích interpretací české a
zvlášť Masarykovy politiky z předválečných let. Tak si v prosinci 1916
pochvaluje švýcarský vyslanec ve Vídni, že konečně mají být Čechy
Vídní umlčeny a o legionářích mluví s pejorativní klasifikací jako
o zrádcích,32 v srpnu 1917 depeše o situaci na italské frontě užívá zno
vu o českých vojácích v rakouské armádě výrazu “hanebná zrada”.33
Co prohlašuje švýcarský vyslanec v lednu 1918 o propuštění Kramářově
a Rašínově, nad nímž se pozastavuje, uvádí už do rozpaků, čteme-li
depeši neutrálního diplomata nebo nenávistný výpad německého šovi
nisty.34 Ještě v předvečer rozpadu monarchie propůjčil se švýcarský
vyslanec iniciativě vídeňského zahraničního ministerstva a naléhal
do Bernu, aby tamnímu americkému vyslanci předala spolková vláda
pro Wilsona vídeňské memorandum, jež by americkému prezidentovi
umožnilo “správnější ocenění rakouských vnitřních poměrů”, zkresle
ných údajně v očích prezidentových českou agitací, a jehož předání
do Bernu byl ochoten zprostředkovat s ostentativní sympatií k celé
akci.35 Dokonce i švýcarští diplomaté v Paříži a v Londýně projevova
li krajní faktickou neznalost osobních a organizačních poměrů v zahra
ničním odboji, když Československou národní radu vydávali za pouhý
komitét a dokonce ještě po 28. říjnu vůbec nebrali na vědomí konstituo
vání a spojenecké uznání Prozatímní vlády a za předsedu již neexistující
Národní rady považovali nikoli Masaryka, ale Beneše.36
Teprve v únoru 1918 se ozývají ve švýcarské diplomatické korespon
denci z Vídně první náznaky, počítající se založením samostatného
českého — nikoli československého! — státu jako s neodvratnou sku
tečností, která je jen otázkou času.37 To ale švýcarskému vyslanci
nebránilo, aby se ještě čtyři dny před pražským převratem nepozastavo
val nad českým republikanismem (a to píše zástupce jedné z nejstarších
evropských republik!) a aby znovu nenavrhoval informovat Wilsona
o “skutečných poměrech” s úmyslem v poslední chvíli znemožnit kon
stituování československého státu.38 Také závěrečný akt osvobozenec
kého boje, který se odehrál na švýcarské půdě — jednání Prozatímní
zahraniční vlády s delegací pražského Národního výboru v Ženevě
28.-31 října 1918 — se objevuje ve švýcarských relacích zatížen fantas
tickými dohady a výmysly, vydávanými za věrohodné informace: ačkoli
Kramář před odjezdem pražské delegace mluvil ve Vídni se švýcarským
vyslancem, jehož informoval o svém záměru vykonat soukromou
návštěvu u spolkového prezidenta, tvrdila švýcarská legace absurdně
do Bernu, že pražští delegáti budou v Ženevě postupovat podle Masa
rykových instrukcí (žádné neměli a ani mít nemohli) a ještě absurdněji,
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že udržují pravidelný osobní kontakt s Wilsonem, který své kapitulační
podmínky v proslulé notě Andrássymu prý stanovil v přímé dohodě
s nimi39 — jak by byli mohli čeští politikové z nepřátelského Rakous
ka udržovat kontakt s prezidentem USA, nad tím už zůstává rozum
stát. Jediný moment zahraničního odboje, jejž sledovala švýcarská
diplomacie s vřelou sympatií, byl příznačně konflikt ruských legií se
Sověty, o němž referovali vyslanci v Petrohradu, Londýně a Paříži s
oceněním statečnosti sibiřských legionářů a s ostrou výčitkou Dohodě,
že jim neposkytuje účinnou podporu.40 Není tedy divu, že nadšená de
monstrace pražských zástupů před švýcarským konzulátem 28. října
uvedla konzula do rozpaků a že považoval za nutné zdůraznit, že ke ko
lektivním projevům sympatií Švýcarsku zaujal pasivní stanovisko.41
Tato linie švýcarské diplomacie zůstala ovšem i Masarykovi samot
nému skryta v kabinetním pozadí, ale i kdyby byl o ní věděl, sotva by byl
změnil helvetistickou koncepci svého programu. Ve svých memorandech
státníkům Dohody poukazoval Masaryk stále znovu na Švýcarsko,
když mu šlo o překonání jejich pochybností o životaschopnosti nového
státu, pokud jde o jeho územní rozsah, etnickou různorodost a konti
nentální pozici bez přístupu k moři.42 “Příklad Švýcarska ukazuje, že
země bez moře může nejen ubránit svou nezávislost, ale díky moderním
dopravním poměrům udržovat i kvetoucí průmysl,“ opakuje Masaryk
svou válečnou argumentaci téměř doslovně ještě 1920 v Nové Evropě,
psané ovšem už 1918. “Švýcary nemají ani uhlí ani železo a přece se jim
podařilo stát se průmyslovou zemí.” Ve Švýcarsku spatřoval Masaryk
nejpádnější důkaz, že “vývoj je příznivý vzniku malých a menších stá
tů” a na švýcarském příkladu demonstroval, že “malý národ, který brá
ní své bytí proti silnějšímu, myslí mnohem intenzivněji než národ veli
ký”, což je téze, z níž se dá vycítit jeho starší hodnocení švýcarské kultu
ry v koincidenci se švýcarským politickým systémem. Masaryk analyzoval
také kategorii jednotného švýcarského národa, složeného z několika
národnostních a jazykových skupin, jako rezultát historického procesu,
v němž “národy, které spolužijí delší dobu v jednom státě, mají mnoho
násobněji tytéž názory, instituce a vzpomínky”.43 Pokud ale chtěl hle
dat ve Švýcarsku oporu svého čechoslovakismu, byl ovšem jeho záměr
pochybený, neboť mladému Československu zcela chyběla ona histo
rická tradice, jakou tak přesně rozpoznal ve Švýcarsku. Jeho švýcarské
zážitky však utvářely jeho politické zkušenosti a představy v širším
měřítku a vnesly do jeho politického myšlení přímé podněty k organiza
ci jeho státu.
“Zhruba se podobal poměr tří národností ve Švýcarsku poměru
národností v očekávaném československém státě,” čteme ve Světové
revoluci. “Vůbec je mezi Švýcarskem a námi několik podobností:
Švýcarsko vzniklo odbojem proti Rakousku. Nejdůležitější bylo pro
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mne poznání, že jednota republiky za války přes rozpor národních
sympatií porušena nebyla . . . Jazykově a národně Švýcarsko je přímo
klasickým příkladem silné národní originality při intenzivním meziná
rodním soužití . . . Ovšem Švýcarsko je svobodné a demokratické, ale
právě proto se můžeme ze švýcarského příkladu učit: přitom budeme
pamatovat na rozdíly, z nichž důležitý spočívá v tom, že Švýcarsko je
federací malých států-kantonů, že všechny tři národnosti švýcarské jsou
částmi velkých národů s velkými samostatnými státy a že v něm už ze
starší doby národnostních bojů nebylo... Mohl jsem se poučit o sousta
vě miliční, kterou jsem také akceptoval; že milice byla možná, už to
samo svědčí o pevných základech švýcarské demokracie... Navštěvoval
jsem různé kantony a uvědomil si vztah federace a demokracie. Kanto
ny jsou malé, celá federace nelidná a proto se vyvíjely formy přímé vlá
dy lidu — referendum a iniciativa; nejmenší kantony neměly ani stálého
parlamentu, lid se sešel a usnášel. Volba vlády a prezidenta, způsob a
trvání funkcí odpovídá této zvláštní nesložitosti státního aparátu země
s poměrným zastoupením a přímou vládou.44
Už z Masarykovy formulace (i tam, kde jen konstatuje, aniž by ko
mentoval) je zřejmé, co mu imponovalo a co považoval z osvědčeného
švýcarského systému za přijatelné a použitelné pro optimální řešení
státního uspořádání ČSR. Už během svého návratu do vlasti v listopadu
1918 “srovnával republiku americkou a švýcarskou”45 a ve volbě
republikánských typů — francouzského, amerického a švýcarského —
rozhodoval se stále silněji pro švýcarský model, který jediný mu spojo
val republiku s autonomismem a federalismem, protože nikde jinde než
ve Švýcarsku nemohl nalézt republikánskou federaci, jež není národ
nostně homogenní: “švýcarská republika, republika malá,” zdůrazňo
val, “odkazuje k autonomismu a soustavě federatívni”.46 Jeho před
válečnou představu “českého Švýcarska”, koncipovanou kfederalizaci
staré monarchie, jeho bezprostřední švýcarské zkušenosti ještě pro
hloubily a nadto v nové politické konstelaci vysoce aktualizovaly. Proto
doporučoval recepci švýcarské ústavy a Beneš, jenž postupoval v soula
du s ním, navrhl na pařížské mírové konferenci v květnu 1919 “zásady
švýcarské republikánské federatívni ústavy jako základnu národnost
ních práv v ČSR” k úžasu diplomatů Dohody, v jejichž očích tento
návrh “daleko předstihoval vše, co se sami cítili oprávněni navrh
nout”.47 Splnění tohoto postulátu znemožnil tvrdý odpor vládní a
parlamentní většiny českých konzervativních stran, které včetně sociál
ní demokracie viděly v centralismu oporu vlastních aspirací mocenských
a především hospodářských a 29. února 1920 prosadily krátkozrace
přijetí zcela nevhodné ústavy francouzského centralistického typu, jenž
nemusel počítat s národnostním problémem.48
Masaryk ovšem přehlížel nebo podceňoval jisté zásadní diference

60

mezi švýcarskou a československou vnitropolitickou strukturou, na něž
sám poukázal a jichž využili odpůrci jeho pojetí: staletou neutralitu
Švýcarska v protikladu k bezprostřední aktivní účasti ČSR na středo
evropském bezpečnostním systému Francie; pozitivní podíl všech Švý
carů bez jazykových rozdílů na výstavbě státu, kdežto Československo
vybojovali jen Češi a Slováci; mnohostranné determinanty kantonálního rozdělení, mezi nimiž národnostní princip nehrál jedinou ani hlavní
roli; tradiční přitažlivost německého jednotného národního státu
pro české Němce, jaká německým Švýcarům chyběla. Na tyto divergen
ce, bránící důslednému uplatnění švýcarského modelu pro ČSR,
upozornil právník prof. Emil Sobota, jinak přívrženec Masarykův, zá
roveň však vyzvedl “vyšší, nadnárodní smysl” Švýcarska jako “světové
laboratoře demokracie, kde se ideje a programy teprve ztělesňují, aby
se ukázala jejich proveditelnost ”. Ve své vyzrálé analýze viděl Sobota
aplikaci švýcarské politiky v Československu v překonání vzájemných
odlišností, “abychom u nás dosáhli atmosféry, příznivé dorozumění,
jaké se těší konfederace švýcarská. Čeho bychom se mohli a měli ucho
pili na švýcarském vzoru, co bychom měli v plné míře vytěžiti, jest
metodická stránka švýcarské politiky. Švýcarská politika jest politika
induktivních metod. Nikdy nepojala konfederace pro své uspořádání
apriorního plánu, vše vznikalo od zkušenosti ke zkušenosti, vše se vyví
jelo podle dozrávajících potřeb.”49 Takový program zůstal ovšem jen
zbožným přáním, i když Masaryk ještě po porážce své ústavní koncepce
nepřestal stavět švýcarský model před oči československé politice, tak
ve svém parlamentním poselství 28. října 1928 nebo v interview s Čap
kem na podzim 1930.
Ohrožení Československa nacismem ovšem muselo zákonitě odkázat
helvetistickou koncepci české politiky mezi odložené rekvizity, jak
výrazně dokládá skepse F. X. Šaldy ke švýcarskému modelu. Jeho ana
lýza z října 1935, jakoby příznačně v předvečer Masarykovy prezident
ské abdikace, ozřejmuje, že pragmatický empirismus švýcarského systé
mu se pociťoval v české společnosti třicátých let spíše jako politická
stagnace a retardace i jako pohodlná izolace od světového vývoje. Šalda
odmítl proměňovat Československo ve středoevropské Švýcarsko
s odůvodněním, že “to je mu ideál poněkud syrovátkový a hlavně: ne
odpovídá to politické zkušenosti minulé ani přítomné. My Češi máme
k rozvinutí své politické činnosti státní jen tuto půdu a žádnou jinou.
V tom je náš kardinální rozdíl od Švýcarů.” Šalda sice připouštěl, že
“omezit se skromně na švýcarský formát přineslo by nám v mezinárod
ním nebezpečí velké výhody”, ale se zřetelným ironickým podtextem
dával před alternativou “vztyčit nad celou zemí vlajku s červeným kří
žem a prohlásit tváří v tvář celé Evropě: Chraňte nás, je to vaše morální
povinnost! Jsme lazaret, na nás se nestřílí jako my nestřílíme na jiné!”,
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tedy před touto alternativou dával přednost tomu, “přiznat se k výlučné
formě státní tvořivosti, chtít hrát úlohu opravdu aktivní v dnešních ději
nách světových’’, což však vyžaduje “napětí opravdu heroického”.
Jeho otázka, “Ale je možno žít dnes se ctí laciněji?”, naznačuje sama, že
onen politický heroismus u Švýcarů postrádal.50
Byl-li Šalda, Masarykův antipod, osobností nesporně mnohem hlub
šího záběru než Masarykovi epigoni, pak vykazuje Šaldova kritická
rezerva k recepci švýcarského modelu závažnější platnost pro nazírání
českého duchovního světa předválečného než koncepce vyznavačů čes
kého helvetismu. Co ti prezentovali jako podnětný přínos pro českou
politiku — empirickou induktivní metodu, v tom postihoval Šalda spíše
bezkoncepčnost, bezprogramovost, bezestylovost, umrtvující izolacionismus. Ostatně měl Šalda pravdu i jinak. Pád švýcarské linie Masary
kovy přinesl tuhý český centralismus vůči Němcům a Slovákům, který
nesporně posílil argumentaci německého i slovenského separatismu a
podstatně přispěl k státní krizi. To prokazuje oprávněnost Masarykovy
nespokojenosti s odmítnutím švýcarského ústavního vzoru, které chá
pal jako nevyužitou, promarněnou šanci státní stability,51 jakoby
předvídal, že nacismus přijde s požadavkem “pošvýcarštění” (Verschweizerung) jeho státu, který bude sloužit jen jeho rozvrácení, kdežto
“pošvýcarštění” masarykovské jej mělo upevnit a udržet. Recepce švý
carského modelu po roce 1933 by byla ale znamenala státní sebevraždu
a proto tento model v českém politickém myšlení symbolicky paralelně
s Masarykovým odchodem ze státní scény definitivně odeznívá.
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Zlatý odlesk Hondurasu aneb
kam je až vidět z Karlova Chabova mostu
Jindřiška Smetanová

— Jestlipak víte, řekla jsem panu Chabovi, že tady u vás v domě, dokud
tu byl ještě hotel U staré pošty, bydlely celé rody chasidů, kteří opouštěli
Evropu ve strachu před pogromy a stěhovali se do Ameriky?
Bydlel tu podle pověstí, které se z těch časů zachovaly, i nějaký pan
Jakob Friedeman, o němž kdekdo věděl, že vyrábí falešné pasy pro Hon
duras. On sám se tím konečně nikdy netajil, jako vy se netajíte tím, že
malujete, já že píšu a tady náš přítel Trinkewitz tím, že dokonce zpívá
šansony. Byli samozřejmě i v té době lidé bez fantazie, kteří zálibu pana
Friedemana pokládali za kriminální činnost, ale těch si nebudeme všímat,
ti by si totéž mysleli dnes o vašem malování, o mém psaní a zpěvu Karla
Trinkewitze — a ostatně, proč ne? I příliš jímavým zpěvem lze prý zabít,
jak jsem se dočetla v jedné pohádce.
Ale vraťme se k panu Friedemanovi.
Když jsem se o něm rozhodla napsat povídku, obešla jsem několikrát
Starou poštu, hleděla do oken a sama pro sebe se pokoušela určit, za kte
rým z nich asi žil a vyráběl své pasy? A vždycky mi znovu a znovu přišlo
na mysl jedno malé okýnko až pod střechou. Tím víc jsem si pokoušela
představit pokojík, který k okénku patří. A protože vím, že slavné okultní
umělkyni Marion stačilo přitisknout si k čelu obálku, aby uhodla, co je v ní
ukryto, přitiskla jsem si k čelu hotel u Staré pošty a vyvstal mi před očima
velmi malý a členitý prostor, se stěnami podivuhodně křivými a vzájemně
se podpírajícími. Z takové představy se mi okamžitě nořil Jakob Friede
man jako živý a v barvách vyvedený, s aureolou vlasů a vousů, které proti
okýnku, hlavně kolem páté hodiny, kdy světlo zlátne, svítilyjak stará měď
a hrály do růžova.
Nikdo mi dokonce nevymluví, že i falešné pasy pro Honduras tiskl pan
Friedeman na teple okrovém papíře, protože pro mne osobně vždycky měla
naděje takový odstín.
Když pan Chaba vyslechl toto mé vyprávění o dávných příbězích z hote
lu U staré pošty, vstal, přinesl klíče a řekl, pojďte se mnou na půdu, mám
tam malý ateliér a chci vám ukázat pár obrazů.
Vyšli jsme tedy po točitých schodech vzhůru, zahnuli vlevo i vpravo,
vystoupili ještě o dva stupínky výš a pak zase klesli o půl cihly dolů a octli
se v komůrce tak všelijak zprohýbané, že ji musel podpírat dřevěný sloup,
vzpřímený mezi podlahou a stropem.
Jak dobře jsem to všechno znala!
— A kde je malý ruční lis, na kterém se tisknoufalešné pasy pro Hondu
ras? — zeptala jsem se.
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— Na jeho místějsou ted kamna, řekl pan Chaba plaše, aby snad nepošramotil nějaký dávný a příliš ztrouchnivělý sen.
Posadil mě do starého křesílka c začal kolem rozestavovat plátna. —
Pokud šlo o jeden přesný zlatavý odstín, nalezla jsem ho na obraze Karlova
mostu. Nepřidržovaly ho, jak jsme zvyklí, z obou stran přísné Mostecké
věže, plul volně mezi nebem a zemí. Voda sahala jen k jeho jižním oblou
kům, ale dál po proudu už nebylo nic, jen prostor pro soukromépředstavy a
nesdělitelná tajemství.
A cípek Střeleckého ostrova s podzimními stromy se klidně mohljmeno
vat Honduras a v pravém rohu se právě tak klidně mohl místo Karla Chaby
podepsat výrobcefalešných pasů, člověk nevelký vzrůstem, ale velký nadě
jemi, ELŠE REVRERE, mohutný tamaryšek Jakob Friedeman.
Z katalogu Chabovy výstavy

O miniaturách Karla Chabý
Četl jsem kdesi, že Vítězslava Nezvala dokázala inspirovat k napsání
básně složka krásného papíru nebo zeleně opalizující inkoust určitého
odstínu. Vím také, s jakým vzrušením přistupuje sochař k vonícím špal
kům dřeva nebo ke stojanu s čerstvě naloženou hlínou. Nebyl jsem pro
to překvapen, když jsem asi před rokem zastihl Karla Chabu nad první
mi čtyřmi či pěti odřezky lisovaných desek, jak snuje plány namalovat
řadu malých obrázků. Nevěděl ještě, kde si opatří další desky, ale viděl
už před sebou ty malé barevné básně s motivy ze svých velkých obrazů.
A potom jsem je viděl vyrůstat ze stadia pokusů do stadia objevů, ra
dosti z drobných nálezů, chvilkových pochybností a jistot. Vznikaly ce
lé tématické řady: byly to známé stromy se zauzlením větví, pražské
věže a zákoutí, motivy z náhrobků židovského hřbitova — jako na
drobných střípcích se na nich rozzářila duha Chabových barev.
Čas od času jsme se nad nimi sešli, míchali a rozdávali sije jako barev
né karty hazardní hry o krásu nebo z nich skládali hromádky a opět je
rozkládali, abychom z nich četli v budoucnosti Chabova umění.
Ze zahajovací řeči Karla Trinkewitze
u příležitosti Chabovy výstavy v dubnu 1965.
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Rozdíl mezi vraždou a strukturálním násilím
(Masarykova kritika argumentu v Nezávislých listech 13. února 1894)*
Antonie van den Beld, Utrecht

V polovině devadesátých let minulého století se Masaryk přímo i nepří
mo zabýval pokrokovým hnutím v Čechách. Informoval např. německy
mluvící krajany prostřednictvím vídeňského týdeníku Die Zeit o pozadí
tohoto nacionalistického a také víceméně socialisticky orientovaného hnu
tí. Důvodem k tomu mu byl tzv. proces Omladiny.1 Někteří vůdcové
tohoto hnutí byli postaveni před soud pro účast na protirakouských
demontracích v Praze na podzim r. 1893. Vláda vyhlásila výjimečný
stav. Jeden z obviněných, Antonín Hajn, byl odsouzen na 18 měsíců.
I za těchto nepříznivých okolností našel si Hajn příležitost k tomu,
aby podrobil kritice Masarykovy představy o vývoji české politiky a
kultury, zvláště pak jeho výklad pojmu humanity.2 Měl námitky proti
absolutnímu ideálu humanity, který Masaryk zastával — ač ne zcela
důsledně. Hajn chtěl stanovit rozdíl mezi humanitou absolutní a relativ
ní; první nemůže být za žádných okolností ve spojitosti s pácháním nási
lí. Ale i tehdy, pojímá-li se humanitní ideál relativně, je třeba se násilí co
nejvíce vystříhat (stejně jako porušování jiných morálních pravidel).
Humanita a politická i sociální realita jsou mezi sebou v rozporu. Hajn
proto dával přednost relativní humanitě, která bere v úvahu reálné
okolnosti, v nichž člověk žije, a která v určitých případech volí menší
zlo, aby odvrátila větší. Zejména v politice je nezbytné pokládat huma
nitní ideál za relativní. Humanita pak nevylučuje předem použít násilí
proti násilí.
Masaryk odpověděl na Hajnovu kritiku v jedné kapitole Naší nynější
krise, kterou mu s osobním zdvořilým dopisem dal poslat do vězení.3
V této kapitole myšlenku relativní humanity a tím i relativní nenásilnosti odmítl. Nepopíral napětí mezi normou a skutečností; vyslovil však
pochyby, zdaje nutno smířit se s tímto napětím takovým způsobem, že
se norma přizpůsobí skutečnosti. Masaryk sice uznával, že může být
v souladu s humanitní normou bránit se individuálně nebo kolektivně
se zbraní v ruce. Avšak kladl důraz na aspekt obrany, zatímco Hajn
podle něho kladl veškerý důraz na násilí se zbraní. Humanita připouští
bránit se proti násilí jiných s použitím zbraně, ale jen jako ultima ratio.4
V Masarykově odpovědi Hajnovi se mluví také o filosofickém anar
chismu, který se podle Masaryka objevuje i v pokrokovém hnutí. Na
důkaz toho odkazuje k článku (feuilletonu) v radikálním časopise Ne
závislé listy5 který obsahuje komentář k zavraždění jistého Mrvy.6
Anonymní autor článku se snaží najít vysvětlení pro rozruch, který
mezi lidmi tento zločin vyvolal. Hledá ho v neobvyklosti této události,
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nikoli v činu samotném: “Kdyby násilné ničení a ukracování lidského
života bylo příčinou jeho úžasu, nelekal by se (člověk) pouze otrav a
vražd úkladných, děsil by se měrou ještě daleko větší soustavného ukra
cování a utracování životů, jež způsobuje společnost členům svým .. .”.7
Autor poukazuje na továrny, kde je životní síla člověka vykořisťová
na, na chudobu a války. Tyto věci působí smrt tisícům lidí, a proto by
měly vyvolat tisíckrát větší rozhořčení než smrt jedince. Vždyť jeden
život nemá větší cenu než druhý. Morálka je tedy nedůsledná. Svou úlo
hu zde má i žurnalistika; úlohu, kterou autor formuluje sugestivní
rétorickou otázkou: “Neodvažuje-li se žurnalistika s otevřeným hledím
bojovat proti onomu továrnímu vraždění lidí . . . proč zasedá tak od
hodlaně na soudní stolici proti slabým v případě, pro nějž znatel duše
lidské našel by snadno vysvětlení?”8
Oč mi tu jde, je Masarykova reakce na tento článek. Zmíním se, ač ne
v podrobnostech, o jednom zajímavém bodu: Masaryk uvádí, že z mo
rálního hlediska není důležité vraždu “vysvětlit”. Tak jako je možné
najít vysvětlení pro “slabé” vrahy-jednotlivce, tak je také možno najít
vysvětlení pro zabíjení — “ne vraždění, prosím”, připojuje — v továr
nách a na jiných místech. Konstatuje tu zmatení pojmu a nietzscheovský anarchismus, který sice násilí takzvaně “vysvětluje”, ale ve skuteč
nosti znevažuje, (bagatelizuje) a ospravedlňuje.9
Slova přidaná v závorce (“ne vraždění, prosím”) jsou hrotem jeho
kritiky. Formuluje to ve formě řečnické otázky: “Čije možné, aby člo
věk klidně a čestně myslící nepochopil rozdílu úkladného vraždění a za
bíjení, řekněme, chronického, jež na sobě a jiných lidé všichni páší z ne
vědomosti a nemravnosti?”10 Zkrátka, podle Masaryka zabíjet není
totéž jako vraždit. Tuto představu chci ve svém příspěvku podrobit
bližší analýze a posouzení.

I.
Anonymní žurnalista pravděpodobně Masarykovou řečnickou otáz
kou přesvědčen nebyl. Jistě znal rozdíl mezi vraždou a zabitím. O čem
pochyboval, byla závažnost tohoto rozdílu. Není smrt mnoha lidí, zavi
něná nevědomostí, horší a větší zlo než úmyslně způsobená smrt jed
notlivce? To byla závažná otázka, které musel Masaryk čelit. Zároveň
musíme uvážit, že pro žurnalistu i pro Masaryka tvořil pozadí otázky
problém přípustnosti revolučního násilí. To je ještě i dnes opravdový
problém, který se od šedesátých let znovu objevuje v řadě publikací fi
losofů, teologů a sociálních vědců. U dvou z nich se chci krátce zasta
vit, neboť— a pokud — osvětlují způsob myšlení Masarykem kritizova
ný.
Roku 1964 argumentoval německoamerický filosof Marcuse v jedné
své přednášce o etice a revoluci, že je možné a žádoucí pečlivě zvážit
dobré a špatné stránky revolučního násilí. Jeden faktor, který by se měl
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vzít v úvahu, je pravděpodobný počet obětí, kterých by si revoluce vyžá
dala. To je faktor, který Marcuse určitě nepodceňoval. Na druhé straně
však musí být při této “historické kalkulaci” zahrnuty také oběti trvají
cího stavu, tj. i každá oběť zákona a pořádku přinesená obraně této spo
lečnosti ve válce a míru, v boji o individuální i národní bytí." Ačkoli
se Marcuse věcně a aritmeticky přikláněl k pojetí, že revoluce je žádoucí,
spadá pro něho tato úvaha do oblasti morálky. Marcuse si byl vědom,
že revoluce se zdá téměř s jistotou být zjev nemorální. Nejen, že připouš
tí nemorální chování jako lež, podvod, zničení života a majetku, nýbrž
často takové chování dokonce i vyžaduje. Marcuse byl však v etické
teorii konsekvencialista utilitárního typu: morální správnost indivi
duálního nebo kolektivního jednání je závislá na relativní hodnotě ná
sledku tohoto jednání. Aplikováno na revoluci (jako komplikované
kolektivní jednání) to znamená, že revoluce je morálně správná (ospra
vedlnitelná) nebo je dokonce nutná, jestliže jsou její pravděpodobné
následky lepší než jiná dostupná alternativa (čímž je myšleno i trvání
dosavadního stavu). “Lepší” je třeba vykládat jako “více humanity”, to
znamená: méně obětí a více svobody a blaha pro více lidí.12
Konsekvencialisté jsou většinou v teorii etiky zaměřeni na reformu
běžné morálky. Vidíme to u utilitaristů jako Benthama a Milla, ale také
u neomarxisty 20. století Marcuse. Masarykův anonymní oponent měl
podobné mínění. To vysvětluje, proč Masaryk označil jeho morální
filosofii jako anarchismus a kažení pojmů, s hlediska klasické morální
teorie ne úplně neprávem. Jeho oponent byl vskutku na poli morálky
novotář, odchyloval se zřetelně od vžitých morálních idejí, ale nebyl ani
anarchista ani amoralista. I on byl v etice konsekvencialista. Jeví se ne
přímo jako přívrženec téže relativně moderní morální teorie jako Mar
cuse: jeden mrtvý je menší zlo než 1 + n mrtvých. A jestliže si revoluce
vyžádá x-počtu obětí, je třeba přihlédnout i k situaci, kdy život x + n
počtu lidí, který při statu quo by byl zničen, zůstane ušetřen; pak revolu
ce může být ospravedlněna.
Ještě v jiném ohledu se ukáže ideje Masarykova oponenta moderní.
Zdá se, že dělá rozdíl mezi tím, co se v sociologické terminologii nazývá
osobní a strukturální násilí. Dělá to sice jen náznakem, ale ten je dost
zřetelný. Jeden člověk může druhého ohrožovat na životě osobním a
přímým násilím. Nesmí se však pouštět se zřetele, že lidské životy jsou
ohrožovány a ničeny také soustavným, tzn. neosobním, strukturálním
násilím.13
Osobní násilí je všeobecně považováno za problematický zjev. Každá
společnost seje snaží udržet v mezích pravidly a sankcemi morální, ná
boženské a právní povahy. Jinak je tomu s neosobním nebo strukturál
ním násilím. Pokud vím, první, který zřetelně rozpoznal toto násilí a vy
stavil je opovržení, byl Bedřich Engels.14 Pokusy o analýzu tohoto
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pojmu pocházejí teprve z nedávné doby. Norský sociolog a politolog
Johan Galtung, který tomuto pojmu dal jméno, definoval ho dost širo
ce. Podle něho je možno obecně mluvit o násilí “when human beings are
being influenced so that their actual somatic and mental realizations are
below their potential realizations”.15 Pod potenciální úrovní rozumí
nivó, jehož možno dosáhnout za předpokladu určité úrovně znalostí a
určitého kvanta přírodních zdrojů. Jak široká je tato definice, můžeme
vidět na příkladu, který uvádí: Kdyby dnes někdo kdekoli na světě
zemřel na tuberkulózu, byla by to věc násilné smrti — na rozdíl od po
dobného případuTBCv 18. století, neboť v 18. století byla tuberkulóza
nevyléčitelná, kdežto dnes máme znalosti a možnosti ji vyléčit, ba pře
dem jí zabránit.16 Tento příklad ukazuje nejen na to, kolik situací
může být v rozsahu této definice považováno za násilné, ale zároveň i na
to, že násilí nemusí být svedeno na osobu jako pachatele. Kde indivi
duální činitel nemůže být prokázán, tam mluví Galtung o strukturálním
násilí.17
Jiné rozlišení, které Galtung dělá, a které se zdá být částečně shodné
s rozdílem mezi osobním a strukturálním násilím, je rozlišování mezi
násilím úmyslným a neúmyslným. V této věci je stručný. Vychází zřejmě
z názoru, že jen individuální osoby mohou mít úmysly. Proto jen násilí
páchané jednotlivými osobami může být úmyslné, záměrné. Strukturál
ní násilí je naproti tomu neúmyslné, nezáměrné. Tím chce pravděpo
dobně říci, že zplodit násilí mohou struktury, aniž jsou založeny nebo
hájeny s úmyslem páchat násilí. Nejeví zájem o úmysly, nýbrž především
o následky.18
Nechci se dále zabývat dobrými či špatnými stránkami Galtungovy
analýzy. Šlo mi jen o to ukázat modernost pregnantně vyslovených
idejí Masarykova oponenta. Jak v rozlišování osobního a strukturální
ho násilí, tak i v posuzování obou forem násilí se zdá být jeho myšlení
zcela moderní. Základ jeho posudku tvoří souvislá etická teorie, jinak,
než jak naznačil Masaryk.

II.
Zjišťujeme-li, že anonymní žurnalista Nezávislých listů zaujímá ko
herentní a moderní pozici, není tím ve skutečnosti ještě řečeno, že Ma
sarykova kritika je málo pádná. To, co je moderní, nemusí být ještě
pravdivé nebo přijatelné. Mimoto uznání koherence jednoho stanovis
ka neznamená, že protichůdné stanovisko koherenci postrádá.
Masaryk tvrdil bez bližší argumentace, že je morálně závažný rozdíl
mezi smrtí někoho, kdo zemře vraždou a smrtí jiného, kdo umře násled
kem trvalé podvýživy nebo bídných pracovních podmínek. Smrt za
vražděného jedince je morálně větší zlo než smrt jednotlivce nebo více
lidí následkem nuzných životních podmínek. Přitom předpokládal hlu
boce zakořeněnou morální intuici svých čtenářů. Otázka, kterou chci
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zodpovědět v této části svého příspěvku, je, zda mohou být uvedeny
dobré důvody na podporu této intuice.
V čem by mohl být princip rozdílu uvedeného Masarykem? Odpověď,
která se zdá přijatelná, je, že v případě vraždy nastane smrt jednáním
osoby, zatímco v druhém případě odpovídá za příčinu předčasné smrti
nevinných lidí sociální, politická a ekonomická struktura. Přece však je
tato odpověď nedostatečná. Masaryk si je vědom, že struktury jsou i
když možná ne lidmi vytvořené, tedy přece lidmi udržované. Zabíjení,
které se děje ve státě a společnosti, je to, co “na sobě a jiných lidech
všichni páší”, ač z nevědomosti a nemravnosti.19 Proto mu není proti
kladem rozdíl mezi osobním činitelem a neosobní strukturou. Rozhodu
jící rozdíl je mezi úmyslným a neúmyslným. Z morálního hlediska je
pro něho velký rozdíl, jestliže něčí smrt je způsobena úmyslným nebo
neúmyslným jednáním. Uznává, že životy lidí jsou předčasně ukončo
vány v továrnách a jinde, že lidé jsou tam zabíjeni, anižsi to uvědomují,
avšak nejsou vražděni. Neboť vražda se může spáchat jen úmyslně a
o úmyslu v těchto případech nemůže být řeči.
Jelikož pro Masaryka mnoho závisí na rozdílu mezi úmyslně a ne
úmyslně vytvořeném stavu věcí, je nezbytná analýza těchto pojmů.
V čem se liší úmyslný čin od neúmyslného? Odpověď na tuto otázku
naznačuje Masaryk ve své námitce, podle které smrt zaviněná z nevědo
mosti není rovnocenná vraždě. Tím sugeruje, že úmyslné činy mohou
být vykonány jen vědomě, naproti tomu neúmyslné činy nevědomky.
Touto odpovědí jsme pravdě na stopě, ale ještě to není pravda úplná.
Úmyslnost vskutku předpokládá vědomost. Nikdo nemůže vykonat v
nevědomosti úmyslný čin. Opačně tomu tak není. Neúmyslnost nezahr
nuje nevědomost. Někdo však může vykonat neúmyslný čin také vědo
mě. Pokusím se vysvětlit to na příkladu:
Gynekoložka najde u těhotné ženy rakovinový nádor na děloze a roz
hodne se vyoperovat dělohu, aby zachránila její život. Operace se zdaří,
co lékařka vykonala, dá se popsat takto:
(1) Odstranila dělohu z těla ženy
(2) Zachránila život ženy
(3) Zárodek zabila
Všechny tři činy vykonala chtíc a vědomě.20 Jejím úmyslem bylo za
chránit život ženy (2); to chtěla jako cíl. Prostředek k tomu byla operace
dělohy (1); toto jednání jí bylo prostředkem. To, že zničí život embrya (3)
při operaci, přijala jako nezbytný vedlejší efekt činu (1) a v tom smyslu
to i “chtěla”. Nechtěla to však ani jako prostředek ani jako cíl. Žádný
z důsledků těchto činů jí nebyl neznámý. Ale přeceprovedlajenom(l)a
(2) úmyslně. Neboť úmyslné činy jsou chtěny jednající osobou jako
prostředek nebo jako cíl.21
Proč je rozdíl mezi úmyslnými a neúmyslnými činy (či mezi úmyslně
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a neúmyslně vyvolanými následky) morálně tak závažný? Úmyslné činy
udávají, co člověk chce provést jako prostředek nebo cíl. Tím ukazuji,
co pokládá za důležité ve svém životě a odhalují, jaké hodnoty oceňuje.
Tím se zjeví něco z jeho charakteru. Naproti tomu v nevědomosti spá
chané, to jest neúmyslné činy ještě nenaznačují, co jednající osoba chce
(nehledě k Freudovým úvahám). Proto takové činy nám nic neříkají
o charakteru dotyčné osoby.
Avšak jak je to teď s podtřídou neúmyslných činů, které jsou vědomě
spáchané, ač nechtěně jako prostředek nebo cíl (viz 3)? Neříkají takové
činy něco o charakteru člověka a o hodnotách, které oceňuje? Není je
možno srovnat v tomto ohledu s úmyslnými činy? Příkladem odpovím
na tyto otázky.
Vzpomínám si na mučitele z filmu James Bonda, jenž se vydával
za zubního lékaře. Svou oběť ‘obsloužil’ zubní vrtačkou. Jaký je rozdíl
mezi tímto mučitelem a skutečným zubařem? Když zubař použije vrtač
ku, ví, že způsobuje svému pacientu bolest, ale nedělá mu ji úmyslně. Bo
lest pacienta není pro něho prostředek ani cíl. Mučitel dělá naproti
tomu úmyslně bolest. Co dělá mučitel, je odporné, a něco zcela jiného,
než co dělá zubař. Reagujeme na oba morálně tak různě, poněvadž zu
bař na rozdíl od mučitele sice vědomě, ale ne úmyslně dělá bolest.
To nás přivádí k závěru, že úmyslné jednání (úmyslně vyvolané ná
sledky) na rozdíl od celé třídy neúmyslných jednání prozrazují něčí cha
rakter, jeho ctnosti a nectnosti. V tom spočívá morálně závažný rozdíl
mezi oběma třídami jednání.22

III.
Vraťme se nyní zpět k Masarykovi. Ve své kritice anonymního žurna
listy Nezávislých listů se dovolával morální intuice, totiž že je důležitý
morální rozdíl mezi úmyslným a neúmyslným zabitím člověka. Ro
zumnost tohoto postoje se zdá být dostačující. Že tato morální intuice
nebyla v Masarykově myšlení izolována, nýbrž tvořila podstatnou část
jeho humanitní filosofie, ilustruje i jeho kritika marxismu.
Podstatná Masarykova námitka proti marxismu se týkala jeho pozitivismu a objektivismu.23 Měl výhrady k tomu, že Marx zamítá jako
objekt filosofie člověka přemýšlejícího o sobě. Člověk jako subjekt a
individuální vědomí mizí u Marxe za horizontem vědeckého a filosofic
kého zájmu. Filosofie musí být pozitivní vědou; její účel tkví vně indivi
duálního subjektu v objektivním světě člověka, v přírodě, a především
v historicky pojaté společnosti. Lidské individuum jedná jako člen sku
piny, třídy. Proto jeho jednání nevyžaduje morálního posouzení a
ospravedlnění, nýbrž sociálně ekonomického, kauzálního vysvětlení.
Osobní vědomí a osobní úmysly nejsou podstatné, nýbrž jsou odvozeny
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z kolektivu, jehož je člověk součástí. Jedinec je bytost bez vlastní vůle;
je nevědomé kolečko ve stroji, který produkuje následky.
Proti Marxovi zdůrazňoval Masaryk význam lidské osoby a indivi
duálního vědomí. Jedinec není pohlcen kolektivem. Lidské vědomí ve
svém aspektu poznání, snah a citů není nevyhnutelně určováno třídou
nebo skupinou. Proto jsou osobní jednání důležitá a záměry v nich zá
važné. Neboť odkrývají individualitu a charakter osoby, na nichž jsme
jako lidé morálně zainteresováni neméně než na následcích jejich skut
ků.
Vyplývá z Masarykova stanoviska vzhledem k rozdílu mezi úmyslným
a neúmyslným zabitím nevinného člověka to, že úmyslné zabití odsuzu
je jako důkaz špatného charakteru, zatímco neúmyslné usmrcení je pro
něho morálně neutrální nebo je dokonce schvalováno? Určitě ne. Jako
kritik konsekvencialismu odmítl Masaryk teorii, podle níž morální
správnost lidských činů je vždy pouhou funkcí relativní hodnoty jejich
následků. Avšak nepopírá, že relativní hodnota (předvídaných) násled
ků činů může být často rozhodující pro zodpovědění otázky, jak má být
jednáno.
Život člověka je pozitivní hodnota a dobro; jeho smrt, určitě pak
předčasná smrt následkem špatných životních a pracovních okolností,
je hodnota negativní, zlo. Kdyby zlo předčasné smrti mnohých lidí
mohlo být potlačeno ekonomickými, sociálními nebo politickými změ
nami, bylo by morálně nesprávné — ceterisparibus — nechat tuto mož
nost nevyužitu. V tom případě je zásah do ekonomických, sociálních a
politických struktur morální povinností. Zde se reformista Masaryk ne
liší od revolučního radikála či marxisty.24 Chronické zabíjení, které
lidé sami sobě nebo jiným způsobují, jak to nazývá Masaryk — či zabí
jení strukturálním násilím, jak se tomu říká v moderní terminologii, je
pro Masaryka také morálně zavrženíhodné. Je to nemravnost, která
— možno-li — by měla být vymýcena. A to platí bez ohledu na to, zda se
to děje v nevědomosti či jinak neúmyslně.25
Klauzule ceteris paribus je však podstatná. Pokud by totiž nebylo
možné provést takové strukturální změny bez vražd, pak Masarykův
praktický závěr by vyzněl jinak: zabíjení nemůže být vyváženo jiným
zabíjením. Smrt zavražděného člověka se nedá vyvážit životem druhé
ho, který byl zachráněn před smrtí strukturálním násilím.
Platí to i v případě, vyžaduje-li strukturální násilí bezpočetné oběti?
Mohla by vražda (t.j. úmyslné zabití nevinného člověka) být morálně
ospravedlněna, kdyby tím mohly být zachráněny životy mnohých lidí?
Realista Masaryk postaven před takovou otázku by pravděpodobně
měl pochybnosti o její reálnosti, avšak je-li na něho naléháno, aby ji
přece zodpověděl, volil by podle mého mínění kantovské řešení. A vraž
du by za žádných okolností nepovažoval morálně za přijatelnou.26
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Doufám, že se mi podařilo objasnit, že Masarykovo stanovisko není
pouze morální intuicí, ale že je to stanovisko zdůvodněné, které souvisí
s jeho humanitní filosofií.
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revoluce bylo také v termínech (kolektivní) sebeobrany. O tom více Van den
Beld, Humanity, 141-146.
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Denisova koncepce českých dějin a její funkce
v českém dějepisectví
Winfried Eberhard, Bochum

Na konferenci mnichovského Collegia Carolina, která se konala kon
cem loňského roku v bavorském Bad Wiessee, se diskutovalo velmi živě a
všestranně o kulturních vztazích mezi Francií a českými zeměmi — viz
zprávu o konferenci v Proměnách, roč. 24, čís. 1-1987, str. 217-218. Ze
jména v druhé polovině 19. století se střelka českého myšlení a umění
obracela stále častěji k Paříži, která přitahovala nejen výtvarníky a bás
níky, ale i politiky a hospodářské kapitány. Také francouzská kultura a
politika zaměřovala svůj zájem intenzivněji k střední a východní Evropě a
snažila se vývoji a problémům této oblasti lépe porozumět. Šťastná shoda
okolností přivedla tehdy mladého Arnošta Denise do Prahy, aby tu studo
val české dějiny. V jeho osobnosti a díle se dostalo česko-francouzským
vztahům pouta, kterému měl připadnout velký význam i v nastávajícím
zápase o československou samostatnost vedeném za I. světové války To
mášem Masarykem.
O Denisově pojetí české historie a o jeho významu nejen v našem děje
pisectví, ale i v našem osvobozovacím boji přednášel v Bad Wiessee profe
sor bochumské univerzity Winfried Eberhard, jemuž vděčíme — stejněja
ko Collegiu Carolinu — za souhlas s otištěním překladu jeho přednášky
v tomto čísle Proměn. Redakce.
Ve velké laudaci Arnoštu Denisovi, kterou pronesl v únoru 1919
v pražském Karolinu, nazval Josef Pekař svého francouzského kolegu
“spoluzakladatelem a spolubudovatelem české svobody”;1 a stejně tak
ocenil Denise i poslanec Uhlíř při odhaleni jeho pomníku v Praze r. 1928
jako “zakladatele nezávislého československého státu”.2 Tato slova
zřetelně osvětlují jeho politický význam.
“Každé dějiny jsou tézí, to znamená plaidoyerem. Nepíši ani bez lás
ky ani bez hněvu”.3 I tato Denisova slova ukazují jasně, že chápal sám
sebe jako politicky angažovaného historika.
Arnošt Denis (1849-1921) pocházel ze staré hugenotské rodiny
v Nimes a už během svých studií dějepisu v Paříži byl rozhodným repub
likánem; války roku 1870/71 se zúčastnil jako dobrovolník. Roku 1872
dostal státní stipendium k tříletému studijnímu pobytu v Praze, kde se
bez jakékoli předchozí přípravy věnoval studiu slovanských jazyků a
zvláště českých dějin — což bylo rozhodnutí, které mělo určit jeho celo
životní práci. Motivem k tomu byla na jedné straně náboženská náklon
nost kalvínova, který jako stoupenec svobody svědomí chtěl poznat
zemi první reformace, jednak — a to především — náhled francouzské
vlády a mladší generace, že znalost ostatních evropských zemí, zejména
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pak východních sousedů Německa, byla až dosud zanedbávána. Byla to
tedy volba především politická. Tváří v tvář německé převaze uvědo
moval si Denis nutnou a přirozenou solidaritu zájmů mezi Francií a
Slovany. Pekař to vyjádřil pregnantně slovy: “Byl to Sedan, který z ně
ho udělal českého dějepisce.”4
V Praze byl Denis přijat Palackým, který ho uvedl do studia husitství,
takže svou první práci o Husovi si mohl vézt s sebou zpátky do Paříže už
z větší části hotovou.5 Základem jeho trvalých pražských kontaktů však
se stalo jeho úzké dlouholeté přátelství s malířem Soběslavem Pinkasem, který strávil ve Francii 15 let, oženil se s Francouzkou, působil
pak jako předseda pražské “Alliance française”, a jehož dům se stal
trvalým střediskem frankofilských zájmů a záležitostí v Čechách.6
Ve Francii působil Denis nejdříve jako gymnaziální učitel dějepisu —
byl však jako nebezpečný republikán propuštěn; pozdější republikán
ská vláda ho r. 1876 znovu přijala do služeb v Bordeaux, kde dokončil
svou práci “Huss et le Guerre des Hussites” (Paříž 1878), kterou se ha
bilitoval na pařížské univerzitě. Zpočátku jako člen fakulty v Bordeaux
a Grenoblu stal se později profesorem všeobecných dějin v Bordeaux a
po deseti letech zakotvil natrvalo na pařížské Sorbonně. Po namáhavé
drobné práci, jíž se pokoušel vzbudit zájem Francouzů o východněstřední Evropu, podařil se mu vlastní průlom teprve za politických
okolností I. světové války: v roce 1915 založil časopis “La Nation
tchéque”, r. 1917 další a trvalejší “Le Monde Slavě”, který se definitivně
prosadil teprve v novém pokračování r. 1921. V obou časopisech se jeho
články družily k publicistické činnosti Masarykově a Benešově. Rok
před svou smrtí pak mohl ještě spolu s časopisem “Revue des Études
slaves” založit “Institut des Études slaves”,7 jehož prvním preziden
tem se stal. Ústav byl zřízen na jeho podnět československou vládou,
k níž se přidružily vlády jugoslávská a polská.
Vědecké dílo Denisovo zahrnuje — kromě četných, spíše politických
spisů psaných během války (např. o vině na válce, o rakouské otázce a
o úloze Slovanů) — i spolupráci na několikasvazkových ruských ději
nách novověku;8 studoval také jugoslávské, maďarské a rumunské dě
jiny. Roku 1881 pak uveřejnil překlad dějin slovanských literatur.9
Vedle toho však se intenzivně věnoval studiu německých dějin a para
lelně k ostatním publikacím vydal třísvazkové německé dějiny období
1789-1871.10
Hlavní jeho dílo a většina jeho práce patřily však českým dějinám,
k nimž byl podnícen především působením Palackého a které pak dále
sledoval za pomoci publikací Tomkových a Rezkových. Stal se také
s českého hlediska pokračovatelem a dovršitelem díla Palackého."
Jeho husitská studie z r. 1878 tvořila totiž jen první a také nejmenší část
jeho velké trilogie. Po přípravných studiích týkajících se českého Bratr
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ství a Jiříka z Poděbrad,12 vyšlo r. 1890 ve dvou svazcích jeho až dosud
nejznámější dílo “Fin de l’indépendance bohème” (Konec samostat
nosti české), které zahrnuje dobu od Jiřího z Poděbrad až po Bílou ho
ru.13 Třetí díl pak tvořily dvousvazkové dějiny od Bílé hory až k roku
1900.14
Časový rozsah a rozdělení této trilogie nejsou náhodné. Nejde tu jed
noduše o pokračování analytické historie událostí. Denis pracuje
s prameny daleko méně než jeho čeští kolegové, nepodává rozbory nebo
srovnání textů, vůbec málo referuje, sotva kdy vypravuje, nýbrž před
kládá dějinnou konstrukci, obraz dějin jako výzvu k přítomnosti. Kom
ponuje české dějiny jako drama, přímo jako klasickou tragédii, v níž
velké historické vzepětí husitské revoluce je expozicí, Bílá hora kata
strofou a národní obrození závěrečnou katharzí. Toto historické drama
komponuje ovšem nikoli jako samoúčelnou hru; neboť ono má v pří
tomnosti svou vlastní funkci. Denis chce být vědomě politickým histori
kem a vidí v připomínce historických činů a chyb směrnici projednání
v přítomnosti a pro národní budoucnost.16 Historická pravda mu
vyplývá nikoli z fakt, ale z intuice, hypotéza je mu užitečnější než fak
tum a výslovně kritizuje české historiky, že se v kritických analýzách
příliš starají o detaily.17 Dějepisectví, jak řečeno, je mu obhajobou,
plaidoyerem, a proto nemůže být nestranné.18
A protože dějepisectví musí soudit, obhajovat a odsuzovat, je pocho
pitelné, že má i morální úkol. Denis proto hledá v historické tragédii
odpovědnost jednotlivců i skupin;19 historické příčiny mu splývají
s historickou odpovědností, takže mezi velikostí dějinného neštěstí a
úpadku a tíhou viny zúčastněných je někdy přímá korelace. Tomuto
moralistickému pojetí dějin se nikoli neprávem vytýká determinismus
spoléhající na nevyhnutelnost historických procesů.20
V dramatu historie takto morálně pojatém jsou — a to je nutný před
poklad — rozhodujícími hybnými silami historického pokroku nikoli
zájmy hmotné, nýbrž ideje. Morální funkci řídící jednání v přítomnosti
nemá jen dějepisectví, nýbrž dějiny samy mají určitý úkol. Jejich účelem
je takový pokrok lidstva, v němž se stále více prosazují ideje svobody,
humanity (lidských práv), práva a spravedlnosti.21 Přitom nejde jen
o svobodu a právo jednotlivce, nýbrž tyto se stávají faktorem vyššího
principu svobody národů, které sebeurčením mají přispívat k obecnému
pokroku lidstva.
Jsou to tedy ideály Francouzské revoluce, které jsou Denisovi vůd
čím motivem dějinné teleologie a kritériem jeho mravních soudů.22 A
právě tato skutečnost je s české strany vyzdvihována: že francouzské
dějiny jsou trvalým úsilím o rozšíření lidské svobody (míněno: svobody
národů), a že francouzská revoluce se svým Prohlášením lidských práv
je vrcholem francouzských dějin. Jako Francouz je Denis především
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bojovníkem za svobodu a pokrok. Vždyť konečně: “K nohám Francie,
matky svobody” složil i laudator Pekař svůj dík Denisovi.23 A Beneš
zdůraznil roku 1928, že Denis pochopil, jak blízko Francouzské revolu
ci stojí český národní ideál a předvídal, že Československo bude s Fran
cií revoluce vždy přátelsky spojeno.24
Opíraje se o Herderovu ideu, určuje Denis národní individualitu
podle toho, čím který národ přispěl k revolučním ideálům a k pokroku
lidstva. Jak jednotlivci tak i národy mají vůči lidstvu povinnost bránit
svou ohroženou individualitu a přispívat tak k pokroku a všeobecnému
vývoji.25 Konflikty týkající se pokroku odehrávají se tedy mezi národy;
konflikt uvnitř národní společnosti není naproti tomu Denisovi žádnou
pozitivní kategorií, nýbrž je překážkou pokroku, neboť oslabuje národ.
Až budou národy povolány před soud dějin, aby vydaly svědectví, čím
přispěly k dílu lidstva, tu bude moci Francie ukázat na křižácká taženi (!)
a revoluci, Itálie na renesanci, Španělsko na objevení Nového světa,
Rusko na svá vítězství nad východními barbary a jejich přetvoření,
Anglie na kolonizaci Ameriky a “uprostřed tohoto shromáždění měly
by Čechy právo vznést nárok na slavné místo a Hus by byl postaven
před Luthera”.26
Pod tímto aspektem ideálů francouzské revoluce a ideálů lidstva vidí
Denis v Husovi a v husitském hnutí naprosto samozřejmě Revoluci
(psáno s velkým písmenem) a nikoli jen převrat nebo reformaci, i když
je někdy také tak nazývá. Aniž to pojmově reflektuje, je mu toto hnutí
první revolucí.
Zde také je důvod toho, že Denis začíná své české drama Husem a že
se mezi Slovany právě o Čechy zvláště zajímá. Českému národu náleží
historické prvenství, že jako první v Evropě vydal “výkřik svobody”,27
který si odtud staletí podávají dále, a že proti autoritě postavil právo
svědomí.28 Tímto činem si Čechové zajistili morální hegemonii mezi
Slovany.29 Jako první získali v procesu pokroku národní individualitu
a nezávislost v boji proti církevnímu principu univerzality a proti hegemoniálním nárokům císaře. “Kacířství bylo chloubou a současně raison
d´être národa”,30 neboť z revoluce 15. století, tohoto nejpozoruhod
nějšího pokusu novověku (!) čerpali Čechové vlasteneckou předtuchu,
když “na počátku našeho století začali křísit svou národní minulost”.31
Historická vzpomínka se jim stala impulsem k národnímu a politické
mu obrození. Husitská revoluce tak souvisí se šťastným koncem (?) dra
matické trilogie v 19. století, kdy “Čechové se probudili z dvousetletého
spánku jako Slované; a stejně jako dříve první vyslovili heslo nábožen
ského osvobození, tak i nyní první vyhlásili křížové tažení za národní
osvobození”. Stali se tím promotory slovanské “renesance”.32
Avšak toto drama je především tragédií (z níž nás vyvede teprve pří
tomnost), poznamenanou katastrofou Bílé hory.33 České dějiny se ne-
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vyznačují jen slávou husitské revoluce jako počátkem vzniku národa,
nýbrž také národní katastrofou, k níž vede od konce revoluce dlouhá
agonie, úpadek 15/16. století, který — třebas v rozdílné míře — způso
bili Čechové sami. Jejich vinou byl národ, i když ne nezbytně hned, ale
přece jen krok za krokem hnán neodvratně do katastrofy.
Toto drama se u Denise odehrává na třech jevištních rovinách: nábo
ženské, národní a kulturní a společensko-politické. Hlavní scénu tvoří
ovšem rovina národní, neboť tragickým hrdinou je tu český národ. Ná
boženská vyznání, i husitské a protestantské, stejně jako jednotlivé spo
lečenské stavy či konflikty bohatá struktura společnosti jako celku, dy
nastie, králové, kultura i jazyk, to všechno jsou jen pomocné vedlejší
postavy. Jako Palackému je i Denisovi husitská revoluce hnutím nábo
ženským, nacionálním a sociálním, ale rozhodující a vedoucí je tu
aspekt národní, jemuž je aspekt náboženský jen výrazovou formou či
druhotnou příčinou34 a tedy podřazen — přes autorovo kalvínství.35
K vytváření nových národních individualit docházelo podle Denise
všude bojem proti jednotnému centralistickému systému papežské
církve. Důvodem, proč k explozi došlo nejdříve a zároveň nejprudčeji
právě v Čechách, byl patriotismus, který tu byl proto tak živý, protože
Čechové “žili v přítomnosti nepřátelského národa, proti kterému již
po deset století vedli boj”.36 Národní cítění se proto v Čechách vyvinu
lo dříve než kdekoli jinde.37 Češi byli ve 14. století téměř ze všech stran
obleženi Němci (obraz české pevnosti s akropolí Prahy se objevuje
častěji38) a byli tak ve vlastní zemi vlastně jakoby v exilu.39 Byli totiž
ohrožováni pozvolnou invazí německého osídlení zejména v městech,
kterou králové jakoy sledovali plán zničit Slovany.40 Reakcí na to
bylo patriotické procitnutí ve 14. století: Slované začali v městech po
stupovat, český jazyk se šířil, na univerzitě se Češi utkávali s Němci.
Konečně v husitských válkách se národ pomstil za staletí svého potla
čování.41
Denis ovšem v husitské revoluci spojuje onu známou trojitost: nábožensko-nacionálně-sociální; to jsou základní motivy prostupující celým
konfliktem. Jako vysvětlení toho, že Čechové dali signál k reformaci,
jmenuje sice na prvním místě nenávist mezi Slovany a Němci, ale potom
i ambice šlechty, potlačování sedláků, nespokojenost rytířů a celkovou
sociální rivalitu ve městech — a to jak mezi třídami tak mezi národnost
mi. K těmto příčinám přidala náboženská reformace jen další a silnější
pohnutku, takže v reformaci hledal národ i plnou obnovu sociální.42
Tímto způsobem se sociální motiv spojuje s náboženským. Také národ
ní cítění se stupňovalo v takové míře, v jaké stoupalo vzrušení nábožen
ské. Kalich se stává národním symbolem, husitský zemský sněm r. 1419
chce hájit s náboženskou svobodou i (národní?) čest Čech.43 Nábožen
ská reformace a renesance slovanské národnosti jsou tedy vnitřně spo

83

jeny. Přesněji: “Národní a politické vášně” sloužily jako “substrát”
reformátorské horlivosti. A obráceně: “Slované... učinili z náboženské
svobody věc národní”. Nadto přejímá Denis brzy překonanou a kritizo
vanou tézi o řecko-východních církevních tradicích, které prý se udržely
v Čechách od Cyrila a Metoděje a poskytly impulsy ke kritice římské
církve.44 Za tím ovšem stojí idea všeslovanské solidarity a slovanskocírkevní nezávislosti Čechů.
Národní zájem má pro Denise prioritu především pro svou solidarizační funkci: při všech divergencích revolučních skupin a sociálních
stavů spojoval je tento zájem ve chvílích nebezpečí vždy znovu v “sva
tou, přirozenou koalici”.45 Tak si byli Táboří a pražští utrakvisté
v lásce k vlasti údajně jednotní a národní vášně nebyly u pánů méně živé
než u radikálů.46
Rozhodujícím kritériem při posuzování náboženské komponenty
husitské revoluce není však jen její funkce při stupňování národního
sebevědomí, nýbrž i její funkce protestantská. Husitství je v procesu
osvícení a pokroku nazíráno nejen jako prolog německé reformace 16.
století, nýbrž husité (aniž to věděli) byli jako protestanti “prvními
apoštoly svobody myšlení”.47 A jako Viklef, jehož myšlení teprve
Čechové přivedli k významu, umožnil formální princip protestanství
povýšením Bible na výhradní autoritu, tak už i Matěj z Janova našel dvě
podstatné ideje protestanství: Svaté Písmo jako výhradní směrnici víry
a dosažení spásy jedině skrze Krista, z čehož vyvodil “sola gratia”
a církev predestinovaných; tím se stal “bránou reformy”.48 Husitskou
revoluci samu posouvá pak Denis ještě více k protestantismu zjištěním,
že čtyři Pražské artikuly shrnovaly už všechny nauky, které později
přejali Luther a Kalvín. Táborité pak — jimž náleží proto mimořádná
Denisova sympatie — našli formální princip reformace, ač jejího princi
pu materielního ještě neznali, t.j. ospravedlnění z pouhé víry. Tak mu
byli Táboří “téměř protestanty”, zatímco utrakvisté zůstali pro něho
“téměř katolíky”.4’
Polarizace soudu, která tu vystupuje, je charakteristická. Denis totiž
neprojevil žádné velké porozumění pro širokou paletu protikladů uvnitř
revoluce, týkající se cílů, zájmů a konfliktů. Pro něho byly právě tyto
divergence překážkou vítězství revoluce.50 Zdá se, že se z dějin fran
couzské revoluce málo naučil. Zatímco náboženství a národ podle něho
určovaly a motivovaly husitskou revoluci pozitivně, jsou mu společen
ské protiklady zájmů — tedy vlastně společenská souhra ve své pluralitě
— jen rušivým faktorem především proto, že maří solidaritu národní
individuality deroucí se k svému uvědomí. Moralista vysvětluje tyto
divergence negativně (sociálními) vášněmi jako je ctižádost a hrabivost,
které podle nauky o ctnostech sociální těleso jen ničí. Může tedy polari
zovat dobro a zlo, vinu a nevinu: oficiální mírný husitismus šlechty a
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feudálního měšťanstva byl sobecký, oportunní, vypočítavý, proto také
ochotný k vyjednávání a nezpůsobilý k důsledné opozici vůči uznávané
autoritě a tradici. Naproti tomu strana radikálních řemeslníků, tovary
šů, sedláků, rytířů a kazatelů byla prozíravá a odvážná, viděla, že každé
sblížení mezi revolucí a autoritou by bylo paradoxní. Právě tyto vrstvy
reprezentovaly nezávislost myšlení a smělost rozumu.51
I Táboří mají svůj podíl viny na tom, že revoluce ztroskotala; neboť
když se po konfiskaci majetků sami stali vlastníky, obnovili staré řády.
Čili — jak zní mravní soud52 — vina byla v tom, že ne všichni Táboří
byli s to udržet se na stupni dokonalosti socialistického systému, že zle
nivěli a zlhostejněli.53 Vlastní vinu na ztroskotání revoluce však nesou
především ti, kteří z ní nakonec nejvíce profitovali: totiž šlechta a feu
dální měšťanstvo.
Na společenské a politické roli šlechty, ba na stavovské ústavě vůbec
nenachází Denis v podstatě žádných pozitivních rysů. Mnohem nediferencovaněji než u Palackého — v tom následuje spíše Tomka a Rezka —
táhnou se jeho negativní soudy o šlechtě a zemských sněmech celou epo
chou až k Bílé hoře. Šlechta je tím majetku chtivým, egoistickým, partikularistickým rozvratníkem národa; ani její soupeřství s královskou
mocí nepřispívá k obecnému blahu, nýbrž královská vláda vlastně má
národ jednotit a garantovat jeho nezávislost. Pozoruhodným způsobem
konvergují soudy tohoto idealisty s dosud převažujícími soudy marxis
tickými. Tak Denis říká: “V 16. století etablovala se vítězně feudální
šlechta nad národem a královstvím jako pán na půdě svobodných
Čech”.54 Zemské sněmy nespokojovaly se funkcí zákonodárnou,
nýbrž “usurpovaly stále moc výkonnou”, takže král se nakonec (počát
kem 17. století!) stal jen jakýmsi předsedou ministerské rady závislé
na zemském sněmu. To vše byla usurpace, která stála v protikladu k hu
sitské reformě, neboť tím moc, která byla vzata království, nebyla dána
národu a jeho zástupcům, nýbrž jen jedné kastě. Zemské sněmy nere
prezentovaly lid, nýbrž feudalitu několika set rodin. Oligarchický
charakter ústavy, který nebyl změněn ani přiznáním třetího hlasu
na sněmu městům, měl za následek opětovné prohloubení nerovnosti a
třídních rozdílů.55 Tato oligarchie potlačila totiž masu národa, jen
aby získala některé výsady; sedláci upadli opět do poroby a pod tyranií
šlechty byli apatičtí a neměli zájem o politické konflikty.56
Tím jsou označeni ti, kdož nesou hlavní odpovědnost za porevoluční
úpadek. Tento úpadek nebyl ovšem nezadržitelný, bylo pak ještě více
křižovatek, na nichž se mělo rozhodovat o tom, je-li skutečně nevyhnu
telný.
Především se ještě podařilo králi Jiřímu z Poděbrad stmelit národ a
zajistit mu po dvou německých panovnících zase jeho nezávislost.57
Poté, co husitské síly byly porevolučním tříštěním stran paralyzovány,
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podařilo se Jiřímu sebrat a zformovat ve východních Čechách hnutí,
směřující k obnovení jednoty utrakvismu a tím i národa; svou prestiží
v Říši rozšířil vliv Čech a tak přešel k protiútoku na německého pro
tivníka.58 Jako zosobnění náboženské husitské reformace stal se českým
králem par excellence59 především proto, že spojil znenáviděné strany
v společné oddanosti k vlasti a proto že udržel či lépe znovuzískal
národní nezávislost na Německu.60 Jediným nepřítelem krále, a tím
vlastně i národa, zůstala i v této době vysoká šlechta. Osvícenému
Francouzi byl Jiří moderním knížetem, který se vzdal principů středo
věké politiky a zajistil svým poddaným svobodu myšlení tím, že ne
ochvějně trval na “nezávislosti české církve” a kalicha, a tím i principu
“svobodného svědomí individua”. Stal se před Jindřichem IV. prvním
suverénem, který uplatňoval neutralitu státu v náboženských věcech,
čímž reprezentoval “toleranci v praxi, stát, jak mu dnes rozumíme,
v němž každý pečuje o své blaho podle svého uvážení”.61 Vcelku tedy
přispěl k obecnému pokroku a zachránil českou národnost.62 “Národ
ní idea” zůstala tak zachována i v následující době a “slovanské hnutí”
trvalo dále, neboť v Čechách politicky i administrativně zvítězili Češi.
Český jazyk se uplatňoval v praxi stále více a zatlačoval němčinu a jako
správní řeč i latinu. Čeština pronikala i za hranice a stala se přední
diplomatickou řečí ve východní Evropě.63
S jagellonskými králi však začal společenský, politický i církevní úpa
dek, trvalý nezdar a dlouhá agonie, jejímž závěrem byla pak už jen
bělohorská bitva.64 Toto ztroskotání a jeho následky nebyly — s vý
jimkou Polska nikde tak zhoubné jako v Čechách. Po ztrátě náboženské
a politické nezávislosti byl by se téměř ztratil i jazyk a vzpomínka
na národní existenci.
Příčinou tohoto úpadku byl při trvající slabosti a nezájmu královské
moci triumf šlechty a její definitivní vývoj k oligarchii s všemocí zem
ských sněmů; to vše bylo také zakotveno v zemském řádu z r. 1500.
K tomu se družila dekadence utraktistické církve a bezmocnost jejího
vedení.65 Toto vítězství šlechty bylo zlem — a zde mluví opět moralista
hledající odpovědnost — protože bylo založeno na egoistických ambi
cích; hrabivý postoj šlechty strhl k sobectví i ostatní společnost, zavedl
ji do malicherných zápasů pro partikulární zájmy a oslabil tak národní
cítění.66 V Čechách stejně jako ve Francii Jindřicha IV. nevznikla
nikdy zprostředkující strana, která by všechen lid spojila jasným pro
gramem.67 “Národní strana”,68 která vznikla krátkodobě v souvis
losti s demokratickým živlem měst, rozpadla se s koncem jagellonské
dynastie.
Nastoupení prvního Habsburka na český trůn je už Denisem posuzo
váno diferencovaněji: ve smyslu austrofilského pojetí Tomkova a Rez
kova se uznává, že Ferdinand I. musel reagovat na konfuze skupin a
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předcházející tzv. anarchii cílevědomou politikou pořádku.69 Cenou
za to však byla ztráta náboženských svobod a poddání se cizí dynastii.
Pro jednotu národa bylo osudné, že počínaje Ferdinandovou vládou
vypukl trvalý konflikt mezi stavy a panovníkem, protestanty a katolíky,
na němž lid zůstal nezúčastněn, bez zájmu, neboť ambice šlechtických
stavů mu byly cizí; konflikt trvalý, který sílu národa rozervával, místo
aby ji aktivoval.70
Dalšími dvěma faktory, které ještě mohly zastavit úpadek v 16. stole
tí, bylo luterství a Jednota českých bratří. Ale tím, že většina šlechty
přijala protestantství a strhla k následování i poddané, “bylo celé ne
katolické království vydáno luteránské církvi”, což bylo jednak národ
ním hříchem, protože přitom podlehl český národ tlaku sousedního stá
tu;71 jednak tím německá reformace (se svou skepsí ke křesťanským
skutkům) zůstávala morálně sterilní, nebyla s to podněcovat člověka
k dobru; v tomto ohledu zůstala daleko za kalvinismem a husitstvím.
Za třetí však — a to především — německá reformace posílila moc so
becké šlechty, neboť zdůraznila její vrchnostenskou roli a její politické
zájmy. Odrazilo se to i v netolerantnosti českých luteránů, kteří vytvoři
li jen jedno stranické seskupení mezi ostatními. Tím se zmatky a anar
chie jen stupňovaly místo aby protestanství národ spojilo.72 Přesto,
že se rychle šířilo, nestalo se hnutím lidovým, nýbrž jen netolerantním
vyznáním šlechty a jako partikulární jev zvyšovalo jen chaos.73 Proto
také luterstvím poznamenaná “česká konfese” (1575) nemohla vést
k žádnému sjednocení nekatolíků.74
Čeští bratří, kteří jediní reprezentovali tradici husitství, nemohli se
s luterstvím sjednotit v otázce vztahu mezi vírou a skutky. Na jedné
straně to bylo nutné proto, aby se zachoval vysoký étos ve všeobecné
morální dekadenci i aby nebyli sami luterstvím absorbováni. Na druhé
straně by to ovšem bylo bývalo nejsnazší řešení, jímž by se byl překonal
trvající rozkol mezi nekatolíky. V Denisově soudu o Jednotě jsou tvrdo
hlavost a náboženská stálost dvě strany téže mince.75 Nicméně, Jed
nota bratrská mohla být společně s městy regenerační silou země, neboť
obě složky byly v podstatě demokratickými elementy; obě však byly
v povstání r. 1547 zbaveny moci.76 Nezdar Jednoty nebyl ovšem pou
hým dílem osudu, část odpovědnosti za něj nesla Jednota sama. Při vší
věrnosti ke svým evangelickým ideálům byla příliš vzdálena světským
věcem a politice; to jí bránilo v tom, aby kolem sebe shromáždila větši
nu národa.77
Konečně povstání r. 1618: sice bylo nutné, aby evangelíci hájili své
svobody; k tomu však po pokoření měst a při útlaku sedláků zbývala už
jen oportunistická šlechta. Ta zvolila obranu v nesprávném okamžiku,
aniž předtím shromáždila síly národa a připravila také příznivější
konstelaci vnějších faktorů. Šlechta tak zůstává i v posledním aktu dra
matu hlavním viníkem nezdaru.
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Toto zhuštěné podání průběhu Denisova historického dramatu snad
postačí ke konkretizaci tragédie, v níž epocha české reformace spěla
ke katastrofě. Co však o tomto angažovaném pojetí Arnošta Denise
soudilo publikum?
Ve Francii dalo echo na sebe čekat. Půda pro zájem o české dějiny tu
také byla sotva připravena. Na konci 19. století z nich Francouzi znali
jen několik nejvýraznějších událostí.78 V dopisech Pinkasovi si Denis
stěžoval na neporozumění a nezájem, s kterým se jeho práce setkává u
studentů i u akademických úřadů v Bordeaux. Také později, když se
pokoušel pomoci Slovanům, aby se jim vedle Románů a Germánů
dostalo rovněž politické pozornosti, narážela jeho snaha na obecný
odpor a rozšířenou obavu Francouzů z panslavismu. Okruh francouz
ského zájmu ještě kolem 1900 nezasahoval střední Evropu.79 S vydá
ním svých děl měl proto Denis v osmdesátých a devadesátých letech ješ
tě nemalé těžkosti. Už svou první knihu o husitství musel pozměnit, než
byla pařížskou fakultou přijata80 — nicméně dostalo se jí pak ceny
Francouzské akademie.81 A necháme-li stranou kritiku J. Golla v je
ho zprávách o literatuře k českým dějinám, které pravidelně uveřejňo
val v Revue historique, pak se dostalo Denisově knize z francouzské
strany jen krátké, vyvážené recenze v tomto časopise,82 jehož historická
škola Gabriela Monoda byla k Denisovu záměrně politickému pojetí
dějin jistě skeptická. S léty se však Denisovi z Paříže podařilo získat si
více pozornosti. Na Sorbonně mohl už začít asi se sto posluchači. A dru
hý díl jeho trilogie byl v Revue historique při vší kritice k jednotlivostem
i pro stranické pojetí už obšírně a vcelku blahovolně recenzován.83
Největší pozornost však vzbudil Denis teprve třetím dílem z r. 1903
(La Bohéme depuis la Montagne Blanche), který se nejsilněji dotýkal
politické přítomnosti a který ani v Čechách neměl dosud předchůdců.84
Ptáme-li se, jaký byl vědecký ohlas Denise ve Francii, pak můžeme pou
kázat především na slavistické časopisy a institut, který založil po I.
světové válce a rovněž na nové francouzské vydání jeho trilogie v r. 1930.
Dnes však je Denis ve francouzské literatuře sotva ještě citován.85
Na české straně však se věnovala Denisovi daleko větší pozornost jak
v historiografickém tak i v politickém ohledu. Soudě podle poct, jichž
se mu s české strany dostalo, zdá se být ohlas jeho díla vskutku mohut
ný. Už r. 1893 se stal zahraničním členem České akademie, 1903 byl při
jat do Královské české společnosti nauk, r. 1904 dostal za své zásluhy
zlatou medaili města Prahy. Konečně pak u příležitosti jeho sedmdesá
tých narozenin mu zaslalo československé Národní shromáždění ofi
cielní, emfatickou děkovnou adresu a Pekař přednesl v Karolinu oficiál
ní laudatio. S pražskou pomocí byl v jeho rodném městě Nimes vy
budován v r. 1925 pomník, po němž v roce 1928 následovalo i odhalení
jeho pomníku na Malostranském náměstí v Praze. Bylo po něm pojme
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nováno jedno z pražských nádraží a v roce 1932 dostal jeho jméno i
pražský “Institut français”. Takových poct se nedostalo v Českosloven
sku žádnému jinému Francouzi.
Také překlady a nová vydání jeho prací provázel stoupající zájem,
který potrval až do třicátých let. Jen jeho první kniha o husitech (1878),
která se ještě silně přidržovala koncepce Palackého, a jejíž potřeba se
tudíž v Čechách tak nepociťovala, nebyla vůbec přeložena. Naproti
tomu oba svazky “Fin de 1’indépendance boheme” (Konec samostat
nosti české) přeložil už r. 1893 Jindřich Vančura, který překlad zlepšil i
věcnými poznámkami.86 Vančura zůstal Denisovým překladatelem
natrvalo a stal se i jeho zaníceným a pečlivým životopiscem. Tato druhá
část trilogie byla pak znovu vydána v letech 1909 a 1932 v druhém a tře
tím vydání. Rovněž třetí část (“La Boheme depuis la Montagne Blanche”
— Čechy po Bílé hoře) se objevila brzy po svém vydání také v českém
překladu (1905/6); druhé vydání následovalo v r. 1911a třetí pak v roce
1920. Nejtrvalejší zájem provázel Konec samostatnosti české, jak doka
zuje třetí vydání z r. 1932. I potom zůstávala tato práce jeho nejzná
mějším dílem k českým dějinám a je podnes — i když jen z historiogra
fických důvodů — opětovně citována. Naproti tomu jeho spis “Čechy
po Bílé hoře”, který byl velmi silně zaměřen k přítomnosti, tj. počátku
20. století, byl ve svých soudech událostmi brzy předstižen.
Ve srovnání s veřejným a vnějším účinem bylo přijetí obsahu jeho díla
už zdrženlivější. Neboť Denis svým angažovaným politizujícím dějepisectvím (plédoajérem) stál v dost velkém protikladu ke kritické historic
ké pražské škole vedené Jaroslavem Gollem. Denis sám si na její postoj
stěžoval, neboť prý není schopna vidět celek a ztrácí se v detailních
analýzách. Přesto však v obsáhlém nekrologu, který napsal r. 1905
k úmrtí V. V. Tomka neopomenul spravedlivě zmínit rysy Tomkova
pozitivismu, jeho suchou přesnost a nepatetický popis.87
Zatímco oběma prvním dílům Denisovy trilogie přiznal Ottův nauč
ný slovník r. 1893 kupodivu nestrannost,88 označil Goll už r. 1879 jeho
husitskou knihu za apologii a kritizoval řadu jejích tézí a nedostatků.89
Odmítl zejména Denisovo přejímání názorů ruských historiků, podle
něhož v trvající sympatii k východní církvi viděl jednu z příčin husitské
ho hnutí a tím vlastně zaměnil účin za příčinu. V hledání nějakého panslavistického spojení mezi východní církví a husitstvím byli Rusové
vedeni stejným zájmem, jako ze své strany projevoval českým dějinám i
protestant Denis.90 Tuto kritiku spolu s výtkou, že nepostřehl význam
Viklefova učení pro vznik husitství, přejímá konečně r. 1932 i Ottův
slovník, který nadto shledává, že Denis podcenil i sociální moment
husitského hnutí a naopak přecenil jeho moment nacionální.91
Když vyšla celá Denisova trilogie, hodnotil však Goll autora i dílo
na předním místě velkorysým způsobem — zejména obšírně pak po
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slední díl trilogie92 a přiznal mu, že v posledních deseti letech žil s Čechy
jako by byl jeden z nich.93 Goll chválí Denisovo dílo nejen jako nejroz
sáhlejší pro českou epochu od 1400 do 1900, ale ve svém celku také jako
nejvýznamnější. Kritizuje sice, že nepoužíval žádných novějších prame
nů a že je závislý na literatuře — i když od prvního dílu k třetímu v ustu
pující míře — a postrádá u něho někdy i zaznamenávání fakt. Ale vzhle
dem k mnohým jednotlivým pracím v českém dějepisectví pociťovala se
přímo nutnost syntézy, která naopak je mimořádnou předností Denisových prací;94 mezi zahraničními bohemisty náleží mu podle Golla první
místo.
Při vší kritice metody i jednotlivých soudů nebyla zpočátku Denisova
koncepce a celková interpretace ani v Čechách ani ve Francii napadána.
Opírala se přece vcelku o Tomka a Rezka, zvláště o jejich soudy o poli
tickém a společenském úpadku Čech v 15. a 16. století, o odpovědnosti
šlechty za “anarchii” a tomu odpovídající zásluze Habsburků na udrže
ní nezbytného pořádku a integrity země.95 Teprve mladší generace
českých historiků se od druhého desetiletí 20. století proti Denisově
konceptu postavila.96
Nejzásadnější a nejpřímější kritiku Denise uveřejnil V. Kybal r. 1912.
Centrálním bodem přitom byl — stejně jako u koncepcí českých dějin
vůbec — význam stavovského povstání a jeho porážky; krátce: Bílá
hora jako uzlový bod českých dějin.97
S piedestalu vážnosti, jíž se Denis začínal těšit, strhává ho Kybal už
poznámkou, že Denis byl méně veden historickou metodou než literár
ními dějinami a politicko-mravním vyznáním, ba přímo vírou v ideu
spravedlnosti. Ostatně — a i to poznamenává, aby relativoval jeho historickografický význam — “u nás” by se přijímaly všechny projevy za
hraničního zájmu s pochopitelnou vděčností, tedy z motivů politic
kých.98 Celou tradiční pesimistickou interpretaci českého vývoje
v 15./16. století až k Bílé hoře, jak ji klasicky podává Denis, považuje
Kybal za nesprávnou. Základní chybou je jeho moralistní a s ním spjaté
deterministické, ba přímo fatalistické chápání dějin, které se ptá stále
po vině a odpovědnosti místo aby se ptalo po historických příčinách.99
Denis proto nepodává ani historii událostí ani vysvětlení minulosti,
nýbrž jen úvahy a soudy, které vynáší ve jménu práva a humanity. Ve
svém moralistním determinismu chápe české dějiny od Husa až po Bí
lou horu jako tragedii — což je chybný základní pojem, který nelze
aplikovat na kolektivní, nikdy neskončený život národa. Proto Kybal
rozhodně odmítá představu, že Bílá hora byla nutným závěrem před
chozího vývoje a nutným začátkem vývoje nového, ať už je tím —jako
u Denise — míněna cesta do temna, anebo — jako u Tomka překonání
anarchie a začátek lepšího pořádku, či přinejmenším alespoň šťastné
vyhnutí se “polské budoucnosti”. V této údajné nutnosti je Bílá hora
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kausálně nesprávně spojována s vnitřními strukturami minulosti české
ho národa.101 Kybal se staví především proti tézi o politické, sociální
a kulturní degeneraci Čech v 16. stoletíjako příčině katastrofy z r. 1620.
Příčina této porážky netkví v úpadku a morálněpolitické “vině” Čechů,
nýbrž ve strukturálních danostech, totiž za prvé v tom, že chyběla nábo
ženská shoda mezi králem a zemí, z čehož plynuly trvalé konflikty mezi
ním a stavy — v čemž Denis spatřoval jen zhoršující okolnost — za dru
hé pak v geopolitických a zahraničněpolitických podmínkách evrop
ského prostředí.102
Protiklad k Denisovu pojetí vyrůstal u mladé generace historiků
ze dvou okolností. Jednak se mohli opřít o další a prohloubenější vý
sledky historického bádání, kterými byly Denisovy soudy už překonány
(takže Pekař, který sám na základě svých prací neviděl Bílou horu a
“temno” tak pesimisticky, mohl dokonce i ve své laudaci požadovat
přepracování Denisových prací).103 Ale především tato nová genera
ce období úspěšného národního boje okolo první světové války nevidě
la už žádný důvod k tomu, aby hledala v dějinách nějaké sebeobvinění,
nýbrž naopak zdůrazňovala nyní historické činy. Téze o úpadku byla
připsána škole Palackého, a tím i Denisovi,jako nesmyslné sebeobvině
ní po katastrofě.104 Dokonce i Vančura se postavil proti názoru, že
případné vítězství stavů v r. 1620 by bylo odsoudilo Čechy k podobné
mu vývoji, jaký nastal v Polsku; zdůrazňoval vymoženosti náboženské
tolerance, které si stavové pozvolna vybojovali.105 Zvláště důkladně
a důsledně vyzvedli však pozitivní výkon stavovské společnosti a innovativní sílu husitství ve svých pracích Krofta a Hrejsa. Jimi šířený pojem
“novoutrakvismu” měl zdůraznit, že evangelické stavy rozvinuly čes
kou reformaci z husitství a přivedly ji k novým politickým i nábožen
ským výkonům.106 Luterství zde představuje novou, integrovanou
formu české husitské reformace. Podle této mladší optimistické kon
cepce bylo by vítězství stavů tuto pozitivní historickou linii jen za vrcho
lilo; k porážce nedošlo pro nějakou vinu či dekadenci, nýbrž pfesto, že
tu byly pozitivní výsledky; příčinu porážky vidí i Krofta v poslední řadě
v náboženském protikladu mezi panovníkem a stavy. Tento odklon od
téze “úpadku” a naopak příklon k pozitivnímu zhodnocení české refor
mace od Husa až po Bílou horu charakterizuje české dějepisectví v pod
statě podnes, a to jak v oblasti náboženské, zvláště pokud jde o České
bratrství, tak i v posuzování stavovského politického vývoje, kterému
se nově dostává pozornosti,107 když předtím politická role šlechty a
stavů byla marxismem dočasně hodnocena negativně jako brzda vý
voje.108
Co tedy z díla Arnošta Denise zůstalo a jak chápat jeho další vliv
v Československu?
1) Nová vydání jeho prací, k nimž docházelo až do třicátých let přes
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změněné perspektivy mladší generace historiků, lze vysvětlit jednak
autoritou, kterou požívala koncepce Palackého, již Denis dále sledoval,
především však prostou potřebou: kromě Denisova díla nebylo tu žád
ného jiného celkového podání českých dějin, které by pokračovalo
v práci Palackého za rok 1525. To se právem vždy hodnotilo jako mi
mořádný výkon.109
2) Denis vděčil za prestiž, které se po roce 1918 těšil, z větší části pře
devším svým politickým spisům během I. světové války.110 Zatímco
jeho historiografie byla obsahově brzy překonána, platil právě díky
těmto politickým spisům za “spoluzakladatele české svobody”. V závě
ru své práce “Čechy po Bílé hoře” r. 1903 ještě doporučoval pro české
země vyrovnání mezi Čechy a Němci a hájil rakouskou monarchii jako
nutnou instituci. Nyní však bojoval za francouzské ideály humanity,
které v analýze viny na válce stavěl proti prušáctví, stal se spolubojov
níkem za totální vítězství, za rozbití rakouské monarchie a za suverénní
československý stát.111
3) Nakonec zůstává: mluví-li se o Palackém a o Tomkovi, pak je nut
no jedním dechem připojit i jméno Denisovo. Dříve byl hodnocen jako
pokračovatel Palackého; zůstává jím podnes, i když ovšem nikoli ve
stejném badatelském výkonu historika, nýbrž v originalitě dramatika
vědomého si svého poslání.
Nacionalismus a osvícenský optimismus byly u tohoto francouzského
republikána tak úzce spolu spjaty, ba vzájemně se podmiňovaly, že byl
přesvědčen o tom, že Češi a Slováci našli v roce 1918 nejen svou svobodu-spravedlnost-lidskou důstojnost, ale dosáhli tím definitivně i štěstí
lidského pokroku. Bohužel měl však mít pravdu Kybal, když poukazo
val na to, že koncipovat závěr tragedie dějin není tak lehké.
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Tichá suma básnického umění

Jana Skácela
Sídliště
Někdo tu napsal
svoji touhu na plot
térem
a metrovými slovy

BEZ TEBE NEJSEM NIC
JEDINÁ
NĚŽNÁ LÁSKO
OČIČKO MOJE SAMETOVÝ

Most
Přeletěl pták a křivka letu
utkvěla pevně nad vodou
tak jako most a jako úžas
a smutní lidé po něm jdou
Po mostě který nad bolestí
jak krásné paví oko tkví
na druhou stranu přecházejí
kde smutek smutné netrápí

Čí smutek nebyl spravedlivý
ten po tom mostě málo smí
pod jeho kroky zmlkne píseň
a most se pod ním prolomí
A znovu přelétají ptáci
jak ve snu lidé přes most jdou
který tu zbyl jak zbytek křídla
a modrý úžas nad vodou
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Elegie na smrt Otakara Horkého
který psal básně
a hrál na klarinet v cimbálové muzice
Byl chlapec a už není
a kdo to zahraje a kdo to zazpívá
a kdo vypoví to náhlé oněmění

A kdo se přimluví za lidské utrpení
kdo se dopočítá ztraceného jmění
a kdo mu podá růži jako za živa
A kdo ohlédne se kdo se podívá
A co se stane co se vlastně změní
když člověk byl a znovu tady není
kdo zahraje to kdo to zazpívá

Ocúny
Za řekou lesy v tichých mukách
svlékají potrhaný šat
a chystají se odlétat
Bojíme se že osamíme
na steskem podmáčených lukách
Bývá nám úzko v ony dny
kdy lužní háje jsou jak svaté
a v trávě rostou jedovaté
bledé a křehké ocúny

99

Tichá suma básnického umění

1
(u básníků doma v kuchyní)
Někdo tu sype plachým hrdličkám
zrníčka na okenní římsu
té menší říká zobej neboj se
napít ti nedám napít dá vám rosa

A básník prosí zatím o slovo
aby nebylo jak olovo
o slůvko kulaté jak drobné zrnko prosa

2
(práce)
Na zlatých sítech mateřštiny
hluchotu vlastní přesívá
a do úmoru hledá slova

Ta ale s hejny odletěla
do neznámých a cizích míst

A marná duše básníkova
žízní a pije z prázdných hnízd

3
(studánka)
Studánko v převysokém lese
až svoji píseň neunese
a k tobě přijde sám a sám
unavený a ustaraný
dovol mu napiti se z dlaní
ukaž mu cestu cestu k nám
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4
(podobný sýkorkám)
Přespříliš podobá se někdy sýkorkám
které zanechaly ráno ve sněhu
sdělení dlouhé noci

U černé tůně čistý chladný sníh
za mlhou druhá oranžová mlha
les oslepl
a vše je obaleno blankou mlčení

Pod klenbou skořápky však nesměle
to pípá
Celé v rubáši

5
(obolus)

Až sejde na poslední penízek
schová jej pod jazyk a oněmí
A vůbec nebude to hrozné
Tou mincí platívá se za ticho
a za převozné
Denárek je to ze všech nejtenčí
a marný jako přetržená nit

A nikdo na tu minci nevrátí
a nikdo nemůže ji rozměnit
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Poésie et Théátre
Iva Kotrlá, Brno
V Bruselu dne 16. 12. 1934 datoval Paul Claudel báseň nadepsanou
“Zdenka Braunerová”. Dovolím si ocitovat úvodní verše:
“Řečeno jest o ženě statečné, že smát se bude v poslední svůj den.
Tak také naše přítelkyně Zdenka, pohled důvěrou a láskou naplněn,
Pozvedá oči k Panně Marii své země v chvíli dokonání.
Celá se v úsměvu a slzách rozplývá pro tuto pannu, jež zas usmívá se
na ni.”
(Překlad Ivana Slavíka)
V básni je zachycen hned v počátku dramatický účinek umírání —
“ženy statečné”! Ale Zdenka Braunerová, svobodná dcera významného
českého politika 19. století (a kmotra básníkovy dcery Reine-AmélieZdenky, narozené 9. 2. 1910 v Praze), nebyla nikdy vězněna, ani policej
ně pronásledována. A nežila v chudobných poměrech: spíše sama pod
porovala jiné umělce, včetně rodiny Paula Claudela a západní Evropa,
konkrétně Francie, jí byla druhým domovem. Neběží zde o teatrální
patos poezie? Anebo Paul Claudel poodhaluje ve svých verších nějaké
skryté drama? Ale kdy a kde se odehrálo a v jakých kulisách? A bylo
toto české drama zřejmé pouze francouzskému básníkovi? Známému
svým náboženským cítěním?
Zdůrazňuji: je nutné věřit skutečné poezii; ta se vždy vyhýbá teatrál
ním gestům. Básník s neobyčejnou přesností rozpoznává poukryté
drama i v srdci jiného národa a nemůže, než se pokoušet svou písní čte
náře rozechvět — pravdivým účinkem slov. Ano: slova účinkují v poezii
bez herecké masky a jejich pravdivost je možné ohledávat neiluzivním
reflektorem skutečnosti. I po padesáti a více letech.
V roce 1914 dedikuje Paul Claudel Zdence Braunerové báseň Svatý
Václav (ze sbírky “Images saintes de Bohéme”]. V ní čteme verše, jež
vytvářejí divadelní prostor z celých Čech:
"Čechy vypily svého panovníka; není v nich pole jediného, které by ne
bylo nasyceno jeho tělem a nasáklé krví jeho. ”
A určují jejich kulisu i podobu účinkujícího lidu:
"Za Čechy pros mezi čtyřmi hvozdy rozložené, které čekají,
za muže vášnivé a trochu lstivé, za ženy trochu těžké, modrooké. ”
(Překlad Jana Čepa)
Opomenout nelze, že celá báseň začíná prorockými slovy: “Ani
vzteklý úder pohana” — a že byla napsána na prahu světové války, kte
rá ve svém konci umožnila Čechům získat vlastní stát, i díky Francii.
Položme si otázku: jak se zachovali obyvatelé konkrétní země (“Čechy
— které čekají”), v prvních dnech své svobody? Kdy “muži vášniví a
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trochu lstiví” a “ženy trochu těžké, modrooké” vystoupili na scénu
národů, samostatných ve světě?
Tekla přitom v Praze, matce českých měst, krev? Ne: převrat proběhl
až v poetickém poklidu. Velící generál odcházející rakousko-uherské
armády požádal pouze představitele Českého národního výboru, když
přebírali vojenské velitelství v Praze, aby “zachovali stromy v přilehlé
zahradě, u vojenských objektů.” A zabránili jejich vykácení; přání ge
nerála bylo respektováno.
Hvozdům v Čechách “muži vášniví a trochu lstiví” neublížili. Proč
použil v roce 1934 Paul Claudel slova o “ženě statečné”, jež “pozvedá
oči k Panně Marii své země”? Když umírá?
Protože Prahu, která je městem dramatickým a divadelním, básník
znal. V jejích kamenných kulisách rekoncipoval i svůj divadelní kus.
Zvěstování Panny Marie a po pražském pobytu (1909-1911) se stal di
vadelním autorem světového významu. Praha mu byla městem radosti
Panny Marie. I na prostém měšťanském domě v Celetné ulici objevil
Pannu Marii s Ježíškem, plnou pohybu z poezie štěstí. “Pojďme se podí
vat na tu Pannu, která se hlasitě směje... Qui rit aux éclats,” lákal rodá
ky z Čech. (Drama "Zvěstování P. Marie" mělo svou premiéru v Praze
6. 2. 1914. Českému Národnímu divadlu zaslal Paul Claudel k premiéře
telegram: “Mnoho úspěchu Vám i Vašim statečným hercům! Mé srdce
je s Vámi. Ať žije Praha! Mnoho štěstí. Claudel.” A ne nadarmo si text
tohoto telegramu připomínali Čechové, když v dramatickém roce 1968
“Zvěstování Panny Marie” provozovali v Praze znovu: po dvacetiletém
mlčení o Claudelovi, o němž se v ČSSR od r. 1948 tvrdilo, že “tento bás
ník nám nemá co říci”, neboť “nebe je prázdné”!)
A zde se dostáváme k podstatným slovům, dramatickému účinu:
“nebe je prázdné”! Jsou to slova antibiblická: v Čechách a v Praze,
v místech plných soch světců, které jsou vztyčeny mezi nebem a zemí,
nabývá slogan — “nebe je prázdné” drtivého účinu! A Claudelova
poezie nám sděluje: kdo se dokáže postavit drtivému účinu podobných
slov na divadle světa a obhájit slávu své vlasti — oproti davu účinkují
cích — projevuje statečnost. Lidskou i biblickou a básník má právo
opsat tento čin slovy z Písma — o “ženě statečné”!
Paul Claudel jako básník i světový dramatický autor věděl i v roce
1934 to podstatné: Praha je město dramatické a divadelní, její kameny
však nejsou kulisami zaměnitelnými!
Ve svých verších “Zdenka Braunerová” opěvoval tento její projev
statečnosti: v prvních dnech svobody českého národa, 3. 11. 1918, tam,
kde Čechy mají své podium theatru mundi, na Staroměstském náměstí
v Praze, došlo ke “vzteklému úderu pohana”. Odehrán byl po západu
slunce kus, divadelní se vším všudy: včetně přítomnosti přihlížejících
hasičů. Češi, vedení mužem, kterého český básník Václav Renčcharak
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terizoval ve svých verších takto — “A říkal si bohém. / Pohrdal láskou,
pohrdal úsměvy, pohrdal světly, /jež krást ani koupit si nelze” — hodili
oprátku na krk Panně. Ano, na témže Staroměstském náměstí, kde za
třicet let, roku 1948 tábor lidu čekal na slova vůdce komunistů Klemen
ta Gottwalda, že jeho vláda převzala v zemi veškerou moc a na “věčné
časy” ve spojení se SSSR. Na témže Staroměstském náměstí, kde bylo
na počátku útlaku Čechů popraveno 26 českých pánů a země od toho
památného roku 1621 ztratila svou samostatnost. Na témže Staroměst
ském náměstí, kde český lid v roce 1942, zastoupený táborem lidu, pří
sahal se členy své protektorátní vlády věrnost Hitlerovi a jeho říši: neboť
toto podium českého theatru mundi bylo pro takovéto činy připraveno.
Nebe nad jeho dlažbou bylo vždy při těchto událostech na první pohled
prázdné! A aby zůstalo na první pohled prázdné v moderní době, strhli
“muži vášniví a trochu lstiví” Pannu Marii, střeženou čtyřmi anděly
světových stran, ze sloupu — mezi nebem a zemí — na dlažbu. Den po
Svátku všech věrně zemřelých, za aplausu křičícího davu, jehož nebe
nikdy nepřesahuje výšku kulis domů. A jak se zachovala “žena trochu
těžká, modrooká”, Zdenka Braunerová? Přispěchala pozdě, až byl čin
dokonán, ale pak vlastním tělem chránila trosky barokní Panny Marie,
majíc její hlavu v klíně! Její vzdor byl tak nečekaný a plný duchovní síly,
že dav se před starou pannou rozestoupil a umožnil jí vynést v náruči
roztříštěný corpus “Panny Marie své země”. A kdosi z přihlížejících
zvolal: “Ženu statečnou kdo nalezne?”
Tím výstup “ženy statečné” na podiu uprostřed Prahy neskončil:
k divadelnímu představení patří neodmyslitelně věnce a květiny. A
Zdenka Braunerová předvedla, jak odpovídá “prázdné nebe” na útok
proti své poezii, když už lidé ztratili pro nevinnost smysl. Zakoupila
věnec z růží, s nepostradatelnou listopadovou stuhou smutku. Vrátila
se na místo trosek a položila růže na to, co zbylo z projevu dávné české
zbožnosti. A zůstalo na básnících, aby tragiku tohoto divadelního před
stavení, odehrávajícího se v šeru, v poezii zachytili.
Paul Claudel byl prvním z nich. Další světový básník, nositel Nobe
lovy ceny za rok 1984, byl jedním z těch, kteří staroměstské exekuci
z roku 1918 v davu přihlíželi. V té době byl komunistou. A když ho Pra
ha v lednu 1986 pochovávala, modlili se zaň čeští lidé, pod klenbou zru
šeného benediktinského kláštera břevnovského (kam tak rád chodíval
Paul Claudel) slova Zvěstování Panně Marii. A při oněch slovech —
“Zdrávas Maria, milosti plná” — létal nad rakví básníka v lednu neví
daný motýl: Jaroslav Seifert se loučil se světem v náručí oné Panny, na
jejímž stržení se v mládí podílel. Sám o tomto dávném theatru zanechal
ve své poezii svědectví:
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Hlava Panny Marie
Bývá to v roce jedinečná chvíle.
Otevřel jsem okno,
zaskřípěly závěsy,
a byl tu podzim.
Ještě hedvábný, s kapičkami krve
a lehkými doteky smutku.
Je to čas, kdy lidské rány
začínají víc bolet.
Navštívil jsem Vladimíra Holana.
Byl nemocen.
Bydlí u Lužického semináře,
téměř nad řekou.
Slunce zašlo před chvilkou za domy,
řeka potichu šustila
a míchala své mokré karty
k večerní hře.
Sotva jsem vešel,
Holan zavřel prudce knihu
a zeptal se mě jaksi pohněvaně,
zda také věřím v posmrtný život
nebo v něco ještě horšího.

Já však jeho slova přeslechl.
Na nízké skříňce u dveří
zahlédl jsem odlitek ženské hlavy.
Proboha, tu znám!
Ležela tam, spočívajíc na tváři
jako pod gilotinou.
Byla to hlava Panny Marie
ze Staroměstského rynku.
Shodili ji poutníci,
když právě před šedesáti lety
vraceli se z Bílé hory.

Porazili sloup
se čtyřmi ozbrojenými anděly,
na kterém stála.
Nebyl ani zdaleka tak vysoký,
jako Vendomský v Paříži.
Budiž jim odpuštěno.
Trčel tam na znamení porážky
a hanby
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českého národa
a poutníci byli rozjaření
prvními doušky svobody.
Byl jsem tam s nimi
a hlava rozbité sochy
kutálela se po dlažbě blízko místa,
kde jsem stál.
Když se zastavila,
její zbožné oči se dívaly
na moje zaprášené boty.

Tentokrát však dokutálela se ke mně
už podruhé,
a mezi těmito dvěma okamžiky
byl téměř celý lidský život,
který patřil mně.
Neříkám, že byl šťastný,
ale už je u konce.
— Prosím, řekni mi ještě jednou,
nač ses ptal, když jsem vešel.
A odpusť.

Tato báseň je ze sbírky Deštník z Piccadilly. A protože byl Jaroslav
Seifert signatářem Charty 77, nemohla po dokončení sbírka vyjít tiskem
a lidé si ji tajně v českých zemích rozepisovali. A je nutné zdůraznit, že
poezie vede české “ženy trochu těžké, modrooké” i v naší současnosti
do role neočekávané statečnosti. Právě za opisování Seifertovy sbírky
Deštník z Picadilly, jak bylo v roce 1981 při vynášení rozsudku u soudu
v Brně zdůrazněno, odsoudili zkušení čeští právníci třicetiletou
ženu, Drahomíru Šinoglovou, matku tří dětí, na jeden rok do vězení.
Po rozsudku byla do věznice odvezena, i když ještě kojila svého půlroč
ního synka: ten jí byl z náruče odebrán a na starost si ho vzaly úřednice
péče o mládež při státním úřadě ve Znojmě. Shodou okolností byla
v době jejího věznění knížka Deštník z Piccadilly prodávána ve stát
ním knižním velkoobchodě v ČSSR a přispěla do státní pokladny před
pokládaným ziskem. Za existenci poezie v národě se platí: vyzývá divá
ky k účasti. Poésie et théátre!
Nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert ve svých vzpomínkách “Všec
ky krásy světa” Čechům napsal: “Protože jste asi zvědaví, kdo z nás byl
tenkrát nejlepším básníkem, prozradím vám to přímo: Vladimír Ho
lan ...” A právě básník Vladimír Holan získal po smrti Zdenky Braune
rové odtrženou hlavu Panny Marie: měl ji ve své pracovně. A na pro
test proti tomu, že v počátku 50. let dávala vláda v Praze oprátky na krk
českým básníkům, kteří se ničím neprovinili — kromě poezie! —či posí
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lala je po divadelních procesech na desítky let do pracovních táborů, se
uzavřel ve své pracovně. A nevycházel do pražských ulic. Ve sbírce Na
postupu, kterou tvořil v období, kdy v Čechách přebírala veškerou moc
komunistická strana, čteme v básni “Soška” tyto verše:

"Tím, že žije u smrtelníka, je jaksi svědkem
jeho neřestí, hříchů, výčitek a zoufalství,
ale tím, že ho přežije, jest i jeho nadějí,
že jednou v spravedlivém shrnutí řekne, kdo byl.
A ona umí mluvit. . . Zrovna včera řekla:
"Jsou chudí, kteří pohrdají chudými.
Jak to, že jsi mne nepoznal?
Mne už nikdo nepoznává!. . ."
Sbírka Na postupu směla vyjít v ČSSR až po 16 letech od svého
napsání. A básníkova sbírka Předposlední vyšla tiskem až za dva roky
po smrti Vladimíra Holana, roku 1982. V ní čteme v básni “Igitur III”,
dedikované Jaroslavu Seifertovi, tuto závěrečnou sloku:

"Že potom za trne úděsem?
Ó to nic! Vždyť i socha,
aby neupadla, nesmí
ztratit touhu po životě!"

Touha po životě! To je téma nezničitelné podstaty poezie: v Čechách
i trosky žijí! Zdenka Braunerová to díky svému uměleckému cítění roz
poznala jasnozřivě a vyzdobila český překlad Claudelovy hry “Zvěsto
vání Panny Marie”, siluetou Trosek. Tak říkají Čechové nejznámějšímu
krajinnému symbolu “Českého ráje”, rozdvojeným troskám hradu, jež
německý vědec a cestovatel Humboldt nazval “osmým divem světa”. A
když Zdenka Braunerová spolupracovala na divadelní výpravě “Zvěs
tování Panny Marie” v Praze roku 1914, nahradila Horu Matky Boží
kulisou Trosek. A když ve III. dějství ožívá na jevišti mrtvé dítě v náruči
malomocné, Češi slyší slavnostní vyzvánění z brány do Českého ráje,
z Trosek! Tak je tomu v Praze: poezie čerpá i z trosek soch, které nemo
hou ztratit touhu po životě!
A když byl v počátku 50. let odsouzen na doživotí do vězení český
básník Václav Renč, jehož třetí dítě se narodilo až po jeho ztrátě svobo
dy a on nesměl po desetiletí tvář svého syna spatřit, obracel se ve vězni
cích k tušené tváři Panny Marie, stržené na Staroměstském rynku. A jen
díky recitačním schopnostem spoluvězňů se jeho poezie, o více jak 330
verších, dopsaná roku 1957 na záchodovém papíře, ocitla mimo zdi
věznice. Pod názvem Pražská legenda.
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Tato vězeňská poezie mohla v básníkově vlasti vyjít tiskem až v roce
1968, kdy mezitím básníka propuštěného z vězení úřady uvědomily, že
byl nevinný a uvězněn, jako řada jeho básnických druhů křesťanského
vyznání, omylem. A zůstává skutečností, že jeho poezie byla recitována
až na dně velikého společenského divadla budování socialismu, v kata
kombách věznic. A tam dosahovala svého dramatického účinu. Cituji
úryvky z 9. a 11. zpěvu:
Odstranit svědka!
Svědka té lítosti nad sebou samým, té bezmoci dávné
i žízně, jež do věčna prahne a za niž se stydí
těsná, bezkfídlá svoboda k zemi přitisklých lidí.

Už vážou smyčku na štíhlou šíji.
Už od hlavy k patě je omotána
Maria Panna.
Přibylo paží. “Hej rupl A jedem!"
Prasklo to, skříplo. Štíhlý sloup se kloní.
Pak třesk ... a na dlažbě v kusech podoba líbezná.
"Zúčtovali jsme! Je po ní!"
Pros za nás, královno vítězná!
Salve Regina, Maria Ave!. . .
A všechno je šedé. Dav sám před sebou v mlhu se skrývá,
rozpadlý v prokřehlé ženy a rozpačité muže.
Čin velký vykonán, co ještě zbývá?
Jít domů . . .
Podstatou “Pražské legendy”, poezie recitované lidmi, které socialis
mus zavrhl, je křesťanské odpuštění. Je to zpěv o skutečném konci akté
ra dramatu, jehož jméno chlubivého iniciátora bylo v Čechách hned
po 3. 11. 1918 herostratovsky známo. A verše básníka zbaveného svo
body se snaží obnažit stopy umírání toho muže, proti jehož činu se žen
sky vzepřela Zdenka Braunerová. A podobně jako Paul Claudel zazna
menal ve své poezii poslední pozvednutí očí k Panně Marii u ženy stateč
né, zaznamenal Václav Renč ve svých verších poslední pozvednutí očí
k Panně Marii své země u “muže vášnivého a trochu lstivého”. Ten totiž
si k léčení své smrtelné nemoci vybral poslední řádovou nemocnici
v Praze, kde měl možnost se ze všech svých hříchů vyzpovídat a získat
rozhřešení, což uklidnilo jeho duši. A po životě plném anarchie setkal
se v Praze opět s ní. Cituji poslední verše “Pražské legendy”:

“Ach, je to ta tvář, již v hodinách trýzně. . .
lovil i zaháněl, proklínal, bezděky vzýval. . .
A nyní je tady! Celá a jasná nad ním se sklání
a vše o něm ví.
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Tvář nesmírného milování,
tvář vítězství.

A královna andělských dvorů,
jež vlévá svou záři ne do mramoru,
leč do srdcí lidských, poslední záchvěvy střeží.
A její zkušená dlaň jak hebounká vločka
mu na čele chladnoucím hojivě leží.
Pak vstane a dál zas Prahou, zahradou zvonových věží,
prochází pěšky a tajmo, aniž kdo tuší,
od domu k domu, od duše k duši —
mateřská laň, stíhaná všemi a tajemná lovkyně všech.
Vítězná od věků, vítězství svého ví že se dočká
i ve vzpurném srdci hornatých Čech!
Snad se mi podařilo prokázat, že poezie psaná ve všech oblastech to
hoto světa a divadlo tohoto světa patří i v Čechách nerozlučně k sobě. A
jestliže divadlo světa nenahraditelně poruší daný ideál míry a rovnová
hy v životě člověka, poezie o tom nemlčí a náhradu dodá nám svým
svobodným zpěvem. I všech jakkoliv vězněných. A lze od ní žádat víc?

Průvodní list (bez komentáře)
Biennales internationales
de poesie
Boulevard de l´Impératrice, 5
B — 1000 Bruxelles — Belgique

V Brně 21.8.1986

Vážený pane Arthure Haulote,
obracím se na Vás jako na generálního sekretáře Biennales inter
nationales de poesie se sídlem v Bruselu. Považuji za milou a radostnou
povinnost poděkovat Vám i pánům Jacquesu Izoardovi, Philippu Jonesovi, Fernandu Verhesenovi a Georgesu Linzeovi za potěšitelné pozvá
ní k účasti na tomto biénale s mezinárodním významem, ve dnech
11.-15.9. 1986 ve městě Liége v Belgii. Velice ráda a s nadšením bych se
tohoto setkání evropských básníků zúčastnila a už jenom samotný fakt
účasti by byl pro mne značnou ctí i dlouholetým potěšením.
Bohužel, z občanských důvodů a z důvodů soudně právních se tohoto
setkání nemohu zúčastnit. Nevlastním totiž jakékoliv platné cestovní
doklady, umožňující překročit hranice ČSSR — a to ani krátkodobě.
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Tato situace se týká celé mé rodiny: v době ne tak vzdálené jsme dokon
ce zaplatili u cestovní kanceláře Čedok několikadenní zájezd do spřáte
lené země, Polské lidové republiky, aby naše děti poprvé mohly tam
spatřit moře. K výjezdu organizovanému státní cestovní kanceláří je
totiž v ČSSR zapotřebí pouhé cestovní přílohy k občanskému průkazu.
Ale ani tento jednorázový cestovní doklad nebyl mé rodině ze strany
Sboru národní bezpečnosti, oddělení Pasů a víz — vystaven. V tom pří
padě i mé děti nesměly hranice ČSSR směrem k moři překročit a cestov
ní kancelář Čedok nás za to citelně finančně penalizovala, etc.
Dále musím podotknout, že v mé vlasti je moje literární tvorba posu
zována kompetentními institucemi a veřejně jako společensky nežádou
cí. Dle odborného posudku ze strany Československé akademie věd,
ze dne 18. 1. 1985 vede má literární tvorba čtenáře “k nábožensky de
formovanému pohledu na společenskou skutečnost”. Nemohu být tedy
z hlediska orgánů státu, v němž jsem se narodila, vhodným reprezentan
tem české literární tvorby — i poezie — v zahraničí.
Navíc nejvyšší soudní orgán v Jihomoravském kraji, kde žiji, potvrdil
při svém rozsudku ze dne 6. 9. 1985, č.j. 1T 167/85 výrok soudu nižší
instance ze dne 2. 7. 1985, že mé literární práce jsou “způsobilé ohrozit
zájmy ČSSR v cizině dle § 112 Trestního zákona”. (Citát z odůvodnění
rozsudku.) A na základě takto soudně zhodnocených mých literárních
prací byl můj manžel odsouzen k trestu odnětí svobody, s podmíněným
odkladem na 2 roky. I když žádnou vinu nedoznal, soud pokládal za
nezvratně dokázané, že v roce 1984 předal mé literární texty “na území
města Brna” další osobě, kterou rovněž stihl obdobný trest. Na žádost
o milost k prezidentu republiky, zdůvodněnou tím, že manžel je plně
invalidní, došla nyní z ministerstva spravedlnosti odpověď, datovaná
6. 8. 1986, č.j. 1083/85 — HA — Z: Prezident odsouzenému manželovi
milost neudělil.
Protože platnost neustále hrozby uvězněním trvá, nemohu si být
jistá, kterého dne, na základě mé literární tvorby, bude základní exis
tence mé rodiny ohrožena. Bojím se, aby moje už jen účast na Biennales
internationales de poesie v Belgii (jež je pro Sbor národní bezpečnosti
zemí, v níž sídlí NATO), nebyla hodnocena v mé vlasti jako “pokus o
ohrožení zájmů republiky v cizině”. Obávám se i opakování situace
z podzimu roku 1984, kdy hned po porodu mého pátého dítěte dostal
Sbor národní bezpečnosti od krajského prokurátora usnesením ze dne
25. 9. 1984 č.j. 199/15-84 povolení k provedení prohlídky v mém bytě.
Při té příležitosti mi důstojníci SNB zabavili i veškeré literární rukopisy
a zřejmě natrvalo, i když bez soudního výroku.
Vám nemusím vysvětlovat, jak mi už jen pouhým zabavením literár
ních rukopisů, které nejsem schopna v původním rozsahu rekonstruo
vat a v době, kdy jsem byla jako matka oslabena, umožnila důkladná
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práce justičních orgánů v ČSSR poznat —jak blízko je poezie theatru.
Etc.
Vím, že pochopíte i přes vzdálenost mezi Belgií a Československem
všechny mé důvody a onu skutečnou nemožnost vycestovat z rodné ze
mě: uznejte prosím, tento dopis, za upřímnou omluvu. Závěrem ráda
opakuji, jak mě Vámi podepsané pozvání velice potěšilo: i jistotou
mezinárodní solidarity básníků, z rozdílných evropských zemí, pro něž
je tvorba poezie znamením kulturnosti lidského tvora.
V úctě
Iva Kotrlá
P.S.
Dovoluji si aspoň korespondenčně připojit svůj příspěvek na nade
psané téma bienále “Poésie et théâtre”. Doufám, že pošta můj příspě
vek a dopis do Belgie doručí.
Zpřístupněno Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury.

Václav Černý
26. března 1905 — 2. července 1987
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla došla z Prahy smutná zpráva, že
tam dne 2. července ve věku osmdesáti dvou let zemřel Václav Černý.
Česká kultura a československá veřejnost v něm ztrácí osobnost, která
po víc než půlstoletí patřila neodlučitelně a významně do jejího kontex
tu.
Ve své knize Osobnost, tvorba a boj psané za války a vydané v roce
1947 shrnuje Václav Černý svůj životní postoj takto:
“Hned na počátku stůj zde přiznání, že se necítím schopen obětovat
ani hodnoty morální, ani hodnoty estetické, neboť nejsem ochoten obě
tovat ani nejmenší zlomek lidské svobody.”
Svému vyznání zůstal Václav Černý věren až do smrti.
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O poezii: Malá autobiografie
Na paměť Henri M.
Pro Františka K.

Jan Vladislav, Paříž

Bude řeč o poezii a setkáních. Chtěla být co nejstručnější, nakonec se
však ukázala především značně osobní. Omluvou, pokud se očekává, je
přesvědčení, ba jistota, založená na víc než čtyřicetileté zkušenosti, že
poezie je rovněž věc především osobní. Pravda, jako každá lidská čin
nost, i ona se už dávno stala zcela přirozeně předmětem odborného záj
mu, i ona je vystavena nejen průzkumu, ale také spekulacím, které se ne
jednou ztrácejí i s ní v závratných výškách a nedohledných hlubinách
abstrakce. A ještě nebezpečnější pro ni je nepochybně ryze utilitární,
instrumentální chápání básnické tvorby, tak časté u představitelů moci,
ať už jde o moc duchovní nebo politickou. Ale ani sebepřízemnější po
žadavky, které se na ni kladou, ani sebeabstraktnější spekulace, které se
jí inspirují, nemohou změnit nic na tom základním, na skutečnosti, že
poezie je dnes v prvé řadě místem setkání člověka s člověkem a s lidským
osudem.
Bez tohoto setkání, které se opakuje vždy znovu bez ohledu na hrani
ce času a prostoru, by se poezie patrně stala už dávno muzeálním před
mětem; bez tohoto setkávání člověka s člověkem a s lidským osudem,
které se uskutečňuje bez rozdílu věku, pohlaví, společenského postave
ní, barvy pleti a odstínu ideových či náboženských představ, by poezie
byla patrně už dávno jedním z těch dávno zapomenutých umění podob
ně jako rozdělávání ohně pomocí dvou kousků dřeva. Ke kontaktu s ní
není třeba znát ani její techniky, ani její historii, ani její prostředky a cí
le: leží před námi jako výzva k setkání a nepotřebujeme k němu nic než
trochu schopnosti a ochoty číst, přijmout toho druhého, otevřít se mu
právě tak samozřejmě, jako se on otvírá nám.
Právě tento hluboce osobní ráz umožnil zřejmě poezii a jejím dávným
a nedávným objevům, aby si uchovaly pro každého nového čtenáře
podstatnou část své původní svěžesti a objevnosti, která dovede budit
úžas a nadšení třeba i po staletích. Poezie, podobně jako několik dalších
oborů, které se vyznačují obdobným osobním rozměrem, zejména
umění a filosofie, vytváří cosi jako živoucí repertoár dějin, repertoár,
který nepodléhá času a jeho pomyslnému průvodci pokroku: na rozdíl
od jiných činností, zejména v oblasti věd a technik, poezie své velké
objevy minulosti ani nepohřbívá, ani nepožírá.
Sumerský epos o Gilgamešovi právě tak jako Dantova Božská kome
die, Píseň o Rolandovi právě tak jako staré islandské ságy nebo ruské
byliny a romance o Cidovi, stará čínská lyrika Li Taipova a Tu Fuova
právě tak jako Rubajját Omara Chajjáma nebo Zpěvník Francesca
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Petrarcy, Velký testament Francoise Villona či Sonety Williama Shake
speara atd. nepotřebují zapírat svůj věk; přes jejich stáří, často tisícileté,
je však ani sebelepší díla pozdějších dob nepřipravila o jejich původní
životnost, o jejich aktuálnost, která vytane z hlubin času při každém
novém čtení. Stačí, jak už jsem připomněl, aby člověk ty knihy otevřel
a zároveň se otevřel i on sám: pokaždé se před ním otvírá možnost nové
ho a často překvapujícího setkání, pokaždé má před sebou příležitost
k nečekanému osobnímu zážitku.

♦♦♦
Bez takových osobních setkání, k nimž dochází na její půdě, by poe
zie neměla čtenáře. Ale bez těchto setkání by nebyli ani básníci. Potvr
zují to nejednou zcela výslovně sami, počínaje Dantem, jedním z otců
moderní evropské poezie. Božská komedie, ta pouť Peklem, Očistcem a
Rájem, kterou Dante podnikl někdy o velikonocích 1300, začíná přece
rovněž setkáním s básníkem:

Když jsem však padal, tu on zjevil se mi
ve chvíli, kdy jsem klesal do hlubin
a byl po dlouhém mlčení jak němý.
V té pustině, kde roste jenom blín,
jsem křikl na něho: "Měj slitování,
ať kdokoli jsi, člověk nebo stín. ”
"Člověk jsem byl," vydechl. "Mantovani
byli mí rodiče z lombardských niv . . .
A byl jsem básník, uchvátil má ústa
ten, co se vrátil z Tróje, Aeneas . . .”
Básník, s nímž se Dante setkává před branami Pekla, je Vergilius; ale
setkání s Vergiliem nebylo rozhodující jen pro Danta nebo pro Dantova
mladšího současníka Petrarcu, nýbrž také pro nejednoho z našich sou
časníků, například Hermanna Brocha, autora té moderní vergiliovské
epopeje, jíž je jeho román Smrt Vergiliova. A James Joyce zase pro
střednictvím svého autobiografického hrdiny Stephena Dedala vzývá
na konci Portrétu mladého umělce nejen mýtického praotce všech uměl
ců Daidala, ale také dalšího svého patrona, Danta, toho “objevitele du
ševně hrdinného přístroje, vynalezeného a patentovaného ve všech stá
tech” básníkem Božské komedie a ovšem také Nového života, archetypu
všech básnických autobiografií, včetně připomenutého Portrétu . . .
Řetězové reakce, jež poezie nepřestává vyvolávat, mají své osobité
zákony. Její dlouhodobé působení lze odhadnout právě tak těžce jako
váhu a účinek jednotlivých částic, jež vznikají rozpadem jejích těžkých
jader. Víme například, že se s Dantem setkal i Charles Baudelaire; svěd
čí o tom i některé verše v Květech zla, třebaže T. S. Eliot právem připo
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míná, že “Baudelairovo inferno se značně liší hodnotou i významem
od Dantova”. Je to pochopitelné, k Baudelairovu rozhodujícímu setká
ní s básníkem došlo totiž jinde, na půdě autora daleko méně významné
ho, ba takřka neznámého, zejména za hranicemi jeho země. To však nic
nemění na skutečnosti, že Baudelaire sám viděl ve svém setkání s E. A.
Poem cosi, co pro něho představovalo zásadní životní i umělecký obrat.
Svědčí o tom nejen jeho celoživotní překladatelské dílo, zasvěcené
Poeovi, ale také řada míst v jeho korespondenci, zejména shrnující pa
sáž z dopisu, který adresoval ke konci života, v červnu 1864 ze svého
dobrovolného bruselského exilu Théophilu Thorému:
“Víte, proč jsem tak trpělivě překládal Poea? Protože se mi podobal.
Když jsem poprvé otevřel jeho knihu, uviděl jsem tam ke svému zděšení
nejen náměty, o nichž jsem uvažoval, ale i VĚTY, které jsem promýšlel
a které on napsal o dvacet let dřív.”
Baudelairův příklad naznačuje, že na konkrétních okolnostech tako
vého setkání na půdě poezie příliš nezáleží. Nejsou důležitá jména a je
jich váha, nemusí být rozhodující ani chvíle setkání: někdy k němu do
chází bezděčně a bez příprav, nejčastěji v mládí, a pak většinou zname
ná jen první podnět, jindy je výsledkem více méně záměrného hledání
ve zralejším věku a pak představuje už trvalou identifikaci s jistou bás
nickou tradicí. Ostatně podobně se při setkání se svým básníkem identi
fikuje a jistou tradicí poezie a vůbec lidskosti i čtenář, a jako čtenář začí
ná přece i každý básník.
* * *
Některé z podob, jež mohou na sebe brát taková setkání s básníky,
popisuje T. S. Eliot v eseji K čemu je poezie a k čemu kritika. Jako autor
studií o Vergiliovi, Dantovi, Shakespearovi a dalších věděl, že pochope
ní pravé velikosti básníků přichází “velmi pomalu s průběhem života”.
Přesto však i on připomíná jako rozhodující ono náhodné setkání s bás
níkem, který se sotva dá srovnávat s citovanými velikány, ale přesto mu
dal prožít cosi hluboce osobního, jedinečného a trvalého: “Vzpomínám
si docela jasně na okamžik, kdy jsem asi tak čtrnáctiletý náhodou padl
na výtisk FitzGeraldova Omara Chajjáma, který se kdesi povaloval, a
na takřka ohromující způsob, kterým mě ty verše uvedly do nového
světa cítění. Bylo to jako jakási náhlá konverse: svět se mi objevil v nové
podobě, pokryt zářivými, slastnými i bolestnými barvami.”
I když se v detailu značně lišilo, setkání Henri Michauxa s jeho bás
níkem bylo v podstatě právě tak osobní. Ve čtrnácti letech je ovšem
drtivě předznamenalo setkání s vlastní imaginací: “První francouzská
kompozice. Je to pro něho šok: co všechno nachází ve své imaginaci. Je
to šok i pro profesora, který ho tlačí k literatuře. Střásá však pokušení
psát, protože by ho mohlo odvést od toho podstatného. Od čeho pod
statného? Od tajemství, o kterém měl od útlého mládí podezření, že
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někde existuje, ale o kterém zřejmě nikdo z jeho okolí nevi.”
Po tomto prvním setkání, po tomto prvním šoku a pokušení psát
následovalo hledání, “četba všemi směry”, “průzkumná četba ve snaze
objevit své blízké, roztroušené po světě, své pravé příbuzné, a vlastně
ani ne tak příbuzné, jako ty, co možná ‘vědí’ ” — například Ernest
Hello, Ruysbroek Podivuhodný, Angelo da Foligno, ale také Tolstoj,
Dostojevskij, Životy svátých a další ještě překvapivější, ne-li bizarnější
knihy, alespoň pro “průměrného člověka” . . .
I další peripetie této cesty za podstatným znají Michauxovi čtenáři
z jeho Několika informací o devětapadesáti letech existence. Vědí o jeho
krátkém pokusu studovat medicínu, vědí o jeho delším pokusu praco
vat jako námořník a vědí také o jeho skutečném setkání s básníkem.
k němuž došlo r. 1922. V Několika informacích, v nichž Michaux mluví
o sobě odtažitě v třetí osobě, najdeme o tom pouhé tři řádky: “Četba
Lautréamontova Maldorora. Otřes ... který v něm (rozuměj: v Michau
xovi) zakrátko probudí dávno zapomenutou potřebu psát.”
A tato krátká, ale významná historie Michauxových osobních setká
ní s poezií by myslím nebyla úplná, kdybychom nepřipomněli ještě jed
no jméno, to, o kterém je v Několika informacích zmínka v souvislosti
s rokem 1927 a s návštěvou Quita: “Roční pobyt v Ekvadoru společně
s básníkem Gangotenou, ztělesněným geniem a neštěstím. Umírá mladý
a po něm zmizí navždy při požáru letadla i jeho básně, většinou nevyda
né.”
Říkám si, zda toto setkání nebylo nakonec pro Henri Michauxe to
nejdůležitější, zda nesplňovalo nejplněji jeho nevyslovenou představu
o pravém osudu básníka na tomto světě — básníka, po kterém nezůsta
ne nic než jméno a mýtus.
* * *

Jménem a vlastně i mýtem byl Henry Michaux po léta i pro toho
neznámého studenta, který přijel na podzim 1945 do Francie prvním
přímým vlakem, vypraveným z Prahy do Paříže. Byla to jeho první cesta
za hranice a vydával se na ni s velkým a netrpělivým očekáváním něče
ho, co by se dalo těžko definovat přesněji; s jistou shovívavostí by se to
snad dalo označit slovem svoboda, nebo prostěji svět. Jenže první po
doba, kterou mu ten svět nastavil, byly nepředstavitelné ruiny, lemující
trať od českých hranic až po francouzské, trosky měst, trosky lidí.
Za okny vagónu, zasazenými primitivně do stěn původního dobytčáku,
defiloval trhaně halucinantní film, jehož komentář měl ten student najít
za několik měsíců v jedné z knih básníka, kterého zatím neznal ani po
dle jména:
“Uvedu ty lidi vniveč, uvedu je vniveč, a už jsem to udělal, třebas to
ještě nevědí. Udělám z nich tak nepatrnou věc, že se už nepozná, kdo je
muž a kdo je žena, a už teď nejsou, co bývali, ale protože se jejich údy
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dovedou dosud navzájem pronikat, pokládají se pořád ještě za rozdílné,
jeden za to, druhý za ono. Alejájim dám trpět tak velice, že už žádný úd
nebude nic znamenat. Neponechám jim nic než kostru, nic než pouhý
náznak kostry, aby měli k čemu přivázat své neštěstí.”
Dnes, ve zpětném zrcátku paměti, dostává ta první cesta do světa
neodbytně podobu předzvěsti... Poválečnou Paříží ten český student a
stipendista francouzské vlády tenkrát jen projel. Byl na dva semestry
přikázán do Grenoblu a on to přivítal. Jako každý mladý čtenář měl už
za sebou setkání s Julienem Sorelem a teď se nabízela možnost seznámit
se blíž i s rodištěm jeho autora. Viděl v tom málem pokyn osudu; pokyn
tím slibnější, že za bílým hřebenem masivu Belledonne, na který viděl
od stolku v univerzitní knihovně, ležela Stendhalova Itálie. Ta ovšem
měla zůstat ještě dlouho pouhou fatou morganou; směl ji navštívit až o
dvacet let později, ale i pak ji pořád ještě viděl pohledem svého trvalého
mlčenlivého průvodce Henri Brularda. Právě tato příliš velká intimita
patrně způsobila, že nakonec o Stendhalovi nikdy nic nenapsal, ačkoli
se o to léta pokoušel. Jediným svědectvím o ní bude nakonec asi jen ta
řada pokusů o deník, právě tak náročných a nedokončených jako “tla
chání” Vzpomínek egoisty.
* * *
V univerzitní čítárně s vyhlídkou na zasněžené Alpy a neviditelnou
Itálii se ten pražský student a adept poezie setkal znovu také se dvěma
dávno známými tuláky a syny slunce. Fascinoval ho —jako tolik jiných
před ním a po něm — především básník Pobytu v pekle, nakonec však
po letech napsal jen jakousi obranu Paula Verlaina; zdálo se mu totiž, že
ten významný obrat, který se v dějinách poezie připisuje takřka výlučně
Rimbaudovi, byl přece jen do jisté míry jejich společným dílem a že je
jich životní gesta, jakkoli je vykladači tak rádi stavějí se značným zjed
nodušováním a také pokrytectvím do protikladu, představují v podsta
tě spíš jen dvě varianty jednoho a téhož nezdaru.
Tím nezdarem, má-li takový výraz v těchto souvislostech vůbec
smysl, není ovšem závěr jejich příběhů, ta stále větší a zoufalejší rezigna
ce, jak o ní svědčí překvapivě obdobné lamentace jejich dopisů z dob,
kdy už jeden druhého dávno ztratili z dohledu. Je vepsán spíš do začát
ku jejich historie, do toho blouznivého pokusu žít společně a do důsled
ku svou představu poezie jako magického nástroje, jímž lze měnit život.
Formulace je Rimbaudova, ale aspirace, jež shrnuje, patřily do značné
míry ke klimatu doby; rodící se básník je pouze vyhrotil s radikalismem
odpovídajícím jeho věku a géniu. Ovládnutí takového převratného
nástroje ospravedlňovalo v jeho očích všechny prostředky i všechny
oběti, jak vlastní, tak cizí. Jedině tak se básník stane skutečně násobitelem Pokroku, jedině pak bude poezie v jeho rukou nejen udávat rytmus
Akce, jak to dělávala kdysi ve starém Řecku, ale dokonce ji předcházet.
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Básník, zloděj ohně, pověřenec všeho lidstva, ba i zvěře, vynálezce uni
verzálního jazyka, krátce ten, kdo vidí, se tak zcela přirozeně ujme
úlohy ukazatele, předchůdce, vůdce.
Vytrvalý čtenář u okna grenoblské univerzitní knihovny už tyto před
stavy znal; přesto jej tenkrát počátkem roku 1946 znovu oslnily, jednak
proto, že je mohl poprvé číst v původním znění a tedy s plným pochope
ním, jak si namlouval, ale především proto, že se znovu a znovu setkával
s jejich znásobenou a aktualizovanou ozvěnou u řady básníků svého
století, ve kterých hledal své názory, ať už psali česky nebo francouzský.
Jejich rimbaudovsky náročné a sebevědomé představy o spasitelské
moci poezie mu mluvily z duše. Obnovené setkání s Rimbaudem a jeho
samozvanými pokračovateli mu v té chvíli připomínalo jako rozhodují
cí životní obrat — a ovšem také jako potvrzení správnosti jeho rozhod
nutí věnovat se výhradně poezii, tomu jedinečnému klíči jak měnit život
i svět.
Svědectvím tohoto obratu a objevu životního úkolu měla být esej o
Rimbaudovi, spíš vyznání a ztotožnění než studie. Text však zůstal přes
všechno úsilí a několikeré přepracování nedokončen. Vázl znovu a zno
vu na rostoucích pochybách o skutečném smyslu celé Rimbaudovy lek
ce, tedy nejen jeho nezměrných nadějí, jež vkládal do poezie v dopisu
vidoucího, ale také jeho ztroskotání, jež tak jasnozřivě přiznal v Pobytu
v pekle; nejen jeho fascinujícího rozchodu s poezií a Evropou, který se
vykládal jako konečný a osvobodivý příklon od slova k činu, ale také
jeho další a definitivní deziluze, o níž svědčí dopisy z Habeše. Nebyla
nakonec Rimbaudova lekce ve svém úhrnu spíš varováním než výzvou
k následování? A nepotvrzovaly to i osudy těch, kteří si z ní bez ohledu
na toto varování vyvodili pouze jednoznačnou jistotu o revoluční roli
poezie a v souhlase s tím se přímo či nepřímo na čas, ne-li natrvalo zto
tožnili nejen s revolucemi, ale i hrůzovládami 20. století?
Tyto otázky byly pochopitelně především intuitivní. Počátkem roku
1946 měl vášnivý grenoblský čtenář Rimbauda zatím ještě příliš málo
zkušeností, aby sije mohl doložit nebo vyvrátit konkrétními příklady.
To však neubíralo jeho pochybnostem na naléhavosti, naopak.
* * *
A právě v této situaci došlo k jeho hlavnímu grenoblskému setkání.
Po čtyřiceti letech by bylo troufalé evokovat příliš podrobně jeho okol
nosti. Mohlo by to snadno uvést do pohybu spíš nabízející se obraznost
než vzpírající se paměť. Jisto je jen jedno: na pořadu dne tehdy byli zcela
jiní autoři a zcela jiné knihy. Henri Michauxe zvědavému českému čte
náři nikdo nedoporučoval. Michauxovy knihy v tamější univerzitní
knihovně nefigurovaly. Jeho jméno, to “vulgární jméno”, jež básník
nenáviděl, za něž se styděl, protože bylo příliš “podobné nálepce ozna
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čující podřadnou kvalitu”, nepřitahovalo pohledy, nevyvolávalo pole
miky, neinspirovalo kritiky. A Gideovu neproslovenou válečnou před
nášku o Michauxovi objevil grenoblský čtenář poezie teprve dodatečně,
po setkání s ním.
Mělo podobu docela všedního listování v knižních novinkách, vylo
žených na knihkupeckých pultech a většinou nepřístupných pro stipen
distu francouzské vlády. Ale nebyla to jen holá zvědavost, co řídila ty
pravidelné obchůzky po knihkupectvích; ani čtenářská bulimie, dost
obvyklá v takovém věku. Spíš to byla nejasná, a přitom neodbytná
představa, že někde za trámem zapomenuté půdy, na zaprášené polici
nějaké knihovny nebo na pultu zářícího knihkupectví leží magická kni
ha, ve které je všechno. Na takovou knihu, na umění jako “kámen
mudrců devatenáctého století”, myslel už Aloysius Bertrand a po něm
Charles Baudelaire. O nadpřirozených silách, které lze získat alchymií
slova, snil Arthur Rimbaud; a když dával této představě sbohem, loučil
se současné i se svým dětstvím, s nímžje zřejmě bytostně spojena. "Nej
víc jsem si ale přál stát se kouzelníkem”, píše podobně Hermann Hesse
o chlapci, jímž byl v třinácti letech, “k tomu mířily mé nejhlubší, nej
niternější touhy, výraz jakési nespokojenosti s tím, čemu se říkalo ‘sku
tečnost’ a co mi tehdy připadalo jako zpozdilá dohoda dospělých.”
A také u Hesseho hrála významnou roli kniha, velikánská těžká ča
rovná kniha, ve které se tajil, objevoval a zase ztrácel nekonečně krásný
příběh, “jednou přátelský a skoro srozumitelný, podruhé docela temný
a zavřený ..Časem to přání stát se kouzelníkem pominulo jako pou
hé dětinství; ale přesto, uvědomuje si Hesse při pohledu zpět, “stál celý
můj život ve znamení této touhy po čarodějné moci”. (H. Hesse, Die
Kindheit des Zauberers) Ale tyto představy jistě nejsou pouhými bludný
mi střepy pradávných mýtů; a nejsou to ani jen zbytky romantických
snů minulého století. Spíš se rodí vždy znovu s každým z nás z hluboké
potřeby zvládnout příval světa mocným slovem, nakonec jediným ná
strojem, který dostáváme od počátku darem. Český básník, narozený
sto let po smrti Aloysia Bertranda, Petr Král, jistě nečetl v dětství ani
Kašpara noci, ani Pobyt v pekle, ani Kouzelníkovo dětství; a přesto i on
už jako chlapec úporně hledal ztracené dvojče své oblíbené knížky o
mořeplavbě. Věděl, nebo spíš doufal odjakživa, že ho “někde opravdu
čeká poklad, kniha knih, kde nestojí jen všechno o lodích, ale kde je jed
nou provždy zakleto a vysloveno i to, co se zakletí vzpírá: nevyslovitelné
samo.” (P. Král, Kniha knih, nepublikovaný rukopis)

***
Něco podobného hledal v podstatě i ten grenoblský čtenář poezie, jak
o něm byla řeč. O existenci magické knihy knih se dověděl hned v první
knize, kterou přečetl sám v nevýslovném vzrušení nad možností luštit
vlastními silami svět zakletý do slov. Tou knížkou byl soubor starých
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slovenských pohádek a jedna z nich vyprávěla o chlapci, který vstoupil
do služeb černokněžníka, majitele magické černé knihy, v níž bylo všech
no včetně tajemství jak měnit život a svět. V pohádce se černokněžníkův
učedník kouzelné knihy nakonec po velkých zkouškách zmocní... Od
té chvíle, jak si fascinovaný čtenář tohoto příběhu uvědomil po letech,
představovala každá nová kniha, kterou bral do ruky, cosi jako naději,
jako příslib té definitivní magické knihy, kterou se vydal hledat. Rimbaudovy osudy mu byly po léta tak niterně blízké a srozumitelné také
proto, že pro něho představovaly jakousi moderní verzi příběhu, který
už dávno znal. Na rozdíl od černokněžníkova učedníka se ovšem autor
Pobytu v pekle magické knihy nezmocnil, ani ji nenapsal, jak podle vše
ho doufal. Sešitek, který dal vytisknout a pak nechal zplesnivět v jedné
bruselské tiskárně, je spíš svědectvím o marnotratnosti podobných po
kusů: “Věřil jsem, že získám nadpřirozenou moc. Co dělat, teď musím
své představy a vzpomínky pochovat. Je po krásné slávě umělce a vy
pravěče!” Ale i když Pobyt v pekle vyznívá jako varování před prométheovskými představami o poezii, neznamená rozhodně odsudek
poezie samé. Naopak; cožpak už jen vznik tohoto textu sám o sobě ne
naznačuje, že poezie může být, že skutečně je spíš něčím jiným, něčím
daleko skromnějším, ale patrně také potřebnějším, zejména v zkouškách
moderního světa?
Potvrzení tohoto nejasného tušení našel grenoblský student z Čech
jednoho večera na kterémsi knihkupeckém pultu, když tam při obvyklém
prohlížení novinek otevřel knihu autora, o němž dosud neslyšel. Jme
noval se Henri Michaux a titul té knihy i s vročením zněl málem jako
program: Zkoušky, zaříkávání, 1940-1944. Hned na první stránce krát
ké předmluvy četl:
“Bylo by opravdu podivné, kdyby z tisícera událostí, k nimž dochází
rok co rok, vyplývala dokonalá harmonie. Řada jich nepomíjí, řada jich
v člověku zůstává a zraňuje.
Nezbývá než zaříkávat.
Každá situace znamená závislost, stero závislostí. Bylo by nevídané,
kdyby z nich vyplývalo uspokojení bez jediné chmury, nebo kdyby jim
člověk, i sebevíc činnorodý, dokázal všem účinně vzdorovat ve skuteč
nosti.
Nezbývá než zaříkávat.
Zaříkávat, reagovat silou, útokem beranidla, to je pravá báseň vězňo
va.”
Po éře manifestů plných exaltované sebedůvěry, kterou tak neúpros
ně otřásla válka, vyzýval tento program k exaltaci zcela jiného rázu,
ke “strmému, vzrušenému, takřka nadlidskému vzletu zaříkávání. (...)
Nelze jej dost doporučit těm, co žijí proti své vůli v neblahé závislosti.
Ale motor se spouští obtížně, dokáže to jen značné zoufalství.”
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Když ten grenoblský čtenář dočetl tyto řádky, měl najednou závratný
pocit, že konečně našel, co hledal.

***
Po tomto setkání následovala další. Jsou vyznačena názvy Michauxových knih, které četl, a básní, které se z nich pokoušel přeložit: básní
kův vlastní výbor Prostor uvnitř, studie a antologie René Berteleho v pá
tém svazku Seghersovy edice Básníci dneška, básnické “cestopisy”
Ecuador a Barbar v Asii, krátce všechno, co se podařilo získat buď v Gre
noblu, nebo později v Praze. Brzy po návratu do Čech vyšlo také po ča
sopisech několik překladů; mezi první patřila báseň Odvezte mne . . .
Převrat v únoru 1948 ovšem otiskování takových autorů jako Michaux
na léta znemožnil. Doba zkoušek, zaříkávání, doba pravé básně vězňovy
se vrátila v plné síle; a právě tak se v plné síle potvrdila aktuálnost Michauxova pojetí poezie. Básně, jež tehdy v Čechách vznikaly, měly opět
do značné míry ráz dopisů z “Města Přerušeného času”; a podobný ráz
měla tehdy i řada básnických překladů, včetně překladů z Henri Michauxe, ať už kolovaly v úzkém okruhu přátel, nebo směly později,
zhruba od počátku šedesátých let, přece jen znovu vycházet aspoň časo
pisecky.
Po patnáctileté práci tak vznikl výbor, který měl být základem po
měrně rozsáhlé knižní antologie Michauxovy tvorby. Ve skutečnosti se
podařilo vydat jen část těchto překladů roku 1963 v pražské revui Svě
tová literatura; tento výběr z výboru byl otištěn pod názvem Velká válka
soch. Teprve pak si překladatel dodal odvahu a poslal jeden výtisk i
autorovi, aniž čekal jakoukoli odezvu. Tím víc byl překvapen, když
přece jen přišla. Měla podobu knihy a dedikace; a ještě překvapivější by
lo, že tato korespondence v podobě knižních dedikací pokračovala ně
kolik let. Nakonec vedla i k osobnímu setkání, ale o tom už byla řeč jin
de .. .
Srpnová okupace z r. 1968 tato písemná i osobní setkání přerušila, a
zdálo se, že nadobro. Rozhodně znemožnila vydání připravované kniž
ní antologie Michauxovy tvorby; po dohodě s básníkem to měla být
lehce pozměněná verze Prostoru uvnitř. Tentokrát byla smlouva jedno
stranně a protiprávně zrušena ne kvůli autorovi, ale kvůli překladateli,
postiženému jako tolik jiných naprostým zákazem publikování; tak se
stalo, že první knižní výbor z Michauxe vyšel v Československu v sedm
desátých letech pouze jako jeden ze svazků samizdatové edice Kvart.
I to vlastně odpovídalo pravé povaze Michauxova díla, jeho ostýcha
vému, zapíranému, a přitom hlubokému sepětí se světem, ve kterém žil.
Právě tomuto někdy až překvapivému spojení s aktuálním děním vděčil
český překladatel i za své poslední setkání s autorem Zkoušek, zaříká
vání, setkání, které mělo zcela osobitý ráz. Došlo k němu v době, kdy už
žil v nuceném exilu v Paříži; mezi knihami, které tam na něho čekaly
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po desítiletém nedobrovolném půstu byl i starší svazek Michauxových
textů, které výjimečně neznal. Na jednom místě té knížky o snech a sně
ní, nazvané Jak sníme, jak bdíme, autor poznamenal: “Za dne dělám,
co mohu, aby do mne politika nemohla. V noci jsou tyto zábrany smete
ny a občas dochází k překvapením.”
Pro českého čtenáře byl překvapením především Michauxův třetí sen.
Byl to sen o Jugurtově novém válečném tažení a Michaux sám hrál
v tom velkorysém snovém filmu o obléhání města obsazeného Římany
jednu z hlavních úloh. Zásluhou Jugurtova plánu, jakéhosi řízeného a
pro obyvatelstvo neškodného požáru všech ulic a náměstí, byli nakonec
římští okupanti vyhnáni.
Sen byl překvapením i pro Michauxe samého, nejen proto, že se znač
ně lišil od většiny jeho snů, obvykle spíš všedních a nedramatických, ale
také proto, že z historie starého Říma už dávno skoro všechno zapomněl.
Když se pak snažil přijít na pramen té neobvyklé snové podívané,
vzpomněl si, že den před tím poslouchal na půl ucha výklad o Hannibalovi, což patrně oživilo jeho dávnou aversi vůči římskému impériu. Ale
daleko důležitějším podnětem bylo zřejmě něco jiného, něco daleko
aktuálnějšího, co se tehdy, v létě 1968, odehrávalo uprostřed soudobé
Evropy.
“Tou aktuální událostí byly úžasné dny, které prožívalo Českoslo
vensko,” připomíná Henri Michaux v poznámkách ke svému snu. “nej
dřív uvolnění, hotová exploze uvolnění v celé zemi. Pak Sověti, kteří
projevovali znepokojení a žádali vysvětlení. Pak obklíčení Prahy. Pak
vpád ruských tanků a ruská vojska tábořící v ulicích československého
hlavního města.
Budou Češi znovu ujařmeni? Mohou se z toho ještě dostat? Milióny
lidí po světě doufaly, že okupační vojska odtáhnou, a uvažovaly, i když
marně, jak by se ta malá země mohla ubránit tak obrovskému okupan
tovi.
Můj sen byl prostoduchou odpovědí na tyto úvahy a přání. Mé staré
záští vůči Římu se vrátilo oklikou přes Moskvu. (...) Společně s Jugurtou jsme zničili Římany i s jejich vozbou a osvobodili Prahu.”
V rozhovorech, k nimž došlo v Séguierově ulici dva tři roky před tím
to snem, Henri Michaux naslouchal svému návštěvníku z Prahy neoby
čejně pozorně, ale nedal najevo, že by ho osudy té malé středoevropské
země zvlášť zajímaly. Nepřipomněl ji, nezeptal se na nic, co by sejí týka
lo, hovořilo se o psaní a ještě víc o malbě, zcela ve shodě s poznámkou,
o níž už byla řeč: “Za dne dělám, co mohu, aby do mne politika nemoh
la.”
Sen o Jugurtově novém tažení však prozradil, že pod tímto houžev
natým odmítáním se tajila ještě houževnatější starost. A Michauxův
český překladatel, třebaže pro to neměl nejmenší důkaz, pevně věřil, že
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se ta starost týkala i osobně jeho samého. Ale příliš pokročilý čas a příliš
rychlá smrt mu už nedovolily, aby se na to zeptal výslovně, a tak to
poslední setkání zůstalo natrvalo otevřené. Jako každé setkání s básní
kem.

Květen—říjen 1968

Karel Chaba: Tržiště
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Sedemkrát rôzne o schizofrénii
(Napĺňajúca sa šanca literatúry v exile)
Tomáš Strauss, Kolín n. R.
V roku 1985 sa na knižnom trhu Nemecka objavila pre Čechov v za
hraničí, ale i doma, významná publikácia. Po dlhých prípravných prá
cach zhrnul profesor slavistiky na freiburskej univerzite, Antonín
Měšťan, do priehľadného diela to, čo sa síce ojedinele tu a tam vedelo,
o čom sa aj tu a tam, t.j. doma i v zahraničí, sem-tam aj písalo, no nikto
— ani tí nejpovolanejší — nemal možnosť obhliadnúť celok a odhad
núť tak, aký podiel má tá, alebo iná dôverne známa jednotlivosť v cel
kovom systéme ideí a hodnôt. Ide o českú národnú literatúru, ktorá sa
Měšťanovým dielom stáva konečne tým štruktúrovaným a prehľadným
celkom, bez ktorého bol bezradný nielen zahraničný záujemca o Čechy
a ich literatúru (kniha je doposial prístupná iba v nemčine) ale i bezpro
strednejšie zainteresovaný český patriot, odborník. V kontexte celkové
ho pohybu známych už diel a hodnôt dostáva sa tu k slovu nielen sveto
známa už medzitým pražská nemecká literatúra, ale i diela katolíckych
a iných, súčasným vládnym režimom úporne potľačovaných originál
nych básnikov a kritikov. Pod záhlavím existencionalizmu najdeme tu
po prvý krát úhrny profil Skupiny 42, surrealistickej, ale i “syntetickorealistickej” aktivity, ako i kresbu celkového literárneho pohybu, ktorý
viedol k tzv. pražskej jari. Povedľa domácich autorov, dostáva sa tu
primeraného ocenenia i svetoznámym i zneznámeným literátom —
emigrantom.
Slovenská literatúra je z kontextu českého myšlienkového pohybu
starostlivo vyeliminovaná. Pri líčení obrodného pohybu 60-tých rokov
chýba, povedľa “Literárnych novin” a všetkého okolo, či i len zmienka
o “Kultúrnom živote” a s nim spojenej aktivite, hoci je nepochybné,
že autori, ako Mňačko, Mináč, Tatarka, Karvaš, Jesenská a iní, našli
v istom čase možno priaznivejšiu pôdu a väčší ohlas v Prahe než v Bra
tislave. Obdobne fungoval už v medzivojnovom období napríklad
DAV a proletárska literatúra, Smrekove pražské aktivity, ba v polovine
19. storočia už napríklad i Štúrovci a iní. Ideový podiel špecifickej kul
túrnej situácie protestantského exilu v Uhrách ovplyvnil české národne
uvedomenie napokon už v časoch Komenského a neskoršie pri vystúpe
ní Dobrovského, Šafárika a Kollára, formujúc napokon podstatné črty
obrodnej filozofie Palackého. Hoci Měšťanovi sú všetky tieto a iné
kontextuálne súvislosti iste dobre známe, starostlivo sa im tentoraz
vyhol. Dôvodom je pravdepodobne všeobecne známa citlivosť Slová
kov na český paternalizmus. Demonštratívna snaha robiť si všetko
po svojom a samostatne (o kvalite, alebo čo aj len o predpokladoch
týchto náročných ambícií sa nahlas nehovorí) vedie k tomu, že nikto
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(prof. Měšťan tu nie je žiadnou výnimkou) nemá chuť chlípkať túto
příliš horúcu kašu z tlejúcej, ešte nacionalistickej vatry.
Slovenská literatúra, alebo presnejšie: “krásne pisomnictvo” zohrá
valo pritom pri formovaní národneho povedomia a kultúry prinajme
nej tú zakladateľskú a podnecovateľskú úlohu, akú v inom kontexte
zohrávala literatúra česká. Absencia priemyslovej bázy, exaktného
myslenia, techniky a prírodných vied, značí v nepriamej úmere narasta
nie úlohy predstavovej a fantazijnej činnosti. Skutočnosť sa dá v istých
podmienkách obsiahnúť iba v dobre formulovanej, či “krásnej”, nie
však v exaktnej, či analytickej vete. A ak sa na Slovensku v poslednom
čase, aspoň čo do podielu techniky a prírodných vied na spoločenskom
bytí mnoho už pozmenilo, absencia nehataných spoločenských vied,
práva a politiky zapríčiňuje, že sa úloha a podiel literatúry, umenia a
náboženstva nielen na začiatku, ale i na konci 20. storočia v podstate
nezmenila. Umenie tu pritom nestojí osamotene. Literárna veda a histo
riografia je, počnúc od čias Vlčkových a Votrubových, cez Mráza, Pi
šúta a Matušku k dnes ešte rozhodujúcej generácii Kusého, Čepana,
Druga, Šmatláka a oboch Števčekovcov, povedľa obligátnej už lingvis
tiky, azda jedinou spoločensko-vednou disciplínou, ktorá si už prinaj
menej jedno storočie udržuje europský myšlienkový rozhľad a úroveň.
Na rozdiel od Čiech, neboli ani “konsolidačné” zásahy proti literatúre
a umeniu vedené globálne, ale vždy len výberovo a individuálne. Jed
notlivé umelecké zväzy neboli na Slovensku po roku 1968 rozpustené a
organizačné zásahy smerovali “len” proti odchylným jednotlivcom.
Zdánie kontinuity zostalo na vonok zachované.
Čo sa vo vnútri tejto na vonok a pre nezainteresovaných zdánlivo
monolitnej konštrukcie skrýva, zostáva po dnes v podstate utajené. Ne
jde len o to, že situácia jednotlivca, alebo malej skupiny, ktorá sa pokú
ša po svojom a nepodajne prežiť, je omnoho ťažšia, než analogická si
tuácia v Čechách. Absencia kontextu a širšieho zázemia rovnako
zmýšľajúcich prehlbuje povedomie krízy. Literatúra a kultúra, ktorá
sa vyhýba spoločenskej zodpovednosti a utekajúc pod ochrané krídla
estetiky zatvára oči pred skutočnosťou, neplní svoju funkciu ako špeci
fické povedomie národa. Napriek opačným hlasom doma i v zahraničí,
dôvodiacim na základe izolovaných jednotlivostí, že “na Slovensku je
to lepšie”, pravda je iná. Nie literátom či umelcom, ale literatúre a ume
niu je tu podstatne ťažšie žiť a prežiť. Bičujúce vedomie nenaplnenej
intelektuálnej zodpovednosti dolieha pritom aj na jednotlivca ťažšie než
v Čechách, kde povinnosť konfrontácie so svetom a svedomím vzali
na seba dobrovolne a radi (či už v exile, či doma) iní. Pocit schizofre
nickej existencie a osobného zlýhania zostane preto asi na dlho základ
nou entitou vedomia slovenskej literatúry a kultúry. Navracujúcou sa
čiernou skutečnosťou v českom preklade v Mnichove vydaného nového
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románu Dominika Tatarku je nie náhodne pocit neskutočnosti a odu
mierania.
“Základní smysl snu byl mi hned jasný: odchod, smrt. Myslel jsem
na smrt. Moji vrstevníci, o pár let starší či mladší, dozráli, začínají cítit
chlad v morku kostí, v hejnech se ubírají jako šaré divé husy tam na jih
k teplým mořím či močálům, nezpívají, už jenom teskně štěbetají. A se
mnou od podzimu — čarovně krásný podzim byl — se taková změna
udála rovněž . .
(D. Tatarka: Sám proti noci, Mnichov 1984)
Tatarkov prímer smrti ako konfrontácie s bytím má bezprostredný
konkrétny podnet. Uprostred sedemdesiatych rokov, presne: 1. apríla
1975 (paradoxné to datum, prinajmenej pre jedno celé desaťročie!)
zomrel literárny kritik Alexander Matuška. Jeden z mála tých, ktorých
i Tatarka, rovnako ako vari všetci slovenskí literáti — napriek príslo
večnej už zbabelosti a konformite — obdivoval. Sústredený bezvýhrad
ne na národnú literatúru a iba na ňu prižmúril Matuška po auguste 1968
nejedno oko, aby nevidel a nedovidel na to, čo sa okolo neho robilo.
Režim mu za to bol ochotný odvďačiť sa všetkým, čo mal k dispozícii.
Dekorovaný smiešnými ináč byzantskými titulmi a hodnosťami (od
akademika po národného umelca), mal verne prisluhujúci kritik, ak už
raz nečakane umrel, viac ako ktokoľvek iný právo, ba povinnosť na po
sledný demonštratívny verejný akt oficiálnej vďaky. Namiesto národné
ho pohrebu dal sa však mŕtvy akademik, tak jeho posledná vôla, od
viezť na vidiecky cirkevný cintorín, ďaleko od Bratislavy. Národom
oslavovaný umelec mal aspoň v hodinách smrti odvahu urobiť to, čoho
sa neodvážil za života: dať zbohom vonkajškovým poctám a sláve tohto
sveta a vrátiť sa k zdrojom vlastnej mladosti a k matke do ticha, ktoré
pred rokmi opustil. Hľadanie toho, čo pretrváva: demaskácia podenkovosti, ktorá končí, ak nie ináč, tak najneskoršie zoči-voči smrti, je napo
kon trvalou témou Tatarkových polohlasných úvah už prinajmenej
dvadsať rokov.

♦♦♦
Pocit nezmyselnosti existencie, vzbura proti samotnému sebe ako
zintimnenie všeobecne prevládajúcej schizofrénie nachádza svoju bri
lantnú podobu predovšetkým v románe Rudolfa Slobodu “Rozum”.
Hrdinom tejto vari najpríznačnejšej prózy “oficiálnej” slovenskej lite
ratúry je úspešný filmový autor — spisovateľ, ktorému nechýba ku šťas
tiu už vari nič z toho, za čím sa tak ženie priemerný občan Podtatranska.
Jedného dňa sa náš hrdina uchýli do nemocnice. Nie je síce chorý, no
ešte menej je vari zdravý. I keď tu ťažko menovať priame dôvody, ne
chce sa mu už proste žiť. A keď ho napokon z nemocnice prepustia, trpí
jeho rodina. Bez toho, že by o tom obzvláštne uvažoval, zabije najprv
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svoju milovanú fenku Iris, poháda sa a namláti ženu, dcéru a všetko
okolo, hoci, po pravde povedané, na všetko toto niet obzvláštnych dô
vodov. Celá skutočnosť súčasného Slovenska je vlastne paradox, zrej
mý vari iba voči realite fikcie (literatúra či film), ako jedine možnej
totálnej protiváhy pokleslého života.
“Nijaký veľkofilm sa na Slovensku písať a nakrúcať nedá, pretože sú
problémy s financiami,” uvažuje Slobodov “Rozum”. Ale tie financie
by ani neboli také závažné. Kde však zohnať napríklad púšť, tajgu alebo
more? O mori vôbec nemôžeme urobiť film, zato v takom Poľsku áno.
Musela by sa urobiť koprodukcia, a to je zase komplikované. Ani neja
ká extra detektívka sa nedá napísať, lebo u nás niet prefíkaných zločin
cov. Kradne sa potichu v obchodoch, na stavbách a inde, ale taký zloči
nec nikoho nevzrušuje, a keby ho veľmi nákladne naháňali, vznikol by
nerealistický film. Takých zlodejov zväčša chytí obyčajná revízna komi
sia, ktorú keby ste videli sedieť pokope v električke, mysleli by ste si,
že sú to záhradkári, čo idú pozrieť svoj chren do Jakubova ... V akom
našom filme by mohol hrať taký Belmondo?”
(R. Sloboda: “Rozum”, Bratislava 1982)
Do snov a fikcii sa utekajúci, “pábitelia” a lovci neskutočna zaľudňu
jú i prozaické paradoxy Šikulove, Jarošove, Kuželove, Johanidesove a
vôbec všetko, čo sa dá zo slovenskej literatúry ešte čítať, pričom len
povrchove ukrytý cynický úškľabok a výsmech podtatranskej realite je
ešte zretelnejší v lyrickej poézii. Že k jej čelným predstaviteľom, v gene
račnom rozpätí od Mihálika a Stacha po Feldeka, patrí i zatrpknutý
dobrý básník Válek, v občianskom zamestnaní dohliadač literatúry a
minister kultúry, túto schizofréniu pomerov ilustruje nado všetko jas
nejšie. Alegória Vaculíkových Morčat, uvádzajúcich kedysi existenciu
samizdatovej literatúry v Československu, sa epidemiologicky rozmno
žila po úradne označených i neoznačených lúkach a hájoch. Patologic
ká abnormalita a výnimka z roku 1970 sa stala životným slohom a pra
vidlom normality už v roku 1980.

♦♦♦
Tatarka ako posledná ešte zostávajúca morálna autorita literatúry —
symbol východísk i návratov zároveň — vystupuje do popredia i v svie
žej prvotine mladého bratislavského prozaika Martina M. Šimečku
“Žabí rok” (Index, 1985). V pestrom kaleidoskope osudov mladých,
hľadajúcich urputne napriek existujúcim prekážkam svoje miesto v ži
vote a spoločnosti, nadobúdajú pravidelné cesty mladých ľudí hore,
nad Bratislavu, symbolické významy. Slavín, kde stárnucí spisovateľ
Bartolomej — Tatarka už desaťročia sídli, je miestom, odkiaľ vidieť
nielen ďaleko po Dunaji, poza hranice, povedzme, do Rakúska. Slavín
je i dávnou slovanskou pamätnicou a symbolom mytologických odkazov
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mŕtvych k súčasnosti. Že sa práve tu, len čo dokončil svoju “Pannu
zázračnicu”, usídlil Dominik Tatarka, pripadá nielen tým dnešným
mladým ako metafora. Nie je to však len zmysluplná chôdza hore kop
com, vysoko nad zadymené mesto, čo fascinuje literárnu mládež Brati
slavy. Je to i maximálne zrychlený a samoúčelný pohyb nôh, ošiaľ ryt
mického behu, čo sýti mladých hrdinov, dávajúc im zabudnúť na sta
rosti, bezvýchodiskovitú situáciu, a na všetko neradostné okolo.
“Od Červeného mosta som bežal už zasa sám a ostal vo mne smútok.
Po ceste sa valila voda a dvaja ľudia v montérkach hľadeli na gejzír,
ktorý stúpal z vykopanej jamy. Ešte vždy mi nič nevadilo, pretože som
bežal. Bolo mi smutno z toho, že budem musieť zastať a potom si spo
meniem na všetko, aj na vodu, ktorá prúdom tiekla po ulici, aj na to, že
neviem, čo tu hľadám.”
"... o tri minúty sa mi vrátil dych a nohy začínali fungovať. Len oči
ostali vpadnuté. Všetci moji kamaráti mávajú po takýchto behoch
vpadnuté oči . .
(Martin M. Šimečka: Žabí rok, Kolín nad R., 1985)
Šimečkova literárna skúsenosť je skúsenosťou nového druhu. Na roz
diel od Slobodu, Johanidesa, Šikulu, Feldeka, nehovoriac už oTatarko
vi, Mináčovi a iných, je literatúra Šimečkovi mladšiemu všetko iné než
vzdelanosť, svedomie národa a dôstojná intelektuálna profesia. Šedivá
budova Filozofickej fakulty pri Dunaji, ako aj všetky iné možnosti
systematického vzdelania a tým aj možnosť zaradenia sa do inštitucio
nálnej nadstavby, zostáva tým najmladším a slobodumyselným nedo
stupná. Analýza bezprostredne existujúceho kresbou je nateraz pre
poaugustovú generáciu jedinou možnou cestou nazhromaždenia, roz
triedenia a spracovania skúseností. Literatúra a umenie v podmienkach
pokleslých možností sebauskutočnenia nadobúda takto novú, za “nor
málnych” okolností už utratenú funkciu kritéria skutočnosti a uchova
nia pradávnych vzorcov kultúry.

* * *
Šimečkova bezprostrednosť a demonštratívny návrat k vyprávačstvu
a opisnosti má, okrem generačnej a inej podmienenosti, i priamy osob
ný podnet. Prozaikov otec je totiž jeden z tých mála intelektuálov Čes
koslovenska, ktorí si i za minimálnych existenčných a pracovných okol
ností uchoval dodnes analytický odstup, nutný k dobrej a účinnej publi
cistike. Filozofické a sociologické vzdelanie a rozhľad boli bázou Šimečkovej eseje “Obnovenie poriadku” (Kolín 1979), jednej z mála po
kusov o totálnu neo-osvieteneckú analýzu reálneho socializmu. V po
sledných šiestych rokoch poklesla však viera v dejiny a v možnosti jej
racionalistickej kresby i v Bratislave. Šimečkova posledná kniha “Kru
hová obrana” (Kolín 1985) učtuje s múdrou melanchóliou nielen s veľ
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kými utópiami, ale i s akoukoľvek ilúziou spravodlivosti a logiky dejín
vôbec. Čo zostáva, je relativizmus pohľadu, nič iné než konkrétny záži
tok chvíle, život vo svojej vzájomnej nekonfrontovatelnosti, spád a je
dinečné dianie. Namiesto Vladislava Vančuru, učarujúceho kedysi jed
nej či dvom generáciam českých a slovenských neoromantikov, dostá
va sa po rokoch k slovu opätovne Karol Čapek:
“Průměrně jednou za dva týdny nebo i za měsíc dostanu pohlednici
z cizí země. Z Londýna, z Paříže, z Moskvy, ale i z Buffala, z Tresdorfu a
Jeruzaléma. To si na mě vzpomněl někdo z mých kamarádů a dává mi
na vědomí, že svět není tady ta ulice dole a ta stráň nad nádražím s vino
hrady a nevzhlednými domečky ze starých časů. Přečtu si, kdo to zase
lítá po světě, prohlédnu si nějakou památku, mrakodrapy, královskou
rodinu nebo moře a zastrčím pohlednici k jejím starším sestrám do kra
bice od Sachera, kterou jsem také dostal poštou od kamaráda. Pak
chvilku sedím a snažím se potlačit záchvěv závisti a smutku.
Za patnáct let, co jsem nevytáhl paty z této země, jsem si vypracoval
celkem spolehlivou metodu na potlačování závisti. Chytrácky při tom
používám teorie relativity: začínám tím, že vzpomínám, jak mi bylo,
když jsem vyšel z vězení a šel a šel jsem pořád rovně dopředu a nikdo mě
nezastavil a ani na mne nezařval. Terapii končím intenzívním prožívá
ním depresivní skutečnosti, že jsme všichni jeden vedle druhého zajatci
tohoto odlehlého místa ve vesmíru a že se jen tak někomu nepodaří
opustit sluneční soustavu . . . Takové prozření mě uklidní natolik, že
radostně odjedu trolejbusem na kraj města a přitom se dívám, jak ko
lem ubíhá krásný, složitý a neznámý svět lidí.”
(M. Šimečka: “Kruhová obrana”, Kolín 1985)
Šimečka-junior sa búri zbytočne proti nedostižnému príkladu svojich
rodičov — univerzitných docentov. Próze a životu už dávno nehrozí za
tienenie intelektom. Proces je skôr opačný. Filozofia, kritika a spolo
čenské vedy, ak chcú byť prinajmenej čítané (to pochopil už Nietzsche),
musia kráčať cestou jedinečnej formulácie, či ako sa učene hovorí: “ly
rickej poézie”. O ideologické konštrukcie dnes už nikto nestojí.

* * *
Literatúra Šimečku-juniora a Šimečku-seniora vznikla — o tom niet
žiadnej pochybnosti — z nutnosti. Schizofrénia Bratislavy začiatku
osemdesiatych rokov obkolesuje ako múr otca-filozofa i syna-prozaika.
Obidvaja píšu, aby tento múr, z ktorého sa ináč možno zblázniť, neja
kým spôsobom prerazili, alebo aby cezeň sem-tam dovideli aspoň do
susedstva. Prečo však píše vo Švajčiarsku žijúci geograf Dušan Šimko,
z jeho prozaickej prvotiny “Maratón Juana Zabalu” (Bazilej 1984) vy
čítať nemožno. Iste, mladý prírodovedec opustil Slovensko vo veku,
na ktorý sa po celý život asi najradšej vzpomína. Košice so svojou špeci
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fíckou atmosférou nadnárodnej metropole na samotnom okraji Euró
py, a potom Bratislava z konca šesťdesiatych rokov, sú naviac námetmi,
ktoré majú niečo do seba. Mladý publicista, pôsobiaci už po roky na ba
zilejskej univerzite, má však po ruke účinne prostriedky, ktoré umožňu
jú prejsť od náčrtovej kresby a nápovede (na ktoré je odkázaný doma
žijúci autor) k syntetickej sociologickej a inej analýze. Od roku 1918
stále cudzimi dobýjané a v posledných rokoch už aj definitívne dobyté
mesto priamo láka k dramatickému opisu situácie tradičnej mestskej
kultúry, ovládanej barbarskými nedovzdelancami.
Na požiar najstaršej stavebnej pamiatky mesta Urbanovej veže navia
zal prednedávnom požiar Východoslovenskej galérie. Oheň znivočil
za jednu noc jedinečné umelecké doklady stáročí a spretrhal existenciu
umeleckej rodiny Klimkovičovcov, tvorbu Katonu, Csordáka, HalászHradila, Van Goghovho proletárskeho rovesníka Kövary-Kačmarika a
iných priekopníkov avantgardy na Slovensku. Motív medzinárodného
bežeckého maratónu, opakujúceho sa každú jeseň odznova, nesie síce
istú paradoxnú symboliku existencie “napriek všetkému”, obrazová
metafora však zoči-voči reálnej spúšti zlýhavá. Čo pri takomto prístupe
zostáva, sú iba sentimentálne spomienky na vlastnú mladosť. Mladý a
ambiciozny vzdelanec, žijúci v priaznivých podmienkach informácie a
slobody, by na ne nemusel byť odkázaný. Hovoriť v nedopovedaných
obrazoch nech je radšej prenechané tým, ktorí pod tlakom cenzúry a
pomerov, v ktorých žijú, ináč než polojasne hovoriť nevedia a nesmia.

* * *
I tá najlepšia a najodvážnejšia próza naráža v podmienkách politickej
neslobody na svoje vlastné hranice a obmedzenia. Aby ich tiaživý dosah
zrelativizovala, nezostáva jej nič iné, než premeniťskutočnosťna obraz,
metaforu a umenie. Existencia umenia je vždy aj istým odkazom k nenormalite pomerov; ak je človek šťastný a spokojný, nepotrebuje za dňa
snívať a utiekať sa do sveta výmyslov. Pokiaľ ide o najmä v Českoslo
vensku skreslovanú funkciu literatúry a umenia, rád by som si tu vypo
mohol navracajúcou sa spomienkou. V polovici šesťdesiatych rokov
hosťoval v Bratislave súbor Gerharda Bronnera. Kabaretista a šanso
niér zo susednej Viedne začal pri svojom prvom vystúpení za “železnou
oponou”, ako nám to neskoršie tak trochu zahambene pri nočnom po
sedení v kaviarni prezradil, neobyčajne opatrne. Keď však s veľkou
radosťou zaznamenal srdečný a bezprostredný ohlas publika, rástla
s jedlom i chuť a podľa viedenských či západných zvyklostí, začal nazý
vať veci svojim pravým menom. Ak sa nemýlim, zaznelo takto z pódia
nahlas slovo “Rusi”, či “Sovietsky zväz”. Nie teda “tí” a “oní”, “kráľ
Vávra”, či ako ináč sa už tu zvykli mocní tohto sveta označovať, ale
priamo a “nestredoeuropsky”: “Novotný”, alebo dokonca “Brežněv”.
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I tým najodvážnejším prešiel zrazu v hradisku smiech. Na rozpačité ti
cho, ktoré tu zrazu v divadle zavládlo, vari nikdy asi nezabudnem.
Spomínam si však, že aj ja som si vtedy, i tak sám pre seba myslel,
že sa čosi podobné nepatrí a že sila umenia je vtom, najsť pre všetko na
miesto priameho oslovenia, vhodnú, pokiaľ možno či najabstraktnejšiu
metaforu a nikým neulapiteľný mnohovýznamový obraz. Dnes si to už
nemyslím a povestnú virtuozitu českého jazyka zašifrovať každú výpo
veď do roviny mnohovýznamovosti považujem skôr za chronickú už
slabosť, než za silu umenia z brehov Vltavy a Dunaja.
Povedané slúži za úvod recenzi Taussigovej knihy satirických povie
dok “Jedinečná svätá” (Toronto, 1985). Jej náväznosťna žáner humo
ru a satiry hodnotenia pritom skôr zťažuje, než uľachčuje. Na rozdiel
od Čiech s prebojovanou už tradíciou V + W, bráni sa Slovensko ešte
i v 20. storočí otvoriť vráta vysokého umenia kadejak pozmáčaným páriom z ulice. Akademik Andrej Mráz napadol kedysi neobyčajne ostro
priekopníka profesionálnej slovenskej satiry Ladislava J. Kalinu za to,
že sa jeho výtvory odchýlili od humoru Kukučina a Timravy, alebo do
konca i od Jesenského “Demokratov”, od poviedok Gejzu Vámoša, či
od divadelných hier Stodolových. Bol to pritom nie náhodne práve Ka
lina, čo na vlastnej koži zakúsil vo väzení prvé konsolidačné zásahy
poaugustového režimu voči kultúre. Lasica a Satinský, dvaja z naj
talentovanejších mladých Bratislavčanov, sú doposial vyňatí zo záštity
veľkorysej tolerancie, ktorej sa na Slovensku dostáva zásadne iba tým,
čo sa tvária vážne, pokiaľ možno romanticky. Ministerská ochrana
poézie sa na humor a satiru (rovnako napríklad na kritiku) nevzťahuje.
Prítomnosť čierneho humoru (existuje napokon nejaký iný humor než
“čierny”?) zapríčiňuje, že sa napríklad Jakubiskove filmy merajú zá
sadne iným metrom než povedzme Uhrove, či iných Jakubiskových
zachmúrených, a preto napokon vždy aj tolerovaných kolegov. Jakubiskovho švagra, veselého kresliara Vaňka z mesta Bratislavy po roku
1968 dokonca až vyhnali. Jeho druhovia Ivan Štepan, Milan Vavro,
Otto Várakozó a iní bývalí karikaturisti, ktorí medzičasom zmúdreli
malujú od vtedy “zásadne” už len obrázky v oleji.
Že za tejto situácie mohol Pavel Taussig vydať svoje roky už obrušované satiry iba pod patronátom Škvoreckého a zahraničných Čechov
je napokon príznačné. Objekt Taussigovej satiry: stalinizmus a viera
v ideológiu pritom už medzičasom zostámul. Jazyk totalitarizmu s ce
lou sprevádzajúcou ho štruktúrou sprievodných funkcií, ako je naprí
klad tabuizácia slova, ktorú tak hriešne nepochopil spomenutý už
prostomyselný Viedenčan, zostáva však vo svojej užitkovej väzbe nena
rušený. Taussigove viac už než tridsať rokov uchovávané gymnaziálne
spomienky sú preto — smutný to veru fakt — do dnes aktuálne živé.
Opierajúc sa o anonymný jazyk pouličného vtipu, ale i o parafrázu si-
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láctva súčasnej novinárskej a funkcionárskej reči, postihuje Taussig
výstižne “novú” realitu i tam, kde ju už sám pozná iba z emigračného
odstupu (“Prípad Vojtecha Sláčika”). Jadrný bratislavský slang trium
fuje na dialku nad bezprostrednou empíriou. Súčasnému satirikovi sta
čí ho len proste zaznamenať.
Frankfurtský novinár Taussig nie je pritom jediný, kto sa pokúša
o inšpiráciu z pouličných jazykových vrstiev a podvrstiev. Niekoľko
sviežich satirických črt demonštroval už v začiatkoch svojej literárnej
tvorby predovšetkým mladý bratislavský prozaik Vlado Bednár. I jeho
najnovšia kniha “Dračie žily” (Smena, Bratislava 1985) sa inšpiruje so
ciológiou veľkomesta, demonštrovanou až smiešnou vulgárnosťou
priemernosti, fungujúcej ako kritérium žitia a prežitia v šedivých pome
roch. Sympatickej hrdinke prvej poviedky knihy ukradnú napríklad
v električke peňaženku. Keď sa po dlhom váhaní napokon “prizná”
k tomu, čo sa jej stalo, je proti svojej vôli stále viac strhávaná do víru
verejnej pozornosti a skrytej pohŕdavej kritiky všetkých, čo ju obklo
pujú. Za vyčlenenie z anonymity a za individuálnu charakteristiku sa
v podmienkách masového socializmu draho platí. Rozdiel medzi Ja
nom, čo ukradol, podľa známeho vtipu, kožuch alebo Janom, ktorému
ukradli kožuch, je v podmienkách približnej informácie, alebo poloinformácie, nepatrný. Janovi, tak poučenie, je na každý pád lepšie sa
na dialku vyhnúť.
Spisovateľ a kritik Mináč, ktorý sa s vervou zapája do Bednárovej
obhajoby skôr ešte než by sa dostala k slovu mimoliterárna obžaloba,
hovorí o mladom prozaikovi ako o “Gogoľovi v reálnom obklúčení
našou súčasnosťou” (Mináč, 1985). Dobre myslená charakteristika je
však tentoraz nepresná. Usvedčuje ju v doslove k vlastnej knihe napo
kon sám autor-Bednár: “Ak čakáte v tejto knižke humor, ste na omyle.
Nejde o humor, jde o život. A chvíľami o život týchto, čo tu vystupujú.
Je to kniha osamotených.” Obávam sa, že autora treba v tomto prípade
brať vážne. Satirik tu napodiv nie je tentoraz ani trochu koketný. Med
zičasom zrejme už dozretý senzibilný autor, ktorý sa — na rozdiel od
väčšiny svojich generačných druhov — nestal zrejme ani dnes ešte cyni
kom, pochopil proste, že okolo neho niet vlastne ničoho, čo by bolo
k smiechu. Asi je to už tak; bezstarostne sa smiať je možné azda iba
v emigrácii.
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V koridoru osamělého běžce
(Rozhovor s Karlem Peckou)

Lenka Procházková

V bezpečné krajině mého dětství nebyli strašáci. Roční doby se barev
ně střídaly, každá z nich měla své svátky: vánoce, velikonoce, letní
poutě na venkově a na podzim lampiónový průvod, který světluškoval
od školy až na Náměstí VŘSR, my jsme ovšem říkali Kulaťák, zkratka
nám nebyla srozumitelná a důvod slávy taky ne, jenom nás příjemně
vzrušovala ta pozdní hodina, kapající vosk a nebe rozčíslé ohňostrojem.
Patřily k tomu i slzy nad pravidelně shořelým lampiónem a doma pak
horká bramboračka pro zahřátí. Rodinný kruh neměl mezery (ta po dě
dečkovi, kterého zabili Němci, dávno zarostla) a já si myslela, že všude
jinde je to taky tak, obrázky ve Slabikáři to dotvrzovaly.
Vzpomínky se nedají korigovat. Lze jen dodatečně širokoúhlým
objektivem přehlédnout tu tehdejší skutečnou krajinu, sevřít žlutý kruh
mého šťastného dětství do hororových kulis padesátých let.
"Do slepých nočních rán vstávají muži
bez glorioly
s prázdnýma rukama šátrají kol kruhu světla
a pijí hořkou břečku horkého benzinu
který snad pomůže projet korytem
dalšího dne"
Úryvek z básně “Probuzení”, kterou v tamtěch dobách napsal jeden
z vězňů na lágru Nikolaj, Karel Pecka. Když psal tyto verše na tenký
cigaretový papírek, bylo mu asi pětadvacet let. Dnes je mu osmapadesát,
mohla bych být tedy jeho dcerou, i když žluté jiskřičky v jeho temných
očích a černé kudrnaté vlasy takovou aritmetiku okamžitě škrtají.
Karel Pecka na mě působí jako svobodný muž ve všech smyslech toho
slova a takových nechodí po Praze mnoho. Čím je tato svoboda vykou
pena, toho jsem se chtěla dobrat v našem rozhovoru.
— Pane Pecko, sice se už známe asi pět let, ale pro dnešní rozhovor
jsem si s sebou přinesla takový tahák, je to Brabcův slovník spisovatelů.
Mimochodem, jak se vám zamlouvá heslo Karel Pecka? Jsou tam všech
na fakta přesně?
Snad jsou, led to nebudeme kontrolovat, ted bych chtěl vyjádřit své
překvapení, že jste se rozhodla pro tenhle rozhovor, o vás se totiž říká,
že jste česká paní Falaciová . . .
— Že vás přerušuju, tak k paní Falaciové bych nerada byla přirovná
vána, už z toho důvodu, že když jsem chodila na novinařinu, tak jsme se
o ní museli učit, byla i ve skriptech a pamatuju si, že ta ženská nám tehdy
byla dost protivná.
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To neznamená, že vy nejste lidem protivná, leckdy. Ale já se domní
vám, že jistá drzost a nepříjemnost je předpokladem k tomu, aby ten
rozhovor za něco stál. Protože když přijde jakási ovečka a ťunťa a začne
s takovým tím Mistře ... to k ničemu nemůže vést. Myslím, že i rozhovor
je forma umění, že tam musí lítat jiskry, prostě tam musí být španung,
bez toho to nejde. Lidé, kteří takové interview podstoupí, vlastně vstu
pují do určitého partnerství, do určité hry, svým způsobem je to podob
né vztahu lásky, kdy taky je to napětí, které pozůstává samozřejmě
z velikých sympatií, z velikého porozumění, ale současně také z proti
venství a obstrukci a podobně. Takže já si myslím, že vy jste šťastný typ
na tyto úkoly.
— Děkuju. Abychom se ale vrátili k tomu slovníku: tady hned na za
čátku čtu, že jste se narodil v Kližské Nemé u Komárna. Jak to vysvětlí
te, že až tam?
Já za to moc nemohu. Můj otec byl u finanční stráže, to byl prvorepublikánský sbor, který střežil naše hranice, nikoliv proti lidem, kteří
hledají svobodu a chodí s uzlíčkem svých kapesníků a zápisníků přes
hranice, ale protože tehdy byli pašeráci, čili jednalo se o hospodářské
záležitosti. Takže můj otec byl vždycky služebně někde na hranicích a
tenkrát se dostal na hranice maďarsko-slovenské, do území, které
po válce bylo připojeno k ČSR. Ta obec, kde působil, se původně jme
novala Koložnéma, pak to onomatopoicky přejmenovali na Kližská
Nemá.
— Jak dlouho jste tam žil?
Nedlouho, pak otce převeleli ještě dál na východ a tam to už byl
naprostý Balkán, obec se jmenovala Tajty. Byla to taková rokle mezi
kopci na hranicích, na tom kopci na jedné straně bydleli Cikáni, na dru
hé Maďaři, pak tam bylo několik domků, kde měli pronájem tito fi
nančníci, no a tam jsem žil do pěti let. Uměl jsem maďarský tehdy,
potom se rodiče rozhodli, že bych potřeboval české školy, čímž si ne
jsem jist, takže do školy jsem začal chodit v Českých Budějovicích a po
važuji se od té doby za Jihočecha.
— Byl jste jako kluk vůdcovský typ? Myslíte si to?
Jako kluk ... Do kdy je člověk kluk?
— Může být do smrti, což je asi váš případ. Ale teď jsem tím myslela,
řekněme, do těch čtrnácti let.
V tom raném dětství tam mezi těmi cikánskými dětmi to nepřicházelo
v úvahu. Víte, oni ti státní zaměstnanci, to byla sice poloviční bída, nic
méně ve srovnání s místními obyvateli tvořili jakousi šlechtu. Takže už
samo to výsadní postavení, že byl člověk bílý, přinášelo jistou formu
segregace, bojkotu a odcizení. V jejich partách jsem nebyl žádoucí. Ty
otázky začly až po nástupu do českých škol, ale myslím, že v klukovských
letech jsem se neprojevoval jako vůdčí typ. Byl jsem respektován, hrál
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jsem slušně fotbal, ale nikdy jsem nebyl, řekněme, ten rozhodující stře
lec. Těšilo mě spíše ze zálohy vypracovat takovou šanci, aby z ní gól
padl.
— Co jste v tom věku rád četl?
Moje celá rodina, to znamená jak rodiče, tak rodina dědečka, babič
ky a hlavně tety Máni, nádherné bytosti, to byli Čtenáři. To znamená, že
samozřejmě přes pohádky Boženy Němcové, Erbena, které mi byly
předčítány, jsem v pozdějších letech přecházel na jinou četbu, hlavně
dobrodružnou literaturu, kovbojky a tak, což myslím nebylo na škodu.
Jednou jsme s profesorem Černým vzpomínali na tyhle knihy a zjistili
jsme, že víme totéž, že známe všechny Old Shatterhandy a všechny Zane
Greye až pak k tomu Poláčkovi “Bylo nás pět".
— Pane Pecko, kolik máte sourozenců?
Mám sestru Hanu, která teď žije v Kanadě od osmašedesátého roku,
bratr mi zemřel v období těch Tajt, kdy nemocnice byla třicet kilometrů
a oni pak nepoznali, že jde o banální slepé střevo, takže ten Ivánek
zemřel ve třech letech. Sestra Hana, to je vynikající baba, má dobré
vlastnosti takového koně do nepohody.
— A jak jste se s tím vyrovnal, s tím jejím odjezdem tehdy?
No, to bylo dilema. Na jedné straně jsem ztrácel blízké lidi, sestru a
jejího manžela, s kterým jsem prožil nelehké údobí v lágru, na druhé
straně jsem chápal, že se k tomu rozhodli. Já jsem se tehdy vrátil odně
kud z cest, přijel jsem začátkem září a oni balili s tím, že příští den od
jíždějí. Když jsem se jich ptal, tak mi švagr řekl: víš, já se tam podruhé už
nechci dostat. Měli dvě děti, byli někde na té spodní příčce společenského
žití, on dělal závozníka, ona něco v nějaké bezvýznamné kanceláři ...
Takže jsem to chápal. Ale samozřejmě jsem nad tím nejásal.
— Vy sám jste na emigraci nemyslel? Vím, že vám byla mnohokrát
nabídnuta za strany StB.
To je záležitost až posledního vývoje, posledního údobí. Jenže dnes
už nikam odcházet nebudu. O emigraci jsem se zajímal v devatenácti.
Nevzali mě na vysokou školu, čekala mě vojna, navíc jsem se zapletl
do ilegality v osmačtyřicátém roce, a protože jsem viděl kolem sebe, jak
to dopadá, že není žádná perspektiva, tak jsem jednoho dne s kufrem
zamířil k hranici, kde měl čekat převaděč. Groteskní je to, že tehdy můj
otec pořád sloužil ve své funkci, to bylo ve Vyšším Brodě, já jsem tam
znal každý kámen a mohl jsem ty hranice přejít poslepu, ale nechtěl jsem
mu činit potíže, a tak jsem zvolil tuto naprosto jistou cestu profesionál
ního převaděče. Jenže, když jsem se dostavil na místo srazu, tak mě tam
místo něho čekala Státní bezpečnost.
— Jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že jsem dostal jedenáct let.
— Myslela jsem, že jste byl odsouzen za recenzi sovětského filmu Píseň
tajgy.
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Byl jsem odsouzen za účast na ilegálním časopise, čili za psaní, za sku
pinu . . . Okolnost pokusu o přechod hranic nakonec zanikla v tom důle
žitějším.
— Recenze byla důležitější?
Hlavně byla konkrétní, když tam měli materiál. Ten časopis měl totiž
obrovskou publicitu, vyšla dvě čísla dokonce po sedmdesáti kusech,
takže to bylo velice podstatné ohrožení státu.
— To se odehrálo v devětačtyřicátém roce?
Od května jsem byl ve vazbě a soud byl v listopadu čtyřicet devět.
— To vám bylo dvacet let a vrátil jste se v jednatřiceti. Jak se na tu
dobu díváte dnes, máte pocit, že vám ty roky ze života ukradli neboje to
složitější?
Je to složitější, vskutku.
— Kdybyste nebyl odsouzen, kdyby se to nestalo, kdybyste neprožil
ta léta vězení, co myslíte, kde byste se asi nacházel v těch jednatřiceti
letech? Myslíte si, že i tak by z vás byl spisovatel nebo by se vaše energie
napřela nějakým jiným směrem?
Kolem sedmnácti, osmnácti jsem se rozhodl, že zkusím psát. Tehdy
mě oslnila poezie, z těch kovbojek už jsem taky přecházel na jinou lite
raturu, a tak jsem si myslel, že to v tomhle směru zkusím. Začal jsem se
systematičtěji zajímat o ty věci, méně jsem hrál karty, méně jsem chodil
tancovat, byla to taková potucha, co by člověk mohl, kdyby na to měl.
Tehdy se ovšem vše zdálo dostupnější v těch sedmnácti, prostě jsem
chtěl psát. Jenže pak přišly události obecného rázu, zjistil jsem, že ne
mohu studovat, takže jsem se pokusil o tu emigraci.
— V porovnání s vámi jsem prožila minimum bolestí a strastí, ale
vím, že kdykoliv se mi děje něco zlého, tak si říkám, no dobře, teď to
nějak vydržím a ono se to třeba bude hodit k tomu psaní. Neměl jste ve
větší míře podobné pocity v tom vězení?
V té době začátků to tak naprosto nevypadalo, tehdy skutečně pře
vládaly pocity křivdy; vždyť já jsem byl odsouzen za to, co se tři roky
předtím, v době svobody, běžně psalo, já jsem byl odsouzen za to, co se
potom psalo v sedmašedesátém a osmašedesátém roce. Za vyjádření
vztahu ke skutečnosti jsem dostal první honorář literární — jedenáct
let. Takže to byl pocit křivdy. Jenže, kam se odvolat, že? To, jak se dnes
dívám na ono údobí, je samozřejmě věc mnohaletého odstupu a napros
to nesouvisí s tím, co tehdy člověk pociťoval. Ted se přece jen vracím
k té otázce, zda nemám pocit, že ta léta mi byla ukradena: já to dnes tak
vůbec nevidím. Věci nejsou jednoznačné, víte, jak se praví v Hamletovi,
že nic není dobré ani špatné samo o sobě, teprve naše myšlení to činí tím,
či tím. A tak si myslím, že jak mi ta léta mezi dvaceti a třiceti, což je zají
mavý věk, byla omezena, tak na druhé straně vytvářela školu, kterou by
mi patrně tehdy ta vysoká škola nemohla dát. Ale abych se vrátil k otáz
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ce, nevzdal jsem se předsevzetí psát a považoval jsem ten přeryv za pou
hý odklad. Jenže, víte, když není chleba, tak na nějaký psaní nezbývá
sil. My jsme museli veškerou energii investovat do přežití. Ono se nedá
fárat, osm hodin plnit normu, cesta tam a zpět trvá dvě hodiny a pak
dalších šest hodin na brigádě v mrazu a k večeři tři brambory na loupačku, aby si člověk udržel nějaké rezervy. Ale když jsme se pak dostali
z nejhoršího, v okamžiku, kdy po smrti Stalina začali v táborové kuchy
ni přidělovat dávky jídla natolik výživné, aby člověk nemusel mít
strach, že zítra padne hlady, tak v tom okamžiku začala bujet literatura
a to mě přesvědčilo, že to, co přesahuje člověka, je možné ochromit
jedině tím, když jsou lidé udržováni na úrovni pouhé biologické existen
ce. I pak pochopitelně trvaly ideologické bariéry, to znamená, že když
byl někdo přichycen s tužkou, tak šel do korekce, nicméně, myslím, že
první samizdat vůbec v našich krajích vznikl v roce 1953 na lágru Niko
laj. Nebyl papír a tak se ty první samizdary vydávaly na svazku cigare
tových papírků. Na té maličké ploše se pochopitelně musela psát poezie,
zestručněle všechno.
- Jak se to vynášelo ven?
Tak jako my jsme byli odsouzeni přímo Státním soudem, tak mnoho
lidí bylo odsouzeno způsobem života, který tady převládl, a ti si, v tom
omezeném množství možností a třeba i pro dobré podmínky finanční,
vybrali práci na šachtě. Takže vždycky se našli citliví lidé, což bylo
ohromným potvrzením toho, že si tam člověk nepřipadal úplně jako
šílenec, protože ve výjimečných případech našel jisté porozumění,
kontakt. Nebylo nejdůležitější, aby vám někdo vynesl černý dopis, šlo
spíš o to, že on ví, v čem jste vy, protože on je v něčem podobném, jenže
o patro líp. Tito lidé se vždycky našli a byli ochotni riskovat. A ta obrov
ská škola poznat kdo je provokatér a kdo to myslí slušně, z té žiju po
dnes. Takže vyskytli se lidé, kteří vám donesli nejen ten chleba, ale i
knížku. Jistě někteří z nich padli. To se nedá nic dělat, takový byl prostě
zákon toho střetu.
Takže v okamžiku, kdy to bylo trochu možné, začal jsem psát. Samo
zřejmě jsem byl účasten, jako jsem vždycky, ve všech blbostech, také i
v tom samizdatu. A pak jednoho dne jsem napsal povídku, to bylo už
v úplně báječných poměrech, nad kterou jsem si řekl: tak toto by už
snad mohlo být ono. Pokračoval jsem, až z toho byla sbírka Na co umí
rají muži. Jsou to čisté, jednoduché povídky, a ty jsem měl jako vklad
do civilu, zkrátka jsem nepřišel z toho přeškolení s holýma rukama. To
už byl rok šedesátý, éra uvolnění. Půjčoval jsem ty povídky a občas
vznikaly až groteskní momenty, tehdy se dělo něco v Alžíru, a já jsem
dostal nabídku, že kdybych to nějak šikovně přepsal do Alžíru, tak že
by mi to dokonce otiskli. No, Alžír neznám, takže se mi to nehodilo, ale
pak vyšel první Solženicyn a najednou Pepík Škvorecký tu moji sbírku
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chytil a odnesl do Plamene a do Spisovatele, redaktoři si to půjčovali
pod lavicí. Milan Uhde byl tehdy ve stáži v Hostu a když se mu to dosta
lo do ruky, tak prostě jednu povídku otiskl a to byla v šedesátém třetím
roce moje první tištěná věc.
— Karta se ovšem neobrátila nadlouho . . .
Ale kde by, kde by, karta mi padala! Víte, já jsem se v mládí trošku
zabýval kartami, to je vynikající profese. To máte jako s literaturou,
ono se musí připravit, aby to padlo, ten profesionální hráč musí několik
hodin denně trénovat, musí dokázat sejmout tolik karet, kolik si řekne
te, on si smirkuje bříška prstů pro tu jemnost, ve vysokých hrách nejsou
jen věci náhody, nicméně, to jsme trošku odbočili. . .
— Zajímavě.
No, nevím. Povídky začaly vycházet v různých časopisech a v nakla
datelstvích měli zájem o něco dalšího, jestli jsem schopen něco napsat
dál. Tak jsem napsal Veliký slunovrat, to už byl rok šedesát čtyři, ten
román přijali ve Spisovateli, soudruh Pilař byl zrovna někde v lázních a
když přijel a přečetl si, co přijali, tak řekl, že jen přes jeho mrtvolu. No,
on nedrží slovo, protože ten román vyšel a on žije pořád a znamenitě
působí, budiž mu země lehká, až to jednou přijde. Pak v šedesátém
pátém roce, po pěti letech nošení kulis v Národním divadle, jsem už byl
v undergroundu literárním ale i undergroundu oficiálním znám jako
začínající prozaik. S tím byly spojeny různé výhody, takže jsem se ko
nečně ocitl na skromné volné noze. Vydal jsem druhou knížku, třetí, ale
nastalo údobí, vlastně až v osmašedesátém roce, kdy jsem začal pracovat
pro film a televizi. Psal jsem scénáře a nelituju, že jsem se to naučil.
Jeden film skutečně natočili, je v depositáři, ta televize se neuskutečnila
nikdy, ale vždycky to bylo na spadnutí. Mrzí mě, že nebyla realizovaná
Horečka, protože to mohl být dobrý film. Tehdy jsme jezdili po exterié
rech a objevili jsme lágr, kde jsem nebyl, támhle u Slavkova. Tam stál
tenkrát starý viadukt postavený ze šutrů, které obsahují tolik smolince,
že to chtěli po válce Američané koupit, že postaví náhradní, nevím, jest
li tam je dodnes. Za Horním Slavkovem na pusté planině lágr, mraky
nad tím, to bylo polozbořeniště, sloupy vyvrácené toho koridoru doko
la a ty věže, z kterých se střílelo, šikmé už, ty baráky polosesuté, no to
bylo zjevení! Kdyby se to stihlo, ta atmosféra byla fantaskní! Bohužel se
to nestihlo.
— Měl byste ještě dnes chuť napsat scénář k filmu?
Neměl. Víte, film a televize znamená omezení svobody. 1 v těch nej
příznivějších letech tam sedělo osm lidí, to tehdy nebyli cenzoři, oni to
byli umělci, no ale jednomu se nezdálo to, jinému tohle, film je průmysl.
Já si nepředstavuju svou práci v tom, že bych přepisoval scénář podle
námitky někoho, kdo bůhví jak ho vůbec pochopil. Takže kromě abso
lutně svobodné tvorby jako je Ať žije Fronda! už s filmem nechci nic
mít.
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— Vraťme se tedy k vašim knihám. Kterou z nich máte nejraději, kte
ré si nejvíc ceníte?
Cením si té, která bude napsána příště. Kdykoliv jsem četl svůj tiště
ný text, tak jsem byl přinejmenším zklamán. Nepovažujú se za narcistní
typ, který se shlíží ve své studánce. V téhle souvislosti bych jenom snad
řekl, že Motáky nezvěstnému pokládám za jakoby splnění jistého zá
vazku. Víte, v lágru byli skutečně prominenti, intelektuálové, ke kterým
člověk vzhlížel, a teď ono to pominulo a nastal čas, kdy se o tom dalo
vypovídat a já jsem pořád četl nějaké povrchní reportáže, jak někoho
někde ztloukli, a tak jsem pořád čekal, že někdo přijde a ono nic. Takže
z obavy, že by tato etapa našeho života mohla zapadnout, jsem se nepří
liš ochotně podjal úkolu něco o tom vypovědět. A vypovídat jsem mohl
jen ve své rovině, čili románem. Z toho vyšly Motáky a já myslím, že po
té stránce výpovědi jsou poctivé.
— Je to vaše nejsilnější životní téma. Myslíte si, že už jste ho vyčerpal?
Jako téma ta celá záležitost vyčerpána není, ale vracel bych se k tomu
nerad. Samozřejmě, že nadále budu používat zkušeností a náhledů, kte
ré mi tam byly dány poznat.
— Pane Pecko, před několika dny jsem si mohla přečíst vaše Malo
stranské humoresky, jak je vydal Josef Škvorecký. Teď, když je mám
v jedné vazbě, zjišťuju, že ta knížka působí silněji vcelku, než když jsem
ji roztroušeně lapala po jednotlivých číslech samizdatových časopisů.
Takže se chci zeptat, vy jste už od začátku počítal se sbírkou, psal jste už
první povídky s tímhle záměrem?
Vznik Malostranských humoresek byl dán velice banálními konkrét
ními záležitostmi. Potřeboval jsem přestavět byt, věčně tady rachotili
nějací řemeslníci, takže jsem zjistil, že mezi cihlami by se mi těžko psal
román. Začal jsem zachycovat vjemy nového prostředí, omezil jsem se
na kratší útvary, které jsem mohl zvládnout v pauzách mezi dvěma
nástupy řemeslníků, a tak vznikal základ humoresek. Teprve později
jsem si uvědomil, že by to mohl být, kdyby se mi to zdařilo, takový
výpovědnostní oblouk o době o sto let pokročilejší, než byla doba Mistra
Nerudy, jehož povídky jsou nedostižné, a tak to nebyla vlastně drzost
nebo výzva na souboj, nýbrž pokorný příspěvek tomuto autorovi.
— Dnes už jste na Malé Straně zabydlený, už na ni máte kus autorské
ho práva, řekněte mi teď něco o tomhle svém novém rajónu.
Víte, Malá Strana je enkláva, taková zvláštní vesnice uprostřed mo
derního města, v němž převažují vztahy dané sídlištním stylem života.
Takže jsem před sedmi lety vstoupil do země neznámé a musel jsem se
nějakým způsobem uvést a adaptovat. Ti lidé se tady navzájem znají,
oni nemohou zamezit tomu, aby se sem někdo nový nastěhoval, jenže
mohou to vyřídit tak, že ho nevezmou ke stolu štamgastů v hospodách
a nepřijmou ho jako souseda. Když se hovoří o životním prostředí, tak
139

to není jenom otázka, jestli je čistá voda, ale i jak jsou průhledné lidské
vztahy. Tady na Malé Straně, když vyjdete z baráku, máte úplně jiný
pocit, než když vylezete z paneláku někde na sídlišti, ulice se tady mění
každý den, má jinou hudbu, jinou atmosféru a to je asi dáno tou staro
dávnou historií, těmi všemi odkazy lidí, co tady žili předtím a ono to tiše
a podvědomě působí dodnes.
— My tady spolu sedíme v domě U zlatého orla, ve vašem zrenovovaném bytě s klenutým stropem a okny do Nerudovky, prostě zbudoval
jste si doupě a zdá se, že se povedlo. Ale nevidím tu žádné prozrazující
ženské drobnůstky, leda, že by byly v tom zadním pokoji . . . Zkrátka
chci se nenápadně zeptat, vy tu žijete sám? Ale asi jsem moc drzá . ..
Jste. Ale myslím, že vaše drzost je úměrná vaší míře ženskosti a krásy
a já se tedy pokusím na tuto ošemetnou otázku odpovědět. Ano, žiju
vlastně sám převážnou většinu času, i když to není způsob života, který
bych si přál. Já jsem v podstatě konzervativní člověk takových starých
přežitých názorů, a měl jsem vždy smysl pro rodinný život, chtěl jsem
mít rodinu, děti, ovšem tato dosti banální a někde i proskribovaná
touha narážela v mém případě na drobné zádrhele. Já bych si předsta
voval rodinu, svou rodinu, v tom smyslu, že bych byl schopen vydělávat
tolik, abych uživil její provoz. Moje žena by vůbec nesměla chodit
do nějakého zaměstnání, ta by se musela věnovat dětem, s nimiž bych se
radoval po své práci. Pochopitelně bych chtěl, aby má žena měla po
mocnice, aby nemusela lézt po čtyřech a smejčit. Já bych si troufal toto
zařídit, troufal bych si to svou prací zadobýt a vytvořit, ale to by mi ty
děti musely náležet, to by mi je nesměli mást v nějakých školkách! Víte,
on má pravdu náš Šimečka senior, že děti a rodina v tomto smyslu jsou
rukojmí, a na této oprati drží běh jejich celého života. Je to hrůza, pro
tože jsou zneužívány základní vztahy lidského soužití ve prospěch systé
mu, který lidi donutil, že musí šlapat podle toho, co jim určuje režim, to
znamená děti do školky, šup, ona musí do práce, no to není přijatelné.
Tohle rozbití rodiny považuju za podstatu smrtícího trendu dnešního
takzvaného moderního způsobu života. A když jsem měl volbu pod
stoupit tuto nabízenou mravenčí variantu nebo ji odmítnout s tím, že
budu zodpovídat jen za sebe a vzdám se toho, vzdám se té nádhery, že
budu mít kluka, kterého budu učit fotbal a mít prostě domov podle
představ svých a ne někoho cizího, tak jsem volil radši tu osamělost
přespolního běžce.
— To zní moc smutně. Ale ono se říká, pane Pecko, že odříkaného
chleba největší krajíc, vy ještě nevíte, co se může stát a co si třeba o tom
hle tématu řekneme za rok. Ale teď se vraťme radši k literatuře. Můžete
mi říct, který světový prozaik měl vliv na vaše spisovatelské začátky?
Kterého světového prozaika si nejvíc vážíte?
Ve stručnosti bych to řekl tak, že člověk, který se rozhodne pro jistou
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životní pracovní dráhu, musí se především seznámit s tím, co ona vůbec
znamená, co obnáší. Když někdo bude chtít udělat stůl aniž by věděl,
jak se opracovává dřevo, tak třeba i uspěje, ale bude mu to trvat déle.
Čili předpoklad literáta je v tom, že zná řemeslo. Řemeslo se nejlíp naučí
od mistrů, kteří byli, to znamená znát věci světové literatury, ty hlavní
proudy. V tom směru si myslím, že jsem toho dost načetl. Jenže tam ješ
tě navíc jsou takové dobové meandry, jedno časové údobí upřednostňu
je toho autora a druhé onoho a já s jistou lítostí shledávám, že v tom
taky vždycky není rovnoprávnost. Jeden můj zamilovaný autor je na
příklad Thomas Mann. Oproti jiným velikánům, oproti všem těm kas
kádám, bouřlivým řekám a příbojům, jeho práce je tichý široký proud,
který má hladký povrch a teprve pod ním se nalézají ty hlubiny. Já bych
si tedy troufl upozornit na význam Thomase Manna jakožto autora ti
chého, nederoucího se frapantně do popředí, jehož dílo by ještě mělo
být náležitě doceněno v budoucnu.
— Pane Pecko, a jak nahlížíte na české spisovatele, myslíte si, že byl
doceněn význam našich klasiků?
Naši někteří předchůdci tady vytvořili normu, obtížnou, pod kterou
je těžko jít. To je myslím ojedinělé v evropském písemnictví, že tady ten
spisovatel, ten básník nebyl jen, že píše verše, on za to musel platit, když
na to přišlo, svou krví a svým životem. Jde to taky, sednout si a začít
vydělávat peníze, jistě, jenže tenhle národ to nepřijme, nebo jen jako
nějaký šum. Protože grunt kultury našeho národa je ve schopnosti roz
poznat míru opravdovosti autora, sepětí jeho osobního postoje a toho,
co píše. Někteří byli skutečně řádově světci a věštci. Ona se vzpomíná
Němcová, hladkým způsobem. Jenže pozor, tam je inferno, když se to
přečte dost dobře. To, že přijede babička a tahá z kapsáře cukrátka, to je
selanka, ale tam ten motiv Viktorky u splavu pochopil náš národ přes
ně. A její krutou daň zaplacenou za obrovskou explozi citu. To je úžas
ná próza. Totéž Mácha, že? A Erben — Vodník. To nejsou veršovánky
na neděli. Jen to vzít a přečíst!
— Který ze současných českých spisovatelů má podle vás světovou
úroveň?
Nebudu říkat žádná jména, to si dnes netroufám posuzovat. Na sou
časné literatuře mě oslňuje ta urputnost, ta posedlost všech mých přátel,
to, že prostě dělaj. Oni třeba sází na kulhavého koně, ale oni na to sází
život, to je ono. Kdo z nich vyhraje, kdo doběhne první, to si netroufám
říct. Co se mně líbí nebo méně líbí není směrodatné, to posoudí teprve,
pokud bude, nějaká budoucnost. Ale naplňuje mě radostí, že ti lidé se
nevzdali, že nesou, jestli to příliš nedramatizuju, jakýsi úděl českého
spisovatele a básníka a jedou. A nenechají toho a nevzdají se, rachotí.
— Co říkáte současné existenci dvou proudů v naší kultuře, čili ofi
cielní a neoficielní tvorbě?
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Vlivem okolností a události se ocitli lidé na různých a odlišných
postech, ovšem kultura je jen jedna a o jejím významu vypoví jedině její
vnitřní kvalita. Bohužel v tom, co se mi namátkou dostane do ruky,
nepozoruju, že by ta oficielní takzvaná kultura měla nějaký předstih, ba
naopak, chybí jí to, co je uvnitř, to vnitřní nasazení, to riziko, to anga
žování se. Myslím, že k tomuto mají blíže autoři, kteří nejsou oficiální,
ale pouhé mechanické rozdělení není podstatné. Pokud by se vynořil
v tom oficiálním rybníku autor, který by byl schopen, tak není důvodu,
proč jenom z toho titulu, že tam je upřednostněn, by se měl na druhé
straně odvrhovat. Ale opakuju, že zdejší požadavky vzhledem k histo
rickému koncensu, jsou ke tvůrcům daleko přísnější, daleko náročnější
a jemnější než kdekoli v Evropě.
— Pane Pecko, a teď mi řekněte, má spisovatel právo na pravdu za
všech okolností, nebo existují někdy výjimky, něco na způsob lékařské
etiky?
Vy lady vznášíte otázky, které by byly předmětem sympozií. Rozumím
tomu jako vztažení se k nějakým vyšším rovinám než je momentální
rovina pravdivé výpovědi. To znamená vlastně lhaní jakoby. Ono to tak
není, ale ono je to taky tak, současně. To je složitá záležitost, když vás
pozvou na výslech na StB a teď vám řeknou: paní Procházková, vy tady
píšete, ale jak se ty vaše texty dostanou ven? Tam pak toho zneužívají,
samozřejmě nesouhlasíte, že to otiskují, ale jak se to tam vlastně tech
nicky dostane? No tak, řeknete jim jak? To je smrtonosné, ne?
— Poštou přece. Doporučeným dopisem.
Ano, jenže my hovoříme o té pravdě.
— Jistě, ale to je jiná etika, u výslechu člověk . . .
Jak to jiná etika? Člověk by neměl mít dvě etiky. To jenom my jsme
byli dokopáni k tomu, že nemůžeme vždycky mluvit pravdu. Mne to
ponižuje!
— Rozumím. Ale to jsme se dostali trochu jinam. Myslela jsem tou
otázkou jestli spisovatel ve svých textech má mluvit pravdu, výhradně
pravdu . . .
Ve své tvorbě? To má, bezesporu. Jenže by měl znát nebo se snažit
poznat celou pravdu. Takhle: víme, že věž v Pise je šikmá, ovšem z urči
tého úhlu pohledu, ze dvou protilehlých stran se zdá rovná. Takže jde
o to nespokojit se tím jedním nejbližším úhlem, obejít si to celé, celou tu
stavbu.
— Pane Pecko, zrovna včera jsme se dověděli, že nově založenou
cenu Jaroslava Seiferta dostal jako první slovenský spisovatel Dominik
Tatarka. Máte z toho radost?
Já to velice vítám a mám z toho radost osobní, protože Dominika
mám rád a to nejen jako spisovatele, ale i jako chlapa. V dnešní době
není příliš mužských, jak slyším od žen, a ten Dominik, ten prostě muž
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ský je. Vážím si toho, že mě má za přítele, a tu cenu mu ze srdce přeju.
— Já taky. Teď mi ještě řekněte, pane Pecko, na které obdobi ve svém
životě nejraději vzpomínáte a které byste, kdyby to šlo, chtěl prožít zno
vu.
Žádné. Žádné období bych nechtěl prožít znovu, protože si myslím,
že toho bylo dost. Ovšem nemám v životě pocit křivdy, jsem vzdálen zá
visti a jsem vzdálen i nenávisti. Ani v okamžiku nejhlubšího sebezpytování necítím nenávist k nikomu, ani k těm lidem, kteří se třeba vůči mě
provinili. Můj osud řada lidí považuje za nešťastný, ale mě ta vysoká
škola těch lágrů naučila takové zjednodušené životní devize: Nic nechtít,
nic nečekat a ničím nebýt překvapen.
— To je dobré heslo.
Je to heslo, že?
— No tak krédo. Nebo prapor. Pane Pecko, pomalu se blíží rok osmde
sát osm a ta magická osmička na konci vzbuzuje naděje. Myslíte si, že
mají i nějaký reálný základ?
Stav očekávání je daný každému, dokonce i nevěřícímu člověku, naše
životy jsou spjaty s nadějí. Jen ta síla toho očekávání je velice důležitá a
myslím si, že člověk se naděje a očekávání nemůže vzdát. Jinak by to
musel vzdát všechno v tu chvíli.
— Vy jste věřící člověk?
Moje víra není situována do nějakého společenství, nejsem katolík,
nejsem evangelík. Moje víra je v základní danosti odporující té tézi, že
je možno dosadit člověka na vládce vesmíru. Myslím si, že člověk je spo
jen s vesmírem vazbami, které nelze realisticky, v tom primitivním
smyslu realisticky, vyřešit. To znamená, že pro mě je důležitá a podnět
ná otázka transcendence, která přesahuje člověka po stránce všech jeho
vyčíslitelných a vyjmenovatelných schopností. Věřím, že nad člověkem:
jsou síly, které jsou mu racionálně nepochopitelné a k nimž se může
přiblížit jedině cestou jiných vazeb: to znamená citem, emocemi a vírou,
sebevírou, a že v maximálně příznivé konstelaci mu mohou dokonce
odpovídat.
— Která historická osobnost vás nejvíc fascinuje?
Víte co, já to zjednoduším, já to zredukuju na toto století. Já nebudu
mluvit o Karlu IV., ale těch mužích, které jsme sami zažili. Tak tady
máme podle mého soudu ty tři osobnosti a čtvrtou takovou pro domo.
A to jsou: Hitler, Stalin, Churchill a pro nás Masaryk. A teď to můžem
kombinovat různě, a to že: Masaryk + Churchill = vždy, Masaryk +
Hitler = nikdy, Masaryk + Stalin = nikdy. Víte, jako takový bridž. Tyto
čtyři osobnosti světových dějin jsou obrovskými postavami a k užasnutí,
když se dostanete do bližšího kontaktu s tím, co znamenaly pro vývoj 20.
století, ať už v kladném či záporném smyslu.
— Kdyby na to přišlo, jakou změnu v mapě Evropy, respektive střed143

ní Evropy byste uvítal? Nebo prosazoval.
Automaticky vyvstává hned otázka nějakých geografických dělení a
štěpení a přeorganizovávání. Ale víte, já bych uvítal v Evropě a vůbec
ve světě pokoru vůči jistému duchu lidství, které roztříštěné existuje,
jeho sjednocení. To by znamenalo internacionálu ducha. Takto bych si
představoval změnu nejenom Evropy, ale celého světa a forma by mě
tak dalece nezajímala, jestli by to bylo považováno za demokracii nebo
diktaturu, řekněte, nezní to hezky — diktatura ducha?
— Čím byste chtěl být, když byste nebyl spisovatelem?
Já nevím, jestli jsem spisovatel. Kromě toho mám tu zásadu nic ne
chtít, ale kdyby . . . tak bych chtěl být básníkem.
— Já vím, že píšete básně taky.
To není tak. Víte, o celé literatuře, o spisovatelích, čímž jsme v pod
statě mysleli prozaiky, platí, že prozaik není jen prozaik, ten prozaik je i
básník, když je dobrý prozaik. Jenže mně by nestačilo být prozaik-básník,
to pořád máte tu práci sedět u stolu, zedničinu těch slov. Ale Básník! S da
rem vidu těch posvěcených básníků, z nichž máme Máchu, tak to bych si
přál být Básník. Samozřejmě hned mi vyvstává ta hrůza, Kristus byl Bás
ník, jak dopadl? Jak většinou dopadli ti nejlepší? No, takže chtěl by to
člověk vůbec? Ne. Nic nechtít!
— Poslední otázka: do které hospůdky mě teď pozvete na pivo?
Kterou vy si zvolíte, do té vás pozvu.
— Ještě existuje hospoda U krále brabantského?
Ta sice existuje ... ale moment! Jak je v úzu těchto rozhovorů, tak
já bych se vás taky rád na něco zeptal.
— Zeptejte.
Domníváte se, že už jste napsala své nejlepší, nebo máte pocit, že to
nejlepší ještě napíšete?
— Myslím, že prozaik má několik etap životních a tedy i pracovních a
ta jedna mi právě teď, cítím, končí. Ta věc, kterou teď píšu, to bude ta
ková tečka za tímhle obdobím, a tak by snad měla být nejlepší z toho, co
jsem zatím napsala, aspoň mi zatím dává nejvíc práce.
Ovšem pouze kvantum práce samo o sobě není zárukou kvality věci.
— Obecně ne. Ale víte, já jsem vždycky psala moc rychle. Teď už si
přece jen dávám větší práci s větami, se slovy, snažím se, aby to mělo
nějaký rytmus, takže v tom smyslu je tu snad určitý pokrok.
—Takže pohlížíte do budoucna s velkými nadějemi?
— To ne. Bojím se naopak, protože vím, že až dopíšu tenhle román,
tak budu mít nějakou pauzu, takové přešlapovací období a nevím,co
bude potom. Ale současně se na to i těším. Už těch výpovědí bylo mys
lím dost. Teď už budu psát z pohledu pavouka, který sedí na stropě a
kouká, co ty jeho lidi dole dělaj.
Tak pavouček? No, já se domnívám, že sen některého tvůrce je v tom,
že bude sedět jako pavouček v rohu nahoře a shlížet na to dění a hemže144

ní, být nad to nadřazen a registrovat všechno takhle s doutníkem, pavouček s doutníkem, cha! Jenže ono to tak není, protože my se nedosta
neme do toho sladkého kouta té observatoře. My jsme chtě nechtě v té
místnosti, kde se to, na co shlížíme, odehrává, ale současně jsme i toho
účastni. A pokud nemáme vzácnou schopnost proniknout zdmi, aniž by
se porušila naše podstata fyzikální, tak prostě jsme v tom, když jsme to
dobrovolně zvolili. My žijeme totiž v prostoru, v místnosti, kde se vy
tvářelo jedno z evropských a tím pádem i světových center kultury. My
jsme dosud nedocenili ten dar a současně jho tohoto faktu. Ale jsme
v tom zapleteni, ať chcem či nechcem, protože my nemáme schopnost
protáhnout se těmi zdmi, ne, my jsme tady situováni.
A my nesmíme nechat barbarům skvostné poslání tohoto pokoje, této
místnosti. My nemůžeme být pavouček, my musíme sestoupit ze svých
věží a s vědomím toho, co tady bylo a co nám nikdo nemůže vzít, by
chom se nejen měli přihlásit k této linii, ale dokonce v ní ze všech sil
poctivě a slušně pokračovat. A čekat.
— Teď se stydím, pane Pecko, ale já jsem tím pavoučkem mínila je
nom to, že už nebudu psát v ichformě. To neznamená, že bych se chtěla
vyvléct z toho našeho pokoje, to mělo znamenat jenom změnu formy,
ne změnu názoru nebo pohledu.
Promiňte, že jsem neporozuměl dobře. Ovšem změnou formy změní
te jenom strukturu té sítě. Budete dělat jiné uzlíky a jinak plést tu svou
síť, do níž už jste sama zapletena, aniž si to třeba uvědomujete. No, nic
jiného vás nečeká a já vám přeju vše nejlepší ve vašem tkaní a děkuju
vám za čas, který jste mi věnovala.
— Nápodobně.
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DISKUSE
Nutnost dát důkazy, pouhé ujišťování nic
neznamená
Čestmír Ješina

V roce 1984 vyšla kniha Ivana Svitáka nazvaná Velký skluz a v roce
1985 bylo oznámeno, že vyjde i ve druhém vydání. Proměny uveřejnily
recenzi pod značkou “-jmk-” (4/86/s. 157-160). Autor recenze tvrdí, že
“Svitákov súd . . . poukazuje a na faktoch dokazuje, že autoritatívny
Beneš . . . rozohral svoju diplomaciu do dimenzií,ktoré už nestačil
zvládnuť” (s. 159). Dále autor recenze říká, že práce vyšla bez poznám
kového a odkazového aparátu, “hoci ho pôvodne v rukopise mala” (s.
160). Otázka je zda tato tvrzení jsou pravdivá. Je proto třeba žádat, aby
autor recenze a Ivan Sviták sám podali důkazy, že jejich názory a argu
menty jsou založeny na ověřitelných faktech.
Předkládám dvanáct bodů, z nichž každý se týká názorů a tvrzení
vyjádřených v knize Velký skluz. Čísla v závorkách značí stranu v knize
Velký skluz, kde se dotyčná tvrzení objevují. Jestli recenzent a Ivan Svi
ták opravdu znají a mají ověřitelná fakta, nechť ke každému bodu uve
dou jméno a stranu publikace či jméno archivu nebo jakýkoliv jiný ově
řitelný pramen.
1. “V důvěrných diskusích se sovětským velvyslancem Majským se
Beneš uváděl jako ochotný nástroj při zahalování stop jedné z nejhorších
masových vražd v dějinách” (s. 78).
2. “... Beneš totiž tvrdil, že U.S. vláda podporuje jeho plán na uzavře
ní smlouvy s SSSR, ačkoliv to vůbec nevyplývalo z protokolů o konver
zacích v Bílém domě” (s. 81).
3. Beneš “se snažil 9. dubna 1942 zastrašit anglického vyslance u své
exilové vlády Philipa Nicholse tím, že hrozil informovat britské opozič
ní strany — liberály a labouristy — o tom jak britské ministerstvo za
hraničí pokračuje ve svém ambivalentním postoji vůči Mnichovu”
(s. 69).
4. “Když totiž Jan Masaryk odporoval prosovětskému kurzu, prezi
dent Beneš pak nařídil — nepříliš taktně — aby jeho osobní lékař vyšetřil
Masarykovo duševní zdraví!” (s. 74).
5. “Britové nebyli ochotni o těchto otázkách během války vůbec dis
kutovat, což bylo velmi rozumné stanovisko. Beneš je však soustavně
přezíral, se značnou dávkou zlomyslnosti . .
(s. 70).
6. “Nejoblíbenějším řešením Churchilla zůstávala jeho strategická
alternativa, podle níž měly západní armády projít Itálií a Jugoslávií
do střední Evropy a odříznout Rudé armádě vstup do Německa” (s. 93).
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7. “A pak už nemohl žádný polsko-český odboj . . . podporovat
Churchillův plán ze severu od Karpat tak, aby se partyzáni setkali s pro
nikajícími západními armádami” (s. 62).
8. “Aby zachránil alespoň něco ze střední Evropy, odjel Churchill
ihned v říjnu 1944, tedy ihned po své diplomatické porážce z rukou
amerických generálů do Moskvy za Stalinem, aby dohodl sféry vlivu
na Balkáně” (s. 97).
9. “... Jan Masaryk se pokusil o nemožné — totiž o osvobození Pra
hy západními armádami v posledních dnech války. Z Londýna by byl
takovou věc Beneš mohl zařídit telefonickým rozhovorem, ale ze San
Franciska Jan Masaryk nedosáhl nic ani po několika depeších . .
(s. 105).
10. “Stalin začal spojence podezřívat, že západní strategie je za
mýšlena k tomu cíli, aby vyčerpala jak Německo tak Rusko a zajistila
zničení nebo oslabení obou diktatur v poválečném období. Tak tomu
opravdu bylo a podobné tajné plány vskutku existovaly. Roosevelt
o nich v roce 1943 diskutoval se svým štábem a také s Edvardem Bene
šem” (s. 67).
11. “Západní strategičtí plánovači diskutovali rovněž o problematic
kých alternativách, například na jaře 1943, když Roosevelt uvažoval
o možnosti táhnout z Berlína do Moskvy a dokonce se zeptal na Bene
šův názor v téhle věci” (s. 79).
12. “. . . vyslanec Winant byl tak neschopný a neznalý ve faktech
evropského zeměpisu . . .” (s. 99).

Nutnost hledat důkazy, pouhé obviňování nic
neznamená
Ivan Sviták

Odpovědi na Ješinovy otázky jsou obsaženy v archivu Kolumbijské
Univerzity v Novém Yorku, ve sbírce tak zvaných Smutný papers,
z nichž jsem pořídil před asi patnácti lety pětisetstránkový výtah. Kopii
čistopisu ze Smutného rukopisných záznamů jsem předal Společnosti
pro vědy a umění na kongresu v New Yorku, 17. listopadu 1974, spolu
s dalšími dokumenty obsahujícími také tehdy ještě neuveřejněné zázna
my z Benešovy cesty do Moskvy. Profesor Vratislav Bušek a doktor Ha
nuš Lexa, tehdejší tajemník SVU velmi podporovali myšlenku vydání
této jedinečné, neznámé a velmi důležité dokumentace. Proč nikdy v
SVU nevyšla, nebyla posouzena a co se s projektem stalo, na to jsem
se opakovaně a marně ptal funkcionářů SVU, k nimž patřil také Čestmír
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Ješina. V roce 1980 jsem napsal stručný úvod k této dokumentaci, jež
zatím vzrostla na circa tisíc stran, ale pokusy o vydání v českých nakla
datelstvích nebyly úspěšné, protože v knize se nesouloží. Originál ruko
pisu v anglické řeči i český překlad měl stovky odkazů na tytéž doku
menty, jež byly součástí knihy jako celku, ale mnichovský editor úvodu,
Milan Kubes, celý aparát vynechal. Zda to byla záměrná sabotáž, to ne
dovedu posoudit, ale Milan Kubes byl ze služeb Národní politiky pro
puštěn a brzy po té znemožnil vydání další mé knihy, v rozporu se zá
vaznou smlouvou s nakladatelstvím. Do té doby musí Č. Ješina hledat
důkazy v archivech, jeho obviňování nic neznamená.

Historické štúdie vydávať s vedeckým
aparátom
K záveru, že “autoritatívny Beneš . . . rozohral svoju diplomaciu
do dimenzií, ktoré už nestačil zvládnuť” som došiel nielen pri štúdiu
knihy Ivana Svitáka, ale aj vlastným štúdiom pri problematike vyhna
nia Nemcov z Československa, kde sa megalomanistické stránky Benešovej diplomacie ukázali v podstatne smutnejšom svetle, než ako ich
predstavuje Sviták.
Že Svitákova monografia bola vybavená náležitým vedeckým apará
tom viem od vydavateľa a publikovaného vyhlásenia samého autora.
Overené a z mnohých strán čerpané fakty k Ješinovým 12 bodom sa
spoľahlivo nájdu v edícii Acta Occupationis Bohemiae & Moraviae,
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943, diely I., II.,
ktoré k vydaniu pripravili Libuše Otáhalová a Milada Červinková a vy
dalo nakladateľstvo Academia v Prahe roku 1966. Vrelo doporučujem
všetkým Benešovým priaznivcom a obdivovateľom, aby si túto základ
nú edíciu dôkladne preštudovali; verím, že sa ich náhľady čoskoro
prehĺbia a možno aj zmenia.
Okrem toho o Benešovej činnosti (a exilových politikov) za vojny
vypovedajú jeho Paměti (Praha 1947), Šest let exilu a druhé světové
války (Praha 1946). Tieto Benešove diela je užitočné porovnávať s die
lami jeho blízkych spolupracovníkov, ktorí vydali tiež pamäti, ako boli
Eduard Táborský, Prokop Drtina, Ladislav Feierabend, Zdeněk Fier
linger a iní. Pamäti spolupracovníkov a najmä záznamy kancelára J.
Smutného vrhajú na diplomaciu prezidenta v mnohých stránkach
omnoho menej lichotivejšie svetlo, než sa to zračí z Benešových diel.
Zdá sa mi, že Sviták bol v mnohom k prezidentovi Benešovi zdržanli
vejší, než mu vyplývalo z analýzy faktov. Nadchádza čas, kedy povin
nosťou historika bude snaha dopátrať sa dna našej novodobej tragédie,
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našej diaspory a temna; pri týchto sondách padnú mnohé idoly. Náš
rozhľad zo súčasnej “historickej veže” nám umožňuje dovidieť ďalej
bez toho, aby sme strácali možnosť detailného štúdia, ktoré sa isto
prehlbi, až nezávislým historikom bude sprístupnený dosiaľ zabloko
vaný Benešov archív a archív londýnskej exilovej vlády. Budúci histori
ci, ktorí túto možnosťbudú mať, iba potvrdia a rozšíria naše vedomosti,
ktoré sú zatiaľ v hľadaní historickej pravdy značne obmedzované.
Osobne sa vrelo zasadzujem za to, aby historické štúdie zásadne vy
chádzali s nevyhnutným poznámkovým a odkazovým vedeckým apará
tom, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Keby sa nešetrilo papie
rom a peniazmi, Čestmír Ješina by isto nepoložil vyššie uvedené otázky
a nedochádzalo by k nedoceneniu Svitákovej významnej štúdie. Tá by
sa v druhom vydaní mala objaviť tak, ako bola pôvodne pripravená
do tlače. Tam bude aj odpoveď na Ješinových 12 otázok.
-jmk-

Dopis redakci
Eventus sequens non facit actum malum qui erat bonus,
nec bonum qui erat malus.
Následující událost nečiní špatným čin, který byl dobrý,
ani nečiní dobrým čin, který byl špatný.
Thomas Aquinus

Vzpomínka na Jana Patočku

Nepamatuji se, zda to bylo v zimě 1945 nebo v zimě 1946, kdy jsem
chodil poprvé na filosofickou fakultu na přednášky Jana Patočky o
předsokraticích, ale první dojem z něj je dosud velmi živý, z důvodů jež
jsou spíše komické než vážné. Přednášky se konaly v rohové místnosti
ve druhém patře, pozdě odpoledne a protože byla brzy tma a vypínal se
často proud, stalo se několikrát, že docent Patočka přednášel se svíč
kou, připevněnou u řečnického pultu, takže jeho tvář vystupovala pří
zračné do nabité posluchárny, kde jsme Patočkovi doslova seděli
u nohou. Jeho přednes byl mnohdy charakterizován správně jako velmi
svérázný, protože jeho pauzy a akustické osobitosti byly vskutku jedi
nečné, ale dá se také říci, že Patočka nebyl strhujícím řečníkem. Byl však
strhujícím myslitelem a jeho úvahy o Parmenidovi nad svíčkou mně
dodnes připomínají onu aktualitu předsokratiků, kterou mi poprvé
ozřejmily Patočkovy přednášky, a později Heidegger, jenž byl fascino
ván krásou fragmentů řeckého myšlení stejně jako ruinami Akropole.
Zlomky předsokratiků vyšly v českém kritickém vydání roku 1944
v redakci univerzitního profesora Karla Svobody a na vánoce roku 1944
jsem dostal knihu jako dárek. Měla na mne tehdy pronikavý vliv, snad
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proto, že aforistické průhledy do počátků filosofie měly poetický ráz a
zlomky myšlenek ponechávaly imaginaci onen prostor, který nás láká,
abychom hledali chybějící slovo v křížovce nebo dílek skládanky.
Zlomky předsokratiků zůstaly s Voltairem, Nietzschem a Hegelem mou
nejoblíbenější filosofickou knihou a dodnes o nich rád přednáším, bo
hužel bez svíčky, jež by mi ozařovala univerzitní posluchárnu v Praze
lépe než zářivky v Kalifornii. Když tedy Patočka oznámil své přednášky,
hned jsem si je zapsal a kdybych měl své staré indexy, jež opatruje spolu
s obsahem mého zabaveného bytu pražská policie, rád bych uvedl
přesnější data. Patočka vydal tyto své přednášky jako skripta, což byl
tehdy běžný způsob, jak nahrazovat neexistující učebnice a vyhnout se
zdlouhavému knižnímu vydávání. Pokud vím, vyšlo pět skript pod Pa
točkovým jménem (Přehledné dějiny filosofie, 1945, Přednášky o předsokratickéfilosofii, 1946, Sokrates, 1947, Plato, 1948, Aristoteles, 1949)
a snad totožné nebo upravené texty těchto skript byly připraveny k sou
bornému vydání jako kniha, jež však nikdy nevyšla. Stránkový obtah
sazby jsem kdysi četl, protože mi jej půjčil, někdy v roce 1950, Ivan
Dubský, s nímž jsem sdílel stůl pro asistenty v prehistorických dobách
své filosofické dráhy. Ivan Dubský mi pak měl dlouho za zlé, že jsem ho
o tyto Patočkovy přednášky připravil, a kdykoli jsme se spolu napili,
tak mi to tklivě připomínal, jenže jsem za nic nemohl. Knihu někdo
ukradl z našeho stolu, což je snad to nejlichotivější svědectví o síle Patoč
kových myšlenek v době nejtužšího stalinismu. Knihu někdo “znárod
nil” a společně s Ivanem jsme podezírali ilegální sběratele ilegálních
knih; takt brání rozvíjet tuto myšlenku konkrétněji. “Patočka” zůstal
absconditus.
V posledních Proměnách (1987/1, str. 7) je uvedeno, že “teprve náznak
liberalizace umožnil Patočkovi v roce 1958 přechod do Filosofického
ústavu ČSAV — kde však směl být zaměstnán jen jako knihovník”.
Tvrzení mohu poněkud upřesnit, protože jsem byl v létech 1955-1958
vědeckým tajemníkem Filosofického ústavu, jenž vzkvétal právě proto,
že tehdejší ředitel, profesor doktor Ladislav Rieger dával členům ústavu
naprosto volnou ruku. Tehdy mne zajímaly nejvíce dějiny filosofie,
spolupracoval jsem na vydání Hesioda, Bacona, Voltairea, Feuerbacha,
Holbacha a dalších projektech edice klasických myslitelů, vydal jsem
řadu skript a příruček ke studiu dějin filosofie a chtěl jsem zřídit v ústa
vu ediční oddělení, jež by odborně sloužilo rostoucí potřebě nakladatel
ství. Ve formulaci plánu na rok 1957, jenž byl připraven ve vzrušeném
podzimu roku 1956, se objevuje poprvé myšlenka tohoto oddělení v
souvislosti s plánem pracovních sil, jenž byl pro budoucnost ústavu vel
mi důležitý. Zatím co profesor Rieger nevěnoval těmto byrokratickým
dokumentům žádnou pozornost a byl rád, když jsem za něj přebíral
zodpovědnost za plánovací rituál, já jsem zjistil, že máme skvělou příle

150

žitost k dramatickému růstu a plánoval jsem tak co nejvyšší počty no
vých mist, zdůvodňovaných nezbytností edice filosofických klasiků.
Místa byla opravdu přidělena.
Ideálním vedoucím budoucího oddělení nebyl ovšem nikdo jiný nežli
Jan Patočka, který tehdy pracoval v Pedagogickém ústavu jako odbor
ník na edici Komenského. Nikdy se o něm v ústavu neuvažovalo jako
o možném knihovníkovi a když jsem o plánu hovořil s Ladislavem Riegerem a se třemi vedoucími tehdejších oddělení, Karlem Kosíkem, Ro
bertem Kalivodou a Erikou Kadlecovou, všichni souhlasili a profesor
Rieger asi za týden promluvil o projektu se svým bývalým univerzitním
kolegou. Patočka souhlasil, chtěl jen dokončit v Pedagogickém ústavu
svou edici Komenského, čímž se jeho nástup zdržel o několik měsíců.
Pokud se pamatuji, jediné námitky, které uplatňoval stranický výbor
vedený Irenou Dubskou, proti Patočkově přijetí, byly jeho publikace
během války. Na podzim 1956 a během roku 1957 takové výhrady už
neplatily, také proto, že Jan Patočka už byl zaměstnanec Čs. akademie
věd a šlo tedy jen o převod zaměstnance z jednoho pracoviště ČSAV
na jiné. Nepamatuji se, kdo byl prvním iniciátorem myšlenky získat
Patočku pro ústav, ale myslím, že to byl Ivan Dubský, protože se už
tehdy dobře vyznal ve fenomenologii. Vědecký tajemník mu chtěl vyjít
vstříc, když mu toho “Patočku ztratil”. Skripta jsme nenašli, ale jejich
autor nastoupil ve Filosofickém ústavu jako jediný nemarxista mezi vě
deckými pracovníky. Herakleitova dialektika, podle níž se všichni “pa
seme pod bičem nutnosti”, si tehdy zároveň zahrála s marxisty téhož
ústavu škodolibou grotesku, protože když přišel Jan Patočka, radikální
čistka odplavila asi třetinu ústavu mimo vědu. Byl jsem tehdy nasazen
na praxi v Kyjově na jižní Moravě a mohl jsem uvažovat o pravdě výro
ku Tomáše Aquinského v záhlaví, totiž že následující událost nečiní
špatným čin, který byl dobrý, ani nečiní dobrým čin, který byl špatný.
Ale neuvažoval jsem o této pravdě, jež se vztahuje také na přijetí Jana
Patočky do Filosofického ústavu, protože jsem si psal Nevědeckou
antropologii a byl jsem šťasten uprostřed moravských vinic.
Ivan Sviták
13.

března 1978, deset let po smrti Jana Patočky.
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Historická chvíle
(fejeton)

Ludvík Vaculík
Úplatný ministr odsouzen a popraven! Starý výbor čehosi vypískán!
Náčelník tajné policie potrestán za potlačování novinářské kritiky! Disku
se v továrně o vedení továrny! Coca Cola zapojena do socialistické přestav
by! Zakázané filmy puštěny! Divadla patří těm, kdo v nich hrají! Zrůdný
projekt na obrácení toku řek odvolán! Čest a svědomí opět povoleny!
Hledím na to nedůvěřivo zvědavě, jako socialista, a trochu s výsměchem,
jako Čech. Oni si zas už myslí, že jsou lepší než my. A zas právem silnější
ho! Je pravda, ta země dávno potřebovala, aby s ní někdo mocně zatřásl,
ale je to vlastně dost smutné: myšlenka, kterou pochopí úřední Rus, nebývá
už v světě nová. Viděli jsme to na kybernetice před čtyřiceti lety, později
například na džezu, a teď tedy na moskevském modelu Pražského jara
1968. A naši lidé se rozhlížejí, ptajíce se jeden druhého, co se od toho dá
čekat. — Já nečekám nic, a ani na to nehodlám čekat.
Zároveň hledím, jak naše vláda k nám zdrženlivě pouští své informace a
budí klid: u nás nic tak otřesného nevypukne. Každý stát má právo na vlast
ní cestu, pravil odvážně Biľak. A my, co jsme si pořádpřáli mít vládu nele
zoucí komusi kamsi, konečněji máme! Není to historická chvíle? Naše vlá
da je rozhodnuta stát na svém, sedět na tom a třeba i ležet, ajájsem při ní,
protože su vlastenec! A jako vlastenec vím, že nám není zapotřebí, jako
nám nikdy nebylo — přestože to říká Biľak — a ani za deset a za sto let
nebude nám zapotřebí kopírovat Sovětský svaz. Ať se cokoli v té zemi
dnešních senzací bude dít, my budeme mít právo, jak jsme je měli, jednat
ze své hlavy. Na to nepotřebujeme žádného Gorbačova; jako zas na to,
abychom ani jeho nekopírovali, nepotřebujeme Biľaka. My je vlastně oba
nepotřebujeme, buďme upřímní! A kdyby teď přišlo z Moskvy nařízenípo
volit nám svobodu, já se vzepřu. Já žádný toleranční patent podruhé ani
číst nebudu.
Přichází mi na mysl čerstvý případ Husův: Katolická církev, jež dozrála
k jeho myšlení, dozrává k úmyslu jmenovat ho svým svatým. Jako katolík
měl bych v tom vidět vítězství pravdy, charakteru a Ducha svatého. Člově
ka však musí hned napadnout, co na to poví ti mrtví na obou stranách: ‘ ‘Pá
ni se nakonec vždycky dohodnou! Měli jsme počkat a žít!” Krom etické
vady není v tom úmyslu nachumlaná i vada skoro noetická? Promítněme
si ho do reálu: dvoutisíciletá, jednobytně stále táž církev hmatá rukama
svých nyní živých, klidných údů zpátky do století patnáctého a káže cosi
svým rozčileným údům tehdy živým. Krvavě svatý zápas náhle podráží a
znicotňuje římský posel oznamující, že předmět sporu ztratil žhavost a
církvi na něm už nezáleží. — Myslím, že i Hus, nechce-li nás zklamat, musí
dnes říct: ‘‘Co mě taháte do své starosti, já už se zabývám něčím jiným!”
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Čím, mělo by církev spíše zajímat: čím zabývá se teďproti níjejí nový hod
ný svatý?
Je to výtečný problém teologický, filozofický a mravní. Mně se nelíbí, že
ho chtějí vyřešit usnesením povahy i cílů politbyráckých: svou oběť, jíž ne
přiznali včas její kus pravdy, chtějí teďještě o něj okrást! Naráz obsluhují
pravdu, která je zatím angažována o kus vpředu. Co teda s tím? — Nic,
navrhuju. Nechat věci tam, kam se jednou postavily v rozporu tak pouč
ném! Vždyťpravda o církvi a člověku, jež ze sporu vysvitla, je možná pod
statnější než pravda v té věci, o niž byl spor.
Husovo svatořečení leda škodlivěpovzbudí zas všecky bludaře a disiden
ty, co se pro svou pravdu dají raději upálit či upálí druhé, než by teda
skromně podle ní žili, bez zápisu do dějin. Jako husitovi mi napadá, že by to
býval byl fádní chlebíček, dohasnout bez plamene, jen nějakou nemocí,
stářím a únavou, bez zřetelného úspěchu a bez pronásledování a mučení též
dosti zřetelného!
Hledím s údivem do té nepřístupné země, která si s velkou inzercí otvírá
státní doly na pravdu. S inzercí, leskem a dokonce s nečekaným osobním
šarmem, na což však — doufám jako Evropan — můžou naletět jedině
Američané. A jak se ta Svatá naše stolice přebírá v našem kufru z roku
osmašedesátého, stoupá ve mně nechuť moudřejší než já a toto mi šeptá:
"Je to v pořádku! Byl to jejich kufr!” A já, starý blázen, vrtím hlavou nad
tím, proč jsem na to nepřišel už jako mladý blázen.
Vyrábět kvalitní výrobky: jak převratné a smělé! Více stejných kandi
dátů ve volbách: herdek, to je vynález! Pěstujte zeleninu u chaloupky! Sa
mostatné myšlení prý: dokdy zas? Svědomí jako nejvyšší příkaz: i proti
vaší chuti případně? — Ale my vám přejeme úspěch, jen tak dál! Čekají vás
ještě úžasnější objevy: oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní,
například. Ale cokoli ještě objevíte, nás nechte být, a to zvláště v případě,
že byste nechtěli.
Přesto si myslím, že i proti mé a Biľakově vůli trochu šutru z těch dolů
na pravdu na nás spadne. To už je zákon politické rezonance mezi velikou
a malou troubou. Něco se dít bude. Už jsem četl memorandum, jež napsal
Čestmír Císař: rozumné, uvážlivé. . . takové politické. Mají-li se i naše
poměry hnout, půjde to třeba zas od Císaře tu k Mlynářovi venku... Napa
dá mi anekdota o chudém židovi, který si postěžoval rabínovi, jak se mu
v těsné kuči zle žije. Rabín mu postupně radil, aby si do kuči vzal kozu, pak
prase a potom i krávu. Žid to udělal, ale bylo to horší a horší! Postěžoval si
tedy rabínovi, že je to už nesnesitelné, a ten mu poradil, aby ten dobytek
naráz vyvedl ven. Jak si ten ubožák volně potom vydechl!
Tím chci nakonec říct, jako socialista, že kdyby se přese všechno vyvinul
u nás nějaký další obrodný proces, budu z něho mít jisté uspokojení: jak
starý chudý žid.
(Únor 1987)
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Kritické marginálie
Výzva k historikům
Na okraj prvního svazku Přehledu dějin
Československa

Československá historiografie má
už po čtyři desetiletí velmi nesnadný
úkol. Jsou jí politicky určována nejen
témata, ale i úhel pohledu, jímž mají
být dějiny badatelsky osvětlovány a
“vysvětlovány” — zakázka se tedy
pohybuje více v ideologické než vě
decké rovině. To platí zejména tehdy,
jde-li o hodnocení jednotlivých epoch
historie; speciální studie jednotlivých
úseků a jevů mají spíše možnost těžit
z metodologického dědictví starších
škol a přinášejí často nové poznatky
a prohlubují tak naše znalosti o minu
losti. Ideologická předpojatost se pro
to odráží zejména v pracích syntetic
kých, které mají podat nejen celistvý
obraz dějinné minulosti, ale i návod
k hodnocení, výklad smyslu dosavad
ní historie, inputovaný zdůrazněním
určitých dominant. Tímto nedostat
kem trpěla například “maketa” čes
koslovenských dějin, kterou v roce
1958 sestavil kolektiv historiků péčí
historického ústavu ČSAV. Od té do
by ovšem se atmosféra, několikrát
změnila, což mělo i vliv na charakter
historiografických prací, které v tom
či onom období vznikaly či byly publi
kovány. Šedesátá léta tu jako v jiných
disciplinách přinesla jisté uvolnění,
tabuizace některých témat i autorů
nebyla uplatňována už s takovou
důsledností jako v letech padesátých,
také metodologie, terminologie a ko
munikativní funkce nových prací ne
trpěla tolik schematickým sevřením,
jako tomu bylo v desetiletí předtím.
Nejpozději však od poloviny let sedm
desátých došlo k nové reglementaci

československé historiografie, která
postihla nejen jednotlivé pracovníky
a instituce, ale znovu i badatelský
přístup. Od té doby dochází k postup
né divergenci mezi tzv. oficiální histo
riografií a těmi, kteří byli z ideologic
kých a politických důvodů zbaveni
možnosti pracovat na školách a ve vě
deckých institucích, a kteří, pokud je
jich vědecká vitalita nebyla umořena
prací v továrnách, na stavbách či v ji
ných manuelních profesích, pracují
na historických tématech ve svém
volném čase a publikují alespoň v sa
mizdatových sbornících bez onoho
politického a ideologického tlaku,
jímž trpí oficiální dějepisectví.
Ideologické odcizení předznamená
vá ovšem “oficiální” publikace i
v očích historiků pracujících v pod
mínkách svobodné vědy. Zde však se
časem vyvinul smysl pro diferenciaci
mezi vědeckou substancí a ideologic
kou ilustrací historiografické komu
nikace, takže přes různé výhrady
potkávaly se tu některé práce s živým
zájmem a porozuměním, zejména
pokud v nich věcnost převládala jasně
nad pachem ideologického kadidla.
Český a slovenský čtenář, pokud
ovšem nepatří k těm nesčetným histo
rikům z povolání, kteří mohou sledo
vat různé odborné revue či dokonce
seznamovat se s domácími pracemi
v originále, se dovídá o domácí histo
riografické tvorbě většinou zprostřed
kovaně — na tom nic nemění skuteč
nost, že exilové časopisy čas od času
přetisknou některou práci ze samizda
tových publikací; soud o současném
stavu československého dějepisectví
tím usnadněn není. Proto o to více
zaujme důkladná recenze, která se
odváží i obecně platných závěrů — či
dokonce: i návrhů.
Takovou recenzí je bezesporu člá
nek německého historika Ferdinanda
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Seibta “Summa historiae?”, který byl
otištěn v časopisu Bohemia, sv. 27, se
šit 2, 1987 na str. 360-373. Zabývá se
v něm prvním svazkem kolektivního
“Přehledu dějin Československa“,
jehož první dva díly vyšly v letech 1980
a 1982 pod hlavní redakcí Jaroslava
Purše a Miroslava Kropiláka. Sezna
muje nás s jednotlivými úseky, které
jsou tu podány od počátku až po rok
1848 celkem na 1290 stranách. I když
ne všechny epochy jsou tu zpracovány
ve vyváženém poměru a celkové pojetí
vychází z marxistického schématu
třídnosti, vzniká tu obraz, který
poskytuje vcelku slušný přehled o čes
koslovenských dějinách. Není to
ovšem vědecká příručka ve vlastním
smyslu, neboť jednotlivé výpovědi tu
nejsou doloženy příslušnými odkazy.
Vysoký náklad (30.000 výtisků) svědčí
také spíše pro obecně vzdělávací funk
ci než pro pomůcku zainteresovaným
historikům.
Recenze je však pro nás zajímavá
především v dvojím ohledu:
1. obrací se k základním pojmům,
jichž se tu používá, a vytýká jim ne
dostatečné objasnění. Tak např. se
mluví o státu bez další diferenciace
moci, která se odráží v pravomoci
instituci (např. regálií) nebo ve struk
tuře lenniho práva. Podobně jedno
stranně se používá pojmu “koloniza
ce” bez zřetele na to, že tento příliv
obyvatelstva zvenčí přinášel také po
zitivní prvky ve výstavbě země. Chybí
také jasný pojem “krize” středověké
společnosti a rovněž pojem “stavů”
by zasluhoval přesnějšího vymezení.
Ale vcelku je v Přehledu řada nových
detailních poznatků, jimiž se od pů
vodní makety pozitivně odlišuje.
2. Zejména však tu Seibt vybízí
k tomu, aby se přešlo od popisu a hod
nocení domácích jevů ke srovnání po
dobných jevů v Evropě vůbec; větší
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důraz na komparatistické aspekty by
otevřel novou šanci v poznání obec
ných historických struktur naší civili
zace. Tím by bylo možno překonávat
monokauzální pojetí a dopracovat se
komplexnějšího poznání historického
vývoje společnosti. Takové širší zamě
ření by pomohlo překonávat národněstátni dominanty našeho současného
myšleni a hodnocení a otevřelo by pří
ležitost k užší vědecké spolupráci do
minované věcným přístupem k otev
řeným problémům evropských dějin.
Zvláště tato výzva ke spolupráci na
komparatistické základně se nám zdá
být cenná — kdyby se uskutečnila ve
větší míře, než tomu bylo v minulosti,
otevřela by se možnost vyšší produk
tivity historického bádání a také větší
ho porozumění pro dějiny jiných
oblastí. Jestliže se dnes objevují ná
znaky většího pragmatismu v řešení
některých politických otázek, jež do
sud propast mezi Západem a Výcho
dem udržovaly v závratných hloub
kách, pak by bylo jistě naléhavým
úkolem také historiků, aby poznáni
společných struktur se na obou stra
nách věnovala vyšší pozornost, která
by se manifestovala i užší odbornou
spoluprací. Tato iniciativa prof. Seib
ta si proto zaslouží, aby o ní bylo
doma i za hranicemi seriozně uvažo
váno.
Karel Hrubý

Ten Years of Charter 77
(abridged version) Edited by Vilém
Prečan, Hannover 1986

Zarámována do kouzelných koláží
Jiřího Koláře, z nichž dýchá poezie
historické Prahy, vyšla koncem roku
1986 péčí Dokumentačního střediska
nezávislé československé literatury
stodesetistránková publikace o čin

nosti Charty 77 v průběhu deseti let,
které uplynuly od jejího založení. Pro
tože jejím účelem je informovat
o Chartě 77 především zahraničí, vy
chází tato zkrácená verze nejdříve
v angličtině. Nezkrácené vydání vyjde
česky i anglicky během tohoto roku.
Editorovi se podařilo i na těch málo
stránkách přinést to nejpodstatnější,
čím Charta zasáhla do života naší spo
lečnosti i do vědomí zahraničního svě
ta. V úvodní stati shrnuje Václav Ha
vel záměr, principy a význam Charty
77, vypořádává se s některými nedo
rozuměními, s nimiž se Charta setkala
a setkává, zdůrazňuje morální domi
nantu její činnosti. Havel uvádí nejen
motivy vzniku, ale především princi
py, na nichž existence a práce Charty
je postavena a vyjadřuje naději, že sejí
podařilo uvést do pohybu proces, kte
rý nezůstane beze stopy v naší společ
nosti ani tehdy, kdyby se režimu po
dařilo její existenci násilně potlačit.
H. G. Skilling pak sleduje ohlas
Charty 77 ve světě i doma, zmiňuje,
jaké postoje k ní zaujaly politické i
kulturní kruhy na Západě i jak se bě
hem první dekády profilovala i zdánli
vě nezúčastněnému občanu doma
v Československu. Podařilo sejí nejen
obrátit pozornost občanských kruhů
k záměrnému a brutálnímu porušová
ní občanských a lidských práv, k je
jichž dodržování se režim svými záko
ny i mezinárodně platnými prohlá
šeními zavázal, ale navíc: podařilo se
ukázat na nepostradatelnou morální
dimenzi života i v podmínkách hrubé
diskriminace a persekuce. Charta se
stala nejen významným fenoménem
života v Československu, ale i závaž
ným tématem diskusí v Organizaci
spojených národů, na helsinských
fórech, v privátních i vládních diplo
matických rozhovorech, je diskutová
na v politických a kulturních organi

zacích a hnutích, její činnost je studo
vána, analyzována, komentována.
Mnohým Čechům a Slovákům doma i
v exilu vrátila pocit hrdosti a stala se
spojnicí mezi demokratickými a hu
manistickými tradicemi minulosti,
nadějemi dneška a perspektivami
zítřka.
Detailní přehled práce Charty 77,
zejména jejích dokumentů, připravil
velmi pečlivě Vilém Prečan. Doku
menty jsou řazeny podle data vydání,
stručně je uveden jejich charakter, ko
mu byly adresovány a jejich stručný
obsah. Čtenáři se tu dostává velmi
zhuštěně přehled stanovisek Charty
k jevům, strukturám i událostem do
mácím i světovým. Při vší úspornosti,
s jakou Prečan dokumenty prezentu
je, zaplňuje tento seznam plných 40
stránek (na 350 dokumentů!), což
svědčí nejen o pracovní intenzitě, ale i
intelektuální a mravní zralosti těch,
kdož dokumenty připravují. Deklara
cí Charty 77 z 1. ledna 1977, která
vytyčila program a zásady jejího úsilí,
je tato část zakončena. V závěru pak je
podána malá biografie dosavadních
mluvčích Charty.
Není pochyby, že tato publikace je
cennou informativní pomůckou
všem, kdo se o práci Charty 77 ať ze
studijních, mravních, politických či
jiných důvodů zajímají.
Karel Hrubý

Nad knížkou B. Komárkové
o lidských právech
Na knižním trhu se před časem ob
jevilo jméno nového nakladatelství
české literatury CRAMERIUS (Cu
rych), které zřejmě navazuje na dlou
holetou práci curyšské KONFRON
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TACE, od níž převzalo i řadu rukopi
sů, jejichž vydání ohlašuje na nejbližší
dobu. Jsou mezi nimi 3.—5. díl E. Tá
borského “Prezidentův sekretář vy
povídá”, “Československé dějiny do
roku 1948” (O. Odložilík a J. Tesař) a
po roce 1948 (Zd. Kryštůfek), J. Kru
pičky “Dopis z Ruska”, J. Kučika
“Hořké povídky” a S. Dědinové
“Kde umírala zvířata”. Zatím nabízí
několik humoristických titulů (Jaro
slava Drábka st. “Oženil jsem se krá
lovnou” a Josefa Němečka “Černí ba
roni po deseti letech”) a historizujících
próz (Nikolaj Terlecký: Don Kichot
ze Sodomy a Klabund: Lukrecia Borgia) aj.
Zcela mimořádnou pozornost v
tomto pestrém a spíše zábavně orien
tovaném vydavatelském programu si
však zaslouží stopadesátistránková
knížka prof. Boženy Komárkové
z Brna “Původ a význam lidských
práv”, která tu vyšla na podzim 1986.
Autorka připravovala knihu už v prv
ních letech po válce, kterou přežila
v nacistickém koncentračním táboře.
Zážitek bezprecedenčního bezpráví,
jemuž byli vězni nacismu vystaveni —
a brzy poté i zkušenost s novou despocií stalinského režimu jí daly podnět
k zamyšlení nad otázkou, zda lidská
práva jsou jen přechodným produk
tem jedné historické epochy či trva
lým statkem celé naší civilizace, za
kterou jsme odpovědni. Kniha ovšem
nemohla v dnešním Československu
vyjít, o to významnější je její vydání
v zahraničí.
Nejhlubší důvod pro lidská práva
shledává autorka v úsilí po svobodě
svědomí, jež popřít nemá právo žádná
instituce. Neboť tam, kde tato práva
mizí, kde jsou mocenskými instituce
mi potlačena, tam mizí i všecka lidská
důstojnost. Zkušenost se sovětským
mocenským systémem po roce 1948 jí
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dala nový impuls k tomu, aby význam
lidských práv znovu osvětlila, aby
mobilizovala k jejich obraně, a tím
k renezanci lidské důstojnosti i v po
měrech, kde je lidská svoboda potla
čována, kde stát korumpuje a mani
puluje občany, kde hrubá ideologie
se snaží popřít transcendentní dimen
ze života. Prof. J. M. Lochman napsal
v předmluvě slova, která plně vystihu
jí závažnost této knihy:
“Komárková ohledává kořeny a
základy myšlenky lidských práv.
Nalézá je v biblickém, především re
formačním dědictví, v odkazu stoic
kého myšlení, v přirozeně-právních
úvahách osvícenského typu. Ne
všechny ty podněty jsou stejně nosné,
a je tedy úkolem filosofa diferencovat.
Soustředěnými rozbory rozlišuje
autorka dvojí tradici v novodobém
humanismu. S zřejmou sympatií nám
přibližuje ty, kdo zakládali nezadatel
ná lidská práva v ‘nadsociálni odpo
vědnosti’ člověka odpovědného
autoritě vyšší než příroda a společnost,
autoritě, ‘jež není z tohoto světa’,
avšak platí pro tento svět právem, jež
žádná pozemská instituce nemůže
zmanipulovat: zdroj vpravdě nezada
telných lidských práv. Nalézá je pře
devším v anglosaském myšlení, v jeho
obhajobě odpovědné svobody lidské
osobnosti (John Milton, John Locke,
John St. Mill), tak jak vedlo k formu
laci Deklarace lidských práv v severní
Americe, zvlášť příkladně ve Virginii
1776. Kriticky posuzuje naproti tomu
hlavní proudy myšlení na kontinentě:
Rousseau, Hegel, Comte, Marx tíhli
— z rozličných důvodů — k zabsolutnění kolektivních veličin: obecné
vůle, státu, zbožnělého práva lidstva
— s tragickými důsledky pro miliony
lidí v oblasti totalitních systémů.
Kant a Masaryk jsou tu na konti
nentě světlé výjimky, myslitelé, na něž

se lze nadále orientovat. Zvláště Ma
saryk, filosof demokracie, zdůvodně
né ve jménu ježíšovského lidství ‘pod
zorným úhlem věčnosti’, zůstává pro
ty, kdo hledají věrohodné zdůvodnění
nezadatelných lidských práv, směro
datný. V jeho duchu, teologicky pro
hloubeně a z osobní zkušenosti zdů
vodněně, formuluje Božena Komár
ková své osobní krédo: ‘Lidská práva
a jejich zdroj v odpovědné svobodě se
podmiňují navzájem. Jejich nejhlub
ším zdrojem je poslušnost božího zá
kona, vyjádřená zdrcujícím parado
xem kříže. Dobrovolná oběť je nejvyšším aktem svobody v situaci, kdy
nestačí žádný účelově zaměřený čin a
žádné přesvědčující slovo. V ní je
zdroj ke stálé obnově lidské důstoj
nosti a práv, která nejsou určena k pa
nování, ale k službě.’
Toto je kniha z jednoho kusu: hlu
boce věrohodná identitou myšlenky a
životního postoje. Těm z nás, jimž
bylo dáno v jistý čas života být s Bože
nou Komárkovou v osobním stykuje
toto dílo zvláště blízké: rozeznávají
v něm na každé stránce pokorné, ale
výrazné, osobní, ale k druhým soli
dárně otevřené, typické svědectví
“naší paní profesorky”. Avšak i všem
těm, kdo se s ní setkávají v této tištěné
formě poprvé, se tato kniha může stát
vpravdě ‘útěchou z filosofie’: naděj
ným znamením, že pod hladinou
‘mrtvého moře’ soudobé české filo
sofie a kultury, nadále proudí životo
dárný proud podstatných myšlenek, z
nichž lze i uprostřed společenské či
osobní tísně vzpřímeně a svobodně
žít.”
Recenzent by sotva mohl k tomu
přidat něco podstatného. Je to kniha,
která volá k zastavení a k zamyšlení
každého, kdo byl konfrontován
s ohrožením lidských práv a lidské
důstojnosti — což bylo v posledním

půlstoletí údělem také většiny Čechů
a Slováků . . .
-kh-

Polská revoluce očima
anglického historika
Timothy Garton Ash. The Polish
Revolution: Solidarity. New York,
Vintage Books, 1985.
Záměrem T. G. Ashe je předložit
v této knize “smysluplný výklad nej
paradoxnější evropské revoluce, která
se začala v Leninových loděnicích.”
Proplétají se zde tři různé aspekty:
záznam historikův o vzestupu a pádu
Solidarity se prolíná se zprávou oči
tého svědka a s rozborem polských
událostí z raných let osmdesátých.
Ve výtečné první kapitole knihy
Ash vysvětluje, proč to bylo Polsko,
proč to byli dělníci a proč to bylo
v roce 1980. Snaha o zavedení komu
nismu v Polsku je tak obtížná, že ni
kdo menší než Josef Stalin ji přirovnal
k pokusům o osedlání krávy. Komu
nistická nadvláda nad tímto paliča
tým a katolickým národem a kata
strofální řízení ekonomiky vedlo je
nom k mlčenlivému spojenectví mla
dých dělníků s katolickou církví, tedy
k situaci, kterou Ash považuje za “je
dinečnou ve východní Evropě”. Stejně
jedinečný byl podle něho i “způsob,
jímž církev a nekomunističtí intelek
tuálové dokázali udržet naživu auto
nomní kolektivní paměť Poláků —
národní povědomí — navzdory úsilí
strany o jeho destrukci”. V roce 1980
základním konfliktem v Polsku byl
spor mezi společností a vládou.
Na jedné straně spoleczenstwo, na
druhé wladza.
Velice živě, někdy dokonce formou
deníku, popisuje Ash osmnáctidenní
stávku v Leninových loděnicích a his
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torickou dohodu, která vedla k zalo
žení prvních nezávislých odborů ve
východním bloku. Od září 1980 až
do března 1981 rostla Solidarita ne
obyčejně rychle. Její vedení se v té
době snažilo o modus vivendi se stra
nou a státem na základě dohody,
kterou vláda podepsala. Během této
doby však také došlo ke ětyřem vel
kým konfrontacím. Soud, který se
pokusil jednostranně změnit stanovy
Solidarity tak, aby v nich byla uznána
vedoucí role strany nejen ve státě, ale
ve společnosti, od své snahy nakonec
upustil. Aféra kolem Jana Narozniaka se vyřešila, když policie mladého
aktivistu propustila, ale bylo k tomu
třeba několika za sebou následujících
stávek. V souvislosti s tímto sporem se
varovně a jako hrozba projevila po
tenciální síla tajné policie a jejích
pánů. Výměna názorů o volných
sobotách a krize vyvolaná policejní
brutalitou a provokacemi v Bydgošči
kvůli založení vesnické Solidarity
byly vyřešeny rozpačitým kompromi
sem. Tyto rozepře dokázaly, že stra
ničtí funkcionáři na nejvyšší úrovni,
podporovaní Moskvou, nebyli při
praveni podřídit se kompromisu a že
daleko spíš byli připraveni k boji, ať
to bude stát cokoliv. A pro ty, kdo byli
ve straně ochotni kompromis při
jmout, bylo obtížné zbavit se hluboce
zakořeněných diktátorských mravů.
Poté, co se Solidarita rozhodla
uzavřít s vedením státu a strany kom
promis a odvolat generální stávku při
pravovanou na 31. březen 1981, nikdy
se jí už nepodařilo mobilizovat masy
tak jako předtím. Od dubna do čer
vence 1981 prošla Solidarita obdobím
sebekritiky, které poskytlo straně
jakýsi oddech a šanci vnitřní obnovy.
Avšak “horizontální hnutí” uvnitř
strany stejně jako pokus o vnitřní
demokratizaci v podobě svobodných
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voleb do stranických funkcí byly po
raženy díky mocenským zájmům
funkcionářů, strachu a přímému
sovětskému nátlaku. “Přes to, jak
to vypadalo na povrchu,” pozname
nává Ash, “sjezd strany byl bodem
obratu, v němž strana prostě obrat
neučinila.” Od července 1981 jak stra
na a vláda tak Solidarita zaujaly sta
noviska, která kompromis učinila
nepravděpodobným ba téměř nemož
ným. Jaruzelski a jeho kohorta pře
nesli svou pozornost na možnost
vojenského řešení a oficiální politika
Solidarity překročila rámec dohody
ze srpna 1980. Odpovídaje na tlak
zdola požadoval národní výbor Soli
darity explicitně podíl na moci, pokud
jde o sociální a ekonomická rozhod
nutí včetně požadavku demokratic
kých voleb do místních zastupitel
ských orgánů. Podle Ashe bylo obdo
bí od října do prosince 1981 obdobím
“úspěchu v neúspěchu pro režim a
neúspěchu v úspěchu pro Solidaritu”.
Za kouřovou clonou vyjednávání při
pravoval Jaruzelski puč. Solidarita se
naopak na puč nepřipravila. Dala se
ukolébat mýtem o vlastenecké armádě
a o spontánní generální stávce a nadto
byla oslabena i tím, že její obdivuhod
ná vnitřní disciplina polevila. Generál
Jaruzelski vyhlásil “válečný stav” 13.
prosince 1981 a polská armáda obsa
dila své vlastní území. Ash doplňuje
svůj výčet v dodatku, který jde až
do roku 1984.
Timothy Garton Ash je svou profe
sí historik a přes to právě výčet histo
rika je v knize nejméně úspěšný. Re
portáže očitého svědka i rozbory, kte
ré jsou do textu vloženy, zdržují tok
vyprávění. Tento nedostatek je jen
zčásti odstraněn přidanou chronolo
gií. Také Ashův styl místy ohrožuje
srozumitelnost textu stejně jako jeho
nešťastný sklon referovat o vyjedná

váních krok za krokem, ne však o je Polsku. Ash vzpomíná na scénu, která
jich výsledcích. Tak například po dva se před ním otevřela, když osmnácté
ceti stranách věnovaných detailnímu ho dne stávky dorazil na místo:
“Co vás udeří nejdřív, jsou pachy:
popisu toho, jak bylo jednáno o
Gdaňských dohodách, Ash neuvádí čmoud tabáku a sníh, který se roz
žádné shrnutí. Text dohod jako doda pouští na borovém dřevě, zelná polév
tek ke knize by byl jistě užitečný. ka a šest set selských noh, to všechno
Jiným příkladem je obsah tak zvané se míchá dohromady s posledními
Varšavské dohody — kompromisu, zbytky kadidla z ranní mše. Ve velkém
k němuž došlo, když Solidarita v břez sálu dominuje oltář, který stojí vpředu
nu 1981 zrušila celonárodní stávku — uprostřed jeviště, kde po třicet let stá
přestože se k ní autor odvolává na čty vala Leninova busta. Za oltářem je
řech různých místech věcného rejstří těžký hnědý závěs, vyzdobený pape
ku. Já sama jsem ji nikde nenašla. žovým obrazem na žluté a bílé papež
Je možné, že podobné vynechávky ské vlajce a černou čenstochovskou
jsou důsledkem chvatného psaní Madonnu na bělorudé vlajce národní.
(původní text byl publikován v roce Mezi nimi stojí skoro dva metry vyso
1983 a vydání z roku 1985 má jenom ký lepenkový model gdaňského pa
dodatek). Ať už je to jak chce, právě mátníku . . . Vedle oltáře pokrytého
tyto chyby brání tomu, aby se tato květinami vánoční stromek i s třásně
jinak vynikající kniha stala autori mi a svíčkami... Kdyžjsem vklouznul
tativním textem o vzestupu a pádu za závěs, naskytl se mi pohled ještě
Solidarity. Může tedy být jen textem zvláštnější. Za scénou pospávají lidé,
zabalení do dek a kolem nich pozů
doplňujícím.
Svědectví očitého svědka, které se statky po té poslední aparátnické
mísí s výčtem historikovým, obohacu slavnosti, která se odbyla ještě před
je vyprávění, protože používá smysly potopou ... “Šťastný nový rok” pro
a dotýká se našeho srdce. Místy je Ash hlašuje jeden potrhaný plakát a jiný
s to dokázat, že čtenář spíš cítí než “Uskutečníme cíle VIII. sjezdu stra
myslí.
ny!” Zdá se, že stávkující s chutí po
Jedním z nejdojímavějších aspektů dupali zvláště ten poslední. A tady je
knihy jsou popisy “tajemné, naivní konečně i Lenin — odstrčený ke stěně
a houževnaté kultury” polského ven a s nosem z papírmaše zabořeným do
kova, jež byla zdrojem vesnické Soli stěny.”
darity. Ash popisuje interiér selské
Ash má rovněž dobrý postřeh pro
chalupy, kde zakoupili rozhlasový dojemné lidské drobnosti, které cha
přijímač za to, co dostali za upletené rakterizují absurditu i vznešenost
košíky, jen aby mohli být informová života v tehdejším Polsku. Vypráví,
ni. “Tady stojí na viklavém stole: kro jak Zbigniew Bujak, předseda Solida
mě elektrického světla a dřevěných rity ve varšavském kraji se dostal
hodin na stěně, které ukazují neustále do styku s disidentským hnutím. Ko
za pět minut tři čtvrtě na osm, je rádio lem vánoc obcházejí po celém Polsku
jediným předmětem v místnosti, který místní kněží jednotlivé domy, aby je
by zde před sto lety nebyl.” Venkov vykropili svěcenou vodou a na dveře
ská Solidarita se zrodila z takových věrných u víře napsali křídou iniciály
obsazovacích stávek, jako byla ta, jíž tří králů — Kašpara, Melichara a
byl Ash svědkem v jihovýchodním Baltazara — a nový letopočet. Podle
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ladění řeči se zdálo, že jeden z nich
může být ve styku s opozicí. Bujak za
ním přišel a řekl: “Otče, chtěl bych se
vyzpovídat. Myslím si, že jste ve styku
s . . . KOR.” Kněž vytáhl svazek sa
mizdatů zpod sutany a později zpro
středkoval pro mladého muže i spoje
ní. “Bujakův příběh,” dodává Ash, “se
svou nádhernou směsí starobylého a
moderního, K+M+B a KOR, Tří králů
a výboru na obranu dělníků, církve a
opozice je podobenstvím poválečného
Polska. Kde jinde by se to mohlo stát?”
I popis obřadů na paměť těch, kdož
padli v Gdaňsku v prosinci 1970,
obsahuje fantastické a neuvěřitelné
věci. Stopadesát tisíc lidi přijelo z celé
ho Polska. Nad jejich hlavami se tyčil
neobyčejný památník: tři stříbrné
kříže vysoké přes třicet metrů, na je
jich vrcholu tři kotvy, na památku
dělnických povstání v letech 1956,
1970 a 1980, a u země ostrý kovový
reliéf zobrazující povstání utlačova
ných dělníků a jejich triumfální po
chod pod praporem Solidarity. Za pa
mátníkem betonová stěna, v jejím
středu černá deska se slovy polského
papeže a napravo od ní dva řádky
bronzových písmen: Žalm dvacátý
devátý v překladu Czeslawa Milosze.
Lech Walesa — vedle něho hlava státu,
admirál, generál, místní tajemník
strany a předseda krajského výboru —
zapaluje obrovskou pochodní věčný
plamen na úpatí monumentu. Stra
ničtí vedoucí pak stojí s hlavami napůl
sklopenými a s výrazem mírných roz
paků v obličejích, když kardinál Ma
charski slouží slavnostní mši. “Divák
se snažil představit,” podotýká Ash,
“podobný památník v Budapešti,
věnovaný obětem roku 1956 nebo
v Moskvě obětem stalinismu.”
Celonárodní sjezd Solidarity,
který se konal v září 1981, poskytuje
autorovi znovu příležitost, aby použil
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svého pozoruhodného pozorovacího
talentu a popsal demokratické nadše
ní plné energie, které bylo v hnutí
patrno. “. .. bylo to vlastenecké shro
máždění, jakýsi alternativní parla
ment, který nemá precedentu v sovět
ském bloku, národní shromáždění —
a ne jenom třetího stavu. A pochopi
telně jako politický symbol bylo toto
Polské národní shromáždění vynika
jící.” Walesa znovu zanotoval “Ještě
Polsko nezhynulo ...” a “Bože, který
chráníš Polsko . . .’’Jediná příležitost
se nevynechala, aby se ukázalo, že
tady byli ti praví hrdinové velké tradi
ce polských ideálů a toho druhého,
skutečného lidového Polska. Byli zde
vítáni všichni — vedoucí poznaňských
dělníků z června 1956, poslední gene
rál armády maršála Pilsudského,
lékař, který se jako mladík zúčastnil
povstání varšavského ghetta, zástupci
všech těch, kteří se připojili k občan
skému hnutí za národní obrození,
stejně jako zahraniční návštěvníci
včetně reprezentanta britských odbo
rů L. Murraye, který když pečlivě
vysvětlil, jak musí britští dělníci usta
vičně bojovat za svá práva, poučil
polské delegáty, že nemají požadovat
to, co jim vláda nemůže dát. Sjezd se
řídil procedurálními pravidly, která
byla tak demokratická, že to často vy
padalo až jako parodie. Kterýkoliv
delegát mohl kdykoliv zasáhnout
do debaty. Čtyři kandidáti na vedení
národní komise nejdříve přednesli
připravené projevy, pak se museli
podrobit půlhodině dotazů z pléna a
nakonec byli pozváni na jeviště, kde si
kladli vzájemně otázky.
Tyto popisy zde slouží širší funkci
než jen obohacení podávaného výčtu
o dramatické a lidské prvky a humor.
Odhalují Ashovu koncepci historie,
která jde za bombast velkých mužů a
idejí a která se soustřeďuje na základ

ní lidský prvek. Ash nám připomíná,
že historie se vytváří také smyslem pro
to, co je dobré a špatné, nadějemi,
strádáním a touhami, které jsou cha
rakteristické pro každodenní život
obyčejných mužů a žen.
Nevýstižnější částí knihyje kapitola
věnovaná analýze podstaty revoluce a
reakce na ni. Stručná odpověď na
otázku, zda se může změnit politický
systém ve státě patřícím do sovětské
ho impéria tím. že se bude společnost
sama organizovat a vyvine tlak zdola,
aniž by použila násilí, je negativní.
Vezmeme-li však v úvahu delší per
spektivu, pak už odpověď není tak
jednoznačná. To, co zůstalo ze změn,
které Solidarita vybojovala, má revo
luční dopad. Kromě onoho jediného a
jedinečného faktu, že Solidarita vůbec
existovala, k nejfundamentálnější
změně došlo v oblasti vědomí. Solida
rita začala “revoluci duše”. Jak napsal
básník Stanislaw Baranczak, bylo to
jako by se po letech strávených pod
vodou vynořili nad hladinu a mohli
zase dýchat. Celá generace mladých
dělníků zažila demokracii. Po šest
náct měsíců Poláci skoncovali se lha
ním a se schizofrenním způsobem ži
vota, na němž je vybudován každý
sovětský systém. To je obrovský psy
chologický a etický zisk. “V Polsku
dnes každé školou povinné dítě ví,”
poznamenává Ash, “že se narodilo
s jistými nezcizitelnými právy, která
jsou mu dnes upřena.” Společnost
pokračuje ve své sebeorganizaci, která
je opozicí vůči straně a vládě, jež
selhaly, a která jimi nadto pohrdá.
V Polsku dnes existuje občanská spo
lečnost, jejíž hodnoty, cíle a symboly
jsou jasně artikulovány.
Ash odmítá ty, kdož prohlašují, že
Solidarita neuspěla, protože to bylo
nemožné od samého počátku, nebo že
zašla či nezašla příliš daleko. Proti

prvnímu tvrzení argumentuje, že zde
byla rozumná naděje, že by mohlo
dojít k institucionalizovanému kom
promisu, a že to, co jednotliví aktéři
udělali, nebylo zcela pro výsledek
irrelevantní. “Že se experiment nepo
daří,” říká Ash, “bylo od počátku
pravděpodobné, ale nebylo to neod
vratné.” Předpokladem druhého
tvrzení je přesvědčeni, že vedení
Solidarity se spiklo, aby svrhlo komu
nistický režim, takže v prosinci 1981
Polsko pokleslo v chaos a anarchii,
za něž byla Solidarita odpovědná, a
že takové svržení režimu by nutně
vedlo k sovětské invazi. Ash dokazu
je, že první dva body nejsou pravdivé,
takže zbývá jen třetí domněnka.
Zintenzivňující se radikalizace a dife
renciace Solidarity usnadnila vojen
ský puč a poskytla také jeho ospra
vedlnění. Ash argumentuje, že “chao
tická desperace Solidarity byla vlast
ně záměrem a výsledkem strategie re
žimu: oslabit a rozdělit revoluční
hnutí, zeslabit jeho lidovou podporu
a pak je silou rozdrtit." Z těch, kdož
zastávají stanovisko třetí, že totiž So
lidarita měla zajít mnohem dál, Ash
má porozuměni pouze pro ty členy
Solidarity, kteří se domnívají, že se
mělo vjistých bodech užít jiné taktiky,
a je znechucen nezodpovědnými
názory těch na levici i na pravici, kdož
považovali prolévání polské a sovět
ské krve za lepší řešení.
Jedna kapitola Polské revoluce je
věnována rozboru ohlasu, který Soli
darita měla na Západě. Polské hnutí
bylo nepříjemným překvapením pro
celé spektrum evropského veřejného
mínění — pro levici, pravici i pro střed.
Levice byla znepokojena příklonem
polských dělníků k oné baště reakce,
církvi katolické, a jejich nacionalis
mem. Kromě toho, přestože je zde
dostatek důkazů o tom, že komunis
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mus byl zaveden v Polsku násilím a že
se i násilím udržuje, nebyla levice s to
se zbavit mýtu o tom, že ruská revolu
ce přece jen byla v podstatě dobrá.
Pravice naopak nebyla s to podporo
vat dělnickou revoluci zejména proto,
že nezavrhla některé socialistické cíle.
Pozice středu je pro Ashe reprezento
vána Západním Německem. Aby
chom porozuměli západoněmecké
reakci na Solidaritu, je třeba vzít
v úvahu, jak ohromně investovali
liberální a sociálně demokratičtí
Němci do své Ostpolitik. Architekti
této politiky se však zapomněli zeptat,
komu se vlastně pomáhá. To, co dělá
politiku demokratickou, je respekt
vůči přání většiny v dané zemi. Tento
bod byl v německé teologii détente
naprosto nepochopen. “Pokud je toto
nejasné," píše Ash, “to, co začalo jako
demokratická zahraniční politika
v nejplnějším slova smyslu, se zvrátilo
ve svůj protiklad: v politiku, která
podporuje diktaturu.”
Období Solidarity představovalo
taky zmeškanou příležitost pro míro
vé hnutí na Západě. Primární příči
nou polské revoluce i jejího pádu byl
ekonomický kolaps, vedoucí síly
Západu však nedokázaly mít tolik
politické imaginace, aby použily eko
nomických prostředků, které měly
k dispozici, aby tak dosáhly politic
kých cílů. S výjimkou britského hnutí
za evropské nukleární odzbrojení
END, mírové hnutí na Západě nevi
dělo mezi svým úsilím a Solidaritou
žádné pojítko. Solidarita se schválně
vyhýbala otázkám obrany a zahra
niční politiky, protože si dobře pama
tovala lekci maďarskou a českoslo
venskou, že totiž neexistuje šance
na úspěch, jsou-li ohroženy sovětské
životně důležité zájmy. Byla hnutím
nanejvýš pokojným, které se výslovně
zřeklo na cestě k dosažení svých cílů
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násilí, ale při tom bylo ochotno být
objektem násilí, aby se získalo více
svobod; nebylo to však hnutí mírové.
Solidarita odmítla dichotomickou
volbu mezi “rudým a mrtvým”, s níž
komunističtí vládci po víc než třicet
pět let vydírali pod takovými hesly
jako je raison ďétat. Mírové hnutí
Západu nepochopilo, že politické
svobody jsou nezbytnou podmínkou
míru, nepodpořilo Solidaritu a tak
přišlo o příležitost posílit svou věc.
Ashova analýza je místy neucelená;
místo aby předložila souvislý argu
ment, skáče od jednoho k druhému.
Přesto vysvětlující kapitoly a komen
táře rozhozené v dalším textu patří
k nejpronikavějším pasážím knihy.
Analýza sama pak umísťuje polské
události z raných osmdesátých let do
kontextu evropského a světového
vývoje. Tyto pasáže dodávají hloubku
a perspektivu jak vidění historika tak
zprávě očitého svědka. Představují
také cennou lekci levici, pravici a stře
du světového veřejného mínění stejně
jako západním vládám a mírovému
hnutí. Bohužel ti, kdo by se měli nejvíc
poučit, budou asi knihu číst nejméně.
Kniha jako celek není tak dobrá
jako její jednotlivé části jen proto, že
jednotlivé oddíly nejsou dostatečně
skloubeny v celek. Fakta, důvody a
pozorování, i když jsou samy o sobě
zajímavé a oprávněné, zůstávají
jakoby nestráveny, protože nejsou
shrnuty do syntetického celku. Dalo
by se říct, že autorovi, když píše o his
torii tak nedávné, chybí určitý odstup.
Autor sám si je těchto nedostatků
vědom a brání se proti ztřeštěnosti,
s níž kráčí “přes živou sopku současné
historie”, když píše: “Nebyl bych se o
toto pokusil . . . kdyby bylo pravdě
podobné, že tak jako ve Velké Británii
nebo v Americe se všechno, co je v ofi
ciálních dokumentech, dostane v do

hledné budoucnosti na světlo. Avšak
uvolnění těchto dokumentů (pokud
vůbec existují) je asi tak pravděpo
dobné, jako restaurace monarchie ve
Varšavě nebo v Moskvě . .
Přínos knihy zdaleka vyvažuje její
nedostatky. Díky Ashovu vnímavé
mu, inteligentnímu pozorování z prv
ní ruky kniha poslouží jako cenný
původní pramen budoucím histori
kům. Výčet autorův je výmluvný a
přitom dojímavý, je v něm poselství
naděje pro všechny, kdo mají zájem
o Polsko, o východní Evropu a o zá
pas lidského ducha. Poslední slova
autorova zůstávají v paměti a dodá
vají odvahy: “Ústředním paradoxem
Polska po revoluci byla právě ta pro
past mezi cíli Poláků a jejich subjek
tivní situací; mezi jejich Sein a Be
wusstsein. mezi jejich podmínkami a
jejich duchem. V roce 1984 bylo Pol
sko totalitním státem, kde bylo naří
zeno číst Nineteen Eighty-Four v kostelích. Byla to země, kde od srpna
1980 všechno bylo mnohem horší a
mnohem lepší. Poláci byli svobodným
lidem v nesvobodné zemi. Lidem bez
Solidarity, ale ne bez solidarity. A
jejich naděje přetrvává.”
Mary Hrabik Samal

Monografia o T. G.
Masarykovi a slovenské
problémy
Z historickej perspektívy sa javí
prvá Československá republika ako
optimálny štát, ktorý zatiaľ Česi a
Slováci vybudovali. Historický vývin
pred vznikom ČSR, ale aj po jej záni
ku ukázal, že štát parlamentnej de
mokracie, akým prvá republika bola,

najlepšie vyhovoval mentalite, tradí
cii a potrebám Čechov, Slovákov a
menšín, ktoré na území Českosloven
ska žili. Možno to tvrdiť aj napriek
tomu, že prvá republika mala mnoho
nevyriešených nacionálnych a sociál
nych otázok, bolo v nej mnoho kon
fliktov, avšak mala v sebe dispozíciu
kontraverzie prekonávať. Bolo jej
určené iba dvadsať rokov života. A
za taký krátky čas sa nedajú riešiť
zložité otázky, ktoré sa nahromadili
za celé desaťročia, či stáročia pred
chádzajúceho vývoja.
Návraty k histórii prvej ČSR majú
v historiografii osobitný význam.
Odkrývajú mechanizmus parlament
nej demokracie, analyzujú situáciu,
v ktorej mocenský mechanizmus štátu
úspešne fungoval a presadzoval sa
na prospech harmonického riešenia
disonančných prúdov. A samozrejme,
každý takýto návrat je nemyslitelný
bez štúdia a hodnotenia funkcie a čin
nosti prezidenta-Osloboditeľa Tomá
ša Garriguea Masaryka. Nie je to tvo
renie legendy, či nadhodnocovanie
životného zástoja prvého prezidenta
ČSR v dejinách Čechov a Slovákov.
Je to pripomínanie základnej kon
cepcie štátu, ktorú Masaryk predsta
voval svojim štátnickým, filozofickým
a humanistickým dielom, takže sa štát
a prezident stali synonymami a “Ma
sarykova republika” je dnes stabilný,
presne identifikovatelný historický
pojem.
Niet div, že osobnost’T. G. Masary
ka sa živo premietla do historického
vývinu novodobého Československa,
že sa táto všestranná persóna stala
vari najväčším jablkom sváru až do
dnes. Masarykovská literatúra je tak
obsiahla, ako ani o jednej historickej
osobnosti našich dejín. Pripomeňme,
že posledný masarykovský zborník
z roku 1980, nazvaný Masaryk a naša
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súčastnosť, ktorý vyšiel ako samizdat
v Prahe, obsahuje takmer 60 strán
bibliografie o T. G. Masarykovi, aj to
iba od roku 1935. Celková masary
kovská bibliografia by dnes obsiahla
vyše jednoho tisíca titulov monogra
fií, výberov, štúdií a hodnotiacich
článkov, nehovoriac o podstatne
väčšom množstve novinových člán
kov.
O Masarykovi a jeho diele vy
chádzajú stále nové knihy. Posledná
tohto druhu je monografia Jaroslava
Pecháčka, ktorú na jeseň 1984 vydalo
České slovo v Mníchove pod titulom:
Masaryk — Beneš — Hrad. Osu 180
stránkovej monografie tvorí zbierka
asi 20 listov, ktoré Masaryk zväčša
v rokoch 1926 až 1933 adresoval
dr. Edvardovi Benešovi. Tieto listy
Beneš v lete 1939 odovzdal do opatery
československému konzulovi v Pittsburgu Jánovi Papánkovi. U neho
zostali a roku 1980 Papánek poveril
Jana Pecháčka ich spracovaním. Tak
vznikla monografia, ktorá rozšírila
edíciu Masarykových listov.
Listy z Pecháčkovej monografie sú
— takpovediac — záverečnými v bo
hatej korešpondencii Masaryk-Beneš.
Mal som možnosť študovať začiatok
tejto korešpondencie z časov, keď za
T. G. Masarykem dr. Beneš emigro
val do zahraničia a dostával od Masa
ryka podnety a smernice pre akcie
zahraničného odboja. Časť z nich sa
týkala aj Milana Rastislava Štefánika
a pomohla aj z tejto stránky k doplne
niu obrazu slovenského národného
hrdinu. Išlo o desiatky listov, z kto
rých sa dá rekonštruovať vnútorná
štruktúra oslobodzovacej akcie, jej
impulzy a identifikovať hlavní činite
lia.
Je pozoruhodné, že toto prvé ob
dobie stykov Masaryk-Beneš zachytil
vo svojej obsiahlej zbierke brněnský
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profesor Josef Jirásek, ktorý si vzal
za svoj vedecký celoživotný cieľ
zozbierať a publikovať všetky listy
T. G. Masaryka. Roku 1968 profesor
Jirásek mal už pripravenú rozsiahlu
trojzväzkovú edíciu listov prvého
prezidenta ČSR s kritickým aparátom
a podrobnými poznámkami, aké
patria vedeckej edícii. Nebyť vonkaj
šieho zásahu, totiž sovietskych tan
kov, nakladatelstvo Akadémie vied
by už dávno edíciu vydalo. (Časť
listov J. Jirásek publikoval v Historic
kom časopise SAV roku 1968.) Avšak
stalo sa čosi, čo sme videli s masary
kovskou problematikou a jeho kniha
mi, archívom a listami už za prvej
okupácie roku 1939, potom roku 1948
a napokon roku 1972, že boli vyrade
né zo štúdia, knihy zakázané a zne
přístupněné boli aj archívne fondy.
V čase druhej okupácie Masarykovo
dedičstvo nemohlo byť publikované
a tak Jiráskova pozoruhodná zbierka
tvorí súčasť archívneho fondu (Pa
mátník národního písemnictví v Pra
he) usilovného zberateľa a Masary
kovského obdivovateľa.
Masarykove listy, ktoré uverejnil
Jaroslav Pecháček, profesor Jirásek
nemal k dispozícii. Preto vďačíme Já
novi Papánkovi a Jaroslavu Pecháčkovi, že zbierku Masarykových listov
zachovali a publikovali. Ide o dôležitý
historický prameň, z ktorého možno
spoľahlivo študovať mechanizmus
parlamentnej demokracie, mocenský
mechanizmus ČSR a postavenie
prezidenta v ňom. Je to príspevok
do diskusie o právomoci prezidentskej
funkcie a jej napĺňaní v praxi, slovo
do svárov o tom, či Masaryk prekra
čoval alebo inak využíval svoju funk
ciu a či to bolo na prospech demokra
tického mechanizmu štátu. Masaryk
si vzhľadom k autorite svojej osob
nosti a zásluh o československý štát

mohol isto dovoliť viac, než vyplývalo
zo suchej litery ústavy, mal výnimočné
postavenie v politike a naviac bol
uznávaným vodcom a politikom.
Svoju moc používal, ako ukazuje aj
Pecháčkova kniha, k hľadaniu har
mónie a dorozumenia sa medzi divergentnými prúdmi, ktoré v štáte boli.
A jedným z týchto prúdov bola
nesporne politika Hlinkovej sloven
skej ludovej strany, či lepšie povediac
jej fašizujúceho krídla, predstavova
ného dr. Vojtechom Tukom. V Pecháčkovej knihe slovenský problém
sa prezentuje okolo Tukovej aféry
z rokov 1928-1929, keďTuka publiko
val článok o údajnom sfalšovaní
Martinskej deklarácie, o zamlčaní jej
tajnej doložky a o tom. že roku 1928,
teda 10 rokov po Martinskej deklará
cii pre Slovákov prestane platiť česko
slovenská ústava a nastane právne
vákuum. Došlo k afére, ktorá mala
búrlivý domáci aj zahraničný ohlas.
Z tejto doby pochádza aj Masarykov
list vodcovi slovenskej ludovej strany
Andrejovi Hlinkovi, v ktorom dopo
ručuje, aby Tuka nekandidoval
za poslanca strany a vysvetľuje tiež
okolnosti Pittsburskej dohody, o kto
rej Masaryk usudzuje, že bola sfalšo
vaná, či nesprávne interpretovaná.
Okrem iného Masaryk píše Andrejo
vi Hlinkoví:
“Vnímam pomery na Slovensku;
viem viac, než si myslíte a viem veľa
aj o ľuďoch. Som starší ako Vy a už aj
preto mám právo prihovoriť sa Vám
úprimne; ja som Slovensko oslobodil
a leží mi na srdci nemenej ako Vám —
cestou, ktorou kráčate, víťazstvo ne
získate. Je písané: ‘Láska je trpezlivá’
— politika v skutočnosti naozaj mrav
ná a dokonca kresťanská, musí byť
preto aj trpezlivá. Rozčúlenie a rozčulovanie nie je dôstojné pre politika,
vodcu strany a naviac kňaza. — Sám

ste mi raz prisvedčil, že žiadate auto
nómiu nie pre dnešok, ale pre čas, až
Slováci budú politicky vyspelejší.
Podľa toho byste sa mal starať o to,
aby Vaši voliči boli politicky poučo
vaní a vychovávaní. — Ak sa dovolá
vate diskusie a demokracie, budem
vždy ochotný celý slovenský problém
s Vami prediskutovať.”
Nielen tento list, ale rozsiahla do
kumentácia z iných prameňov po
tvrdzujú, že Masaryk mal mimoriad
ne blízky vzťah k Slovensku a snažil
sa jeho otvorené problémy riešiť.
Pravda, autoritatívny tón voči “mlad
šiemu” Hlinkovi ukazuje, že v politike
bolo dosť nejasností, ktoré právom
vyvolávali aj Hlinkovo rozčúlenie.
Poukázovanie na mravný postulát
lásky a jej trpezlivosti nám pomáha
pochopiť etiku Masarykovej politiky
či jej pramene, ktoré tkveli hlboko
v kresťanskej kultúre a jej normách.
Na škodu veci Pecháček neuvádza
viacej prameňov k tejto problematike,
ktorá bola vtedy pre československý
štát najvyhrotenejšia, keby sa autor
snažil využiť výsledky súčasného
dejepisectva o tejto problematike,
najmä práce Juraja Kramera, sloven
ského historika, žijúceho teraz v
BRD. Juraj Kramer publikoval roku
1957 prácu Iredenta a separatizmus
v slovenskej politike, kde na základe
archívnych prameňov z budapeštian
skych archívov dokázal, že Tuka bol
platený maďarský agent. Túto súvis
losť zaznamenal aj dr. Ivan Dérer vo
svojom Angifierlingrovi: v čase Tukovho procesu sa síce predpokladala
táto platená agentúrna činnosť ale
chýbali hodnoverné pramene. Ďalšia
Kramerova práca z roku 1962 pod
názvom Slovenské autonomistické
hnutie v rokoch 1918-1929 sa na zá
klade československých archívov
podrobne zaoberá aj Tukovou aférou
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z rokov 1928-1929. Jaroslav Pecháček
by isto rozšíril svoje úsudky o celej
veci.
Ide totiž o to, že nemožno sústavne
obchádzať skutočnosť, že pražský
centralizmus vyvolával na Slovensku
oprávnenú nespokojenost’, že mocen
ský čechoslovakizmus, presadzovaný
neskôr najmä dr. Benešom vyvolával
v opozičnom slovenskom hnutí opráv
nený odpor. Hladajúc objektívnu
pravdu o slovenskom autonomistic
kom hnutí nemôžeme zabúdať na tie
sily v českom tábore, ktoré ho svojou
necitlivosťou provokovali, podneco
vali a rozpalovali. Historické štúdie
v súčasnosti naznačujú, že slovenský
opozičný pohyb nebol iba jednostran
ne reakčný a protičeskoslovenský, ale
mal reálny spoločenský dosah a opod
statnenie. Až nekritická dôvera, ktorú
Masaryk mal vo svojom prezident
skom nástupcovi Benešovi tiež nazna
čuje, kde boli slabiny demokracie a
kde už ani prvý prezident ČSR nebol
schopný reálne doceniť vývojové
trendy na Slovensku. Celkom lojálne
bysom chcel na okraj prínosnej Pecháčkovej knihy poznamenať, že
slovenskú problematiku dnes je už
anachronické posudzovať podľa
normy Peroutkovho Budovaní státu.
Z historickej perspektívy dnes už
inak vidíme politiku voči Slovensku,
aj Masarykovu, no aj Benešovu a
dokážeme reálnejšie hľadať príčiny
zániku prvého demokratického štátu
— aj pokiaľ ide o vnútorné príčiny.
V súčasnom antimasarykovskom
ťažení komunistického režimu, ktoré
je permanentné, každá dokumentárne
prínosná práca o prvej republike a
jej prezidentovi je objektívny prínos.
Je príspevkom k príprave syntetickej
hodnotiacej práce, ktorá pre našu
súčasnosť priblíži dramatickú, no
aj slávnu epochu medzivojnového
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Poezie Hrabalova světa
Susanna Roth: Laute Einsamkeit und
bitteres Glück; zur poetischen Welt von
Bohumil Hrabals Prosa. Peter LangVerlag, Bern 1986, SFr. 58,-.

Mnohovrstevný jazyk, který dyna
mizuje Hrabalovu vypravěčskou
erupci, je sám o sobě náročným feno
ménem. Porozumět všem jeho promě
nám není snadné; tím více proto pře
kvapí, když se do interpretace mnohodimenziálních obrazů a jazykových
volut pustí někdo, jemuž čeština není
mateřštinou. Susanna Rothová,
rodačka ze švýcarského Winterthuru,
která studovala slavistiku nejdříve
v Curychu a pak v Praze, osvojila si
znalost češtiny do takové míry, že se
z ní stala citlivá vykladatelka textů
Hrabalových, Kunderových a jiných
(nedávno např. přeložila tři lyrické
obrazy Věry Linhartové, které pod
názvem “Zehrbilder” vyšly v r. 1986
v curyšské Edition Howeg). Zejména
Hrabal ji upoutal natolik, že si vybra
la analýzu jeho díla za téma své dok
torské práce. Této okolnosti vděčíme
za skutečně objevnou německy psa
nou studii, která nás zasvěceně uvádí
do poetického světa Hrabalovy prózy.
Téměř tři stovky stránek s četnými
citacemi z Hrabalova díla (nejen v
překladu, ale i v originále) a obsáhlá
bibliografie poskytují čtenáři až
dosud nejvydatnější informaci o Hrabalově životě a tvorbě. S. Rothová žije
nyní v Paříži, kde se věnuje zejména
studiu české literatury 19. století.
Autorka je si vědoma toho, že Hrabalův vývoj může být s porozuměním

podán jen na pozadí politického a kul
turního vývoje v Československu
od konce třicátých let, kdy se pro Hra
bala datuje zkušenost, která se pak
odráží v jeho díle. Čtenář tu najde
stručnou charakteristiku změn a vý
vojových trendů, k nimž až do r. 1986
v Československu došlo. Nebyly to
změny k lepšímu, bohužel. Nejen kni
hy a časopisy, ale i vynikající postavy
naší literatury jim padly za oběť.
V tomto rámci pak sestavuje z auto
biografických vzpomínek autora Hra
balův život, pokud je pro porozumění
jeho díla nezbytnou korespondencí.
Zvýšenou pozornost věnuje zejména
létům padesátým a sedmdesátým, kte
rá mají v Hrabalově tvorbě významné
místo.
Pro volbu úhlu, jímž Hrabal pozo
ruje dění kolem sebe, jsou podle
Rothové rozhodující jeho zážitky z 50.
let. Tehdy po léta pracuje tento vystu
dovaný právník v Poldině huti na
Kladně u vysokých pecí: je tu v pestré
společnosti ocelářských dělníků, ale i
trestanců, cikánů, nasazených intelek
tuálů. A když se po těžkém úrazu ko
nečně dostane k literatuře —je to lite
ratura režimem zatracená, a proto
určená k zničení: ve Sběrných surovi
nách je zaměstnán při ničení knih,
které byly vyřazeny z knihoven nebo
které z tiskárny byly pro nějakou
“úchylku” poslány rovnou do stoupy.
Tragičnost těchto situací je možno
překonat jen ironizujícím humorem,
vyprávěným s haškovskou vážností
tak samozřejmě, že absurdní směšnost
vyprávěného až oslepuje. Rothová
připomíná autory, kteří na Hrabala
působili: vedle Babela, Čechova, Célina, Caldwella a surrealistů to byli pře
devším Klíma, Deml, Weinera Kafka
— ale zejména Hašek, který nesmysl
nost světa vyjevovaného v detailech
všedního dne koncipuje v ironický

obraz smíru v idiotské rovině. Hrabal
jde ještě dále: v oscilaci mezi reálném
a irracionálnem života mu jde vědomé
o přirozenou obranu člověka, o jeho
transcendenci z absurdit denního ži
vota do smysluplné roviny toho, co
dává přežít i nesmyslu v důstojnosti.
Autorka rozbírá styl a kompozici
Hrabalova díla a zjišťuje markantní
rozdíly mezi tvorbou padesátých a
sedmdesátých let. Zatímco v padesá
tých letech aktualizuje Hrabal svůj
výraz výběrem postav z různých spo
lečenských rovin s použitím hovoro
vého jazyka, jímž se liší od zchudlé
oficiální češtiny této doby, přechází
v sedmdesátých letech stále zřetelněji
k spisovnému výrazu, rytmus i tón
jeho řeči se zklidňuje, zato více použí
vá kontrastu archaismů a neologismů.
Převaha dialogů, metaforických a hy
perbolických anekdot v jeho prvních
knížkách ustupuje nyní spíše monolo
gu; objevují se také častěji nové varia
ce textů z dřívějších let.
Leccos z Hrabalovy dřívější tvorby
se ztratilo. Autor některé své texty
tvořené v atmosféře padesátých let
napěchovaných perzekucemi a podezřívavostí, schoval tak dobře, že je
už nikdy nenašel. Zmocňoval se tedy
původních námětů znovu; tak vznika
ly varianty a tato variabilita tvorby se
měla stát pro jeho dílo významným
charakteristikem. Jedno z jeho
vrcholných děl, “Příliš hlučná samo
ta”, vzniklo během krátké doby ve
třech variantách: nejdříve v apollinairovském verši, pak v pražské hovoro
vé češtině a nakonec ve spisovné češti
ně, když autor poznal, že ironie
Hanťova vypravování a jeho solilokvií
právě v kontrastu se spisovnou
formou vynikne nejřezavěji. Byl
ovšem k této variabilitě tvorby také
někdy doháněn tlakem cenzury, které
se naučil ustupovat po svém — ula
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Bohumil Hrabal: Život bez smokin
movat viditelné ostny, aby o to dráž
divěji došly účinu ostny skryté v pod gu. Čs. spisovatel 1986, 269 str.,
textu. V ironii takto vzniklé karikatu 25 Kčs.
ry původního díla zůstalo však vždy
Knížku tvoří devět autobiografic
nezměněno jádro jeho výpovědi,
kých
textů na rozhraní memoárové
jemuž bylo mezi čtenáři dobře rozu
měno. Jen tak si můžeme podle Ro- prózy a povídky. Hodně prvků už
thové vysvětlit, že Hrabal přes své jsme četli u Hrabala v jiných souvis
“kompromisy” se stal nejpopulárněj lostech, zbývá toho však ještě hodně
nového a někdy překvapivého. A vše
ším autorem své země.
Hrabalovu kritiku z roku 1975 jiskří obvyklou hrabalovskou hrou
chápe Rothová jako vědomé omezeni, s jazykem — a také odvahou použít
které na sebe autor bere, aby mohl dá slov a tvarů, před nimiž couvne leckte
le mluvit ke svým čtenářům. Používá rý ostřílený autor. No řekněte, kdo si
k tomu všech po ruce jsoucích sdělo dnes dovolí napsat “že jsem býval
vacích kanálů: jeho dílo se tiskne (i tuzince často zasněný” (s. 38). A kdo
když s výhradami) oficiálním nakla se opováží mockrát napsat “tak
datelstvím. Ale díky existenci “para nějak”, s plným vědomím, že z tohoto
lelní struktury” nemusí zůstávat spojení dvou slov čpí úděsná blbost
nepohodlné texty v šupleti autora, funkcionářů nejrůznějšího střihu.
nýbrž jsou rozšiřovány samizdaty či Hned po tomto výkyvu směrem k
nakladatelstvími v emigraci. Rothová úřední lidovosti se autor přizná, že
uzavírá: “Bohumil Hrabal nebyl ho přitahuje Schopenhauer a že miluje
nikdy oficiálním autorem: stojí jako Ladislava Klímu. Cenzora muselo
nejznámější z trpěných mezi podporo zamrazit když četl jiné Hrabalovo
vanými a potlačovanými .. .” Dostal vyznání (s. 60): “Pro mne mystika je
se do střelného pole politiky a morál velice přirozený stav duše, je to víc než
ky nikoli proto, že se v jedné či druhé imaginace, je to intuice, kterou sice
oblasti angažoval, nýbrž spíše proto, nemá každý, ale kdo ji má, ten ví, že
že se jeho soudcům uzdálo, že právě přišla zvenčí, jak darování.”
Mám Hrabala moc rád, je to —jistě
tady uhnul — a tedy selhal. Myslím,
nejen
pro mne — největší žijící český
že po Prolukách nikdo nemůže pochy
bovat o tom, že tento velký autor naší autor a jeden z nejlepších v Evropě.
současnosti, který se odvážil na tenký A tak mě moc mrzí, že v textu “Autíč
led zdánlivě konformity, se ve svém ko” se na plných sto stránkách píše
díle jednoznačně identifikoval s těmi, o měnícím se počtu jeho koček, ko
kterým režim ublížil. Rothová právem courů, koťat a koťátek v Kersku.
nechce vynášet soud nad spisovate Deset stran, prosím. Že je to Bohumil
lem, ale omezuje se na posouzení jeho Hrabal, třeba i dvacet. Jenže sto stran
díla, které “tvoří významnou součást je opravdu moc. I u Hrabala. Tím
české literatury bez ohledu na to, zda spíš, že kromě kočičího života už se
a v jaké formě jednotlivé texty vyšly.” tam skoro nic nevešlo. Takže doufej
Její pozoruhodná studie významnost me, že kocourovitá tématika je tím
jednou provždy vyřízena.
Hrabalova díla jen potvrzuje.
Padesát tisíc výtisků “Života bez
Karel Hrubý
smokingu” zmizelo z knihkupectví
rychlostí blesku. Kdyby tak mohly
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v Praze vyjít “Proluky”, zmizely by
z regálů rychlostí superblesku. Místo
fantasticky poutavého životopisu
úřady dovolily uveřejnit jen výsek
z Hrabalova života a díla. Buďme
však za “Život bez smokingu” vděční
po obou stranách Šumavy: vypráví
nám na některých místech něco, co
jsme ještě nevěděli. Nejen o Hrabalovi, ale i o nás.
Antonín Měšťan

Bohumil Hrabal: Proluky. Ra
kousko 1986 (vyd. A. Tomský),
196 stran.
Skoro všichni čteme Hrabala od
jeho “Perličky na dně” (1963), to
znamená pomalu už čtvrt století. Tak
že se nám zdá, že už tolikrát vyprávě
né a převyprávěné příběhy z jeho
života nemohou vystačit na další dílo
— a teď nám to všechno naservíroval
ještě jednou a nám se tají dech. Vyprá
ví a vypráví a jsme uhranuti už ne těmi
většinou známými příběhy, obdivuje
me se jednotlivým větám i slovům.
Nevycházíme z údivu nad tím, co
všechno se v té naší češtině dá ještě
najít.
Už ten bizarně krásný nápad dát
odvyprávět svůj životopis vlastní
manželce bere dech. A což teprve ta
kompozice! Začíná se rokem 1963 a
dojdeme až do sedmdesátých let, jenže
se odbočkami dovíme všechno od
Hrabalova narození v roce 1914. Do
konce máme zprávu o tom, jaký roz
ruch způsobil budoucí Bohumil Hra
bal asi půl roku před svým narozením
v Brně, v rodině své maminky. Přitom
sotva půjde vzít “Proluky” za napros
to spolehlivý pramen k rekonstrukci
autorova životopisu. Na “Dichtung
und Wahrheit” nemá ovšem právo jen
Goethe. Takže by bylo třeba se zeptat

co nejdřív skutečných postav z romá
nu, pokud jsou ještě naživu, co všech
no souhlasí. Josef Škvorecký, Karel
Pecka, Jiří Kolář, Arnošt Lustig,
Waldemar Matuška, Josef Hiršal, Jiří
Menzel, Eduard Goldstücker, Pavel
Kohout, Jiří Mucha, Egon Bondy,
Karel Kosík — a také Mikuláš Medek,
Jan Zábrana, Vladimír Boudník,
Josef Smrkovský se vyskytují v knize
v různých souvislostech. A pak Pavel
Tigrid, Heinrich Bolí a celá galerie
postav známých a také úplně nezná
mých, z Libně, z Kerska i odjinud.
Milovníci krás Prahy se nemohou
vynadivit, jak se v Hrabalových vě
tách z nevábné části Libně stává má
lem půvabné prostředí. Majitelé chat
u Berounky nebo u Sázavy nemohou
pochopit, jak v monotónním Polabí
kousek na východ od Prahy může
někdo najít přitažlivou přírodu. A co
je ještě zajímavější: čtenáři najednou
vidí Libeň a Kersko Hrabalovýma
očima. Kdyby slovo “zmapovat” ne
bylo tak nemožně ožvýkané, muselo
by se v předmluvách, doslovech a dal
ších textech o Hrabalovi psát, že jako
první zmapoval v české literatuře
Libeň, kus Polabí a také Nymburk a
kdoví co ještě.
Hrabal se nebojí barokně stavěných
vět, někdy se mu vejdou na stránku
jen dvě tři. Nebojí se také šokujících
výroků a přirovnání — “blil jako
amina” je ještě dost mírné. A když
zjistí, že se někde říká V jeleních
uchách, nezapomene to čtenáři sdělit
(raději hned dvakrát). Někde přece jen
proporce ve vyprávění nejsou vyváže
né — kočičího života by mohlo být
míň a také líčení sportovního i mimosportovního života invalidů by zaslu
hovalo proklestit. S reáliemi to někdy
nebere tak přísně. Böll nemohl mluvit
o tom, že za války sloužil u Heereswaffe (dvakrát na s. 110), protože nic
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takového neexistovalo (zato ale
Wehrmacht, Luftwaffe, Heer). Ataky
nemohlo dojít k diskusi s Böllem o
tom, zda se dostal do zajetí u Kolína
nad Labem nebo u Kolína nad Rýnem
(s. 108); diskuse se vedla ovšem ně
mecky, takže se mohly vyskytovat jen
názvy Kolín a Köln. To jsou ovšem
hnidy (něco se přece autorovi vy
tknout musí).
Skvělé kapitoly o výslechu laureáta
Gottwaldovy ceny Hrabala v Bartolomějské ulici stejně jako líčení pohnuté
doby po srpnové okupaci z roku 1968
se sotva dočkají uveřejnění za nynější
politické konstelace v Praze. Kdyby
kniha vyšla v Čs. spisovateli, nestačilo
by poptávce vydání v nákladu sta tisí
ce výtisků. Byly by za den pryč. V exi
lu předstihl A. Tomský nepříliš spor
tovním stylem 68 Publishers (i jiná
vydavatelství) a bleskovou akcí si
zajistil prvenství ve vytištění českého
textu “Proluky”. Měl však aspoň
uvést, že je vydavatelem.
Antonín Měšťan

Vesničko má středisková
režie: Jiří Menzel
komedie
Československo, 1985
barevný, 98 min.
Ceny: Novoměstský hrnec smíchu na
VIII. festivalu české a slovenské fil
mové veselohry v Novém Městě n/M.

Období třicátých let, charakterizo
vané otupující ekonomickou krizí a
vzedmutím destruktivních konzerva
tivních společenských proudů, se do
dějin filmové historie zapsalo přede
vším neobvyklým množstvím únikové
produkce: čím ubožejší byli lidé v hle
dišti, tím více šampaňského teklo
po bílých telefonech přepychových
budoárů stříbrného plátna. Nebude
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me se tedy snad příliš divit, že poslední
film Jiřího Menzela, Vesničko má stře
disková (1985), se odehrává v utopické
dědince našich snů, kde se opravdo
vost lidských vztahů a krása tradic
minulosti úspěšně snoubí s moderním
pohodlím druhé poloviny dvacátého
století. Chvílemi se zdá, že tam, jak se
zpívá v populární písničce, “zakázali
práci”, anebo ji alespoň podstatně
omezili. Cizích vojáků nevidět, a tak
nosným dějovým konfliktem filmu, a
jediným mrakem na blankytném nebi
tohoto spokojeného koutu Bohémie
je chtivý a mocný (avšak zcela nespe
cifikovaný) ředitel Velkého Podniku
ve vzdálené Praze, jemuž se zachtělo
pěkné chalupy na vsi. Jak už asi všich
ni tuší, jeho úklady nakonec ztrosko
tají. Svým způsobem je tento obraz
československé současnosti mimo
řádně přesný — podobně jako foto
grafický negativ je svým způsobem
přesným portrétem skutečnosti.
Narativní osou Vesničky (Křečovice, exteriéry natáčeny tamtéž) jsou pří
hody závozníka Pávka (Marián Labuda) a jeho sympaticky prostomyslného pomocníka Oty (maďarský herec
János Bán), kteří jsou si navzájem po
dobni asi tak jako Laurel a Hardy.
Děj doplňuje řada dalších postav, pře
devším dr. Skružný (Rudolf Hrušínský), dobrotivý samaritán, jenž neje
nom léči, ale také pomáhá lidem z růz
ných nesnází a průšvihů (to častěji).
Jinak se lidské vztahy točí okolo
základních tělesných funkcí a požitků
— životní rytmus se odbývá ve tříčtvr
tečním taktu párky/pivo/postel:
v tomhle ohledu skutečně materialis
mus zvítězil (zda dialektický, to je
otázka).
Režisér, spolu s “cimrmanovským”
scénáristou Zdeňkem Svěrákem (oba
autoři spolupracovali před deseti lety
na chalupářské komedii Na samotě u

lesa), se s velkým úsilím pokoušejí vy
čarovat kouzelný hrabalovský svět
známý z Menzelových dřívějších úspě
chů (Ostře sledované vlaky, Postřižiny,
etc.) To ovšem bez Hrabala nejde.
Tragikomická opravdovost jeho pábitelů je nahrazena nezávazným figurkařením a obstarožními, příliš často
opakovanými vtipy, kterým se člověk
může smát až po čtvrtém pivě (např. o
tom nešťastném pánovi, který pořád
strkal vypálené nevychladlé sirky
zpátky do krabičky a tu pak do kapsy
u kalhot).
Periodické nehody dr. Skružného
a jeho rozpadajícího se embéčka až
příliš připomínají známé Prázdniny
pana Hulota Jacquese Tatího (1953).
Periodické výlety z epické vyprávěcí
formy do lyricky laděného poetična
působí neústrojnou, chtěnou násil
ností.
Herecké výkony jsou naopak pozo
ruhodné. Lze říci, že na těch film sku
tečně stojí. Hrušínského výkon je
perfektní, a Labudův Pávek nezůstá
vá příliš pozadu. Vzhledem k neob
vyklému scénáristickému důrazu na
vedlejší role byla důležitá i kvalita
jejich představitelů, a i tu film má:
Zdeněk Svěrák, Josef Somr, Marie Še
bestová a další. Rovněž kamera Jaro
míra Šofra (spolupracoval s Menzelem téměř pokaždé) je chvályhodnou
konstantou tohoto díla.
Vesnička ovšem není špatný film.
Menzel je natolik dobrým režisérem,
že snad ani špatnou práci odvést ne
může. A lidé se celkem dobře baví.
Nicméně člověk dobře vyciťuje, jak
pevně je tvůrcova imaginace spoutá
na, a možná mu přijde líto, když si
uvědomí, jaká díla by tento umělec
mohl vytvářet za příznivějších okol
ností.
Jan Uhde

Wenceslaus Hollar Bohemus
Jedna z nejzajímavějších a po od
borné stránce nejpozoruhodnějších
výstav mezinárodního dosahu uspo
řádaná v Německé spolkové republice
na přelomu roku 1986-87 se dotkla
také Čech: výstava kreseb a leptů
Václava Hollara (1607-1667). Jí při
pomenulo Zemské muzeum PorýníFalcka v Mohuči nad Mohanem nejen
výročí narozenin a úmrtí Václava
Hollara připadající na letošní rok,
nýbrž také své čtyřicetileté trvání.
Kresbami a grafickými listy přispěly
kromě význačných soukromých sbě
ratelů západoněmecké sbírky v Braunschweigu, Coburgu a Frankenthalu,
Mohuči nad Mohanem, Stuttgartu a
Berlíně, ze zahraničí pak amstero
damské Říšské muzeum, sbírka
v Chatsworthu, Britské muzeum
v Londýně, Univerzitní knihovna
v Manchesteru, vídeňská Albertina
a rovněž Národní galerie v Praze,
vlastnící “Hollareum”, jeden z nej
větších světových souborů Kolláro
vých děl.
Tématem výstavy byly Hollarovy
cestovní záznamy z Porýní, s podti
tulem Města a hrady středního Porýní
v kresbách a leptech, především však
z cesty na níž provázel 1636 Lorda
Arundela při jeho diplomatické misi;
cesta z Anglie vedla Porýním lodí a
pak přes Vídeň po souši do Prahy, kte
rou tak Hollar, exulant, ještě jednou a
také naposledy nakrátko spatřil. Té
měř v úplnosti byly soustředěny Hol
larovy pohledy ze středního Porýní,
tedy nejen díla vzniklá za cesty s Lor
dem Arundelem. Toto soustředění
skic, akvarelových kreseb a leptů bylo
v této úplnosti vlastně první a tudíž
jedinečné a ojedinělé. Díla nalezla pro
svou uměleckou hodnotu přirozeně
obdivnou odezvu ve městě, které
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samo v tomto povodí leží a bylo Kol
lárovi mnohokrát motivem; výstava
však připoutala pro svůj vědecký pří
nos také intenzivní pozornost sběrate
lů a badatelů, protože zachytila stav
zdaleka ještě ne uzavřeného hollarov
ského bádání. Kresby a tisky vzorně
vystavené v zatemněných místnostech
provázel obsáhlý a vědecky pojatý
katalog, který shrnul dosavadní stav
hollarovského bádání a sám ve studiích
tomuto bádání přispěl rozbory, které i
poučený laik čte s napětím. Spolu s
obrazovou dokumentací a textovým
zpracováním jednotlivých děl má ka
talog pro dějepis umění mezinárodní
pramennou hodnotu.
Katalog je uveden mapkou střední
ho Porýní, topografií motivů a životo
pisnou tabulkou podávající Hollarův
život od jeho narození z česko-ně
meckých rodičů až pojeho smrt v chu
době; životopis je synchronizován
s dobovými událostmi.
Na úvod ředitele Zemského muzea
B. Rolanda dotýkajícího se cíle výsta
vy, navazuje stať pražské hollarovské
badatelky G. Kesnerové “Václav Hollar — život a dílo”, tvoří svou souhrnností vstup jak do problematiky celé
ho díla, tak i do problematiky výstav
ního souboru. Vyzvednout je třeba
především vyzrálost soudů, ale nemé
ně též tak důležitou terminologickou
přesnost a jasnost jazykové charakte
rizace např. Hollarovy výtvarnosti,
zejména jeho kresebné a grafické lin
ky, kterou specifikuje pojmově přesně
a jednoznačně v závislosti na technice
a materiálu. Taková nedvojznačná
specifikace je důležitá pro obecné po
vědomí hollarovských hodnot, a ještě
více pro bádání; lze to docenit při
srovnávacích úvahách stati, zabývají
cích se např. kopiemi nebo novými
nálezy (kresba Pohled na Prahu).
Věcnost úvahy a jazyka jsou Kolláro
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vu dílu adekvátní a ani v nejmenším
nezastřely chápavé vcítění do Hollarova díla. G. Kesnerová připomíná
zdroje, které bezpochyby utvářely
Hollarovo vidění světa, jeho zálibu
v miniatuře, kterou projevoval od
mládí, protestantskou orientaci,
pro kterou musel po Bílé hoře zemi
opustit, znalosti, které získal ve styku
se zeměměřiči a kartografy (jak upo
zornil již L. Hlaváček), poznání ru
dolfínských sbírek v Praze a děl dvor
ských vedutistů.
N. Suhr připravil pro katalog stať
“Mise vévody z Arundelu”, pojatou
jako poznámky k otisku části cestov
ního deníku psaného W. Crownem,
který s kronikářskou přesností zazna
menal cestu nastoupenou 17. dubna
1936 a ukončenou 27. prosince téhož
roku. Otiskem byl veřejnosti zpřístup
něn doklad, který autor komentuje,
rozebírá a srovnává s tím, co zazna
menal Hollar. Především upozorňuje
na to, že Hollar zachoval od viděné
skutečnosti odstup, od její momentálnosti a historičnosti, kterou zase
naopak Crowne zaznamenával; přes
ně a věcně, s mnoha podrobnostmi
líčí průběh cesty, bitvy a požáry, jichž
byla mise svědkem, utrpení obyvatel
za války, bídu, nemoci a mor. Hollar
z válečného dramatu nezaznamenal
nic, do svých motivů nepropustil
žánrovitost a tím je vyňal z jejich čas
nosti. Historická fakta také vysvětlují,
proč Hollarovy záznamy z cest jsou
záznamy viděné z řeky — tedy z lodi:
mezi Kolínem a Frankfurtem vystu
povali členové mise jen výjimečně
na břeh, kde řádil mor.
N. Suhr napsal rovněž další stať,
nazvanou “Hollarovy pohledy na
střední Porýní, v níž se zabývá klíčo
vou otázkou Hollarovy výtvarnosti:
procesem vzniku díla a jeho řádem,
jak se zrcadlí ve zhruba sedmdesáti

kresbách a grafických listech. Právě
s touto cestou Porýním, která zahrnu
je i Mohan a Dunaj, spojuje plné a vy
zrálé rozvinutí výtvarného názoru,
techniky a vidění; ostatně podmínky
cesty trvající od dubna do prosince
1636 byly pro tvorbu příznivé — Hol
lar nebyl pro tu dobu vystaven žádným
existenčním starostem. Kresby časově
vzniklé během cesty mají své předzna
menání v kresbách vzniklých v této
oblasti již dřív, a mají také ještě své
doznění v dílech vytvořených později
po návratu do Anglie. Výstava byla je
dinečným svodem právě tohoto mate
riálu. Za zvláštní přínos výstavy je
nutno považovat první pokus o vytě
žení dosud opomíjeného tzv. Man
chesterského skicáře, jemuž věnuje
v jiné studii pozornost rovněž R. Mel
ville, protože výstava část těchto
kreseb zveřejnila. Kresby tohoto tzv.
skicáře, je jím vlastně soubor kreseb,
umožňují rozbor především cestovních
akvarelů tím, že jsou různorodé a
sahají od upamatovacího záznamu až
k syntéze. Odtud mohl autor stati od
vodit genezi středové kompozice,
význam horizontu, povahu pentimen
ti, a vysvětlit i perspektivní nejasnosti.
Také odkryl hollarovský způsob
syntézy, začlenění města do krajiny,
úlohu různých tint a neobchází ani
míru spolehlivosti Hollarova datová
ní vlastních děl. Kompozici věnoval
zvláštní pozornost srovnáním Holla
rova smyslu pro neimpresivní atmo
sférické hodnoty. Zjišťuje přitom
Hollarovo vzdálení se pražskému ma
nýrismu a definuje Hollarův duktus
a tempo kreslící ruky, vedení linie do
prostorových přechodů, vztah mezi
štětcem a perem; zde mělo význam,
jak soudí, že Hollar vyšel z miniatury.
Ve středu pozornosti je také rozbor
barevnosti a definice děl jako akvare
lem kolorovaných kreseb. Dospívá

tedy k definici Hollarova názoru jako
názoru grafického; malířskou definici
— dílo jako čistý akvarel — vylučuje a
potvrzuje tím vlastně už dřívější soud
K. B. Mádla. Vyzvedá rovněž, že Hol
lar mířil svými kresbami k leptům, a
dokládá to dopisem Lorda Arundela
Williamu Pettymu. Technice věnoval
Václav Hollar krajní pozornost, ale
neexperimentoval v ní; jeho lepty také
nejsou vždy čistými lepty, ale kombi
nací leptu, rytiny a suché jehly — bez
pochyby je nutno právě tomu přisou
dit smyslovou a citovou podmanivost
Hollarových grafických listů.
V další stati R. Melville, nazval ji
“Václav Hollar v Mohuči”, připomí
ná, že se Hollar žádným porýnským
městem umělecky a topograficky tak
mnoho nezabýval jako právě Mohučí;
dokládá to i početně tím, že Frankfurt
nad Mohanem známe jen z jeho čtyř
kreseb a jediného leptu, které navíc
k sobě nejsou vázány. Naproti tomu
stojí dodnes objevených devět Holla
rových kreseb a pět leptů sahajících
od náčrtu před motivem až ke koneč
né kolorované kresbě perem, či od
podrobné studie pohledu zblízka až
po širokoúhlý formát městského
panoramatu Mohuče. Autor označuje
tuto pozornost za poctu (hommage)
městu, k němuž se během devíti let
pobytu v Německu navracel za různě
dlouhých pobytů, i když se tu vlastně
nikdy neusadil. Studie obrací pozor
nost rovněž k dávnému problému,
k datu Hollarova příchodu do Frank
furtu a do Mohuče; starší bádání tu
uvádí rok 1627, novější 1631. Stať
odvozuje doměnku, že první datum je
oprávněné ze dvou Hollarových kre
seb a jednoho leptu M. Meriana st.,
tedy z výtvarného sdělení a nikoli
z literárních pramenů, které vlastně
svou nejasností spor vyvolaly. První
kresbou, na niž autor odkazuje, je
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“Martinsburg” (sídlo mohučských
kurfiřtů a arcibiskupů), zachycující
sídlo ve stavu, v jakém se nacházelo
v roce 1627, tedy v roce, kdy Hollar
Prahu opustil a přišel do Německa.
Druhou kresbou je perokresba z ma
jetku mohučského Státního archivu
“Pohled na Mohuč s kostelem sv. Al
bana”, připsaná Hollarovi D. Arensem; toto připsání R. Melville přijímá
a posiluje srovnáním s Merianovým
“Panoramatem Mohuče”. Srovnáva
cí postup přihlíží k topografické
přesnosti stejně jako k umělecké cha
rakteristice a úrovni, a určuje datum
jejího vzniku, jež leží před dobytím
města Švédy 1631; že jde o Kollárovu
kresbu snad již z roku 1627, může být
podepřeno i tím, že ji Merian použil
pro svůj pozdější lept. Autor dochází
nakonec k závěru, že se Hollar 1627
v Mohuči zdržoval a teprve odtud
odešel do Stuttgartu.
Značná pozornost je věnována
Kollárovým mohučským panorama
tům let 1632 až 1636; Hollar byl totiž
prvním kreslířem, který město zachytil
jako celek z jediného zorného úhlu a
dokázal vedutu začlenit do krajinné
ho panoramatu.
Pozoruhodným příspěvkem je stať
K. R. Müllera “Hollarovo umění
perspektivy a věrnost detailům”, za
ložená na rozboru Hollarovy kresby
špýrského chrámu z vídeňské Alberti
ny a jejím srovnání s kresbou (1606)
neznámého mistra, uchovávanou
v kolínském Wallraf-Richartz-Museu.
Náročná stať zabývající se perspekti
vou, přesností i odchylkami podání
detailu tvoří základ velmi odborně
pojaté stati.
R. Melville přispěl do katalogu ještě
statí “Skicář Václava Hollara”, věnu
jící pozornost dosud nepovšimnuté
mu skicáři ze souboru, který vlastní
od roku 1936 John Rylands Library
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v Manchesteru a který byl pouze je
denkrát vystaven (1963), aniž byl
tehdy ve výstavním katalogu zobra
zen či zhodnocen. Mohučská výstava
těží z 21 kreseb tohoto souboru váza
ných k Porýní, které zobrazuje a
zhodnocuje. Přitom autor stati zjišťu
je, že skicář obsahuje řadu dosud ne
známých krajin a že skicář umožňuje
hlubší poznání Hollarova technické
ho a stylizačního pracovního postu
pu. A také, což vzhledem k tématu
výstavy bylo rovněž důležité, že nabízí
podněty k odpovědím na otázku, kdy
a kde v Německu Václav Hollar v le
tech 1627 až 1636 pobýval. Stať se
o odpověď pokusila a opírala se při
tom o 59 datovaných kreseb — dato
vaných sice Hollarem, ale dodatečně
a nespolehlivě; některé jeho omyly se
podařilo již prokázat, m.j. u listu
“Praha 1635”, kde by datum jinak
připouštělo ještě jeden Hollarův po
byt v Praze před jeho příjezdem s Lor
dem Arundelem 1636. Skicář obsahu
je takové písmové zkoušky v češtině,
němčině a latině — typy písma, zrcad
lově obrácené písmo, jak je pro grafi
ka běžné, kaligrafické figury — a otis
kuje český otčenáš z Kralické bible
(vydání 1631). Skicář založený 1634 a
vedený do roku 1644 zrcadlí rovněž
Hollarův sociální osud v česky psa
ných poznámkách k ceně skicáře, kte
rou neustále snižoval ve snaze jej
v existenční tísni konečně prodat.
Cenným dovětkem jsou věcné infor
mace, popis skicáře, materiálů, roz
měrů, knihařské vazby, přípisků,
chronologie, původu atd., a není po
chyby, že tímto zveřejněním skicáře
obrátí mohučská výstava pozornost
především badatelů k celé manches
terské sbírce.
Jan Baleka
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Oprava:
Při lámání 2. čísla Proměn jsme ne
dopatřením přehodili čtyři řádky v rerecenzi V. Adama, která vyšla na str.
173 pod názvem Aby se nezapomínalo.
Druhá věta recenze má správně znít
takto: “Proto také většina těch, kdo
se zotavili z traumatu nacistických
nebo komunistických koncentráků, se
ve svých vzpomínkách k těmto obdo
bím hlubokého utrpení a nadlidských

zkoušek jen nerada vrací.” Správné
znění poslední věty je pak toto: “Je to
hutné, nepřikrašlující vyprávění stro
hou angličtinou, která nepředstírá ani
literární ani historicko-grafíckou cti
žádost; které však dovede čtenáře vrá
tit do doby, která by neměla být zapo
menuta.” Autorovi i čtenářům se
omlouváme.
Redakce

