Proměny

25 / 1 1988

Autoři statí tohoto čísla
Pavel Červíček
překladatel a archeolog. Žije v Německé spolkové republice.

Antonín Dostál
profesor slavistiky, jehož hlavním oborem jsou dějiny slovanských jazy
ků. Zabývá se rovněž byzantologií. Žije ve Spojených státech.
Borek Dostál
filozof a esejista, žije v Československu.
Jindřich Chalupecký
výtvarný a literární teoretik. Žije v Praze.

Květoslav Chvatík
docent slavistiky na univerzitě v Kostnici.
Karel Kaplan
historik. Žije v Německé spolkové republice.

Jan Kotík
výtvarník. Žije v západním Berlíně.
Antonín Měštan
profesor slavistiky na univerzitě ve Freiburgu, NSR.

Jan Uhde
profesor teorie a historie filmu na univerzitě v kanadském Waterloo.
Jan Vladislav
básník, esejista a literární kritik. Žije v Paříži.

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

PROMĚNY
Čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění

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

PROMĚNY (ISSN: 0033 1058) Date of issue January 1988. Issued quarterly.
Publisher: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.
Annual subscription price: CSAS members $15, non-members $18.

Second Class Postage Rates at Flushing N.Y. and at Additional Entries.
Office of Publication: 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366
Tel.: (718) 479-0870

POSTMASTER, SEND ADDRESS CHANGES TO:
PROMĚNY, 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Obsah
Karel Hrubý: Čtyři desetiletí
Karel Kaplan: O československém únoru 1948
Jan Vladislav: Duchovní rezistence
Josef Škvorecký: Před mnoha lety
Jindřich Chalupecký: Konec lehkomyslnosti
František Halas: A co básník
Jiří Kolář: Přetržení kulturní tradice
Zbyněk Havlíček: Kabinet doktora Caligariho
Květoslav Chvatík: Neznámý básník Zbyněk Havlíček
Expressiv
Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry
Bořek Dostál: Nad Patočkovou filosofií dějin
Jan Patočka: České myšlení v meziválečném období
Antonín Měšťan: Masaryk o Tolstém a Gorkém
Antonín Dostál: Problém slovanské liturgie
Pavel Červíček: Česká archeologie po II. světové válce
Zdeněk Vašíček: Něžný podivín Richard Weiner
Richard Weiner: Rovnováha
Tři básně Richarda Weinera
Z korespondence Richarda Weinera
Jan Kotík: Poznámky k významu Emila Filly
Umění ze střední Evropy na Michiganské univerzitě
Sergej Machonin: Záznam (červenec 1987)
Jan Uhde: Instituce ve filmech Miloše Formana
Kritické marginálie
K deportáciám Židov zo Slovenska
Obsah ročníku 24/1987

3
4
16
22
25
31
34
41
44
51
54
63
72
82
91
97
105
107
116
118
124
131
134
142
153
172
174

Přední strana obálky:
Magdalena Abakanowicz: Hřbety
Zadní strana obálky:
Karel Nepraš: Rodina
Ilustrace uvnitř čísla:
Magdalena Abakanowicz, Emilie Beneš-Brzezinski, Emil Filla,
Otto Gutfreund, Zlatko Kauzlarić-Atać, Bohdan Lacina, Józef
Lukomski, Predrag Neškovič, Ladislav Novák, Adriena Šimotová

Čtyři desetiletí
Únor 1948 se stal v našem politickém i kulturním kalendáři předělem,
který vyznačuje začátek destrukce nejen demokratických institucí, dří
vějších sociálních vazeb a občanských svobod, ale i frontální útok na čes
kou a slovenskou kulturu. Počet umělců, vědeckých a pedagogických pra
covníků, duchovních, žurnalistů atp., kteří se pro své přesvědčení, pro své
odlišné životní či umělecké krédo stali obětí tohoto útoku, je ohromující.
Stejně tak počet uměleckých a vědeckých výkonů a děl, které byly zničeny
či už v samém zárodku zardoušeny, je dnes statisticky nezjistitelný; stačí
číst Hrabalovu Příliš hlučnou samotu, abychom zachytili alespoň závan
té destrukční atmosféry, která se po únoru valila českou a slovenskou
kulturou.
Únor nepřišel zčista jasna. Mračna, která se stahovala nad Českoslo
venskem brzy po 2. světové válce, signalizovala temně jeho hrozbu. Karel
Kaplan, který poválečným létům naší historie věnuje celou řadu svých
knih, analyzuje úvodem tohoto čísla onu hrozbu a konstelaci sil, které se
v únoru nakonec střetly. Shrnuje zde své bádání o předpokladech únorové
katastrofy, opřen přitom o znalost materiálů, které se mu před několika
lety podařilo vyvézt do zahraničí na mikrofilmu z pražských archívů.
O tom, jak únor zasahoval do života a tvorby umělců, kteří v něm ne
mohli vidět bránu ke svobodě, ale spíše ortel nad svobodou umění, bylo už
často psáno. V tomto čísle přinášíme k tomuto tématu několik osobních
svědectví: Jana Vladislava, Josefa Skvoreckého, Jiřího Koláře, Jindřicha
Chalupeckého, v nichž se odrážejí i osudy dalších umělců a směrů; i portrét
předčasně zesnulého básníka Zbyňka Havlíčka, který tu vykreslil Květo
slav Chvatík, patří do svědectví o této době.
Přes bezohlednost, a ještě více tupost, s kterou byl útok na nezávislou
kulturu od roku 1948 veden — tedy už dávno před “dekulturací” sedmde
sátých let, jak na to ve svém příspěvku oprávněně upozorňuje Jan Vladislav
— česká a slovenská kultura neuschla. Právě z řad nezávislých umělců a
vědců přichází produkce, jejíž životnost a autenticita je daleko silnější než
odvary z oficiální kulturně-politické kuchyně, kde se sice vaří ve velkých
kotlích, ale nikoli originálně ani příliš chutně.
Čtyřicet let po únoru se shledáváme znovu se situací, která není naší
historii neznámá: zase tu stojí společnost proti odcizenému státu a odcizující ideologii a její kultura proti vládě, která svou legitimaci nemůže odvo
dit z vůle a svobodného souhlasu národa. A jako už tolikrát upíná se naděje
na přetrvání české slovenské národní identity ke kultuře — kultuře auten
tické, nepoplatné a ve svém duchu i výrazu svobodné. V její dlouhodobé
perspektivě se objeví i takové politické předěly, jako byl únor, v dimenzi,
která neděsí a neodzbrojuje . . .
Karel Hrubý
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O československém únoru 1948
Karel Kaplan, Mnichov
V evropském politickém vědomí a myšlení se už vžil pojem českosloven
ský únor 1948. Vyjadřuje způsob nastolení komunistického mocenského
monopolu ve středoevropské zemi. Nejen to, možno říci, že se jím dokončil
proces, který probíhal ve všech státech sovětské sféry vlivu, jímž se dotvo
řily základní politické předpoklady pro přeměnu této sféry v pevně organi
zovaný mocenský blok. Přestože mocenské záměry a cíle komunistů byly
ve všech zmíněných zemích shodné — monopol moci — cesty k němu se
různily. Rozdíly pramenily jak z mezinárodních poměrů, zejména stavu
protihitlerovské koalice velmocí, tak z vnitropolitické skutečnosti každé
země; zejména působilo rozložení mocenských sil, pozice komunistů, ale
též sociální struktura, politické tradice společnosti aj. V československém
únoru 1948, v jeho přípravě, v konkrétním průběhu i výsledku se promítaly
faktory mezinárodního i vnitropolitického rázu, navíc v něm zazněly také
zkušenosti z Mnichova, které prostupovaly československou politikou i
v poválečném období.
K nejdůležitějším, ne-li rozhodujícím faktorům mezinárodního cha
rakteru patřila změna politických poměrů v Evropě v létě 1947. Došlo
k definitivnímu rozpadu protihitlerovské koalice velmocí, ve vztazích
mezi Východem a Západem začínalo období studené války. Sovětský
svaz korigoval svou evropskou politiku a jedním z jeho prvých kroků
byla přeměna dosavadní sféry vlivu v pevně organizovaný mocenský
blok.
Poválečné Československo řadila Moskva do své mocenské sféry a
jeho zahraničně politická orientace tuto skutečnost rovněž potvrzovala.
Mnohé důvody vedly československou politiku ke spojenectví se Sovět
ským svazem, které vyjádřila smlouva z prosince 1943. Českoslovenští
politici počítali s podporou SSSR někdy jako jediné velmoci při prosa
zování svých požadavků na mezinárodním poli, zejména návrhu na
vystěhování Němců a Maďarů a územních nároků. Předpokládali, že
Sovětský svaz bude po válce hlavní evropskou velmocí a že bude rozho
dující silou ve střední a východní Evropě, tedy v oblasti důležité i pro
Československo. Bez významu nebyl ani zájem na rozvíjení hospodář
ských styků, zájem o rozsáhlý sovětský trh. Za těmito důvody, možno
říci dočasnými či krátkodobými, dominoval stálý či trvalý důvod česko
slovenské zahraničně politické orientace na pevné spojenectví se Sovět
ským svazem: zkušenosti z Mnichova 1938 a obava z německého ne
bezpečí. Českoslovenští a sovětští státníci se shodovali v názoru na bu
doucí německou hrozbu, počítali s obnovou německé hospodářské i
vojenské síly a dokonce i s dalším válečným střetnutím.
Obavy z Německa a zahraničně politická orientace působily jako
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důležitý prvek vnitřní politiky, jako sjednocujícífaktor Národní fronty.
Politické strany se sice shodovaly na zmíněné orientaci, ale funkci spo
jenectví se SSSR oceňovaly různě. Komunisté v něm spatřovali nejen
ochranu proti německému nebezpečí, ale také spojenectví se socialistic
kou velmocí, záruku vývoje ke stejnému režimu a výraznou podporu
vlastních mocenských záměrů. Zejména od poloviny roku 1947 vystu
poval poslední rys v jejich politice tak silně do popředí, že se prezento
vali jako jediní zastánci československo-sovětského spojenectví. Sociál
ní demokraté stavěli na první místo obavu z budoucího Německa a
uznávali významný vliv Sovětského svazu na poválečný rozmach socia
lismu v Evropě i v ČSR. Odmítali však uplatnění sovětského modelu
ve vlastní zemi a byli pro spolupráci se Západem, zejména s pokrokový
mi politickými proudy. Pro ostatní nekomunistické strany bylo spoje
nectví se SSSR především či výlučně obranou proti německému nebez
pečí, doplňovanou ještě proklamacemi o tradičním slovanství. Mezi
politiky těchto stran existovaly různé představy o obsahu spojenectví,
o postavení SSSR v Evropě a o jeho zájmech. K nejvlivnější patřila před
stava prezidenta Beneše; vycházela ze sovětského zájmu na vytvoření
pásma států mezi SSSR a Německem, jejichž vlády by garantovaly přá
telské a spojenecké vztahy k SSSR.
Přes ujišťování sovětských politiků o nevměšování do vnitřních
záležitostí spřáteleného státu a přes zmíněné vlastní představy o sovět
ských zájmech ve střední Evropě se představitelé nekomunistických
stran nezbavili obav ze sovětského tlaku a zasahování do vnitřních
poměrů. Obranu proti tomu spatřovali v synchronizaci svých a sovět
ských postojů v základních mezinárodních otázkách a v účasti komu
nistů ve vládě jako důkazu opravdovosti přátelského vztahu k SSSR.
Ojediněle se objevily názory o účelnosti přiblížit se i vnitřním uspořádá
ním sovětské společnosti. Až do poloviny roku 1947 v Moskvě oceňova
li a chválili jasnou linii československé zahraniční politiky, nepochybo
vali o ní, jak prohlásil sovětský ministr zahraničí Molotov ministrovi
Hubertu Ripkovi v březnu 1946. Představitelé nekomunistických stran
se už v té době snažili vyvážit jednostrannou zahraničně politickou
orientaci spojeneckou smlouvou s Francií, o jejíž uzavření se jednalo.
Tato snaha odpovídala představě o dlouhodobé existenci protihitlerovské koalice velmocí a spolupráce Východu a Západu.
Všechny československé politické strany předpokládaly dlouhodobé
trvání protihitlerovské koalice velmocí i po válce. Nekomunistické
strany svou koncepci vnitřního uspořádání a vývoje republiky, tj.
systém lidové demokracie na principu Národní fronty, přímo spojovaly
se spoluprací Východu a Západu. Dva poválečné roky jejich představy
více méně potvrzovaly. Sovětský svaz prováděl ve sféře svého vlivu dife
rencovanou politiku, rozlišoval např. mezi státy poraženými a vítězný
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mi, uspokojivě se rozvíjely hospodářské styky mezi ČSR a SSSR, nedo
cházelo také k žádným, přímým sovětským zásahům, které by ovlivnily
vnitřní politiku. V polovině roku 1947 nastala změna. Moskva spatřo
vala v Marshallově plánu důkaz americké snahy trvale působit v evrop
ské politice jako velmoc, a tedy ohrožení vlastních velmocenských pozic
a zájmů. Dvě hlavní světové velmoci stanuly v Evropě proti sobě,proti
hitlerovská koalice se rozpadla, ve vztazích mezi Východem a Západem
převážila studená válka nad dřívější spoluprací. Sovětský svaz reagoval
změnou své evropské politiky. Na její přední místo postoupilo úsilí
o vytlačení USA z Evropy. Sovětskou politiku určovala dále představa,
že USA chtějí připravit Sovětský svaz o plody jeho vítězství v druhé
válce, mj. oslabit či rozbít sféru jeho vlivu. Konečně Moskva označila
za hlavního strůjce možné třetí světové války nikoliv Německo, ale Spoje
né státy. USA prý chtěly využít Německa pro své válečné záměry.
V důsledku nepřesné informace Prahy o sovětském postoji k Mar
shallově plánu se československá vláda a též opět její předsednictvo
rozhodly pro podmíněnou účast na konferenci o plánu. A to ještě poté,
když Molotov opustil předběžnou schůzku. Moskva v československém
postupu spatřovala snahu či záměr vydělit se ze sféry jejího vlivu, a poli
tickým tlakem snadno dosáhla změny usnesení pražské vlády. Delegace
v čele s Klementem Gottwaldem, která jednala se Stalinem a Molotovem o Marshallově plánu, též přivezla Stalinovu odpověď na Benešovy
dotazy ohledně připravované československo-francouzské smlouvy.
Stalin uzavření smlouvy v navrhované podobě nedoporučoval. Česko
slovenský postup v případě Marshallova plánu zvrátil dřívější přesvěd
čení sovětských politiků o bezvýhradné jasnosti československé zahra
niční politiky a posunul Československo do popředí sovětského zájmu.
Změny v evropské politice, které se odvíjely od poloviny roku 1947,
měly značný význam pro československou vnitropolitickou scénu.
Dosavadní koncepce nekomunistických stran, budovaná na spolupráci
Východu a Západu, se zhroutila. Jinou neměly a nevypracovaly. Z me
zinárodního hlediska se strany nekomunistické opozice ocitly ve vzdu
choprázdnu, v rozporném postavení. Nadále trvaly na pevném spo
jenectví se Sovětským svazem jako hlavní záruce před německým ne
bezpečím, které stále považovaly za hlavní. A to ve chvíli, kdy sovětská
politika už označila za hlavní nepřátele Spojené státy a Velkou Británii,
tedy země,ke kterým měly strany nekomunistické opozice kladný a přá
telský vztah a spatřovaly v nich oporu či spojence ve svém odporu proti
mocenským záměrům komunistů.
Silný vliv na vnitropolitické poměry Československa měla přeměna
sovětské sféry vlivu v pevně organizovaný mocenský blok. Předpokladem
nového seskupení byl mocenský monopol komunistické strany v ze
mích bloku. Rovněž tato skutečnost posunula Československo, kde
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komunisté o realizaci svého mocenského záměru bojovali, do středu
pozornosti sovětské politiky. Brzké vyřešení mocenské otázky odpo
vídalo jejím zájmům a plánům v Evropě. Kromě toho skončil dosavad
ní diferencovaný poměr Moskvy k zemím sféry jejího vlivu a navíc z hle
diska záměrů její změněné evropské politiky se Československo jevilo
nejisté, opožďovalo se. Prvním významným krokem bylo ustavení Infor
mačního byra komunistických stran v září 1947. Na něm vyhlásil SSSR
změny své evropské politiky. Informační byro odsoudilo také dosavad
ní teorii o zvláštní, parlamentní cestě k socialismu, dosud proklamova
nou, snažilo se překonat různé nesrovnalosti mezi přítomnými strana
mi a vytvořit jakousi “ideologickou základnu" sovětského bloku.
Československé nekomunistické strany nepostřehly změnu v sovět
ské politice nebo si nedostatečně uvědomovaly její vliv na vnitřní pomě
ry, na politickou aktivitu komunistů. Zejména nepoznaly synchroniza
ci mocenských záměrů komunistů a zahraničně politických zájmů So
větského svazu. Ve své politice na tuto změnu fakticky nereagovaly.
Nadále vycházely z dřívějšího slibu sovětských politiků o nevměšování
do vnitřních záležitostí a počítaly s tím, že v příštích volbách oslabí
pozici komunistů, což už bylo v přímém protikladu k sovětským záj
mům. Nadále považovaly spojenectví se SSSR za klíčový bod či páteř
zahraničně politické orientace, která nemůže být narušena, protože je
hlavní zárukou před německou hrozbu. Při tom nepostřehly, že rozděle
ním Evropy do mocenských bloků se měnila pozice Německa i jeho role
“hlavního nebezpečí”. V druhé polovině roku 1947, kdy se v Českoslo
vensku schylovalo k důležitému mocenskému měření sil, se stalo pro
úspěch zápasu proti komunistickému monopolu moci nezbytné, aby
nekomunistická opozice korigovala svou dosavadní prosovětskou
zahraničně politickou orientaci. Tento krok však udělat nechtěla z oba
vy před Německem, nebo také nemohla. Tato zahraničně politická
vazba byla významným faktorem vnitropolitického zápasu, svazovala
nekomunistické opozici ruce a oslabovala její síly.
Také vnitropolitické předpoklady a poměry se neutvářely a nevyvíje
ly pro zápas nekomunistických stran proti komunistickému monopolu
moci příznivě. V roce 1945 přijaly tyto strany komunisty navrhovaný
program hlubokých politických, hospodářských a sociálních přeměn.
Významně se podílely na jeho realizaci, i když v některých bodech se jim
podařilo prosadit jisté korektury. Výsledkem společenských změn byl
nový systém, lidově demokratický režim. V mnohém se zásadně odlišo
val od parlamentně demokratického režimu. Struktura, praxe a mecha
nismy lidově demokratického systému omezovaly prostor pro aktivitu
nekomunistických stran. Systém, který spoluvytvořily, jim svazoval
ruce. Nekomunistické strany nebyly ani připraveny pro zápas v jeho
rámci a na jeho základně.
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Politickým základem byla Národní fronta, lidově demokratická
koalice šesti vládních stran. Národní fronta a její vláda koncentrovala
ve svých rukách ohromnou politickou a ekonomickou moc, lze tedy ho
vořit o mocenském monopolu Národní fronty. V jeho rámci existoval
prostor pro uplatnění principů demokratického vládnutí, pro politické
a mocenské soupeření stran, pro fungování občanské společnosti a ve
řejného mínění, pro dělbu a kontrolu moci, pro uplatnění politických
práv a svobod apod. Politické strany se sice dohodly, že dočasně vyloučí
legální opozici, nicméně rozdíly i rozpory mezi nimi byly takového
rázu, že se opozice realizovala v parlamentě a tisku. Komunisté využí
vali k opozici a k prosazení svých návrhů jimi ovládané společenské
organizace, zejména odbory.
Hlavně však Národnífronta byla koalicí nerovnocenných a zcela proti
chůdných politických sil. Komunisté uplatňovali nárok na vedoucí
pozici v Národní frontě a pouze za této podmínky uznávali její opod
statněnost. Nekomunistické strany zprvu respektovaly vůdčí postavení
komunistů, po parlamentních volbách v květnu 1946 však usilovaly
o prosazení principu, aby byli komunisté jen první mezi rovnými a v při
pravovaných volbách 1948 chtěly zlomit i opozici “prvního” a docílit
rovnocennosti. Komunisté považovali Národní frontu za prostředek,
nástroj k dosažení svých mocenských cílů, monopolu moci. Uznávali
ji a respektovali ji jako lidově demokratickou koalici jen potud, pokud
plnila vytčenou roli. Když v druhé polovině roku 1947 přestala Národní
fronta “sloužit”, vytvářeli její "vedlejší mechanismus”, který v únoru
1948 přeměnili v tzv. obrozenou Národní frontu. Vedlejší mechanismus
sestával z komunistické strany, ze společenských organizací ovládaných
komunisty (zejména z odborů, rolnických komisí a svazů mládeže a
partyzánů) a z “levice” v nekomunistických stranách. Představitelé ne
komunistických stran považovali Národní frontu i nadále za základnu
pro spolupráci, pro vyrovnávání zájmů a řešení rozporů mezi stranami.
Ale stále silněji i u nich vystupovala do popředí druhá funkce Národní
fronty: jako nástroje udržení komunistů na cestě demokratického vývo
je, jako zábrany realizace jejich mocenských záměrů. Snaha udržet ko
munisty v koalici předpokládala kompromisy a ústup jejich požadav
kům.
Komunisté získali proti ostatním stranám značný náskok ve formo
vání své organizace. Jejich vedoucí funkcionáři vstupovali do osvobo
zené republiky s přesně vymezeným cílem, věděli, co chtějí, a v létech
1945-1948 uvažovali o několika možných cestách k svému cíli. O speci
fičnosti poválečného vývoje hovořili od osvobození 1945, ale jako ofi
ciální politické heslo “československou cestu k socialismu” vyhlásili
v září 1946. V podstatě vyjadřovalo toto heslo československou cestu
k sovětskému modelu socialismu, i když formulace o tom, že není ne
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zbytná diktatura proletariátu, nevylučovala jisté korektury i samého
modelu. Informační byro KS v září 1947 odsoudilo parlamentní, zvlášt
ní cesty k socialismu. Českoslovenští komunisté heslo sice zachovali,
dali mu však nový obsah, který odpovídal chystanému mocenskému
střetnutí.
Komunisté uměli vymezit sociální, ekonomické a politické požadav
ky, které odpovídaly zájmům širokých vrstev obyvatel, uměli je srozu
mitelně formulovat a seskupit v program, který popularizovali a získá
vali podporu při jeho realizaci. Tato až zjednodušená programová sro
zumitelnost byla jedním z důležitých zdrojů jejich vlivu a organizační
síly. Konečně komunisté od počátku věnovali velkou pozornost vlastní
organizaci, získávání členů, organizační výstavbě, ale také obsazování
mocenských pozic (ministerstvo vnitra, zemědělství, informací, vnitřní
ho obchodu, financí, v národních výborech, bezpečnosti, osídlovacím
úřadě, pozemkovém fondu aj.) i rozšiřování a upevňování vlivu ve vý
znamných společenských organizacích. Výsledkem jejich úsilí byla
miliónová strana, pevně organizovaná, schopná během krátké doby zmo
bilizovat své členstvo; strana připravená pro volební zápasy, ale též a
hlavně pro střetnutí mimoparlamentní.
Nekomunistické strany si teprve vymezovaly své místo ve stranickopolitické struktuře poválečné společnosti a vyhraňovaly se programo
vě. Zpočátku nevěnovaly velkou pozornost výstavbě vlastní organiza
ce, teprve výsledky květnových voleb 1946 daly podnět ke změně. Ale
ani potom jejich organizace nebyla tak početná, masivní, ideově a orga
nizačně semknutá jako komunistická. Nepředstavovala účinnou protisílu vůči organizačnímu akceschopnému kolosu komunistů. Hlavně
však zůstaly stranami volebního zápasu, postrádaly předpoklady pro
střetnutí mimoparlamentní. K výraznější nápravě nedošlo ani poté,
když komunisté stále víc přesouvali střetnutí o politických záležitostech
z parlamentu na pole mimoparlamentní.
Síly nekomunistické opozice značně oslabovala její dlouhá nejedno
ta. Ačkoliv politický posun národně socialistické strany na podzim
1945 vedl k rozpadu socialistického bloku a k politickému sblížení s li
dovou stranou, existovaly mezi oběma stranami sporné body a zejména
zápas o voliče, znemožňující výraznější spolupráci a společný postup.
Teprve od poloviny roku 1947 dostávalo sbližování cílevědomý ráz a
přinášelo výsledky. Příliš dlouho trvalo, než se změnily vztahy národně
socialistické a lidové strany ke slovenské straně demokratické. Nepo
chopení situace na Slovensku a nesprávný poměr k slovenským národ
ním zájmům přivedl české nekomunistické strany k podpoře komunis
tického tažení proti demokratické straně a proti jejímu mocenskému
postavení v slovenském politickém životě po volbách 1946, ve kterých
získala 60% hlasů. Postoj českých stran se počal měnit v létě 1947 a
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k zásadnímu obratu došlo na podzim, během tzv. politické krize a spik
nutí na Slovensku. Shodný či společný postup tří zmíněných stran se
poté stával běžným jevem. Ale ani potom se nepodařilo překlenout a
odstranit sporné body, i závažné, např. státoprávní uspořádání vztahů
Čechů a Slováků v připravované ústavě. Sbližování a sjednocování
stran nekomunistické opozice probíhalo komplikovaně a fakticky se
realizovalo dost pozdě.
Složitá a obtížná byla cesta sociální demokracie od spolupráce s ko
munisty k příklonu k nekomunistické opozici. A fakticky zůstávala
nedokončená, proces nebyl zcela jednoznačný. Společný postup komu
nistické a sociálně demokratické strany byl politickou páteří výstavby
lidově demokratického režimu v bezprostředně poválečné době. Nega
tivní zkušenosti ze spolupráce a zejména volební neúspěch v květnu
1946 vedly sociální demokracii k oddělování se od komunistů a postup
ně k boji proti nim. Programové a politické důvody a v minulosti nahro
maděné rozpory ztěžovaly sblížení se stranami nekomunistické opozi
ce. V probíhajícím zápase zastávala sociální demokracie vlastní postoj.
S nekomunistickou opozicí ji spojoval boj za udržení demokracie; ten
od podzimu 1947 v politickém životě státu dominoval a urychloval
sbližování. Přibývalo případů shodného postupu proti nedemokratic
kým praktikám komunistů; v nižších složkách byly tyto případy mno
hem hojnější než v ústředí. Na druhé straně otevřenému přechodu do
nekomunistické opozice bránila sociální demokracii obava o socialis
tický vývoj země, jehož důležitou záruku spatřovala v komunistech.
Druhou zábranou byly vnitrostranické poměry; konkrétně relativně
silná “levice”, která prosazovala společný postup s komunisty. Změny
ve vedení strany na brněnském sjezdu v listopadu 1947 nevedly ke sjed
nocení vlastních řad a k odstranění zmíněné zábrany, naopak ještě
vystupňovaly aktivitu “levice”. Na počátku roku 1948 byla zřejmá
snaha představitelů stran nekomunistické opozice získat sociální de
mokracii; začali uplatňovat tuto praxi: ve sporech ve vládě a v parla
mentě odvolávali své původní návrhy a ztotožňovali se s návrhy sociální
demokracie.
Nekomunistická opozice nevystoupila ve veřejnosti jako jednotná
síla. Obávala se, že by ji komunisté obvinili z utváření protikomunis
tického bloku a že by jim tak poskytla záminku k útokům, že by je tlači
la mimo Národní frontu a hnala k mocenskému střetnutí. Programově
spojoval strany opozice boj proti komunistickému monopolu moci,
boj za demokracii, který se v lednu 1948 soustředil do hesla “proti
policejnímu státu”. Tento správný zápas a cíl zůstával však v obecné
poloze a tudíž s omezeným vlivem. Fakticky se nedotkl příslušníků
komunistické strany, neoslabil soudržnost a akceschopnost jejích řad,
působil spíš opačně. Naproti tomu komunisté svou aktivitu opírali
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o prosazení vládního programu, zejména sociálně ekonomických poža
davků. Byly srozumitelné a umožňovaly získat pro boj o ně zaintereso
vané vrstvy obyvatel. Při tom nekomunistické strany prezentovali
komunisté především jako odpůrce vládního programu a zmíněných
požadavků a jako hlavní překážku jejich uskutečnění.
K nejdůležitějším důvodům komplikovaného postavení nekomu
nistické opozice patřila skutečnost, že — obrazně řečeno — byla svázá
na s komunisty. A to prostřednictvím zahraničně politické orientace
na spojenectví se Sovětským svazem. V orientaci spočívala hlavní a zřej
mě i jediná příčina toho, že nekomunistické strany si nekladly za cíl
dostat komunisty z vlády, ale snažily se udržet je v Národní frontě jako
rovnocenného partnera a oslabit jejich mocenské postavení nejsilnější
strany. Jedinci (případně proudy) v nekomunistických stranách, kteří
mysleli na vyloučení komunistů z vlády, neurčovali politickou linii
stran. Naproti tomu mezi komunistickými funkcionáři přibývalo těch,
kteří se domnívali, že se jejich odpůrci pokusí uplatnit v Českosloven
sku francouzský či italský příklad, tj. vytlačit je z vlády.
Nekomunistická opozice postrádala vůdčí osobnost. Její představite
lé se orientovali na prezidenta Beneše, který však nebyl pro takovou
roli vhodnou osobou, pokud byl ochoten roli vůbec převzít. Vymezil si
svou funkci jako funkci nejvyššího politického úředníka, který respek
tuje rozhodnutí vlády a Národní fronty. Od podzimu 1947 sice toto
vymezení překročil, radil představitelům nekomunistickým stran v po
stupu proti komunistům, nabádal je k odporu i ujišťoval podporou. Ale
na tomto stupni jeho angažovanost ustala, a to bylo pro roli vůdčí
osobnosti v rostoucím vnitropolitickém napětí, směřujícím k mocen
skému konfliktu, velmi málo. Prezident Beneš měl velkou autoritu mezi
občany a nekomunistickou opozici by bylo velice posílilo, kdyby se byl
postavil do jejího čela veřejně a ve sporech položil na váhu svou autori
tu. To se však nestalo, v takových případech chápal svou pozici nejvyš
šího úředníka jako usmiřovatele sporných stran, udržovatele Národní
fronty.
Proti vnitřně nepevné a teprve od poloviny roku 1947 těžko se formu
jící frontě nekomunistické opozice stála semknutá komunistická stra
na, která měla o něco méně členů než všechny ostatní strany dohroma
dy. Dotvářela vedlejší mechanismus Národní fronty, plně ovládala
odbory, rolnické komise, svaz partyzánů, tj. nejmocnější společenské
organizace. V druhé polovině roku 1947 komunistické cílevědomě usi
lovali o obsazení vedoucífunkce v ozbrojených složkách, ve státním a řídí
cím aparátě. V téže době přikročili k intenzívnímu organizování přízniv
ců své politiky v nekomunistických stranách; tzv. levicových frakcí.
Stručně a obecně řečeno: proti dosud zcela nezformované nekomunis
tické opozici stanula organizačně pevná komunistická strana, opřená
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o disciplinu členů a funkcionářů a o jejich ideovou jednotu v základních
cílech stranické politiky. V tom spočívaly hlavní zdroje její akceschop
nosti a aktivity.
Nekomunistické strany spoluvytvořily lidově demokratický režim, ale
počínaly si v něm jako v parlamentní demokracii, kterou však nebyl. Zpo
čátku trpěly iluzemi o úmyslech komunistů, později je poněkud podce
ňovaly a naopak přeceňovaly některé své dílčí úspěchy v odporu proti
nim. Nedoceňovaly vždy druhou stránku svého úspěchu. Komunisty
totiž vlastní neúspěch podněcoval k vystupňované aktivitě, která
obvykle skončila pro ně příznivým výsledkem. Nekomunistické strany
rovněž přeceňovaly úlohu demokratických tradic, považovaly je za jed
nu z přirozených zábran realizace komunistických mocenských zámě
rů. Nejzávažnější však byly parlamentně demokratické iluze: věřily, že
zápas o demokratický vývoj země se odehraje na půdě parlamentu,
v parlamentních volbách. Počítaly se svým volebním vítězstvím a s po
rážkou komunistů jako s hlavní zábranou proti mocenskému monopo
lu. Na jiné než parlamentní, volební střetnutí, se nekomunistická opozice
neorientovala, nepřipravovala, neměla jinou alternativu. Konečně i v po
zadí únorové vládní krize stálo úsilí dosáhnout předčasných voleb.
Nabízí se tu otázka, zda nekomunistické strany měly sílu a předpoklady
pro uplatnění jiné alternativy vzhledem k charakteru členstva a vlastní
organizaci, uzpůsobené pouze k volebnímu zápasu.
Komunisté se také orientovali na volby a parlamentní střetnutí, ale
neomezovali se na ně. Připravovali se cílevědomě na zápas mimoparlamentní a mimo volby. K tomu zaměřili výstavbu vlastní strany, využí
vali pozic ve společenských organizacích a ve státním aparátě, ty všech
ny měly sloužit k prosazení mocenských cílů, ať ve volbách nebo mimo
ně. V druhé polovině roku 1947, kdy zahájili nástup k dobytí moci vše
mi prostředky, stoupala v jejich mocenském úsilí a aktivitě role jimi
ovládaných bezpečnostních složek. Především šlo o útvary Státní bez
pečnosti a vnitropolitického zpravodajství. Prvním zjevným a výstraž
ným případem přímého zásahu bezpečnosti do vnitropolitických sporů
byla výroba politických procesů, do kterých jejich organizátoři se snaži
li zaplést funkcionáře nekomunistických stran.
Uvedené rozdíly mezi dvěma soupeřícími silami se výrazně projevily
v rozhodujícím konfliktu o komunistický mocenský monopol v únoru
1948. Strany nekomunistické opozice dosahovaly v zápasech, které se
odehrávaly na půdě státních orgánů a v Národní frontě, střídavě méně
či více významnějších úspěchů, prosadily kompromisy a mnohdy donu
tily odpůrce k ústupkům. Od podzimu 1947 však se komunisté stávali
neústupnými a odmítali nabízené kompromisy. Na přelomu let 19471948 se neřešené a už neřešitelné rozpory natolik nahromadily a pro
hloubily, že podlamovaly dělnost vlády i parlamentu. Politická krize
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Národní fronty se stávala permanentní, zejména se vyostřila v důsledku
odhalení nezákonných praktik bezpečnosti. Hrozilo nebezpečí promě
ny krize Národní fronty v krizi vlády, každý sporný bod se mohl změnit
v podnět takového kroku. Nakonec se jím staly reorganizace a kádrové
změny ve velitelských funkcích pražské bezpečnosti a to ve prospěch
komunistů.
Od poloviny roku 1947 se komunistické vedení cílevědomě připravo
valo na rozhodující mocenské střetnutí. Nevědělo, jakou formou se
uskuteční, jeho členové uvažovali několik možných variant a přípravy
byly takového druhu, aby žádná stranu nepřekvapila a nezaskočila.
Nemalá část funkcionářů počítala s volbami jako hlavní variantou. Jiní
předpokládali vnitřní rozklad nekomunistických stran, na kterém pra
covali a který by vyústil v jejich krizi a změnu jejich vedení. Další
varianta vycházela z použití masového tlaku v podobě celostátních sjez
dů závodních rad a rolnických komisí, které by jako “celonárodní, lido
vý parlament“ prosadily změny i v mocenských strukturách. Existovaly
i kalkulace s vládní krizí, někteří měli utkvělou představu, že nekomu
nistické strany si demisí vynutí ustavení úřednické vlády. Komunisté
ve vedení bezpečnosti usilovali o to, aby nekomunistické strany vyvo
laly vládní krizi, která by se změnila v rozhodující mocenské střetnutí.
Ministři stran národně socialistické, lidové a demokratické podali
demisi 20. února. Reagovali na nesplněné usnesení vlády, které komu
nistickému ministrovi vnitra uložilo zastavit zmíněné přesuny ve veli
telských funkcích pražské bezpečnosti. Nekomunistická opozice měla
v té době už velmi omezený výběr forem odporu. Dostala se pod silný
tlak. Vystupňovaná aktivita bezpečnosti ohrožovala činnost jejích
stran, což bylo zvláště nebezpečné v začínajícím předvolebním zápase.
A také tlačil čas, komunisté prosadili svolání sjezdů závodních rad a
poté rolnických komisí. Oba měly přijmout a hned provést rozhodnutí,
která odporovala politickým principům nekomunistických stran a kte
rá by v zásadě změnila dosavadní podobu a strukturu režimu. Konečně
demise ministrů a vládní krize je zcela běžným prostředkem řešení ne
překonatelných rozporů mezi členy koalice. Odstupující ministři před
pokládali, že demisí donutí komunisty k ústupu nebo vynutí předčasné
volby, ze kterých vyjdou jejich strany posíleny. Počínání vedení těchto
stran po demisi, jejich nepochopitelná pasivita svědčí o tom, že vedení
nedomyslela možné důsledky svého kroku, nedovedla předvídat reakci
komunistů. Vedoucí funkcionáři byli přesvědčeni, že krize se bude řešit
způsobem obvyklým v parlamentně demokratických režimech. Tím
přesunuli hlavní odpovědnost na prezidenta a poté na parlament. Do
volili současně, aby prezident byl vystaven jednosměrnému tlaku ko
munistů, žádný protiklad obdobné síly nezorganizovali. Vedení komu
nistické strany vědělo dost předem o přípravě demise, ale nebylo ještě
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rozhodnuto, zda ji přemění v rozhodující mocenské střetnutí. Definitiv
ní slovo padlo záhy po příjezdu bývalého sovětského velvyslance Vale
riána Zorina do Prahy 19. února.
Únorové střetnutí 1948 probíhalo ve dvou polohách, jednak jako ře
šení vládní krize a jednak jako nastolení komunistického monopolu
moci. Nekomunistické strany nepostřehly vůbec nebo ne včas dvě polo
hy zápasu. Orientovaly se na řešení vládní krize, kde hlavní slovo příslu
šelo prezidentovi a parlamentu. Pod povrchem vládní krize však se
uskutečňoval rozhodující proces — převzetí moci. Na tento mocenský
přesun, který vyvolali a řídili komunisté a který začal hned druhý den
po demisi, nebyly nekomunistické strany vůbec připraveny, zřejmě jej
nepředpokládaly. Neměly připraveny vlastní řady, své stoupence ve
společenských a mocenských orgánech a institucích, neučinily nic vý
znamného k využití svých pozic v armádě ap. Zatímco komunisté dali
do pohybu všechny své organizace a nástroje, svolávali masová shro
máždění, tvořili akční výbory Národní fronty, které “čistily” mocenské
orgány od nekomunistů a zajišťovaly v nich komunistickou většinu,
zůstávaly nekomunistické strany pasivní. Jejich postoj hrál ve prospěch
komunistů, ulehčoval jim postup. Ve chvíli, kdy nekomunistické strany
se pokusily o obrat a zorganizovat protiakce, které by podpořily prezi
denta Beneše v odmítnutí demise, bylo už pozdě.
Politická aktivita komunistů, jejich mocenský tlak a hrozby, zákroky
administrativní a mocenské, ale také pasivita vlastních vedení nekomu
nistické strany ochromily, jejich organizace značně rozložily nebo
umrtvily, a znejistily. A tak odstupující strany hned druhý den vládní
krize přestaly jako politická síla existovat, jejich hlas na politické scéně
nebyl slyšet — nebo málo. Mocenský přesun probíhal rychle, během ně
kolika dní byl fakticky hotový téměř ve všech orgánech moci a v institu
cích, včetně ministerstev. Vznikl nový režim, politický systém mocenské
ho monopolu komunistické strany. Za těchto okolností se řešení vládní
krize stávalo stále víc jen věcí formální.
Nekomunistické strany neměly sil zabránit mocenskému přesunu,
mezinárodní okolnosti i zmíněné vnitropolitické faktory k tomu nevy
tvářely předpoklady. Měly však možnost se na rozhodující mocenské
střetnutí připravit a vystoupit aktivněji. Demisí učinily krok, jehož
mocenskopolitické důsledky nepředpokládaly, nepředvídaly a nebyly
na ně připraveny. Mohly svým postupem zmírnit politický dosah své
porážky a zabránit tomu, aby nastolení komunistického monopolu
moci se realizovalo jako aktivita mas, bez veřejně projeveného odporu
větší části obyvatel. O nepřipravenosti nekomunistické opozice k výraz
nějšímu odporu svědčí i události v únoru a krátce po něm. Prezident
Beneš jmenoval komunisty navrhovanou vládu a odstoupil z funkce až
za tři měsíce. Část poslanců a vedoucích i nižších činitelů nekomunistic14

kých stran vytrvala v rozhodném odporu proti komunistům. Ale větši
na poslanců hlasovala pro novou vládu a její program, pro zákony,
které dříve odmítali, pro ústavu. Ke spolupráci s blokem “poslanců
věrných vládě”, který sestavoval akční výbor Národní fronty v parla
mentě, se přihlásili i ti, se kterými komunisté nepočítali, dokonce i tři
členové vlády, kteří podali demisi.
Osudové následky února 1948 pro další vývoj československé spo
lečnosti, jakož i jejich vliv na různé oblasti společenského života byly
již na mnoha stránkách popsány a jsou známy. A to jak důsledky v ob
dobí bezprostředně poúnorovém, tak důsledky dlouhodobé. Méně se
připomínají důsledky mezinárodní. Rozdělování Evropy do dvou proti
sobě stojících bloků bylo sice jednou z příčin československého února
1948, ale na druhé straně únor přispěl k urychlení a k prohloubení tohoto
procesu. A téměř se zapomíná na československé zkušenosti let 19451948 ze zápasu o demokracii proti komunistickému monopolu moci. I
neúspěšný zápas poskytuje mnohé lekce; a v československém případě
šlo nejen o zkušenosti z vnitropolitického střetávání, ale také o neúspěš
ný pokus vytvořit, možno říci, model vztahu k Sovětskému svazu na zá
kladě přátelství a spojenectví při zachování lidově demokratického
politického systému.

Magdalena Abakanowicz: Katharsis 1985
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Duchovní rezistence
Minulost a budoucnost paralelní literatury v Československu (1948-1988)

Jan Vladislav, Paříž
Nobelova cena za literaturu, udělená roku 1984 českému básníku
Jaroslavu Seifertovi, zaskočila západní novináře a ukázala na konkrét
ním příkladě, jak nedostatečně je svobodný svět informován o tom,
čemu se kdysi říkalo střední Evropa a co se dnes pokládá za součást vý
chodní Evropy. Ještě povážlivější ovšem je, že tato neinformovanost
velmi často o sobě ani neví, a přesto si sebevědomě troufá vynášet sou
dy: ilustroval to významný pařížský týdeník, když znalecky pozname
nal, že švédská akademie nevyznamenala Nobelovou cenou básníka,
ale disidenta, jehož hlavní literární zásluhou byl podpis Charty 77 . . .
Jistě, sama o sobě není neinformovanost o literatuře jedné malé země
uprostřed Evropy ani výjimečná, ani dramatická. Povážlivější je ovšem,
že tato specifická neinformovanost svědčí o daleko dramatičtější vše
obecné neinformovanosti, která se už netýká jen kultury. Osobitý
historický vývoj střední Evropy totiž způsobil, že kultura a především
literatura zde hrály a dodnes hrají zvlášť důležitou úlohu i v politickém
životě. Bez dostatečné znalosti této složky si proto nelze udělat přesněji
obraz o historickém a politickém vývoji Čechů a Slováků. Platí to nejen
o minulém století, kdy šlo o zachování jejich ohrožené jazykové, kultur
ní, národní identity, ale také o prvních desítiletích našeho věku, kdy šlo
o vytvoření a udržení prvního československého státu v moderní době.
A platí to také o celém posledním půlstoletí — od německé okupace
přes intermezzo let 1945-1947 a převrat v únoru 1948 až po stalinismus
padesátých let a jisté uvolnění, které v šedesátých letech vyvrcholilo
Pražským jarem 1968 a skončilo sovětskou okupací a normalizací, jež
trvá podnes.
Historie české a slovenské kultury je prostě už skoro dvě století ne
odmyslitelnou součástí obecných československých dějin; v posledním
půlstoletí však její význam vzrostl ještě o to, že se v ní zrcadlí daleko
zřetelněji než v čemkoli jiném ta stránka české a slovenské skutečnosti,
na kterou historiografie z různých důvodů buď zapomíná, nebo ji po
tlačuje. Oficiální československá historiografie, ale nejen ta, se totiž
spokojuje příliš často jen s vnější, řekl bych úřední podobou toho, co
se dělo a co se děje. Historie se pro ni většinou redukuje v sled bojů
o moc, převratů, vlád, stranických zasedání, procesů, rozsudků a třeba
i rehabilitací, krátce v historii vládnoucí menšiny; a v takto chápaných
dějinách pochopitelně není místo pro historii ovládané a k mlčení od
souzené většiny, která je přinejmenším stejně významná. O této skryté
tváři současných českých nebo slovenských dějin se můžeme dozvědět
spíš z jiných pramenů, k nimž patří na předním místě zejména stále
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potlačovaná, ale přesto stále živá nezávislá literatura, a to i takzvaná
beletrie: i tam, kde o to neusilovala, přináší mnohdy neobyčejně důleži
tá a hlavně nezastupitelná svědectví o své době.
Toto nechtěné, ale nevyhnutelné, řekl bych osudové sepětí českých
a slovenských kulturních dějin s historií politickou lze ostatně demon
strovat i na Jaroslavu Seifertovi. Seifert rozhodně nebyl politický bás
ník a od konce dvacátých let se spíš stranil živé politické aktivity většiny
svých literárních přátel. Jeho poezie je především intimní oslavou lásky
a života, krátce všech krás světa, jak připomíná i příznačný titul jeho
pamětí. Toto zaměření ovšem Seifertovi nikdy nebránilo, aby se ve sho
dě s tradicí — as řadou dalších básníků své generace — otevřeně a
po svém vyslovil k naléhavým otázkám doby, kdykoli to považoval za
potřebné. Udělal to neobyčejně působivě řadou básní těsně před válkou
a za německé okupace, kdy se stal doslova národním básníkem, udělal
to na jaře 1956 svým projevem na 2. sjezdu československých spisovate
lů, kdy neohroženě vystoupil s požadavkem mravní i politické obrody
veřejného života v podobném duchu jako tehdejší maďarští a polští
intelektuálové, a udělal to vzdor nemoci a vysokému věku znovu během
Pražského jara 1968 a za následující normalizace, kdy se stal zcela přiro
zeně, neokázale, ale pevně, jedním z hlavních představitelů takzvané
neoficiální neboli paralelní kultury: jeho velké básnické sbírky z té
doby, Morový sloup a Deštník z Piccadilly, a jeho memoáry Všechny
krásy světa vycházely až do počátku osmdesátých let pouze v samizda
*
tu.
* V Seifertově sbírce Halleyova kometa vydané v rozšířeném znění roku 1969
má zvlášť významné místo dlouhá báseň Pražský hrad, dokončená v červenci
1968. Její název ovšem trochu klame; není to pouze jedna z typických seifertovských oslav Prahy a jejích panoramat, je to také skladba o básníkových setká
ních s dějinami. Není to báseň polemická, ale Seifertova vize naší historie je
zcela přirozeně příliš osobní, a tedy příliš nekonformní, aby se shodovala s ofi
ciálním scénářem. A tak se samozvaní režiséři našich dějin uchýlili ke svému
osvědčenému prostředku, jak napravovat skutečnost: v dalším vydání Halleyo
vy komety, jež vyšlo roku 1970 jako součást 7. svazku básníkova Díla, prostě
přikázali škrtnout tři sloky, jež tvoří nejen jádro básníkovy zkušenosti s dějina
mi, ale také jeho naléhavou výzvu do budoucna. V Seifertově básni ta výzva
zaznívá uprostřed davů na nádvoří Pražského hradu:
Chtěl jsem však do té vřavy vychrlit
pár zajíkavých slov.
Aby už něčí ruka smetla strach
z těch lidských očí, které čekají,
protože chci již uvěřit, že přišel čas,
kdy bude možno říci vraždě do tváře:
Jsi vražda.

17

Jaroslav Seifert nebyl ovšem sám. Západní veřejnost si většinou ne
uvědomuje, že převážná část českých a slovenských knih, jež v posled
ních desítiletích vycházejí v překladech ve svobodném světě, nesměla
v Československu nikdy vyjít, protože patří k oné neoficiální, paralelní,
krátce nepovolené kultuře, jež pro režim existuje jedině jako záminka
k represím vůči autorům, opisovačům a čtenářům. Obě připomenuté
Seifertovy sbírky vyšly knižně dřív anglicky než česky; a první české
knižní vydání těchto básní vyšlo dřív v zahraničí než doma. Obdobný
osud však sdílela a sdílí v dnešní české poezii i řada dalších knih; zvlášť
názorný je v této souvislosti případ Jiřího Koláře, který je dnes znám
především jako jeden z předních světových umělců — kolážistů. Ve sku
tečnosti je to také jeden z nejvýznamnějších básníků své generace, a to
nejen v českém, ale i v evropském měřítku, třebaže jeho literární dílo
není tak známé jako jeho dílo výtvarné. Většina jeho básnických knih,
napsaných v padesátých a šedesátých letech, nesměla totiž v Čechách
nikdy vyjít a kolovala jen v opisech; knižního vydání jak v původním
českém znění, tak v překladech se Kolářovy básně a deníky dočkaly
teprve po třiceti letech, to znamená po básníkově odchodu do exilu . ..
Podrobný seznam knih tohoto druhu by zaplnil desítky tiskových
stran a obsahoval by řadu předních děl české a slovenské literatury této
doby. Připomeňme zde pro ilustraci ještě několik dalších, například
známý román Josefa Škvoreckého Tankový prapor: ačkoli byl napsán
už počátkem padesátých let a vyšel během doby s úspěchem v několika
světových jazycích, v Čechách nebyl vydán dodnes a koluje tam jen
v opisech nebo exilových edicích. A podobně je tomu i s některými vý
znamnými prózami Bohumila Hrabala, jmenovitě novelou Majitelka
hutí z padesátých let a romány Obsluhoval jsem anglického krále & Příliš
hlučná samota z let sedmdesátých: i ty vyšly v autentické podobě jen
Ničemnost, třeba s vavřínem,
zas bude ničemností,
lež opět lží, jak bývala.
A pistole v ruce už neotevře
nevinné dvéře.

Chtěl jsem však příliš mnoho
v tomto století a v této zemi,
kde kvetoucí strom přeludu
rychle se mění v písek.
Poslední verše této cenzurované pasáže Seifertovy básně Pražský hrad jsou
ve zkratce bilancí nejen celé jedné generace, ale i našich dějin tohoto století.
(Tato poznámka je vzata z jiné práce Jana Vladislava, O zkušenostech s dějina
mi. Vystihuje zkušenost, která je nejen básníkova — je to zkušenost obecná.
Domníváme se proto, že je i zde na místě ji připomenout. Red.)
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v překladech a čeští čtenáři je znají v úplnosti pouze ze samizdatových
nebo exilových edic; československá oficiální vydání, pokud k nim
došlo, byla totiž znetvořena jak režimní cenzurou, tak autocenzurou
spisovatele samého. V sedmdesátých letech se řady autorů neoficiální
literatury rozšířily o mnoho dalších jmen, včetně Ludvíka Vaculíka,
Pavla Kohouta, Ivana Klímy, Jana Trefulky nebo Milana Kundery: i
jejich romány vycházejí často dřív v překladech než v originálech a v Če
chách jsou přístupné jen v opisech nebo v exilových publikacích. A ten
to osud nepostihuje pouze českou poezii a prózu, ale i divadlo, kde je
obecně znám zejména případ Václava Havla: jeho hry, napsané po roce
1970, se rovněž hrají a vydávají takřka po celém svobodném světě, ale
v Československu jsou nadále zakázané a kolují jen v samizdatových
nebo exilových vydáních.
Autoři a díla, která jsme připomněli, jsou jen vrcholkem onoho po
věstného ledovce, jehož hlavní hmota je potopená a proto neviditelná.
Bylo by možno citovat celé desítky dalších spisovatelů, kteří v Česko
slovensku od r. 1948, případně od r. 1970 nesměli nebo nesmějí oficiálně
publikovat, a celé stovky knih všeho druhu, které tam za tu dobu vznik
ly a jdou domácím čtenářům k dispozici nanejvýš v podobě samizdatů.
Bylo by možno uvést také několik dalších oborů, v nichž vznikla vý
znamná díla, která v zemi svého původu kolují pouze v opisech, zatímco
v zahraničí se tisknou často se značným ohlasem a v několika jazycích.
Připomeňme opět jen pro ilustraci tak rozdílné práce jako politologické
eseje Milana Šimečky, nebo literárně historické studie — a Paměti —
nedávno zemřelého Václava Černého, nebo konečně filozofické spisy
Jana Patočky, které se připravují nebo už vycházejí německy, francouz
ský a anglicky.
Tento nástin současného stavu české a slovenské paralelní literatury
neusiloval pochopitelně o úplnost. Jeho záměrem bylo naznačit pomocí
konkrétních příkladů, jmen a dat její rozsah, její význam a také její
historii, která je jiná a především delší, než se obvykle uvádí. Někteří
autoři mají totiž sklon klást začátek české a slovenské duchovní rezi
stence a tedy nezávislých aktivit, kterým se dnes říká neoficiální nebo
paralelní kultura, až do počátku sedmdesátých let. Je to dáno do značné
míry jejich osobní zkušeností, krátce tím, že se na této činnosti začali
sami podílet teprve po Pražském jaru a sovětské okupaci 1968, když byli
rovněž vyloučeni z oficiální kultury, na níž se dřív podíleli.
Ve skutečnosti začíná historie české, případně slovenské duchovní
rezistence už po převratu v únoru 1948. Tehdy byla drsnými administra
tivními zásahy vyřazena z veřejného života na delší čas nebo natrvalo
podstatná část inteligence, univerzitních učitelů, studentů, novinářů i
umělců. Mnozí, včetně čtyř desítek spisovatelů, byli dokonce v padesá
tých letech zatčeni a uvězněni, ještě větší počet jich byl zbaven možnos
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ti pracovat ve svém oboru, četní autoři byli vyloučeni z oficiálního Sva
zu spisovatelů a připraveni o možnost publikovat. Česká a slovenská
inteligence se v té době prakticky rozdělila ve dvě skupiny, jednu, která
buď z přesvědčení nebo z oportunismu přijala kulturní politiku nového
režimu, a druhou, která si tak či onak uvědomovala nebezpečí, jež hrozí
duchovní identitě každého jedince i celého národního společenství,
a pokoušela se mu čelit tím, že pokračovala v práci podle vlastního vě
domí a svědomí, i když neměla vyhlídky uplatnit své práce veřejně.
Tak vznikly básně Jiřího Koláře, romány Josefa Škvoreckého, po
vídky Bohumila Hrabala, eseje Václava Černého, některé studie Jana
Patočky atd. Většina těchto rukopisů se četla a půjčovala více méně
spontánně mezi přáteli a známými; v případě J. Koláře byl nakonec
jeden jeho rukopis zabaven u přátel policií a zavdal příčinu k básníkovu
stíhání a odsouzení k ročnímu vězení. Podobně kolovaly mezi přáteli a
známými i četně další rukopisy, například básně dlouho vězněného ka
tolického básníka Jana Zahradníčka, série sborníků mladých surrealis
tických autorů, sborník Rozhovory, který vydával s přáteli začínající
Václav Havel a podobně. Svým způsobem sem patří i knihy autorů,
kteří publikovat směli, ale jejichž nové rukopisy pozdržela na dlouhá
léta cenzura. Názorným příkladem jsou básnické cykly s výmluvnými
názvy Bolest a Strach, jež v letech 1949-1954 psal jeden z největších
českých básníků moderní doby, Seifertův vrstevník a přítel Vladimír
Holan; připomenuté básně směly knižně vyjít teprve o deset let později.
Vyjmenovat a zhodnotit všechny tyto napsané a čtené, ale nevydané
knihy bude úkolem podrobné historie české, případně slovenské inte
lektuální rezistence padesátých let.
Tato historie bohužel stále ještě čeká na napsání. V každém případě
ukáže, že to, čemu se dnes v Československu říká nezávislá nebo para
lelní kultura, není pouhé dědictví Pražského jara 1968, ale že to je
pokračování duchovní rezistence padesátých let. Za normalizace v
sedmdesátých a osmdesátých letech dostala ovšem tato rezistence po
mnoha stránkách nové dimenze. Především došlo k novému rozdělení
sil: po čistkách ve školství, tisku a kultuře byly z veřejného života vyřa
zeny tisíce a tisíce intelektuálních pracovníků, mezi nimi i stovky no
vinářů a spisovatelů, kteří se v rámci strany podíleli na tzv. obrodném
procesu šedesátých let. Francouzský básník Louis Aragon nazval tuto
nemilosrdnou eliminaci “Biafrou ducha”; v podstatě to ovšem byla
repríza čistek, které tak těžce postihly českou a slovenskou kulturu
po r. 1948. V každém případě to znamenalo posílení a rozšíření české a
slovenské intelektuální rezistence nejen o nové lidi, ale také o nové
zkušenosti, zejména zkušenosti, získané uvnitř režimních struktur.
Normalizace sedmdesátých let vedla také ke změně perspektivy.
V padesátých letech se česká a slovenská duchovní rezistence oriento
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vala zcela přirozeně na postupné uvolnění mocenského tlaku a vývoj jí
dával za pravdu. V sedmdesátých letech, obohacená o připomenuté
zkušenosti, dospěla po kratším vyčkávání k poznání, že perspektiva
vnitřní změny režimu nemá valné vyhlídky, a proto je nutno bez otálení
jednat třeba i na okraji nebo vně oficiálních struktur. Teoreticky formu
lovali tyto představy Václav Benda v úvaze Paralelní polis z r. 1978 a
především Václav Havel ve známé eseji Moc bezmocných z téže doby.
V každodenní praxi se ovšem tyto představy realizovaly už dříve stále
rostoucí svépomocnou publikační činností — samizdatem. Postupem
času tak vzniká vedle základní edice Petlice, založené a řízené L. Vacu
líkem, celá série dalších strojopisných edic, od edice Expedice, kterou
vede Václav Havel, přes edici Kvart, o kterou se do svého odchodu
do exilu staral autor těchto řádků, až po filozofickou edici Nové cesty
myšlení a další specializované řady původních prací i překladů. Zvláštní
pozornost a uznání zasluhuje také stoupající počet a profesionální
úroveň různých revuí, ať už literárních, divadelních a kritických, nebo
odborných, filozofických, teologických, historických, sociologických,
atd.
Ve svých počátcích vydávaly samizdatové edice, rozepisované na
stroji, především rukopisy, které vyřadila z nakladatelství normalizační
cenzura, případně texty, které čekaly na vydání už od padesátých a še
desátých let. Postupem doby začali však spisovatelé paralelní kultury
psát přímo pro samizdat, a to se ukázalo rozhodným krokem k nové
svobodě: protože přestali počítat s možností publikovat oficiálně,
přestali také cítit nad sebou Damoklův meč cenzury a především auto
cenzury. Výsledkem jsou knihy, které se přes všechny jazykové, námě
tové, žánrové a kvalitativní rozdíly vyznačují jedním společným rysem
— rostoucí mírou vnitřní svobody.
Česká a slovenská paralelní literatura je literatura jako každá jiná.
Najdou se v ní práce vynikající, prostřední i nedokonalé. Nepokládá se
za elitní, nedělá si nároky na zvláštní uznání, neusilovala o své zvláštní
postavení; to jí bylo vnuceno stávajícím režimem. Paralelní literatura
v Československu vznikla z praktických důvodů, prostě proto, aby
umožnila styk mezi autory vyřazenými svévolně z veřejného života a
čtenáři odříznutými od jedné důležité složky domácí literatury. Nemá
žádný jednotný a uzavřený program, ani umělecký, ani politický. Snaží
se pouze udržet při životě to, čemu Milan Šimečka říká pluralitní litera
tura. Je přirozenou hrází proti rostoucí redukci myšlení a jazyka, jemuž
v totalitním systému hrozí proměna v orwellovský newspeak. Je sebezáchovnou obranou lidských příběhů, protože takový útok “není jen
útokem na jednu stránku či oblast života, ale útokem na život jako
celek” (V. Havel, Příběh a totalita). Paralelní literatura je krátce a dobře
jedním z důležitých nástrojů, které pomáhají uchovávat těžce ohrožo
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vanou individuální i kolektivní paměť a identitu Čechů a Slováků. To
je jejím hlubokým raison ďétre od samého začátku, to zůstává jejím
jednotícím smyslem i pro budoucnost.

Před mnoha lety
Josef Škvorecký, Toronto
V únoru 1948 se konečně zdálo, že se splní můj mnohaletý sen a já se
stanu vydávaným spisovatelem. Měl bych říct “zazdálo”, protože to zdání
trvalo přesně jeden den. Jednou ráno jsem si koupil Mladou frontu, pro
tože jsem věděl, že toho dne v ní má být ohlášen výsledek První literární
soutěže University Karlovy. Co jsem nad tou Mladou frontou zažil, dá se
nejlépe popsat otřelou frází: nevěřil jsem vlastním očím. Protože za vítěz
nou práci v kategorii prózy byla prohlášena kniha Nové canterburské po
vídky, kterou napsal Fred Errol (pseud.) A to jsem byl já. Pseudonym
jsem si dal z pověrčivosti: myslel jsem si, že kdyby se mi poštěstilo vyhrát
nějakou cenu pod vlastním jménem, příliš by to zalichotilo mému ego,
a po vzoru křesťanských flagelantů jsem si umínil, že zůstanu utajen.
Zůstal jsem nejen utajen, ale taky nevydán. Přesně den nato promluvil
Gottwald v Clementisově beranici a Nové canterburské povídky mi akční
výborfakulty ani nevrátil, natož aby mě poslal na prázdniny do Anglie, což
měla být ta první cena.
Když se věci — na povrchu — trochu uklidnily, dal jsem knihu přečíst
Františku Halasovi, který těsně po válce nedoporučil k vydání mou báseň
Nezoufejte! (jejíprvní zpěv vyšel až v exilu u Daniela Strože), ale zato mi
napsal, mluvil o básni v superlativech a vysvětlil, že ji nedoporučil, aby mě
zachránil před politickým skandálem. Halasovi se i Nové canterburské
povídky líbily a poslal mě za Jaroslavem Seifertem, jenž tehdy redigoval
časopis Květy. Tak jsem se seznámil se Seifertem, jenže než stihl jednu
canterburskou povídku otisknout, bud ho z Květů vyhodili, nebo snad
Květy vůbec zrušili. Prostě vzali literaturu do ruky. Když ji z ruky pustili,
zbyl z ní socrealismus.
Potom Halas umřel — vždycky jsem si myslel, že k jeho smrti v tak mla
dém věku přispěl Únor asi tak, jako Mnichov přispěl k smrti Karla Čapka.
Zanechal po sobě deník a pořadatelem své literární pozůstalosti určil Jin
dřicha Chalupeckého. Ten si o mně přečetl v deníku, pozval mě k sobě, byl
tam tehdy Jiří Kolář, Jan Rychlík, a já se stal členem jejich kroužku.
Zatím co vydávali sebrané spisy Pavla Kohouta (bylo mu tehdy asi pěta
dvacet u Jiřího Koláře (než ho zavřeli) a u Chalupeckého četl nahlas své
tehdy nevydatelné rukopisy Bohouš Hrabal — Legendu o Kainovi, Krás
nou Poldi — a naslouchala jim tehdy asi sedmnáctiletá Věra Linhartová,
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Jan Rychlík, jenž měl v šupleti nevydatelnou knihu o jazzu, Jan Hanč,
básník a sprintér, který četl z nevydatelných Deníků, Zdeněk Urbánek,
jenž psal nevydatelnou Ztracenou zemi. Vycházel Stanislav Neumann
o sto deseti procentech radosti, věšeli Kalandru, a konaly se antologie lido
vých básníků, kteří básnili o Stalinovi. Já jsem četl povídky, dnes stejně
ztracenéjako nikdy nevrácené Nové canterburské: Zákony džungle, Di
vák v únorové noci. Vycházel Ivan Skála, hrála se Parta brusiče Karhana, ta o konfliktu dobrého s ještě lepším. Taky se chodilo k Mikuláši Med
kovi, do bytu po generálovi, který se ujal dcerky Kafkovy Mileny, kdyžjiní
se neujali, báli se. Četl tam nevydatelné a v Česku nikdy nevydané texty
Vratislav Effenberger, Ludvík Šváb. Chodilo se do kaváren mimo střed
města. Honza Zábrana, tehdy pomocník v Kolbence, mi tam četl básně,
z nichž potom byly Stránky z deníku, tehdy — a potom zas — nevydatel
né. Aspoň ale stihly vyjít, když se otevřela klec zvaná annus mirabilis,
a bývalí socrealisté byli už kafkoidními experimentátory, někteří nakrát
ko, jiní na dýl. V Kobylisích, u jedné dívky, která tam pořád žije a dokonce
učí českou literaturu, takže ji nechci jmenovat, četl Standa Mareš, tehdy
asi osmnáctiletý, básně, jaké se široko daleko nepsaly. Taky Ivan Hladký,
já taky. Mareš je dnes v Austrálii, ale zdá se, že po epochálních Bájích
z Nového světa pověsil literaturu na hřebík. Když tenkrát četl u Lizetky,
vycházeli — už ani nevím. Sedloň? Něco o prasatech? V té době aktuální
téma. Miroslav Florian. Jemu Honza Zábrana, v jakési intuici, říkal Bílý
vepř.
A pak tu byl šestihranný pokojík jiné dívky, kde se taky četlo, Láďa
Dvořák, Bartušek, a ovšem dělaly se i jiné věci. Tehdy se vydávaly romány
Václava Řezáče o malém Moritzkovi v pohraničí a dávaly se státní ceny
za kozí mlíko. Pro lidi žádali básníci psí smrt, novináři se kochali vidinou
šibenic pro jiné novináře, dopisovali do Rudého práva z Bonnu, z Paříže,
z Londýna i z New Yorku, bůhvíodkud, a pořád píší, i když už nedopisují.
V Paříži psal Cep, v New Yorku Hostovský, v Anglii domněle zemřel Ivan
Blatný. Nechci jmenovat, to je laciný a snadný sport. Tamty, myslím. Ale
především oni by si měli opakovat: Mea . . . mea maxima . . .A nevydával
se Čapek, nevycházel Holan, Seifertovi zavraždili krásnou Viktorku,
z Halase byl morální zločinec, Štoll rozkvétal. Novináři, kritici, básníci,
psavci. Psali a psali. A my jsme četli: u Koláře, u Chalupeckého, u Medků,
u dívky z Kobylis, u dívky ze šestihranného pokoje. Tu, chudáka, osmnác
tiletou zavřeli pro špionáž, dorostenku špionáže, a s ní i Diváka v únorové
noci a ta chytrá hlava a rozstřižená pusa prodiskutovala jednu výslecho
vou noc s vnitráckým expertem na literaturu a přesvědčila ho, že můj popis
té noci v Únoru není reakční, pouze umělecky nezralý. A tak mě nezavřeli.
A oni tiskli, o typičnosti, a Zahradníček se netiskl, Zahradníček seděl a
Zahradníček zemřel. Ještě dnes trestají americké turisty za pokus o vyve
zení Zahradníčka. Chodili jsme k Holanovi, diskutovali o Čapkových pře
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kladech francouzské poezie, o Grahamu Greenovi. Noční schůzky v opuš
těné posluchárně kliniky profesora Vondráčka, kde Effenberger přednášel
o prokletých básnících. A oni mluvili na sjezdech, o metodách socyalistického realyzmu, a nevycházel ani špión CIA Hemingway. A tiskli, básnili,
teoretyzírovali; taky se už začínali vyvíjet. My jsme ovšem zůstávali stejní.
Naše věc, naše chyba.
Leta ubíhala a my, tehdy mladí, jsme to ještě stihli. Já v Kristových
letech, a zrovna průšvihem. Bohouš o deset let starší, a první kniha kvůli
mému románu před vydáním do stoupy. Vyšla až pět let nato, to Bo
houšovi bylo už bez jednoho léta padesát. Ale aspoň to stihl. Starší už to
nestihli. A. C. Norovi bylo snad sedmdesát, když mu zas starší romány
vydali a nové zakázali. Jiří Kolář po desetiletém hiátu. Kamil Bednář.
Zdeňka Urbánka už nevydali nikdy. Ani Jana Hanče. Ani Jana Vladi
slava. Ani Jana Dokulila, ostatně se léta skrýval — hrály se Hrátky
s čertem, to velké náboženské drama socrealismu — pak léta seděl, pak
zemřel. Víc jak deset let Ivana Diviše. Ani tolik jiných, kteří nebyli možná
— zcela jistě nebyli — všichni velikáni, ale když vycházeli trpaslíci este
tiky a trpaslíčkové charakteru, měli snad právo na slyšení i lidé středního
vzrůstu; konec konců i trpaslíci, stejně se to jimi všude hemžilo, ovšem
jenom těmi správnými trpaslíky.
Potom, v šedesátých letech, došlo k (cenzurou ostře kontrolovanému)
rozkvětu české literatury, českého filmu. Zásluhou porozšněrování korze
tu, tedy zásluhou Strany, jež se poučila ze své nepoučitelnosti. Zásluhou
Strany došlo taky k socrealismu. Pár nás, v dobách, kdy psali, tiskli, řečni
li, rokovali o — jak dnes už vědí i oni sami — hovadinách, zůstalo nepouče
ných, protože jsme byli nepoučitelní, ani nepoučitelnou Stranou nepouči
telní, a když nám pak dala právo tisknout, které nám předtím odňala, vy
užili jsme situace.
Vděk? Tůdle. Jsme rádi, že někteří z těch, co básnili, psali, tiskli hovadiny a rokovali, diskutovali, řečnili o koninách, přišli k rozumu. Vděk?
Tuhle někdo napsal: Nebuďte netrpěliví! Za pár let se dočkáme, že paní
Chramostová bude moct zase hrát, Marta Kubišová zase zpívat. Vděčnost?
Jestli se stane zázrak glasnosti a Martu po dvaceti letech pustí zas k něja
kému zastrčenému mikrofonu? My jsme to ještě stihli. Ale tolik jiných to
nestihlo. Jenom říše žijí tisíc let, ani ty ne, ale člověk? Zpěvačka zahnaná
od mikrofonu v rozkvětu svého talentu a své krásy — po dvaceti letech?
Jestli vůbec? Vděčnost? Co se dá ještě stihnout?
V knize Dub a tele vypráví Solženicyn, jak krásný básník, alkoholik a
naivka Alexander Tvardovský, přes všechny rány, které mu zasadila jeho
rodná, pořád říkával: “Co by se ze mě stalo, nebýt Říjnové revoluce?“
Teprve na pohřbu, když už mu to nemohlo udělat bolest, Solženicyn odpo
věděl: “Povím ti, Alexandře Trifoniči, co by se z tebe stalo: básník lidu,
větší než Kolcov nebo Nikitin. Byl bys psal svobodně, jako když člověk
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dýchá. Nebyl bys musel prosedět stovky odporných schůzí, nebyl bys musel
hledat útočiště ve vodce, nebyl bys, z nespravedlnosti a pronásledování,
dostal rakovinu.”
Křesťanské je odpouštět. Vděčnost asi patří toliko Bohu.
To bylo před mnoha lety.

Konec lehkomyslnosti
Jindřich Chalupecký, Praha

Má generace musela absolvovat takový kus dějin jako málokterá ji
ná. Narodil jsem se ještě jako poddaný předposledního rakouskouherského císaře, ale z té slávy si pamatuju nejspíš tak ještě na mladé
otcovy asistenty, kteří — zmobilizováni — k nám přicházeli ve skvělých
uniformách se šavlemi a zlatými portepé; ve druhé třídě obecné školy
jsem byl s celou třídou na rekviem za Františka Josefa I. Vzpomínám
také, že pod okny nám projížděla tramvaj bez oken se znakem červené
ho kříže, která dopravovala zraněné vojáky z nádraží k nemocnici
na Karlově náměstí, kam byla pro to položena kolejová odbočka. Po
tom přišel 28. říjen a já s údivem viděl strhávat dvojhlavé orly z úředních
budov . . .
Léta dvacátá jsem strávil na slavném reálném gymnáziu v Křemenco
vé; právě v roce, kdy jsme maturovali, vypukla hospodářská krize. Dnes
si to už stěží kdo dovede představit — lidi, kteří stáli v automatech za
vámi a čekali, nenecháte-li něco na talíři, aby to zhltli; v létě spali na la
vičkách v parku a zimní noci prosedali v obecních ohřívárnách, pokud
se jim nepodařilo vyžebrat si dvě koruny na vstupné do noclehárny. Po
čítalo se v drobných. Třicet halířů za petitovou řádku v Činu a stokoru
na za reportáž ve Světozoru — to mělo stačit; a přitom jsem se měl ještě
lépe než někteří mí přátelé. Malíř František Hudeček prodával své kres
by po koruně. Nemíval ani byt, přespával v cizích ateliérech nebo pro
chodil noci po Praze v extatických stavech, o jakých píše Hamsun v Hla
du. Tak vznikly pak jeho cykly Nočních chodců.
Jak jsme mohli důvěřovat v demokratické zřízení? Komunistická
strana byla tehdy ještě shromážděním idealistů, kterým komunismus
nepřinášel žádný prospěch. Chodil jsem na jejich předvolební schůze a
do jejich prvomájových průvodů; bývala tam slavnostní nálada a Inter
nacionála zněla jako hymna lepšího světa. Pak přicházely zprávy z mos
kevských procesů. Nemohli jsme se v tom vyznat; měli jsme svá po
dezření a přece jsme si nedovedli představit, že by to vše mohla být lež.
Pavel Meisl, čistá duše židovská, kolínský přítel Rykra, Funkeho,
Václava Navrátila a také Halasův a také můj, který měl pak zahynout
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v Mauthausenu, mne seznámil s rumunským komunistickým agentem,
sídlícím v Praze; říkal si Stein, jak se jmenoval doopravdy, jsem se nikdy
nedozvěděl; nahrbený človíček, mluvil německy s huhňáním, které jako
by odposlouchal z antisemitského kabaretu; pochytil už i trochu češtiny
a svůj život líčil stručně: “já do kriminál, žena z kriminál, žena do krimi
nál, já z kriminál.” O komunistických intelektuálech mluvil posměšně:
“Diese paněs kommunisten.” (Paněs byl plurál od pán.) Ten pan Stein i
ti ostatní, to byli apoštolově, kteří zůstávali neznámí a jen riskovali,
nepočítajíce s nějakou odměnou na tomto světě. Bůhví kde je jim konec.
Nebyl jsem politicky exponován, zůstával jsem “sympatizujícím”, a tím
více jsem se proto hodil k obstarávání kurýrní služby mezi Prahou a
Bukureští. Poučen o hlavních pravidlech ilegální práce, vybaven kuf
rem o dvojitém dnu, absolvoval jsem nekonečné cesty vlakem, ohlásil se
někde v krámě nebo v ordinaci tajným heslem, kontaktoval spojky. Měl
jsem štěstí, nechytili mne; bylo by za to bývalo pár let v rumunské vězni
ci.
Měl jsem štěstí, i když vypukla druhá válka. Komunistická strana
zorganizovala Národní revoluční výbor inteligence a já se stal členem
výtvarnické pětky, kterou vedl malíř Bedřich Vaníček. Ta pětka vznikla
poslední, a když gestapo chytalo vedoucí osobnosti onoho výboru,
o Vaničkovi ještě nevědělo. Vančura, Václavek, profesor Felber byli
pak za heydrichiády popraveni; herečka Půlpánová přežila v koncentrá
ku.
V prvních letech po válce se zdálo, že vývoj k lepší společnosti socia
listické nabývá konkrétní podoby; k staré demokracii jsme se vracet
nechtěli. Dr. Eduard Beneš tehdy občas zval malé společnosti, aby tam
mohl sdělit, co se neodvážil říci veřejně. Jednou tak shromáždil s pomo
cí Františka Halase několik výtvarníků; ke svačině s bílou kávou a kolá
či se sešli vedle Halase a mne, vzpomínám-li dobře, Muzika, Pečírka a
Rada. Pro mladého člověka to byl povznášející zážitek, když ho na
pražském hradě vítal sám prezident republiky se svým vysoce kultivo
vaným chováním. Bylo pět hodin a dr. Beneš se hned rozpovídal — my
jsme se ani k slovu nedostali. Jediným jeho tématem byli komunisti. Od
banalit o ruském polkovníkovi, který krade “časy”, přešel k líčení pro
měn postoje komunistických politiků za jeho působení v londýnské
emigraci: v období sovětsko-nacistického přátelství nejprve odmítali
spolupráci; když pak Německo přepadlo Sovětský svaz, najednou obrá
tili. Komunistům se nedá věřit — jsou to lidé dvojí tváře, kteří jinak
mluví a jinak jednají.
Dr. Beneš mluvil dvě hodiny, dokud jsme sami sezení neukončili. Byl
jsem zděšen. Ale neměl jsem odvahu opáčit Benešovi, že on sám je vinen
politikou dvojí tváře. Vždyť zatímco veřejně nikdy nic proti komu
nistům neřekl a naopak je zaštiťuje svou velkou autoritou, kterou má
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před národem jako Masarykův nástupce, tady mluví jako zapřisáhlý
antikomunista. Kdyby bylo ještě třeba, aby mne někdo získal pro ko
munismus, říkal jsem si cestou domů, byla by to tato nepoctivost de
mokrata Beneše.
Nu a pak přišel únor 1948. Taky jsem stál na Staroměstském náměstí,
kde Gottwald vystoupil se svými rozhodnými požadavky. Komunističtí
organizátoři tam přivedli dělníky přímo z továren; náměstí bylo plné jen
asi ze dvou třetin. Nebyl to žádný revoluční dav. Lidé poslouchali a
mlčeli. Byl to stísňující dojem. Ti lidé nešli z vlastního rozhodnutí —
byli jen přivedeni. A tím to začalo.
Komunismus nevznikl z vůle lidu. Byl tu z vůle ideologů (kteří sami si
zase neuvědomovali, že se nechávají manipulovat sovětskými politiky
a stratégy). Socialismus v zdrženlivější nebo radikálnější podobě byl
po válce přesvědčením nepochybně velké části národa; výsledky voleb
to ukazovaly. Ale v té formě, v jaké se uskutečnil po únoru 1948, nebyl
výsledkem autonomního vývoje, nebyl naplněním existujících potřeb a
ztělesněním dávného snu. Byl importován dopodrobna hotový ze
Sovětského svazu a vložen na zemi, která historicky i sociálně byla
dalekosáhle odlišná. Nadto nabyl právě tehdy v Sovětském svazu té
podoby, kterou mu vtiskl Stalin. Socialismus se představil jako velikolepý projekt budoucnosti; jenže tento projekt neměl souvislost se sku
tečností. Jevil se jako zářící křišťálový zámek, do kterého nebylo vcho
du. Bylo něco neskutečného v tomto snu o konci dosavadních dějin a
něco přízračného až k strašidelnosti v tom, jak se měla skutečnost donu
tit, aby se připodobnila vymyšlenému modelu; vyvrcholilo to v insceno
vaných procesech s vražednými rozsudky a v ovacích, jimiž byly prová
zeny.
Nikdo nezkoumal, co si tehdy mysleli prostí lidé. Zato se dochovalo
mnoho památek na to, jak jednali literáti a umělci. Byli v převážné
většině orientováni levicově a teď tedy se jejich představy o budoucnosti
lidské společnosti měly realizovat. Zároveň však nemohli necítit, že
ztrácejí půdu pod nohama — půdu své vlastní lidské a umělecké zku
šenosti. Málokdo dokázal zachovat si svou integritu. Vzpomínám na
schůzi akčního výboru výtvarníků (nevinné organizace, která musela
být ustavena; předsedal jí starý konzervativec architekt Zázvorka a já
se tam dostal jako tajemník, když už jsem byl tajemníkem Českého blo
ku výtvarníků, což byla střechová organizace výtvarnických spolků),
kde František Gross prohlásil na omluvu svého umění: “My jsme to
měli těžké, když nám někteří teoretikové říkali, že Kubišta byl velký
malíř’’. To mířilo na mne. — Na Slovanském ostrově jsem potkal Vin
cence Kramáře, když jsem se vracel z výstavy českého krajinářství
devatenáctého století. Uspořádal ji Vladimír Novotný, aby ukázal, že
žádný romantický Kosárek, ale tzv. realisti jako Bubák a Novopacký
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byli velcí čeští umělci — tehdy ještě byly v plesových sálech žofínské
restaurace velké výstavní prostory. Výstava to byla hrozná a já se zasta
vil s dr. Kramářem, abych ho před ní varoval. Nevěděl jsem, že ten zatím
ztratil sluch, a že po způsobu těch hluchnoucích jen předstírá, že slyší.
Odpověděl mi tehdy bez souvislosti: “Ano, máte úplně pravdu. Dokud
byl vývojovou špičkou kubismus, samozřejmě jsem hájil kubismus, ale
teď, když vývojovou špičkou je socialistický realismus . . .” Honem
jsem se rozloučil. Ocital jsem se v zemi, kterou jsem už nepoznával.
Přátelé se vzdalovali a brzy zbyli jen dva či tři, stejně zoufalí, nejistí a
bloudící. Ctěte deník Jiřího Koláře z té doby.

* * *

Idea socialismu nemohla vzniknout jinde než v Evropě. Je to vlastně
sekularizované křesťanství; křesťanství je spasitelské náboženství,
socialismus také. Jako učil Joachim z Fiore ve dvanáctém století a toli
kero pokorných i násilnických revolučních náboženských hnutí po
něm, člověk měl zde, na této zemi a v našem čase, dojít vykoupení ze
světské bídy. Po říši Boha Otce, jež byla říší strachu, a po říši Boha Syna,
jež byla říší milosti, měla nastoupit říše Svatého Ducha, jež bude říší
lásky. Joachim chtěl proto zřídit nový mnišský řád, Řád Spravedlivých.
Dnes zase nový Řád Spravedlivých má vést lidi, kteří mají připravit po
zemský ráj sami ze svých sil. Marxismus je světská eschatologie. Člověk
má “vstoupit z říše nutnosti do říše svobody” a uskutečnit všecky své
lidské možnosti. Bude tedy konečně šťasten.
K tomu světskému štěstí doufali dovést světskými prostředky už filo
zofující revolucionáři osmnáctého století. Člověk se měl vrátit k samot
né přírodě. “Vy, říká příroda, kteří podle podnětů, které vám vnukám,
usilujete o štěstí v každém okamžiku svého života, nebraňte nijak tomu
to svrchovanému zákonu. Pracujte k svému štěstí, beze strachu ho uží
vejte, buďte lidmi “tak to psal atheistický materialista d´Holbach.
Připadá to samozřejmé, a přece to samozřejmé není. Jsou lidé tak poše
tilí, že musí být o štěstí přesvědčováni a dokonce k němu nuceni násilím?
“Chceme jedním slovem naplnit zákony přírody, dovršit osud lidstva,
dostát příslibům filozofie, vysvobodit prozřetelnost z dlouhé vlády
zločinu,” hlásal Robespierre v konventu roku 1794. “Zpečetíme své dílo
vlastní krví a uzříme alespoň záři červánků obecného štěstí.” To je tedy
to, co se nazývá socialistickým humanismem.
Otázka ovšem je, zda člověk může být vskutku šťastný. Příroda a její
nevědomé bytosti šťastné být mohou; člověk však už se nemůže vrátit
do ztracené nevinnosti. Člověka dělá člověkem něco, co není z přírody:
je vůči ní svoboden. Jeho svoboda nezáleží pouze v tom, že si může
zlepšovat život technikou. Její smysl je jinde — nikoli jen v hledání štěs
tí. Člověk je odsouzen k svobodě. Musí se přiznávat k lidskému osudu:
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osudu bytosti, která nejen existuje, ale která také se umí a musí o sobě
rozhodovat. Musí se vydávat na svou pouť do neznáma, a tato pouť
není poutí za štěstím. Člověk neví, co je na jejím konci, zdali radost
nebo zoufalství — nejspíš ta cesta vůbec konce nemá; neboť ten konec
by byl i koncem člověka.
Socialistické učení však nedává příležitost k diskusi o metafyzických
principech. Není to filosofie —je to víra, která má orientovat člověka
v celém životě. Proto také nebylo snadné vzdát se socialistického pře
svědčení. Nebylo však na vybranou; s lehkomyslným spoléháním na
světské spasení byl konec.
* * *
Zbývalo umění, ale i to bylo teď třeba zachránit ze zkázy. Poznání,
z kterého a pro které je umění, je docela odlišné od toho, v které věří
socialismus. Umění člověk potřebuje, nikdy bez něho nebyl; přitom
v něm nejde o štěstí a neštěstí. Naše doba se stará o imanentní, kdežto
umění se otvírá k transcendentnímu. Komunističtí ideologové a politi
kové se umění právem obávají, stejně jako se obávají náboženství a
metafyziky, neboť zavádí mysli jinam. V moderní společnosti však
umění nabylo uznání spíše jako přepychová výroba; umělec je za ně
odměňován úctou, slávou, někdy i bohatstvím. Pro komunisty však
umělec nemohl být ničím jiným než pomocníkem jejich propagace. Aby
umělce získali, využili právě toho úpadku umění do světskosti. Získali
umělce tím, že mu nabídli vysoké společenské postavení. Po umění,
které by bylo pokynem k jinému poznání, bylo veta. Komunistický
systém učinil umělce ozdobou společnosti. Ten pak vskutku ničím víc
už ani není.
Kdo by byl tak zpozdilý, aby odmítal výhody, které mu teď společ
nost nabízela? Spisovatelé a umělci pokládali za samozřejmé, že mají
pokračovat ve své společenské kariéře, a hleděli se tedy přizpůsobit.
Někdy z přesvědčení a dobré vůle, někdy ze strachu a z vypočítavosti, a
také jednoduše z hlouposti. Šli až k sebezničení. Josef Kainar byl nej
větší básník své generace, František Gross největší malíř — a co z nich
zbylo. Máme je vinit? Byli to zase jenom slabí a křehcí lidé — lehkověrnost, s jakou přijímali situaci, v které se měli stát obětí, ta nezačala
teprve s nimi. V letech devadesátých a v prvních dvou desetiletích 20.
stol. zápasili čeští vzdělanci o to, aby se vyrovnali se světem, aby česká
kultura se stala aktivní součástí kultury evropské. To byly heroické
doby. Rok 1918 přinesl pocit uspokojení: dosažením politické sa
mostatnosti zdál se být zápas o světovost vyhrán. Hlubší rozbor by
ukázal, jak duchovní život se stával řídký a mělký. Připomeňme osud
díla Weinerova, Klímova, Demlova, Kubištova. S výjimkou Halase
nikdo nepochopil smysl a význam dada, na surrealismus reagovalo se
v Praze až po desítiletém odmítání.
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Ztroskotání české vzdělanosti roku 1948 bylo spravedlivým trestem.
Byla to zkáza, která ovšem skrývá také prospěch. Přinucuje k velké
revizi. Ujasnil se rozdíl mezi pohodlným životem a duchovním usilová
ním. — Ano, naše generace prožily pořádný kus dějin. Byl těžký a
poučný. Odnaučili jsme se povrchnosti a lehkomyslnosti. Je dost příle
žitosti k pohodlí, blahobytu a poctám, jistě. Ale kdo nechce takhle pro
marnit život, musí přijmout nepohodlí. Nezbývá, než se odhodlat
k vážné práci.

Adriena Šimotová: Chlapec u zdi
30

A co básník
František Halas

Ani k donošení
ani k uhlídání
to není

Hledaje příkaz sluchu nehledám
a dech nabíraje
dech jen nabírám

Zaviním jak tak neštěstí
a jak tak radost zaviním
tím co si myslím
tím v co teď doufám
tím s čím si zahrávám
až to tam jednou dolehne
Jen co to tam dolehne
Nějaká žena ruce zalomí
zapláče děvčátko uraženě
nějaký chlapec co neví obejme
muž prchle zakleje
Co zvedám zaviní čísi pád
co upouštím bude mu vzlétnutím

Já nejsem už
pro zrádné Ozvěny
Já pro Hlas jsem
pro uši neucpané
pro zrcadla oblýskaných loktů
ne pro fraky
Zatím co tamtěm poskakují ohryzky
myslet musím na jablko
na velikost obav spíš
než na malost jistot
Byl čas přišitých hvězd
Mařenek zmařených
rozkopaných dětí
Z loňského pláče smích
bez konce huby jsou

31

Podšívky
už o tom skoro nevědí
smlčují hlavní medují vedlejší
ládují se a počítají
dělají jako by se nebáli
jako by nebyla smrt
Jen se na ně podívejte

Slušno prý si zpívat
Atom
co na tom
Bikini dají do šlágrů
neutopitelné husy to zakejhají
do cinkotu metálů
Kručí to ve mně děsem
a nic není po ruce

Nechci být masem vzduchu okolo
jak se to líbí jim
nechci být kůlem vyhlášek
veřejným míněním
nechci být nápovědou co polyká jen prach
těch jejich komedií
hraných na márách
Pták hlas Pták svoboda Pták prostor
Závidím

Proti přitažlivosti zemské
do výšky volím pád
daleko odkud spadnout nemajících
a levou chci jen psát
tygra i s beránkem

Ale i verše závidím
vědoucí nejsoucí
stojí to za to pro ně se žrát
závistí zrovna tou
náručí vody
Chci být i kýmsi čten
a pochválen
na světlou památku
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až svedu
sám sebe psát
vytržen z Poesie
nešťastně šťasten

Bohdan Lacina: Ilustrace z vydání v r. 1957

Ze sbírky “A co?”, kterou Halas psal v letech 1945-49 a která nesměla
vyjít osm let. První vydání vyšlo až v roce 1957 v krajském nakladatel
ství BLOK v Brně. Doslov napsal Ludvík Kundera, odpovědným re
daktorem byl Jan Trefulka a knihu dřevoryty vyzdobil Halasův rodák
z Vysočiny, malíř Bohdan Lacina.

33

Přetržení kulturní tradice
Záznamy Jiřího Koláře z roku 1949

“Sotva by se u nás našel druhý umělecký osud tak příznačný a zároveň
tak paradoxníjako je ten, jejž shrnuje jméno JiříKolář. Ačkolije to autor,
který napsal v první polovině své umělecké dráhy přes dvacet básnických
knih, směla z nich vyjít v Čechách v úplnosti sotva třetina. Ačkoli je to
tvůrce, o kterém platí spíš než o kom jiném, že vyšel z lidu, byl jménem
tohoto lidu už dvakrát odsouzen do vězení jen proto, že se opovážil žít,
myslet a tvořit po svém . . .
. . . celé drama člověka i umělce Jiřího Koláře (a jemu podobných) je
bez obalu vypsáno v jeho básnických denících z let 1945-1950: od Dnů v ro
ce, kteréještě r. 1948 vyšly, a Roků ve dnech, které už zůstaly jen v korek
turách, přes Očitého svědka, který se dostal do tiskárny až za dvacet let,
ale nebyl již distribuován, až po Prométheova játra, která musela rovněž
čekat skoro dvacet let, aby byla vytištěna a svázána — a v zápětí za počí
nající “normalizace” hozena do stoupy . . .
. . . Kolář je jeden z mála šťastných lidí, které znám, není-lijediný; došel
k tomu tím, že našel své místo a svoji formuli a možná také proto, co zažil
ve čtyřicátých a padesátých letech . . .”

Jan Vladislav v doslovu ke knize “Očitý svědek” vydané nakladatel
stvím Arkýř v Mnichově 1983.
Několik charakteristických postřehů z tohoto Kolářova deníku
zachycujícího rok 1949 tu pro jejich svědeckou závažnost přetiskujeme
(viz též básně z Očitého svědka v Proměnách, roč. 21-1984, čís. 1, str.
153 a násl.). Redakce.

30. leden 1949
neděle
Přetržením kulturní tradice se stává, jsme očitými svědky, něco horší
ho, než je to, že se kultura zastaví a ustrne na mrtvém bodě. Je to strašli
vé, ale svažuje se sama do nepředstavitelné zaostalosti. Můžeme zde
učinit metaforu s životem člověka: také on může žít, spravedlivě a lid
sky, bez ruky nebo bez rukou, bez nohy nebo bez nohou, je vpravdě člo
věkem slepý i hluchý nebo němý, ale odumře celý, jakmile je napaden
otravou na kterémkoli místě a nezakročí-li včas, třeba obětováním
poloviny orgánů, které z něho činí pravý obraz boží.
Kultura pěšky přichází a na koni odjíždí.
Kulturní rozvoj a vzmach jednoho národa je podmíněn rozvojem ná
rodů ostatních. Kultury nepadají z nebe, nevyskytují se osamoceně, ale
rostou z velikého pocitu práce a svobody všech lidí a ne určité kasty,

34

vrstvy, určitého, jediného národa. Jediný národ může být jen historií
označen za nositele té či oné kultury, ale podmínky života a uzrání jsou
vždycky všelidské. Je nesmysl, nebezpečný nesmysl se domnívat, že
některý z civilizovaných světadílů by se mohl odtrhnout od ostatních a
budovat si kulturu vlastní. Pokrok jak kulturní, tak hospodářský a so
ciální je podmíněn právě nejsilnějším pocitem všelidskosti, jinak se vše
zřítí do jediné propasti falše a lži, do nejpustšího barbarství!
20. únor 1949
neděle
Slavná nynější redakční rada nakladatelství Borový zakázala vydat
novou knihu Vladimíra Holana Ale je hudba. L. Fikar nechal knihu
oklepat, aby siji mohlo přečíst alespoň několik nejbližších známých. Je
to asi dvěstěpadesát básní z let 1939 až 1949, těch bez bázně špinavých,
bez utrpení očistcových.
23. únor 1949
středa
Téma “okupace” bude ještě dlouho zneklidňovat básníky. Snad
jednou, až bude vše zdánlivě zapomenuto, vyjde na světlo něco oprav
dovějšího a většího, ona veliká vize ponížení a utrpení, vize nezahladitelné síly člověka, jeho neomezené a nezastrašitelné víry v život a nená
visti k lži, polopravdě, tuposti a nelidskosti nejkonkrétnější a neobyčej
nější. Prameny zrůdnosti a falše ještě neukázaly jedinou známku utišení
a ochablosti. Jestliže byl zadržen tok, tok jedním směrem, znamená to
víc než co jiného, že proud byl rozdroben na milióny potůčků a stružek,
které se rozplemenily po celé pevnině. Schytat a vykořenit prameny,
zneškodnit zásobárny ledovců fašismu, aby přestaly být živiteli, bude
daleko těžší. Víc než zneškodnit se nám podařilo a daří je ukrýt. Každý
to činil a činí po svém. Ten mezi stránky knihy, jiný do parlamentu, ten
do muzea, onen do kanceláře, tamten do dílny, ta do laboratoře. Jsou
tam a žijí si, malé i velké, dál, po svém, a už nám to pomalu ani nevadí.
Stýkáme se s ďáblem proto, že jsme zapomněli a mnozí že nevíme jak
žít bez něho a mimo něho.

24. únor 1949
středa
Oběžník Svazu československých spisovatelů ze dne 23. února t.r.:
Vážení soudruzi,
celý národ a každýjeho příslušník dává veškeré své schopnosti do služeb
budovatelského plánu. Naši zemědělci už nyní zahajují nástup k pětiletce.
Úkoly, které jim pětiletý plán ukládá, jsou značné. Nepochybujeme však,
že při obětavosti, pracovitosti a odpovědnosti našeho zemědělského lidu
tyto veliké úkoly budou splněny. Jest však povinností nás, kulturních
pracovníků a v prvé řadě kulturních patronů, pomoci jim při této práci.
Musíme činem prokázat, že jejich práci považujeme za hodnou vší pozor
nosti a že výživa národa je tak vznešený úkol, žejej považujeme za vhodný
námět pro literární tvorbu. Vypisujeme proto soutěž na nejlepší literární
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dílo (povídku, fejeton, báseň), jehož námětem jest naplnění úkolu, který
pětiletka ukládá zemědělským ženám:
1. — zvýšená produkce vajec a nosnic,
2. — zvýšená produkce prasnic a odchovaných telat,
3. — zvýšená produkce a tučnost mléka.
Za nejlepší literární výtvory budou uděleny ceny, celkem 6 kg kávy,
5.000 cigaret, 50 l vína, věnované panem ministrem zemědělství J. Ďuri
šem.
27. únor 1949
neděle
František Halas mne pozval na oběd. Návštěvy u něho vydají za de
sítky přečtených knih. Je až k pokoření lidský a umí se podílet jako dítě.
Jestliže má v sobě jen trochu jistoty, neumí si ji podržet pro sebe, není
ani za nehet sobecký, jako by ani nevěděl, co to je. Mluvím-li s ním, je
mi, jako bych stál před nějakou obrovskou lidskou sochou štědrosti:
ano, čím víc rozdáváme, umíme rozdávat, tím je naše nitro plnější všemi
dary. Je nutno mít odvahu rozdávat a Halas patří k lidem, kteří umějí
rozdat vše, až tůň sama varuje, až jako by sám musil čekat na pramen,
chce-li uhasit žízeň.
Umění dávat není dovednost střídmosti, je to spíše životní jistota,
které si je člověk vědom málokdy, jíž však také nejde naučit. Pramen
nikdo neučí tryskat a snad mimo básníka a několika těch dole zakletých
osudem nikdo nemá prut, který by přinutil skálu nebo vyprahlý písek
dát vodu. Ta skála, ten písek, to je celá bytost těchto odsouzených, sebemrskačů, jen oni vědí o vodě, živé, tam mezi uzly svých nejistot, svého
hoře a balvany nevyhladitelné naděje. Buďme štědří!, neboť nikdy
nebylo tak zjevné, jak umění a vše, co není duté, je nebezpečné lži, falši,
přetvářce a nečistotě, jak vše, co není prázdné, zneškodňuje podlost,
odhaluje vypočítavost a vykořeňuje ničemnost vždy a jen tím, že je.
28. únor 1949
pondělí
Kytice otiskla článek předsedy Svazu sovětských spisovatelů A. Fadějeva nazvaný Úkoly literární teorie a kritiky. Za všechno to křováctví
dohromady:
Kritika dosud nesplnila přímý stranický úkol, stanovený rezolucí
ústředního výboru strany. Kritika musí například rozebrat Pasternakovu
poezii a dokázat, že Pasternak zaujímá zastaralé stanovisko. Zkuste si
přečíst ranou Pasternakovu lyriku. Jak rychle zastarala. Jejíformalistic
ká náročnost nutí k úsměvu. Je zarážející, jak mohl básník Antokolský
a kritik Tarasenkov chválit poslední lyrickou knihu Pasternakovu. Jak
ubohý je v této knize svět v době mohutných světových kataklyzmat. Pas
ternak se kdysi sám charakterizoval: Zvyklý vybírat rozinky / Zpěvu ze
sladké vánočky života / Musiljsem jednou opustit cestu / Vševěda, který
se přejedl rýmů / — Vševěd, který se přežral rýmů, — který vyďobává

36

rozinky ze sladké vánočky života — to zní humoristicky, ale v určitém
smyslu slova i urážlivě. Nelze ponižovat přednosti sovětské literatury
vyzdvihováním takovéhoto hlediska. Je nutno pochopit, že život postoupil
kupředu. Pasternak svého času odhalil leccos podstatného pro poezii,
avšak život to již překročil. Jeho múza se již dávno stala venkovskou mú
zou. Zároveň přináší některé rysy, které jsou zhoubné pro naši mládež
v podmínkách velikého historického boje — individualismus a apolitičnost.
Pasternakova forma se vyčerpala. Jeve slepé uličce. Povinností literární
kritiky je odhalit tyto Pasternakovy stránky.
10. březen 1949
čtvrtek
— Chtěl jsem ti napsat povídku, ale bylo to příliš nestoudné a špina
vé, aby se pod tím neprolomila věta, sesmolil jsem ti tedy báseň:

(Sjezd Svazu československých spisovatelů)
Vidouce prsty špinavé z jejich řemesla
zarostlé lhaním na duté sádře
Říkáme:
Pásti své ovce pásti je nad propastí
krmit je strachem a trávou politikaření
pásti je v noci a sedět u ohně
z břeven naloupených
to opravdu stačí
pro sochy — je to dobré
takhle

J.W.
9. duben 1949
sobota
Nový duch práce ve stavebnictví—Zvykáme si na novéjméno: zedničky
— Vrátíme naše řemeslo jeho vznešenému úkolu — Čest hornictví —
Sláva synům černé země — atd. Stačí otevřít kterékoli noviny, aby se čte
nář na vlastní oči přesvědčil, jak slavnostně je oceňována těžká práce,
ta, o které myslel, že je pro rasy nebo vrahy, dočte se na každé stránce,
že zmizel mýtus jakékoli dřiny, že dřít je jen propaganda, neboť i ta
nejnamáhavější práce ustoupila před novým duchem, který lidé přijí
mají a žijí. Bude neoblomně přesvědčen, jak práce, například ve staveb
nictví, v lesích, na polích, ohromně svědčí lidem z měst, neboťne nadar
mo jsou venkovští lidé zdraví, jak práce, která vyžadovala jen trochu
tělesné námahy, smrděla darmošlapům. Slovo trestanecká dřina dávno
vymizelo ze slovníku horníků, stavebních, lesních či zemědělských
dělníků. Dokonce, jak se ukazuje, prospívá tělesná práce i ženám, neboť
dnešní systém postavil ženu na úroveň muže. Čtenář si vštípí, že síla

37

strany je v dlouhodobých brigádách a v potírání našeptavačů, kteří se
nestydí ještě dnes prohlašovat brigády za novodobý robotní způsob
vydírání, kteří spínají ruce nad tím, když jsou reakční umělci a spisova
telé proháněni pracovním úřadem a převychováváni, když jsou řemesl
níci přemisťováni na místa, kde si vydělají víc, než jim neslo jejich ře
meslo. Všimne si také, jak vláda vychází vstříc všem požadavkům pra
cujících, noviny každý den otiskují básně, povídky, črty, fejetony, ukáz
ky z románů, reprodukce, skladby na oslavu práce pod zemí a v země
dělství, umělecká díla mluví jediným mohutným a slavnostním hlasem
o nových legendárních hrdinech, hrdinech práce.
Stejně však bude číst v těchže novinách projevy předních politiků,
umělců, úředníků a zástupců dělníků, že se nám nadobro podařilo zba
vit veřejný život příživníků, že se nám v nejbližších dnech také podaří
vyčistit obchod a státní aparát od flákačů, šmelinářů, tlučhubů, a jako
vláda podporuje činorodou práci, bude stejně vehementně podporovat
potírání reakčních sil, že všichni tito zloduchové a parazité budou při
nuceni dělat na těch nejtěžších úsecích práce, aby poznali, co je to
opravdová dřina, výdělek z ruky do huby, aby poznali, co je to skutečná
každodenní úmorná práce bez odpočinku. Ano, soudruzi, půjdou do
dolů, na pole, do lesů, budou zařazeni do stavebnictví, na silniční a říční
práce nebo do těžkého průmyslu, kde máme největší nedostatek sil.

21. duben 1949
čtvrtek
Lid celé republiky přináší pozdravy a poselství zasedání Mírového
kongresu v Praze. — Lid?
Ráno volali z “okresu”, aby někdo ihned přišel pro instrukce. Přinesli
oběžník nabitý frázemi, aby se někdo nezmýlil a nenapsal něco nežá
doucího. Rozkaz zněl: Okamžitě oklepat, podepsat všemi zaměstnanci
a odnést na zasedání.
Nepodepiš, a jsi válečný štváč.
Stačí si přečíst jen jména předsedajících, aby ses zachvěl i o tu zmrza
čenou špetku svobody, kterou sis v sobě uchoval.
19. červenec 1949
úterý
František Halas: . . . nepíši, jen sem tam to zkusím, abych se ujistil,
že pramen nevyschl, že má ještě sílu, a když vidím, že je vše při starém, že
by to lehce šlo dál, to mně stačí. Mučí mne cosi jiného, co je to, jež zůstá
vá vždy za básní, jako by tam stál člověk s nějakým nesdělitelným osu
dem, který kdyby promluvil, změní svět. Nemohu přijít na to, jaký ká
men má v ústech a proč, kde vězí jeho moc... Odháním od sebe nápady
jako mouchy. Chvíli mne znepokojuje téma “udavače”, jindy zas
“zrádce”, chvíli se zjeví “strach” anebo přijde “samota”. To všechno
by mohly být básně, ale mně nějak už nejde o poezii, ani o pravdu, něco
je za tím vším, co je víc než toto všechno dohromady, to důležitější v ži
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votě. Říká se, že umírajícímu se zjevují v paměti události a činy, které
byly v jeho životě nejdůležitější, které snad držely jeho osud pohroma
dě, aby se nerozklížil: o těch bych chtěl vědět, které to jsou, ty snad mají
lidé společné, snad těmi bych mohl něco svést, něco dokázat, než to tu
doklepu.
.. . Kdekdo na mně chce, abych změnil své názory, neboje hnal jinou
cestou. Nikdo nechce chápat, že bych za všech okolností musel stát
znovu tam, kde bylo mé místo vždy a je dosud. Ale já neznám jiné lidi
než ty dole. Ten podvod, který se děje, se nepáše na nikom jiném než zas
na těch tam dole. Bylo by třeba co nejpřesněji rozeznat nespravedlnost
od podvodu, a ne znovu házet všechno na jednu hromadu.

8. prosinec 1949
čtvrtek
Čím více přibývá dnů od smrti Františka Halase, tím silněji a zoufale
ji cítím, jakou strašlivou tragédií byl jeho odchod.
Odvážil jsem se zavolat paní Buňce . . .: Ten 27. říjen i těch 48 let
koresponduje se všemi daty mého života. S dnem svatby jako s dnem,
kdy jsme se seznámili nebo kdy mi poslal první dopis, s narozením dětí
jako s úmrtím jeho báby nebo s osudnými daty všech našich blízkých ...
Již dnes odmítli vydat tu trošku jeho pozůstalosti. Vím, že by mi to měl
za zlé, ale psala jsem na všechny strany, a nikdo neodpověděl, jenom se
všichni sladce usmívají ... Na místě, kde jsme se zamlada houpávali
na kolotoči, stála jeho rakev, a tam, kde jsme nejraději odpočívali po
procházkách, leží jeho hrob ... Poslední sbírku, jako by tušil, že odejde,
sestavil několik dní před tím, než musel do nemocnice. Jmenuje se
“A co . . .”, řekla jsem mu, že vydá za celou generaci. Přes to, že jsem
mu to řekla já, měl radost . . . Všichni věděli, že potřebuje hlavně klid,
a neuměli mu dát ani samostatný pokoj. Po celou dobu, kdy tam ležel,
umíral vedle něho člověk, skončil pět dní před Františkem, a toho dru
hého dali pryč, když již bylo pozdě.
“A co ...” — Za každou básní, za každým veršem jako by stál pří
tomně Halas sám, s celou svou zatvrzelou zkušeností, s celou svou
něhou a láskou, se svým utrpením a smrtí. Všechna jeho zkušenost
neúmorné práce se slovem je zde krajně samozřejmá a dohmatává se
samého srdce mateřštiny. Nic umělého, vše jisté jako hlas větru nebo
moře. Noc zde nepotřebuje ohňostroje, ozářená okna ani vybuchující
sopky, aby vyvolala pocit prostoty nebo monumentality, hloubky nebo
krutosti nezměnitelnosti osudu, den nepotřebuje revolucí ani válek,
nepotřebuje mrtvé na chodnících ani hádky na chodbách, práskání biče
nad oraništěm jako křik skřivana. Každá z těch básní jako by byla
obecně tím vším. Nelze ani nic přimyslet, nelze nic ani odmyslet. Lidské
hvězdy, zářící sněhem lidové poezie, hvězdy první velikosti vrcholků
moderního básnictví. Říkáme rádi o Halasovi “Básník smrti”, je to
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stejně nespravedlivé, jako když říkáme o Máchovi “Básník lásky”.
Teprve později se ukáže, jakou láskou byl vykupován každý jeho verš,
jak vše, co napsal, bylo zaplaceno touto nejlidštější daní.
28. prosinec 1949
středa
Bylo opravdu těžké umět si vydělat poctivou prací dostatek peněz
v době, kdy statisíce musely stát na nárožích s rukama v kapsách nebo
rameny opřeni o prkna továrních ohrad, bylo víc než těžké, umět vydě
lat peníze, neměl-lis odvahu krást nebo žít přímo na úkor druhého, když
nechtěls poníženě sloužit nebo otročit bez práva na důstojnost, ale co
je daleko těžší, je neumět si vydělat nadbytek peněz, zajistit si pohodl
ný život, když stačí, aniž bys co uměl jiného, zapřít čest, umlčet svědo
mí, zakrýt oči vlastnímu charakteru, nosit falešnou tvář v době, kdy
většina národa toto ochotně a bez nejmenší výčitky s radostí činí, když
většina kořistí, kde se dá a co se dá, kdy jsi k smíchu nebo mrva, nečiníšli tak, kdy stačí slepě kývat hlavou a papouškovat poručené, abys získal
právo nejen na ten přepych, nejen na ten dostatek všeho, ale na vše
ostatní, ještě nelidštější v tomto věku, který tě každým dechem zavaluje
důkazy, že každá oběť, jak říkali staří, na oltář spravedlnosti, poctivosti
a svobody je marná, bláznovsky marná.

Magdalena Abakanowicz: Hřbety
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Kabinet doktora Caligariho
Zbyněk Havlíček

“V minulém století žil v Německu muž, nazývaný dr. Caligari, který
si udržoval při životě náměsíčníka, jehož vůle nebyla jeho vůlí a jehož
vědomí nebylo jeho vědomím. Neprocitaje nikdy, stal se náměsíčník
v jeho rukou nástrojem nesčíslných vražd. Jeho tvář byla při tom straš
ná a bledá.”
Z textů k němému filmu

V politických čelistech dní
Zablombovaných tankovými pásy
Spí
Svědomí světa
Se svou jedinou morálkou
Odsouzenců k smrti
Klade pod sebe důvody jako miny
Zatímco velká schizofrenie dějin
Podobná ručičce horečně pobíhající po skle aut
Stírá si s čela pot namísto deště

***
Viděl jsem ňadro jak vysává kojence
Trs bílých korálů
Pavučiny výrobních křivek na způsob šněrovačky
Viděl jsem propast mezi surovinou a člověkem
Šibenici jako citový výraz
Žaludek světa plný pijavic
Stal jsem se průchodem živlů
Bitevním polem
Kde ostré obrysy padlých vnucují svou vůli příštímu nočnímu nebi
Slyšel jsem
Železné piliny kroků
Jejichž bezcílný řád
je uváděn ve zmatek hlavicí magnetu přesného jak buldog

Slyšel jsem šelest
Jako když se slétají stěhovací vozy
Radostné obušky diktatury
Nad hlavami osobností tajícími jako barevný vosk
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Viděl jsem
Inteligenci
Bezmezné zkorumpovanou
Pomáhající vytvářet vědu plechovým držkám
Poklopce mrtvých zaplácnuté národními pohřby
Mrtvoly živých galvanizované u příležitosti Velkých Výročí
Dehtující silnice svými mozky
Pro parní válce s křečovými žilami
A beztvarým nákladem těch kteří se vezou
Slyšel jsem ptáky svítání
Na hrdle monstrprocesů
Jako poslední krůpěj

Viděl jsem iluminovaný pot v podpaží dělníka
Narychlo vyzdobeném na střílny pro tajemníky
Viděl jsem jak z těla proletariátu jsou rvány bifteky
Pocukrované jsou mu pak předkládány v závodních kuchyních
Kde na plakátech se ukazuje socialismus jako cudná kurva
A zatím proletariát zbytněl do pracujících
A zatím pracující zhubli do proletariátu
A to všechno se posralo jako jeden lid

Také já
Jsem pil
Zítřek
Jako věčně ohřívanou polévku
Na níž plují
Legendy a Mýty
Jako mastná oka
Také já
Jsem žral
Lacinou masovou konzervu Ruska

* * *
Také stalinismus má svoje Venuše
Bez citu jako šermířské masky
V doprovodu německých vlčáků
Procházejí hlavami jako veřejným náměstím
Jakoby rozsvěcovaly lampy v hlavách soch
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Miluji tě
Podle regionálního systému zastoupení
Miluji tě jako raketové vyhánění cen
Jako zásah do vnitřních záležitostí svrchovaných vlád
Jako bohyni železné doby
Jež nestačí krýt zvýšené požadavky obrany země

Miluji tě
Naše ústa jsou pod zámkem
Naše ústa jsou pod zámkem La Costa

** *
Červánky
Jako transparent proti válce
Jako transfúze bolesti
Pod sladkým chloroformem večera
V černém sametu budoucnosti
Náměsíčník se vrací
V rukou stoletou rovnováhu říms
Nese mobilizační vyhlášku jako rigor mortis

Praha, květen 1951

Predrag Neškovič: Krajina

43

Neznámý básník Zbyněk Havlíček
Květoslav Chvatík, Kostnice

Poznal jsem jen málo básníků, jejichž osobnost tak splynula s jejich
pojetím poezie, že pozbývalo důležitosti, bylo-li něco z jejich díla publi
kováno, jako byl Zdeněk Havlíček. Působil dojmem člověka vzácně vy
rovnaného, který se od mládí setkal se svým osudem, se světem snu a
imaginace, s nadšením jej přijal a ztotožnil se s ním beze zbytku, i když
tušil, že je to osud tragický: zemřel ve věku 46 let, aniž se dočkal vydání
jediné ze svých téměř dvaceti básnických sbírek. S výjimkou dvou
skromných ukázek v rámci kolektivní prezentace v Orientaci (1966 č. 2)
a ve sborníku Surrealistické východisko (Praha 1969) nebylo z Havlíč
kovy poezie za jeho života nic zveřejněno. Jedné ze svých posledních
básnických sbírek dal název “Otevřít po mé smrti” - tento název by bylo
možno použít pro celé jeho dílo. Ani deset let po jeho smrti nebylo v
Praze naděje na publikaci jeho poezie; V. Effenberger tehdy uspořádal
strojopisný výbor z jeho básnického i teoretického díla (Praha 1979) a
St. Dvorský strojopisný sborník vzpomínek přátel “Zbyněk Havlíček
1922-1969”. Z osobních vzpomínek přátel lze vyčíst mnohé o oné dusné,
reálné atmosféře protektorátní Prahy, v níž se na Spořilově scházelo
několik mladých lidí, spjatých zájmem o poezii, označovaných později
za “spořilovské surrealisty”. Havlíček sám vystihl nejlépe tuto atmo
sféru v portrétu svého přítele Altschula: “Básník Robert Altschul,
z rodu božského rošťáka, sedmnáctiletý, skvěle inteligentní, donesl
poselství básnické myšlenky až na sám práh podsvětí. Jeho dílo je tor
zem torza: vyšel ze skupiny “spořilovských surrealistů” — R. Kalivody,
L. Fáry, F. Jůzka, Z. Havlíčka; jeho texty, deníky a sny byly zabaveny
gestapem v září 1944; jeho stopa se ztrácí v březnu 1945 na pochodu
smrti z koncentračního tábora Flossenburg.”
Pro řadu talentovaných mladých lidí se stal za okupace uměleckým
východiskem český surrealismus, který v díle Teiga, Štýrského, Toyen a
Heislera osvědčil nejpřesvědčivěji odolnost proti totalitnímu panství
fašismu a pokračoval v ilegální tvorbě, jejíž výsledky byly zveřejněny
v poválečném mezidobí 1945-1948. Přízračnou válečnou atmosféru,
známou z grafických cyklů Toyen “Střelnice” (1945) a “Schovej se vál
ko” (1946) postihují i první Havlíčkovy básnické texty:
“Déšť padá na město na zdi trestnice a kvete hloh
Déšť padá na město
Karavana zoufalství s granáty tepla na mořském dně
Člověk na hodinách se mění v embryo zase vidí hlavou dolů
V strašlivém pytli hraběte Monte Christa
Ofelie říká o dešti
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Že prý svazuje stužkou nebe
Jako bych nikdy neměl spatřit sladkou pleť lampy při rozednívání
nad Prahou
Jako bych nikdy neměl spatřit její nejsladší pleť
Srdce se opozdívá
Víckráte nenazvu tvé oči lekníny mé krve
Večer kreslí bezruké panenky
Déšť padá na město”
Meteory, 1944
Avšak pro Havlíčka se stal “symbolem obludnosti“ i další totalitní
systém, stalinismus, který ho podvedl o jeho víru v perspektivu nové,
svobodné společnosti a donutil ho vyrovnat se myšlenkově i umělecky
s touto “katastrofou vývojové logiky dějin”, znamenající konec iluzí
levé avantgardy.
Básnické dílo Zbyňka Havlíčka je nejčistším rozvinutím surrealistic
ké poetiky v české poválečné poezii; jeho poezie je dědictvím a pokračo
váním gejzírů obraznosti a básnické metaforiky Nezvalovy, avšak bez
Nezvalovy ochoty ke kompromisům, bez oněch zahanbujících úliteb
falešným bohům Stalinovi, lidové demokracii a rodné vesničce, jimiž si
Nezval pošetile domníval vykupovat svou uměleckou svobodu.
Zbyněk Havlíček, narozen 22. 5. 1922 v Jilemnici jako syn prozaika
realistického a psychologického zaměření Jaroslava Havlíčka, vystudo
val psychologii na filosofické fakultě Karlovy univerzity a působil jako
klinický psycholog v oblasti psychoterapie v léčebnách v Dobřanech
a v Sadské. V roce 1947 podnikl legendární cestu do Finska s Čestmírem
Kafkou, výtvarníkem jiné umělecké orientace, s nímž ho pojilo hluboké
přátelství. Jediné texty, které mohl za života publikovat, byla odborná
psychologická pojednání; i zde však působila publikační potíže jeho
věrnost principům Freudovy psychoanalýzy, “rehabilitované” pouze
na krátký čas na sklonku šedesátých let.
Spojení odborného psychoanalytického pohledu s literárně kultivo
vaným přístupem k poezii (Havlíček překládal básnické dílo André
Bretona, Paula Eluarda a jeho překlad Nadeauových Dějin surrealismu
byl již dvakrát vysázen, roku 1949 a 1969, ale hotová sazba byla dvakrát
rozmetána, stejně jako bylo v roce 1969 zabráněno vydání jeho výboru
z Bretona i jeho vlastního díla) činí z Havlíčka klasického představitele
českého poválečného surrealismu. Alchymie snu a poezie, spojení osvo
bozených podvědomých tužeb s říší imaginace, jejich sublimovaná
realizace ve světě jazykové fikce, v říši básnické obraznosti, v nepřetrži
tém proudu metafor a zázračných metamorfóz, to je doména Havlíčko
va básnického díla.
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Panuje falešná představa, jakoby se rozštěpení české kultury na ofi
ciální a neoficiální sféru datovalo až od sedmdesátých let; ve skutečnosti
trvá však již od počátku padesátých let. — Když jsem v roce 1956 uve
řejnil svou první studii o marxistické estetice, v níž jsem upozornil i na
dosud tabuizované dílo Karla Teiga, byl jsem Vratislavem Effenbergerem vyzván k diskusi s pražským surrealistickým střediskem.
Bylo to setkání, které nezapomenutelně ovlivnilo celý můj další život.
Ve starém činžovním domě na Smíchově jsem nalezl atmosféru, kterou
jsem dosud znal jen ze studia české meziválečné avantgardy. Mezi
desítkami vzácných obrazů a koláží Štýrského, Toyen, Teiga, Muziky,
Medka, Tikala, Istlera, mezi pečlivě utříděným dědictvím díla Karla
Teiga se scházel okruh přátel, který rozvíjel dál myšlenky moderní tvor
by, zatímco kolem ve výstavních síních a nakladatelstvích vládl dosud
tuhý socialistický realismus. V řadě sborníků “Znamení Zvěrokruhu”
z let 1951 a v okruhu pěti “Objektů” z let 1953-1962 bylo uloženo myš
lenkové a umělecké bohatství, o němž neměla oficiální kultura ani tuše
ní. Poprvé jsem zde poznal, že poezie může žít bez oficiálních sdělova
cích prostředků, ale i bez ohledu na oficiální cenzuru — svobodná, pod
vratná, potřebná jen těm, kteří ji berou krvavě vážně. Na rozdíl od “Sa
mizdatu” 70. let byly tyto rukopisné sborníky vybaveny téměř biblio
filsky, ale zůstávaly dostupné jen úzkému okruhu zasvěcených. Ani
pokus prorazit magické ovzduší sekty a navázat kontakt s dalším praž
ským střediskem moderní tvorby, s okruhem Kolářovým, nepřinesl
tuším trvalejší výsledky pro zásadní odlišnost tvůrčích poetik obou
středisek.
Poznal jsem zde tvorbu poválečného okruhu K. Teiga, K. Hynka, V.
Tikala, J. Istlera, M. a E. Medkových, V. Effenbergera a Z. Havlíčka i
nové generace, M. Nápravníka, V. Linhartové, S. Dvorského, P. Krále,
R. Erbena a dalších. Přistupoval jsem k této aktivitě jako teoretik, tepr
ve postupně vyhraňující svá strukturální a semiotická hlediska, i jako
historik české avantgardy, připravený již studiem díla Teigova a Václavkova i osobními setkáními s L. Novomeským, L. Linhartem, L. Svobo
dou, J. Mukařovským a dalšími. Nemohl jsem nebýt stržen a okouzlen
intenzitou, s jakou zde byla realizována vyhraněná básnická koncepce
do nejzazších důsledků, i vzácnou nesobeckostí, s jakou mi, člověku
jiné názorové formace, byl otevřen přístup k oněm “pokladům vidění”
i “alchymii imaginace”. Vracel jsem se z těchto výprav na Smíchov
umělecky okouzlen, neboť i teoretik musí umění nejprve vnímat, dát se
jím strhnout a uchvátit, jinak zůstanou jeho teorie prázdnými spekula
cemi. Představoval jsem si, že tak nějak se navracel Mukařovský od
Vančury ze Zbraslavi nebo z nočních toulek Prahou s Nezvalem, Teigem a Jakobsonem; ostatně mi to sám později potvrdil. — Jedna z
tehdejších diskusí, nazvaná “Pravidla hry”, se konala v pozdních noč-
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nich hodinách v sále psychiatrické kliniky na Albertově, myslím, že ji
uváděl L. Šváb a že jsem tam poznal i prozaika Škvoreckého, ale roz
hodně tam nebyli jen básníci a výtvarníci, neboť jsem byl poté z pra
coviště upozorněn, že jisté ministerstvo není mým cestám na Smíchov
nakloněno — to byl markantní rozdíl mezi nynější a první republikou,
kdy byl Nezval předveden pouze pro rušení nočního klidu.
Navázal jsem tehdy řadu přátelství, která přetrvala desetiletí; pře
devším pracovní kontakt s Effenbergerem, vrcholící na sklonku šedesá
tých let ve spolupráci při vydávání souboru díla Teigova, bohužel nedo
končeného . . . Jako by se mělo znovu potvrdit, že česká kultura je od
doby Máchovy kulturou torz, kulturou velkolepých rozběhů, tragicky
přervaných uprostřed díla; ostatně Havlíček sám byl z rodu těchto tvůr
ců torz. Přátelství s ním bylo odlišné povahy, plaché a méně soustavné.
Zatímco Effenberger pro mne zůstává nespornou ústřední osobností
celého poválečného pražského surrealistického okruhu, především nej
soustavnějším typem historika a teoretika české avantgardy, typem
vyhraněně programovým, byl Havlíček ztělesněním surrealistické
poezie jako takové, ztělesněním věrnosti klasickému programu imagi
nace a všemocnosti snu a touhy i ve fázi, kdy již ostatní, včetně Effenbergera, hledali a nalézali nové cesty moderní tvorby blíže černého hu
moru, divadla absurdity a podobně. Byl pro mne meteorem, v němž
snad naposled a proto nejjasněji zazářila hvězda surrealistické poezie
bez přívlastků post- a neo-.
Havlíček začal psát poezii velmi mlád, ve dvaceti měl již v rukopise
prvotinu “V azuru zakletá” a jeho dílo obsahuje kolem dvaceti básnic
kých sbírek, jejichž názvy zřetelně naznačují směr jeho obraznosti:
“Prostory ohně”, “Meteory”, “Zem zemřít”, “Karlotta plave prsa”,
“Robinson bez moře”, “Samotáři financují hru”, “Kabinet dr. Caligariho”, “Tse-Tse”, “Miluji tedy jsem”, “Otevřít po mé smrti”, “Pekingský hematom”. — Jeho poezie prodělává vývoj spíše ve smyslu vnitřní
zralosti než ve smyslu proměn tvůrčí poetiky, která zůstává v podstatě
stále věrna sama sobě, i když jednou užívá formy krátké básně, jindy
dlouhého “pásma” a jindy lapidárních provokativních tezí.
Základem Havlíčkovy básně je metafora, básnický obraz; ostatní
básnické prostředky zůstávají ve srovnání s ní podružné. Jeho básně
jsou řetězem metafor, plynutím metafor, přechodem jedné metafory
v druhou, při čemž napětí Havlíčkových metafor spočívá v jemnosti a
ostrosti jeho imaginace, v neočekávaných srovnáních konkrétního
s abstraktním, blízkého se vzdáleným, vysokého s nízkým, exotického
a odlehlého s všedním, odborným výrazem. Havlíčkova metaforika
tvoří celý soukromý vesmír, soukromý mýtus, v němž se prolínají dět
ské vzpomínky, vzpomínky z romantické četby, osobní zážitky s odbor
nou politickou, psychoanalytickou a lékařskou terminologií. Východis
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kem jeho metaforiky je zpravidla zcela konkrétní, osobní emoce. Emo
tivní tenze, prostředkovaná dynamickou imaginací — to by mohla být
nejstručnější charakteristika Havlíčkovy básně. Sám o tom píše: “Suma
vzpomínkových stop a přestavových okruhů, ponořených do emocio
nálních dynamismů, vytváří vnitřní model básníkův. Odtud, z této dy
namické vnitřní struktury, je vrhán básnický obraz . .. Dochází k řetě
zové reakci: každá nová představa oplodňuje vždy další, báseň se rozpí
ná jako Einsteinův vesmír, jsouc konečná a neohraničená.” (Z. Havlí
ček, Básnický obraz a schizofrenní symptom, Surrealistické východisko,
Praha 1969, s. 54)
Okruh znaků, s nimiž Havlíček pracuje, a okruh témat je poměrně
stálý: řetěz jeho metafor je současně řetězem štěstí a slasti, neboť obraz
nost jeho poezie krouží neustále kolem centrálního erotického tématu,
kolem symboliky milostné touhy, kolem obrazu vysněné ženy — Karlotty — sublimovaného do nejbizarnějších a nejprotilehlejších předsta
vových oblastí: jednou jde o představy nezemsky křehké a abstraktní:
“Vyšlas z bílého kamene pouště
První tón písně
Někde na počátku hrdla”
anebo:
‘‘Spí
Hory se naklánějí k hvězdám
Trávníky se vzdaly první mlze
Ruce mužů zemdlely na cestě k prameni”
anebo:
‘‘Jsi
Krásnější než smích než vyvraždění smíchu
Než setkání dvou soumraků”
anebo:
‘‘Řekla vzpomínej na rozvodí jejího čela se počínalo
stěhování národů”
Jindy jsou jeho obrazy smyslově naléhavé a konkrétní, metaforika bru
tálnější, ale nikdy vulgární:
‘‘Práce nohou blesky v živém mase měst
Práce nohou rozvracející ekonomiku nepřetržitým akordem”
anebo:
‘‘Nosí svá ňadra, jakoby o nich nevěděla
A helikoptéry krátících se večerů se na ně spouštějí po
zmrzlých pavučinách”
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anebo:
“Svlékáš se jakobys ukazovala
Svou sbírku zbraní hloučku Arabů
V tržišti svítání
Svlékáš se ve žhavém létě má touha se noří jako vodní pták
Po okraj dechu do tvých wolframových vln“
O této poezii platí beze zbytku, že “krása je otiskem bosých nohou
touhy”, jak Havlíček někde napsal.
Druhým pólem Havlíčkovy poezie, bez něhož by jí hrozilo nebezpečí
monotónnosti, je obludnost doby stalinismu, doby politického teroru,
justičních vražd, morálního rozkladu inteligence a nebezpečí proměny
“studené války” ve válku žhavou, v zánik lidstva uprostřed atomové
katastrofy:

“Vpolitických čelistech dní
Zaplombovaných tankovými pásy
Spí
Svědomí světa
Se svou jedinou morálkou
Odsouzenců k smrti
Klade pod sebe důvody jako miny
Zatím co velká schizofrenie dějin
Podobna ručičce horečně pobíhající po skle aut
Stírá si z čela pot namísto deště“
“Držte přece na řetěze chrty
100 000 mrtvých 200 000 mrtvých
Nesmazatelné stíny
Inteligence jako elegantní zločinec
Něžné a operační cesty nožů ve sladkém těle
Zatímco věci ležely bez stínu v plném světle šílené tesknoty”
“Pod prapory socialistického štěstí
Popravy se děly v hledišti
Dobro práskalo do bot
Soucit bral na hůl snílky
Morálka si blila sama za krk
Nahé ženy pudrovaly dodělávající ryby”
“Dlaně složené pod hlavou
S nahýma očima v modré skalici nebe
Naslouchat
Jak kolem míjí stalinská epocha jako dlouhý zrezivělý vlak”
Bylo málo básní napsaných v roce 1951, které by bez falešného morali
zování podaly tak sugestivně obraz hrůznosti doby, jako Havlíčkova
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sbírka “Kabinet dr. Caligariho”, z níž jsme citovali. V “Prolegomenech poesie” z roku 1952, která mají formu lapidárních, provokujících
a zoufalých tezí, Havlíček napsal:
‘‘Nesmiřitelnost!
Stavět vše mimo zákon!
Všechno legální je hnusné!
Ideologie je nástroj utlačování!
Musel jsem opravdu mlčet, nechtěl-li jsem lhát!
Závěrečné postavení je postavení mimo hru!”
Od roku 1952 do roku 1958 se Havlíček básnicky skutečně odmlčel.
— V roce 1958 začíná znovu psát poezii a jeho nová rukopisná sbírka
“Miluji tedy jsem” je syntézou dosavadních dvou oddělených pólů jeho
poezie: Mýtus všemocného Eróta se mu stává východiskem ze soumrač
né doby “selhání vývojové logiky dějin”; erotika a obraz doby se orga
nicky prolínají, prostupují a prosvětlují lidskou nadějí. Nejsilnější je
Havlíčkova poezie tam, kde erotická touha, nahá a nesublimovaná, je
konfrontována s šílenstvím doby:
“Přijď
Skrze noc ještě vede úzká bílá cesta
Okna se dosud nezavřela a dveře se dosud chvějí jako harfa
Cekám tě jako skalisko v moři zda na ně usedne pták
Cekám tě jako ohňostroj a celé mé tělo se proměňuje v práh
Překroč jej a dovol mé tužce opustit toto zoufalé vězení řádek”
“Klečím před tebou jak skála před mořem jak moře před skalou
Tvé šaty padají plny obrazáren a propadlišť
Tvé šaty se boří jako tenký led pod nohama
Ještě okamžik
A splynu navždycky s tvými teplými proudy s tvými korálovými útesy”
“Dnes si Karlotta oblékla šarlatový Berlín
A pás z mrtvé země a perly stíhaček
A odložila prostý šat palácových revolucí”
“Má lásko
Nejdražší zemi na severu
Přikryj svým tělem tu knihu pro niž jsem nedovedl žít jinak
Přikryj svým tělem tu knihu ve které sama jsi
Ztracenou knihu naděje kterou jsem nadepsal
Otevřít po mé smrti”

“Tyto nemocné nelze již navrátit ze světa fantazie” — napsal kdysi
Havlíček v jedné ze svých básní o Karlottě a charakterizoval tak nejlépe
svou vlastní poezii.
Tragédie básníka Zbyňka Havlíčka, jenž zemřel 7. ledna 1969 na
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leukémii, aniž se dočkal vydání jediné ze svých knih, odhaluje rozpor
nost konceptu levé avantgardy: v okamžiku, kdy se její utopické per
spektivy mají realizovat, počne revoluce požírat nejen své vlastní děti,
ale i své umělecké spojence a spolubojovníky. — Havlíček se dlouho
pokoušel tento rozpor teorie a praxe, snu a reality vybalancovat tím, že
se odmítal všemu navzdory vzdát osobního práva na integritu obou
pólů. Ale nakonec zvítězil kritický rozum a kritický pohled na společen
skou realitu a přiznání nesmiřitelnosti principu reality a principu slasti.
Jeho dílo zůstává sugestivním svědectvím moci poezie, důležitým
chybějícím článkem ve vývojové logice české poválečné poezie, svě
dectvím věrnosti a důslednosti v rozvíjení surrealitické poetiky i v no
vých, krajně paradoxních a nepříznivých podmínkách. Je svědectvím
jednoho života cele zasvěceného poezii, ale i svědectvím krutosti doby,
která neznala slitování se snílky, která vyloučila prostor pro snění ze
svého mechanismu.
Poznámka:
Výbor z básnického díla Zbyňka Havlíčka připravuje k vydání pod názvem “Alchy
mie snu a poezie” mnichovská edice Arkýř.

EXPRESSIV
Pod tímto názvem byla koncem loňského listopadu ve vídeňském Muzeu
20. století zahájena výstava středoevropského výtvarného umění z posled
ních desetiletí. Až do konce ledna zde vystavovali svépráce výtvarníci z pě
ti zemí — z Jugoslávie, Maďarska, Polska, Rakouska a z Československa.
Byla to pozoruhodná výstava, první toho druhu vůbec. Sešla se na ní díla
umělců bez ohledu na to, zda jsou či nejsou oficiálně schválena v zemi svého
vzniku, zda tam mohou či nesmí být vystavována, zda umělci sami patří
k “ Východu” či “Západu”. Tato výstava chtěla být “podnětem k diskusi”,
chtěla ukázat, že “střední Evropa má stále jisté estetické konstanty, které
jsou jí vlastní”, jak píše Dieter Ronte, jeden zjejích iniciátorů a ředitel mu
zea, v němž se výstava konala. Lví podíl na realizaci výstavy má především
paní Meda Mládková ze Spojených států, která se moderním českým a
středoevropským uměním zabývá už řadu let. Jí také vděčí redakce a čte
náři Proměn za fotografie z výstavy, které provázejí toto číslo.

Z kritického ohlasu vídeňské výstavy
“Mezi obrazy a sochami jsou freudovské posmrtné masky Arnulfa Rainera, diptychy a triptychy hlav od Akose Birkáse, obrazy z vrstvených
papírů Adrieny Simotové, surrealistický socialistický realismus Popo
vićův i krvavé cákance Hermanna Nitsche a zmučená torza Magdaleny
Abakanowicz. Pět let to trvalo, než se podařilo překonat byrokratickou
nepřízeň a realizovat nápad Dietera Ronte, ředitele vídeňského muzea
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moderního umění, a české historicky umění Medy Mládkové, která pů
sobí ve Washingtonu.”
Alan Levy v International Herald Tribune
v rubrice “Critics’ Choice”

“Výstavu charakterizuje pět vlastností, které se dnes sotva kdy na
jdou ať zde nebo v současné Americe; je to opravdovost, řemeslná do
konalost, solidnost, zralost a především přítomnost významu. I když
Méda Mládková zdůrazňuje, že cílem je podtrhnout estetické konstanty
střední Evropy, pouhý fakt, že čtyři pětiny vystavovaných děl jsou od
východoevropských výtvarníků, kteří zůstali ve svých zemích, dává vý
stavě střízlivý politický podtext.
Její umístění v někdejším rakouském pavilonu z doby světové výsta
vy v roce 1967 není zrovna nejstylovější, ale zato nic nepředstírá. Skoro
všichni výtvarníci, kteří vystavují, jsou starší — nejmladším je skoro
čtyřicet a většina se blíží šedesátce. To je taky možná důvod, proč je vý
stava tak vážná.
Hned když vejdete, přinutí vás k zastavení pohled na řady mírně
ohnutých sedících postav. Jsou to Hřbety Magdaleny Abakanowicz,
které mají místo hrudi pouhou dutinu. Téma vnitřní prázdnoty se opa
kuje i v díle Józefa Lukomského Cum tacent, clamant (Tím, že mlčí, kři
čí): trojrozměrné šaty v životní velikosti ze strašidelně bílé sádry na ho
rizontálních držácích v dřevěném rámu. Jejich efekt je pečlivě vyvážen.
Nic zde nenaznačuje, že jde o zteřelá těla válečných obětí, je to spíš ná
znak prázdnoty. Pocit úzkosti se zde zintenzívňuje, místo aby se postup
ně zmenšoval, jak se to namnoze děje v případě těch děl, která chtějí
omráčit na první pohled.
Podstata je zde inertní a energie bez cíle. Masivní dřevěné bloky, které
tvoří Schody Magdaleny Jetelové (viz fotografii tohoto díla v Promě
nách č. 4, ročník 23 z roku 1986, pozn. překl.) se nejistě derou do prázd
na. Nazí běžci Jiřího Načeradského, namalovaní s takovou vervou, také
běží do prázdna a jsou poháněni brutálně a bezcílně...
Tito tvůrci nás nenechávají na pochybách, že oni chtějí být malíři a
sochaři; v sociologii nebo v reklamě by nebyli doma. A je to nepříjemná
myšlenka, že schopnost, mravní integrita a skutečný cit pro práci s ma
teriálem jsou v jistém slova smyslu produktem uzavřené společnosti,
která se izoluje od rozmařilosti a nahého komercialismu toho, co
Jacques Barzun nazývá “bláznivé umění” a co je doma v naší vlastní
kultuře...”
George Walden, Daily Telegraph

“Tato naprosto výjimečná výstava koriguje stávající představy o
hodnotách, odstraňuje mezery v informacích a dokazuje, že ve Střední
Evropě — v tomto vitálním středu mezi východním a západním umě
ním — existují velké tvůrčí osobnosti.”
Maria Buchsbaum, Sonntag
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Józef Lukomski: Cum tacent clamant
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Rapsódie a miniatúry
Ivan Kadlečík, Pukanec
NA ŠTĚDRÝ VEČER, keď mrzne a umierajúce obláčiky pary z ľud
ských úst stúpajú k nebesiam, kde sú píšťaly, hrám pastorále. Obláčik sa
zmení na kvapku rosy, rosa zarosí čižmičky Aničkám —flautičkám, ktoré
dostanú skraty na ventiloch elektromagnetickej traktúry. Ventil sa
nezavrie, píšťalka si o dušu svoju vzdušnú neprestajne spieva, až taká
radosť: Narodil sa. .. Pastoráleje oslavou zrodenia. Starobylá pastierska
pieseň, jednoduché radostné výkriky, trilky vysokých fláut nad trocha
disharmonickým mrmlaním basy, prostota gájd v štruktúre a slede akor
dov, čosi monotónne. To isté pastorále (Larghetto) budem hrať aj v deň
umierania, na Veľký piatok, len v registratúre uberiem tú ligotavú malú
mixtúrku, ostane osamelá nahá osemstopová flauta alebo temný kamzičí
roh. To isté pastorále, tá istá clivá tónina, melancholické akordy ľavej
ruky, ten istý nápev krehučky ako plač, rosa, obláčik pary (uspávanka?),
akoby nebolo rozdielu medzi začiatkom a koncom. Akoby v zrodení už
bola obsiahnutá aj smrť (alebo naopak?), pridobre vedel Ján Sebastián,
ktorý ako málokto končekmi prstov precítil človekovo bytie až po korene.
Človeka stvorila smrť?

* * *
TEN, KTO SI NEZASLÚŽI, aby mu niečo vzali, ani nič nedostane. Len
čo mi vzišla kukurica na Dolných lúkach, prišieljeleň. Tam steblo zlome
né, tam bezohľadne pristúpené, tu akoby v páse zlomené. Len zlosť, nená
visťje celá a nezlomená. Treba ťa zabiť, jeleň. Mali by sme ho vystriehnuť,
iste je krásny. Povedal Malý. V tej chvíli tušíme: dobre je s krajinou, kde
ešte vie žiťjeleň, čo s takou zemou, čo ho neuživí? Len čo začali dozrievať
zemiaky, prišiel človek. Tam prázdna jamka, tu vytrhnutá vňať, povädnutá. Iba zlosť čerstvá bujnie. Niekto si na tých zemiakoch dobre pochutí.
Povedal Malý. Odrazu vieme: dobre je s gazdom, ktorému jesto čo ukrad
núť. Lebo načo je človek, ktorému niet čo vziať? Akonáhle sa do zlata
vyfarbila kukurica, prileteli vtáci nebeskí. Tam zobli, tu štipli, obnažené
šúľky žalujú, pripomínajú slová. Pozri, otec, aké krásne pierko, je z krídla.
Povedal Malý. Naraz tušíme a vieme: mesačnú krajinu vtáky nepoznajú —
a z prázdna nevezme nič jeleň, človek, vták, ba ani len tá smrť.

* * *
A HRAS a hráš a hráš. Pod zadkom elektrický ohrievač: mysli na
prechladnuté kríže, si v kostole. A sám. Len kúsok svetla (100 W) nad ma
nuálmi, žiarovka nad pedálom (60 W) nech si vidíš aj pod nohy. Nikto ťa
nepočúva, ani keď — sakra mordent — kľaješ: klávesa fis sa zadrháva,
manuálová spojka nefunguje, ges dáva za sekundu viac kmitov vzduchové
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ho stĺpca, než sa sluší na dobrú hudobnú výchovu, d v kryte (Gedeckt)
nehrá, pedálové (Subbas) cis má záchvevy ako unda mari. Topánky si
utrieš do najnovšej kravaty, lebo si prišiel v blate a mokrá špička ľavej
nohy sa ti potom ľahko zošmykne z tónu b na obyčejné h... Choď radšej
domov k peci a píš čosi, lebo každý tón sa stráca, letí, rozprskne sa ako
žiarivý bolid, meteorit ku hviezdam, alebo padne do obecnej kanalizácie,
no slovo hlúpe, ba aj to najhlúpejšie, trvá; scripta manet. A nikto ťa nepo
čuje. Si tu sám. Len rozladený hoboj vyje ako starý sivý vlk — tremolo.
A hráš. Na diabolskom nástroji, ktorého vnútornou, štrukturálnou podsta
tou — aj vtedy, keď žiarivo jasá — je smutný údes, ktorý ustavične človeku
pripomína jeho absurdnú úbohosť. A práve vtedy, v okamihu najmocnejšie
ho uvedomenia si tohto faktu, začneš sa cítiť ako kráľ; teda až vtedy, keď
ti slzy a sopeľpostriekajú už špinavú kravatu, až keď musíš rukávom bielej
košele utrieť mokrý manuál, aby sa nenarušila citlivá reakcia kláves,
staneš sa pánom kráľom. A hráš a hráš a hráš: akoby ťa celkom vážne a
naozaj a stále ktosi kdesi utajený pozorne počúval.

* * *

VEŽOVÉ HODINY, vyrobené v Hradci Králové asi pred deväťdesiati
mi rokmi, aj keď nezastali a naďalej idú veľmi presne, prestali biť, taký
tuhý mráz nastal: asi 30 C pod bodom mrazu. Teploty prinízke — aj na tej
vysokánskej turni — natoľko stiahli, skrátili kovovú traktúru, že kladivku
chýba niekoľko milimetrov, aby dosadlo na okraj zvona. Mechanizmus,
napriek stuhnutému oleju, funguje inak normálne, zúbky na kolese zachy
tia a stlačia páku, tá zatiahne raz, dva, tri, kladivko poskočí, no úder
nepočuť, zvonovo srdce akoby načas onemelo. Neozve sa — štyri razy —
čistý durový tón na strednom zvone, ani následujúca nižšia kvarta veľkého
zvona, odbíjajúca počet hodín. Zima je negatívna pre všetko, komu a čomu
bije srdce. Preto je nádherná: je chlapsky otvorenou výzvou k zápasu,
mobilizuje, neuspáva. Aj tie hodiny opravíme. Oceľový drôt nadstavíme,
predĺžime, no čo sa získa? Len čo stúpne teplota, potom pridlhé vedenie
na kladke nevy tiahne kladivko do takej výšky, aby vlastnou váhou pri páde
vedelo prekonať odpor pružiny, ktorá ho vracia, tlmí a pridržiava. Schád
zajúc pomaly dolu z chmúrnej turné za pár minút som zostarol: riedkefúzy
mi zbeleli mrazom, som ako svoj ujo. Len ľudský dych vie trocha roztopiť
tú inovať. A kúsok ohňa, ktorý treba udržiavať. Narúbať dreva, zafúkať
do pahreby hasnúcej, prihodiťpaliva — to je ten denný, neustávajúci zápas
so zápornom, so zimou a tmou. A sneh pod nohami vrždí ako nové čižmy,
ba lepšie — ako keď hryzieš nakladanú kyslú kapustu, klobásou proti
zime trikrát opásaný. K tej klobáse už len — podľa múdrej miery predkov
— holbu {0,6845 ľ) či dve vína, toho červeného Marsovho ohňa, ktorý
rovnako treba zachovať a udržiavať ako všetko živé, čomu bije srdce. Lebo
zima je výzvou nepoddať sa. Hodiny síce nebijú, no neúprosne, neprestajne
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idú — a spolu s nimi sa od obratníka Kozorožca potajomky — akoby sa
nechumelilo — prikráda čosi dnes ešte nepostřehnutelné, čosi žiarivé.
Možno je to Slnko. Ktožehovie . . .

* * *
AKÝ PAN, taký krám — vraj. U organistov je to naopak: každý je
takým pánom, aký nástroj má k dispozícii. Tretia možnosťje Bach. Muzi
kológovia konštatujú, že Ján Sebastián prakticky temer nikdy nemal
možnosť hrať a komponovať na stroji, ktorý by zodpovedaljeho predsta
vám a genialite. Neostávalo mu teda nič iné, len si ho vymyslieť— tak ako
si človek vymyslí čosi milované. Keďjestvuje ideál, skutočnosť už nie je až
taká podstatná; k ideálu sa aj tak nikdy nepriblížiš, ale to mu na cene
neuberá. Organ existujúci v predstave akoby skutočne aj bol: je to len malý
krôčik, ktorý sa nestal. Na takomto ideálnom organe Bach denne hral
a komponoval, videl ho v oku svojej duše celkom zreteľne do presných
technických, akustických detailov, ba počúval ho až po svoj posledný
výdych (posledný píšťalin výdych je zavretý ventil, privádzajúci vzduch,
alebo, hľa, zahrám ti kvíliaci strach či umieranie ako Olivier Messaien:
prívod vzduchu do píšťaly neuzavriem, no pozvoľna nechám spľasnúť
zdroj-plúca-mechy až po nulový, čiže rovnovážny atmosferický tlak)
Bach organ nosil v duši — a musela byť veľká, keď si to tak človek pred
staví (veď napríklad len jedna píšťala 32-stopového radu, najhlbšie c, by
mala merať približne desať metrov.). Dokonca v notovom zápise jednej
kompozície použil taký tón nízky, ktorý na organe nie je. Bolo mu teda
sveta žiť, lebo keď nesporne mal tie dve dnes zanedbateľné maličkosti:
hlbokánsku dušu a v nej ideál, počul tú obrovskú hudbu znieť, aj keby si
zo svojich domácich čembál urobil zajačince a na ich strunách si sušil
do myslenia a práce prepotenú starú parochňu, špinavú a mokrú od nečasu.
Tak to býva, tak to je. Veď i ja poznám jedného, čo v škole na hodinách
chémie si pod lavicou rozložil noty a počúval ich. Na vymyslenom nástroji
možno celý život hrať; niekedy aj dobre, niekedy aj lepšie . . .

* * *

OSEMROČNEJ ZUZE som zložil pesničku. Recept je ľahký. Vezmeš
dva diely pravdy, jeden diel fantázie, pridáš pár prostých rýmov a dobre
vymiešaš. — Len jednej z nich sa ráči byť dnes na pekáči, inák všetky husi
snáď padli do záhrad. . . Pokoreníš starým osvedčeným kontrastom ako
Havrana E. A. Poe. — Na stromoch sa belie rozkvitnuté perie, iba na pupáky padá čierny mak... Čo nemáš, požičia sused: motív nápevu pastorál
neho charakteru mám od jedného katolíckeho organistu, meno nepoviem.
Jednoduchá harmonizácia v trojštvrťovom takte, v daktylskom hopkaní,
nech si dievča klopká malými prstami-špajdličkami (ako smrekový koná
rik) po klávesnici, zneje to domom po celé sviatky. Ale čo sa deťom azda
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najväčšmi páči, je sloveso, ktoré som nenašiel v Slovníku slovenského
jazyka. — Tmavá noc sa blíži, len hviezdička v chyži prpoce do pece, že
prišli Vianoce . . . Nik nevie, čo znamená prpotať, a predsa je to pravda,
vystihujúca zrakovú i sluchovú skutočnosť živého ohňa. Čo nejestvuje,
môže niekedy pôsobiť skutočnejšie, než bežné a známe veci okolo; nie?

* * *
LADÍME ORGAN, starý Rieger. Stovky a stovky píšťal — kubatúrou
od ostrých poldecákov po niekoľkolitrové demižóny, ba sudy — sú vylože
né po laviciach a podlahe, hŕba borového dreva a plechu bez duše. Kto už
len z toho spraví systém, štruktúru? Aby sa tá kopa hmoty funkčne a pro
duktívne, podľa daného večného zákona usporiadala v presnom aritmetic
kom pomere oktáv, celých tónov, poltónov ... Na krytých píšťaliach sa
potiahne alebo zatlačí vrchnáčik (dĺžka kmitajúceho vzduchového stĺpca),
tam sa posunie kúsok plechovej doštičky, pritlačí, přiklepne, zväčší sa
otvor či zmenší, tam sa čosi skráti, tu predĺži, nadstaví hoci lepenkou,
kožkou, podoprie zápalkou, puklina sa zaletuje. Klávesnica sa ešte pretrie
(po kožnom tuku a pote strémovaných prstov) handričkou s čistým liehom;
môže byť aj vodka, borovička, džin, čo už majú, krčma je oproti. Vyfúkne
sa prach, napadená omietka, pavúk, mŕtve muchy sa vyšpárajú. Drevo
poranené, dobodané drevokazom sa napustí chemickým smradom. Bude to
hrať? Akosť zvuku závisí v konečnom dôsledku aj od teploty a vlhkosti
vzduchu, od stálych i meniacich sa akustických pomerov (množstvo prí
tomných, ich oblečenie, hoci na farbe kravaty už nezáleží). Píšťale, keď sa
nasadí a upevní na vzdušnicu, sa vdýchne život ako pri stvorení, prebudí sa
hoci poťahovaním za šedivéfúzy cínové, červenkasté medené, sú na okraji
píšťaliných perí (labia). A zatiaľ dcéra na klávesnici drží ladenej píšťale
oktávu alebo adekvát v inom registri: pravda je vždy priesečníkom, svätým
krížom vertikály a horizontály. Skrutkovač, plsť, Rudé právo, šmirgeľ,
vysávač, drôtik, lepidlo, handra — aké prozaické banality. A ono to
napokon hrá, spieva, plače. Lebo to celé usporiadal intelekt a cit, pokorne
sa pridŕžajúci poriadku a kozmického Zákona: bez nich — hľa — vznikne
len prašivé psie skuvíňanie.

* * *
AJ NA TRI KRÁLE bolo tých disko-babiek v kostole len trinásť, pánboh
pri nás. Nič na nich nie je zvláštne ani zaujímavé, len to, že sú nesmrteľné a
že ich je stále trinásť ako v rozprávke. Pravda, niekedy treba menšiu ko
rektúru povrchnej skutočnosti: ak je babiek menej, stokilový farár s hla
som hromu sa počíta za dvoch-troch, v čase núdze aj chudého organistu
možno vynásobiť ľubovoľným číslom; trinástka vyjde vždy, ba nachádza
sa ona aj vo väčšej množine čísiel. V čase veľkej núdze prirátame tých
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troch kráľov, Petra a Pavla, ako kedy, prípadne Všech svatých. Raz za čas
si niektorá starká zbalí posledné kufre, pokojne si ľahne do jamy, niet je
viac. Roky s ľuďmi tájdu, trinástka zostáva, dopĺňa sa mladšou generá
ciou, regeneruje, penziu máme, už sa nebojíme. A babky neprestávajú
mekotať: Deň uchází (s mäkkou výslovnosťou bibličtiny, kralickej češti
ny), můj Jezu, ty buď s námi, ňeb svetlo tvé. . . Pieseň s krídlami, prostá
a čistá ako slza-soľ zeme, preteká štrbinami stáročí, kvapkajúc od Goudimelovho kancionálu (MDCXII) cez Bacha a dnešok po zajtrajšok. Na
dýchnuc sa slabými pľúcami k nápevu, dúchajú babky nevdojak do hasnú
cej pochodne; položiac si tie slová na jazyk, dotknú sa aj takto nesmrteľ
nosti, času pred i po. Veď čože ja už len viem o svojom praprapredkovi
v sedemnástom storočí? Či bol charakter alebo chrapúň, Martin či Ján,
vysoký — nízky, oči modré, zelené, vlasy, túžby, čoho sa bál... Nevedno.
Ani matrika po ňom nezostala. Len jedno jediné určite viem: Raz večer
(nepamätám sa už, kde to bolo a či bol štvrtok),keď sa horúce Slnko sklá
ňalo k horám (alebo podľa Galileiho a Koperníka — hory stúpali k Slnku,
až ho zakryli), šero hustlo ako med alebo ako úzkosť, vtáci zmlčievali a
posledné unavené včely v prapredkovej záhrade ťažko dopadali na doštič
ku slameného úľa, na letáč, tedy v ten večer zanôtilpradedo tým zabudnu
tým a nejestvujúcim hlasom Deň uchází, můj Jezu (Tranovského kancionál
č. 741) A ja sa mám odrazu dnes — akým právom?, z akejsi modernej,
vedecko-technickej poverčivosti zbaviť tejto azda jedinej vlastnej iden
tifikácie, svojej — aj budúcej — totožnosti! Zahodiť štafetovú pochodeň?
Kým mocní rátajú nesvoje-svoje peniaze, ohník dychom zohrievajú poníže
ní najslabší: nemluvňatá, stromy, chorí starci, kamene. Alebo tých trinásť
nesmrteľných?

* * *
TATO ZEM, táto pôda, ktorú dnes ryľujem, na ktorej kosím trávu, do
ktorej sadím stromy a vínnu révu, pred tisíc rokmi, keď sa večer nadýchla
vzduchu, počula a si ešte pamätá tie fascinujúce slová a mäkký nápev
vzdorne a zároveň pokorne trvajúci temer na jednom tóne: Otče náš, iže
jesi na nebesiach. .. I ostavi nám dolgynaše, odpusť nám naše hriechy, vi
ny. Ano, naše dlhy, nedostatky, povinnosti, ktoré máme. Lebo sme vela
dlžní sebe, iným, národu, spoločnosti, pôde, vesmíru. Sme teda naozaj
hriešni, lebo hriešny je len človek, len on si môže byť vedomý svojej nedo
statočnosti, neúplnosti, necelistvosti, k čomusi smerujúcej nehotovosti.
Pamäť, ten základ myslenia, má aj živočich, strom, ba aj kameň, nerast,
najmä kryštál. Ale povedomie viny (bez hriechu sú len hlupáci) má iba
človek, ktorý, aby človekom zostal, musí sa ním vedome, každý deň znova
a znovu vôľou (akoby sa modlil) stávať aj v zlých okolnostiach: tvorí seba
samého i veci okolo skrze kultúru v najširšom zmysle slova. Kultúra však
nie je (ale smrť áno) v genetickom kóde jeho buniek (dedičný hriech,
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dlh?), tá sa musí prijímať akoby zvonku, zhora a opätovne tvoriť, inak —
hovoria biológovia a sociológovia — stačíjedna generácia a človek sa sta
ne zverom bez jazyka a dejín. Hospodine či Galaxia alebo čo si, neodpusť
nám teda naše viny ako my odpúšťame! Daj len, aby dovtedy, kým nás
zaryľujú a naše telo sa stane pôdou, na ktorej kosím trávu, do ktorej
sadím stromy a vínnu révu, aby sme dovtedy boli každému a všetkému čo
najmenej dlžní — a izbavi nás od lukavavo. Človeka stvoril hriech?

* * *
KRÁĽ MATEJ I. Huňady, zvaný Corvinus, náš voľakedajší panovník,
kúpil svojej manželke Beatrix organ, hudobný nástroj aerofonický, ktorý
má svoj pôvod vo vetre (a vietor v energii termodynamickej). Považoval to,
humanista, za kultúru, nevediac, že raz prídu menší panovníci, ktorí budú
za kultúru považovať len televíziu, to ópium ľudu. Nemám Matejov plat,
za organom chodím do kostola. Dedinské babky ako ovce mečia staré po
malé piesne, tie umelecké diela dávnych predkov, tie stredoveké a staro
veké (dórske, lýdske, iónské) nápevy, kde každý tón je viachlasným akor
dom pôvodného chóru zástupov ľudu, preto sa musí nenáhlivo vychutnať,
postáť, vyznieť a naplniť sa — a to vie len organ, ten kráľ, stály, trvajúci,
mohutný a dôstojný. Organ je večný, orgán je dnešný. Podľa niektorých
kultúrnych orgánov je to tmárstvo, nezlučujúce sa s vedeckým svetonázo
rom. Babičky jačia, dedkovia chrapčia — a tak si uctievajú predkov (ich
prácu, ktorá tu je) a čosi, čo presahuje jeden ľudský život v zmysle i čase,
čo trvá a je nad nami. Uctievajú. Spisovateľ Dominik Tatarka správne po
strehol, že podstatou kultúry (nielen etymologicky) je vlastne uctievanie,
kult — a naopak, kult, aj náboženský, je súčasťou kultúry. Sme potomko
via starých hlupákov, čo v bázni uctievali obyčejné stromy, rieky, studnič
ky, ba tuším aj zvieratá: dnes vieme, že to bola ekológia. Kadejaký orgán
kultúry si dnes neuctieva nič, len svoj mesačný plat a čo s tým súvisí. Iba
naozaj kultúrny, mysliaci človek slobodne pokľakne na kolená pred tým,
čo je vnútorne veľké; vedecko svetonázorový malomeštiak nepokľakne,
ten sa iba bojí (milovaného svojho ne-Boha, či nadriadených?). Veď ak Boh
nie je, jestvuje nepochybne jeho idea: obrovsky ľudská, stále potrebná.
Človekova kultúra je s tou ideou hlboko spojená. Je však nežiadúce to ve
dieť. Preto sa táto temer podstatná — kresťanská — súčasť národnej i
svetovej kultúry primitívne utajuje a zaznáva najmä pred mladými ľuďmi
— v mene pokroku a vzdelania, akoby pokrok a vzdelanie spočívali práve
v nevedomosti toho, čo je dôležité. Tak je to, fanatici a dogmatici, čo
na základe zopár brožúrok (Kčs 2.50) tak hlboko a neochvejne veríte:
v ne-Boha. (Pardon, dopustil som sa práve pravopisnej chyby. Naše pravid
lá pravopisu totiž píšu slovo Boh s malým začiatočným písmenom!) Mys
liaci človek, aj podľa apoštola Karola, pochybuje: o Bohu i ne-Bohu. Z po
chybností sa rodí tvorba, tvoria sa veci nové, krásne, nevídané. . .

* * *
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V JESENI, Keď ryľujem políčko, starootcovskú roľu na Dolných lú
kach, je tam vždy jedna babka, rylujúci prízrak, čo má stále osemdesiat
rokov. Už zopár jesení počúvam to isté, a ona, hluchá ako sukovitý agá
tový peň, nepočúva nič: Beda, beda, nič nevládzem, veď mám osemdesiat
rokov! Beda, beda, malie sa tie krumple, nanič, lebo ľudia sa prestali
modliť! Hovorím jej na to čosi múdre a krásne. Nepočuje. Hovorím ďalej,
rozprávam len jej, iný ma nepočúva. Prázdne pole, osirelé, iba hmla,
slová, slová. Slabučká hluchaňa-chudaňa pomaly kope, jej tuční potomci
sedia pri televízore akoby počuli, všetko vedia, nič necítia, na prízraky a
tiene čumia, akoby boli skutočné. Len hmla, zmráka sa, osirotené slová
tupé a duté, stmieva sa, vyprázdnené otcovské pole, zaoblačené, zubále
dračie, k noci sa chýli. . . Hluchá ryľuje. Odchádzam domov. Zdá sa, že
ktosi vedľa mňa kráča s výčitkou. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu
nemá!
(Ivan Krasko).

* * *
O ÚZKOSTI PODVEČERNEJ hodiny, neviem ktorej, keďje čas “let
ný” posunutý (kedy sa mám báť?), hovoria psychológovia. Ajhľa, baránky:
stmieva sa ako pred smrťou, a ony, narozdiel od lenivého dňa, len teraz
začínajú šantiť, vyvádzať, vyhadzujú zadky, skackajú, akoby sa vôbec
nebáli rozprávkového vlka, tmy, smrti. Zdá sa, psychoši, že úzkosť pri
chádza skôr ráno, keď zabučífabrická siréna (poplach? bomby? robota?),
psy žalostne kvília a vyjú, v rozhlase znie optimistická revolučná hudba
(hoci revolučné fis či g som ešte nepočul). V noci nás asi čaká spánok,
pokoj, malá skúška smrti. A ráno: úzkosť, strach z toho, čo bude. Pračlo
vek sa vraj bál tmy, neznámeho, ale baran, ktorý by si vari mal zachovať
prastaré inštinkty, to nedokazuje. Je taká tma, že už netrafím ani len do
vínnej pivnice, a ovce len teraz začínajú s chuťou, s radosťou žrať— tráva
je večer sviežejšia. Alebo vedia, že som tu. Ovca má barana, baran má
mňa: koho mám ja? Mám tu napríklad televízor: buráca z neho symfonická
báseň z príležitosti zasa nejakej slávnosti. Prostež od Boha pomoci a dou
fejte v Něho . . . Počujem v duchu tie slová v mohutnom rachote bubnov,
tympánov, činel, potom echo lajtmotívu v nežných sláčikov. A zákona
Jeho ... (mohutný potlesk!). Veriaci v Ne-boha sú dojatí, tuším až slzia ta
jomní tajomníci (obrovský potlesk!), neb konečně s Ním vždycky zvítězí
me .. . Barance sú pokojné, nie nevedia o úzkosti devätnástej hodiny, lebo
som s nimi, cez okno počujú, že píšem, nevedia, že sa bojím, až sa mi zase
kol písací stroj: aj on sa vzpiera slovám ako pravda, ktorá . . .

* * *

UŽ JE TU ZASA OBERAČKA. Lisujem hrozno tak ako nedávno vlani,
mušt vonia lesom a voskom, lebo som ho prisladil starým scukornateným
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medom. Mušt červenie do modra ako krv panifarárky Emy, starej mamy,
ktorá s pútcom uprostred hladkých vlasov, v tmavej zemianskej kacabajke, so záhadným úsmevom pozerá zo steny, z dvojrozmerného priestoru
na vnuka v trojrozmernom priestore, čo koštuje (upi si, upír si) tú krv hroz
na. Nápoj v krčahu si prikryl dnešnou tlačou, aby doň neliezli drobné muš
ky; je ich plno, lebo majú za úlohu podporovať kvasenie muštu, ten pri
rodzený chemický proces premeny cukru na alkohol: cukor aj alkohol
vlastne hlboko funkčne chránia plod, obalené semeno pred mrazom, hnilo
bou, nákazou.. . Jednorozmerný, jednosmerný čas beží, opäťje tu oberač
ka. Tak ako nedávno predvlani, lisujem čierne a modré bobule, môžem ich
nosiť do tmavého suda, lebo sa mi ukončil dnešný pracovný pomer akoby
som na chvíľu prestrihol ostnatý drôt. Nuž nosím teda burčiak pod zem,
do pivnice: z malého okienka vidím lesy nad Sikenicou, prítokom Hrona,
prítokom Dunaja, prítokom mora... more sa vlieva do prameňa Sikenice,
všetko sa vracia, len čas nie. Stmieva sa, treba ukončiť oberačku, zmlknuť,
netárať. “Kultúra a umenie sú významnými dynamizujúcimi činiteľmi
ekonomického rastu, od ktorých bude . . .” čítam ešte nahlas v úvodníku
novín, prikrývajúcich krčah, “od ktorých bude v značnej miere závisieť
rozvoj materiálno-technickej základne i vzostup hmotnej a kultúrnej
úrovne ľudí. .
potom už načisto zmlknem. Preboha, dosť!
* * *
AKO ZAČAŤ? — keďje tak hrozne veľa možností. Od lásky, spravodli
vosti, nádeje, pravdy, ľudskosti — po psie hovno. Vyber si, spisovateľ.
Aký život, taká literatúra: na lúkach kvitnú nežné sedmokrásky, napísal
by iste nejaký zoštátnený laureát. Ale vráťme sa k nežnému psiu hovnu.
Pripitý, až zo mňa tieklo temer čisté víno, neznečistil som ho jedlom ani
chemickým postrekom (nože to skús, milý čitateľ), aj vypiť by sa dalo,
usiloval som sa kráčať dnes strmým chodníčkom, nazývam ho uličkou s ta
kým pomenovaním, že sa sem, do slušnej literatúry nehodí. Býva tam totiž
maximálne osamelý chlapík v malom hlinenom domčeku, hnoj mu zakrýva
strechu, počul som raz, idúc, vnútorný monológ, pomenovavšíjeho ohavne:
tak nazývam odvtedy tú uličku. Kráčam a ulička je samý ľad hladký.
Stretnem dedka, na bagančiach má priviazané akési remienky, baba si na
čižmy natiahla starú ponožku. Dolámem sa tu? Noha sa kĺže jedna aj dru
há, ak spadnem, víno vylejem zo seba i z demižóna. Zrazu v tom ľade spása
primrznutá: tam kúsok exkrementu, tu kúsok výkalu — len po nich krá
čam smelo, nepošmyknem sa. Idúcky rozmýšľam o literatúre, ba o umení
ako takom vôbec: veď kráčať ľadom a ladom a nespadnúťje tuším umenie.
Ako teda začať? A ako skončiť?
* * *
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VONKU JE BIELO: tak by som chcel mať — ako sa to vraví? — v duši.
Mrznúca hmla zlepšila krajinu: zasrienený gýč. Oxidujem hrubé bukové
poleno, až to počuť, zástavy farebných plameňov vo vetre plieskajú.
Vzduch v komíne (do strechy zastoknutý) sa chveje: dobre naladená píšťa
la. Kachlice hlinenej pece zvonovinou zunia. Nevyleziem von z tejto izbiet
ky, z maternice, z teplých stien, nechcem sa narodiť, bojím sa tej krásy
vonku, dom je zariadenie proti strachu ako slovo či tón, dom je spomienka
skrytej pamäti, nikoho nechcem vidieť, nikoho počuť, dvere sú pička, von
i dnu. Len tu sa schúlim do kúta, v maternici. Ani nos nevystrčím a ak,
len na chvíľu: Prisypať pilín do udiarne, kde mi čerstvé klobásy fajčia ako
ja v drevenom záchode kedysi; údia sa, voňajú slovenské banány, očistím
jeden, slupku hodím bratovi psovi, aj kosť mu hodím (hodiť si tak na dobrej
kosti!) a zalezieme, sme na tom rovnako dnes i tu. Nie, už sa nechcem
narodiť, vyjsť von do bieleho svetla, aké by som chcel mať v duši. Padajú
vlasy, vraj sneží. . .
* * *
Vybráno ze stejnojmenné knihy, která vyšla napsaná na stroji v roce
1987. Tiskem vyjde v nakladatelství Index.

Emilie Beneš-Brzezinski: Aftermath

62

Nad Patočkovou filosofií dějin
Borek Dostál, Praha

K 10. výročí smrti Jana Patočky připravil Václav Benda se svými spolu
pracovníky monotématické číslo samizdatového filosofického časopisu
PARAF (čís. 6), věnované tomuto vynikajícímu mysliteli naší současnosti.
Na 144 stránkách najdemejednak Patočkův text z r. 1976 “Osnova dějin”,
jednak řadu článků, v nichž se autoři (B. Dostál, J. Michálek, J. Němec,
E. Kohák, M. Zedník a R. Palouš) zamýšlejí nad Patočkovou filosofií.
Kromě toho je tu překlad studie profesora filosofické anthropologie v západoněmeckém Münstru Josefa Piepera “Sakralita a ‘desakralizace’ ”, a
několik recenzí a diskusních příspěvků.
Zamyšlení Borka Dostála nad Patočkovou filosofií dějin, které bylo
autorem původně předneseno na filosofickém semináři v soukromém bytě
(kam se dnes filosofie u nás musí uchylovat před slídivou policií), tu pře
tiskujeme. Text nám zprostředkovalo Dokumentační středisko nezávislé
československé literatury v Scheinfeldu. Redakce.
Orwell vylíčil ve svém slavném románu svět roku 1984jako již podro
bený totalitnímu vládnutí. Dnes lze s uspokojením konstatovat, že se
jeho chmurné proroctví nesplnilo: totalitní režimy zatím neovládají celý
svět a nám, jakkoli se topíme v totalitním smogu, nezbývá než považo
vat to v porovnání s Orwellovým proroctvím za úspěch. Bylo by však
nespravedlivé nazývat Orwella falešným prorokem. Smyslem pravého
proroctví není přece předpovídat budoucnost, ale varovat před tím, co
může nastat, jestliže člověk nezmění smýšlení a nepostaví se proti
zhoubnému chodu dějin. Takový apel je vlastní Orwellovu dílu v ne
menší míře než skepse, s níž představuje osudy svého hrdiny, který se
proti totalitě vzbouří. Tato skepse má určitý dobový ráz.
Pocit, že běh dějin má objektivní charakter, a tedy je nezávislý na úsilí
jedince, víra v nezadržitelný pokrok, kterému se nelze postavit a jemuž
se člověk musí chtě nechtě podrobit, ale i naděje ve šťastný zítřek, k ně
muž lidstvo “přes spáleniště, přes krvavé řeky” spěje, tato víra je od
konce 19. století součástí obecně rozšířeného porozumění světu. Před
stavuje podivnou koalici rovnosti, volnosti a bratrství s historickým
fatalismem, která je příznačná nejen pro marxismus, ale i pro comteovský pozitivismus. Původ této koalice tkví v osvícenském racionalismu.
Proti pověrám a náboženskému fanatismu postavili osvícenští myslitelé
rozum, který se tak stal měřítkem dokonalosti člověka. Osvícenci učini
li cílem dějin — zpočátku jako úkol, později jako nutný výsledek —
rozvoj lidského poznání. Zdá se, že to byl Lessing, kdo dovedl pro osví
censkou filosofii dějin vytěžit Leibnizovu metafyzickou myšlenku
pokroku. “K dovršení všeobecné krásy a dokonalosti děl božských sluší
zajisté uznat jakýsi pokrok neustálý (progressus item perpetuus) a co
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nejsvobodnější celého všehomíra, takže vždy ku větší vzdělanosti po
stupuje — ad maiorem semper cultum procedat. (Leibniz: De rerum
originatione) V Lessingově pojetí probíhá dějinný vývoj lidstva od tem
ných instinktů k rozumu ve třech obdobích, která odpovídají vývoji
individua: dětství, jinošství a mužnosti. Právě tak dobu StaréhoZákona
vystřídala doba novozákonní a po ní věk rozumného křesťanství, éra
věčného evangelia. Omyl kacířských hnutí 13. a 14. století, tedy joachimovců, spatřuje Lessing pouze v tom, “dass sie den Ausbruch des
selben so nahe verkündigten”. Vidíme, jak v nové podobě ožívá stará
hereze a nachází ohlas jak v prostředí saint-simonovců, připraveném
Turgotem a Condorcetem, tak u myslitelů německé klasické filosofie —
u Fichta, Schellinga, Hegela. V okruhu saint-simonovců toto Lessingovo dílo bylo velice záhy přeloženo a budilo nadšení. Saint-Simonovým
tajemníkem, byl, jak známo, Auguste Comte. Novověcí filosofové na
vazovali tedy na ony hereze s plným vědomím. Zatímco v klasickém
osvícenství jsou dějiny svobodným dílem člověka a rozum je pojímán
tradičně jako doména věčných pravd, tedy jako cosi nadčasového a
v tom smyslu nedějinného, německá filosofie, především Hegel, přichá
zí s pojetím rozumu jako podstatně dějinné skutečnosti a s pojetím dějin
jakožto pohybu sebeuchopování a tím sebepřekonávání rozumu
v absolutní reflexi. Dějiny tak nabývají povahy logicky průhledného,
ale též nutného procesu, který používá člověka jako svůj nástroj.
Součástí tohoto procesu nejsou ovšem jenom lidské dějiny, patří k ně
mu i příroda. V Marxově pojetí je potom objektivní a nutný ráz dějinné
ho vývoje ještě posílen; dějiny se stávají částí dějin přírody, totiž stává
ní se přírody člověkem. Tím se myslí především sebevytváření člověka
lidskou prací. Člověk, jakožto společenská bytost, produkuje nejenom
prostředky k uspokojování svých potřeb, ale i materiální podmínky
svého života — společenské poměry, v nichž se odcizuje své podstatě.
Překonání tohoto odcizení, pravé osvobození, je smyslem dějinného
pohybu, jehož vnitřní logiku a zákonitou nutnost odkrývá dialektika.
Nový společenský řád, jehož cílem je právě zrušení tohoto odcizení, se
proto jeví jako nutný výsledek dějinného vývoje a jakýkoli odpor vůči
němu se zdá marný. Nový společenský řád zdůvodňuje svou legitimitu
historicky.
Také v Orwellově románu má historie důležitou úlohu, mnohem
důležitější než brutalita a násilí. Ovládnout člověka násilím znamená
ovládnout ho pouze dočasně a zvnějšku. Jde-li však o to ovládnout ho
trvale, je potřeba ho získat a opírat se o jeho dobrovolný souhlas. Sku
tečná moc se musí opírat o takový souhlas a pouze tam, kde sejí souhla
su nedostává, je nucena přistoupit k násilí. Půdou, na níž se v totalitním
státě zakládá souhlas ovládajících a ovládaných, je ideologie. Posláním
ideologie ve společnosti, ovládnuté totalitní mocí, je zdůvodňovat a
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legitimovat existenci této moci a jejích rozhodnutí. Nepostačí přitom
nějaké relativní zdůvodnění, odvolávající se na momentální okolnosti,
důvody musí mít ráz historické nutnosti.
Takové absolutní zdůvodnění může poskytnout náboženství či na
cionalismus, avšak v sekularizovaném světě se k tomu nejlépe hodí
teleologické pojetí dějin, pojetí, které představuje dějiny jako smyslu
plný, zákonitý proces, směřující k určitému cíli. V tomto rámci se tota
litní moc prezentuje jako ona světodějná síla, která lidstvo k vytouže
nému cíli dějinného vývoje dovede. Tím si pro sebe reklamuje absolutní
historický mandát, který ji zbavuje odpovědnosti před kýmkoli a čím
koli. Cokoli moc činí, dobře činí — s jedinou výjimkou: pokud tím ne
ohrozí vlastní trvání. Stojí za povšimnutí, že kdykoli totalitní moc ho
voří o vlastních chybách, nemíní tím nikdy zločiny, které napáchala, ale
pouze to, čím oslabila vlastní mocenské pozice. Oč v totalitním státě
běží především, je posílení a rozšíření vlastní moci, a vše ostatní je tomu
podřízeno. To považuji za velmi důležitou věc, kterou západní politiko
vé a teoretikové přehlížejí při vyjednávání s totalitními režimy: že totiž
vše je vedeno nikoli osobní vůlí představitelů totalitní moci, že nezáleží
na tom, co si myslí pan ten a ten, který “je přece slušný člověk“, ale že
celá existence totalitního režimu závisí na neústupnosti od “základních
principů” a trvání na dalším posilování moci. Absolutní historický
mandát tedy znamená, že moc a její udržování má prioritu před tím, co
klade na první místo ideologie a z čeho čerpá své zdůvodnění: před cílem
dějin. Vnitřní logika moci se tak nekryje s ideologickými požadavky a
často se s nimi dostává do přímého rozporu. Odtud plyne nebezpečí,
ohrožující moc zevnitř. Ideologičtí fanatici se stávají nejostřejšími a nej
nebezpečnějšími kritiky totalitní moci. Aby se moc tomuto nebezpečí
vyhnula, musí zahlazovat činy, které odporují ideologické normě, a zde
opět přichází ke slovu historie. Jejím úkolem nyní je uvádět minulost
do souladu s ideologickými hledisky.
K tomu však již nestačí pouhá ideologická interpretace dějin —jako
tomu bylo v údobí, kdy aspirující moc začínala a spěla nahoru — ale je
nutno falšovat i samotná historická fakta. Orwell vylíčil, v jakém rozsa
hu tak musí moc činit, má-li se v tomto ohledu vskutku zabezpečit.
Historie ve vlastní podobě, tedy kolektivní paměť uchovávající minu
lost, je nebezpečná tím, že může usvědčit moc ze lži i vzhledem k její
vlastní ideologické doméně. Díky Orwellovi si dnes opět uvědomujeme,
že minulost není pro člověka něčím odbytým a bezvýznamným, protože
“minulým”. Její uchování, její pravdivý, mocensky nezdeformovaný
obraz má zásadní význam pro obranu svobody.
Požadavek, aby historie podávala pravdivý, ideologicko-mocensky
nezkreslený obraz minulosti, je však právě tak samozřejmý jako
problematický. Jestliže se tím míní, že historie má vůči minulosti zacho
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vávat objektivitu a omezit se podobně jako přírodní vědy na fakta a
jejich souvislosti, zapomíná se, že fakt je faktem pouze vzhledem k něja
ké teorii, k určitému vztahovému rámci smyslu. I historie omezená na
čistou faktografii předpokládá určité porozumění svému předmětu,
které jí umožňuje rozlišit v nekonečném bohatství zkušenosti fakt od
toho, co faktem není; to, co se týká předmětu, od toho, co se ho netýká.
Předpokládá určité, byť nevyslovené, pojetí dějin jako samozřejmost.
Samozřejmost je jako brýle na nose: umožňují nám vidět skutečnost a
samy zůstávají neviditelné. Teprve když tuto samozřejmost vyslovíme a
tím si ji postavíme před oči, stane se předmětem jako jiné předměty.
Promění se v uzlíček záhad a problémů.
Viděli jsme, že takovou samozřejmostí bylo a někde je i nadále teleo
logické pojetí dějin. A přece již v 18. století se našli jeho odpůrci, kteří
odmítají myšlenku pokroku vcelku. Myšlenku pokroku, avšak nikoli
myšlenku vývoje. Byl to především Herder, který se nemohl smířit
s představou, že bychom jednotlivá období dějin měli chápat jako pou
hé předstupně období vyšších, že by člověk nebo i celé národy byly pou
hým prostředkem k uskutečnění nějakých vyšších cílů. Herder praví:
“Žádná věc v celé říši Boží není pouhý prostředek. Všechno je prostře
dek a cíl zároveň ... Každý národ má střed blaženosti v sobě jako každá
koule své těžiště . . . Účel věci, která není pouze mrtvým prostředkem,
musí ležet v ní samé. V každém svém stavu a ve všech společnostech
nemohl člověk mít nic .. .jiného na mysli a nic jiného pěstovat než lid
skost, ať již myslel tuto lidskost jakkoli.”
Herderovy myšlenky byly pramen, z něhož čerpali zakladatelé ně
mecké historické školy. “Každá doba je vůči Bohu bezprostřední a její
hodnota nezáleží v tom, co z ní vzejde, nýbrž v jejím bytí samém, v jejím
vlastním já”, říká nejslavnější představitel této školy Leopold von
Rahnke. Má-li však každé období svou vlastní hodnotu, není možné je
posuzovat z hlediska hodnot a norem doby pozdější. Úlohou historika
proto je odhalit v každé historické epoše její vnitřní životní principy a
jedině na jejich základě posuzovat ostatní dobové jevy. To se mu může
podařit jedině tehdy, je-li schopen zříci se svých vlastních hodnot a
norem a zachovat maximální objektivitu, nikoli ovšem ve smyslu pří
rodních věd, ale ve smyslu hesla “sine ira et studio”. Takové pojetí
dějin má však velice závažné důsledky. Je-li tomu tak, jak tvrdí myslite
lé německé historické školy, znamená to, že veškeré společenské, poli
tické a kulturní jevy je třeba chápat jako historicky podmíněné skuteč
nosti, a že tedy mají hodnotu jen relativní. Spolu s tím i naše vlastní
hodnoty mají tento dějinně relativní charakter, a tak přestávají být opo
rou našeho života. Morálka, která se mění podle okolností a nemá abso
lutní základ, ztrácí jakoukoli závaznost. Historický relativismus čili
historismus znamenal otřes tradičních základů evropského lidství. Ten
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to otřes nezůstal omezen na úzké vrstvy vzdělanců. První světová válka
jej učinila zřejmým i nejprostším lidem. Dějinné porozumění světu se
stalo běžnou součástí moderního myšlení. Avšak ani myšlenka dějinnosti, jak ji chápe historismus, není prosta rozporů. Vede k paradoxu,
jakmile ji vztáhneme k ní samé. Tvrdí-li se totiž, že lidské poznání má
pouze historicky podmíněnou platnost, což znamená, že platí pouze pro
svou dobu, musí to platit i pro tuto myšlenku, která si však nárokuje
platnost pro všechna období. Historismus se tak vyvrací sám — ostatně
jako každá důsledná skepse.
Z nesnází historismu vede dvojí východisko: ven z dějin, z času, nebo
naopak dovnitř, do nitra dějinnosti. První cestou se ubírala novokantovská filosofie dějin rozlišením mezi tím, co jest, a tím, co býti má. Pro
ti vědám nomotetickým, zkoumajícím faktické zákonitosti, stavěla
vědy ideografické, zabývající se jednotlivými událostmi v jejich jedineč
nosti. Teorie dějin je tím zapletena do nesnází teorie hodnot, do sporů
mezi subjektivismem a objektivismem apod. Za zmínku stojí, že cestou
k nalezení nedějinného východiska se vydal i Masaryk. Je to hledisko
věčnosti, které je pravým měřítkem lidského jednání i historického
hodnocení. Že tento pojem nabývá vlastní smysl teprve v náboženském
kontextu, Masaryk věděl. Jak ale učinit náboženství věrohodným bez
Zjevení ponechal otevřené. Masarykova snaha zakládat porozumění
dějinám na hledisku stojícím vně dějin dnes může připadat naivní. Měli
bychom si však uvědomit, že Masaryk vědomě dělá to, co velká část
novověké filosofie dějin dělala nevědomky. Zamlčeným předpokladem
novověké filosofie dějin je, jak známo, křesťanské porozumění dějinám
a času, spočívajícím na biblickém Zjevení o události Stvoření. Čas je
časem světa, spolu s ním byl stvořen a spolu s ním skončí. Veškeré dění
ve světě je děním časovým a časným a jako takové je myslitelné jako
smysluplný celek, který má svůj počátek i konec. Tak je však může
nahlížet jedině Bůh, stojící mimo toto dění.
Hledisko postavené vně dějin je legitimní pro pohled víry, ztrácí však
jakékoli opodstatnění tam, kde se Zjevení odmítá. Odtud plyne závaž
nost Diltheyova pokusu o domyšlení problémů historismu. V centru
jeho pozornosti není pojetí dějin, ale problém historického poznání, dě
jinného vědomí. Vzít vážně myšlenku dějinnosti znamená pochopit
právě tu skutečnost, že člověk nestojí vně dějinného pohybu, ale uvnitř.
“Jednotlivý člověk je svou existencí, spočívající v sobě samé, dějinná
bytost. Je určován svým místem v sledu času, svým místem v prostoru,
a svým místem ve spolupůsobení kulturních systémů a pospolitostí.”
Tímto místem je též určena vlastní perspektiva člověka. Otázka po ději
nách se stává otázkou po způsobu, jímž dějinám rozumíme, po způso
bu, jímž je nám historické dění dáno. Půdou dějin není tedy objektivní
čas a dějiny nejsou součástí přírodního dění. Vlastním dějištěm dějin se
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stává člověk, odhalující dějinné skutečnosti jako součást vlastní situace.
Cožpak není klíčovou otázkou historie, která nám podává obraz minu
lého, otázka, jakým způsobem je nám minulost dána? Vlastní, osobní
minulost odkrývá člověk ve vzpomínání a prostřednicvím vzpomínek
druhých lidí. Vzpomínka je jakousi přítomností minulého. Právě tak
minulost pospolitosti, s níž se jedinec identifikuje, je přítomná podá
ním, v živé tradici, která rozprostírá intersubjektivní síť smyslu, z jehož
horizontu teprve mohou promlouvat historické dokumenty a památky.
Má-li totalitní moc ovládnout nějakou pospolitost, musí ji napřed
rozbít, atomizovat a zároveň nahradit její tradici ideologickou kon
strukcí, novou sítí smyslu. Zlomit moc tradice vyžaduje sílu, která je
s to čelit minulosti. Touto silou je budoucnost. Proto ideologové staví
před oči ovládaných “zářné zítřky”.
Minulost je v tradici přítomna nejen jako odkaz k minulému, ale pře
devším jako sediment, jako hotový, připravený smysl. Jazyk, kultura,
společenské vztahy, zvyky apod., to vše je již pro nás připraveno pře
dem a lidmi se stáváme tím, že se naučíme rozumět světu tak, jak mu
rozumějí naši rodiče, naši předkové a ostatní lidé. Heidegger, který
myšlenku dějinnosti dále radikalizoval, říká, že “pobyt (Dasein) je svou
minulostí”. “Každý pobyt vrostl vždy do tradovaného výkladu bytí
pobytu a v něm také vyrostl. Z něj si především a v jistém okruhu stále
rozumí. Toto porozumění odemyká možnosti jeho bytí a řídí jej.”
(Sein und Zeit) “Dějinnost již neznamená pouhý fakt, že jsoucno je v ča
se, ale znamená bytostnou skladbu dění pobytu jako takového (Seinsverfassung).” A jedině díky tomu, že “pobyt je v základu svého bytí
určen dějinnosti”, může se tázat po dějinách a odkrývat je. Může odkrý
vat vlastní tradici, uchovávat ji, kráčet v jejích stopách nebo sejí může
vzepřít; může však také tradici propadnout a stát se její hříčkou. To ale
znamená, že přítomnost minulosti, význam minulosti a její vliv na pří
tomnost není něčím konstantním, nýbrž závisí vždy na konkrétní podo
bě našeho vztahu k tradovanému porozumění. Být hříčkou tradice, žít
v naivní samozřejmosti tradovaného porozumění světu předpokládá
docela jiný vztah k minulosti a dodejme i k budoucnosti, než např.
vzpoura proti tradici, pokus žít život jinak, než jej žili otcové a dědové.
Ostatně i tato vzpoura se může stát součástí tradice. Jinou časovou
strukturu nalezneme ve snaze aktivně si osvojit tradovanou moudrost,
aby sloužila jako poučení pro přítomnost i budoucnost. Přes všechny
rozdíly však tyto způsoby vztahu k tradici nemusí představovat a také
většinou nepředstavují nějaké překročení tradovaného porozumění
světu. Jsou umožněny tím, že tradice je vlastně snůškou tradic často
konfliktních, a dále tím, že žádný jedinec v pospolitosti není s to celek
těchto tradic obsáhnout. Není s to si plně uvědomit ani vlastní určenost,
anonymní vládu minulosti, která řídí jeho kroky životem. Ostatně něco
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takového není ani třeba. Důležitější je, co nám tradice nabízí v první řa
dě a co zároveň odpovídá bytostnému ustrojení dění našeho pobytu ve
světě: smysl. Smysl je porozumění tomu, oč v životě vlastně běží. K to
muto jádru ukazují veškeré komponenty tradice, z něj čerpají svůj účel
a z něj jsou srozumitelné. Smysl tradice nezakrývá, ale manifestuje jej
symboly, mýty, rity, a proto je z nich také nejsnáze pochopitelná.
Pochopit nějakou tradici, porozumět jejímu smyslu však kupodivu jsme
s to do značné míry nejen tehdy, máme-li k dispozici její mytologii nebo
přímá svědectví o jejím porozumění světu; často nám stačí jenom
úlomky a střepy. Jaký most porozumění se klene mezi časově i prosto
rově odlehlými kulturami? Musí tu být nějaký společný smysl, jenž nám
není zcela cizí. Smysl, který je společný všem lidským pospolitostem.
Domnívám se, že tento smysl spočívá v tom, co jako lidé musíme,
abychom žili; v tom, co je nám přirozené. Přirozený smysl souvisí
s potřebami a nutnostmi našeho života a tvoří celek. Celkem je proto, že
nepotřebuje žádné další zdůvodnění, ale je sám důvodem lidského jed
nání a chování. Tvoří základní možnost lidského života, v níž se tento
život může vyčerpávat, rozumět světu z její perspektivy. Člověk se může
uzavřít do této možnosti. I tam, kde uspokojování potřeb netvoří plnou
realitu lidského bytí, je třeba úsilí a přemáhání, aby člověk nebyl pohl
cen jeho lákavou naléhavostí. Paradoxní absurdita otázky, o níž se
diskutovalo v ruské literatuře, totiž může-li člověk jít k obědu, aniž zná
smysl života, tkví právě v tom, že smysl života, přirozený smysl, daný
potřebou jíst, zná přece každý.
Samozřejmost potřeb zahrnuje i samozřejmost prostředků nutných
k jejích uspokojení, samozřejmost způsobů dosahování těchto pro
středků a konečně i samozřejmost světa, který je chápán jako zásobárna
pro život. Neběží o žádný pouze biologický způsob života. Už proto ne,
že se mu člověk musí naučit, musí porozumět svým potřebám i tomu,
co jim odpovídá. Minulost zde není přímým tématem, zůstává převážně
v anonymitě na úkor přítomnosti. Ale právě tím je takový život životem
oddaným minulosti: je prodloužením toho, co zde již bylo, probíhá opa
kováním stále stejných cyklů prázdnoty a naplnění, nedostatku a uspo
kojení.
Přirozený smysl činí srozumitelnou práci jako úsilí zaměřené k úživě.
I společenská organizace tohoto typuje zaměřena s větší či menší efekti
vitou k udržení života. Přirozený smysl činí srozumitelným nejen prak
tické činnosti pospolitosti, ale i jejich kulturní projevy, které jsou reflexí
podmínek, na něž je životjedinců i společenství odkázán. Mýtické kulty
a rituály jsou výrazem uvědomělé závislosti, magie je snahou o ovládnu
tí ne-lidských sil k lidským účelům, i extatické orgiastické slavnosti jsou
obnovováním a manifestací jednoty s temným základem života, který je
narušen lidskou individualizací. Život se sám uvědomuje jako součást
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velkého celku života, vůči němuž je smrt jen návratem, zrušením oddělenosti. Dokladem mohou být příklady, že vražda a zabití v tomto
pohledu nepředstavují žádný absolutní zločin, který by nebylo možno
odčinit nebo nahradit; zato absolutním trestem je trest oddělení, vyhná
ní z pospolitosti, trest horší než smrt. Patočka v Kacířských esejích uká
zal, že tento přirozený smysl nám umožňuje porozumět životu primitiv
ních společností, ale též životu předoasijských říší a dalších mimo
evropských kultur, dokládajících, jak vysoké organizační struktury lze
zbudovat na životě zaměřeném k sebeúživě a k sebeprodloužení. Otázka
je, není-li také klíčem k porozumění pokusům o restauraci života, vy
čerpávajícího se uspokojováním potřeb, v moderních totalitních veleříších. Tím, co vposledku nabízí ideologie svým zastáncům, je přece
hlavně “uspokojování rostoucích hmotných a duchovních potřeb”
(Ústava SSSR). Tím se vytváří společnost, pro niž je “životním záko
nem péče všech o blaho každého a péče každého o blaho všech” (Tam
též — úvod). Obnova komunismu primitivních pospolitostí se ovšem
děje pomocí vědecko-technické organizace výroby. Nelze popřít, že
ideál marxismu je v těchto moderních veleříších vskutku realizován.
Rozhořčené protesty západních intelektuálů, že Marx přece usiloval o
osvobození či emancipaci člověka, ztrácejí věrohodnost, uvědomíme-li
si, že právě Marx upřel člověku jakýkoli jiný smysl kromě přirozeného.
K čemu jinému měl a mohl být člověk osvobozen, než k tomu stát se —
zhruba řečeno — živočichem oddaným své smečce a jejím vůdcům.
Příznačným rysem života v totalitní společnosti je šeď života, vnitřní
nehybnost, která není narušena ani moderními komunikačními
prostředky, ani technickým rozvojem, ani vědeckým pokrokem. Histo
rie takové společnosti se odvíjí od výročí k výročí, od sjezdu ke sjezdu,
jak trefně charakterizoval tento život Václav Havel ve svém slavném
dopise z poloviny sedmdesátých let. Tam, kde “zítra znamená včera”,
kde život probíhá v předem daných drahách, kde vše jest známo již
předem a nic radikálně nového nevstupuje do hry, tam se vlastně nic
významného neděje.
Klíčovou otázkou naší civilizace a kultury nyní je, zda přirozený
smysl života vyjadřuje celou realitu lidské existence, zda lidský život
sám již nepoukazuje k smyslu, který překračuje přirozený rámec. To by
znamenalo vykázat, že tento přirozený smysl není s to naplnit život
pozitivním obsahem, že plodí negativitu, před níž musí uhýbat, kterou
je nucen zakrývat. Jde tedy o negativní fenomény, které se vynořují
právě v plnosti přirozeného smyslu. Právě v plnosti, v naplnění, v plném
uspokojení potřeb a žádostí vystupuje přece náhle nuda, prázdnota
takového života, jež znicotňuje vše, s čím se člověk na světě stýká. V nu
dě vše, co bylo dosud předmětem touhy a žádosti, co uvádělo život svým
významem v pohyb, je náhle pohřbeno vlnou bezvýznamností a nicot
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nosti. Existencialisté připisují právem základní význam fenoménům
nudy, hnusu apod., neboť právě ony jsou naléhavým a bezprostředně
vykazatelným svědectvím nedostatečnosti přirozeného smyslu. Přirozené
porozumění světu se v nich bortí a lidské bytí se v nich ocitá v otázce,
na okraji života, shledává meze své existence, za níž vládne pouhá nico
ta. Lidský pobyt odkrývá konečnost svého bytí na světě, smrt již není
návratem k plnosti života, ale otevřeným jícnem nicoty, který číhá na
každém kroku. Nicota proměňuje bytí v břemeno, které je člověku vlá
čet světem jako Sisyfův balvan. Poznamenejme na okraj: Sisyfos byl
přece potrestán za svou touhu po nesmrtelnosti, za snahu uniknout
smrti, nicotě. Primitivní pospolitosti čelí negativitě života orgiastickými
slavnostmi, obnovujícími narušenou jednotu života intenzitou prožitku
rozkoše a plnosti. I moderní totalitní režimy pociťují děs prázdnoty a
ne bez důvodu se obávají volného času svých obyvatel. Proto zřizují i
instituce pro výzkum využití volného času a všeobecně se uznávají
“duchovní” či “kulturní potřeby”, které se netýkají ničeho jiného,
než kategorické nutnosti zbavit obyvatelstvo nudy. Proto se buduje celý
zábavní průmysl, který navzdory vznešeným ideologickým ideálům
umění produkuje banální spotřební zboží. Ovšem zbavit publikum
ideologií zůstává nejvyšší metou kultury totalitních režimů.
Veškeré snahy o únik před negativitou přirozeného života však
nemohou přehlušit skutečnost, že právě negativita ukazuje přirozený
smysl jako nedostatečný, neschopný tvořit plnost života, tedy jako “ce
lek”, který celkem nemůže být. Co mu však chybí k celkovosti? Přece
přijetí oné negativity, oné nicoty, která k životu náleží jako pozadí
k figuře. Přijmout vlastní negativitu, vlastní konečnost, pochopit smrt
jako součást života neznamená života popření, ale jeho obohacení.
Teprve na pozadí nicoty se stává bytí samo divem; bytí samo zjevuje
plnost smyslu oproti všem našim konečným projektům a rozvrhům.
Teprve tam, kde člověk vypadne z přirozeného chodu života, ze zaple
tenosti do všedních účelů a cílů, kde je přirozený smysl otřesen, teprve
tam může stanout před zázrakem bytí, před tím, že vůbec je něco a ne
nic.
Myšlenka učinit základem lidského života bytí, jak se nám ukazuje
v údivu, smysl, kterým se bytí manifestuje, se zrodila v antickém Řecku.
Řekové pochopili, že řeč není jen nástrojem komunikace, nýbrž že i za
tuto funkci vděčí tomu, že je LOGEM, tj. možností říkat věci tak, jak
samy jsou. Jak samy jsou, se věci ukazují, necháme-li je být, aby byly.
Pravda, zjevnost jsoucna ve světle bytí, se stává novým, neutuchajícím
pramenem smyslu. Samozřejmost mýtického porozumění světu se
hroutí pod náporem pravdy a spolu s ní i archaická organizace společ
nosti. Uvnitř společnosti se otevírá prostor, v němž může každý účast
ník předvést svou výtečnost. Je to prostor veřejné svobody obecných
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záležitostí, prostor politiky. Vzniká odhodláním jednotlivců poskyto
vat si vzájemně příležitost jak ve věcech, týkajících se POLIŠ, tak i
v projevech kulturních. Poskytovat si vzájemně příležitost spočívá
v onom odhodlání nechat věci být, aby byly.
V prostoru pravdy se tak otevírá prostor svobody. Nikoli svévole,
zvůle, panování člověka nad člověkem, ale svobody politické pod vlá
dou zákona. V sebereflexi politické svobody ve světle pravdy vzniká
historie, jejímž předmětem již není mytologická náhražka, ale skutečné
dějiny. Vždyť pramenem dějin je odhodlání překročit rámec přirozeného
smyslu života, všeho již hotového, daného, předepsaného smyslu v jed
nání a myšlení. Teprve v perspektivě tohoto překročení se otevírá holá
pravda o naší situaci, situaci lidí vydaných všanc smrti, nicotě. Jenom
vůči této nicotě se může bytí ukázat v plné síle svého smyslu, navzdory
vší konečnosti. A jenom v přijetí vlastní konečnosti se ukazuje bytí dru
hého ve své jinakosti hodné úcty, respektu a uznání. Ve vzájemném
uznání a respektu osob se rodí myšlenka lidských práv a svobod, pro
které stojí za to trpět a bojovat. Na ochotě k oběti a odvaze k boji jedin
ců se hroutí totalitní nároky a zákony dějin ztrácejí platnost. Jediným
zákonem dějin je totiž svoboda.

České myšlení v meziválečném období
Jan Patočka
Několik mladých teologů požádalo mě prostřednictvím filosofa
střední generace, který požívá jejich důvěry, o výklad o české filosofii
v údobí meziválečném. Úmysl byl asi přitom ten — právě ode mne,
který jsem byl od počátku, t.j. od roku 1934, českým tajemníkem Filo
sofického kroužku a ve stycích s Utitzem, Landgrebem a Husserlem,
dovědět se něco o tomto zdejším podniku, jeho možnostech a realiza
cích. Obrátit se právě na mne v těchto věcech znamenalo přece obrátit
se na někoho, kdo ten velký, hlavní proud českého života, aniž jej kri
tizoval nebo znevažoval, přece nechával stranou a snažil se o jinou,
spekulativnější a mezinárodnější filosofii, o přímé spojení i osobní
s tehdejšími světovými proudy. Tak to bylo v duchu tehdejší počínající
generace, které bylo koncem dvacátých a v třicátých letech v českých
studijních poměrech nevolno. Dnes, kdy fenomenologie ve světě na
jednom místě dožívá a na druhých znovuožívá, je tento interes pocho
pitelný, ale je ovšem zase nutno ospravedlnit počínání naší generace z
tehdejší situace u nás. Proto je nutno zabývat se právě oním hlavním
domácím proudem. Při zamyšlení nad ním zakusí člověk značná pře
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kvapení, jde-li na věci dost ostře, daří-li se mu formulace toho, oč v čes
kém myšlení tehdy šlo a jde i dnes.
Málokdo si uvědomoval tehdy a uvědomuje si i nyní, že naše myšlení
po válce stálo ve znamení jedinečné zkušenosti, která nemá v celých
dějinách obecných i dějinách filosofie obdoby. Nikdy dříve, v antice,
ve středověku, v nové době se nestalo, aby myslitel založil stát. Staro
věcí filosofové, mudrci starého Řecka, byli žádáni o to, aby pro kolo
nie, ba pro nové státní obce napsali zákony. Ale to byl výraz té zvlášt
nosti starověké politiky, že ústavní rámec považován jen za vnější vůči
vlastní náplni politického života, jíž byla ARISTEIA, vykázání své výtečnosti a nadřazenosti mezi zásadně rovnými. V moderní době, kdy stát
sebeliberálnější zasahuje do všeho a nic není bez něho možné — od
hospodářství po nejduchovnější a nejosobnější činnosti a stránky lid
ské — založit stát znamená významnému společenskému celku dát cíl,
směr, smysl života, dát mu univerzální úkol. Zároveň to však znamená:
do politické situace světa vsunout nový prvek, a protože politický svět
je celek, který nejen že má vliv na každou komponentu, nýbrž i naopak,
znamená to podstatně ovlivnit celý orbis politicus, postavit jej před
nové problémy. Jak se to znovu osvědčilo na historii poválečné doby,
ukazují léta 1938, 1948, 1968. Zánik států má možná hlavně onen vý
znam, že jisté problémy ve své výslovné formulaci mají zmizet z povrchu
zemského. Naopak vznik států je nové vyslovení problémů, jimiž žijí či
mají žít milióny lidí. Co se tu stalo v roce 1918? Česká otázka byla
znovu formulována před světem. Česká otázka znamenala od 18. století
v podstatě: co bude s českým státem, se svatováclavskou korunou, je tu
ještě třeba s ním počítat a proč? Česká šlechta, jediná tehdejší politická
vrstva země, na počátku 1. slezské války dala sama odpověď, kterou
pak osvícenský absolutismus v habsburské monarchii jen přejal a roz
pracoval: že není třeba s tímto útvarem počítat, že je možno jej roztavit
v novém celku byrokraticko-utilitárního státu středovýchodní Evropy.
Tím skončila i formálně jedna epocha českých dějin, epocha, v níž stát
byl pojítkem zájmů společnosti dosud neorganizované národnostně,
hlavně ne na jazykovém pojetí národa. Osvobozovacími dekrety Jose
fa II. a moderní jazykově kmenovou formulací národní podstaty začíná
etapa druhá, etapa “malých českých dějin", tedy společnost budovaná
zdola, od spodních vrstev, které si zachovaly jediné neporušený jazyko
vý život český, v tuhém zápase krok za krokem o svou svéprávnost a
atributy samostatného celku — jazyk, školství, hospodářství, vyšší
život duchovní a politický — v porážkách a vytrvání dosahuje cestou
drobných kroků svého cíle. Tato etapa končí, když T. G. Masaryk,
jehož formulace “české otázky’’ byla původně nepolitická, ji za první
války a po ní opět formuluje v termínech státní politiky: existuje znovu
český stát, — ovšem jako stát českého národa, na moderních liberálně
demokratických zásadách.

73

Bylo by zásadním nedorozuměním tento čin, založení státu, odloučit
od Masarykova myslitelství. Masaryk založil stát ne ve svých volných
chvílích, které mu ponechávala jeho profese univerzitního profesora
filosofie, nebyl to také politik, který měl filosofickou stolici jako star
tovací plochu své dráhy. Masaryk založil stát jakožto myslitel a nebyl
by jej mohl založit, nebýt jeho myslitelství. T.j. bylo ovšem možné
založit nové státy za okolností světové války a všeobecné, k paroxysmu
vystupňované nenávisti k centrálním mocnostem, tvrdošíjně vzdorují
cím po zhroucení naděje na krátkodobou válku a zahražujícím cestu
k pokojnému budování; byla by myslitelná ryze nacionalistická zahra
niční akce korunovaná úspěchem. Ale Masarykovo založení státu právě
něčím takovým podstatně nebylo. A na druhé straně je příznačné, že
taková “ryze politická” zahraniční akce buď neexistovala, nebo že se
jí Masaryk dovedl podřídit. Oč tu šlo? V čem je rozdíl?
Masaryk nezaložil stát jako “reální” politik, nýbrž jako myslitel.
Pak tedy moralismus, profesorský idealismus, Wolkenkuckuckheim a
utopismus, posléze škodlivý svou nereálností? Také tak se mnozí na svět
dívali a dívají a mají velký kus pravdy v tom, že takový prázdný idealis
mus je jedním z nebezpečí, které myslitelskou pozici střeží. Ale myslitelská pozice není žádné horlení a žádná fasáda na okrašlování skuteč
ných, rozuměj materiálních zájmů.
Jaké myšlenky myslil ten, koho jsme nazvali myslitelem? V mezi
válečném období Masaryk dokončil svou myšlenkovou dráhu polomemoárovým dílem Světové revoluce. Zde podal reflexi na své dílo,
filosofii světové války jako světové revoluce, vyvolané krizí moderního
světa. Tato reflexe může ve svých rezultátech být kritizována, může
v jednotlivých i v celku svých tezí být nesprávná. Ale osvětluje nicméně
jeho čin. Tento čin je v jeho očích zásah do světové revoluce jako násil
ného způsobu řešení světové krize.
Svět v krizi naučil se Masaryk vidět od svých filosofických počátků.
Jeho učitelem byl vlastní filosof krize průmyslové společnosti moderní
jakožto nedostatku konsensu ve společnosti: Auguste Comte.1 Ten defi
noval kritické období společnosti jako přechodné, kde společnosti chybí
ono pojítko jednotného názoru celkového, v němž jsou lidé spojeni
přes různosti zájmů. Jak přišel Masaryk ke Comtovi, který v 70. letech
19. století, kdy Masaryk studuje, je filosoficky antikvitou, kterého ve
Francii ignorují a v Německu neznají? Patrně přes svého učitele filosofie
ve Vídni Franze Brentana, který byl v 70. letech pod vlivem Míliovým
a vyslovil několikrát myšlenku, že s jistými modifikacemi lze Comtovu
principiální ideu postupného ustavování vědeckých oborů použít k zvědečtění filosofie (zvědečtí-li se psychologie, základní to filosofická
disciplína). Ale Masaryk se zabral do Comta hloub než jeho učitel, prá
vě do té tendence vybřednout z krize pomocí sociologie a etiky na ní
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založené. Comte měl pro Masaryka význam obrovský, u nás nedoceně
ný, jedině F. Fajfrem konkrétně sledovaný. Bylo však pro Masaryka
neméně významné, že o Comtovi Brentano kriticky filosofoval, že za
vrhoval ve shodě s Millem Comtovo odmítání psychologie, že se ne
vzdal pojmu kauzality a tedy metafyziky, že zůstával věren teismu a ne
svěřil se Comtovu náboženství humanity. Ale Comtův důraz na nábo
ženství “nezjevené”, “dokázané”, jeho “obnova středověku”, jeho za
ložení etiky na sympatických pudech, které jsou sice na počátku slabé,
ale jsou, jeho myšlenka, že krizový stav je patologický a musí plodit
patologické zjevy (jako sebevražednost!), jeho důraz na vědu a vědec
kou filosofii, spočívající na odbornosti, ale léčící specializaci, pravdě
podobně i formulace krize jako sporu objektivity a subjektivity, snaha
o řešení sloučením subjektivismu a objektivismu — to vše Masarykovi
dalo asi mnohem více než se zdá, formulace problémů, které jím hýbou
po celý život. Ale hlavně mu dal Comte též terč, do něhož mířil, protiv
níka, s kterým stálo za to, vážně, věcně skřížit zbraň. Comte je mu
učitelem a protivníkem. I Masaryk hledá kořen krize uvnitř člověka,
v jeho přesvědčení, v jeho intelektu jako Comte. Rozdíl bytostný je
ten, že krize u Masaryka není objektivní fenomén, který se vysvětluje
ze světové vývojové zákonitosti, z nějakého stadiového zákona. Masa
ryk vidí krizi osobně individuálně. Krize je v podstatě nerozhodnost
každého jednotlivce, neschopnost jednat, v situaci, kterou jsme ne
stvořili, která má objektivní složky, ale za kterou každý z nás přesto
zodpovídá.
Již před první světovou válkou napsal E. Rádl o Masarykovi možná
to nejlepší a nejhlubší, co kdy bylo o něm vysloveno. Srovnával Masa
ryka s Nietzschem. Za bytostný rys shody považuje u obou boj proti
“asketickým ideálům”, proti snaze být osobně neinteresován na dějství,
v podstatě proti snaze, abstrahovat od sebe jako bytosti, kterou nelze
pochopit od pohledu, od intelektu pouze konstatujícího. “Všecek
Nietzsche vězí v popírání asketických ideálů, v odporu proti malicher
nictví a bojácnému sebezapírání, ve chvále toho, co je opakem, ve chvá
le svobody jednání, velkých činů a osobní zodpovědnosti. Co jest jiného
známá Wille zur Macht než touha po zodpovědné činnosti, co jiného
romantická chvála Starého a hana Nového zákona? Proto Nietzsche
zavrhuje moralizování, že jest negací vůle k činu; proto se s rozhorle
ním odvrací od zlovolné a mstivé nemohoucnosti... v boji proti asketic
kým ideálům je nejvlastnější jádro Nietzschovy nauky, jádro nadčlově
ka, jeho dvojí mravnosti, jeho aristokratičnosti. Ale Masaryk? Pramen
nezdravých poměrů své doby vypozoroval v téže věci jako Nietzsche...
Sebevražednost, která Masaryka zaráží, jest jen užším projevem aske
tických ideálů Nietzschových ... zvláštní kult a přímo náklonnost k mu
čednictví; v tom se jeví zvláštní pasivita našeho charakteru ... naši lži
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radikálové političtí dokonce i v cizině a svému politickému odpůrci
imponovati chtějí svými obnaženými boulemi a jizvičkami, jako žebráci
o poutích.”
Masaryk a Nietzsche jsou oba páni, jsou svobodní, vyzývají odpůrce,
směřují k činu — rozdíl je ten, že Masaryk činy koná, nemocný Nietzsche
zůstává ve sféře kritiky a myšlenkových projektů. Rádl vyzvedl i Masa
rykovi kritiku úpadkového demokratismu, která za republiky upadla
v zapomenutí (“Demagogie ubíjí demokracii”; Sociální otázka, 90).
Co za těchto okolností, pod tímto zorným úhlem může znamenat
Masarykův největší čin, založení státu? Není to vytvoření díla pro věč
nost, nebo aspoň co nejtrvalejšího, není to zajištění nějakých výhod
ekonomického nebo mocensky prestižního druhu. Z tohoto hlediska
bylo by lze Masarykovu činu mnoho vytýkat a bylo též mnoho vytýká
no. Skoro všecky kritiky vycházejí z tohoto stanoviska. Nejčastější výt
ka, že přispěl k rozbití útvaru, který svou kompromisní, feudálně libe
rální povahou přece jen umožňoval středoevropským národům žít sice
skromným, ale přece jen stabilním životem, vzdáleným extrémům zá
padní i východní Evropy, je právě vhodná k tomu, aby osvětlila charak
ter Masarykova činu. Masaryk nezaložil stát jako asekuraci slabých.
Nezaložil jej také jako sociálně vyrovnávací akci, protože věděl dobře,
že stát a společnost jsou dva odlišné hluboce oddělené problémy. Pro
muže a myslitele činu nemohlo být též pochyby o tom, že politický
problém, otázka možností jednat a získat pro jednání nejširší možnou
půdu, půdu vzájemného uznání stejně aktivních, jednajících osob, má
primát před hospodářsko-sociálními problémy, které na aktivitě závi
sejí.
Masarykův čin je nutno interpretovat jako skutek zodpovědné odva
hy, který druhým nebere jejich zodpovědnost, nevykonává nic za ně,
nýbrž vyzývá k vlastní odpovědnosti tím, že jim předvádí vlastní jednání,
které v situaci, kterou máme vždy sklon považovat za hotovou, sklerotizovanou a zmalomyslňující, právě svou odhodlaností objevuje mož
nosti, které malomyslní nevidí.
Z tohoto hlediska lze dále interpretovat Masarykův čin jako zjednání
prostoru pro politické jednání českého a slovenského lidu. Zároveň to
byla však výzva k národům Evropy, která znamenala: řešení krize, kte
rou tak hluboce podtrhla válka jako hlavní projev patologie moderní
společnosti, je odpovědné politické jednání, neschovávající se za nic a
neintrikující, nýbrž odvážně čelící problémům a nebezpečím.
Konkrétně to vše znamenalo: Cechové mají nyní příležitost ukázat,
zdali své stoleté přání po státní svrchovanosti míní vážně, zda jsou
hodni této nejvyšší dignity svobodné lidskosti — důstojenství samostat
ně, z vlastního rozhodování jednat. Toto rozhodování a jeho rizika jim
nelze ušetřit, leda stvořit pro ně relativně co nejpříznivější podmínky.
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Ale právě tak, jako politický emigrant pokročilého věku riskoval nejen
svůj klid a zdraví, svou “existenci”, početnou rodinu, nejmilejší a nejbližší lidi, život svůj i druhých, pověst a smysl celoživotního působení,
tak každý, kdo je spoluzván a spoluvyzván Masarykovým počinem,
může realizovat svou spoluúčast jen touto riskantní spoluzodpovědnos
tí. Jenom ten, kdo dokáže neupadnout pod tuto úroveň zodpovědného
činu, je tu vážným podílníkem: stát je takového riskantní kolbiště, ve
kterém se riskuje všecko a nezískává nic než další provizorium, opět jen
týž prostor pro další svobodné jednání.
Je-li otázka položena tímto způsobem, pak pochopit ji znamená sám
si ji stejným způsobem položit a tímto položením se kvalifikovat. Ptát
se, zda bylo správné spoluzúčastnit se rozbití monarchie, může zname
nat jedno z dvojího: 1) lze realizovat zachováním Rakouska politický
prostor významnější než ten, který vznikne umožněním politické odpo
vědnosti nástupnickým národům? 2) Existuje nějaká nová forma zajiš
tění tradičních pořádků na tom místě Evropy, kde bylo Rakousko?
Existuje speciálně jiná forma zajištění národní a státní existence? Proti
první možnosti Masaryk mohl argumentovat svou dlouholetou politic
kou zkušeností v Rakousku a zkušenostmi i obavami jiných, i nečeských
politiků (Korber). Druhá verze je verze malomyslných a neschopných.
Z tohoto hlediska lze nyní říci, že Masarykův čin byl pokus o obnovu
toho, čemu staří říkali BIOS POLITIKOS. Politický život, život odpověd
ného jednání jako odlišný od života v jiných oblastech, kde se třeba
pracuje, vyrábí, bádá, diskutuje, ale nejedná. Rozumí se, v moderní
době jednání nemůže tvořit oblast, která se o ty ostatní nestará nebo
případně, tak jako v antice, se staví i v protiklad proti nim: ale i nyní
může a musí mít svou autonomii, v níž spočívá teprve štěstí svobodného
člověka, jeho radost z mravní síly a uznání neméně silných druhých. Je
to zvláštní štěstí jednajících: Aristoteles ukázal, jak se snáší velmi dobře
i s ušlechtilým způsobem, jak nést strasti a rány osudu, jak činí člověka
velkým i v nepříznivých okolnostech a zaručuje mu tak stálost zvláštní
ho, mužného štěstí odlišného bytostně od požitku a života věnovaného
slasti, od “estetického” způsobu života.2
Vidíme dále, že takto pojatý Masarykův čin není závislý ve svém
významu na tom, zda jeho rezultát, státní útvar, kterému dal vznik, je
zvenčí ničen, zevnitř rozhlodán a pokažen. Stát jako tato výzva je čin,
který zůstává tím, čím jest, totiž reální výzvou a měřítkem, které nás
měří a neustává nás vyzývat, abychom se pokoušeli svobodně jednat za
všech okolností, příznivých i nepříznivých, nepatrných i velkých, i když
se poměry úplně změnily. Může být učiněn pouze pokus, aby se na tento
čin zapomnělo, ale sám tento pokus již prozrazuje a zrazuje. Všude tam,
kde lidé svobodně jednají bez bázně a s tím větší ušlechtilou silou, čím
vyšší riziko podstupují, je přítomen nějak jeho čin.
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Další moment: tento čin nám dává pochopit, co znamená Masaryko
vo “sub specie aeterni”. Není to povznesení do oblasti nevzrušené
kontemplace, není to mystika. Svobodné jednání odpovědného člověka
je spojeno s pohledem na totalitu životních možností, proto též na
nepředstižitelnou lidskou možnost smrti. Vydržet tento ledový pohled
věčnosti — možnost nebýt, které nelze uniknout — znamená překonat
malost, strach a upoutanost na nejmohutnější ze všech instinktů a im
pulzů. Masarykův čin byl nikoli stvoření státu na věky věkův, nýbrž
sub specie aeterni. A jeho stát je výzvou i pro všechny budoucí, žít,
t.j. jednat takto sub specie aeterni. Kdo má pro tento výraz a vše, co
v něm obsaženo, posměšek, ten je tím poznamenán: jak je to v podstatě
každého střásání odpovědnosti, s každou slabostí, s každou mravní
skepsí: kdo o to usiluje, soudí se sám.
Na tomto místě bych rád vsunul poznámku o jinak velmi pěkné kni
ze, kterou Milan Machovec nedávno, v r. 1968, věnoval Masarykovi.
Východiskem knihy je distancování se od Masarykovy republiky jako
státního útvaru překonaného, nedokonalého, politicky nesprávně
orientovaného a následkem toho i nezajištěného. V této distanci je
něco správného: Masarykovo založení státu není totožné s konkrétní
podobou, kterou přijal tento stát. Ale právě proto není správné distanco
vat se od činu založení státu vůbec a nepovažovat jej za nejvyšší projev
Masarykova činného myslitelství korunovaného velkým činem. Masa
ryk je tvůrce státu, který v důvěře k mravní síle české společnosti, kterou
čerpal ze studia jejích dějin, vyzval české lidi, aby svobodně žili, t.j.
jednali sub specie aeterni. Filosofie krize Evropy, úprava Palackého
koncepcí v novodobou ideu člověka aktivního, který bez falešného
patosu žije denní prací, ale také se dovede zasadit do poslední krajnosti,
a stvoření státu jsou různé komponenty téhož myslitelsky tvůrčího
aktu. V tom je význam Masarykovy české filosofie: běží v ní o všední
den i o samozřejmost velkého činu, který se neleká rizika a rozhodnosti.
Tento základní tón, tento předpoklad Machovcovy práce uplatňuje
se potom nepříznivě v ostatním výkladu: Machovec je nucen hledat pak
jedinečnou Masarykovu velikost jinde než kde je, v anticipovaném
existencialismu, který je nesprávně určován jako “hledání autentické
existence” a snaha o ni, v anticipaci krizového myslitelství moderních
filosofů a teologů od Bartha po Bonnhoffera s přidružením moderní
sociální kritiky a reformovaného marxismu. Nepochybně je Masaryk
filosofem krize, ale ve stylu 19. století: nechce krizi samu považovat
za řešení, jako “ztroskotání” některých existencialistů, jako onu pozici
mezi krajními možnostmi u moderních teologů etc. Masaryk chce
z krize ven jako Comte. “Hluboký smysl pro krizovost lidské situace”
Masaryka právě necharakterizuje, nýbrž pro krizovost okamžitého
lidstva, v níž lze najít východisko — viděli jsme, jak. Je rozdíl mezi
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krizí jako situací a krizí jako řešením. Masarykovi na velikosti nemůže
ubrat, že není existencialistou, protože sám pojem existence je mu cizí,
vychází totiž z jiného, empirismem a metafyzikou vymezeného myšlení.
Rádl, náš velký filosof života, jej mnohem správněji zařadil do blízkosti
jiného filosofa života Nietzscheho, jakožto obnovitele vita activa.3
Právě v tom se projevuje, že jsme Masaryka zdaleka nedorostli, že se
mu pokoušíme dávat, místo abychom dovedli od něho brát.
Vraťme se ještě jednou k svému východisku. Masaryk, pokud vím, je
jediný filosof světa, který založit stát, a to jako myslitel. Samozřejmě
není tato zvláštnost Masarykova něčím, co jej má proti jiným filosofům
vyzvedat. Velcí filosofové světoví nepotřebovali státy zakládat: byli
fundamentem, na kterém tvořili a přispěli mohutně k utváření a přetvá
ření státu a společnosti. Masaryk vytvořil stát, protože byl celou pod
statou spojen s malým národem, malou společností, která z velké upad
la do malé historie, a protože této malosti hleděl čelit a z ní sebe i druhé
vymanit. A též proto, aby čelil nebezpečí a zmalomyslnění v Evropě a
ve světě. Proto je Masaryk zvláštním příspěvkem malého národa k vel
kým problémům světa: jeho myslitelství, přešlé v čin, obsahuje v činu
založení předmět pro nevyčerpatelnou reflexi, a to nejen pro nás, ale
především pro nás.
Neboť jeho čin, jak řečeno, je neodlučný od specifiky české historie
a společnosti. Je to navýsost konkrétní myšlení přešlé v tento čin. Je to
velikost tohoto činu, které dává novým českým dějinám jejich hlavní
úkol a charakter. Díky Masarykovi jsou poválečné české dějiny při
všech svých nedobrých a malicherných stránkách tragédií. Jsou velkým
příkladem toho, co znamená jednat a nejednat. U Masaryka jednání
formuje a zároveň zjasňuje situaci, možnosti se otvírají v okamžiku, kdy
jednání odpovídá, ji otvírá. U jeho “pokračovatelů” vládne nerozhodná
slepota, která brání, aby postřehli to v domněle ztracené chvíli, co ji
dělá velikou, jedinečnou, nenávratnou situací, kdy je jim a společnosti
dána příležitost, aby se zbavili privátní existence a stali se skutečnými,
t.j. jednajícími subjekty dějin.
Ale zde jsme teprve u našeho vlastního tématu — u českého mezivá
lečného myšlení, které hraje úlohu osvětlovatele české situace, toho, jak
český život Masaryka nedorostl, jak český svět zůstal hluboko pod jeho
úrovní. To vše ukazuje právě stanovisko k Masarykovi, jak je obráží
1) kritika konzervativní, hlavně historiků a tradicionalistů, 2) levých
socialistů a komunistů, 3) nekritické přitakávání, iurando in verba
magistri, který nebyl učitelem pouhých slov, 4) malou významností a
ekleticismem filosofických pokusů akademických, 5) izolací v české
společnosti těch, kdo chápali, oč běží.
Nemohu zde všecky tyto body široce rozvíjet, pouze několik pozná
mek hypotetického rázu. Kritika historiků: Pekař Masaryka pojal do
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svého programu kritiky historika Palackého. Podal odborně mnoho
výstižného pro praeterito, nepochopil však, že Masarykova česká
filosofie není především reflexí o mrtvé minulosti, nýbrž pokusem ob
novit, opakovat cosi z minulosti perspektivou rozhodného jednání “sub
specie aeterni”. Že Masarykovi nemůže imponovat barokní rediráda,
estetika a romantika, právě protože běží o jednání, je historikům cizí.
Ze konzervativní kritika neměla v zásobě nic pro futuro, ukázaly pomnichovské události. O Pekařovi možno říci, co bylo jedním Diltheyovým přítelem řečeno o Rankem; je to veliký okulár, jemuž to, co nazírá,
se nemůže stát skutečnostmi. Vcelku zde profesorský postoj — a slabost
pokusu o periodizaci dějin na základě dějin umění, tohoto pozitivis
tického pohledu na rozmanitost duchů doby, ukazuje se v tom, že jedná
ní tu vynecháno; dějiny jsou pro pohled historika dějiny již hotové. Ve
věci samé vytýkají Masarykovu založení nezajištěnost; malou nosnost
jeho výtvoru — zde se kontemplativní elegičnost pojí s malomyslností.
Jinou kritiku představovali leví socialisté a pozdější komunisté. Na
první pohled pravý opak kvietismu konzervativců, ve skutečnosti
v hloubi leccos společného. U nás často dochází ke skoku k marxismu
leninského a později stalinského typu z nacionalismu, t.j. z pohodlnosti,
z obav o určitý statek, kterým je jazyk, národní tradice ... Vágní huma
nistické cítění přenáší se přes problémy, žádá si opory, jistoty poskyto
vané objektivně, zvenčí, odjinud. Když ne socializované Rakousko,
tedy Lenin-Šmeral. Lenin je jistota, je řešení, Masaryk je problemati
zování a mluvení — Nejedlý. Za tím vším pozitivistická víra ve skuteč
nost, která se odvíjí sama, bez nás, kterou nutno nejvýš “anticipovat”,
přijmout, jí se podrobit. Jednání, které se podřizuje objektivnímu
zákonu.
Nejhorší ze všech nohsledové Masarykovi. V Masarykovi žádná
doktrína, žádná specifická idea, jsou to jen rozbory cizích doktrín pro
vázené kritikou a vlastními nápady. Rádl: nepřímý způsob, vykládá své
na cizím. Výklady často nepříliš originální, poplatné době. Z těchto
trivialit, eklekticky spojených tu s naukami pozitivistů, tu s troškou
pragmatismu, tu s jinými soudobými naukami, vaří nohsledové žebrác
kou polévku, které dáváno jméno “Masarykův realismus”. Jádro, totiž
odpovědné jednání, jehož součástí (a nikoli předpokladem) je orientace,
to vše, co tvoří příbuzenství mezi Masarykem a Nietzschem, je bázlivě
zapomenuto — zbývá veteš; v jádře se myslí pozitivisticky. Tomu odpo
vídá politika zajišťování aliancemi, které nemají být pouhým podkla
dem, nýbrž náhradou za jednání, zvěčnělou garancií svobody.
Chabost akademické filosofie, ať pozitivismu, ať té, která se tváří
jako nová. Pozitivismus Krejčího v podstatě volnomyšlenkářství,
evolucionismus Spencerův s některými eklektickými rysy (záliba pro
Spinozu, Nietzsche interpretovaný biologicky, Darwin, Tolstoj). “Idea-
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listé” — Ruch filosofický, Vorovkův ‘skepticismus’ (filosofie ohledává
vazby myšlení a zjednává mu nové formy volnosti), Hoppe, Pelikán —
jediný má odvahu k fašismu. Právní filosofie — Weyr — Kelsen, rovněž
pozitivisté.
Jediná pozitivní filosofická kritika: E. Rádl. Předválečný a pováleč
ný Rádl: hlavní konflikt idealistické biologie (morfologie) a mechanic
kého materialismu (Darwinova evoluční teorie) předvedl v Dějinách
biologických teorií.

Poznámky:
1. Někteří dnes vykládají, že Masaryk je myslitel krize ve smyslu moderních
existencialistů a dialektických teologů. Ale Masarykovi neběží o to, krizi vy
volat a v krizi žít a vytrvat, nýbrž krizi překonat, jak to chce právě A. Comte.
I jemu je krize především krizí konsensu ve společnosti, proto zdůrazňuje její
světonázorový (“náboženský”) původ.
2. S tím souvisí Rádlem zdůrazňovaná kritika masového demokratismu a jeho
neodpovědnosti (“samý národ, strana, nikdy já”) u Masaryka. Masarykova
demokracie podstatně není demokracií moderní masové společnosti, nýbrž je
vzájemností jednajících a těch, kdo jsou k jednání vyzváni. Že tento pojem de
mokracie se jen homonymií podobá tomu, co se v dnešním žargonu hlavně
totálních států takto nazývá, je nabíledni.
3. Ovšem i Machovec zdůrazňuje, že Masaryk je činitel na předním místě, před
nějším než myslitel. Ale co znamená čin, jak se liší od pouhého gestikulování
a reagování, v jakém vztahu je k sub specie aeterni, Machovec nerozebírá.

(T. G. Masaryk a naše současnost. Samizdatový sborník, Praha 1980,
str. 492-503)

Pro felicitate 1988
Kdykoliv si zoufám, vzpomenu si,
že v dějinách vždy zvítězila pravda a láska.

Mahátmá Gándhí
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Masaryk o Tolstém a Gorkém
Antonín Měšťan, Freiburg i. B.

Masaryk se považoval za znalce Ruska a ruské literatury. Jeho přesvěd
čení sdílelo několik generací Čechů, ale také jiných národů včetně Rusů.
Je jisté, že vědomosti o Rusku nezískal dlohodobým pobytem v zemi a živo
tem mezi Rusy, neboť jeho cesty do Ruska netrvaly nikdy dlouho; přitom
se stýkal jen s úzkým okruhem představitelů ruské inteligence především
liberálního zaměření.
Masaryk byl neobyčejně sečtělý člověk, který většinu názorů formulo
val na základě četby. O Rusku přečetl velké množství odborné literatury
v západoevropských jazycích i v ruštině. Za základ vědění o Rusku však
považoval znalost děl ruské beletrie 19. století — a také to dával najevo.
Jednalo se především o autory druhé poloviny 19. století (a prvních let
20. století), neboť spisovatelé jako Puškin nebo Gogol se u něho vyskytují
poměrně zřídka.
Je zřejmé, že se orientoval na ruskou beletrii své doby. Z ní čerpal
poučení o životě Rusů a z ní si dělal úsudky o náboženské, filozofické
a politické problematice ruské společnosti, zčásti také o ekonomických
a sociálních otázkách. Beletrie jako zdroj poučení o těchto problémech
u něho nepřekvapuje, neboť literárních děl se na podporu svých tézí
dovolávali v 19. a 20. století teoretikové nejrůznějšího zaměření — stačí
uvést známý výrok Bedřicha Engelse o Balzacovi v anglicky psaném
dopise Lauře Lafargueové z 13. 12. 1883. Engels tehdy napsal, že se
z Balzaca poučil o dějinách Francie mezi lety 1815 a 1848 daleko lip než
z děl odborných historiků.
Masaryk jako vysokoškolský učitel filozofie považoval přesto za nut
né ospravedlňovat se, že dává přednost poučení z literárních děl před
studiem odborné literatury. Když 2. března 1884 přednesl v Praze
v Americkém klubu dam přednášku “Jak studovati máme básníky
psychologicky a logicky”, prohlásil:(1) “Poznávání umělecké nejvyšší
je poznání lidské. Pravím to, jakožto člověk, který abstraktnou vědou
se zabývá, docela upřímně, jako že zajisté každý člověk největšího po
vznesení a největšího poučení v díle uměleckém nabývá. Poznání pravé
ho, velikého umělce proto, že k věci samé se vztahuje, jest tím nejlepším
vystihnutím světa.” Této zásadě zůstal věrný i v dalším životě. Když
v roce 1913 vydal své stěžejní dílo o Rusku “Russland und Europa”,
analyzoval situaci v carské říši v předvečer první světové války na zákla
dě literárního díla F. M. Dostojevského.(2)
Byl-li přesvědčen, že dílo velkého umělce nejlíp vystihuje svět, pak je
samozřejmé, že si mezi ruskými spisovateli musel vybrat takového
významného autora, z jehož díla by mohl čerpat poučení o Rusku. Kni
hou “Russland und Europa” dokázal, že tímto autorem se mu stal Dos
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tojevský. Je otázka, kdy a jak dospěl k názoru, že Dostojevský je tím
spisovatelem, který jak jemu, tak i čtenářům jeho knihy umožní poznat
podstatu Ruska.(3) Přitom zaráží, že s Dostojevským filosoficky a poli
ticky naprosto nesouhlasil, takže kniha “Russland und Europa” je na
jedné straně pokus vysvětlit Rusko pomocí literárního díla Dostojevského a na druhé straně jde o ostré odsouzení názorů ruského spisovate
le.
Když prohlásil Dostojevského za nejtypičtějšího ruského spisovatele,
museli být ovšem ostatní ruští autoři pro Masaryka méně typičtí. Vedle
Dostojevského se jako dílo typického ruského autora přímo nabízelo
literární dílo L. N. Tolstého. Masaryk nebyl ani první, ani poslední
myslitel, který byl postaven před nutnost rozhodnout se mezi Dosto
jevským a Tolstým. A některá místa v knize “Russland und Europa”
(ale i v jiných Masarykových pracích) se zdají nasvědčovat tomu, že
přece jen nebyl tak zcela přesvědčen o tom, že Dostojevský je typičtější
představitel Ruska než Tolstoj.(4) Na to by ukazoval například tento
výrok:(5) “Tolstoj není možná nejruštější osobnost, patří však k nej
charakterističtějším Rusům.”
Masaryk měl nespornou výhodu, že se s Tolstým osobně seznámil
(poprvé u něho byl v roce 1887). Přitom Tolstoj na něho udělal neoby
čejně hluboký dojem a do značné míry ho ovlivnil. Masaryk to přiznal
těmito slovy:(6) “Tolstoj na mě udělal hluboký dojem; mé mravní a filo
sofické zásady se vyhranily tím, že jsem se neustále zabýval jeho životem
a učením.” Přesto, že se s Tolstým v mnohém ohledu shodoval, neučinil
jeho dílo základem spisu “Russland und Europa”, nýbrž dílo Dosto
jevského, jehož názory zcela zamítal. Pro Masaryka byl Dostojevský
nejtypičtější ruský autor, Tolstoj však byl jedním z nejcharakteristič
tějších Rusů.
Myslím, že Masaryk založil dílo “Russland und Europa” na romá
nech Dostojevského nikoli proto, že by Dostojevský byl pro něho typič
tější Rus, nýbrž proto, že potřeboval ilustrovat dílem Dostojevského
jednu ze svých základních tezí o Rusku: 1) carské, pravoslavné Rusko
dožilo; 2) nová revoluce umožní vznik demokratického Ruska. Masa
ryk byl v roce 1913 — v době, kdy vydal “Russland und Europa” — pře
svědčen, že autokratické, pravoslavné Rusko jen s námahou přežilo
revoluci z roku 1905. Brzy přijde nová revoluce, která smete carismus a
z reakčního, pravoslavného státu se stane demokratická země podle
vzoru anglosaských (protestantských) zemí. Staré Rusko představoval
pro Masaryka Dostojevský, nové Rusko Tolstoj. Vývoj Ruska v minu
losti vyložil tedy z díla Dostojevského, kdežto dílem Tolstého chtěl
ilustrovat ruskou budoucnost.(7) Masaryk nebyl jediný, kdo tehdy
interpretoval dílo Tolstého jako výraz pokroku. Lenin ve stati “Tolstoj
a proletářský boj” napsal,(8) že ústy Tolstého mluvila celá masa mnoha
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miliónů ruského lidu, která nenávidí vládnoucí vrstvu dneška, dosud
však neuzrála k vedení uvědomělého, důsledného a nesmiřitelného boje
s ní.
Masaryk ovšem nebyl marxista a tak pro něho Tolstoj byl umělec a
myslitel ruské budoucnosti proto, že v něm viděl téměř protestanta.
Zatímco Dostojevský byl pro Masaryka “ruský jezuita”, byl pro něho
Tolstoj “ruský protestant”. Víme ostatně (i když nepřímo), že se Ma
saryk snažil Tolstého přesvědčit o reakčnosti katolictví a pokrokovosti
protestantismu, že však Tolstoj toto přesvědčení nesdílel.(9) Vůbec se
dá říct, že Tolstoj byl vůči Masarykovi značně kritický. Tak poslední ta
jemník ruského spisovatele si poznamenal výrok Tolstého o Masaryko
vě názoru na náboženství takto:(10) “Jeho úvahy o náboženství jsou
vědecké žvásty. Mluví o nějakém novém náboženství, které prý má
vzniknout z křesťanských sekt. Jenže my nepotřebujeme oběd až po
dvou generacích, my chceme jíst už teď — a stejně potřebujeme nábo
ženství už dnes ...” Dušan Makovický, si v pečlivě vedených záznamech
nemohl zapsat mnoho kladných výroků ruského spisovatele o Masary
kovi. Daleko víc jich bylo negativních. Tak ke dni 8. 1. 1905 si zazname
nal tato slova Tolstého:(l 1) “Copak Masaryk! Je to krotký myslitel,
hledá autority a není samostatný. Všiml jsem si toho, když jsem s ním
rozmlouval. Tenkrát byl protestant.” K28. 1. 1907 si Makovický zapsal
tento výrok Tolstého o Masarykovi:(12) “Vždyť je to takový politikář
— a nepříliš nadaný. Nikdy jsem si od něho moc nesliboval.” A po ně
kolika měsících, dne 22. 5. 1907, přibyl tento výrok:(13) “Od Masaryka
nic nečekám — je to vědec. Úplně se rozplynul ve shledávání různých
poznatků. Vlastního mu nezbylo nic.” O něco příznivěji se Tolstoj vy
jádřil o Masarykově knize o sebevraždě z roku 1881:(14) “Mladistvá,
nezralá a až moc učená kniha. Masaryk ji psal, když mu ještě nebylo ani
čtyřicet let, to bylo moc brzy. Hlavní myšlenku má ale stejnou jako já,
totiž že k sebevraždě vede ztráta náboženství.. . Knihaje to zajímavá.”
A o dva měsíce později přibyl krátký a překvapivý výrok:(15) “Masaryk
je obdivovatel Dostojevského.” Jen v jednom případě je Tolstého chvá
la bez výhrad, to když se zmiňuje o Masarykově knize “Die philosophi
schen und sociologischen Grundlagen des Marxismus” (Vídeň 1899):(16)
“O této knize jsem nevěděl v době, když tu byl. Uvádí ji Brockhausova
encyklopedie v seznamu literatury o socialismu. Jak dobře je v knize
vysvětleno socialistické učení!”
Tolstoj nedával Masarykovi svůj kritický poměr k němu najevo,
takže Masaryk mohl nabýt dojmu, že se jejich názory do značné míry
shodují (ovšem až na Tolstého zásadu “neodpírat zlu”, kterou Masaryk
nikdy neuznal). V době, kdy psal “Russland und Europa”, byl Masaryk
přesvědčen, že Tolstoj je představitelem nového, demokratického Rus
ka, jak si je sám idealizované představoval. V prvních dvou dílech své
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knihy, které vyšly v roce 1913, se tento výklad literárního díla i filoso
fických a náboženských názorů Tolstého začal projevovat. Zcela ne
pokrytě se však projevila Masarykova interpretace ve třetím, nedokon
čeném dílu knihy “Russlandund Europa”. V jediné dosud vydané verzi,
která vyšla anglicky v roce 1967,(17) je Tolstému věnována celá kapito
la (na stránkách 161-207).
Jestliže Tolstoj se o Masarykovi vyjádřil, že není samostatný myslitel,
pak mu Masaryk nezůstal nic dlužen. Napsal o něm (v 3. dílu knihy
“Russland und Europe”, str. 170): “Musím zdůraznit, že jsem ve filoso
fických otázkách Tolstému nedůvěřoval. V žádném oboru nepodnikl
vážná studia, ani pro svou vlastní potřebu, takže nikdy nepochopil, že
věda a vědecký přístup závisí na tom, zda si osvojíme vědeckou metodu
či nikoli. V tomto ohledu Tolstoj navždy zůstal diletantem — a to nikoli
v nejlepším slova tohoto smyslu.” Masaryk pak tvrdí, že Tolstoj je vlast
ně pantheista a pokračuje (s. 171): “Vlastní teologie Tolstého vychází
z radikální, pokrokové protestantské teologie a z její kritiky tradičních
názorů.”
Masarykova utkvělá představa o “protestantskosti” Tolstého byla
ruskému spisovateli zcela cizí. Masarykovi však zřejmě nevadilo, že se
Tolstoj k protestantismu nechtěl znát; podle Masaryka Tolstoj k protes
tantismu patřil, i když to nechtěl uznat. Protestantská se Masarykovi
zdála především Tolstého snaha dobra se pravdy (s. 172): “Tolstoj hle
dá pravdu, touží po ní a snaží se podle ní žít...” A tím se liší od “jezuit
ského” Dostojevského (s. 172): “Právě v tom se Tolstoj nejpodstatněji
liší od Dostojevského. Dostojevský stále doufá, že se Rusové nějakým
způsobem prolžou k pravdě . . .” Přitom se domníval, že Tolstoj hledá
náboženství budoucnosti v učení ruských sektářů (s. 173): “To dělá
z jeho východiska v podstatě stejné stanovisko, jaké zaujímá ruský
mužik stejně jako ruští racionalističtí sektáři (molokáni, duchoborci,
štundisté).” Tzv. racionalistické sekty byly Masarykovi zvlášť blízké,
stejně jako tzv. racionalistický protestantismus — vždyť je známo, že
v otázkách náboženství byl silně ovlivněn svou americkou manželkou,
která byla unitářka — to znamená, že patřila k náboženské společnosti,
která stála a stojí na krajních pozicích tzv. teologického racionalismu.
Jenže Tolstoj považoval vznik nového náboženství v budoucnosti z uče
ní křesťanských sekt za chiméru — viděli jsem to na výroku Tolstého,
jak nám ho zachoval Valentin Bulgakov v zápisu z 8. 5. 1910.
Při vší sympatii k Tolstému si Masaryk neodpustil značně kritické
poznámky. Na rozdíl od kritických poznámek Tolstého o Masarykovi,
které nebyly určeny k uveřejnění, mínil Tolstého kritizovat veřejně
v třetím dílu knihy “Russland und Europa”. Jen vypuknutí první světo
vé války zabránilo tomu, aby kritika tehdy vyšla tiskem. Je ovšem prav
da, že kritická slova o Tolstém měla vyjít už po smrti ruského spisovate
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le (Tolstoj zemřel 1910). Ironicky se Masaryk zmiňoval zejména o tom,
jak si Tolstoj hrál na mužika (s. 189-190): “Bydlí v paláci, který patří
jemu nebo jeho rodině, přitom si ale svůj pokoj zařídil jako vnitřek
mužické chatrče . . . Do skvěle zařízených salonů svého paláce přichází
vždycky, když se setkává se svými vzdělanými aristokratickými přáteli
a jí pokrmy, které mu jeho pečlivá manželka dává připravit kuchařům
v čistých, hygienických kuchyních .. . Byl jsem zaražen tou hrou na mu
žika — především mě udivovalo, že tak významný muž má zapotřebí
hrát si takovýmto způsobem.”
Směšnosti velké osobnosti ovšem nezastřely velký význam Tolstého
— a především: údajná náklonnost ruského spisovatele k protestantis
mu vše napravila (s. 198): “Tolstoj klade důraz především na mravnost
a na zdravý rozum v náboženství. Klonil se k odmítnutí katolického
autoritářství a dával přednost protestantskému individualismu a subjektivismu. Vpravdě se domníval, že autorita může mít jen povrchní
význam; ve skutečnosti je to stejná síla jako útlak, zvlášť pokud jde
o oblast náboženství.” Masaryk posuzuje Tolstého především jako
myslitele; jako spisovatele si ho velmi váží, o umělecké problematice
jeho děl se však zmiňuje jen letmo. Estetické názory Tolstého si odvozu
je především z rozhovorů s ním; přitom zaráží, že stěžejní teoretická
práce Tolstého o otázkách estetiky, kniha “Co je umění” z roku 1896,
neupoutala Masarykovu pozornost.
V posledním odstavci kapitoly o Tolstém napsal slova, která svědčí
o tom, jak posuzoval ruského spisovatele z filosofického hlediska
(s. 207): “Tolstoj byl typický ruský realista, empirik a pozorovatel
pozitivistické tradice.” Není pochyb o tom, že touto větou by Masaryk
zřejmě charakterizoval také sám sebe.(18)
V knize “Světová revoluce” z roku 1925 se vrátil k Tolstému znovu.
Napsal:(19) “Rozhodnutí proti Rakousku a pro odboj nebylo mi pouze
problémem politickým, nýbrž také mravním ... V naší době na problém
obecně upozornil Tolstoj. Byl jsem u Tolstého několikrát. Nedovedl
jsem s jeho učením o neodpírání zlu souhlasit; držel jsem proti němu, že
se zlu musíme protivit každý stále a ve všem .. .” Tolstoj byl pro Masa
ryka vedle Dostojevského nejvýznamnější ruský spisovatel a myslitel,
přičemž Masaryk stál na straně Tolstého — a to přesto, že s ním v někte
rých věcech nesouhlasil.

* * *

Masarykův zájem o Gorkého měl některé shodné rysy s jeho zájmem
o Tolstého. Také Gorkého poznal osobně, vývoj vztahu mezi oběma
muži však byl jiný. Nepůsobila ani tak skutečnost, že mezi Tolstým
(nar. 1828), Masarykem (nar. 1850) a Gorkým (nar. 1868) byly značné
věkové rozdíly, které by bylo možné označit jako rozdíly tří generací.
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Ve vztahu mezi Masarykem a Gorkým došlo k odcizení, ba ke zlomu
(po roce 1917). K něčemu podobnému mezi Masarykem a Tolstým
nikdy nedošlo.(20)
Stále ještě nemáme v mnohých věcech jasno, pokud jde o vztah Masa
ryk— Gorký od konce 19. století do roku 1917; přitom jak na Východě
tak i na Západě se badatelé dožadují, aby toto téma bylo zpracová
no.(21) Z kusých zpráv víme, že Masaryk navštívil Gorkého na Capri
(ten žil na ostrově od října 1906 do prosince 1913). Kromě toho si oba
muži dopisovali; jejich korespondence je z větší části — možná v úpl
nosti — zachována v Praze a Moskvě, nebyla však dosud vydána.(22)
Masaryk se začal dílem Gorkého intenzívně zabývat zejména v sou
vislosti s ruskou revolucí z roku 1905. Gorký byl tehdy jak v Rusku tak
i v zahraničí považován za čelného mluvčího revolučně naladěné inteli
gence. Masaryk, který s revolucí z roku 1905 nepokrytě sympatizoval,
od té doby považoval Gorkého za ústřední postavu ruského intelektuál
ního — a zčásti i politického — života. Někdy od roku 1907 pracoval
na knize o Rusku a v roce 1910 se zmínil v pražských novinách “Čas”
(č. 100), že pracuje na třídílném spise o ruské problematice a že ve tře
tím dílu budou obsaženy rozbory děl Dostojevského, Gončarova, Turgeněva, Tolstého a Gorkého. Když pak v roce 1913 vyšly první dva díly
“Russland und Europa”, mohli se čtenáři přesvědčit, že už v prvních
dvou dílech věnoval pozornost Gorkému — a že přitom nešetřil chvá
lou. V prvním dílu napsal (s. 151): “Literárním mluvčím vítězné revolu
ce [tj. revoluce z roku 1905 — A.M.] je proletář a bosák Gorký.” A dále
(s. 186): “Chce-li někdo proniknout do ruského duchovního života a
jeho vývoje, musí číst nejvýznamnější ruské spisovatele od Puškina po
Gorkého ...” V Gorkém vidí “ruského myslitele” stejně jako v Puški
novi, Gogolovi, Turgeněvovi a Čechovovi (2. díl, s. 431).
Tato i jiná místa ve dvou vydaných dílech “Russland und Europa”
ukázala, že si slibuje od Gorkého velmi mnoho. Ve třetím, nedokonče
ném dílu, skutečně provedl analýzu děl Gorkého, jak to ohlásil v “Čase”
v roce 1910. Věnoval mu závěrečnou XX. kapitolu (v anglické verzi
z roku 1967 s. 305-314). Celá kapitola je chválou Gorkého; to přimělo
vydavatele anglické verze třetího dílu k tomu, že na začátku kapitoly
o Gorkém uveřejnili pod čarou tuto poznámku (s. 305): “Je třeba po
znamenat, že T. G. Masaryk napsal tuto kapitolu před revolucí z roku
1917. Názory, které jsou v ní vyjádřeny, jsou tudíž založeny na dílech
Gorkého, která vyšla do této doby. Tyto názory nebyly podrobeny revi
zi, k níž by asi došlo vzhledem k dílům, která Gorký vydal od této doby
do roku 1936.” (Jak jsem dokázal — viz mou stať, uvedenou v pozn.
20 — Masaryk se zabýval pouze těmi díly Gorkého, která vyšla do roku
1908. Nemůže tedy být řeči o tom, že se jedná o dílech Gorkého, vyda
ných do roku 1917. Skoro se zdá, že Masaryk napsal kapitolu o Gorkém
už někdy v letech 1909-1910).
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Masaryk nemohl ovšem v době, kdy psal tuto kapitolu, tušit, že
z Gorkého se jednou stane vychvalovatel sovětských táborů nucené
práce. Masaryk proto tehdy napsal (s. 305): “Pro Gorkého . . . úloha
básníka spočívá v tom, že má zobrazit život jako hrdinný epos, jako boj
za pravdu a spravedlnost, svobodu a krásu — a to je právě to, co má
vzrušit každého, kdo básníka čte.” V Masarykově představě mají Tolstoj a Gorký mnoho společného (s. 307): “Jejich společná láska k prav
dě a víra ve spásnou sílu rozumu vytvořila silné pouto mezi oběma
muži; oba shodně zamítli církevní dogma a tradiční církev. Oba nedů
věřují oficiální filosofii a literatuře.” Masaryk ovšem nezamlčuje ani
rozdíly mezi oběma spisovateli, formuluje však přitom tak, že čtenář
musel nabýt dojmu, že Gorkého postoj je mu bližší (s. 307): “Tak sestá
lo, že Tolstoj se neustále zabýval smrtí jakožto náboženským problé
mem, kdežto Gorký se snažil pochopit spíš život než smrt.” A dál (s. 308):
“Gorký však má přesnější představu o současnosti než měl Tolstoj.”
Masaryk jistě s uspokojením zjistil, že v jednom bodě se shoduje
s Gorkým dokonale, totiž v odmítnutí Dostojevského (s. 308): “Nemů
že být pochyb o tom, že Gorký naprosto zamítá Dostojevského.”
Podivně pro nás dnes znějí tato slova (s. 309): “Dostojevský spojoval
socialismus s ateismem a smrtí kdežto Gorký neobjevil v socialismu
jenom Boha, nýbrž také život a znovuzrození.” Chvála Gorkého pak
pokračuje (s. 310): “Gorký se stal nejen význačným revolucionářem,
nýbrž také silnou morální autoritou: zůstal čistý a neposkvrněný.”
Gorkého prohlásil dokonce za “prvního velkého, uvědoměle demokra
tického ruského umělce” (s. 311) a zároveň za spisovatele, který předčí
Tolstého (s. 313): “Gorkému se podařilo jako nikomu jinému vrátit se
zpět k Rousseauově pokrokovosti a prostotě — a to nejen vnější, nýbrž
rovněž vnitřní, organické. V tom mu samozřejmě byl učitelem Tolstoj,
avšak právě v tomto ohledu Tolstého předstihl. Tady tkví jeho největší
umělecký a mravní přínos; nejen že postoupil nad Dostojevského a dekadenty, nýbrž skutečně se dostal před Tolstého.”
Všechnu tuto chválu, obsaženou ve třetím dílu “Russland und
Europa”, si ovšem Gorký nemohl přečíst. První dva díly knihy znal, četl
je koncem roku 1913, hned po vyjití.(23) I se zmínkami o sobě v uveřej
něných dílech mohl být ovšem spokojen. Zatím nevíme, jak se vyvíjel
vztah Gorký — Masaryk od konce roku 1913. Ze zmínky v Masarykově
knize “Světová revoluce” (s. 160) víme, že se oba muži setkali v létě
1917 v Rusku. Bylo to asi jejich poslední setkání — a zřejmě také konec
vzájemných styků. Neboť sotva si můžeme jako snahu obnovit styky
vyložit telegram Gorkého ze dne 6. 7. 1921 prezidentu Masarykovi,
v němž ho prosí o československou pomoc pro hladovějící ruské oby
vatelstvo.(24)
Masaryk změnil svůj postoj ke Gorkému v letech 1917 až 1923. Když
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začátkem roku 1923 Gorký chtěl přijet z Německa do Československa
a požádal o československé vízum, měl Masaryk s konečnou platností
rozhodnout, zda se vízum má udělit. Dne 7. 2. 1923 Masaryk řekl
kancléři Šámalovi, že se vízum udělit nemá.(25) Za několik měsíců svůj
názor změnil a Gorký přijel 27. 11. 1923 do Prahy. Přitom se ukázalo, že
nyní se Gorký staví proti Masarykovi. V interview, které poskytl “Lido
vým novinám” (vyšel 25. 12. 1923), odmítl odpovědět na otázku, jaký je
jeho vztah k Masarykovi. Masaryk měl však o něm jako spisovateli i
nadále vysoké mínění. V knize “Světová revoluce”, která vyšla v roce
1925, napsal (s. 157): “Carism právě pravdou nebyl, a vojna neobnažila
tuto nepravdu více a lépe než Puškin, Gogol, Lermontov, Turgeněv,
Tolstoj, Gorkij!” Takže staré stupňování, na jehož konci stojí Gorký,
zůstalo zachováno. A když v roce 1928 vyšel první díl Čapkových
“Hovorů s TGM”, dověděli se čtenáři:(26) “Mám rád Gončarova a
Gorkého.” Přitom Gorký napadl Masaryka v sovětských novinách
“Pravda” dne 6. 11. 1927. Ani toto nevlídné gesto ruského autora neza
bránilo Masarykovi poslat mu 26. 3. 1928 telegram k jeho 60. narozeni
nám. Telegram Gorkému nestačil, neboť 31.3. 1928 si v dopise známé
mu stěžoval, že Masarykovi bylo zatěžko poslat mu pořádné blahopřá
ní — zřejmě proto, že v Československu je “fašistická atmosféra”.(27)
To ostatně Gorký žil ve fašistické Itálii. V roce 1930 Gorký odmítl
napsat článek pro “Lidové noviny” k 80. narozeninám Masaryka — a
také mu neblahopřál. Zato dne 21. 5. 1931 v novinách “Pravda” na ně
ho znova zaútočil.
Když v roce 1936 Gorký zemřel, požádal pražský dopisovatel “Prav
dy” Masaryka, aby napsal několik slov o Gorkém. Masaryk byl tehdy
už těžce nemocen a proto příspěvek nenapsal. Místo něho to učinil
prezident Beneš. Kromě toho napsal Karel Čapek, jakýsi neoficiální
mluvčí Masaryka, nekrolog pro “Lidové noviny”; o rázu nekrologu
svědčí už jeho titul “Příklad celého muže”.(28)
* * *
Bylo by snadné poukázat na Masarykovy omyly v hodnocení vývoje
v Rusku stejně jako na nedostatky v jeho interpretaci osobností L. Tolstého a M. Gorkého — a ovšem i F. Dostojevského —stejně jako jejich
děl. Kritizovat Masaryka v roce 1987 za to, co napsal nesprávného před
třemi čtvrtinami století, není ovšem žádné umění. Masarykovy názory
na Rusko byly před první světovou válkou i po ní velmi ceněny v kru
zích evropských a amerických politiků stejně tak jako mezi novináři,
spisovateli atd. Nebylo to bez důvodů, neboť značně převyšoval sčetlostí, rozhledem a bystrostí soudů ostatní autory, kteří se Ruskem zabýva
li. Ostatně dodnes zbývá celá řada jeho soudů o Rusku, ruské literatuře
a zejména o Dostojevském, Tolstém a Gorkém, které se mohou stát
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plodnými podněty pro další bádání. Padesát let po smrti je Masaryk
stále ještě aktuální i jako autor úvah o Rusku a ruské literatuře — to je
jev, který se nevyskytuje často. Tvrdí-li se, že Dostojevský a Tolstoj
přinesli některé pronikavé soudy o Rusku, můžeme s klidným svědo
mím prohlásit totéž o Masarykovi.

Poznámky:
1) Pod názvem “O studiu děl básnických” přednáška vyšla v časopise “Lumír”,
XII. — 1884, č. 17-19. Z tohoto textu cituji, s. 268.
2) Masarykovou analýzou díla Dostojevského jsem se zabýval ve stati “Masa
ryk und Dostojevskij”, která vyšla v knize “Dostojevskij und die Literatur”,
Kolín n.R. — Vídeň 1983, s. 335-347.
3) Snažím se vyřešit tuto otázku ve stati “Masarykova cesta k Dostojevskému
jako filosofovi”, která má vyjít anglicky v masarykovském sborníku chystaném
v USA. Poukazuji tam na úlohu ruského historika filosofie E. L. Radlova,
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kolísal tedy mezi Tolstým a Dostojevským. Oba ho stejně přitahovali.” — Viz
také L Silberstein “L. N. Tolstoj und T. G. Masaryk” — in: Slavische Runds
chau, Jg. VII (1935), s. 141-166.
5) Cituji z třetího, nedokončeného dílu, který vyšel pouze v anglické verzi pod
názvem “The Spirit of Russia. Volume three”, Londýn 1967 (vydali G. Gibian
a R. Bass). Uvedené místo je na s. 196. — Všechny citáty z této verze uvádím
ve vlastním překladu do češtiny.
6) Cit. kniha, s. 206.
7) Touto otázkou se zabývám ve stati “Aspekte der Interpretation des Werkes
Lev Tolstojs durch T. G. Masaryk” — in: FS Wolfgang Gesemann, Mnichov
1986, s. 171-180.
8) Vyšlo v čas. “Rabočaja gazeta” 18. 12. 1910. Přetištěno v: Sočiněnija V. I. Le
nina, sv. 16, s. 323-324. Uvedené místo je na s. 323.
9) Jak uvádí R. Jakobson ve stati “Tolstoj o Masarike” (Centralnaja Jevropa
1931, č. 12) řekl Tolstoj své manželce: “.. . Masaryk připisuje protestantismu
obrovské přednosti před katolicismem. To je úzkoprsé, malicherné stanovisko.”
10) Uvádím podle knihy: Valentin Bulgakov “L. N. Tolstoj v poslednij god jego
žizni”, Moskva 1960, s. 221-2. Záznam je k 8. 5. 1910. (Překlad je můj.)
11) Citáty ze zápisků Makovického uvádím podle publikace “U Tolstogo 19041910. Jasnopoljanskije zapiski D. F. Makovickogo”, která vyšla jako 90. svazek
řady Litěraturnoje nasledovstvo ve čtyřech dílech v Moskvě v roce 1979. Uvede
né místo je v 1. dílu, s. 128. (Všechny citáty uvádím ve vlastním překladu.)
12) 2. díl, s. 361.
13) 2. díl, s. 438.
14) Záznam ke dni 3. 5. 1910. — 4. díl, s. 243.
15) Záznam ke dni 10. 7. 1910. — 4. díl, s. 271.
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17) Viz poznámku 5.
18) V dalším textu zdůraznil jeho výjimečné postavení mezi ruskými spisovateli
(s. 216): “Pouze Tolstoj měl sílu nastoupit cestu ke světlu pravdy; byl v předvoji
náboženské revoluce.”
19) Používám vydání z roku 1928. Uvedené místo je na s. 75.
20) Viz také mou stať “Masaryk und Gorkij” — in: Literary Theory and Criti
cism. Festschrift in Honor of René Wellek, Bern etc. 1984, s. 991-998.
21) Tak český marxistický rusista Mojmír Botura napsal v článku “M. Gorkij i
češskaja literatura” — in: Gorkij i zarubežnaja literatura, Moskva 1961, s. 184
— že otázka vztahů mezi Gorkým a Masarykem by si zasloužila zvláštní studii.
— Vydavatelé třetího dílu “Russland und Európa” (cit. vydání 1967) napsali
v poznámce na s. 314: “Je škoda, že nemáme Masarykovy komentáře k dlouhé
a křivolaké vývojové cestě Gorkého v politické a literární oblasti od roku 1910
do jeho smrti v roce 1936.”
22) Doposud jsme odkázáni na několik informací, roztroušených v různých
článcích. Tak v cit. článku M. Botury se uvádí (s. 184), že Gorký napsal 12. 9.
1913 z Capri dopis E. K. Malinovské, v němž obšírně referuje o Masarykově
vědecké a publicistické činnosti.
23) Letopis žizni i tvorčestva A. M. Gorkogo, sv. 2 (Moskva 1958) s. 400, uvádí,
že Gorký napsal 8. 1. 1914 interview pro “Russkoje slovo”, kde se zmínil otom,
že četl Masarykovu knihu “Russland und Europa”.
26) “Hovory s TGM”, vydání z r. 1969 (Praha), s. 53.
27) Cit. článek M. Botury, s. 186.
28) Vyšel 19. 6. 1936. Znovu otištěn v knize: K. Čapek “Ratolest a vavřín”,
Praha 1970, s. 110 násl.

Problém slovanské liturgie.
Antonín Dostál, Brown University, Providence

Problém slovanské liturgie na Velké Moravě je složitý a bylo mu vě
nováno již mnoho prací z různých hledisek. Je to předně otázka slovan
ského jazyka použitého při bohoslužbách po příchodu byzantské mise
Konstantina Filosofa a Metoděje. Slovanský jazyk byl do bohoslužeb
zaveden Konstantinem a Metodějem. To bylo nejdřív schváleno pa
pežem Hadriánem II., pak Janem VIII., ale později odvoláno, srov.
bullu papeže Jana VIII “Industriae tuae”. Další otázka je, podlejakého
obřadu byly bohoslužby na Velké Moravě konány a dále jaký význam
mělo zavedení slovanského jazyka do bohoslužeb pro kulturní vývoj
Slovanů a jaký byl postoj papežské stolice k slovanskému jazyku při
bohoslužbách, event. k Slovanům vůbec. Nás se tu týká hlavně otázka,
podle jakého obřadu, zda byzantského, či římského.
Těmito otázkami se zabývala řada historiků, řada slavistů filologů,
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liturgové církve západní (římské) a východní (byzantské-řecké). Je
otázka, jaké svědectví o slovanské liturgii poskytují nejstarší slovanské
texty o liturgii samé. Z historických prací bych připomněl aspoň jednu
dost obšírnou, i když již starší velkou studii od Fr. Hýbla, “Slovanská
liturgie na Moravě v IX. věku”, Čes. Čas. Hist., roč. XIV, 1908. Hýbl
dochází k závěru, že zavedení slovanského jazyka nemělo takový vý
znam, jak se obyčejně předpokládalo. Dále v otázce historické pravdi
vosti ještě v r. 1908, kdy Hýbl studii publikoval, nebyly tzv. pannonské
legendy, tj. Život Konstantina Filosofa a Život Metodějův pokládány
za skutečné historické prameny, nýbrž spíše za legendy. Naproti tomu
filologové zdůrazňovali velkou důležitost těchto legend a historických
údajů v nich, a to jak Fr. Pastrnek, tak M. Weingart, Havránek, Jakob
son aj., polští i ruští slavisté, i když z polských filologů berlínský profe
sor Alexander Briickner neváhal prohlašovat, že jako historické
prameny nemají tyto legendy vůbec žádnou cenu (jeho slova, že “je
nutno vyhodit tyto legendy na smetiště”). Velký historik a byzantolog
Fr. Dvorník se zabýval důkladně studiem těchto legend, znovu je vydal
po Pastrnkovi s francouzským překladem a na základě důkladných
znalostí byzantských dějin došel k závěru, že obě legendy jsou historic
ké prameny prvního řádu. I po práci Fr. Grivce aj. nemáme dosud kri
tického vydání těchto obou “Legend”, které by kriticky srovnalo všecky
zachované rukopisy a podalo nejstarší text těchto významných svědec
tví o situaci na Velké Moravě. Ale přesto dnes můžeme pokládat za vše
obecně uznávaný fakt, uznávaný dnes nejen historiky, ale i filology a
liturgiky, že obě legendy jsou naprosto spolehlivým historickým prame
nem a že název “legendy” je spíše podceňující.
V nejstarších textech staroslověnských, tj. v textech, které pramení v
9. století, ale zachovaly se větším dílem v rukopisech až z 11. století,
výjimečně snad z konce století 10, na předním místě odborného zájmu
stály předně texty biblické, a to evangelia, skutky apoštolské, ze Staré
ho zákona hlavně žaltář aj.; dost osamoceně od počátku stály texty
modlitební a právnické.
Kyjevským listům (dál KyjL) bylo věnováno mnoho studií. Je to
sedm malých lístků, psaných na pergamenu, a to okrouhlou starou hla
holicí, kterou dnes obecně pokládáme za starší než hranaté hlaholské pís
mo charvátského původu, i než rovněž starobylou cyrilici. Uznává se, že
nejstarší (kulatá) hlaholice byla sestavena přímo Konstantinem, jak
nám to potvrzuje Život Konstantinův (dále ŽK), dále traktát O písme
nech, který se připisuje mnichu Chrabrovi. KyjL byly nalezeny v Jeru
zalémě a pak přeneseny do Kyjeva v Rusku, odkudž jejich název. Na
těchto lístcích (kromě 1. strany 1. listu) je text mešního obřadu, ale
k podivnostem této památky patří ještě fakt, že nebyly přeloženy z řec
kého originálu jako např. evangelní texty novozákonní, nýbrž z textu
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latinského. Jazykově bylo prohlašováno, že KyjL patří k nejstarší
vrstvě jazyka: poukazovalo se např. na to, že v KyjL se užívá reduko
vaných samohlásek, tzv. jerů, zcela pravidelně, jak to předpokládáme
v srovnávací mluvnici slovanské a i jinak, že je jazyk starobylý, kromě
toho jsou tam zřetelně stopy také jazyka českého.
Liturgikové C. Mohlberg aj. a také čeští profesoři J. Vajs a J. Vašica
zakládají své výklady na tom, že nejbližší text ke KyjL je v latinském ko
dexu D 47, nalezeném C. Mohlbergem v Padově, a že to je text liturgie
sv. Petra, která byla také známa, ale málo rozšířena v Byzanci. J. Vašica
shrnul své výklady takto: Konstantin a Metoděj, když přišli na Moravu,
viděli celkovou situaci v bohoslužbách a proto přijali místo byzantské
liturgie liturgii západní, tj. liturgii sv. Petra. Z toho by pak vyplýval
velký význam západní, římské církve pro rozšíření křesťanství na Vel.
Moravě. Zabýval jsem se proto znovu Kyjevskými listy a došel jsem
k jiným závěrům než prof. J. Vašica a západní liturgisté. KyjL byly
mnohokrát zkoumány, a to jejich písmo (Vondrák, J. Vajs), a podle
toho došlo se k jednotnému závěru, že podle písma je to nejstarší pa
mátka slovanská. V jednotlivostech stojí za povšimnutí, že písař KyjL
užíval také nadřádkových znaků a podle toho myslil V. Vondrák na sta
robylost rukopisu. Brzy po něm vydal znovu KyjL Grunskij (1904), jenž
právě tuto otázku vyřadil: ukázal, že nadřádkové znaky jsou nahodilé a
že z nich nelze nic o stáří rukopisu vyvozovat. Ze studia staroslověn
ských památek víme, že naopak mladší rukopisy oplývají četnými nadřádkovými znaky (např. cyrilský rukopis Suprasliensis), kladenými
zřejmě podle řeckých přízvuků a přídechů. Píše-li se v řeckém písmě na
počátku každého slova, které se začíná se samohláskou buď jeden nebo
druhý přídech, (z nichž jeden znamená výslovnost), v staroslověnském
písmě podobně kladené tzv. nadřádkové znaky nemají žádný vliv na
výslovnost. V KyjL se užívá jen jednoho nadřádkového znaku, který
patrně měl jistý význam i pro výslovnost, týž znak se nac'hází také v hla
holském rukopisu Euchologia Sinajského. Jazyk KyjL, jak se tvrdilo, je
velmi starobylý. (Někteří mladší filologové se snažili dokonce tvrdit,
že rukopis KyjL je vůbec autograf Konstantinův; na štěstí to nebylo
publikováno). Přehlíželi, že KyjL jsou zřetelně opis staršího rukopisu.
M. Weingart ukázal, že písař KyjL měl byzantskou orientaci a výslov
nost jmen zřejmě svědčí o řeckém původu. Naznačil také, že originálem
byl patrně latinský text, který se ztratil. KyjL obsahují některé jazykové
rysy českého jazyka. Obsahem jsou modlitby, které byly Mohlbergem
určeny jako liturgie sv. Petra. Tento názor shrnul a doplnil celý výklad
dalšími podrobnostmi prof. Vašica: podle něho Konstantin byl velký
ctitel sv. Petra, proto zvolil liturgii sv. Petra (poznámka: který křesťan
by nebyl ctitelem sv. Petra?). Konstantin prý viděl na Vel. Moravě situ
aci v moravské církvi a proto ustoupil od liturgie běžné v Byzanci, tj.
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liturgie Jana Zlatoústého a přijal liturgii západní. O stáří KyjL Vašica
shrnul, že jsou to hlavně důvody liturgické, které svědčí o velikém stáří
této památky. K jazyku je třeba připomenout jisté odchylky proti jazyku
9. století. Po vydání KyjL Mohlbergově a po studiích Vašicových zdála
se celá otázka KyjL uzavřena. Přesto čeští slavisté se tehdy nezbavili
všech pochybností o tomto výkladu KyjL: stále zůstávala jako nerozřešená otázka: proč překlad z latiny, když ostatní nejstarší texty byly
přeloženy z řečtiny? Jaký smysl měla tato památka, neboť nezapadala
dost beze zbytku mezi ostatní staroslovanské texty; bohemismy byly vy
kládány jako projev starobylosti a zároveň vliv českého jazyka, ale če
kali bychom vliv českého jazyka až v Čechách, tj. až po odchodu žáků
Konstantina a Metoděje (říká se, že byli vyhnáni, dnes však věříme, že
ne všichni a to “vyhnání” je dnes spojeno s pochybnostmi). Dokonce se
naskýtala možnost, že KyjL jsou památka mladší, než se dosud předpo
kládalo (ovšem ne v tom smyslu, jak se domníval vídeňský slavista Jos.
Hamm, který měl fantastický názor, že KyjL jsou novodobým paděl
kem, což je nutno naprosto zamítnout).
Druhý velmi důležitý text pro otázku slovanské liturgie je Euchologium Sinajské, poprvé r. 1883 (špatně) vydané českým slavistou Leop.
Geitlerem. Kromě obsáhlého rukopisu EuchSin. jsou známy ještě tři
listy, které byly odneseny do Ruska. Dlouho se věřilo, že ty tři listy
nejsou součástí rukopisu EuchSin. Weingart (v Rukověti) myslil, že
tyto tři listy jsou patrně až z druhého dílu Euchologia. Jan Frček, který
vydal znovu celý text EuchSin, ale bez možnosti kontrolovat text s ru
kopisem, domněnku, že ty tři listy nepatří do rukopisu EuchSin, vyvrá
til. Tato domněnka byla založena jen na špatném měření listu EuchSin.
a těch tří listů. Euchologium má zajímavý obsah. Jsou tam předně tzv.
neliturgické modlitby na různé příležitosti, ale také modlitby liturgické,
právě na těch třech listech, a to podle ritu Jana Zlatoústého, tj. podle
liturgie byzantské. Kromě toho jsou v EuchSin. ještě zpovědní modlit
by, pro něž je znám jen originál starohornoněmecký (srov. také tzv.
Frisinské zlomky, které měly rovněž předlohu starohornoněmeckou),
dále je tam též překlad velmi důležité památky pro organizaci církve a
vůbec života velkomoravských Slovanů, tzv. оtьčьsкіjе кьnígу, tj.
právní předpisy o 50 titulech (tj. paragrafech).
Zabýval jsem se podrobně studiem jak KyjL tak EuchSin, když jsem
byl v r. 1965 pozván na sympozium do Washingtonu v Dumbarton
Oaks Center for Byzantine Studies a bylo mi vybráno téma o slovanské
liturgii (moje přednáška je otištěna v Dumbarton Oaks Papers, roč.
XIX, str. 66-87). Došel jsem tam k závěru, že Konstantin a Metoděj
sloužili mši slovansky podle liturgie Jana Zlatoústého, později snad byla
i liturgie na Vel. Moravě měněna, a tím rozhodující význam pro rozšíře
ní křesťanství na Moravě přísluší byzantské církvi. Nemohl jsem uznat
duchaplné výklady celé otázky prof. J. Vašici.
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Stranou stojí také důvody byzantologické: oba bratři byli vysláni
byzantským císařem Michalem III. na Moravu; v Byzanci byla běžná
liturgie Jana Zlatoústého a i nadále byli Konstantin a Metoděj v těsném
styku s Byzancí i císařským dvorem; Metoděj se ještě vrátil do Cařihradu
a byl císařem Basilem Velkým s úctou a poctami přijat. Někteří dost
neradi uznávají, že byzantská misie měla také diplomatický význam,
ale přesto je jasné, že přišli jako představitelé byzantské církve a státu.
Jeden řecký badatel, Bonis, tvrdí ve své knize, že Konstantin a Metoděj
byli dokonce v příbuzenském poměru s byzantským císařem. A nyní,
když přišli na Moravu, měli by ihned odložit v Cařihradu běžnou litur
gii Jana Zlatoústého a přijmout liturgii sv. Petra, která ve výkladu Va
šicově se pokládá za liturgii západní. Naproti tvrzení Vašicovu a jiných
se nám Euchologium Sinaiticum jeví dnes jako dílo Metodějovo, vznik
lé v moravské literární škole: Metoděj, hlava církve na Moravě, pravdě
podobně některé modlitby přeložil z řeckých textů, jiné patrně sám pro
potřeby na Moravě složil, některé přijal z franckých textů, kromě toho
vložil do této knihy také právní texty, velmi důležité pro organizaci
moravské církve.
Tvrzení, že liturgie sv. Petra byla základem slovanské liturgie, že by
Konstantin po příchodu na Vel. Moravu změnil liturgii byzantskou na
liturgii sv. Petra, je sice duchaplná kombinace, ale podle mého studia
neodpovídá pravdě. V Byzanci se užívala 1) liturgie Jana Zlatoústého,
2)v některých význačných dnech církevního roku liturgie sv. Basila,
3)liturgie před posvěcených darů. Byla známa také liturgie čtvrtá, tj. li
turgie sv. Petra, ale nebyla běžně užívána. Mnichovský byzantolog pro
fesor Beck se zabýval podrobně studiem náboženských textů literatury
byzantské a ve své obsáhlé knize ukázal, že liturgie sv. Petra se jeví spíše
jako nějaký návrh. Beck říká, že to je “Schreibtischarbeit”, jako text,
který někdo zpracovával a tato práce zůstala spíše na psacím stole bez
většího rozšíření. Tato v Byzanci neužívaná liturgie byla později přelože
na také do jiných jazyků, mezi jinými také do latiny. Mohlberg objevil
v Padově latinský text, který pak neváhal prohlásit za latinský text sv.
Petra a za originál ke KyjL, což přijímají také čeští slavisté-liturgikové
prof. J. Vajs a J. Vašica, oba profesoři theologické fakulty.
Mohlberg se o KyjL domníval, že je to překlad samého Konstantina,
který by jej byl provedl za svého pobytu v Římě. Toto tvrzení je jen
předpoklad, který řada slavistů neuznávala. Weingart (str. 58 l.c.)
tento názor odmítá, protože podle něho překlad není tak dokonalý jako
překlad evangelií a také že v něm lze zjistit poněkud slabší znalosti lati
ny. Patrně ani latinský text v D 47 není přesným originálem KyjL.
Weingart se však nezabýval blíže tvrzením, že KyjL jsou svědectvím pro
liturgii sv. Petra (Vašicův článek v Slově a slovesnosti je z pozdější
doby). Weingart jen tvrdil, že římskou liturgii patrně Konstantin uznal,
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ale že přišli s Metodějem na Moravu s liturgií byzantskou (tj. Jana Zla
toústého).
Jako celek se Euchologium Sinajské neshoduje s euchologiem byzantským-řeckým, a to ani s euchologiem velkým ani s menším. Frček
nalezl řecké texty k části EuchSin. Frček prozkoumal vlastně všecky
dosud objevené řecké texty modlitební. Je třeba připomenout, že tato
velmi záslužná práce Frčkova přinesla k části Euchologia jen zčásti
skutečné prameny, kdežto některé jiné jsou jen více nebo méně blízké
texty. Stačí, srovnáme-li si řecké texty se staroslověnskými a také
podrobný srovnávací aparát pod čarou, abychom viděli, že někdy nejde
o skutečnou předlohu, nýbrž jen o blízký text. K velké části Euchologia
řecké texty nebyly ani přes velmi pečlivou a široce založenou Frčkovu
práci nalezeny. Podle mého názoru ani nalezeny být nemohou, protože
jde o originální samostatné zpracování četných modliteb pravděpo
dobně Metodějem samým. Dost málo si badatelé povšimli, že modlitby
v Euchologiu Sin., které mají starohornoněmeckou předlohu, ukazují
na souvislost s Frisinskými zlomky, rovněž přeloženými ze starohornoněmeckého originálu. Řada modliteb byla prostě volně v Euch. kom
ponována pro potřeby a denní život velkomoravských Slovanů; modlit
by pro různé příležitosti, modlitby pro různé nemoci (např. pro horečku
ráno, horečku v poledne, ve tři hodiny odpoledne, večer i o půlnoci atd.)
modlitby vztahující se ke klášternímu životu atd. Není pochyby o tom,
že EuchSin. je velmi významná a důležitá památka na literární činnost
Metodějovu, důležitý doklad pro organisaci moravské církve, pro
situaci právní atd. Také jazykově je to památka bohatá, často bylo
potřeba užít speciálních slov a slov se zvláštními významy. Vypracoval
jsem nový Index verborum EuchSin., který nahradí zcela dnes již ne
potřebný Index St. Slońského. Lexikální materiál v EuchSin. vydal asi
25 tisíc dokladů na užití nejrůznějších slov. Pokud jde o samu liturgii,
nesmíme zapomínat také na to, že jde o 9. století: mluvíme-li o “římské”
liturgii v západní církvi, je třeba si připomenout, že liturgicky stojí
na jedné straně Řím a okolí a na druhé straně severní Itálie, dále francká
církev a že tedy spor, zda Západ, či Východ neplatí pro dobu, o kterou
nám jde. Ještě malou poznámku k jazyku KyjL: 1) jerů je v KyjL užito
správně, až na dva případy; 2) nejdůležitější jsou tvary adjektiv: staré
jmenné tvary např. novь, nova, novo, byly nahrazeny později tvary
složenými: novьjь, nova-ja, novo-je, které se skloňovalo v obou čás
tech, tedy nova-jego, novu-jemu atd. Později z toho vzniklo novaago,
novuumu atd. a ještě později novago, novumu a právě tyto nejmladší
tvary jsou běžné v KyjL; 3) jazyk KyjL má novotvary v deklinaci, 4) také
v konjugaci: setření rozdílu mezi aoristem a perfektem, supinum je
často nahrazováno infinitivem atd. Není tedy beze zbytku pravda, že
KyjL jsou jazykově nejstarší. Patrně tu rozhodovalo také velmi staro
bylé písmo.
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Poznámka: Mluvíme zde o textech staroslověnských; bulharštíslavisté
jmenují ten jazyk starobulharským. Němec, slavista Aug. Leskien naz
val kdysi ten jazyk “altbulgarisch”, dnes užívají Němci: altslawisch;
franc. temín: le vieux slave; anglicky: old-church-slavonic, i když tento
termín již zahrnuje také jazyk, který Češi nazývají církevně-slovanským, tj. mladším jazykem, užívaným v církvi; ruský termín je: staroslavjanskij, dříve drevnecerkovnoslavjanskij, polský termín: starocerk.slowiaúski nebo též staroslowianski atd. Tuto poznámku připojuji jen
proto, aby se diskuse nesvedla na jiné pole, než na otázku, o kterou
nám jde.
Podrobný rozbor Euchologia po všech stránkách bude obsahem 1.
dílu mé práce, k níž Index verborum bude 2. díl. 2. díl je úplně hotov,
na 1. dílu ještě pracuji.

Česká archeologie po II. světové válce
Pavel Červíček, Darmstadt
Archeologie se etablovala jako samostatný vědní obor na konci
minulého a na počátku tohoto století. Tehdy se moderní “osvícený”
člověk (jehož zrod mistrně zpodobil Forman v Amadeovi) nachází
na vrcholu svého sebevědomí. Trpké plody své prostřednosti, banality a
eschatologie neosobnosti, které mu přinesou určité vystřízlivění, začne
postupně sklízet až od roku 1914. Zatím ovládá jeho myšlení mystická
evolucionistická představa o vývoji lidstva z opičích předků přes primi
tivního pračlověka — poloviční opici — pořád výš až k světlé budoucnosti
v neosobním státě, zabezpečujícím všechny občany. Je to představa vyspekulovaná křeslovými vědci 19. století. Ti vytvořili tradici přeceňování
metodologie, které je třeba podřídit fakta. Optická deformace pravěkého
člověka je od té doby dvojí: jednak určité jeho zezvířečtění, jednak jisté
zmodernění v tom smyslu, že mu archeolog podsouvá ztechnizovanost a
banálnost moderního světa — domnívá se, že hlavním zájmem pravěkých
lidí byla “prvobytná” technika a materiální zabezpečení, náboženství a
umění že byly druhořadé.
Rok 1945 přinesl jisté ochuzení archeologického bádání v českých
zemích v důsledku vyhnání německých archeologů, zavření německé
univerzity a zastavení německých archeologických časopisů. Česká
archeologie tím ztratila přirozeného partnera, jehož bádání pro ni
do té doby znamenalo zdravou konkurenci a z jehož školy původně
vyšla. Nadto došlo velmi záhy k zglajchšaltování české archeologie
samé. Pole ovládli archeologové-komunisté, badatelé “křesloví” bez
valné praxe (akademici Böhm a Filip). Jedině platným a závazným se
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stalo marxistické pojetí dějin. Křesťanská archeologie (prof. Cibulka)
byla zrušena, klasická zdecimována (Růžena Vacková). Cesta byla vol
ná pro prostřednost a zúžení zorného pole oficiálně na Evropu, fakticky
na “naši vlast” s jednostranným zaměřením na slovanskou archeologii
a na dějiny technologie (železářství, zemědělství). Plánování a byrokra
tizace, zatlačení všestrannějších a nadanějších archeologů do pozadí
(Jiří Neustupný, Bohumil Soudský), omezení zahraničních cest, tabuizace bádání o dějinách náboženství, zanedbávání studia pravěkého
umění, důtky archeologům pro jejich náboženskou víru (Bedřich Svo
boda, Bohumil Soudský) — to vše brzy vytvořilo atmosféru, která brzdí
hodnotné bádání, ztěžuje a zpomaluje jeho publikování. Na počátku
padesátých let byl zastaven časopis Obzor prehistorický, který se snažil
vyvést českou archeologii z její provinciality. Místo něho byl zřízen
orgán Archeologické rozhledy, kteří přináší krátké, popisné, “informač
ní” články a zdravice s. Poulíka s. Husákovi.
Přesto, že počet profesionálních archeologů v poměru k počtu oby
vatel je vysoký, vychází hodnotných vědeckých publikací v českých
zemích málo. Hojné jsou pouze sebechvalné článečky v bombastickém
sovětizujícím stylu v denním tisku a populárních časopisech. Promi
nentní archeologové si rádi přivydělávají psaním popularizujících pra
cí (Jan Jelínek) pro Artii, často ilustrovaných primitivně darwinistickými vyobrazeními od Zdeňka Buriana. Vynikající archeologicko-populární knihy Eduarda Štorcha se nevydávají. Zato může s požehnáním
oficiálních archeologů vyjít plytká, primitivně ateistická knížka Odkry
té dějiny Pavla Dvořáka, který v ní cituje Bibli podle Ivana Olbrachta.
Klasickým příkladem produktivity současných českých archeologů
jsou rádoby reprezentativní Pravěké dějiny Čech (Praha, Academia
1978), na kterých pracoval kolektiv více než padesáti českých archeolo
gů zhruba patnáct let; za přibližně stejnou dobu napsal západoněmecký
archeolog Müller-Karpe svůj Handbuch der Vorgeschichte, který je
rozsahem několikanásobně větší a pojednává o pravěku celého světa.
Příznačné je, že Pravěké dějiny Čech se vůbec nezmiňují o nejlepším
českém popularizátoru archeologie českých zemí Eduardu Štorchovi;
zato velebí nesmysly, které napsal o pravěku Zdeněk Nejedlý (str. 13).
Nové poznatky archeologického bádání na Západě se v české archeo
logii reflektují jen tehdy, týkají-li se dějin technologie nebo přírodo
vědeckých metod, takže česká archeologie konzervuje, pokud jde o du
chovní dějiny, skutečně předpotopní názory: ani známý výkopce mladopaleolitického umění na Moravě Bohuslav Klíma — soudě podle
jeho publikací — neví ještě deset let po vyjití objevné práce LeroiGourhanovy Les religions de la préhistoire o její existenci a vysvětluje
toto umění magií jako badatelé na počátku našeho století (Archeologic
ký výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou, str. 42). Není divu, že ho
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Pavel Dvořák následuje. Z textů Dvořákových a Klímových přímo čpí
naprostá neznalost etnologie (Klíma píše pokrokářsky o “zaostalých
národnostech“) a naprosté nepochopení toho, oč jde v náboženství.
Svým způsobem to neudivuje, neboť etnologie se svými poznatky, příčí
cími se marxistickým bájím o matriarchátu a “vzniku” náboženství
z pověr, je v Československu popelkou a náboženská věda (religionistika) je na univerzitách zrušena. Dvořák agitpropčickým stylem vykládá,
že “neandrtálec přemohl pánaboha” svým poznáním, které Bůh prý
lidem zakázal (Gen. II, 17; III, 3). Přitom právě dnes chápeme moudrost
a závažnost onoho Božího varování tváří v tvář plodům lidského po
znání jako zbraně hromadného ničení nebo devastace životního pro
středí, když si uvědomíme, oč mladšímu paleolitu odpovídající Eden
převyšoval naši současnost: paleolitický člověk žil v neporušené příro
dě, neznal útlak ani války (mezi jeho nástroji neznáme zbraně, o nichž
by se dalo jednoznačně říci, že sloužily k zabíjení lidí), dostatek volného
prostoru mu umožňoval možným konfliktům doslova “jít z cesty”.
Přitom měl náboženství a umění, ještě nezkažené a v hojné míře. Na roz
hraní mezi paleolitem a neolitem pojedl člověk se stromu poznání, stro
mu vědění dobrého a zlého. Ale had lhal, když člověku sliboval, že bude
jako Bůh. Člověk zůstal člověkem a jeho slabost, porušenost působí, že
od počátku neolitu tíhne ke zlu. Pojímá zlé úmysly jako Kain a uskuteč
ňuje je. Vymýšlí první válečné zbraně. V době měděné (eneolitu) nám
památky v Orientě dokládají nejstarší známé války. Člověk zabíjí, pod
maňuje, loupí a utlačuje. Zároveň si ale uchovává náboženství, to je
znalost dobra a víru v dobro: o tom vypovídají chrámy, hroby, skalní
kresby, umění. Vraťme se však k problémům české archeologie.
V oblasti sociálních dějin byly provedeny některé velmi opatrné
korektury nejstupidnějších, ryze spekulativních marxistických před
stav, např. místo o matriarchátu se mluví o matrilineární společnosti.
Nadále se ale píše o patriarchátu, jehož dokladem jsou E. Neustupnému
od eneolitu výpravné pohřby “patriarchů”. Je to představa obyvatele
země, který zažil balzámování “dělnického” Vůdce, a domnívá se tedy,
že výpravnost pohřbu musí odpovídat postavení zemřelého v politické
hierarchii. Je to podceňování náboženství, které formovalo od pradáv
na pohřební ritus. Saudský “patriarchální” král se pochovává zcela
prostě, politicky bezvýznamný indický moslem výpravněji než hinduist
ka Indíra Gándhí. Zcela chudý islámský světec, který strávil život
v ústraní, bude pochován mnohem nákladněji než starosta nebo boha
tý obchodník ze stejné obce. Zakladatel mnišství, koptský světec Pa
chom, se dal pochovat tajně na neznámém místě, aby zabránil uctívání
svých ostatků, prostěji než mniši, jimž byl autoritou. Výčet by mohl
pokračovat. Evžen Neustupný se snaží, jako mnoho jiných archeologů,
psát šablonovité sociálně-ekonomické dějiny na základě hrobů, památ
níků zbožnosti.

99

Tím jsme dospěli k dalšímu problému. Česká archeologie studuje
dějiny neolitu, eneolitu a doby bronzové bez patřičného zřetele ke Stře
domoří a Blízkému východu, nevyužívá tamějších písemných pramenů
mezopotámských, egyptských a hebrejských (Starý zákon). A to i přes
to, že na četných evropských lokalitách jsou doloženy importy z Orien
tu, svědčící o vzájemných kulturních kontaktech a přesto, že četné nále
zy svědčí o tom, že už v předkřesťanské době se šířily nejen technolo
gické znalosti, nýbrž i náboženské představy z Orientu přes Středomoří
až do Skandinávie (tamější skalní obrazy mají příbuznost s egyptskými,
např. bárky aj.).
Někdo mi možná namítne: vždyť i západní archeologové píší v pod
statě pouze sociálně-ekonomické dějiny. Ano, jenže jsou tu dva velké
rozdíly: především archeologové na Západě se opírají o moderní socio
logii, která pro české archeology oficiálně neexistuje. Druhý podstatný
rozdíl je v tom, že na Západě se v důsledku svobody bádání mohou vy
tvářet různé badatelské směry, školy. Kromě “socioekonomů” jsou tam
proto také archeologové, kteří intenzívně studují pravěká náboženství
a nezkreslují obraz pravěku moderními sociálně-technickými brýlemi,
nýbrž usilují o historickou pravdu (zmíněný Leroi-Gourhan ve Francii
nebo Müller-Karpe v Německu). Ani ty nejvýznamnější religionistické
práce se nepřekládají do češtiny — nanejvýš se přeloží práce zcela zasta
ralá jako Frazerova Zlatá větev, napsaná v protináboženském duchu
přelomu století.
Západní archeologie spolupracuje intenzívně nejen s přírodovědci,
architekty a inženýry, nýbrž i s vědci z oborů jako je etnologie a religionistika, ale také s početnými archeology-amatéry, kteří svými často
zdravými názory představují užitečný korektiv a doplněk pro “slonovi
novou věž vědy”. Někdo mi možná namítne dále: co má archeolog psát
jiného než ekonomické dějiny, vždyť má k dispozici téměř výhradně
hmotné památky. Tato námitka však neobstojí, vždyť většina archeolo
gického materiálu jsou milodary z hrobů pietně upravených, tzn. pa
mátky, které jsou výrazem náboženské víry. Ale i nástroje, keramika
a předměty, které nepocházejí z hrobů, jsou často zdobeny zjevně
náboženskými motivy, od kterých archeolog-marxista odhlíží nebo je
označuje za “podivné”. Jinými slovy: západní archeolog píše převážně
sociálně-ekonomické dějiny na základě památek, které jsou převážně
náboženského charakteru; marxistický archeolog dějiny městná do
evolucionistické šablony z minulého století. Oba přitom ovšem pouze
do důsledku dovádějí interpretační tendenci pozitivistických zaklada
telů své disciplíny, všechno vysvětlit co nejprofánněji.
Příkladem pro to, kolik místa věnuje současná česká archeologie
problematice “náboženských představ”, mohou posloužit už zmíněné
Pravěké dějiny Čech: z bezmála devíti set stran necelých čtyřicet strá
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nek. V kapitolce o “nadstavbových jevech” (str. 43-7) se cituje objevná
práce Leroi-Gourhanova tak, jakoby tento autor opakoval starý
výmysl o paleolitickém umění jako produktu snahy o magické působení
na výsledek lovu (pozn. 14). Pravý opak je pravdou: Leroi-Gourhan
ukázal, že paleolitické umění je projevem vyspělého náboženství, které
nemělo s magií nic společného.
Archeologie nedokazuje, že se člověk vyvinul z tzv. živočišných před
ků. Naopak, její nálezy mluví proti Darwinovu přírodopisu. Ve skuteč
nosti archeologické bádání o paleolitu stále zřetelněji ukazuje, že mezi
tzv. předky člověka a dnešním člověkem (Homo sapiens sapiens) je
obrovský antropologický a ještě větší kulturní rozdíl. Tzv. hominidy
starého a středního paleolitu je možno si představit jako tvory stvořené
před stvořením člověka. Člověk se objevuje na počátku mladého paleo
litu náhle s vyspělou kulturou, uměním a náboženstvím (skalní obrazy,
pohřby, tzv. mobilní umění). Archeologie, stejně jako etnologie, nezná
žádnou lidskou kulturu bez náboženství. Skutečnost, že člověk zná
Boha a má potřebu dialogu s ním, se projevuje náboženstvím. Protože je
náboženství archeologicky doloženo nejdříve v mladém paleolitu, víme,
že Homo sapiens sapiens je ten člověk, o němž mluví první kapitoly
knihy Genesis. Proč ale převažují v paleolitickém umění zoomorfní
motivy, když toto umění je náboženské a Bůh stvořil člověka k svému
obrazu (Gen. I, 27)? Podobnost mezi Bohem a člověkem nelze chápat
ve fyzickém smyslu, nýbrž tak, že člověk má určité vlastnosti, podobné
Božím: je to tvor bytostně svobodný, tvůrčí a rozumný. Antropomorfní
i zoomorfní zobrazení Boha je tedy stejně nesprávné, je důsledkem
lidské neschopnosti si Boha adekvátně představit, neschopnosti, která
trápila už Mojžíše. Ptal se proto Boha, kdo je. Bůh mu odpověděl:
“Jsem, kterýž jsem” (Exodus III, 14). O tom, že Bůh vzal na sebe podo
bu člověka, nemohl paleolitický člověk ještě nic vědět. Uctíval tedy
Boha prostřednictvím převážně zoomorfních, ale také antropomorfních a schematických symbolů. Tyto náboženské symboly se udržely
dodnes, jen jejich vzájemná relace je v různých náboženstvích různá.
Hlavním motivem mladopaleolitického umění byla dvojice divoký
kůň — pratur, kterou Leroi-Gourhan vykládá jako náboženský princip
mužský a ženský. K této dvojici přistupovalo tzv. třetí zvíře (jelen, laň,
mamut, kozorožec). Vyskytují se i další zvířata a schematická vyobraze
ní mužských a ženských pohlavních orgánů, tzv. znaky. Tyto motivy
jako malby v jeskyních jsou vždy rozmístěny v určitém pořádku, takže
jeskyně má charakter chrámu. Co se vykládá jako “rány” na zvířatech
jsou ve skutečnosti znaky. Mobilní umění na Moravě má motivy v tom
též kánonu, který je rozšířen po celé tehdejší Evropě.
V neolitu se do českých zemí zřejmě rozšířilo náboženství ze Středo
moří a Předního východu, které užívalo symbolů hadovitého tvaru, ale
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také antropomorfních plastik. Usuzovat ze ženských sošek na matriar
chát má asi takovou hodnotu jako usuzovat na něj z mariánského kultu.
Do eneolitu neboli doby měděné patří nejstarší písemné památky
lidstva (Mezopotámie, Egypt), jichž česká archeologie téměř nedbá.
Čestnými výjimkami byly práce předčasně zesnulého Bohumila Soudského a z novějších některé práce Emilie Štikové-Pleslové. Ze zmíně
ných písemných památek se dovídáme, že už na počátku 3. tisíciletí př.
Kr. uctívali lidé osobní antropomorfní a zoomorfní bohy sídlící na ne
besích nebo v podsvětí. Dovídáme se, že kult skotu, rozšířený také
v českých zemích (plastiky býků), souvisel s uctíváním určitých bohů,
např. kráva byla v Egyptě symbolem bohyně Háthor, která je někdy
zobrazována s kravskými rohy. Podobné hliněné tzv. idolky jsou známy
z Čech (Homolka, Řivnáč, Dneboh-Klamorna). Také nebe si Egypťané
představovali jako krávu.
O náboženství následující doby bronzové je známo, že dospělo k prv
nímu monotheismu. Už méně je známo, že idea jednoho boha, jednoho
božského principu existovala např. v egyptském polytheismu už dříve,
paralelně s představou o existenci různých bohů. Autoři Pravěkých
dějin Čech se zamýšlejí nad tím, proč se v době bronzové začala nad
hrobem stavět mohyla. Jejich úvahy (str. 430) jsou klasickým případem
ahistorické metody. Citují analogie z mnohem mladší doby skythské
nebo uvažují dokonce o středověké pověře vampyrismu místo aby si
představili isochronologicky, že vzorem mohyl mohly být egyptské
pyramidy, které jsou také seskupeny na pohřebištích, odpovídajících
mohylníkům.
Dobou železnou vstupují české země do světla písemných památek.
Vidíme, že je keltská kultura, keltské náboženství spojovalo se západní
Evropou už tisíc let předtím, než byly pokřesťanštěny. Český čtenář
bohužel nemá k dispozici knihu o keltském náboženství, jaké jsou běžné
na Západě. Je odkázán na příslušné stručné a opatrné pasáže v pracích
Jana Filipa a jinde. Důležité je, že Keltové předčili ve zbožnosti a ná
boženské moudrosti ostatní národy. Proto mohli tak rychle a důkladně
recipovat křesťanství a položit základy západoevropské křesťanské
kultury. Je také dobře si uvědomit, že Čechy a Slováky nespojuje pouze
společný slovanský původ, nýbrž i společný substrát keltský. Keltské
náboženství formovalo temperament onoho substrátu, který byl zčásti
převzat Germány a Slovany, neboť duchovní úroveň Keltů byla vyšší.
Proto je temperament Čechů a Slováků dodnes příbuzný temperamentu
Rakušanů, Jihoněmců, Severoitalů, Švýcarů, Francouzů, Belgičanů,
Skotů a Irů.
Dobou kolem Kristova narození začíná v českých zemích “doba řím
ská”, ač Čechy ani Morava nikdy k římské říši nepatřily a římskou kul
turou byly zasaženy pramálo. Toto pojmenování má cudně zastřít fakt,
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že v prvních stoletích po Kristu dominovaly v českých zemích germán
ské kmeny. Český čtenář, zajímající se o toto období, je odkázán na
některé, dnes velmi těžko dostupné romány Štorchovy (Minehava)
anebo na solidní, ale ryze odborné a téměř výlučně o hmotné kultuře
pojednávající práce Bedřicha Svobody. Snad na zaplnění této mezery
vyšel před několika lety český překlad populární knihy Germáni od
marxistického archeologa Schletteho z NDR; tato práce pojednává ale
o Germánech mezi “Thorsbergem a Ravennou” a českými zeměmi se
zabývá jen okrajově. Sice vyšel kdysi český překlad ság Edda, ale marně
se bude český čtenář ohlížet po knize o germánském náboženství. Ne
dočte se nic o tom, že už pohanská náboženství (keltské, germánské a
slovanské) dospěla k hluboké dílčí moudrosti, k poznání dílčích aspek
tů pravdy a reality jako je existence lidské duše a posmrtného života,
konečnost vezdejšího světa a jeho nevylepšitelnost lidskými silami,
existence osobního boha a závislost člověka na něm, hodnota neopako
vatelné lidské osobnosti, hodnota statečnosti jednotlivce, úcta k příro
dě, moudrosti a umění. Valnou část těchto duchovních hodnot, které
jsou v dokonalejší formě obsaženy v křesťanství, pozdější gnosticismus
zasul, takže Einstein musel znovu objevit, že ve vesmíru existuje prostor
nevyplněný žádnou hmotou — poznatek, který byl starým Germánům
samozřejmostí. Obdobně se dnešní ochránci přírody snaží vzbudit
v lidech úctu k přírodě, která byla starým Keltům, Slovanům a Germá
nům samozřejmá.
Kolem poloviny 1. tisíciletí po Kr. se v českých zemích objevují první
Slované. Slovanská archeologie je od roku 1945 na výsluní oficiálního
zájmu, zabývá se jí mnoho archeologů a zprávy o jejich “úspěšných
objevech” pravidelně oživují monotónnost československých novin a
časopisů. Hodnotných odborných prací je ale i zde velmi málo a drtivá
většina publikací se zabývá téměř výhradně hmotnou kulturou. Sou
stavně se potlačuje historická pravda o tom, že na Moravě byla už před
byzantskou misí irsko-skotská mise z Bavor a postavila tam nejstarší
kostel (v Modré u Velehradu). Některé výstřelky české slovanománie,
např. tvrzení, že staří Slované měli podobně jako staří Germáni své
runové písmo, vyvrací Karel Sklenář ve své záslužné knize Slepé uličky
archeologie (Praha 1977).
Ve státě, který se tak rád ohání svou slovanskostí, zcela chybí publi
kace o slovanském náboženství. Zájemce o ně se musí spokojit s přísluš
nými odstavci knih o tomto období. Relativně podrobná je kapitola Bo
hové, démoni a svatyně ve Světě dávných Slovanů Z. Váni (Praha, Artia
1983), ačkoli ani zde si autor neodpustil nesmyslnou poznámku, že
“křesťanství přinášené západními misionáři znamenalo pro polabské
Slovany porobu a postupné odnárodnění” (str. 84). Křesťanství nikoho
neporobuje a neodnárodňuje, naopak hlásá rovnost všech ras a národů
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(Gal. III, 28); neštěstím zmíněných Slovanů byla jejich politická a
vojenská slabost, ne to, že přijali křesťanství.
Z ideologických důvodů se čtenář-laik nedoví, že archeologie nemůže
vyloučit kontinuitu germánského osídlení českých zemí od doby kolem
Kristova narození dodnes. Druhé tabuizované téma je konkrétní náplň
a vysoké hodnoty raného křesťanství ve srovnání s pohanstvím. Jde
zejména o to, že křesťanství odstranilo otroctví, krevní mstu, lidské
oběti a poprvé v dějinách českých zemí vytyčilo ideu rovnosti všech lidí
před Bohem. Něco málo se o tom český čtenář doví z děl Rudolfa Turka;
pro jiné autory je křesťanství prostě “ideologie vládnoucí třídy”. Ani
R. Turek ale nedoceňuje úlohu německých a židovských obchodníků a
řemeslníků v raném středověku českých zemí. Nejpozději od 9.-10. sto
letí bylo duchovní klima těchto zemí formováno třemi etniky a dvěma
náboženstvími, křesťanským a židovským (kromě doznívajícího
pohanství), i když v různé míře. Ovšem tisíc let není v dějinách nábožen
ství dlouhá doba a slovanské národy jsou ve své psychice dodnes silně
poznamenány negativními rysy slovanského náboženství, zejména na
východě (v odlehlých končinách Ruska se udrželo pohanství až do 16.
století): fatalismem a rituálním opíjením.

Magdalena Abakanowicz: Sedící postavy
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Něžný podivín Richard Weiner
Zdeněk Vašíček, Paříž

Mnohost člověka se jen málokdy rozkryje, vnějšně, v jedné osobnosti.
Richard Weiner (1884-1937) nevěřil si být Židem, Čechem, Němcem,
Francouzem a byl to přitom on, kdo prožil den vzniku republiky jako chvíli
závratného štěstí. Trilingvní, bisexuální, nepokřtěný katolík, přesvědčený
o tom, “že člověk může být zcela sebou jen mezi svými”, stráví polovinu
života v cizině, aby se vrátil umřít domů a je to jeho hrob, který byl po
válce rozkotlán. K. Čapkovi je “plachým a něžným podivínem”, “mužem
bolesti”, G. Winter oceňoval zase jeho “radostný názor na svět a lidi
vyplývající z hluboké dobroty”. Po studiu chemie v Praze a Curychu pra
cuje jako chemik v Německu, od r. 1912 s výjimkou válečných let žijejako
korespondent v Paříži. Vzdálen českému kulturnímu prostředí, člen fran
couzské skupiny “Le grand Jeu”, nepíše než česky. Češtinou podivuhodně
přesnou — vnucuje jí totiž argumentativní ráz francouzštiny, ale také
češtině cizí vazby.
Přívětivý společník předkládající příběhy, ve kterých, jak píše F. X. Šal
da, “odkrývá nová utrpení duše doposud nepoznaná a nepopsaná, vyráží
nové stony a úpění mučených”. Před válkou vydal sbírky “Pták” (1913) a
“Usměvavé odříkání' {1914),je to poezie dobírající se radostnosti. Válka
odkryla opuštěnost a bezmocnost skrytépod harmonií: uveďme knihy próz
“Lítice” (1916), “Netečný divák” (1917), “Škleb” (1919). Až bezmála
po deseti letech se znovu vrací k literatuře sbírkou básní “Mnoho nocí”
(1928), povídkami a verši “Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami”
(1929),prózou “Lazebník” (1929),básní“Mezopotámie” (1930)aprózou
“Hra doopravdy” (1933). Weiner, autor analytický a úsporný, čtenářsky
víc než náročný, autor podle Saldy zůstávající i v próze básníkem, živí se
jako žurnalista. Bibliografie jeho čtivých fejetonů, reportáží, eseji, recenzí
a causerií čítá na 300 stran.
Čtenářské přijetí až na válečné prózy bylo nevalné, z kritiků jej oceňo
vali F. X. Šalda a M. Rutte. “ Poesie R. Weinera... není na dosah každých
rukou, ale tak málo, kolik jich má u nás, přece mít nemusí a nemá. Kritika
ji ráda pomíjí, poněvadž je do značné míry jejím zkušebním kamenem,
neboť klade na ni požadavky ještě větší než na čtenáře” píše Šalda.
Po válce se objevuje monografie J. Chalupeckého, závažná a nepovšimnu
tá jako Weinerovo dílo. V šedesátých letech vychází některé prózy, výbor
z poezie a “Hra doopravdy” s kriticky analytickým výkladem Věry
Linhartové (ta spolu s “Lazebníkem” vyšla znovu v r. 1974). J. Chalupecký se k Weinerovi a k českému expresionismu, kam jej zařazuje, vrací v ně
kolika samizdatových studiích. Ve Francii vyšly části Weinerova díla
časopisecky, v Německu soubor povídek, nepovšimnutý, a nyní “Hra
doopravdy” (Suhrkamp, Frankfurt a/M., 1987).
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Weiner si ve svém díle překážky spíše kladl než odstraňoval, požadavky
stále zpřesňoval; principem mu je právě ono zpřesňování a znesnadňování,
ne relativizace tehdy častá. Pak ovšem jeho nové kompoziční postupy,
organizace prostoru, času a perzonáží, střídání pozice autora, svědka,
herce či diváka jsou mu jen pouhými prostředky, ne cílem. Weiner, které
mu nešlo nijak o novátorství, přináší snad více nového než tehdejší avant
garda, té ovšem vědomě o nové šlo. Snadproto nenašly obě strany vzájem
né pochopení.
V mýtu a rituálu se ještě nesetkáváme s autorem, hercem, divákem, dí
lem, v literatuře ano. Život sám byl jen nápodobou mýtu, s mýtem splýval.
Literaturou se rozděluje život jako její předloha a život jí vyjádřený. Nejen
to, dostáváme se k životu jako tvorbě a k životu jako prožívání díla. V ději
nách literatury nacházíme rozdílné preference života takto děleného, roz
dílných vztahů člověka k dílu, rozdílných jeho rolí — jsou-li možný dějiny
literatury, jsou to dějiny těchto vztahů. Weiner shledávávlastní řešení této
Rubikovy kostky a to vycítil Salda, když napsal, že “vznikají díla, která
jsou napsána ne pro výsledek, nýbrž pro sebepoznávacíprostředek tvoreb
ný. Člověk se cení víc než umělec; umělectví ustupuje na druhé místo”.
“Druhé místo” není degradací, je jiným viděním, kde jistá umělecká
forma může se stát naopak základem díla — třebas kompozice ve “Hře
doopravdy” — díky tomu ovšem, že je především prostředkem noetickým.
“Druhé místo” může znamenat povýšení zápisu o procesu psaní nadjeho
cíl, tj. dílo podřizující se jistému žánru. E. A. Poe napsal, jak psal “Havra
na”, ale teprve po jeho napsání a je to víceméně fikce, H. Ch. Buche
v r. 1979 publikuje už jen poznámky k románu, který nenapíše. “Lazebník”
Weinerův, označovaný jím za knihu realistickou, je zpoloviny výkladem
jeho poetiky následovaným čtyřmi povídkami a závěrem, kde autor znovu
své dílo vykládá. Setkáváme se tedy v jednom díle s autorem jako s “literá
tem”, “literárním teoretikem” a “kritikem”. “Vypravuji špatně, podvá
dím však obstojně”, ale není to opět “podvod”?
Konstrukce Wernerova univerza je obdobná oné, kterou nacházíme
v mýtu. Jestliže mýtus je budován na základě velkých binárních opozic,
Weiner zkouší princip komplementarity: častý motiv dvojnický, postavy
se doplňují natolik, že mohou být opět rozkládány a skládány — znamená
to, že jsou vlastně bytím jediným; celek lze konstruovat také takto. Vyso
ké/nízké, božské/chtonické jako základní opozice mýtů jsou prostorové
a statické; Wernerova nezaviněná vina/trest jako osvobození, naděje/
zklamání, beznaděj/hymna, kruh/kolmice jsou časové a kauzální. Mýtus
je proměnlivý jen potencionálně, jako jeho obměny, Weinerovo skladebné
univerzum je dovršeno až po přehrání všech jeho variant. Opozice mýtů
jsou kosmologické, Weiner jimi skládá jakési psychodrama, internalizuje
je. Takto nachází prostředky “vyslovit nevyslovitelné, vynést na denní
světlo, co před ním prchá, co se mu brání, co se choulí beztvárně v posled106

nich vrstvách lidského nevědomí..(F. X. Šalda). Mýtus, často kladený
proti intelligibilnu, je konstruován prostředky po výtce logickými, logikou
na výsost subtilní odkrývá Weiner (či konstruuje?) nevědomo, mýtus. Nepoddává se irracionálno ničemu než logice? Co znamená pak logika takto
vymezená?
Wernerovo univerzum, univerzum umělce a člověka bylo testováno i
jeho aplikací. Umožnilo mu totiž být natolik senzibilním a vidoucím, že už
na začátku třicátých let pociťuje lživost tehdejšího konceptu Evropy —
“katastrofě se nevyhneme’’, “udeří zakrátko”.
Weiner je tedy autorem současným.

Rovnováha
Richard Weiner

Williamu Gwinovi
Proč se chvějete? Proč se bojíte, že bych se sřítil? Nic zlého se mi ne
může přihoditi, pokud můj mozek, který ustavičně pracuje, bude jasný
a svůj. Vidíte žebřík. Jest lehký, třeba vyhlížel těžkopádně. Jest ze sil
ných bambusových tyčí, nahoře i dole okován mosazí, a já jej velice
miluji, poněvadž jej dopodrobna znám, od stavby cév až ke koeficien
tům jeho pružnosti. Také proto mám jej rád, že je tak rozkošný nepo
měr mezi zdánlivou nemotorností a lehkostí a poddajností, kterou se
toto dřevo vyznačuje mezi všemi ostatními. Ovládám žebřík. Vidíte
mne nahoře, kterak provádím různé postoje: tu stojím na rukou, opřen
o nejhořejší příčku; tu vzpírám se s levé strany o příčnici, kdežto pravá
noha trčí daleko do vzduchu; tu zavěsím se podhradím, tu vykonám
náhlý přemet s jedné strany na druhou, takže vy, kteří jste viděli můj
obličej, vidíte nyní záda a naopak. — Patřte na mého otce. Spočívá na
lehátku, hlavu poněkud nadzdviženu na tvrdém, draky pošívaném
polštáři. Nohy s trupem tvoří pravý úhel; na chodidlech balancuje tím
neforemným — a přece tak účelně sestrojeným žebříkem, na kterém
provádím já své postoje a přemety. Přiznejte, že vše to má vzhled velice
zvláštní, tak jako bychom otec, žebřík a já tvořili celek v celku a spravo
vali se jiným řádem, než jest ten, jímž je ovládán ostatní svět. Zajisté je
vaše představa takovou, jak pravím. Neboť jinak byste při pohledu na
tyto nepochopitelné figury rovnovážnosti byli přivedeni ve stav, podob
ný šílencovu: vidí dění a postoje, o kterých ví, že jsou řízeny toutéž
fatalitou, jaké podléhá on; jenom že tato fatalita se mu nesdílí sledem
dějů, nýbrž výsledním stavem, kterým je ohromen, neuměje postihnouti
jeho genese, nedoveda ho vysledovati. Toť šílenství. A i vy byste sešíleli,
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kdybyste byli přivedeni něčím krutým do pokušení vysvětlovati sobě
moje konání stejně jako konání svá. Jest milostí, že bylo vám dáno hledati smysl mojí produkce v jiných sférách. Tak jste zachráněni před
neodvratnou poruchou smyslů.
Však sečkejte! Cože jsou mé produkce na žebříku! Kterak teprve
ironisuje vaši představu rovnovážných stavů ono číslo mého programu,
kdy na vysoké pružné tyči, balancované otcem na pravém rameni,
konám produkci (až docela na hrotu tyče), celou svojí tíhou naléhaje
právě na tu stranu, která jest, zdá se vám, již přespříliš zatížena nesy
metričností!!
Není ještě na čase, abych vám pověděl, jakými vnitřními úkony
umožňujeme svoje produkce, které se vám zdají pravými zázraky. Ano,
vnitřní úkony pravím, neboť mohly by k našim slavným výsledkům
vésti jediné mechanická zručnost a zvyková otrlost? Kdyby naše umění
lpělo tolik na povrchu, nebylo by třeba nám záviděti. Ale vy nám závidí
te a závidíte nám ještě více než jiným umělcům, neboť instinkt vám
praví, že třeba moje figura “prapor na žerdi” jest pro mne stavem větší
blaženosti, než by bylo prosté zadostučinění z dokonalé rovnováhy, jíž
jsem se tu domohl. V hlubinách vašich vědomí, tam, kde se tvoří úsudek
jako čarodějův extrakt — z bylin neznámých — v těch hloubkách se
vám rozrostla závist z jistoty, že v okamžiku, kdy moje nohy třepotají se
ve vzduchu jako urážlivá výzva rovnováze, dosahuji takové výše širého
a ryzího integra vědění, o němž se vám zdává jen v horečných snech, ač
nejako o věci dosažené, nýbrž jako o bodu, k němuž by se mělanaříditi
všechna vaše úsilí. V té chvíli jsem povýšen nad všechny vás bez rozdílu,
a sestoupím-li pak a chodím-li zdánlivě jako vy, spím, zdá se, rovně
vám, a jsou-li všechny funkce mého života docela lidské, vždy jen jaksi
mimo vás, byť rozlišen prostředím tak etherným, nevažitelným, jako
jest vědomí, že jsem byl účasten zázraku . . .
Ano, voláte po zázraku a máte pravdu. Jest to zázrak, jsem čarodě
jem. Nemusíte tomu věřiti, nemohu vás o tom přesvědčili, ale je to
možné. Jest dobře, smýšlíte-li tak. Dobře pro vaše dobro a pro vaši
spásu. Závidíte nám tedy proto tolik, poněvadž je vám, jako bychom
stále procházeli zázraky. Jsme o tolik jiní než ostatní umělci! Jejich
tvorba buď docela je duchová, buď docela smyslná. A oni tvoří — buď
jen duchově, buď jen smyslově. A produkt jejich tvorby buď docela jest
lahodou duchu, buď docela jen smyslům. A vše jest přesně označeno
kategorií, nic nepřechází transcendentně z fáze do fáze. Na nás však
pohlížíte jinak, a naše práce také jest jinaká. Hmotou a jejími zákony
zdáme se býti cele zaměstnáni, z nich stavíme, z nich těžíme. Ale hle, jak
výsledek náš, jenž je jakoby důkazem fysické poučky, rozmáhá se do
oblastí nefysična. Vidíte všichni, že pro nás poučka nemá jen krásu
účelnosti, nýbrž také krásu esthetickou; znamenáte všichni, že náš
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úkon, jejž vyjadřujeme hmotností, má cenu i jako součet a harmonie
úvah materielních i jako podněcovatel sensací smyslových a ducho
vých; cítíte všichni, že podiv, který chováte pro dokonalou kázeň naše
ho svalstva, podléhajícího vůli, která opět je řízena neukvapenou
rozvahou o užitečnosti, jest pouze hrubou jakousi folií zbožnění, jímž
vítáte onu rovnováhu, která se právě byla upravila v našem vnímání,
v našich myšlenkách a v našem chápání. Ale spíše to tušíte než víte, a
proto vaše závist —jež pramení v tomto tušení — stejně jest spíše tušená
než vědomá a přeformována v zbožnění, což jest obdiv nedosažitelného.
Jak často, ó hosté našeho cirku, jak často cítím v okamžiku, kdy jsem
dosáhl na otcově žebříku nebo tyči dokonalého stotožnění snahy a
dosažitelného v smělém (vy říkáte v krkolomném) postoji, jak často
cítím tehdy, že jsem vlastně vinníkem před vám, ježto mám více než vy, a
že jsem povinen dáti ze svého nadbytku. Jsem oslněn harmonickým
vírem myšlenek a citů, který mne tehdy obklopuje a osamostatňuje
od ostatního, a zdá se mi, že vidím, jak vztahujete ke mně své ruce, ne již
tleskající, nýbrž žadonící o výkupné či přispění v nouzi. Ano, jest mi, že
bych měl něčím vykoupiti svou moc suverénního postoje a přispěchati
vám ve své všemohoucnosti, aby aspoň tucha mojí rozkoše mohla vejiti
do labilnosti vaší a uděliti jí třebas jen na okamžik záblesk vědomí
pevnosti, byť i jen klamné. A jest mi smutno. Neboť nemohu pro vás nic
učiniti. Můj nadbytek je nesdělitelný, jest ke mně připoután, jest pouze
mnou a vy, třebas jste tušili svou chudobu, postavenou proti mému
bohatství, neviděli byste se bohatšími ani tehdy, kdybych vám mohl dáti
jeho část. Jsme, vy a já, jako dvě lichoběžky, které mohou věděti jedna
o druhé, jež však nemají vůbec vztahu. Myslete na zázračné dění. Chci
vám sám pomáhati, abyste nevyšli z okruhu nadpřirozených, jinooblastných představ. Toť jediné, co mohu pro vás učiniti. V pravdě, prohlubuji-li co možná nejvíce propast mezi svým a vaším světem předsta
vovaným, konám pro vás dílo nejužitečnější z těch, která jsou v mých
možnostech. Čím více věříte v nadpřirozené, čím dále jsem vám z doho
voru a doslechu, tím lépe, tím lépe pro vás------ Ale což kdybych se
pokusil přetlumočiti vám svoje ve vaše? Ač by se tím denaturoval až
k nepoznání a k šedi můj zážitek, můj přepych, vám by možná tento
překlad zněl ještě jako horoucí lyrismus, jenž by dal věřiti, že jste se
vyrvali z nevolné labilnosti svých existencí v snadné vznášení se v oblas
tech dokonalé rovnováhy. Ovšem vaší rovnováhy pouze; ale kdo měří
své štěstí jinými měrami než těmi, které jsou jemu normou?
Mám se o to pokusiti? Hle, zatím co lýtka mého otce trhají sebou ne
nervosními, ale krásně rhytmickými konvulsemi, kterých nevidíte, já
zaujal jsem postavu na nejvyšší příčce. Zachycuji se pravé postranice, a
utvořiv ze svého těla oblouk prudkého spádu, pokládaje obě dlaně
na postranici, zvedám pomalu nohy, tak pomalu, že se zdá, jako bych
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chtěl dojiti na vlas k té zemi, kdy by moje převrácené tělo vzalo převahu
a sřítilo se. Ale my nikdy nejdeme k nejzazší mezi. To jen vám se zdá, že
nelze jiti v odhodlání dále; my máme však dobře rozpočtenu řadu
možností dalších. Labilní rovnováha, kterýmžto dojmem působí nyní
naše skupina, jest ve skutečnosti pevně zakotvena a docela bezpečná, a
to proto, že běží pásmo dorozumění ze zraků mých do zraků otcových a
opačně. To jest nejsilnější lano, o nekonečně velikém koeficientu
pevnosti.
Z čeho že je utvořeno toto dorozumění? Povídají-li sobě naše oči
o napětí svalstva, o vlnění dřevních cév, které postřehujeme jen my,
o jistotě nebo ochabování vůle (což se vyvažuje automaticky oslabením
či zvýšením energetického napětí partnerova), o výkonech žebříku,
o povolení otcovy podpěry, tedy rozprávějí o těchto záležitostech
mluvou konvencionelní, jaksi mechanicky, automaticky, zvykově.
Naše dorozumění je pevnější, utvořené z hluboké sympatie. V této chvíli
produkce nesmí býti a není také jediného nedorozumění mezi námi
oběma, jsme takřka jednou bytostí, naše vášně, naše záliby, naše něž
nosti jsou totožny. Jest to splývání v dokonalou shodu. Mám jistotu, že
se zabývá tímtéž, čím já se zabývám, a on stejně ví o mně. A tato jistota
umožňuje podivuhodný stav, že naše fantasie smí se beztrestně rozběhnouti daleko odtud, z okruhu manéže a z otroctví chvíle. Ach! Vy se
domníváte, že v tomto nebezpečném okamžiku náš život se zúžuje do
mezí všední účelnosti výkonu, kdežto my v pravdě žijeme nešířeji i nejintensívněji. Můžeme si toho dopřáti. Neboť, jak jsem pravil: nejde
o kvalitu žitého, nýbrž o to, abychom oba žili doslova totéž. Ale tuto
jistotu máme on i já, a proto ve chvíli, která se vám zdá nejnebezpečněj
ší, jsme nejlépe ukryti před zlem a nejvolnější. Nejkrásněji kveteme.
— Jako bychom rekapitulovali celý běh svého života. Užasněte! Neboť
oba jsme žili totéž, tak nás ukáznilo naše umění, tak nás povzneslo nad
rozdílnost jedinců. Žili jsme totéž, poněvadž večer co večer jsme nuceni,
abychom smýšleli o všem shodně. Je to otročení, pravíte, popření osob
ní volnosti? Ale za to jaká neomezená volnost je nám procházeti se zde
beztrestně po širých lánech svých zážitků, daleko odtud, daleko od
manéže, daleko od vás a od myšlenky vašeho davu. Rekapitulujeme, ne,
prožíváme, ne, dobýváme podstaty všeho, neboť doba je krátká a slad
ká, a v ní se nám chce vždy znovu zas projíti cele od té chvíle, kdy nás
osud spojil v jednoho člověka, až po chvíli tuto, kdy o mně, jenž je
v bezpečí, se vy v úzkostech domníváte, že jest o vlas pouze, aby se sřítil,
zohavil nebo dokonce zabil.
Hledíme sobě navzájem do očí tak, že je to, jako bychom se drželi
za ruce, podobni tanečníkům, kterým tímto způsobem je dovolen
v prudkém kole ostrý odklon od svislé: jeden druhému jej umožňuje
tím, že sám jej vykonal. Patřím a slyším se své výše, jak jeho zrak vesele
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zazpívá: “Kioto!” — Ale dříve než to vyřkla jiskra jeho očí, on slyší již
řeč jiskry mojí, která praví ve smíchu: “Ano, otče, vím. Před pěti lety.
Prvně jsme zkoušeli. Byl jsem směšně malý, v opáncích, v krátké hed
vábné bundě, a cvičili jsme na kraji města, když jsi vytáhl žebřík z pod
našeho domku, jenž stojí na kůlech. Matka prala rýži a malá sestra
sypala bílý popel na kopeček, uplácaný ze zahradní prsti, aby tak zná
zornila sníh na Fudžijamě. A jedna veliká vážka přilétla z rýžových polí,
narazila o tvůj nos. A jak tě to zalehtalo, ztratils vládu — a já spadl.
Dobře, že náš žebříček byl tehdy jen o dvou laťkách. Dnes by to hůře
dopadlo.”
A zatím co se moje oči odmlčují, a já myslím na událost v cirku
kodaňském, vidím řeč očí jeho: “V Kodani,” praví, “to ovšem bylo tvou
vinou. Neuvykl jsi ještě potlesku uprostřed kapitálního postoje; bylo to
naše první veřejné vystoupení v cizině, velmi triumfální vystoupení
ostatně. Nu, ale padaje, vykonals znamenitý kočkovitý přemet, a i já se
vzpamatoval včas z prvního omráčení, abych zachytil rukama žebřík,
který by mne byl jinak zle pohmoždil. Ale nejhůře se vymstila příhoda
Lelii.”
“Která omdlela mezi záclonou, zakrývající vchod ke kuloáru artis
tů,” pravím dříve ještě, než jsem viděl toto jméno. “Musila odříci svoje
číslo, které mělo přijíti na řadu po nás. Lelie!”
“Pamatuješ se ještě,” praví zrak mého otce, zrak, jenž je v té chvíli
otcovský i přítelův, “pamatuješ se ještě na příhodu na Lehrtském nádra
ží v Berlíně?” “Ó,” odpovídám. “Stála až na konci řady u okénka jízd
ních lístků a nahýbala se vpravo a vlevo, aby mě lépe viděla. A já ji viděl,
aniž jsem obrátil hlavu. Čerta! Svírala zábradlí, za nímž se tísnili cestu
jící a pouštěla je a pojížděla po něm dlaní. A pak, když jsi přistoupil
k okénku ty, podběhla, aby slyšela jméno stanice, kam požádáš o lístek.
Pak, když jsme uháněli ke Kodani, přiznala se nám ve vlaku, že původ
ně měla v úmyslu jeti do Královce. Nechala propadnouti kauci. — Což
jsem byl tak krásný, otče?”
“Poněvadž jsi velmi sličný mladý muž,” vpadne do mého bezhlesého
hovoru jeho dobrý pohled.
“A přece je nyní jinde, a já protrpěl mnoho bezesných nocí.”
“Ne však proto, že tě opustila — neboť mohla tě opravdu opustiti? —
nýbrž že si pro ni přijel ženich, šašek Buschova cirku.”
“Jsme jen Asiaty.”
“Milovala tě.”
“Miloval jsem ji.”
“Vdala se a má už dvě děti.”
“A proto musila zaměnit krasojízdu za plastické postoje.”
“Na černém pozadí s magnesiovým světlem.”
“Má stálé angažmá, tři tisíce marek měsíčně.”
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“My vyděláme více.”
“A jsme stále daleko od vlasti. Ale nikdy se nám po ní nezasteskne,
ježto často, každý den —jako právě teď, na příklad, otče —jsme docela,
docela v ní. Ty vidíš v této chvíli naši zahradu s laťovými pavilony; a vítr
v nich nadýmá lehké rohožky, volně zapjaté. Z Kiota a z přístavu buší
kladiva, houkají sirény, je slyšeti hluché nárazy shazovaných beden a
šoupavý běh dvoukolek. Nade vším hlasy lidské, jednota i jeden vedle
druhého. Přes naši zahradu je napjat drát z elektrické centrály, po obvo
dě města časem projede tramvaj směrem k továrním předměstím. Ale
z pavilonu vychází matka v atlasovém kimonu, vlasy jsou spjaty množ
stvím dlouhých jehel ve vysoký účes. Jde v ústrety listonošovi, jenž
odevzdá náš dopis. Vracejíc se, čte láskyplně adresu, její nalíčené rty
jsou úzké a šťastné, a dříve než vystoupila po dvou schůdcích, vedoucích
ke dveřím, zvedla maně hlavu a spatřila na tenké rohožce stínovou kres
bu broskvoňové větve z vnitřka.”
“A vstoupivší, pravila tvé sestře: Přišel od nich dopis z Anglie. Ano,
to vidím, pokračuje otec, a ty opět toto, není-li pravda? A vidím, zatím
co pomalu se vztyčuji, stavěje se na ruce: Před sněmovnou v Jedu jsou
veliké zástupy lidí, očekávající císaře, jenž se dostaví k zahájení sně
movny. Policie dbá o pořádek tiše a důrazně. Provoz na sněmovním
náměstí je zastaven. Ministři se sjíždějí v evropských povozech a
v evropských uniformách excelencí! Také diváctvo je ustrojeno po
evropsku, krom několika žen z lidu, které se málem stydí za svůj úbor.
Ale nikoliv, nestydí se, mají pouze takový vzhled, jako červená kresba
na šedivém kretonu. U mříže parku jsou však seřazeny v přesné přímce
dvojkolky a u každé stojí muž v širokém zahroceném slaměném klo
bouku. Tu a tam vlají prapory. V řadě jsou postaveny vozy pouliční
dráhy. Je to všechno jakoby to byl Manchester, aleje to Jedo a nelze se
o tom klamati, že jsme v Japonsku.”
“Ba věru, to vidím,” usmívám se (svažuji se opět, produkce spěje
ke konci), “a jest to Japonsko, naše vlast, kde jsme večer co večer, poně
vadž ji vidíme společně, stejně a v podrobnostech pracovního dne.”
A tak hovoříme ještě o mnohých věcech v nejdokonalejší shodě a
dorozumění. O věcech vážných i žertovných, o příhodách, které rozho
dovaly o běhu našeho dvojjediného života i o nepatrně drobných udá
lostech, jež jsou jako vetkané pestré (a tenké) nitky, na pohled nic samy
o sobě, ale dohromady povaha dní, kterými jsme prošli. Nikdy nemine
me jeden druhého. Ví, kdy vzpomínám kloučka, jejž jsem zachránil
před přejetím na londýnském mostě; kdy komické příhody na parníku
z Batavie do Suezu, v níž vyniká hubený německý profesor, jenž po de
sertu pil z bolu s citronovou vodou, podaného mu vrchním číšníkem;
kdy noci lásky v adenské krčmě, při níž jsem málem splatil životem
za žárlivost mladého lodního důstojníka anglického; kdy zoufale-ko
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mických depeší impressaria, jemuž jsme utekli v Alexandrii. — A já
uhaduji, když jeho myslí jde ona chvíle, kdy mi udílel vlahým hlasem
otcovská napomenutí, položiv ruku na moje rameno, oči maje upřeny
pevně v moje; bylo to před vchodem chicagského cirku předměstského,
na počátku naší kariéry. Noc byla bohatě hvězdnatá a mrakodrapy
pouštěly na nás z daleka světla jako z reklektorů. Řekl mi tehdy: “Mu
síš míti rovnováhu raději než vlastní život. Musíš se snažiti milovati ji
pro ni samu, jako to nejvyšší, čeho lze dosíci. To znamená, že musíš se
snažiti býti v každém ohledu dokonalým mužem, abys se stal mistrem
ekvilibristiky. Naše umění je nade všechna ostatní.”
Tehdy jsem nerozuměl ještě dostatečně moudrosti, ukryté v těchto
slovech. Bylo mi teprve patnáct let. Od té doby však neminulo dne, aby
mi je neopakoval očima, rozložen na vystlaném prkénku, nohy posluš
ně napjaty a nervosně vibrující, paže mužně složené na prsou, kdežto
já s matematickou přesností, stavší se mi zvykem, konal své dílo vysoko
na žebříku, volně, rozmyslněji stále a pyšněji stále, nespouštěje s něho
očí a sleduje s volně sevřenými rty — takže jsem se mohl ještě přiozdobiti konvenčním úsměvem akrobatů — každý jeho pohyb, abych jej
patřičně reprodukoval a vyvážil, bylo-li třeba. Tak jsme se naučili rozuměti si navzájem. Stále jasnějším stával se mi smysl jeho slov; dělo se to,
jakoby před jevištěm byl vytahován jeden organtinový závěs po dru
hém. Dával mi krom toho příklad svým životem, mlčenlivým, uzavře
ným, sebevědomým a nesmlouvavým. A jednoho večera nastalo docela
jasno. Nikdy však jsem mu neřekl slovy, že jsem porozuměl a on nikdy,
že o tom ví. Neboť nám tehdy stačil již hovor očí a ony se poznaly jedny
v druhých.
Od té doby jsme jako jediná osobnost. Nic nás nemůže rozděliti; mezi
námi dvěma nemůže býti osudného nedorozumění, neboť konáme a
chápeme ve spolku a shodně, co že to jest rovnováha, jak se jí domoci
a jak ji překonati. Zázrak? Ano, věřte tomu; a já vám pravím: ano zá
zrak —
Ale nežiji pouze večer, zde před vámi v manéži (ač si to myslíte —
vím!) a nejsem nadšen pouze důmyslností stavby svého žebříku a ne
slýchanou přesností, které jsem schopen při svých produkcích, ač
přiznám, že můj nástroj a můj úkon jsou neskonale zajímavější než
všechno ostatní.
Víte již, že miluji. Ale krom toho kreslím, sochařím, stoupám na ho
ry, vesluji, zajímám se o politiku své země Japonska, i všech zemí, kte
rými projíždím, mám znalosti národohospodářské a filosofické, znám
se v strojnictví a v architektuře, rozumím smyslu všech velikých litera
tur; a chodím, jím a spím. — Neusmívejte se, neboť prozradili byste tak
svou hloupost; ale váš úsměv se mne odpadá.
Důležité jest, že to všechno znám a sleduji a konám, jako bych milo
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val. Pramenů mých nadšení je nespočetné množství. Cokoliv spatřím,
o čemkoliv uslyším, čehokoliv se dotknou moje prsty, vše mne uvádí
u vytržení, neboť všechno vede k mému žebříku a k mému umění.
Schopnost transformovati všechno, umění osvoboditi se z netečnosti
vzhledem ke všem věcem a všem událostem, ta dává mi cenu nad vás.
Snad je zázrakem, dovedu-li vytěžiti ze sklonů žebříku a z chvění
lýtek svého otce a z napětí svého svalstva, abych stál na neopřeném
žebříku jistěji než vy na udupaném mlatě. Snad jest to zázrak . .. Utěšte
se tím ve své závisti, již vám sděluje má jistota.
Ale zázrakem se nestalo, že dovedu vzhořeti pro všechno na světě,
pro celý, celičký svět. To jsem se zasloužil já, tu mně se dostává opráv
něné odměny, to jest plod mojí vůle. A umím-li viděti celé vývojové
drama již tam, kde vy s vypoulenýma očima civíte na cosi, co mníte
pouze embryem, mohu říci: moje dílo, moje převaha, moje vítězství,
můj čin.
Se svým otcem co den oko v oku, v nervním napětí, které se stalo
jakoby zvykem, nešlechtíc proto méně, vidím kontrasty a jejich temně
prudká vyrovnávání ve všem, nač pohlédnu, a také pod povrchem a
také v tělesích.
Podrobiv své myšlení a svou vůli striktním povelům matematických
zákonů, vcházím do uličního reje, maje mysl nařízenu k bodu výchozí
mu a přemýšleje, usuzuje a soudě směrem k němu jako loď, jíž je dán
směr řetězem na dně řeky. Neuchyluji se i nemohu blouzniti. Neblouzním, proto vidím básnicky. A poněvadž vidím básnicky, jdu přímo
k nadšení. Požehnaná rovnováha! Ona činí, že jsem zatknut ve společ
nosti a podoben tyči, zaražené v led. Není jí úzko, když ledy pukají. Její
vlastností jest, že může existovati, i když pevné se promění v plynné.
Nepotopí se. Tak i já s klidem hledím na společnost, z níž jsem; trvám
sám sebou, nechť popraská kolem mne, odplyne a sebéře mi pevnou
půdu. Jsem rovnováha, jsem sám sebou.
Zázrak? Zanechte lži. Jen já, jen já, jen já! Což na tom, volám-li vám
toto! Což na tom, sevře-li vás panika jednoho večera, až, hledíce na
mne, uznáte rázem a nevolky moji převahu a netrestnou pýchu! Což na
tom, sešílíte-li závistí a zmatkem! Já budu i bez vás, neboť jsem tělesná
rovnováha. Zmatek mne nemate, rozpad váš nepodkopá mých základů.
Jsou mimo vás a jsou jedno s celou mojí výstavbou.
Moje srdce není zlé a není dobré. Jsem veden přemítáním a přemítán
srdcem stejně jako hlavou. Úsudek můj je sevřen s obou stran čelistmi
nezbytnosti a tažen je v těchto kleštích jak poslední hřebík z bedny,
chovající zázraky. Moje očekávání nemůže býti nikdy překonáno a
nikdy zklamáno. Proto jsem nadšen nadšením jasným, nematoucím,
jako počtář se nadchne rozřešením rovnice, ač je předvídal. Ano, před
vídání moje jest vždycky správné před výsledkem. Proto však přece jen
je tu výsledek.
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Jen jedno zmatení, malá mýlka, a veta po mně. Tak jako i nejmenší
zatápání na žebříku by mi zlomilo vaz. — Než takový konec mne neděsí.
I on mým dílem, byť mojí zmýlenou.
Jednou jen se zmýliv — nejsem. Nechť tedy nejsem.
Z knihy Netečný divák a jiné prósy, 1917, VI. kniha “Žatvy”, Nakla
datel Fr. Borový v Praze.

Ladislav Novák: Descente
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Tři básně Richarda Weinera
Trpko pohledět,
oloupené stromy!
Jak vysvlék vás
do mrazu tohoto
zimní, zimní čas!
Je neoblomný.
Ni prosba, ni bázeň.

Už však únor.
Trpělivost!
Noci se krátí,
míza aby lépe viděla
na svou práci.
Masopustu výhost
hnedle dáme.

Kratičko, krátko,
a po trápení.
Sadaři přijdou
ostříhat vás, a brzy na to
nakreslí děti křídou
na chodníky hru zvanou Cizozemí.
Kterých je mnoho, navrch Francie.
Lidé se už těší
aťsi stárli.
Vracejí se čápi a kosi
{takoví jsou noví, tak noví)
a s božím svolením lidé lžou si,
že prahnout, po čem prahli,
ještě se smí.

Trpko pohledět.
Proč jste zasmušilé?
O, vím! Také však mně se
každým jarem jedno odčítá.
Jsem mladší než vy, a přece
přichystán co chvíle.
A je tak snadné říci ušlá cesta.
Tak snadno říci: konec? kéž by tak,
a počátek-li, počne, kde jsem přestal.

Z knihy veršů “Mnoho nocí“
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Onou branou . . .
Vizte mastičkáře před hudoucí branou jarmareční
stojí na nejvyšším schůdku, podvodník, a řeční
Dav zevlounů se tlačí před vraty
s nadějí že se tam lze nějak dostati
(tak jako šťastná řada aut a taxi
jež vjíždí zadarmo božským to právem jaksi)
Ten dav je ubohý a nemá na vstupné
i šeptá jen a i ten šepot jak když utne
to když se privilegované vozy vracejí
s prázdnem a s načechranou nadějí
Ten dav ten dav jsou velcí chudáci
jimž usouzeno státi stranou
co si to jejich lehkověrnost dává za práci
a do brány se přece nedostanou
zatím co jeden pacholík tak sveřepý a tak zlý
se s boží pravdou uštěpačně mazlí
a špalírem zarytých diváků
pronáší šále strážné anděle
svou krutost ustrojenou za pohádku:
Velkolepého dne stín valně pokročilý
pondělek nedělní jejž řeky ovroubily
to Eufrat, pomalý a Tigrid který čilý
dva různí sokové již tak nadšeně pílí
do trpkých mořských vln jichž pach je spřátelí.

Míč
MEškám tě Františku čepobití dávno už tě
shání Slyšíš JE?
ZOstra tedy, honem, polními
pěšinaMI
tenaTA
POzor však pozor na tajná andělská
naslePO
TAkovou potutelnou cestou nejlépe
brZO
Milost totiž nedbá vnadidel ale dělej
JEstli se Františku budeme před slepotou třást pak dojista zbloudíME
Mezopotámie je zemí mezi proudy
a my zas řekou která ráje vroubí
a řeka břehy břehy řeku soudí

Ze sbírky “Mezopotámie”
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Z korespondence Richarda Weinera
Richard Weiner byl od roku 1919 pařížským redaktorem Lidových
novin. V roce 1935 došlo k rozporu mezi ním a Lidovými novinami i
sesterskou Přítomností.
23. března toho roku napsal Weiner pro Přítomnost článek s nadpi
sem Svítá? Dovolává se názorů Josefa Pekaře a Zdeňka Kalisty, podle
nichž je naléhavě třeba revize vztahu k Německu — nyní už hitlerovské
mu — než jaký zastávala oficiální politika. Weiner byl přesvědčen, že
přezíravá francouzská politika vůči Německu musela dovést k reakci,
jejímž výsledkem je nacismus. Československá politika — totiž politika
Eduarda Beneše — se řídila soustavně touto politikou francouzskou.
To hrozí katastrofou, soudil Weiner.
V dalším textu, Poznámky pro domov, jejž datoval 4. dubna a už ne
odeslal, Weiner zpochybňuje celou československou zahraniční politi
ku. “Jsme snad jediným státem na světě, jenž je rozkmotřen se všemi
sousedy a nesousedí ani s jedním ze svých přátel. (Mezi rozkmotřené
sousedy počítám ovšem také Rakousko s jeho 70% nazi, a mezi nesousedící přátele Rumunsko, s nímž sousedíme úzkým kuloárem, jehož
osud by byl za války křehký.) Budeme-li německou politiku Francie
kopírovat trvale, kyne nám naděje, že naše vztahy se 70-miliónovým
sousedem budou čím dál tím horší (o našich Němcích přitom vůbec
nemluvím), neboť francouzsko-německé vztahy nevypadají na brzké
zlepšení. Události posledních týdnů opravňují vše spíš než předpověď,
že německé vyhlídky klesají. Může se za těchto okolností naše postavení
lepšit?”
Oba rukopisy jsou ve Weinerově literární pozůstalosti.
Ferdinand Peroutka úvahu Svítá? Weinerovi vrátil. V krátkém do
provodném dopisu připomněl, že kdysi Weiner zastával opačné frankofilské stanovisko a Peroutka s ním proto v tehdejší Tribuně polemizo
val. Teď by musel “na každou větu z Vašeho článku psát dlouhou
polemiku”. (2.4.1935) Na to Weiner Peroutkovi dne 5. dubna odpově
děl, svůj list však mu neodeslal.
Se stejnou nevůlí se potkával Weiner v Lidových novinách, které za
čaly tehdy soustavně jeho politické příspěvky cenzurovat. Na to reago
val Weiner dopisem šéfredaktorovi Eduardu Bassovi 26. června 1935.
Ani tento dopis však neodeslal.
Třetí dopis, který tu otiskujeme, napsal Weiner svému bratru Kami
lovi. Zmínka “dva nebo tři roky po stepích” naráží na to, že Kamil byl
ruským legionářem.
Oba první dopisy jsou otištěny z Weinerova rukopisu, třetí úryvek je
přepsán na stroji asi rukou Kamila Weinera; původní rukopis chybí.
Všechny tři texty jsou uveřejněny poprvé.
Jindřich Chalupecký, Praha
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Ferdinandu Peroutkovi
V Paříži, 5. dubna 1935

Vážený pane, nehněvám se ani dost málo, že jste mi vrátil rukopis. Na
psal jsem ho, nedoveda odolat, ale s případným jeho uveřejněním jsem,
upřímně řečeno, nepočítal. Mám už několik takových “nemožných” člán
ků, které jsem napsal a — schoval. Budu v tom pokračovat. Kdysi mi po
slouží — živému či mrtvému — za alibi. Marnivost in Tränen. Nevěděl
jsem do dneška, že jste se mnou v Tribuně kdy polemizoval, resp. že jsem
s Vámi v Lidovkách polemizovával já sám. Pravím “nevěděl jsem”, neboť
jak bych na to, proboha, byl mohl zapomenout? Čítával jsem Tribunu
málokdy. Nějakou dobu mně ji předplácela redakce, spolu s Právem lidu a
Venkovem. Pak se však předplacení škrtlo. Dlouho neběželo.
Ale připouštím milerád, že jste měl proč mi odporovat. Byly doby, kdy
jsem věřil doslova všemu — či téměř — co mi ve Francii kukali. Senti
mentalita mládí. Zajíc. Mohu Vám však přesně říci, kdyjsem sebou poprvé
škubl: bylo to za rúrské okupace, a vlastně trochu už za separatistického
hnutí v Porýnsku. Řeknete snad, od té doby že mi kukají jiní. Kdo však?
Čtu jen francouzský a to, čeho se mi dostává z Prahy. Nemám žádných
osobních styků s Němci, ani s Maďary, ani s Angličany nebo Američany;
jenom s Francouzi a Čechoslováky.
Ptáte se, co že podle mě máme tedy vlastně dělat. Vyložil jsem svůj
názor obšírně už v článku, jejž byste měl znát, protože vyšel v Přítomnosti
a ztropil trochu hluku. Není mou vinou, že vyšel čtyři nebo pět měsíců
po zaslání, ve chvíli, rád přiznávám, konjekturálně ne právě vhodné. Ale
jeho datum stačí na mé omytí z imputací, že jsem obrátil až teprve s Hitle
rem.
Řekl jsem v onom článku, že naše výhradně francouzská orientace je
nebezpečná či aspoň sterilní. V tom je obsažena už výtka, že nemáme
vlastní německé politiky, nýbrž že ji kopírujeme po Francii, která — jak
jsem Vám minule napsal, jak jsem si zapsal obšírněještě včera, jak opaku
ji a budu opakovat — jedná po zákonech jistého atavismu (jejž jsem po
psal), z něhož asi vybředne, ale který bude podle mého odhadu ještě asi
6-7 let rozhodným činitelem ve francouzské politice vůči Německu.
My, kteří sousedíme s nějakými 70 milióny Němců, ztotožňujeme se
s politikou inspirovanou a spíše ještě posedlou myšlenkou (francouzským
vedoucím lidem většinou nesnesitelnou), že by moc Německa byla navzdo
ry prohrané válce určována zase adekvátními činiteli jako moc Francie.
Francouzové zatím tuto vyhlídku nesnášejí; my děláme jako bychom
byli hotovi znemožnit ji spolu s Francouzi; nuže, ona se nezbytně splní.
Splní se — jak jsem už napsal v inkriminovaném revizionistickém člán
ku — protože tak jako nikdo v žádném kolektivu nepodrží trvale víc než
co sám uhájí, tak také neudrží nikdo nikoho trvale na úrovni inferiorní
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jeho vlastní výkonnosti. Francie dává najevo, že Německo, resp. Německo
je po jejím soudu a ve srovnání s jinými saturováno, a jedná podle toho.
My také. Ale Německo má právo říkat, že u srovnání s jinými a vzhledem
k politicko-etickým zákonům, na nichž prý spočívá poválečný svět, satu
rováno není.
Prvním potřebným by tedy bylo uznat to. Druhým potřebným by bylo
přesvědčit se, co Německo vlastně žádá. Tato sondáž nepodnikla se ještě
nikdy. Byla k tomu příležitost. Německo nabízelo pakty o neútočení. Bylo
věcí diplomatů chopit se této příležitosti aspoň jako prostředku k oné son
dáži. Byla promeškána.
Polsko se oné okultní vzpruhyfrancouzské německépolitiky už dopídilo
a zařídilo se podle toho.
Anglie o ní rovněž ví. A protože to ví, je marná naděje, že svolí hrát
v tomto franko-německém souboji úlohu francouzské šance. Po okružní
Edenově cestě je to už docela zřejmé.
Svolí k tomu Rusko? Na oko snad. Ale vládě, kterájistě nezapomíná, že
jest emanací revoluce s univerzálními cíli, tane na mysli nikoliv Německo,
nýbrž ona těžká překážka na cestě onoho univerzalismu, jíž je Německo
hitlerovské.
Říkáte v posledním čísle Přítomnosti: Ať aspoň ti druzí řeknou, co se má
dělat. My děláme to jediné, co zatím lze.
Omyl. To, co děláte, je v nejlepším případě pokus o nemožné. Ta “fronta”
proti Hitlerovi je pomysl. Anglii a Polsko do ní nedostanete. “Uděláme to
bez nich.” — Není to jisté. Ale není vyloučeno, že Francie znervózní — že
“uzavře” s Ruskem a s námi. —
V tom případě se dočkáme čehosi monstrózního: anglo-německého
sblížení s italským sekundováním.
Proč? Protože Anglie nenechá bez repliky alianci, která by jinak nad
nesla přespříliš jednak Francii, jednak komunismus.
Co máme dělat? Mohou nastat chvíle, kdy se nedá dělat nic. Není vylou
čeno, že už nadešla, že jsme už jen unášeni. Máme-li takový vliv, jak se
říká, zkusme aspoň přesvědčit Francii, že pronásleduje chiméry. Zkusme
aspoň to, jsme-li něčím jiným než mnohomluvnými či chvástavými slabo
chy. Zkusme také smír s myšlenkou, že udržíme mír jen tehdy, svolíme-li
aspoň k jisté minimální saturaci Němectva místo abychom jí pokaždé pře
káželi ... až do té chvíle, kdy si Hitler poslouží bez ptaní.
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Eduardu Bassovi
V Paříži 26. června 1935
Milý příteli,
Lidové noviny neuveřejňují nyní ani jeden z mých článků, pokud se vzta
hují na politiku, a nejnověji stihl tento interdikt i telegramy. To je také
důvod, proč jsem se od několika neděl vzdal značky rd; je mi milejší ztra
tit se v anonymnosti hromadného b. l. Snad Vás tato okolnost přesvědčí, že
nejde o mou samolibost. Ale přiznávám se, že nechápu, neboť se zprávami,
vývody a články, které jsou Lid. novinami nyní důsledně zakazovány,
shledávám se v listu přesto, ale o několik dní, neděl či dokonce měsíců
později, a pod různými jinými značkami. To není žádný paradox.
Dík nedávnému článku prof. Weyra například, jenž napsal, že zmocňo
vací zákony nejsou zrovna z demokratické tradice, dostalo se do L.N.
po dlouhé době, oklikou a nepřímo, také to, co se mi tak často zabavovalo,
že jedním z hlavních důvodů častých francouzských krizí a krize (polit.)
vůbec je odpor nejspolehlivějších demokratů proti zmocňovací praxi, kte
rou pokládají za neslučitelnou s řádným parlamentarismem.
Zatímco se londýnské anglo-německé porady bagatelizovaly také u nás,
napsal jsem aspoň dva ne-li tři články, kde se anglo-něm. dohoda označo
vala za jistou. Čtenáři Lid. novin dověděli se o “povážlivosti (Procházka)
této věci až nad hotovým faktem. Jak také mé články propustit, troufám-li
si anglo-německé sblížení uvádět v souvislost s franko-ruským paktem!?
U nás se zatím smíjen napsat, že tyto pakty vedly k sblížení italsko-němec
kému (ženevský Beneš), ale i to smí telefonovat jen Beneš, kdežto mně se to
čtrnáct dní předtím zabavilo rovněž.
Srovnám-li, co se o jugoslávských volbách psalo před měsícem, s tím, co
se o nich psalo retrospektivně, když bylJevtič vyhnán, jsem nucen si říci, že
tento rozpor nebyl snad nezbytný. Před několika ještě léty by k němu
nebylo u nás došlo; před několika léty by L.N. nebyly čekaly měsíc s noto
ricky známou skutečností, že se v Chorvátsku prolévala krev. — Tak bych
mohl citovat ještě dlouho.
Nadešla doba, kterou jsem dávno předvídal, na niž jsem dávno marně
poukazoval, doba likvidace velikých a tvrdošíjně vytrvalých omylů fran
couzské politiky, a také politiky dra Beneše. Je to jen počátek. Musíme být
připraveni, že se nepříjemné hotové skutečnosti budou sypat čím dál tím
houšť. Naskytá se otázka, doporučuje-li se setrvat na taktice spočívající
v tom, že se čtenářům podá pokaždé jen už dokonaná “episoda” a nikoliv
také — zároveň či už dříve — její geneze a její hluboká kauzálnost, neřkuli na taktice “oportunního” výkladu, ne-li oportunní“úpravy” skutečnos
ti? (V předvčerejším pondělníku čtu např. na první stránce následující
titul: Oficielní (angl.) zpráva praví: Názory, nikoliv dohoda. — Nač slouží
sugerovat čtenáři, že anglo-něm. dohoda neexistuje?)
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Tato otázka není malicherná: implikuje nesmírnou odpovědnost. Cím
déle čtu L.N., tím neodvratnějšíje dojem, že jejich stanovisko determinuje
především, ne-li výhradně, starost, aby osobníprestyž dra Beneše neutrpě
la té nejmenší újmy. Děj se co děj, ať se sbíhá cokoliv, L.N. to prezentují
a vykládají tak, aby neomylný dr Beneš mohl “mít” pravdu. Tímto zbožně
ním marnivého a velikášského diplomata dostaneme se — nepůjdeme-li
do sebe — na Bílou horu vysokou jako Gaurisankar.

Bratrovi Kamilu Wernerovi

Paříž, 11. srpna 1935

. . . Ze všeho nejvíc mě však hubí noviny, to jest to, že následkem svého
zatraceného řemesla jsem nucen číst, co v nich stojí. Mluvím hlavně ofran
couzských. Také já jsem žasl, že L.N. otiskly článek, jejž jste, jak pravíte,
vychutnávali. To se stalo jistě nedopatřením. Nevím sice vůbec, jak na to
došlo, ale pranic bych se nedivil, kdybych se dověděl, že někdo, kdo se této
“gaffe” dopustil, dostal řádný nos. Pustit do L.N. něco, co připomíná tolik
jejich minulost, kdy žil ještě starý Stránský, Heinrich, lidé se slabůstkami,
lidé často snad i chybující, ale chlapi, a ne “diplomati”.
Tak se Vás ptám, Kamile, který jste “za to” také trajdal dva nebo tři
roky po stepích, co vlastně získal národ, “hájícípravdu až do smrti”, musí
li nejneodvislejší kdysi list kvůli státu prdelkovat — stát není nic, národ
je všechno — dávat za pravdu vypancéřovaným neurvalcům a zapírat styd
livě slabé (a lepší než oni neurvalcí), zahazovat zkrátka svou lepší minu
lost. Moc korumpuje.
A to všechno kvůli jisté francouzské klice, která není ani zdaleka fran
couzským lidem, ale před níž jsme v prachu a jíž jsem konečně našel pří
vlastek: licoměrná. A také z Československa není zatím vidět nic jiného
než licoměrnost.
“Vychutnávali” jste můj článek s bendovskou záminkou. Ale kolik jich
“nevychutnáte”, protože se stopí zpravidla všechno, co by snad pohatilo
trochu plány toho velikášského trpaslíka Beneše, který připravuje Bílou
horu, ale mnohem vyšší, než byla ta původní.
Jsem tak nedbalý, že si ani nepořizuji duplikáty nejlepších článků, které
nejen se neuveřejňují, nýbrž jejichž navrácení se mi odpírá. Teprve po
návratu z Prahy jsem si založil stručně komentovaný rejstřík “zkonfisko
vaných” rukopisů a tu a tam napíši sipro sebe nějaký článek nebo poznám
ku, jež odkládám ad acta. V L.N. jsem však čím dál tím více jako v cizině a
nepochybuji ani dost málo, že za své zničené nervy vděčím hlavně této
okolnosti a ničemu jinému . . .
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Emila Filla: Stojící žena
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Poznámky k významu Emila Filly
Jan Kotík, Berlín

V našem exulantském tisku se nevěnuje výtvarnému umění téměř žádná
pozornost. Z dost pochopitelných důvodů: výtvarné dílo žijejen tam, kde se
nachází, kdežto tištěný text je při čtení plně přítomný.
Nicméně discours o výtvarném umění by si snad zasluhoval víc pozor
nosti, tím spíš, že doma pracuje — a vskutku nezávisle! — řada výtvarných
umělců, nemajících možnost ukázat své práce ani doma, ani “bez vědomí
autora“ mimo domov. K výtvarné tvorbě však nerozlučně patří i “discours”
o ní, což znamená i o její minulosti a tradici (a ovšem i současnosti, což
dnes není možné ani tady ani tam).
Protože o některých věcech nelze doma svobodně — či vůbec — psát, a
tudíž vznikají i legendy (o “zlatých” 30. a “pěkných” 60. letech), myslím
si, že moje studie může v této situaci pomoci k prohloubení úvah o našem
výtvarném umění. Jak doma tak mimo domov.
Z autorova dopisu redakci
Vloni uplynulo 105 let od narození Emila Filly. Je to jistě “hrbaté”
výročí. Ale přece jen umožňuje zamyšlení nad odkazem této výrazné
osobnosti československého umění mezi dvěma válkami. Jelikož —
pokud je autorovi známo — neobjevilo se před pěti léty o Fillovi nic, ať
už v domácím nebo “emigrantském” tisku, a osobnost Emila Filly si
nejen zasluhuje ale i vyžaduje, aby o ní bylo uvažováno, pokouší se
tento text vyvolat zájem o zhodnocení jak Fillova díla, tak jeho činnosti
jako kulturního činitele své doby.
Studie, která následuje, nebyla psána k nějaké příležitosti. Vznikla
jako důsledek rozhovoru hlavně s mladšími českými umělci a lidmi
majícími intenzívní a osobní zájem o československé výtvarné umění.
Byl — a je to — spíš záznam úvah, než soustavná studie a protože autor
nemá možnost si ověřit všechna data (velká část knih a časopisů zůstala
doma), byl nucen se opřít pouze o vlastní paměť. Lze jistě namítnout, že
celý text je velmi osobní, ale o umění nelze uvažovat a tudíž i psát
neosobně. Tím spíše, je-li autor sám umělec.

* * *
Seděli jsme (v druhé polovině 30. let) v bytě Adolfa Hoffmeistra
ve Spálené ulici. Šikmo proti mému místu visel velký obraz od Emila
Filly. — To přece je — říkal jsem si — pouhá variace na jeden Picassův
obraz. — Ale stejně se mi líbil. Proč? Počal jsem ho srovnávat s oním
obrazem — vlastně s jeho reprodukcí v Cahiers ďArt. Ani ono srovná
vání nedopadlo zvlášť dobře. Fillův obraz měl mimo jiné “měkčí”,
neurčitější kresbu. To znamená, kresba neměla prostorové kvality
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Picassova obrazu. A právě ty jsem u Picassa obdivoval, přitahovaly
mne. — Ale i tak se mi Fillův obraz dále líbil.

*
Měl jsem doma velkou monografii Fillova díla, vydanou F. Venerou.
Jednomu jsem v ní nerozuměl. Ve všech textech — krom Kokoschkova
povídání — byla ona podobnost — či souběžnost s Picassem vyzve
dávána jako přednost a doklad uměleckých kvalit díla. To přece není
možné — říkal jsem si. Jestli Fillovo dílo má význam (a význam musí
mít, když jsem jím přitahován, když mne vzrušuje) potom je důležité
tím, čím se od Picassa, přes ony závislosti, odlišuje. Ale odlišnost jsem
nacházel právě v “neprostorovosti linie”.

*
Sledování Picassa byl tehdy vlastně program. Nemýlím-li se, hlavně
Vincence Kramáře. Téze zněla přibližně takto: Picasso je bezesporu
největší současný malíř a jeho význam, viděno v historické dimenzi, je
obdobný významu Caravaggia. Stejně jako tehdy, tak i dnes není možné
dílo takového významu obejít, ale je nutné — a to zvláště u nás, nemá-li
se naše umění ocitnout mimo hlavní proud umělecké tvorby — ho při
jmout, vyrovnat se s ním, “zasadit ho do našeho umění”. Paralela pi
cassismus — caravaggismus vedla ke zjištění, že uvnitř caravaggismu
vyrostli velcí umělci: třeba Rembrandt. (Je jistě podivné, jak často se
do úvah o budoucnosti mísí spodní proud představ o cykličnosti času,
tedy o opakování minulých dějů. Historické paralelismy se objevují
i v politických úvahách a míchají se nejen do hodnocení současného ale
i do jednání směřujícího k budoucnosti. Vždy se ale nakonec ukážou
jako falešné.)
Pro Kramáře mělo dílo Georges Braquea a Emila Filly stejný význam
a hodnotu. Vše ostatní zařazoval “níž”. Juan Gris, stejně jako F. Léger
— nemluvě o Marcoussisovi, Gleizesovi či Herbinovi — to “o co jde”
(tedy Picassa a kubismus) nepochopili. Byli to tudíž malíři menší důle
žitosti a z hlediska “pravého kubismu” vlastně heretici.
Takový vztah k umění je podivnou — a možná nevědomou — variací
hegelianismu, v němž úkol, smysl i velikost lidí spočívá v pochopení
a realizaci historické nutnosti — kterou my známe. Zároveň zužuje
proud živé tvorby do jednoho jediného, řekl bych: vlákna, což vede
k odmítání všeho, co nelze do onoho “vlákna” integrovat. Tak Bonnard
byl pouze “pokračovatelem impressionismu”, “typickým malířem
měšťanstva” (a tak pod.). Jeho strukturování obrazové plochy, jejímž
důsledkem je zmizení hierarchie jednotlivých částí plochy obrazu
(v protikladu ke kompozici) se nevzalo na vědomí. A tím též mizí hierar
chie daná samotným motivem: jak člověk, tak věci i prostředí jsou stej
ně důležité — neboli z hlediska obrazu stejně nedůležité.
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Strukturace je ale podstatný problém jak pro Mondriana, tak pro
polský unismus a je vlastně předpokladem Pollockovy tvorby. Také
v Matisseovi se viděl “pouhý dekoratér” a otázky barvy ve vztahu k plo
še a linie k celku, se prostě neviděly. Tím méně pak vztah těchto dvou
umělců k životu, k touze po jasnosti smyslového vnímání a prožívání
světa, jak je též ve svém díle uskutečnili. Nešlo tedy o žádný “intimismus” — protože námětově zůstává dílo obou v tradici počínající dvojicí
Courbet-Manet: maluj jen to, co kolem sebe vidíš!
(Mám dojem, že umění od Maneta k Bonnardovi a Matisseovi bude
brzo sloužit jako doklad existence “zlatého věku”, protože tito umělci
ho neproklamovali — což dělá vždy jakékoliv tendenční umění — ale
ve svém díle ho uskutečňovali.)
Také Grisovo “otočení Cézannea naruby”, tj. jak říkal, že nejde o to,
udělat z láhve trojúhelník, ale z trojúhelníku láhev — tento “obrat”
nebyl chápán jako koncept, ale jako nepochopení příkazu doby, to zna
mená kubismu. Ne jinak s Légerem a jeho poukazem na stroj jako všu
dypřítomnou část dnešního světa. Jedna jediná osa “vývoje”. Což ale
neznamená, že Kramářův (a Fillův) pohled byl zcela falešný: neviděli
ve vedlejším hlavní — Picasso je skutečně velký umělec. Udělali pouze
z důležitého jediné a tudíž dogma. Ono “jedině důležité” však viděli do
hloubky. Nezůstávali na povrchu.
A v tom je opět jeden z vnitřních rozporů Fillova díla. Na jedné stra
ně, téměř otrocké sledování Picassa, na druhé straně nikoliv pouhé
napodobování povrchu, vnějších forem (jako třeba Radimský, napodo
bující vnějšek impressionismu).
Mám zato, že právě dogmatizace poznaného nejen vedla Fillu k bez
prostřednímu následování Picassa, ale že zároveň — asi jako každý
dogmatismus — zabraňovala poznání nového a jiného.
Kupkovo dílo bylo chápáno jako podivná výjimka. Nikdy jsme jeho
obrazy neviděli na výstavách SVU Mánes — který se přece prezentoval
jako avantgardní — a jehož byl Filla nepopiratelnou hlavou. Přitom byl
František Kupka členem Mánesa ještě z doby jeho počátku. Mondrianovo dílo prý vyrůstalo z nepochopení kubismu a proto vyústilo do “zá
sadního omylu” abstraktního umění, o němž se tvrdilo, že není schopné
dalšího vývoje, ale je pouhou slepou uličkou. Tyto názory měly velký
ohlas i u lidí, kteří Kramářovy názory nesdíleli. U většiny umělců i jejich
bezprostředního publika byly tyto názory více méně přijímány.(l)
Lidé nejsou na štěstí neměnné monumenty vlastních názorů. Vincenc
Kramář poznal později důležitost Kubištova díla, přiznal, že se mýlil
v oceňování ranné tvorby A. Procházky. Také význam díla J. Grise oce
ňoval jinak než dříve.

*
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Nicméně frapantní závislost Filly na Picassovi byla trapná. Ale nesta
čila k celkovému odsouzení jeho díla. Malíř Hannes Beckmann (studo
val na Bauhausu a žil do roku 1948 v Praze) vyjádřil tento rozpor velmi
přiléhavě: “So ein Eklektiker, und dabei malt er mit einer solchen
Malerfaust. Das gibt’s nicht. Das ist unmöglich.” Znepokojivost “Fil
lova případu” trvala — a vlastně trvá — nadále.

*
Kde se nejvíce Fillovo dílo odlišuje — i když nedistancuje — od
Picassa, je bezesporu jeho “bílé údobí” (kolem roku 1930 — nemám zde
Fillovu monografii, abych mohl být přesný), a potom série “Zápasů”
z konce 30. let.(2) Vlastně též série “národních písní” — ale zde člověk
cítí poplatnost vnějším okolnostem.
Oproti tomu malé obrazy z tzv. holandského údobí, jsou už svojí
“perfektností” vlastně akademické. U řady obrazů není možné nevidět
— téměř předlohy. Nicméně Fillovo dílo je, jak jsem přesvědčen, uvnitř
naší tradice důležité, alespoň svým druhem malířskosti. Myslím, že je
nutné tuto větu vysvětlit.
Ze umění v Československu má sklon k jakési podivné — říká se:
umprumácké — estetizaci, k určité perfektnosti spojené velmi často
s malířskou chudokrevností, je možné lehce ukázat i na díle bezesporu
významných umělců. Jsem přesvědčen, že ona u nás tak oceňovaná
“dokonalost a krása” přednesu, ono obdivování nejen “belle matiěre”
ale i “krásného způsobu malby” pramení právě z neschopnosti dostat
se “za povrch”, až ke konceptu, až k vizi světa a umění, která je za kaž
dým uměleckým projevem (tedy ne za každým obrazem, za kdejakou
produkcí “uměleckých děl”). Neříkám, že je vždy ona vize světa a tudíž
umění vědomá. A už vůbec nikdy není napřed daná. Nicméně je. Její
formulování řečí také není úkolem umělců — i když tito dovedli velmi
často říci podstatné (tak právě B. Kubišta a E. Filla). Odtamtud, ať už
přijímáním či odmítáním jejich názorů, vchází, řekněme: zadními dvíř
ky nefreudovského podvědomí, jak do díla umělců, tak do požadavků a
očekávání publika.
Nedostatek konceptu i přímé, aktivní malby, není možné tedy vytý
kat pouze umělcům. Je projevem určité nevýraznosti našeho duchovní
ho života vůbec — nebo jinak řečeno: vnitřní nejistoty a jak slabé tak
nevýrazné tradice filosofického myšlení u nás.
V této situaci představuje Fillovo dílo výjimku. Nikdy není preciózní,
ale je to vždy bezprostřední, rozhodná malba, která neestetizuje ale
buduje celek obrazu. Zde, pod povrchem picassismu je možné i nutné
hledat jak Fillovu odlišnost od okolí, tak i jeho přínos mající (pro nás)
daleko větší význam než picassovský “povrch”.
Zdá se mi, že označení Fillova díla a českého kubismu vůbec jako
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kubiexpressionismu zůstává také na povrchu, ukazuje pouze na vnější
podobnosti. Nikde, ani u Filly, Procházky či Kubišty není osoba umělce
námětem jeho díla — což je základní koncept expressionismu. Fillovo
následování Picassa přineslo do našeho umění, ať vědomě či nevědomě,
jiný než expressionistický postoj. Obraz zprostředkuje mezi člověkem
a tím co je za věcmi, které ho obklopují. Je jakýmsi přímluvcem ochra
ňujícím před výhružnou cizotou světa a dění. Tento postoj je také pou
čením z Picassa — i když se dá rozpoznat i v Kleeově lyrismu. Nicméně
samotný vztah k umění a světu není nikdy napodobování cizího, spíše
čímsi vycházejícím ze situace světa a tradice. Je zde nutné upozornit, že
ne nepodobný je vztah obraz-svět i v díle K. Purkyně.

*
Byl jsem kdysi odrazován jakousi měkkostí Fillových obrazů (právě
ve srovnání s Picassovými), určitou “neprostorovostí linie” —při jasné
prostorové koncepci celku.
Byl jsem přitahován — a to v tradici českého výtvarného myšlení —
jasnou prostorovou funkcí linie (i u Aleše např.), která je blízká ingresovskému pojetí kresby. A právě: Picassova kresba je, a to vždy, v ingresovské tradici. Snad to souvisí s jeho sochařským dílem.
Ale právě na tomto místě se odlišuje Filla od Picassa.
Počátky “Osmy” a tudíž i Filly, jsou poznamenány “šokem” z
Muncha. U něho je linie, tah štětce, samostatným elementem výstavby
obrazu a tudíž nositelem výrazu celku obrazu, bez ohledu na symbolič
nost či “literárnost" námětu. Linie, tedy “tah štětcem” nemá dekora
tivní funkci jako tak často v secesním umění.
Ve Fillovi muselo ono poučení (ať už vědomé nebo na základě vnitřní
ho puzení) zůstat vězet. Jeho zájem o čínskou malbu, která má kaligra
fický, tudíž gestuální charakter, byl — možná — dán či alespoň zesílen
onou lekcí z Muncha. A trval po celou dobu jeho tvoření, což je možné
vidět na kresbách a akvarelech krajin. (Jakou roli hraje krajina u Picas
sa?)
Samozřejmě to v krajinách nebyl Munch. Ani pouze Číňané. Ale také
Holanďané, které miloval, a z nich asi nejvíce Hercule Seghers. Nicmé
ně jak holandská malba, tak i kubismus se zabývají výstavbou obrazu
jako celku.
Ale u E. Filly je prostředkem realizace gesto. Linie má charakter
gesta a ne prostorového vyznačení. Významností gesta překračuje Filla
pouhou závislost na Picassovi směrem k současné malbě (tj. malbě po
II. světové válce). Dramatičnost Fillových obrazů nepramení většinou
ani v námětu (zátiší!), ani v jeho uspořádání (jak tomu je v baroku), ale
v malířském gestu. I tam, kde jak námět takjeho symbolické pojetí jsou
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dramatické (“Jezdci z Apokalypsy”, nebo pozdní “Buchenwald”)
zůstává malířské gesto hlavním nositelem emoce.
*
Tento způsob malby — či přístup k ní —je nutně svázán se způsobem
práce na obraze. Václav Petr ve své knize “Olejomalba a eukaustika”
uveřejnil výsledky ankety, v níž se ptal současných umělců, jak malují.
Mezi dotazovanými byl i Emil Filla. Jeho odpověď se do značné míry
vymyká i kladeným otázkám. “Nepoužívám paletu”, říká. “Barevné
tóny si připravuji v kelímcích, takže pro každý obraz mám předem urče
nou barevnou škálu.”(3)
Jestliže si představíme ony napřed připravené hrníčky s barevnými
tóny, onu napřed určenou škálu barevnosti obrazu — a z této přípravy
nutně vycházející způsob malby — nejsme (v představách) téměř v
ateliéru De Kooninga? (Jistě: struktura De Kooningových obrazů se
vědomě opírá o Mondriana. Fillovy obrazy jsou pochopitelně kompo
nované a to v tradici kubismu. Nicméně je zde, alespoň pro malíře, sou
vislost.)
Jak v jasnosti konceptu výstavby obrazu, v rozhodnosti a bezpro
střednosti malby, tak ve významu gesta a v “proceduře malby”, je, zdá
se mi, aktuálnost Fillova odkazu.
*
Je to vždy dílo a jeho význam, z čeho vychází náš zájem o osobu tvůr
ce a o jeho působení vně vlastního díla. Většinou má vše, kromě samot
ného díla, akcidenční charakter.
U Emila Filly mají ale obě stránky podobnou důležitost. Jako umělec
i jako kulturní činitel výrazně spoluvytvářel naše výtvarné dění mezi
dvěma válkami. Jestliže ale dílo umělce trvá a vynucuje si vždy novou
a z nové situace vycházející interpretaci, potom kulturně-politická
činnost musí být měřena a to nejen jejími výsledky ale i důsledky. Krom
všeho, co se ukázalo jako pozitivní, musí být viděno i negativní, aniž
by jedno překrývalo či umenšovalo a omlouvalo druhé.
Emil Filla byl vedoucí osobností SVU Mánes, a tento spolek hrál opět
— a svým způsobem — vedoucí úlohu ve výtvarném dění té doby jak
svojí výstavní, tak svou ediční činností.
Revue “Volné směry” si nadále udržela svůj význam, který už měla
před rokem 1918. Edice “ Prameny” byla první a je dosud nepřekona
nou řadou monografií umělců a to nejen československých. “Knihy
Mánesa” se neomezovaly pouze na problematiku výtvarného umění,
ale vycházela tam jak krásná literatura (poprvé zde vychází Franz Kaf
ka), tak díla filosofická (Julien Benda např.). Bylo by dobře též nezapo
menout, že se SVU Mánes národnostně neuzavíral. Jeho členy byli i
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umělci německé národnosti. To vše je a zůstane spojeno se jménem Emi
la Filly.
Ale též úsilí či politika spolku směřující k nadřazenosti nad ostatním
a snažící se o oficialitu. Obojí je svým způsobem sice pochopitelné, ale
vždy vrhá stíny ve smyslu ztráty či alespoň narušení nezávislosti tvorby.
Krom toho Fillova vlastní závislost na Picassovi — při jeho pozici jak
ve spolku tak ve veřejnosti — legitimovala chtě-nechtě eklekticismus,
který se potom jevil jako cosi pozitivního. Tedy: návrat do provincia
lismu, který chce “otevírat okna do světa” a ne ve světě být.
Zdá se mi, že s touto situací též souvisí požadavek kvality jako krásy
a dokonalosti provedení díla. Ne tedy v prvé řadě požadavek osobi
tosti a přínosu, kterým se otevírá nové. Protože nové a tudíž zvláštní
je — hlavně na počátku — neúplné a nikdy nevyhovuje kriteriím krásy
a dokonalosti, protože ona kriteria jsou vždy odvozena z minulého.
Zmínili jsme se už dříve o chápání vývoje jako přímky, neustále a
v jednom směru se prodlužující. Taková představa vždy zužuje pohled
na svět a vynucuje si jednání inkvizitorského zaměření. Přistoupí-li k to
mu všemu ještě osobní nesnášenlivost, máme co činit s dogmatismem,
jehož patrony by mohli být jak radikální husité, tak i Koniáš a jemu
podobní. Při pohledu zpět se nám Filla jeví jako dogmatik takového
druhu. I když jeho útoky na “pragmatismus čapkovské generace” nelze
vysvětlit redukcí na osobní diference s bratřími Čapky, je těžko pocho
pitelné a omluvitelné, že na schůzích Mánesa nesmělo padnout jméno
Kubišta (jak o tom vypravuje Jan Bauch ve svých vzpomínkách). Vůle
dirigovat vývoj má vždy — a vlastně nechtěně — negativní důsledky.
Dovolte mi zde zaznamenat jeden osobní zážitek.
V roce 1946 jsem v Paříži navštívil paní Ninu Kandinskou. Pili jsme
čaj u stolku, na němž byly svícny a několik drobností od Ferdyše Kost
ky. Ptal jsem se, jak se tam dostaly. Paní Kandinská mi vyprávěla, že
s manželem jezdili často na Slovensko, a Kandinský byl přesvědčen, že
v Československu by mu přece lidé museli rozumět líp, než v Německu.
“Ale byl tam jakýsi pan Filla, který vždy znemožnil uspořádání nějaké
výstavy. Víte kdo to byl?” zeptala se mě.
*

Přes to vše nelze Fillu hodnotit negativně. Ani jako “veřejného činite
le”, tím méně jako autora výtečných statí o umění. Ani jeho následování
Picassa nelze vidět jako pouhý eklekticismus, ale naopak: nalézt pod
ním podstatné: čím se jeho dílo otevírá k dnešku, v čem může být pouče
ním — a snad i měřítkem — mnohých dnešních snah.
Jeho dílo je jistě součástí tradice československého umění, a i ti, kdo
ho popírají či popřou, mají povinnost se s ním — a ne povrchně — vy
rovnat.
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(1) viz např. knihu Frant. Kovárny “Umění ornamentální a obrazové”.
(2) “Bílá noc” (kdysi v majetku MUDr. Škeříka) je jistě jeden z nejkrásnějších
Fillových obrazů.
(3) Nemám zde Petrovu knihu, takže citát není doslovný. Pokud se pamatuji je
ve Fillových odpovědích ještě poukaz na podobnost barevné orchestrace obra
zu s hudbou.

Umění ze střední Evropy na Michiganské
univerzitě
V první polovině října 1987 byla na Michiganské univerzitě v Ann Arboru pod titulem Úzkost {Anxiety) uspořádána výstava současného umění
ze střední Evropy. Název výstavy byl určen nejstarším, a v mnohém smyslu
stále ještě nejpozoruhodnějším vystavovaným objektem, kubistickoexpresionistickou plastikou českého sochaře Oty Gutfreunda “Úzkost”.
Vedle tohoto nyní již klasického díla bylo ale ve třech velkých výstavních
místnostech vidět umění současnosti, které se s expresívni a emocionální
naléhavostí obrací k úzkostnému tématu destrukce základních lidských
hodnost.
První dojem z pozoruhodné instalace určovala neo-expresionistická,
“divoká” malba z Maďarska, Polska a Jugoslávie (Akos Birkás, Jacek
Sroka, Kauzlarič Atač aj.). Neméně důležitou součástí výstavy byla dále
plastika a environmenty. Zde se objevovaly variace na základní lidské
situace v řadě prací stylově rozdílných umělců: paleta sahala od rituálněmonumentálních plastik Magdaleny Abakanowiczové přes jemné práce
Ewy Kuryluk až po groteskně absurdnífigury Stjepana Gracana a mecha
nické figury Karla Nepraše. V řadě vystavených prací se objevily nábo
ženské symboly, to platí hlavně o umění z Polska a Jugoslávie, ale mluvit
o náboženském umění by bylo povrchní. Pro většinu umělců, kteří se zde
angažují, slouží náboženský znak především jako podnět k zamyšlení
o základních lidských situacích, nikoli jako ilustrace ortodoxních témat.
Dokumentem takového přístupu a zároveň zdařilou konfrontací různoro
dých uměleckých individualit byla paralelní instalace křížové cesty v inter
pretaci Poláka Andrzeje Bielawského (grafika), Jugoslávce Zlatka
Kauzlariče Atače (fotografie kostelních fresek) a Čecha Jiřího Koláře
(muchláže). Bielawski a Kauzlarič Atač neváhají nechat Ježíše klesat
pod křížem uprostřed politických demonstrací, mezi jednotkami policistů
vybavených nejmodernější výzbrojí k potlačování nepokojů. Kolářova
série křížových zastavení vychází naproti tomu z Dürerových dřevorytů a
transponuje kalvárii do roviny čisté deformace klasické renesančníformy.
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K českým příspěvkům, které se vztahují k tématu destrukce základních
lidských hodnot, patřila pozoruhodná fotografická dokumentace environ
mentalistického projektu skupiny umělců pod vedením Jiřího Sozanského,
která v letech 1981/1982 pracovala v areálu evakuovaného Starého
Mostu. Bývalé hornické město, jehož základy byly zničeny bezohlednou
těžbou, se proměnilo v moderní pustinu. J. Sozanský v popisu mosteckého
projektu říká: “Na první pohled celý prostor vyhlížíjako scéna k válečné
mu filmu. Časem však člověk nejcitlivěji vnímá opuštěnost a pustotu
místa, opuštěně působí i náhodní chodci. Domy jsou vypleněné, majíprora
žené zdi, vytrhané okenní rámy, podlahy, dlaždice, vše kovové. V místnos
tech se povalují slamníky. Pod vrstvou prachu lze najít předměty denního
užívání, jsou tak říkajíc posledními věcmi člověka . . . Svou naléhavostí
vyzýval prostor k reakci. Náhodné seskupení předmětů vyvolávalo před
stavy o některých životních situacích. Stačilo zde realitu oživit fragmen
tem figury, aby vznikl příběh. Obydlí určená k zániku, dávno obyvateli
opuštěná, naposled ožila fragmentární přítomností sádrového odlitku,
který se spojil s okolím a určil děj. ” Vystavená část dokumentace se kon
centrovala na projekt, během kterého skupina pracovala v místnostech
bývalých kanceláří archeologického ústavu. Vznikl zde environment doda
tečně nazvaný “Proces”, čímž je myšlen “vývoj některých mezních život
ních situací. Prostor měl velkou předsíň, všechny místnosti byly průchozí.
Každá z nich měla svůj název i obsah: matrika, čekárna, šéf, tribunál,
archiv... Přítomnost člověka zde suplovaly malby stínů na zdech, většinou
obrysy konkrétní figury, vyplněné černou barvou.”
Není zde samozřejmě možné podrobně popsat všechny vystavené práce.
Jejich kvalita byla v průměru vysoká a celek podal informaci o umění, kte
ré je (za zdatné byrokratické podpory domácích úřadů) většinou málo
známé i v zemích, z kterých pochází. Výstava se setkala s neobyčejným
ohlasem. Skutečnost, že mnoho záznamů v knize návštěvníků opakovalo,
že se jednalo o “nejlepší výstavu současného umění, kterou doposud Ann
Arbor viděl”, mluví nepochybně sama za sebe. Negativní reakce je ovšem
nutno také zaznamenat: Jehovovi svědci zanechali letáčky protestující
proti pornografii v umění.
Michiganská univerzita neukazovala umění ze střední Evropy poprvé.
Naši čtenáři si vzpomenou na výstavu českého umění, ze které přinesly
Proměny svého času řadu reprodukcí. Jako již při této výstavě, tak i nyní
byla jedním z hlavních iniciátorů sběratelka a umělecká kritička Meda
Mládková; část vystavených prací pochází z její sbírky, část ze sbírky
Georga Sorose. Rozšířená verze výstavy se připravuje pro Vídeň a Wash
ington. Katalog michiganské výstavy vydají Michigan Slavic Publications,
Ann Arbor.
-n-
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Otto Gutfreund: Úzkost
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Záznam (červenec 1987)
Sergej Machonin, Praha
Rybník byl rybník. Při břehu trochu odrbaný, dokola křoví, rákosí,
voda žlutě kalná po deštích, obyčejný rybník — a došel slávy. Byl
poctěn jako doktor honoris causa, stal se scenérií umění.
Akce se jmenovala Socha a voda. Umělci byli střapatí, bosí, v džínech
a trenýrkách. Čvachtali se ve vodě, nedalo se na nich poznat, že jsou
umělci. Šli jsme jako nepořádné stádo po oblouku vody od jednoho
k druhému. Inteligentní a uměnímilovné matky táhly malé děti, útlá
zrzečka byla kunsthistorička a informovala telegraficky: “Ten vo vode
je autor a socha sa volá Víťazný oblúk.” Autor byl modrý zimou, upra
voval vo vode už hodinu těžiště Vítězného oblouku. Teď vylezl, těžiště
fungovalo. Víťazný oblúk byl skutečně Vítězný oblouk z lehké na vodě
plovoucí umělé hmoty. Měřeno člověkem byl v nadživotní velikosti a
měl náležitosti Vítězného oblouku: nakašírovanou šedomodrou histo
rickou omšelost, po obou stranách stylizované náznaky bitevních relié
fů. Jenom na boku mu nenáležitě utekla z reliéfu a trčela ven do prosto
ru ruka stylizovaného hrdiny v rukávci. Byla trojrozměrná a pohyblivá,
natáčela se jako korouhvička. Správně vytížený oblouk chytil vítr a
dělal divy. Znovu a znovu se nakláněl z triumfální kolmé polohy, poma
lu se vychyloval a už už ostudně padal k hladině — až v kritickém oka
mžiku zafungovalo správně umístěné těžiště a oblouk se zase vztyčil.
Bylo to neustálé padání a napřimování majestátu a plulo to po kalném
žlutavém rybníku jako po dějinách. Ruka, trochu podobná ruce Goetze
von Berlichingen, se přitom pootáčela v železném kloubu a neustále
ukazovala vpřed, pokaždé jinak.
Putovali jsme dál. Pod nohama se pletl pes. Inteligentní matka hnala
kluka z vody. Dva konstruktéři umění stavěli zázrak ze suchých dvou
metrových stvolů bahenní rostliny, jméno jsem zapomněl, kvete prý
na samém vršku, žlutě. Starší umělec, student-vyklouz z umělecké ško
ly, která ho nudila, asi třiadvacetiletý, a mladší pomocník, černovlasý
kluk, oba v kraťasech, odměřovali, řezali a svazovali provázkem dvou
metrové lehoučké hůlky v nízké, přičaplé, čtyřboké jehlany. Na zemi
jich k sobě svázali devět, na ně další a nahoru třetí poschodí, až dokon
čili pyramidu z pyramid. Zrzečka informovala, že toto je autor a toto je
konštrukcia. Je vzdělaná znalkyně umění a projevila cit pro sloh těch
obyčejných událostí na břehu obyčejného rybníka. Autor utáhl posled
ní uzlík ve středu konstrukce. Stál v ní jako chodec v hvězdné síti na Hu
dečkově obraze. Potom tu velkou rozmáchlou stavbu vzal do ruky
lehounce jako pírko, odkráčel s ní k rybníku, zdvihl ji nad hlavu a hodil
na hladinu, jako se háže papírová vlaštovka po větru. Přistála a začala
tence a tiše putovat po vodě. Bylo to velice zázračné a mrzelo mě, že se
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ten mládenec nepustil za ní, stejně lehce a bez hlesu po hladině jako
Kristus po vodách jezera Genezaretského. Bylo by to přirozené a nikdo
by se nedivil. Úchvatná stavba plula po rybníku, síť jehlanů vrhala stín
na hladinu a zároveň se v ní zrcadlila jako přelud. Plulo to nikam, vznik
lo to z potěšení, stálo to Kčs 4.- za provázek, a bylo to krásné. Třeba se
to vznese, až tam nebudeme, a někam to poletí. Uneslo by to šest vlašto
vek.
Zrzečka řekla dál, že toto sú autori a toto sú krychle.. Autori byli
někde v chumlu diváků, nedali se identifikovat. Duté různobarevné
krychle z lehké umělé hmoty, malé, 50x50x50 cm, měly na každé stěně
fotografii. Na dvou byly hlavy, šafránová a olivová, na jedné fotografie
dunajské vody, modré čeření, na dalších jen tak barevné plochy. Dunaj
plaval po českém rybníku. Zafoukalo, a hlavy na krychlích začaly dělat
přemety — pomalé a legrační. Zdálo se mi, že jsou na nich vyfotografo
vaní autoři. Byli dva, muž a žena, stáli nejblíž k rybníku, jako by pouště
li děti do světa. Krychle pluly dál jako barevná hra, co chvíli se překotily
a pomalu mizely v dálce.
Následoval autor s Titanikem. “Toto je autor a toto je Titanic.” Pro
nedostatek velké mraznice, jak autor vysvětlil, předváděl událost zatím
v grafické podobě. Grafika byla názorná jako kresby ke kramářské
písni. První obrázek — Titanic vyplouvá — FIRST NAVIGATION
MARCH l0th 1912. V koutě obrázku cíp novin s kouskem tragické
zprávy: MARCH 15th TITANIC DISAS .. . Další obrázek — zařízení
na zmrazení modelu Titaniku učebnicově přesně znázorněné — DEEP
— FREEZE -35°C. Třetí obrázek — Druhé vyplutí Titaniku —
SECOND GOING OFF OF THE SHIP. Dva mladíci v trenýrkách
pokládají model z ledu na hladinu rybníka. Čtvrtý obrázek, druhá
zkáza Titaniku. Spuštěn na vodu pomalu se rozplývá před očima divá
ků, rozpouští se — dvě fáze jsou zachyceny ve velkém a malém kroužku
— v teplé vodě rybníka: FARAWELL TITANIC JULY 5th 1987. Chy
běla jen ta kramářská píseň.
“Toto je autor a toto sú hrnce.” Keramik před chvílí vylezl ze studené
vody, tetelil se jako osika. Pustil po vodě jednu po druhé tři plovoucí
keramiky: otce v brýlích s přísně vytřeštěným okem za brejlemi. Utkvělé
zornice v hrozivém bělmu. Hnědě přelité vlasy, kůže terakota. Matku,
domácí slepici, vzadu na vlasech bílá keramická mašle. Syna vykulenečka. Vítr je všechny rozhoupal a začal pošťuchovat a otáčet. Byly z toho
rodinné scény. Otec káral, matka se obracela zády, kluk uplaval o kus
dál. Máma za ním, otec se urazil a plaval si sám. Kolíbali se a dělali psy
chologické kombinace. Pomalu se vzdalovali, točili, mizeli, zbyly
mokré oranžové kuličky se zrcátkem slunce.
“Toto nie je autor, toto je objekt.” Objekt byla bakelitová vanička
pro panenky, v ní gumičkou přichycený celuloidový růžový chlapeček,
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plaváček. K tomu připřaženy nití dva nafouknuté modré balónky. Byly
žluté, ale k příběhu se líp hodí modré. Vítr zavanul a plaváček se rozjel
jako Mojžíš po vodě. Autor bez kvalifikace podal vysvětlení: “Krajina
je v průseri, potrebuje kráľa. Azda ho rybár vyloví. Rozprávka.”
Poslední autor byl autor a teoretik v jedné osobě. Stál hodinu po ko
lena ve vodě a nimral se s ‘objektami’. Objekty byla sřetězená soustava
bílých deseticentimetrových trojúhelníků o krátké základně a vysokých
ramenech plovoucích na rybářských plováčcích. Kolíčky plováků je
přečuhovaly. Řetězy byly čtyři, každý asi dva metry dlouhý. Lezly po
vodě k sobě a zaplétaly se. Autor je rozplétal a vysvětloval, že “mohol,
pravda, tie objekty pustiť bez drahých plovákov za tri osemdesiat’,”
ale že by to nemělo ten efekt plasticity, barevnosti, stínu a zrcadlení,
“a tiež by nevznikla tak pohyblivá kinetická stenografia, premenlivosť
a dynamika pohybu dirigovaná podpovrchovým i povrchovým prú
dením a komplikovaná vetríkom.” Vylezl z vody a vysvětlil, že teď pře
nechává všechny čtyři sofistikované šlahouny živlům. Luštili jsme tedy
stenografiu, my shora, ryby zdola. Nádavkem instaloval ještě tři čtve
rečky ze vznášivé hmoty, každý se špagátkem, tuším, a jakýmsi klací
kem jak stěžněm. Pomaloučku uplouvaly a autor vysvětlil, že je to
“pars pro toto z finančných dôvodov”, že si jich máme představit deset
tisíc jako obrovské loďstvo, teprve pak že oceníme efekt hapeningu.
To bylo všechno. Ne. Další autor postavil na břeh tátu, mámu, do vo
dy kluka. Všichni byli z dřevěných špalků, kolorovaní, celí zdřevěnělí a
s vyjevenýma očima. A ještě další autor, odpůrce mokré naturalistické
vody, pověsil na strom obraz dvou oplavkovaných dam na pláži. Upou
tal ho k větvi a nedalekému křoví jako balón, aby neuletěl. Šrafovaná
technika. Dámy s diskrétním poprsím jako vyřezané ze dřeva, suchá
voda z čar.
Všechny artefakty na břehu, házené do vody i plynoucí po vodě foto
grafovali blázni do fotografování. Natahovali se krkolomně nad vodu,
stáli na jedné noze, zachycovali objekt v letu, dřepěli, leželi na břiše,
vymršťovali se ve směru záběru, lezli do vody.
Stádo se hnulo, začínalo se rozcházet — i to byl hapening: od vody
k automobilům rozházeným po cestě a po břehu, s čumáky natočenými
k té akci uměním do lůna přírody. Polykaly do svých lůn všechny ty
sublimované duše naladěné proti zhoubné civilizaci, cpaly se lidmi a za
píjely nízkooktanovým benzínem.

* * *
Někdo řekl seznamte se, to je fotograf Jindřich Štreit. Naskočila mi
velká fotografie připevněná na trámu v tmavé kuchyni u keramiků
Dostálů: sešeřelé pole do dálky, do nedohledna, v popředí chlap, dívá se
do objektivu, něco drží, v ruce nebo na zádech, snad pytel, na nohou má
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holiny. Viděl jsem ji v té kuchyni před dvěma roky, už se mi trochu sma
zala v paměti. Zbyl jen pocit oranice, zryté hlíny hozené do dálky jako
rozprostřené havraní křídlo, a samoty toho člověka. Bylo na ní ještě
větší vnitřní ticho než v Milletových polích a jakási bezbrannost. Asi
z toho, jak se ten člověk neuměl nijak zatvářit do objektivu, protože byl
nevinný, udělaný z práce, zhrublý, zabydlený v jakémsi pročpělém vaťáku a kalhotech, doma v té hlíně, v chlévech, celý prosolený potem, rež
ný, ztvrdlý, patřící víc k zemi, ke kamení, k dřevu, ke slámě, k nářadí,
k dobytku a k nepohodlí než ke světu šikovných lidí, kteří vyzráli na ži
vot a nějak se dívají, když jsou fotografováni.
Ta fotografie nebo spíš ten děj ve mně zůstal. Věděl jsem cosi o osu
dech Jindřicha Štreita, byl bych se rád podíval na jiné fotografie. Cítil
jsem z té jediné spojenectví s mou averzí k fotografickému ohromování
bizarní invencí, k lyrickému vlání krásných žen v mušelínu uprostřed
přírody, k překvapivým montážím nesourodostí, k novomódním daguerotypům à la konec minulého století i k placatým reportážím. Štreit
musel být někdo jako ten nevinný s pytlem v polích, tak jsem si ho před
stavoval: beze lsti, otlučeného, zarytého, mlčenlivého, blíž k zemi než
k věžím, křemínek se sebezáchovným reflexem, podsaditý mužský,
nenápadný obličej s chytrýma očima.
Otočil jsem se a hledal jsem ho někde v nevelké výšce té představy.
Musel jsem zvednout hlavu. Proti rybníku a proti nebi stál vysoký
kosmatý starozákonní prorok. Velká, snědá tvář, něco vzníceného,
orientální mág nebo divoký střapatý satyr, kozoroh z lesů. Zhrozil jsem
se, jaký osud musí být nosit takovou hlavu a v takové výšce, být tak
uhrančivě odlišný, tak hrozivě krásný, tak exoticky nezařaditelný.
Nebyl nevinný.
Něco jsme si řekli — uvidíme se večer — smím se podívat na fotogra
fie — přijdu až po osmé. Za chvilku jsem se po něm otočil a uviděl jsem
jiného člověka: šel střídavě proti proudu rozcházejícího se zástupu a
pozpátku s ním střílel rychle a suverénně aparátem s virtuózní obrat
ností moderního profesionála jako fotograf ve Zvětšenině. Ustupoval,
mířil, uhýbal, tančil, cvakal, někam se ztratil.
Sovinec je ohromující vyhořelá gotická tvrz s empirovým pokračová
ním. Dvěma věžemi korunuje krajinu. Štreitovi bydlí v adaptované
škole pod ní.
Přišel po osmé a měl třetí podobu. Přišel není správné slovo: vplul a
vzářil do místnosti, v jasně žluté, lehounké, překvapivě střižené blůze,
připomínající Pištěkovy kostýmy kosmonautů ve filmech science-fiction
a stejně žlutých a lehkých kalhotách, —jako harlekýn s růží do reflekto
ru. Na prsou měl jako dýku prohnutou větvičku myrty s bílou lesklou
stužkou. Vrátil se ze slavné primice ve vzdálené vesnici. Domem, plným
umění, vkusu, obrazů, soch, knih, originality a pravosti odkudsi vzlínala tlumená stereofonní hudba, mohlo to být osmnácté století.
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Čtvrtou podobu jsem si pak skládal dlouho do noci z jeho fotografií.
Jsou velké a na tenkém papíře, v šedých kontrastech, škálách a přeli
vech, jako ze sovího peří lehké. Nejdřív se mi zdálo, že je sotva cítím
v ruce a že snadno odlétají dál, ale bylo to jinak. Zvláštně těžkly, přesta
ly být papíry, něco na mě valily. Místo aby mi ukazovaly a předváděly,
vtahovaly mě do událostí, ale nechtěly diváka, nechtěly ani svědka.
Chtěly něco jako spoluúděl nebo spoluvinu, či co.
Každá jeho fotografie to chce.
Odřená, oprýskaná, učouzená kuchyň, kastrol s naběračkou na kam
nech. Slepé obrázky na zdi, v popředí velká plocha stolu, dvě konzervy
ve sklenicích. U vzdálenější strany stolu sedí stará žena, blíž k aparátu
se přes stůl naklání těžký mladý chlap a píše něco na papír podložený
novinami. Košili má na lokti roztrženou, průpisku drží v pěsti, píše
těžce. Stařena se na to dívá trpělivě, poloslepé a lhostejně. V pozadí
otevřený průhled do světnice se starou dřevěnou postelí a světlým
oknem. Je to celé komponované na výšku, do perspektivy dlouhé jako
život, který se zde odehrál, v tmavých a světlých šedích. Hlava stařeny je
ve středu kompozice, světlá, jako rozmazaná těrkou, unavená, zacháze
jící, s vystouplou lícní kostí. Prastará ruka na stole. Událost nebo spíš
děj, snad “žádost” nebo “dopis” v unavené dožívající bídě jednoho
ženského osudu. Vlasy se jí rozprostřely lehce po hlavě jako hedvábný
motýl smrtihlav.
Poloprázdná hospoda, čtvrtá cenová skupina. V koutě u oken malá
kapela: trubka, saxofon, harmonika, bicí. Vlevo vpředu stoly čtvrté
umakartové kategorie, shrnutý ubrus čtvrté kategorie. Vpravo vzadu
kamna musgravky, od nich nahoru trouba, kolem díry učouzený strop.
V prázdném velkém prostoru v popředí tančí pár. Starší žena v květova
ných šatech, mladší mužský v lesklém koženém sáčku. Vlaje mu fald.
Dívá se na svou tanečnici jako práskaný frajer. Tanečnice se nesměle
usmívá, potěšena, snad poctěná, snad zamilovaná, už těžká. Mohla by
to být máma, kterou vyvedl syn, ale není. Celé je to pokleslá hospoda,
zdi trochu rozežrané. Ale saxofonista drží nástroj s fortelem, jako by
vyhrával v nabitém veselém sále. Harmonikář zpívá do toho prázdna.
Prázdno je viditelné.
Střapatec s knírem leží na pytlech cementu. Je v pracovním, na nohou
nízké gumáky. Jednu ruku pod hlavou, druhou na břiše, drží v ní cigare
tu. Odpočívá, rozvalený jako sedlák na Brueghelově obraze. Naskláda
né pytle po levé straně drží, po pravé jsou v nepořádně poházené hroma
dě. Pár jich brzo vyhřezne. Široký dvůr, vzadu náklaďák, nějaké tmavé
haraburdí, pár stromů. To spočívání je těžké, úlevné, snad šťastné.
Chlápek, třicetiletý ouřezek, má blaženě zavřená víčka.
Smetiště odshora dolů, od země po nebe, skládka, hadry, cucky,
papíry, dráty, pomačkané ušpiněné umělé hmoty, kus pletiva, urvaný
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kus kufru, pneumatika, nedohledná změť odpadků života, hromada
teření, tlení, rozpadání, hnití, zvětrávání, změť beze smyslu. Na tu horu
leze chlap ve vatované blůze a v tmavém tralaláku. V rukou nese s ná
mahou starý televizor, krám, křáp, Vysloužilý předmět. Přidává ho na
to pohřebiště, odevzdává ho rzi, erozi a nicotě. Na jiném snímku podob
ný chlap dře jiný televizor do baráku. Cyklus života se odehrává od tele
vizoru k televizoru.
Pokoj: za stolem dva mužští. Mladší, vousatý v brýlích, starší s kšan
dami přes svetr. Hrají karty. Na stole láhev kořalky, sklenice, kastrol,
popelník. Na jedné zdi dvacet vlaječek fotbalových klubů, plakát
s autem. Na druhé Gottova hlava v nadživotní velikosti, vedle ní tkaný
výjev — srnec na kraji lesa. Okno s květovanými záclonami. Před
oknem běží televizor, na obrazovce dvě krásky. Ve vitrínce šálky a tret
ky, na vitrínce nahoře flakónky, serepetičky, dózičky z umělé hmoty.
Na televizoru z plechu vyřezané smrčky, zrcadlo zarámované do vykra
jovaného plechového krejzlíku. Na poličkách, nesených kovovou
konstrukcí gumoví zajíčci, kuřátko, pejsek, láhve, cosi z chlupatého
plyše. Pod vlaječkami stolek, na něm mísa, vařečka, kelímek, něco, snad
pro rybáře, v pytlíku. Vedle stolku houpací kohouti. Interiér naší doby,
zadýchaná pohoda, scéna “v pohodě”, důvěrná výstava kýčů. Na boční
stěně malého stolku obdélník papíru a na něm velkými plakátovými
písmeny AURORA. Gott se usmívá, srnec je krásný, ztuhl a větří.
Babka chromá, rozvrzaná za humny na zahrádce — návštěva přišla
až k ní jak to sluníčko: radostní funkcionáři s volební bedničkou. Jeden
babku právě oslovil, rozmáchlé gesto tenora, srdečný, starostlivý, las
kavý úsměv. Hospodář této země.
On před zrcadlem v černých kalhotách a bílé košili, na ruce hodinky,
knírek a kotlety, frajer malého vzrůstu. Váže si bílou kravatu. Ona sedí
na židli před ním, černovláska, cikánečka, dívá se na ten akt jak na di
vadlo. Místo děje otapetovaná kuchyň, lavór na plynovém sporáku.
Oba mladí. On se začínajícím bříškem, ona pěkná široká, bude tlustá
mamina, zatím je sedmnáctka.
Viděno odzadu: zadek vypoulený do kamery, sáčko, nohy v mírném
podřepu, ruce natažené dopředu — mířící muž. Míří zřejmě revolverem
na terč v dálce, bílý čtverec s černým kolečkem uprostřed. Našponova
né kalhoty, našponovaný chlap. Zřejmě činitel. Za ním v mírném úsluž
ném předklonu vazoun, býčí týl, tupá hlava, záda jak vrata do stodoly.
Dva pijí pivo v šeru hospody. Jeden zdvihl furiantsky ruku, křičí
nebo zpívá jak moravský Slovák s pérečkem, hlavu zvrácenou, oči při
vřené, možná prepíjá galánečku, možná zdraví život a pivo. Vysoké
půllitry s tlačenými kroužky se krásně skelně lesknou. Druhý piják,
tmavá velká hlava, hledí na to extatické gesto, je tmavý jak Othello, hla
va jak socha sotva vyvstává ze tmy, je střízlivý. Všechno jen tak poprá
šené světlem.
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Děje a příběhy, události, dramata a osudy, jeden za druhým: na obra
zovce filharmonie, na gauči nedbale poloopřen ve tmě muž, nataženou
nohu má opřenou o stůl. Dívá se nepřítomně na ženu u stolu, žena se
dívá upřeně na něho. Na stole kytice, krabička cigaret. On v té tmě štíh
lý, ona v zapínací zástěře už doširoka rozvezená. Poslouchá hudbu a
bojí se té jeho tmy. Má chytré tmavé oči, ví, že nemá zbraně, je to její
hořký zápas bez hnutí, s velkou hudbou.
Dusný vlhký chlév, nebezpečná osmnáctiletá krása v tom čpavém
parnu opřená o žlab, kalhoty v holinách, svetřík k tělu, Viktorka, štíhlá,
tmu vlasů do čela, vystřelený černý pohled do objektivu. Jeden svědek
té krásy, ostré jak žihadlo, pes. A dvacet kravských zadků. Zaranžova
né schůze, pijatyky s bateriemi lahví, funusy, dechovky v plenéru, děti
na chodbě před zkouškou. Panoramatická krajina — kamenný kříž
uprostřed, zleva se pasou krávy, zprava shromáždění. Funkcionář čte
projev na té louce, dav mlčí, vpředu ženská v šátku, v ruce dvě nafouklá
jelita pouťových balónků: dvě stáda. Křoví po celé délce snímku, vzadu
předhoří, v mlhách za ním hory.
Portréty, tváře jako rozervané geologie, dvojice v napětí, v neštěstí,
v opotřebované lhostejnosti. Dva chlapi s holuby u stolu. Holub třepe
křídly, křídla jsou jak svatozář. Chlapi se smějí. Vzadu ve tmě za holu
bím jasem žena. Stařena polobezvládná na lůžku, klidné unavené ruce.
Směje se šelmám — před postelí čtyři kočky v dravém, úskočném
šelmím pohybu. Je v tom rozkošnictví té ženy a cosi z její smrti.
Domy, chlévy, kouty kuchyně, dvory, chromí o berli, o holi. Lidé
v kostele, farář v černé komži, v bílé komži, v zahradě, se slepicemi
na zápraží jako svatý František, ve škole napřažený ke čtyřem způsobně
sedícím dětem jako ruka Páně. Svatby, slavnosti s hepeningem papírů
a kelímků rozházených po krajině, igelitů zachycených v křoví. Obézní
zadýchané blaho v kuchyních s bůčkem na plotně a s vikslajvantem
na stole. Ptáci v dlaních, dobytek, kravské hlavy, lidé a psi, příšeří síní.
Hrubá, nikdy nevyslovená tajemství těl naditých v pracovním, zapřená,
smlčená, ničím neprozrazená erotika, autobusy dětí. A samoty, osamě
losti, rezignace, křivý smích do zašlého slepnoucího zrcadla. Znovu
hospody, cesty, těžká soustředění: na knoflíček u košile, těžko se zapí
ná. Stárnutí, knoflíček už je problém, a nebýval.
Bylo čím dál těžší dívat se a nést to.
Skládala se Štreitova čtvrtá podoba. Všechny ty obrazy viděl kdosi
jiný než ti tři předtím. Tohle byl dlouhý Mojšl, co chodí od jara do zimy
a od zimy do jara s pytlem, byl to veselý kůžičkář, co chodí dokolečka
od vsi ke vsi a sbírá věci krvavé, králičí kožky, roztaženou, ztvrdlou
smrt po stodolách. Byl to taky kulhavý poutník, měl čas se dívat.
Byl to někdo, kdo už dávno nebudí pozornost ani zvědavost. Sedá,
taky ve vaťáku a v holinách, na ošoupaných lavicích, na uhláku, na zá
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praží, kde stoupá pára z horkých brambor pro prase. Chodí do rodin, ví
o nemocech a o trápeních. Srostl se vším, přirostl k těm tmám, pachům,
k příběhům.
Chodí tak roky. Je to básník údělu, přetrvávání, nezničitelnosti lidí,
tradic živobytí, skrytých dějin. Chodí mu v nich velebníček v kvadrátku, svítí ze všech koutů doutnavým světlem televize, je tam všude husté
teplo chlévů, bují mu všude trávy a křoví. Je tam plno špatného vkusu,
pivo a kořalka. Jedno vydupané prochozené místo, jedna zbrázděná
krajina, shloučení domů, sunutí lidí. Cosi pomalého, hrozného ve své
setrvačnosti, ignoranci, lhostejnosti. Aleje to také básník krásy, cudné,
zavité, zakuklené v tom hrubém světě, básník úžasu nad nekonečností
těžkých i veselých příběhů, nad povrchem, matností, leskem a drsností
hmot, nad vitalitou toho života.
Není satirik ani apokalyptik. Ukládá mi těmi obrazy úděl a spoluvi
nu, protože si je uložil sám. Napadlo mě, že kdybych na něm rozřízl od
shora dolů tu žlutou eleganci, našel bych mu po těle stigmata, horečky,
vyrážky, jaké na sebe dobrovolně berou léčitelé — extatici milosrden
ství, protože se naučili přebírat je na sebe od posedlým ďáblem, ne
mocných vředy a horkostmi — a vydržet je.
Teprve teď, po dlouhém prohlížení nacházím na těch snímcích to pro
rocké, co mě na tom člověku tak zaskočilo při prvním setkání. Nemá to
z náboženské exaltace. Má to z dlouholeté jemné kultivace talentu a je
to zvláštní jasnozření. Umění vidět záběr jako drama a zdvihat je k me
tafoře, k podobenství. Skoro každá z těch fotografií má sílu symbolu:
matka s dítětem v náručí jako dokonalá biblická krása a za ní bezduchá
architektura ohyzdné vesnické výstavby. Farář jdoucí svahem vzhůru
ke stodole. Ta je pobořená, otvírá proti němu černou tlamu.
V zemi inflace oficiálních symbolů, jejich totální diskreditace a ne
pravosti nabývá obrazného významu každé pravé vidění. Je z něho
slyšet křik po pravdě.
Jindřich Streit se asi skládá z mnoha bytostí a ve všech umí přebývat.
Musel by se sám fotografovat, aby se poznalo, kolik je v nich od ďábla a
kolik od anděla, protože je vidoucí.
Postavil si dům a životní sloh dramaticky komponované krásy, je
obyvatelem i strůjcem toho životního slohu. Jeho práce jsou vznícené a
pracovité poznávání. Jako středověcí rytíři, kteří se krvavili drátěnými
košilemi před výpravou do Svaté země, bere na sebe denně úděl vidění
pravdy a snímání bolesti.
Obsah, září 1987
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Instituce ve filmech Miloše Formana
Jan Uhde, Waterloo, Canada
Miloš Forman (1932) natočil během svého tvůrčího období osm celo
večerních a tři krátké filmy, (1) počítaje v to produkci československou
i americkou; je režisérem proslaveným na dvou kontinentech a ve Spoje
ných státech dokonce jedním z těch nejúspěšnějších. Obdržel kromějiného
i řadu Oskarů — a ty jsou jak známo tvrdou valutou filmového byznysu.
Nadto je třeba vzít v úvahu, že pro cizince byla hollywoodská kariéra vždy
daleko obtížnější, než pro domorodce. Formanova tvorba obepíná dvě
vzdálené polohy režisérského stylu: Na jedné straně jsou to italským
neorealismem a francouzským cinéma vérité inspirované (2) filmy vytvo
řené s minimálními finančními náklady a s důsledně redukovanými technicko-výrazovými prostředky (např. Černý Petr, 1963 a Lásky jedné pla
vovlásky, 1965), na druhé straně nákladné velkofilmy {např. Ragtime,
1981 a Amadeus, 1985). (3)

Forman zdůrazňuje, že jeho tvůrčí záměry nejsou politické. “Nevklá
dám do svých filmů žádné politické úmysly.”(4) Zároveň ale připouští,
že .. podaří-li se mi udělat opravdu poctivý film, nelze jinak než že má
určitý politický a sociální význam, bez ohledu na to, o čem film je.”(5)
Společenskokritický prvek je obsažen téměř ve všech jeho snímcích bez
ohledu na to, byly-li natočeny v Československu nebo na Západě.
Formanův kritický postoj není ideologicky permanentně polarizo
ván: například v československých filmech se režisér obrací proti spe
cificky socialistickým obludnostem, v americké produkci odsuzuje se
stejnou nesmlouvavostí zlořády tamějšího systému. Jeho kritické výpa
dy jsou často namířeny proti jevům univerzálním, které “. . . mají své
protějšky ve všech pokročilých průmyslových společnostech.”(6) Sociálněkritické prvky se objevují nejen ve filmech se současnou témati
kou, (např. Hoří, má panenko, 1967 a One Flew Over Cuckoo’s Nest,
1976), ale i v dílech nominálně historického žánru (Amadeus, Ragtime),
jinak většinou vyhrazenému únikové zábavě.
Do nezávazného žertování a laciné kritiky povrchových společen
ských jevů se Forman pouštěl málokdy.(7) Tématickou a dramatickou
osu jeho filmů nejčastěji tvoří konflikt jednotlivce se společenským
establišmentem a jeho hodnotovým systémem reprezentovaným institucí.(8) V tomto ohledu si dílo tohoto režiséra dodnes udržuje vnitřní
kontinuitu a zachovává i historickou návaznost s jedním z klíčových
tématických okruhů československé Nové filmové vlny 60. let.(9)
Jak známo, filmařům šlo v té době především o kritickou reinterpre
taci oficiální “kolektivistické” ideologie v uměleckém díle. Falešná
harmonie jedinec/společnost byla nahrazována situacemi konfliktními
a zdůrazňovala se priorita individua před společenskými (čti: státně
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mocenskými) zájmy. Přestože tato starost o osud jedince byla společná
řadě filmů onoho období, málokterý režisér se stavěl do role antagonisty instituce (a její organizované formy) s takovou houževnatostí jako
Forman: Například v Schormově filmu Pět holek na krku (1967) se
dospívající hrdinka také dostává do konfliktu s kolektivem, ale je to
skupina jejích kamarádek. V Němcově O slavnosti a hostech (1966) je
zase instituce definována symbolicky.
Instituce nalezneme v převážné většině Formanových snímků, počí
naje “Samoobsluhou n.p.” v Černém Petrovi a konče císařským dvorem
Josefa II. (Amadeus). Ve vyprávěcí struktuře bývá jejich pozice někdy
zastíněna jinými dějovými prvky (např. milostným vztahem Míly a
Anduly v Láskách jedné plavovlásky), jindy mají centrální dramatickou
funkci (Ragtime). Z praktických důvodů se tu omezíme především
na poslední eventualitu, pro niž je k dispozici vhodný ilustrační materiál
zejména ve filmech Černý Petr, Hoří, má panenko, One Flew Over
Cockoo’s Nest a Ragtime. Toto (jakkoliv hrubé) vymezení nám umožní
zachovat i určitou rovnováhu mezi režisérovou československou a ame
rickou tvorbou.
* * *

Konflikt mezi jedincem a institucí byl a je v české kultuře důležitým
diskusním tématem. Charakteristickým příkladem, a pro Formana
snad nejpřiléhavějším, je Haškův Dobrý voják Švejk, dílo v tomto
ohledu archetypální. Forman si je toho vědom, když říká: “Tradicí
české kultury byl vždy humor založený na vážných věcech, jako Dobrý
voják Švejk.” (10) Jinak se ale na Švejka dívá pragmaticky: “Nikdy
jsem Dobrého vojáka Švejka nedočetl, ale to, co jsem prošel, bylo podle
mého dobré.”(11)
Formanovská instituce i její individuální oponenti mají často haškovský charakter: Například armádní velení pošle mladým dívkám na ta
neční zábavu postarší, většinou ženaté záložáky (Lásky jednéplavovlás
ky), což je podle Hamese “... přímo z Haška.. .”(12) Jindy hasiči pořá
dají bál a mezitím jednomu občanu shoří domek (Hoří, má panenko).
Policajti (Ragtime) jsou skrznaskrz proorganizovaní, ale neschopní.
Císařský dvůr (Amadeus) se pokouší vzbudit dojem kulturní rafinova
nosti, ale intelektuální sterilita oficiálního “institučního” umění,
odhalovaná Mozartovým švejkováním, prozrazuje směšnost těchto
snah.(13) Randle P. McMurphy (One Flew Over Cuckoo’s Nést) a jeho
spolupacient, indiánský náčelník Bromden jsou Švejkové (oba dva do
konce simulanti). Podobně řada dalších postav: Trojice vojáků v Lás
kách jedné plavovlásky, hasiči v Hoří, má panenko, osazenstvo ústavu ve
One Flew Over Cuckoo’s Nest a další.
Charakterizace institucí ve Formanových filmech je vesměs negativ
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ní, ovšem intenzita a často i perspektiva kritického pohledu se případ
od případu liší (porovnejme například jen jeho české a americké hasiče).
Tento negativní pohled je zakořeněn jak v režisérově osobní zkušenos
ti,(14) tak i ve zkušenosti českého národa, pro nějž instituce (světská
i církevní) bývala často synonymem útlaku ohrožujícího jeho kulturní
i fyzickou existenci. Režisér se jen málokdy dá svést k simplifikujícímu
anebo melodramatizujícímu pohledu: Jeho instituce nejsou abstrakt
ními mechanismy, ale především sumou realisticky motivovaných a
jednajících jednotlivců, kteří jsou dobře ze skutečnosti odpozorová
ni. (15) Proto i jeho “kolektivní” portréty působí nefalšovanou oprav
dovostí.
Ztvárnění ústředních dramatických postav podléhá týmž principům
formanovského realismu. Jejich životnost a opravdovost je výsledkem
režisérovy neobvyklé pozorovací schopnosti, výběru a manipulace
herců (často jde o neherce). Protagonisté Formanových filmů jsou oby
čejní lidé s mnoha chybami, kteří často ani sami nevědí, jak důležitý
a nebezpečný je konflikt, v jehož víru se ocitli. Tyto postavy jednají
v reálných konfliktních situacích, což přispívá k jejich všeobecné při
tažlivosti a trvající aktuálnosti.
Taková Andula z Lásek jedné plavovlásky evidentně není příkladem
tradicionální ctnosti ani vzorem inteligence nebo velké krásy. McMur
phy z One Flew Over Cuckoo’s Nest by byl pro své chování (zneužití
nezletilé a jiné prohřešky) považován za asociální typ pravděpodobně
ve většině společenských systémů. Některé Mozartovy pubertální pro
vokace (Amadeus) zjevně kontrastují s jeho skladatelskými kvalita
mi. (16) Ani Petr (Černý Petr) nemá naději být vměstnán do úzkého
šuplíku pro pozitivní typy.
Složitost a rozporuplnost Formanových protagonistů se snad nejlé
pe obráží na postavě Coalhouse Walkera Jr. (Ragtime). Tento člověk
je na jedné straně sympatický, inteligentní, výmluvný, fyzicky atraktiv
ní, vkusně oblečený a šarmantní, kromě toho výborný a úspěšný pianis
ta. Bez sebemenší záminky se stává obětí nechutného rasistického žertu
skupiny bigotních hasičů. Jeho snoubenka a matka jeho dítěte umírá
jako oběť institucionálního násilí. Na první pohled tedy “stoprocent
ní kladný hrdina”.
Avšak Coalhouse je zároveň člověkem lehkomyslným (dívku, která
s ním otěhotněla, na dlouhou a pro ni kritickou dobu opustí). Nespra
vedlnost společností na něm spáchanou katastrofálním způsobem
amplifikuje a rozsévá dál, přičemž jeho oběťmi se stávají často lidé stej
ně nevinní, jako byl zprvu on sám. Nelze tu mluvit o nevědomosti: jeho
stanovisko je racionálně uvážené a nezmění se ani po konfrontaci s čer
nošským pastorem Bookerem T. Washingtonem. Coalhouse řídí svůj
boj proti institucionalizovanému útlaku, za svobodu své rasy i svobodu
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individuální maximou účel světí prostředky, a tudíž a priori neguje
všechno, čeho si přeje dosáhnout.
Forman točil některé filmy podle původních scénářů,(17) zatímco
jiné vznikly na základě literárních předloh. Za této situace může pocho
pitelně vyvstat otázka, zdali charakter určitých strukturálních prvků
těchto adaptací (například postava Coalhouse) máme připsat na konto
režisérovi či tvůrci literární předlohy, respektive dalším — v tomto
případě Heinrichu von Kleistovi, autoru proslulé novely Michael
Kohlhaas (1808), z níž Doktorow čerpal, nebo stejnojmenné německé
legendě z 16. století,(18) odkud zase čerpal von Kleist.
Tuto otázku nutno posuzovat především s ohledem na neopakovatel
nou individualitu každého tvůrčího aktu. Skutečný umělec — tedy i
filmový režisér — nekopíruje, ale vytváří svůj vlastní svět z řady impul
sů, jimiž může být jak nezpracovaná, “volně ležící” realita, tak i skuteč
nost již umělecky modifikovaná, (spisovateli, dramatiky, režiséry
etc.).(19) Pečlivější srovnání důležitých stavebních prvků literárních
a jiných předloh s jejich filmovým ztvárněním odhalí signifikantní
strukturální změny, které toto stanovisko potvrzují. Jak poznamenává
George Bluestone ve své knize o firnových adaptacích, “. . . filmař
přistupuje k románu jako k surovině a nakonec vytváří svou vlastní je
dinečnou strukturu”.(20) Režisérova osobnost se projevuje ovšem již
při výběru předlohy samotné.
Co se týká palety institučních forem, lze u Formana hovořit o pes
trosti: předvádí divákovi policii a justici (Ragtime), vojáky a velkou to
várnu (Lásky jedné plavovlásky), malou samoobsluhu (Černý Petr),
královský dvůr i průměrnou rodinu. Někdy se tatáž instituce objevuje
ve více filmech (ústav pro choromyslné ve filmu One Flew Over Cockoo’s
Nest a v Amadeovi, rodiče v Černém Petrovi, Láskách jedné plavovlásky
a Taking Off). Prominentní místo režisér věnuje organizaci dobrovol
ných hasičů, v hierarchii společenských zájmů většinou opomíjené (Ho
ří, má panenko, Ragtime).
Často se opakujícím tématem je ve Formanových filmech rodina.
Zaujímá klíčovou pozici v dějové a ideové struktuře v Černém Petrovi,
Láskách jedné plavovlásky, Ragtime a Taking Off (1971), a objevuje
se také na pozadí děje v Hoří, má panenko, Amadeovi a dalších dílech.
Autor ji většinou charakterizuje jako rigidní, konzervativní jednot
ku: často ji konfrontuje s nezkušeným (nicméně mu sympatičtějším)
idealismem dorůstající generace — např. Petr versus jeho otec, (Černý
Petr), Andula versus Vašitovi (Lásky jedné plavovlásky). V jeho česko
slovenských filmech hraje v rodinných vztazích důležitou úlohu i poli
tické pozadí. Rodiče bývají opatrničtí konformisté, snaží se to s reži
mem nějak “zašolíchat”. Tyto negativní rodičovské vlastnosti jsou in
nuce demonstrovány a satirizovány v mistrné scéně postelového dialogu
Vašitových, který Andula částečně vyposlechne.
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Esenci rodinného života v Ragtime představují společné obědy, sku
tečné obřady, které jsou pro Otce symbolem stability a soudržnosti, jed
ním slovem řádu. Tento řád je v klíčových momentech pravidelně naru
šován otřesy pronikajícími do jeho patricijského domu zvnějšku (nález
dítěte, opakované návštěvy Coalhouse Walkera Jr., tajuplné nepřítom
nosti Mladšího bratra etc.) Každý z těchto incidentů jakoby přestřihl
několik vláken, z nichž jsou rodinné vztahy utkány. Autorita otce,
na počátku zdánlivě neotřesitelná, pomalu eroduje. Zároveň se zeslabu
jí emocionální pouta mezi ním a Matkou.
Otec jakoby cítil, že všechny tyto invaze jsou něčím víc, než přerušo
váním rytmu rodinného stolování, ale nemůže se jim ubránit. Je i s Mat
kou chtě nechtě vtahován do víru událostí, od nichž si oba přáli být
izolováni. Vnější konflikt se transformuje ve vnitřní krizi: Matka s dět
mi nakonec odjíždí s filmovým režisérem Tatehem. Na rozdíl od dřívěj
ších děl, v nichž je rodina ukázána jako nepřipravená řešit generační
a občansko-morální problémy, je v Ragtimu podtržena celková krize
tradiční rodinné struktury.
Policie hraje důležitou roli především v Ragtimu. Je uvedena do divá
kova zorného pole hned v prvních minutách děje (nález černého ne
mluvněte v zahradě Otcova domu), pak ve scénách vážících se k inci
dentu Coalhouse s dobrovolnými hasiči. Při opulentním banketu pro
“kormidelníky společnosti,” kdy dojde ke střetnutí mezi žárlivostí
rozzuřeným excentrickým miliardářem Harrym K. Thawem a libertin
ským architektem Stanfordem Whitem,(21) Thaw vyhrožuje Whiteovi
“policií”. Dotyčný jen blahosklonně pokyne směrem k místu, kde sedí
sám komisař Reinharder Waldo. Později, když se Coalhousova snou
benka Rachel pokouší osobně intervenovat u “pana prezidenta”,(22)
přijde o život následkem policejní brutality (je de facto ubita obušky).
Forman vypodobňuje tuto instituci vysoce kriticky: divák vidí zejména
její sociální a rasovou předpojatost a snahu vyhovět zájmům establiš
mentu.
Policie se dostává do ohniska děje během dramatických událostí oko
lo teroristické činnosti Coalhouse a jeho druhů. Forman tu opět inten
zívně satirizuje — poukazuje zejména na případy jako neschopnost
v akci (scéna nezdařeného útoku na okupovanou Morganovu knihov
nu) a bezohledné jednání vůči nezúčastněným občanům (invaze do bytu
staršího páru naproti knihovně). Rozhodujícím okamžikem je rozhod
nutí policejního komisaře Walda zavraždit kulkou ze zálohy vzdávající
ho se Coalhouse. Waldo si uvědomuje, že soudní proces a publicita
s ním spojená by mohla nakonec posloužit černochům v jejich snahách
o sociální a rasovou rovnoprávnost a oslabit tak pozici mocenské elity
ve státě.
Tento komisařův čin klade do příkrého kontrastu myšlenkové vyzně
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ní Formanova Ragtimů vzhledem k Doktorowově románové předloze
a von Kleistově novele, která byla americkému spisovateli inspirací
pro epizody týkající se Coalhouse.(23) Ve filmu se policie, oficiálně
strážce pořádku, zmíněným aktem “institucionálního terorismu” sama
dává cestou zločinu. Na rozdíl od von Kleistova Kohlhaase tu ke znovu
nastolení řádu a spravedlnosti nedojde. Zatímco Doktorow ponechává
Coalhousovu smrt záměrně nevyjasněnu, a tak otevírá cestu různým
interpretacím,(24) film nenechává nikoho na pochybách. Režisér bere
v potaz základní funkci policie jako instituce. Tato scéna je jedním
z nejpronikavějších společenskokritických momentů ve Formanově
díle. Je pozoruhodná i z hlediska dramatického, neboť tam dochází
k vystřídání satirické perspektivy pohledem tragickým.
V portrétu instituce spravedlnosti (Ragtime) Forman rovněž nešetří
satirickými šlehy. Konflikt mezi Thawem a Whitem je podán elipticky,
teleskopován do několika krátkých, výmluvných epizod. Proces proti
Thawovi, jenž libertinského architekta nakonec zavraždí, je vyobrazen
jako šťavnatý společenský skandál rozdmychávaný bulvárním tiskem,
především ale jako velký justiční podvod, jehož aktéry jsou úplatní
advokáti a křivopřísežní svědci, koupení falešnými sliby. Frašku uzaví
rá ironické postscriptum: Dvéře ústavu pro choromyslné, kam byl
Thaw soudním rozhodnutím poslán, se otevírají, a on vyjíždí na svobo
du v otevřeném automobilu s partou rozveselených kumpánů. Oportunistická starletka Evelyn Nesbitová, která se za příslib miliónu dolarů
dopustila křivopřísežného svědectví, se musí nakonec spokojit jen se
zlomkem původní odměny (není totiž dost opatrná a nechá se ještě před
rozvodem překvapit nahá se svým milencem). Justice je tedy ukázána
jako instituce zkorumpovaná.
Jak již bylo řečeno, Forman si vybral organizaci dobrovolných hasičů
jako filmového antagonistu dvakrát (Hoří, má panenko a Ragtime).
N obou případech ji staví do silně ironizujícího světla. (Divákovi, který
je obeznámen s oběma filmy, se tu naskytuje zajímavá možnost srovná
ní.) Neobvyklá pozornost věnovaná hasičům zřejmě není dílem náhody.
Na rozdíl od Doktorowovy románové předlohy, filmová interpretace
tohoto dějového prvku dokládá, že se jej Forman nejenom chopil
s entuziasmem, ale že jej oproti románu v mnoha ohledech upravil a
obohatil. To ilustruje i řada vizuálních detailů (například charakteri
zuje hasičského šéfa Conklina).
Dobrovolní hasiči nemají onu oficiální moc, kterou mají jiné orga
nizace (např. policie nebo armáda). Jejich pravomoc je striktně vymeze
na a omezena. Vědomí této limitace vytváří u některých z nich komplex
méněcennosti, který se snaží kompenzovat drobnými šikanami, zdůraz
ňováním viditelných epitet své funkce, (např. uniformy, odznaků etc.),
popřípadě někdejších, dlouho již neexistujících aspektů “stavovské”
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prestiže. To je pochopitelně jedinečná inspirace pro každého satirika,
jehož bezpochyby přitahuje i aspekt dobrovolnosti, záliba určitých
lidí obléci si uniformu a vzít do rukou, alespoň na chvíli, otěže manipu
lace.
Forman ostatně není jediný, který na tento paradox poukázal: Napří
klad už ve Velké iluzi (1937) přivedl Jean Renoir na scénu skupinu tatíků, kteří si rádi hrají na vojáky, a nahrazují, zejména v extrémních situa
cích, svou neschopnost zvýšenou horlivostí.(25) Podobnou, ale mno
hem vážnější situaci podrobil diskusi Jan Němec ve svém krátkometrážním snímku Sousto (1959)(26) a západoněmecký režisér Peter Fleisch
man ve filmu Lovecké scény z Dolních Bavor. (27)
Formanovi ovšem nešlo o hasiče jako takové, ale o metaforu. Někteří
diváci a kritici si tohle neuvědomili (anebo to zase moc dobře pochopili)
a považovali jeho portrét hasičského sboru (popř. jiných institucí)
za cechovní, či dokonce osobní urážku.(28) Hasiči ve filmu Hoří, má
panenko jsou spíše paralelou jiných institucí — vlády, strany etc. Jsou
v konfliktu prakticky s celou společností, kterou se pokoušejí vést, bavit
i odměňovat. (Bál, volba královny krásy, odměna zasloužilého předse
dy.) Potýkají se přitom nejen s vlastní neschopností, ale i s demoralizo
vanou společností (na tom mají sami lví podíl), v níž se s bezohlednou
sobeckostí prosazují individuální zájmy (protekcionářství, rozkradená
tombola.)
Hasiči mají občany především chránit před požáry. Oheň ve vesnici je
ale zastihne naprosto nepřipraveny. Nakonec jsou to lidé sami, kteří
musejí hasit, bojovat s rozzuřeným živlem prakticky holýma rukama
majíce k dispozici jen kbelíky a lavóry, a tak malý domek brzy lehne
popelem. Tato situace je ve filmu satirizována s notnou dávkou hořkos
ti. Příběh hasičů, bálu a domu v plamenech měl pro české publikum
hned dvojí kouzlo: jeho kriticko-symbolický význam byl podepřen
životní a občanskou praxí socialistického člověka. Formanovi se touto
metaforou o hasičích podařilo postihnout kořeny morální korupce ve
státě vedeném zkorumpovanou mocí.
Hasiči v Ragtimu se snaží, podobně jako v Hoří má panenko, zdůraz
nit svou důležitost, a kromě toho i zabít nudu při čekání na požáry
nějakým obveselením. Náhoda jim k tomu doručí vhodnou oběť—čer
ného spoluobčana, kterému se rozhodnou vyvést jakousi rasistickou
verzi kanadského žertíku. Přestože jejich původní záměr nepřesahuje
rovinu ponižující vulgárnosti, dají svým činem do pohybu smrtonosnou
lavinu destrukce, jejímž skutečným motorem je po staletí hromaděný
rasový útlak. Hasiči v Ragtime jsou především katalyzátorem, ale hrají
i úlohu symbolickou: reprezentují tupou bigotnost a rasovou nesná
šenlivost, která jinde ve společnosti existuje v diskrétnějších formách.
Státní ústav pro duševně choré (One Flew Over Cuckoo’s Nest) je
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poměrně neobvyklou volbou prostředí. Režisér tu smysluplně spojuje
otupující a bezútěšnou situaci mentálně nemocných s omezením zá
kladních osobních svobod vězně. O životě uvnitř těchto ústavů je na ve
řejnosti známo poměrně málo: toho si všiml například i vynikající
americký dokumentarista Frederick Wiseman a věnoval tomuto
prostředí jednu ze svých brilantních studií amerických institucí, The
Titicut Follies (1967), která podobně jako mnohé Formanovy filmy
vyprovokovala řadu kontroverzí.(29)
Psychiatrická klinika je jedním z nejzdařilejších Formanových insti
tučních portrétů. Chod každodenních událostí tam vyvolává zdání
demokratického uspořádání. Osazenstvo ústavu žije sice v konfinaci,
nicméně je pravidelně upozorňováno, že pobyt je v podstatě dobrovol
ný. To je ovšem jen rafinovaná forma brainwashingu. Pacienti jsou totiž
zároveň přesvědčováni, že by na svobodě žít nebyli schopni a že tedy
klinika je jediným logickým východiskem —jakousi “svobodně pozna
nou nutností’’. Podobným způsobem postupuje vedení instituce i v řadě
jiných případů, například při určování léčebných procedur a různých
omezení osobních svobod. Demokratické ceremonie (včetně diskusí a
hlasování) poskytují pacientům zdání, že se aktivně podílejí na rozho
dování o svém životě a provozu ústavu. Ve skutečnosti jde o podvod,
což si většina z nich neuvědomuje.
Katalyzátorem se stává nově příchozí Randle P. McMurphy, člověk
asociální se sklony k anarchii, zato ale inteligentní a schopný kritického
úsudku. Na rozdíl od ostatních pacientů pochopí, jak se věci mají, a zá
hy strhne demokratický nátěr z poměrů spíše totalitních. Přitom se
dostává do nebezpečného konfliktu s vrchní sestrou Ratched, která
ústavní systém reprezentuje a která je také jedním z vykonavatelů jeho
praktik. Za tento pokus o vzpouru platí McMurphy nejvyšší cenu. For
manovi se v této adaptaci(30) podařilo výstižně skrutinizovat principy
subtilní, nominálně demokratické manipulace člověka. Poukázal
přitom i na hranice, za nimiž tento systém operuje s brutalitou Gulagu.
Podle Hamese to je “... útok na všechny systémy, které potlačují svobo
du a individualitu . . .”(31) Režisér tu nesporně využil svých bohatých
zkušeností se dvěma různorodými politickými strukturami a jejich
represivními institučními mechanismy.
Spor jedince s institucí je ve One Flew Over Cuckoo’s Nest zobrazen
jako střetnutí individualit (McMurphy versus Ratched), což bylo tehdy
u Formana poměrně neobvyklé.(32) Zároveň se tu objevuje i silná tra
gická nota, v jeho raném díle jen latentní, avšak rozvinutá ve filmech
následujících (např. Ragtime, Hair). McMurphy nemůže jednat jinak,
než jak jedná: jeho zápas je soubojem vnitřně svobodného, nezkrotného
individua se samotnou podstatou manipulativního a zotročujícího
systému. Kompromis je vyloučen. Toto střetnutí se pro hrdinu stává
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osudným. Jeho odkaz ovšem, Formanovi tak blízká romantickohumanistická idea revolty a volnosti, s ním neodchází. Je pozvednuta
indiánským náčelníkem Bromdenem, který v metaforicky koncipova
ném finále proráží mříže kliniky a prchá na svobodu.

* * *
Porovnáme-li dílčí výsledky našeho zkoumání otázky společenské
instituce ve Formanově díle, konstatujeme, že režisérův postoj vůči ní
je konzistentně kritický. Instituce přitom není chápána izolovaně, ale
jako součást systému, který je tu skutečným adresátem. Vidíme také, že
intenzita tohoto pohledu vykazuje v kontextu filmařova tvůrčího vývo
je vzestupnou tendenci. V raném tvůrčím údobí jasně dominuje satiric
ká perspektiva, odlehčená notnou dávkou úsměvného, osvobozujícího
humoru. Vztah obou složek se zvolna mění: ironický aspekt nabývá
ostrosti, prohlubuje se a okruh jeho působnosti se rozšiřuje na převáž
nou většinu společenských složek.
Například ve svých prvních filmech (Konkurs, Černý Petr, Lásky
jedné plavovlásky) je Forman k nedostatkům svých hrdinů benevolent
nější, než v pozdějším Hoří, má panenko. Toto dílo je mnohými považo
váno za mezník ve vývoji jeho kritického pohledu. Jak poznamenává
Josef Škvorecký: “Do té doby by nikdo Formana za společenského
kritika nepovažoval.”(33) Podle Hamese byl film Hoří, má panenko “...
mnohem radikálnější (než filmy předešlé, pozn. aut.) svou formou
sociální kritiky v alegorické rovině”.(34) Nakonec se objevuje i dimenze
vážná a tragická, která satirický pohled doplňuje — a v posledním
období Formanovy tvorby mnohdy dominuje. Přesídlení do USA
Formanův společensko-kritický postoj neoslabilo, naopak: některé
tam natočené filmy, zejména One Flew Over Cuckoo’s Nest, Hair a Rag
time jsou dokladem jeho celkového prohloubení. “Od té doby co
Forman pracuje ve Spojených státech,” říká Pascal Bonitzer, “existuje
v jeho díle velká tématická logika, je to vpravdě dílo disidenta.”(35)
Účinnost satirikova kritického záměru dokládá mimo jiné i reakce
na jeho dílo. Antonín J. Liehm ve svém erudovaném článku o filmu
Hoří, má panenko již před dvaceti lety přirovnal Formana s neskrýva
nou sympatií ke Gogolovi.(36) Ovšem ozvaly se i jiné hlasy, vyčítající
režisérovi
. . neskrývané pohrdání, které vrhá všechny účastníky
do lidského bahna . . .”(37) Říká Hames: “Hoří, má panenko zhnusil
kritiky ve Spojených státech, SSSR a západním Německu — když
pomlčíme o Carlu Pontim, který zastavil jeho financování. To, co se
jim všem nelíbilo, byl pesimistický a krutý obraz lidských vztahů.”(38)
Traduje se, že prezident republiky Antonín Novotný prý po zhlédnutí
tohoto snímku “lezl po stropě”.(39) Zajímavé jsou i protiformanovské
výpady v souvislosti s filmem Taking Off.(40) Další příklady uvádí sám
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Forman.(41) Pozoruhodná je názorová shoda negativních kritik z kapi
talistických a socialistických břehů vůči režisérovu vyobrazení společ
nosti. Byli zhnuseni
. podivudně podobným způsobem . .
jak
ironicky poznamenává Škvorecký.(42) Ani současná díla, zejména
Ragtime, nejsou ušetřena odsuzujících nálepek jako
.mrazivé,
"..
nepovznášející . . .”,(43) "...etuda v liberální svědomitosti . . .”,(44)
. . smutné liberální poselství . . .”(45) etc. Tyto reakce dokládají
hloubku kritického pohledu režiséra, který se i dnes bez velkých obtíží
dokáže strefit do černého.
Poznámky:
(1) Formanův debut. Konkurs (1963) je středometrážní. Byl uveden spolu s jeho
dalším středometrážním snímkem Kdyby ty muziky nebyly, ve společném celo
večerním programu.
(2) Hames nazývá tyto dva styly “nejzřetelnějšími předchůdci Formanova díla.”
Peter Hames, The Czechoslovak New Wave (Berkeley, Los Angeles, London:
University of California Press, 1985), s. 119. (Překlad J.U.)
(3) Tato stylová polarizace reflektuje některé důležité rozdíly mezi Formano
vými “československými” a “americkými” filmy.
(4) Antonín J. Liehm, The Miloš Forman Stories (White Plains, N.Y.: Inter
national Arts and Sciences Press, 1975), s. 147. (Překlad autora.)
(5) Liehm, tamtéž.
(6) Hames, s. 125.
(7) Nebudeme nadsazovat, když řekneme, že velká většina českých filmových
veseloher posledních desetiletí patří do této kategorie.
(8) Společenská instituce je “... významný a přetrvávající kulturní element jako
praktika, vztah nebo organizace, který se zaměřuje na určité fundamentální
problémy sociálního života.” Encyclopaedia Britannica, vol. V. (Chicago:
Benton, 1983), s. 371. (Překlad autora.)
(9) Vztahem jedince a společnosti se tehdy zabývala řada filmařů, včetně Jana
Němce, Evalda Schorma, Jiřího Menzela a dalších.
(10) Miloš Forman, v interview s Josephem Gelmisem, The Film Director as
Superstar (New York: Doubleday, 1970), s. 133. (Překlad autora.)
(11) Liehm, s. 148. (Překlad autora.)
(12) Hames, s. 134. (Překlad autora.)
(13) Vztah Mozart-Salieri lze také číst jako spor mezi “.. . oficiálním, pompéz
ním, standartním, dvorním uměním spojeným s mocí, a objevením se jedinečné
ho, téměř “nečistého”, umění, směsi vznešenosti a triviality . .. jehož nositelem
byl Mozart.” Serge Toubiana, “Le regard du sourd,” Cahiers du cinéma,
No. 365, listopad 1984, s. 6-7. (Překlad autora.)
(14) Viz Škvorecký, s. 67-68.
(15) Podle Formanova vyjádření byl film Hoři, má panenko inspirován náhod
nou návštěvou venkovského hasičského bálu. Liehm, s. 82.
(16) Nicméně, tato stránka Mozartovy povahy zhruba odpovídá historickému
faktu. “. . . Mozarta . . . těšilo podepisovat některé své dopisy jako Hanswurst
nebo Kašpárek . . . Tato postava perfektně odpovídala jeho zálibě v aristofan
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ském žertu, skatologii, burlesce a převleku.” Michel-Francois Demet, “Hanswurst, Kasperl et Mozart,” Les marionettes, Paul Fournel, red. (Paris: Bordas,
1982), s. 31. (Překlad autora.)
(17) Režisér používal původních scénářů zejména v československých filmech,
zatímco většina děl natočených v Americe počínaje filmem One Flew Over
Cuckoo’s Nest jsou adaptacemi literárních nebo dramatických předloh.
(18) Legenda staví na skutečné události z období Reformace. Viz Gero von
Wilpert (red.), Lexikon der Weltliteratur, díl II (Stuttgart: Kröner Verlag, 2.
vyd., 1980), s. 770-771.
(19) Jak dokládá filmový teoretik Béla Balász: “Jestliže však umělec je opravdo
vý umělec a ne břídil, pak dramatik dramatizující román nebo scénárista adap
tující hru může použít existující umělecké dílo pouze jako surovinu, nahlížet je
ze svého specifického zorného úhlu jako by to byla nezpracovaná realita a
nevšímat si formy tomuto materiálu již dané.” Béla Balász, Theory of the Film
(New York: Dover Publications, 1970) s. 263. (Překlad autora.)
(20) George Bluestone, Novels into Film (Berkeley a Los Angeles: Univ. of
California Press, 1966), s. IX. (Překlad autora.)
(21) Jde o historické osobnosti. Jejich vztah je částečně podložen skutečnými
událostmi. Totéž platí o řadě dalších situací v Ragtimů.
(22) Ve skutečnosti jde o viceprezidenta Spojených států, čehož si hrdinka ve své
naivitě není vědoma.
(23) Ve von Kleistově novele je Kohlhass sice zajat a popraven (lámán kolem),
avšak předtím soud též vyhoví jeho spravedlivým požadavkům, uznávaje tak
jejich platnost. Jeho koně jsou vykrmeny a očištěny a brutální vrchnost je po
trestána za bezpráví, které na něm spáchala. Zákon a řád je tudíž znovu nasto
len.
(24) Románový Coalhouse je sice policií zastřelen, ale vysvětlit lze tento čin ně
kolika způsoby. Viz E. L. Doktorow, Ragtime, (New York: Random House,
1975), s. 255.
(25) Velitel zajateckého tábora von Rauffenstein v jedné scéně ironicky pozna
menal: “Moji muži nejsou mladí, ale baví je to hrát si na vojáky.” Jean Renoir,
“La grande illusion,” Cahiers du cinéma, No. 44, 1964, s. 24. (Překlad autora.)
(26) Němcova diplomová práce na FAMU.
(27) Jagdszenen aus Niederbayern, 1968, adaptace dramatu Martina Sperra.
(28) Miloš Forman et al., Taking Off (New York: New American Library, 1971),
s. 12.
(29) Viz Richard M. Barsam, Nonfiction Film: A Critical History (New York:
Dutton, 1973), s. 273-275.
(30) Film je natočen podle stejnojmenného románu Keňa Keseye.
(31) Hames, s. 143. (Překlad autora.)
(32) V některých jeho snímcích neexistuje ani individuální hrdina v pravém
smyslu slova (např. Hoří, má panenko a Taking Off).
(33) Josef Škvorecky, All the Bright Young Men and Women: A Personal History
of the Czech Cinema (Toronto: Peter Martin Associates, 1971), s. 85. (Překlad
autora.)
(34) Hames, s. 135-136. (Překlad autora.)
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(35) Pascal Bonitzer, “Une épopée de la dissidence,” Cahiers du cinema, No.
331, Leden 1982, s. 44. (Překlad autora.)
(36) Antonín J. Liehm, “Konečně Gogol,” Film a doba, roč. XIII, listopad
1967, s. 591-594.
(37) Michel Ciment, Positif, č. 92, Paříž, únor 1968, citováno z Film a doba, roč.
XIV, listopad 1968, s. 568.
(38) Hames, s. 140. (Překlad autora.)
(39) Škvorecký, s. 88.
(40) Tamtéž, s. 87.
(41) Forman et al., Taking Off, s. 14.
(42) Škvorecký, tamtéž, s. 87. (Překlad autora.)
(43) Sheila Benson, Los Angeles Times, 15. listopad 1981, Calendar, s. 29.
(Překlad autora.)
(44) David Denby, New York, 30. listopadu 1981, s. 63. (Překlad autora.)
(45) John Coleman, New Statesman, 19. února 1982, s. 29. (Překlad autora.)

Kritické marginálie
Zpráva o Obsahu
Počet samizdatových časopisov
v Čechách by šiel do desiatok, ak by sa
mali zaratúvať aj také periodiká, ktoré
vychádzajú nepravidelne alebo vznika
jú a zanikajú s prvým číslom. Tých sku
točne serióznych, pravidelných a dosta
točne známych je len niekoľko (Kritic
ký sborník. Obsah, Vokno, Střední
Evropa, Revolver Revue, Jednou nohou,
Pražské komunikace, Informace o
církvi, Informace o Charte). Hádam
najvyhľadávanejším z nich je Obsah,
časopis, ktorého autori patrili v 60-tych
rokov k oficiálnej spisovateľskej elite a
po 68-om majú zákaz publikovať.
Vznikol niekedy okolo roku 1980 a
odvtedy vychádza raz do mesiaca s vý
nimkou letných prázdnin. Ešte done
dávna sa číslo robilo tak, že každý zo
stabilných členov skupiny priniesol svoj
príspevok aj s príslušným počtom kópií
a jednotlivé články, eseje, poviedky či
básne sa poskladali v dohodnutom po
radí. Redakcia neexistovala, texty sa
neupravovali, každý ručil sám za seba,

prípadne za “hosťa”, ktorého príspe
vok priniesol namiesto svojho. Jediná
povinnosť člena “redakcie” bola každý
mesiac napísať príspevok. Tieto jedno
duché pravidlá si vynútila doba, pozor
nosť Štátnej bezpečnosti a povaha
autorov, ktorí sú predovšetkým spiso
vatelia, to jest ľudia málo praktickí a
s vrodenou nechuťou k organizačnej
práci. V poslednej dobe však, zdá sa,
dostal Obsah novú podobu, má jednot
nú úpravu, zjavili sa rubriky a pribudlo
prispievateľov, niektorí píšuci len pod
značkou.
Celkový počet “výtlačkov” Obsahu
je ťažko odhadnúť, rádove sa sotva dá
počítať na stovky, ale v Prahe sa jed
notlivé články obľúbených autorov roz
pisujú na ďalšie a ďalšie kópie a naprí
klad Vaculíkove fejtóny majú veľkú
popularitu. Okrem toho, väčšinu člán
kov preberajú české a slovenské časopi
sy v exile, ktoré vychádzajú v pomerne
veľkých nákladoch a časť z nich putuje
naspäť do Československa, takže touto
okľukou sa záber Obsahu podstatne
rozširuje.
Autorská základňa nemá presne sta-
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noveny počet členov, ale jej približné
obsadenie a oblasť literárnej činnostije
asi takéto:
Zdeněk Urbánek (próza, preklad),
Ivan Klíma (próza, esej), Petr Kabeš
(poézia), Karel Pecka (próza), Eda Kriseová (próza), Jan Trefulka (próza,
publicistika), Milan Uhde (dráma, esej,
literárna kritika), Milan Jungman (li
terárna kritika), Sergej Machonin (pró
za, divadelná a literárna kritika), Mi
lan Šimečka (publicistika, politológia),
Iva Kotrlá (próza, poézia, literárna kri
tika), Zdeněk Rotrekl (poézia), Lenka
Procházková (próza, interview), Miro
slav Červenka (poézia, teória literatú
ry, kritika), Václav Havel (dráma, esej),
Ludvík Vaculík (próza, fejtón), Miro
slav Kusý (filozofia, publicistika).
Kto si pamätá šesťdesiate roky, a
sledoval vtedajšie literárne dianie,
väčšinu mien iste pozná.
Toľko stručná zpráva. Obsah je bez
pochyby najvýznamnejší samizdatový
časopis a pre svoju mimoriadne vysokú
literárnu a myšlienkovú úroveň bude
ešte predmetom mnohých analýz. Má
výrazný podiel na tom, že dnešná česká
neoficiálna literatúra predstavuje silný
prúd nezávislého myslenia a tvorby.
Z časopisu K-APR 1987

I v absurdním světě má naděje
své místo
Václav Havel a Karel Hvížďala:
Dálkový výslech, Edice Expedice,
sv. 233, Rozmluvy, Londýn 1986
Kdybych byl šéfem nakladatelské
ho podniku, nezaváhal bych ani na
moment a vydal bych další svazek
pamětí rodiny Havlů v nákladu —
řekněme — 100 000 výtisků; jsme
konec konců přece jen malý národ.
Nakladatelství ovšem nemám ani
neřídím, alespoň tedy zaznamenávám
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úspěch u konkurence: Edice Rozmlu
vy přetiskla z pražské samizdatové
Edice Expedice Dálkový výslech, ob
sáhlý rozhovor Václava Havla s Kar
lem Hvížďalou. Vznikla tak — nač být
zbytečně zdrženlivý —jedna z nejlep
ších českých knížek posledních let.
Kniha, nad kterou člověk s úžasem
vydechne a nemá, co by dodal. Pozdě
ji třeba přijdou kritické výhrady a hni
dy, ale to podstatné už se nezmění:
pravda přítomné chvíle byla vyslove
na. Od let tzv. krizových, kdy si knihy
jaksi vybírají mne, místo abych si já
vybíral knihy — to, že se mi ta či ona
kniha dostane do ruky, je vždycky do
jisté míry náhoda, systematické sledo
vání určité oblasti je více méně nemož
né — na mne podobným dojmem
zapůsobil nejprve Mirákl J. Škvoreckého, později Krize eschatologie ne
osobnosti V. Bělehradského, Český
snář Ludvíka Vaculíka a nyníDálkový
výslech.
V tomto případě zvlášť blaží, že
knížka vznikla spoluprací domácích
sil s exilovými. Exilový novinář střed
ní generace Karel Hvižďala rázně zat
nul tipec všem nedávným pochybova
čům (autor těchto řádků kajícně při
znává podíl na tomto chóru), kteří si
kladli otázku, co si vlastně hodlá
na Západě počít, a dokázal, že jeho
velkorysý projekt českých rozhovorů
může být událostí.
Už nedávné Hvížďalovo interview
s Václavem Bělohradským Myslet ze
leň světa (mj. také v Edici Expedice)
vzbudilo zasloužený ohlas. Téměř 230
stránek rozhovoru s Václavem Hav
lem se hodnotou výpovědi přinejmen
ším vyrovná proslulému interview A.
J. Liehma s J. Voskovcem (vyšlo v 70.
letech jako zvláštní číslo Listů).
Rozhovor H + H je volně rozčleněn
do 5 partií. První je jakýmsi nezáměrným navázáním na paměti Havlova

otce, známého pražského stavitele.
Opět se ukazuje, jak nenahraditelná
je, zejména v této pozdní době, paměť
“v první osobě”, ona neredukovatelná osobní zkušenost kronikáře, auto
ra memoárů. Paměť dvou generací
jedné rodiny vypovídá o uplynulém
čase víc než sada učebnic dějepisu.
Václav Havel hovoří prostými slovy
o svém rodinném a rodovém zázemí,
o svém dětství a raném mládí nadané
ho člověka, který prochází padesátý
mi léty s břemenem velkoburžoazního
původu. Havel dávno ví, že ono břímě
bylo i předností. Rodinné známosti
mu přirozeně otevíraly cestu k mnoha
zajímavým osobnostem kulturního
života a umožnily mu tak už velmi
záhy zvláštní zážitek mimoběžnosti
všeho oficiálního, veřejného, převáž
ně jalového a lživého — s nespornou
kvalitou, potlačenou sice, ale nezniče
nou, existující kdesi na okraji veřejné
ho zájmu a spíše ještě v soukromí se
stálým přízrakem zakázanosti v poza
dí. Havel shledává v duchovní situaci
padesátých let a v situaci přítomné
určité významné paralely, jež krouží
právě kolem onoho zážitku mimoběž
nosti: stejný zážitek dvojí kultury,
stejný poznatek nesamozřejmosti kul
tury a nutného hledání skutečných
hodnot uprostřed pozlátka úspěchu a
přizpůsobení se dobovým normám a
požadavkům.
Havel sám sebe zařazuje mezi nej
mladší vrstvu druhé kultury padesá
tých let. Ještě lidé o generaci mladší,
autor těchto řádků mezi ně patří, pro
žívali své mládí, to jest první polovinu
60 let, jako permanentní vyhledávání
a nalézání utajených, potlačených, ale
stále ještě existujících a tedy dosaži
telných hodnot. Onen rys kulturního
prospektorství, ona všeobecně pří
tomná naděje na duchovní zbohatnu
tí, to je dodnes zkušenost, na niž

generace dnešních čtyřicátníků s nos
talgií vzpomíná.
Mnohé se zdá nasvědčovat tomu, že
dnes je situace mnohem horší. Žijících
pamětníků dob relativně normálních
je mnohem méně a stýkat se s nimi je
mnohem riskantnější než v padesá
tých letech. Devastace knihoven a ji
ných zdrojů informací proběhla v ne
dávné době v míře s padesátými lety
nesrovnatelné. A přece se zdá, že se
historie opakuje. Mladí lidé nacházejí
vlastní zdroje autentické kultury a do
nedávna hrozivě reálná představa
naprosté státní kontroly občana, nej
lépe popsaná u G. Orwella, se díky
laciné spotřební elektronice stává zase
utopií. (Ne náhodou je Dálkový vý
slech kniha pořízená z kazetových
záznamů, které několikrát překročily
hranice, než byla nalezena definitivní
podoba textu.) Totalitní moc každo
denně ztrácí monopol na informace.
Ano, historie by se mohla opakovat
— pro ty, kdož svoji naději neumořili
v rezignaci. Naděje není totiž totéž co
optimismus, je to spíše stav ducha než
stav světa, říká náš dramatik. Naděje
nemá mnoho společného s prognózou
vývoje a v tomto smyslu vidí Havel
v přítomné situaci řadu obdobných
symptomů naděje, jež začaly osvětlo
vat společenskou scénu otevírajících
se let šedesátých.
Druhá část rozhovoru je věnována
Havlově cestě k divadlu a je pro něho
obnovenou příležitostí vyslovit se
znovu k fenoménu tzv. malých diva
del, s nimiž je jeho umělecký vývoj
neodmyslitelně spjat. Obsahově zde
Havel znovu formuluje myšlenky,
které ho provázejí celoživotně.
Třetí část začíná příběhem časopisu
Tvář a jeho zastavením a zahrnuje
Havlovo dnešní vidění tzv. obrodné
ho procesu. Zejména analýza fenomé
nu Tváře bude zřejmě jedním z neural-

155

gických bodů Dálkového výslechu.
K těmto oddílům se asi snese nejedna
sprška polemických výhrad, spíš od
rozhořčených pravověrných stoupen
ců Tváře než od reformních komunis
tů, jimž by se naopak Havlovo zhod
nocení významu Tváře mohlo zdát
přehnané. Já osobně pokládám tuto
část knihy za velmi cennou, jak pokud
jde o vysoké zhodnocení přínosu Tvá
ře, tak pokud jde o příkrý odsudek
sekretářských praktik některých tvářistických předáků.
Čtvrtý oddíl knihy je věnován le
tům sedmdesátým, letům Havlovy
zakázanosti, disidentství i prolomení
bran ghetta zakázaných autorů. Tato
část zaručuje knize čtenářský úspěch
mezi nejširší veřejností. Hvížďala při
šel se svými otázkami v příhodné chví
li životní bilance, v předvečer Havlo
vých padesátin a po dramatikově
návratu z vězeňské životní zkoušky.
Havel si právě v té chvíli uvědomil, že
vlastně dávno pominuly důvody, pro
něž bylo třeba utajovat okolnosti
vzniku Charty 77 a prvních bouřli
vých měsíců její existence. Víc než
eventuální policejní represe hrozí
nebezpečí, že v letícím proudu času
bude zmeškána příhodná chvíle k po
dání svědectví účastníků.
A tak se stalo, že příběh Charty 77
se konečně dostal na papír. Ne všichni
čtenáři budou Havlovým vylíčením
nadšeni či uspokojeni, nesporné
ovšem je, že Havlovo svědectví je nad
veškerou pochybnost kompetentní,
napsané s mírou pro dramatičnost
chvíle a bez snahy o laciný efekt.
V této části výpovědi je také Havlův
životní příběh dotažen až téměř do
přítomnosti, zahrnuje vězeňskou zku
šenost a účtování s ní a končí na jaře
1983 propuštěním z nemocnice Pod
Petřínem, oné přestupní stanice Hav
lova života vězeňského a civilního.
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Poslední oddíl Dálkového výslechu
je věnován autorově životní i umělec
ké filosofii, jeho krédu a nadějím,
k nimž se hlásí. Dálkový výslech opět
potvrdil, že Havel je brilantní esejista;
je opravdu škoda, že tento žánr pěstu
je jen příležitostně.
Za jedinou vadu Dálkového výsle
chu pokládám skutečnost, že zatím
zdaleka není k dispozici v oněch mnou
požadovaných sto tisících exemplá
řích. Tyto řádky buďtež tedy chápány
také jako tip pro vydavatele i písařky
samizdatu. Nepřeháním, tato kniha
by neměla chybět v žádné knihovnič
ce, a bohdá nebude jednou chybět ani
v knihovnách veřejných.
Karel Žádný
(Kritický sborník 1987; Dokumentač
ní středisko)

Vybrané spisy Jana Patočky
Jan Patočka: Kunst und Zeit,
Kulturphilosophische Schriften,
herausgegeben von Klaus Nellen und
Ilja Šrubar mit Einleitung von Walter
Biemel, Klett-Cotta-Verlag, Hohenstaufengasse 5, A-1010 Wien.
Vídeňskému Ústavu věd o člověku
(Institut fůr Wissenschaften vom
Menschen) vděčíme za to, že se západ
ní čtenáři budou moci blíže seznámit
s Patočkovým dílem — zatím alespoň
ve výběru a v německém překladu.
Klaus Nellen, Ilja Šrubař a Jiří Němec
připravují vydání v pěti svazcích, z
nichž první, věnovaný kulturně-filosofíckým pracím Patočkovým, vychá
zí právě pod titulem “Kunst und Zeit”
ve vídeňském nakladatelství KlettCotta se zasvěcenou předmluvou
Waltera Biemla. V příštím roce vy
jdou Kacířské eseje k filosofii dějin
(Ketzerische Essais zur Philosophie der
Geschichte und ergänzende Schriften)

s předmluvou Paula Ricoeura, na rok
1989 je plánován svazek fenomenolo
gických prací Patočkových (Die
natürliche Welt als philosophisches
Problem) s předmluvou dlouholetého
přítele Patočkova a blízkého spolu
pracovníka Edmunda Husserla Ludwiga Landgrebe. Druhá část fenome
nologických prací vyjde pod titulem
Die Bewegung der menschlichen Exis
tenz. Závěrem pak se připravuje vydá
ní studií a komentářů Patočkových
věnovaných české kultuře a dějinám
(Schriften zur tschechischen Kultur und
Geschichte).
První svazek v rozsahu téměř 600
stránek je rozdělen na tři oddíly:
v prvním jsou úvahy a studie k úloze
umění ve vývoji kulturního sebevědo
mí Evropy, v druhém jsou články
o podílu umění na vytváření české
identity a v třetím brilantní medajlon
ky vynikajících současníků se závěreč
nou úvahou “Hrdinové naší doby”
(Die Helden unserer Zeit). Proměny
budou věnovat vydání jednotlivých
svazků podrobné recenze. Red.

Francie a Čechy
Druhá část symposia zabývajícího
se vzájemnými vztahy česko-francouzskými se konala péčí mnichov
ského Collegia Carolina ve dnech
20.-22. listopadu 1987 v jihobavorském letovisku Bad Wiessee (o první
části z listopadu 1986 jsme referovali
v Proměnách roč. 24, čís. 1, 1987, str.
217-218).
Po literárních a uměleckých kon
taktech přišly tentokrát na pořad
vztahy politicko-diplomatické, hos
podářské a vojenské s časovým zamě
řením především na první polovinu
20. století. Šlo přitom —jak v úvodu
zdůraznil ředitel Collegia Carolina

prof. F. Seibt — začlenit tato témata
do širší souvislosti evropského kultur
ního okruhu. Tak prof. M. Alexander
z Kolína n. Rýnem věnoval svou před
nášku srovnání francouzské politiky
vůči dvěma spojeneckým státům,
Polsku a Československu. Ačkoli
Polsko bylo považováno Francií za
nejdůležitějšího spojence ve střední
Evropě, stávalo se časem obtížným
partnerem, kdežto role Českosloven
ska zůstávala stabilní — o to hořčí
byla pak pro Československo mni
chovská pilulka. Prof. K. H. Schlarp
z Hamburku sledoval pokus Francie
zajistit svou sféru vlivu ve střední a
jižní Evropě hospodářskými svazky
také s Jugoslávií, což se příliš neda
řilo. Daleko silnější vliv měl francouz
ský kapitál v Československu, jak o
tom mluvil prof. P. C. Hartmann z
Pasova. Francouzská politika měla
zájem na tom, aby hospodářský po
tenciál Československa se stabilizoval
a plně rozvinul, proto poskytla nově
vzniklému státu značné kredity zejmé
na k nákupu vojenského materiálu —
později byla však kreditní politika
vůči Československu značně zdrženli
vější. Vojenské kredity ovšem souvise
ly i s tím, že Francie se jednak podílela
na financování výzbroje pro česko
slovenské legie a po vzniku českoslo
venského státu pak i se silnou účastí
francouzských vojenských expertů při
budování československé armády;
o působení francouzské vojenské mise
a jejích problémech mluvil prof. B.
Michel z pařížské Sorbonny, který se
dotkl i vojenských aspektů Mnichova.
Pomnichovskému období patřily
přednášky D. Brandese (Berlín) a P.
Heumose (Mnichov) líčící těžké po
čátky československé politické akce
ve francouzském exilu v letech 193940 a osudy československé emigrace
ve Francii po její vojenské porážce.

157

Oba referáty se také zabývaly konflik
ty mezi jednotlivými skupinami
v emigraci (Beneš-Osuský-Hodža).
Časově nejdále do minulosti zasa
hoval referát T. Kletečky z Vídně, kte
rý sledoval obraz Dreyfusovy aféry
v Čechách, a ilustrativní studie R.
Lufta z Mohuče o vlivu nacionalistic
kého způsobu myšlení v hospodářské
sféře.
Není pochyby, že vliv Francie na
československou politiku, hospodář
ství i kulturu byl v první polovině
tohoto století značný. Otevřena zůstá
vá otázka, co z toho zůstalo v Česko
slovensku poté, co bylo začleněno do
komunistického bloku, jak ve svém
shrnutí na závěr jednání podotkl prof.
M. Alexander. Tuto otázku by ovšem
mohl zodpovědět jen kvalifikovaný
historicko-sociologický výzkum
soudobé československé společnosti,
na který budeme muset patrně ještě
dlouho čekat.
Přednášky i diskuse obou částí
symposia vyjdou v nejbližší době také
knižně.
-vv-

Francúzsky profesor
v Bratislave!
(O uzloch a spojeniach)
V tú stredu koncom apríla som oce
nil, že sa môžem uvoľniť zo svojho za
mestnania v pracovnej dobe a ísť tam,
kde sa niečo deje. Prednáška francúz
skeho profesora, na ktorú ma upozornil
priateľ, sa mala začať na Gondovej
o desiatej hodine. V snahe nezmeškať
som pricestoval autobusom pod most
SNP s tridsaťminútovým predstihom.
Kráčal som pomaly po nábreží a v r
chote pouličnej dopravy sa usiloval
o sviatočný pocit. Márne — na pre
chádzky po Bratislave je zrejme nesko
ro. Trasy mojej mladosti postupne
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zasfaltovali na totálnu križovatku,
zoškliveli na vymierajúce predmestie
najväčšej panelovej väznice v Európe.
Idúcky som rozmýšľal o téme pred
nášky, o uzloch a spojeniach. Mám
svoje skúsenosti s procesom šnurovania
a zauzlovávania — topánky našej ofi
ciálnej kultúry si dnes málokto obuje, i
ja sa usilujem čo najčastejšie chodiť bo
sý. Ťažšie však nesiem, že je hrozivo
veľa toho rozviazaného, rozpojeného
predovšetkým vo väzbách medzi-národných, či nad-národných, ktoré ešte
pred polstoročím zaručovali tomuto
teritóriu nezameniteľný stredoeuróp
sky charakter.
Tragikomickou spomienkou som si
vybavil obraz rozdelenej Európy, ako
ho pri zájazde do NSR vystihol spolu
cestujúci. Po poldňovom pobyte v zá
padnom Berlíne nás autobus previezol
územím NDR a po opätovnom prekro
čení západonemeckej hranice spočinul
tento mladý muž pohľadom na jesennej
krajine hospodárskeho zázraku a
zasnene povedal: “A znova do rozpráv
ky!” Všetci v autobuse sme sa smiali,
hoci nie každý si asi uvedomil záludné
ostrie tohoto naivného výroku: Západ
nú skutočnosť naozaj nevieme vnímať
normálne, jej “rozprávkovosť" je odra
zom nášho podvedomého údesu nad
vlastnou ekonomickou zaostalosťou a
sociálnou neslobodou. Všestranná šty
ridsaťročná izolácia Východu a Západu
spôsobila rozdvojenie kedysi spoločné
ho európskeho osudu a povrchné, me
chanické porovnávanie súčasných ži
votných reálií nevedie k poznaniu odliš
ne sa odvíjajúcich spoločenských pro
cesov.
Ak jestvujú jednotlivci, ktorým časté
cestovanie a pravidelné osobné kon
takty so západným zahraničím dovoľu
jú i pod tlakom reálneho socializmu
operovať termínom “európske vedo
mie" — tak ja medzi nich nepatrím. Ak

sa hlásim k európskej tradícii, je to,
žiaľ, v mojich ústach prázdne slovo,
ktoré s ničím konkrétnym nerezonuje.
Ak poviem, že osud Európy vidím opti
misticky, musím vzápätí uznať, že
v mojom prípadeje to optimizmus ničím
nepodložený. A tak mi, ako slovenské
mu Európanovi, zostáva jediné: túžba.
Túžim pochopiť a osvojiť si čosi zdravé
z ducha dnešnej európskej atmosféry,
predstavujúcej demokratické konti
nuum, ktoré nám tak zjavne chýba. Čo
viac som si od prednášky francúzskeho
profesora mohol sľubovať?
Miestnosť sa ukázala malá a organi
zátori, zaskočení nevšedným záujmom,
museli zabezpečiť náhradný priestor
v inej budove. Nasledovali pokusy
o spustenie premietacieho plátna,
umiestňovanie dia-projektoru a zháňa
nie predlžovacej šnúry — všetko operá
cie, ktoré za účasti zahraničnej návšte
vy vyzneli dvojnásobne (medzinárodne)
trápne. V publiku nad študentmi preva
žovali výtvarníci, historici a kritici
umenia, ktorí sa o prednáške vopred
vzájomne informovali. Auditórium teda
budilo rešpekt. Francúzsky profesor
bol neobyčajne príjemný, príťažlivý
človek. Nižší, v čiernom starosvetskom
odeve, ktorý umocňoval jeho siluetu
s blahobytne vystupujúcim bruškom a
drobnými rukami, živý a kultivovaný
v tvári, šarmantný, presvedčivý vo vy
stupovaní, zdržanlivý v gestách, bol
zosobnením kultúry a nevtieravej
noblesy.
A predsa — ako plynula prednáška,
uvedomil som si, že jej obsah ma nena
pĺňa vzrušením. Išlo o vyčerpávajúci
sled aplikácií uzlov a spojení v naj
rozličnejších súvislostiach výtvarných,
literárnych, praktických, komunikač
ných, mystických či historických, len
že, ako sa čoskoro ukázalo, bez zjavnej
významovej priority a bez závažnej
pointy. V suchom preklade šéfa kated

ry románskych jazykov to na mňa pô
sobilo dojmom blízkym odkvapkávaniu
vyslúžilého vodovodu. Ak teda jedným
z motívov, ktoré ma prilákali na túto
prednášku (okrem skutočnosti, že pred
náška francúzskeho profesora sa v Bra
tislave nekoná každý deň), bola “za
uzlenost” našich pomerov a z nej vy
plývajúca túžba po rozuzľujúcej reči,
tak postupne som sa zmieroval s tým, že
touto akciou sa nerozuzlí nič. Ako
príslušník generácie (a obávam sa, že
i národa), ktorá po mnohých otrasoch
a mnohoročnej letargii zápasí o svoju
kultúrnu indentitu (a obávam sa, že
o identitu vôbec), vzťahujúc sa čoraz
úzkostlivejšie k tým najzákladnejším,
teda duchovným a humánnym hodno
tám svojej minulosti, ocitol som sa
bezradný voči problematike takej špe
ciálnej, takej odťažitej od mojej každo
dennej skúsenosti. Nakoniec ma opäť
opanoval staronový pocit priepasti
medzi tam a tu, a v tomto prípade i
zarážajúce podozrenie, že jestvujú
krajiny, kde umelec a jeho kritik nemu
sí niesť kožu na trh, kde sa nepociťuje
imperatív nadosobnej a nadčasovej
zodpovednosti a kde autor namiesto
tvorby, poznačenej úzkosťou osobného
i národného sebaspytovania (ale i ra
dosťou artikulovanej nádeje), zručne
vŕši banálne protiklady bez vnútorného
deja.
Keď do hluku posunovaných stoli
čiek zaznela elegantná formulácia
prekladateľa o tom, že prednáška
istotne v nás všetkých vytvorila trvalé
puto sympatií, a keď odznel zdvorilý
potlesk, zostalo mi smutno. Neviem, či
sa dočkám doby, keď na akademickej
pôde budeme riešiť problémy takej
výsostnej nadstavby, s takým zmyslom
pre detail a tak kultivovane — bol by
som rád. Pokiaľ však ide o problém
uzlov a spojení v kontexte národnom i
európskom, utvrdil som sa v presvedče
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ní, že ho budeme musieťpre našu potre
bu formulovať my sami a tu. Pri všet
kom optimizme sa obávam, že to bude
téma veľmi bolestná a že nám sotva
zostane čas zaoberať sa uzlami na vrec
kovke.
Z časopisu K-JUL 1987

Helena Kosková: Hledání
ztracené generace, SixtyEight Publishers, Toronto
1987, 368 stran, $12,75.
Název této knihy, v níž se výborně
analyzuje česká literatura od šedesá
tých let tohoto století, nebyl zvolen
vhodně. Jak čtenář záhy sezná, není
tato generace ani trochu ztracená.
Naopak, díky překladům do mnoha
jazyků dosáhla většího mezinárodní
ho uznání než kterákoliv generace
předchozí.
Je to pozoruhodné zejména proto,
že prozaici, na něž se autorka ve své
analyze omezuje, žijí dnes až na tři vý
jimky buď v exilu nebo patří k těm spi
sovatelům, kteří žijí v Českosloven
sku, ale jejichž díla obíhají jen jako
knihy psané na stroji nebo jsou vydá
vána v zahraničí. Autorce nejde o
úplnost — například Ludvík Vaculík
v jejím rozboru chybí.
Kosková se zaměřuje především na
literární hodnotu díla. Klade však
také otázku, zda dobrý spisovatel
může být stále “dobrý”, i když dělá
mravní a politické kompromisy. Její
odpověď je negativní, jak přesvědčivě
dokazuje na příkladech Vladimíra Pá
rala a Ladislava Fukse. Její rozbor
díla Bohumila Hrabala, který je podle
mého názoru z této generace nejpů
vodnější a nejplodnější, patří k nej
zajímavějším v knize. Hrabal totiž po
několika obtížných letech “odvolal”,
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aby mohl znovu publikovat. Pasáže
z jeho díla, jimiž se Kosková ve svém
rozboru zabývá, ukazují jasně kom
promisy, které musel udělat, aby
uspokojil požadavky cenzury.
Autorka se moudře nesnaží o to,
aby prozaiky, o nichž píše, prezento
vala v nějakém hierarchickém pořadí.
Nesnaží se ani např. vysvětlit, proč je
Kundera na Západě tak populární.
Možná, že jeho próza se svým pod
textem plným náznaků znamená pro
západního čtenáře víc, než texty Hra
balovy, Grušovy nebo Kriseové, které
přece jen vyžadují větší vcítění do čes
kého lidového prostředí. Podle autor
čina náhledu je pravděpodobně pře
vyšuje Josef Škvorecký, který ve svém
díle obepíná dva kontinenty a dokáže
se smát Čechu Dvořákovi v americ
kém Spilvillu i sobě — Čechu v kanad
ském Torontu.
Vilma A. Iggers, Canisius College

Kde je zakopán můj přítel
Edison
Můj malý přítel Edison není zako
pán, ale důstojně pohřben dvacet
kroků jižně od vchodu do vilky v měs
tečku Sázava nad Sázavou. Svůj me
moáromán nazval Pavel Kohout
parafrází úsloví o zakopaném psu,
protože si to tak žádají zákony vyda
vatelské praxe — v titulu knihy musejí
rezonovat silné redundantní tóny a
činit ho snadno zapamatovatelným.
Zároveň ovšem poukazuje tento titul
nikoli jen k osudu malého jezevčíka
v situaci policejního státu, nýbrž uka
zuje, kde je zakopán pes reálného
socialismu s nelidskou tváří.
Autor těchto řádek by analogicky
mohl teď svůj text nazvat Kde je nako
pán recenzent. Aby tím předznačil, že
jeho čtenářská reakce na knihu není

psána sine ira et studio nýbrž právě
naopak.
Ve dnech, kdy jsem si na gauči
v Kohoutovic vilce hrával s jezevčí
kem Edisonem, býval jsem trápen bo
lestmi, jež mi přivodili gangsteři, kteří
v oněch dnech usilovali o život toho
malého tvorečka.
Román Pavla Kohouta, který jsem
četl v německé verzi, rozeslané nakla
datelstvím Albrechta Knause recen
zentům — tedy dávno předtím než se
dostane do rukou českého čtenáře
vydání nakladatelství Index v Kolíně
nad Rýnem. Budu román rád znovu
číst v Kohoutově rodné řeči, znaje už
napřed místa, která se mi líbila při
první četbě.
Byl jsem účastníkem mnoha z popi
sovaných událostí. Nemohl bych tedy
být členem literární poroty, která
bude román posuzovat. Spravedlivý
předsedající soudu by mě musel vy
loučit pro zaujatost a přátelský vztah
k autorovi. Abych si zajistil i před
svým svědomím jistou dávku objekti
vity, pokusím se sáhnout k metodám
srovnávací literární kritiky. Napadají
mě v souvislosti s tímto románem ně
které paralely a podobnosti.
Třeba deníková forma románu.
Vynucuje si srovnáni s knihou Ludví
ka Vaculíka Český snář, který je také
deníkem. Vaculík líčí události jedno
ho roku a jeho román by mohl v časo
vé návaznosti být pokračováním ro
mánu Kohoutova.
Také ve Vaculíkově románu hraje
jistou roli malý pejsek-pekiňáček
Bibina. Malíř Karel Havlíček to zvý
raznil i tím, že její tvářičku umístil
v rohu obálkové ilustrace Českého
snáře. Píši o tom nejen proto, že chartista Karel Havlíček vystupuje v obou
románech, nýbrž proto, že témata
psích osudů v české literatuře jsou
nápadná i pozorovatelům zvenčí.

V těchto dnech jsem četl román
Španěla Jorge Sempruna. Jmenuje
se Bílá hora a zabývá se osudy českých
emigrantů po exodu osmašedesátého
roku. Semprun v románu píše: “Pes je
oblíbenou figurou pražských spisova
telů, ví bůh, proč. O psech v české
literatuře by se dalo napsat vědecké
pojednání, od Kafky a Čapka až ke
Kunderovu Valčíku na rozloučenou!”
Nyní by Semprun musel jmenovat i
Pavla Kohouta a jeho román Kde je
zakopán pes. V té souvislosti mě také
napadá, že Kohout i Semprun píší ve
svých románech o karlovarském hote
lu Pupp. V obou románech vystupuje
také spisovatel Milan Kundera. Mož
ná, že tyto paralely by ospravedlňova
ly i název této recenze, kdybych ji pře
jmenoval na Kde je zakopán bestseller.
V poslední době je mi stále nápad
nější, jak se spisovatelé navzájem činí
postavami svých románů. Tak jsem
nedávno četl doplněk románové trilo
gie Philipa Rotha Pražská orgie. Vý
znamná epizoda se odehrává v domě,
do kterého mě zvával fotograf z Ko
houtova románu. Hostitel je známý
český spisovatel — nedávno postava
vzpomínek českého agenta Frolíka —
a jeho družka, také kdysi vyzname
návaná spisovatelka. Zdá se, že spiso
vatele omrzela fikce a věnují se stále
více memoárománům. A to na všech
úrovních literární stupnice hodnot.
Komu je suspektní Američanka Erica
Jong, může číst Montauk Maxe Frische
nebo nejnovější bestseller Marguerity
Durasové Milenec.
Mně osobně to vyhovuje. Fikce mě
moc nezajímají. Proto jsem Kohoutův
román četl s chutí. A porovnával ho
se zápisy ve svých vlastních denících
z té doby. Mnohé události bych
dokonce mohl dokumentovat foto
grafiemi — právě onoho fotografa,
který je i autorem novoročenek, jež
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ilustrují německé vydání románu.
Hrdinou knihy je malý jezevčík
Edison, jemuž Kohout vypravuje jeho
vlastní historii. Je to kniha o lásce
k malému tvorečku, ale tento deník je
zároveň milostným románem — vy
znáním lásky Kohoutově ženě Jeleně.
Lucien Goldman cituje ve své knize
Sociologie románu slavný výrok jiné
ho autora: “Román je formou dozrá
lé mužnosti.” Řekl bych, že se to vzta
huje i na tuto Kohoutovu knihu. Že
Kohout dozrál také ve vztahu k že
nám a přátelům. Odpusťme mu už
proboha konečně Dobrou píseň (však
ho s ní dost trápívala i sama Jelena) a
všimněme si, jak se nepateticky vyzná
vá z lásky k ženě, z bratrského vztahu
k Václavu Havlovi, z náklonnosti a
vděčnosti lidem kolem sebe. Ba od
pusťme mu i to, že se rád pochlubí
přátelstvím slavných lidí a svým
bonvivánstvím. Říkám to proto, že
jsem sám prodělal ve vztahu k Pavlu
Kohoutovi přeměnu Šavla v Pavla.
Neměl jsem ho rád v době, kdy jsem
psal surrealistickou poezii a musel
jsem recitovat jeho ódy na Stalina a
zachoval jsem si ten postoj až do slav
ných dnů pronásledování Charty na
počátku roku 1977. Potom mě k němu
donutil jít na návštěvu románový
fotograf Štěpán, náš dlouholetý
společný přítel.
Tak jsem jednoho dne vkročil do
onoho bytu na Hradčanech, který
pozná čtenář z Kohoutova vyprávění.
A Pavel Kohout mě přesvědčil a
okouzlil. Vynechal jsem potom málo
ze slavných jours fixes na Hradča
nech a později na Sázavě. Od onoho
dne první návštěvy jsem mohl své de
níkové zápisy srovnávat se zápisy ro
mánu.
A spřátelil jsem se i s Edisonem,
s malým jezevčíkem, který je zakopán
“dvacet kroků jižně od dveří vily”.
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Ale to se všechno dovíte z románu,
který je zároveň i napínavou detektiv
kou a historií Charty 77.
Karel Trinkewitz, Hamburk

Poznámka na okraj
Vzápětí poté, co se začalo sázet toto
číslo Proměn, vyšel Kohoutův román
Kde je zakopán pes česky v naklada
telství Index. Zhruba ve stejné době
vyšla i jeho německá verze (Albrecht
Knaus — Verlag, München). Užívám
slova verze záměrně, protože česká a
německá podoba románu se po formál
ní stránce liší dost podstatně.
Zatím co německý text — z ohledu
na německého čtenáře — postupuje
přímočaře chronologicky, text český
střídá dvě časové roviny, takže se čte
náři paralelně nabízejí dvě chronologic
ké posloupnosti odlišené i sazbou. První
začíná 11. července 1978 v deset hodin
dopoledne a je to thriller se vším všudy.
Druhá zaznamenává sedmdesátá léta
v Čechách. Thriller, který se odehraje
v létě 1978 a jehož dohrou je autorův
odjezd do Rakouska na podzim téhož
roku, dokumentárně zaznamenává kro
mě data i hodinu a jeho kapitoly končí
jako filmové šoty v okamžiku největší
ho napětí. Naproti tomu kapitoly dru
hého časového sledu shrnují vždycky
celé období, např. léto 1973 nebo za
čátek zimy 76-77, který je cele pozna
menán vznikem Charty 77.
Atmosféra sedmdesátých let je zde
lapidárně a výrazně shrnuta tak, že
není pochyby o smutné pravdivosti
obrazu. Groteskní skutečnost je nabita
příběhy a osudy, praská pod jejich tí
hou, je fantasknější než vymyšlená fik
ce. Ano, tak to bylo, říkala jsem si na
mnoha místech, když jsem Kohoutův
román četla a nemohla se od něho
odtrhnout. Podle mne je to zatím nej

lepší Kohoutova prozaická práce.
Zdenka Brodská

Imaginární interview s L.V.
Ludvík Vaculík, pokud vím, nepat
ří k těm, co se hrnou do interviewů. A
nepatří, bohužel, ani k psavcům dlou
hých dopisů. Přesto občas napíše pár
stránek, které jsou nejen dopisem, ale
i hotovým rozhovorem: jen vepsat
příslušné otázky. Udělali jsme to tedy,
zčásti s jeho souhlasem. Otázky jsou
imaginární, odpovědi autentické, i
když místy lehce krácené a upravené.
Odpovědnost za to padá na redakci
ACT.
A: Jistě čtete aspoň některé exilové ča
sopisy. Co jim říkáte?
V: Chodí sem nestejnoměrně, posuzo
vat je — myslím ty ostatní než Svě
dectví a Listy — bylo by tedy založeno
na dost náhodných dojmech. Napří
klad mi byl často proti mysli Reportér,
a více lidem tu, jenže v některých vě
cech je zase jedinečný - v informacích
o stavu exilu, v reportážích, rozhovo
rech. Bulvární tón některých drob
ných příspěvků, ohlasů, by nebylo
správné potlačit, je také informací
o čtenářstvu, to se dá jedině převy
chovat — samým Reportérem, úrovní
jeho příspěvků.
Teďka bych vysoko cenil Proměny,
ale neznám je moc dlouho. Například
poslední číslo (Charta 77, národní
charakter) je takové, že budí nutnost,
aby je četlo co nejvíc mladých lidí. Vů
bec: otázka, zda knihy a časopisy vy
dávané v exilu přispěly k poznání na
šich moderních dějin, musí být zodpo
vězena, že velice!
A: To člověk rád slyší. . . Ale co dál?
V: Časopisy vedou zřejmě existenční
boj, v němž hledají pomoc u Nadace
Charty 77. Napadlo mi, a to posuzujte

shovívavě, protože nic nevím, zda by
se neměly víc odlišit, “profilovat”, a
podle toho . .. hledat si mecenáše po
dobného profilu. Co kdybyste pod
nikli promyšlenou a trpělivou práci
najít pro každý časopis patrona — ně
jakou kulturní instituci v té či oné
zemi, jež by tím ovšem měla právo
ptát se po výsledcích, po úrovni. Tady
vydává časopis, dokonce knihy, už i
JZD Slušovice. Ale musí to trošku být
o kravách.
A: Mluvil jste o “profilování”. Co jste
tím konkrétně myslel?
V: Člověk tady by, častěji, chtěl vidět,
že ten a ten časopis je pro exil, tento
pro nás. V tomto ohledu má zas Re
portér, soudě podle posledka, před
nost: zdá se mi být víc pro exil a my se
tu o exilu víc dovíme. Jiné časopisy
zas by měly, jak to dělají Listy i Svě
dectví, nahrazovat mezeru u nás a
nám. Proměny to dělají. Dřív jsem víc
dostával do ruky Studie: ale teď je
zčásti zaplňují zprávy z Infochu a sdě
lení VONSu. Což je také užitečné, ale
časopis tím je statičtější.
Ještě ale k tomu Reportéru: napadá
mě, zda jsem se o něm nevyjádřil ne
spravedlivě, protože málo znale.
Dostal jsem zrovna poslední jeho číslo
... a je zřejmé, že to je nejživější časo
pis z těch, co tu čteme. Zatímco ostat
ní jsou založeny na politice a kultuře
v proměnlivé proporci, Reportér navíc
je založen na životě, osudech, událos
tech. Vidím, že má čtenáře i dopisova
tele po celém světě, má tedy šanci být
opravdu dorozumívajícím prostřed
kem v exilu.
A: A teď ještě o něčem jiném, co tady
lidi zajímá: o tom, čemu se říká gene
rační problém . . .
V: Tu či tam? Pokud tu: Nejvážnějším
jeho bodem zdá se mi nedostatečná
výměna myšlenek mezi generacemi.
Takže se možná ani nemůže dost pro
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jevit, co mladší generace po nás berou
a co odmítají. V tom hodně může
spravit právě exil — publikační čin
ností.
K tomu poznámka: Právě jsem
dostal brněnského Hosta — tlustý,
pěkně, asi xeroxem, vytištěný špalek,
podnik mladého Brna. Co je nápadné:
Že spíše než ukázkou toho, co mladí
tvoří, je to přehlídka toho, co je zají
má: Ladislav Klíma, Havlova posled
ní hra, Uhdeho text. Bylo by v mla
dém Brně vůbec na samostatný lite
rární časopis?
A: Říkáte Brno. A co slovenská litera
tura?
V: Dlouho mi vadí, že sijí nikdo nevší
má. Já o ní psát nedovedu. Jsou tam
zajímavé knihy, dobrá jména — Hu
dec, Ferko ml., Johanides, Sloboda,
Puškáš. Já to dost čtu, už léta, a marně
k tomu pobízím své okolí. Myslím si,
že slovenské vědomí velice může obo
hatit vědomí české. Zatímco sloven
ská literární kritika (Romboid, Slo
venské pohľady) si české literatury
všímá, opačně — mlčení. (Samozřej
mě, ani slovenská kritika neví o ineditní české literatuře!) Ale: slovenští
autoři se vyjadřují o životě drsněji, ne
lítostněji, avšak bezvědomí souvislos
tí s politikou. Žádná transcendence:
lidé jsou, pozrime sa, tací! A mně se
zdá, že tím holým popisem, tou holou
ctností realismu až naturalismu litera
tura ztrácí poslání, vlastně se dehumanizuje. Takový páralovský cynismus
(?). Slobodova Uršuľa nebo Hudecovy
Čierne diery jsou snadno a rychle
napsané, není v tom slovesné úsilí.
Tak toto píšu jako upozornění pro
vás, abyste si všímali i slovenského
psaní! Někdo by si měl vzít ten úkol
nebo by měl být podnícen, aby si ho
vzal. Stojí to za to! Oni na jedné stra
ně se honosí jakoby větší pravdivostí
či volností k pravdě, ale zároveň se jí
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trestuhodně, nevědomky a nepozoro
vaně, nekomentované zpronevěřují!
Kazí literaturu!
Nemohly by se některé instituce
spojit v úmyslu: vypsat ceny na studii
o slovenské literatuře, jejím vztahu
k české atd.? Dejte na to někomu sti
pendium. — Sakra, teď to neumím
jasně vyjádřit, budu o tom muset
napsat zvlášť, asi fejeton. Že česká
literatura a celé české společenské
vědomí se hloupě ochuzuje o určité
poznání, ale i o některé krásy, když
nebere slovenskou literaturu na zřetel
aspoň tak, jak Slováci berou českou.
A mělo by ji, z větší odpovědnosti,
brát na vědomí víc než oni.
Acta 2, 1987

Nové práce k dějinám a
kultuře Československa
BOHEMIA, Zeitschrift für Ges
chichte und Kultur der böhmischen
Länder (A Journal of History and
Civilization in East Central Europe),
je časopis, který se systematicky věnu
je dějinám i současnosti Českosloven
ska v jejich středoevropských souvis
lostech. Ročník 1987, který je v pořadí
už 28., ukazuje zřetelně, že jeho vyda
vatel, mnichovské Collegium Caro
lium, se snaží o to, aby se také českým
a slovenským autorům dostalo větší
pozornosti v západním světě. Souvisí
to ovšem i se zvýšenou pracovní akti
vitou naší historiografie, zejména těch
domácích historiků, kteří byli pro své
přesvědčení vyloučeni z akademic
kých a institučních pracovišť. BOHE
MIA tím dostává univerzálnější cha
rakter, neboť se stává diskusní tribu
nou bohemistů bez rozdílu geografic
kého původu či povahy pracoviště.
Vedle zahraničních autorů, jejichž
studie přináší v němčině či v angličti
ně, se tu stále častěji setkáváme s pře

klady článků nezávislých vědeckých
pracovníků z Československa a s ana
lýzou jejich prací. Informuje o nových
knihách a recenzuje všechny závažněj
ší publikace k historické problematice
Československa a střední Evropy.
V posledním čísle (č. 1, 1987) zkoumá
např. Charles R. Bowlus na základě
franských pramenů geografickou
polohu moravského knížectví, Jaro
slav Mezník, známý svými husitologickými pracemi, tu publikuje svou
studii o české a moravské šlechtě 14.
a 15. století, Monika Glettlerová se
kriticky zamýšlí nad 18. svazkem
řady “Studia Historica Slovaca” a
slovenskou historiografií. Vedle dal
ších studií a marginálií jsou tu infor
mace o Dokumentačním středisku
pro podporu nezávislé českosloven
ské literatury, zpráva o konferenci
Collegia Carolina na téma Francie a
české země, o masarykovské konfe
renci v Londýně, nekrolog k úmrtí
J. W. Brügla atp. Zprávy a recenze
upozorňují na nové práce jako např.
A. Molnára “Znamení zrodu — české
obrození jako kulturní typ”, V. Rejchrtové “Václav Budovec z Budova”,
J. Janáčka “Doba předbělohorská
1526-1547”, J. Pánka “Stavovská
opozice a její zápas s Habsburky
1547-1577” L. Grünwalda “Sudeten
deutscher Widerstand gegen Hitler”,
K. Kaplana “Poválečné Českosloven
sko” a “Nekrvavá revoluce”, J. Malí
ře “Materiály ke studiu vývoje české
společnosti v letech 1848-1918”, O. V.
Johnsona “Slovakia 1918-1938”, V.
Laciný “Velká hospodářská krize
v Československu 1929-1934”, H. G.
Skillinga “Charter 77 and Human
Rights in Czechoslovakia”, V. Šlape
ty “Die Brünner Funktionalisten —
modeme Architektur in Brünn”, W.
Oschliese “Jugend in der Tschecho
slowakei”, D. Shorta “Czechoslova
kia” a mnoho jiných.

Za upozornění stojí i předchozí čís
lo (2-1986), v němž píše P. Heumos o
situaci židů v Československu na pod
zim r. 1945, slovenský historik v exilu
L. Lipscher věnuje pozornost česko
slovenskému politikovi M. Hodžovi
ve stati “Milan Hodža. Baumeister
der bürgerlichen Koalition und
Widersacher der ‘Burg’ 1926-1928”;
čtenář tu najde také poslední příspě
vek zemřelého J. W. Brügla “Der
‘österreichische’ Parteitag der tsche
chischen Sozialdemokraten”, dále
článek J. Křena “Ein Kapitel aus der
Geschichte der tschechischen Ge
schichtswissenschaft”, podnětný člá
nek F. Seibta “Summa historiae?”,
o němž jsme referovali v Proměnách
čís. 3, 1987, str. 155n. E. SchmidtHartmannová, která je redaktorkou
BOHEMIE, sem napsala studii “Zur
Diskussion über die Memoiren von
Václav Černý”. Mezi novými publika
cemi jsou ve zprávách zmíněny práce
J. Kadlece o augustiniánském klášteře
sv. Tomáše v Praze, Petráňův Nástin
dějin Filozofické fakulty KU, Dud
kova práce o cukrovarnictví v českých
zemích, Malířův Vývoj liberálního
proudu české politiky na Moravě, L.
Němce studie o Ant. Cyrilu Stojanoví,
M. Hübla Hlasy k českým dějinám,
Zd. Kryštůfka The Soviet Regime in
Czechoslovakia, Sirovátkova Součas
ná česká literatura a folklór, ze star
ších knih pak V. Havla O lidskou
identitu, Zpráva o organizovaném
násilí od K. Kaplana a V. Hejla, Slá
dečkův Osmašedesátý atd. Ze soubor
ných prací je zmíněn 3. svazek práce
The Jews of Czechoslovakia, Přehled
dějin československého odborového
hnutí, Historická statistická ročenka
ČSSR aj.
Už z tohoto neúplného přehledu
posledních dvou čísel BOHEMIE je
zřejmé, jak důležitým pramenem je
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tento odborný německý časopis pro
každého, kdo se problematice dějin a
kultury československé společnosti
věnuje. Rychlý přehled je usnadněn
tříjazyčnými resumé všech statí.
BOHEMIA se tiskne v R. Oldenbourg-Verlag, Rosenheimerstr. 145,
D-8000 Munchen 81, kde je také mož
no si vyžádat ukázkový exemplář.
Vychází dvakrát do roka v rozsahu
ca 500 stran; cena je za jedno číslo
40 DM, předplatné celého ročníku 68
DM.
-kh-

Erdély története
(Dějiny Semihradska), Akadémiai
Kiadó Budapest 1986,3 díly (1945 str.),
950 forintů

Skvěle vydaná publikace, kterou
napsal kolektiv pracovníků Historic
kého ústavu Maďarské akademie věd,
se dočkala ostré reakce: rumunský
prezident Ceausescu ji veřejně odsou
dil. Jistě se v Rumunsku chystá i vě
decká replika na dílo, které vyšlo
za příhodné situace, kdy sovětskorumunské vztahy nejsou zrovna nej
srdečnější, zatímco na Maďarsko od
doby Andropova pohlíží Moskva
s povzbudivým úsměvem. Studium
málem dvou tisíc stran je nelehký
výkon, zato však odmění pozorného
čtenáře pasážemi, které jsou občas
zajímavé až senzační. Někdy i zlověst
né.
Stará rumunská teze, která se stala
oficiální historiosofií i Ceausescova
režimu, tvrdí, že dácko-románské
osídlení bylo v Sedmihradsku nepře
tržité a že Maďaři jsou pozdní vetřelci.
Maďaři nyní nepopírají původní
dácko-románské období Sedmihrad
ska, tvrdí však, že pozdější Rumuni se
dostali do Sedmihradska ve větším
počtu teprve v 13. století. V době, kdy
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do země přišli Maďaři, tam Rumuni
nesídlili (str. 242). Široce se pak vyklá
dá, že Sedmihradsko bylo tehdy slo
vanské, o čemž svědčí místní názvy —
nejstarší jsou slovanské, mladší jsou
maďarské, a rumunské se ve starší
době skoro nevyskytují (242-251). Ru
muni pronikali do země jako pastevci
z východu a usazovali se v nepřístup
ných oblastech (303, 313). S Čechy
měli Maďaři ze Sedmihradska dobré
styky, o čemž svědčí mj. socha sv. Jiří
z roku 1373 od sedmihradských uměl
ců, která dodnes stojí na 3. hradním
nádvoří v Praze (snímek č. 74). Čilý
obchod a vliv husitství (353-356)
dosvědčují, že už ve středověku Čechy
a Sedmihradsko měly hodně společ
ného. Později došlo dokonce k přímé
mu spojenectví proti Habsburkům
v době českého povstání 1618-20
(656-687).
Už v roce 1735 přišel sedmihradský
Rumun Inochentie Micu (pův. jm.
Klein) s tvrzením, že Rumuni sídlí
v Sedmihradsku od dob Trajánových
(1016). Od dob osvícenství se Maďaři
snažili pozdvihnout úroveň nejen
vlastního lidu, ale také Rumunů. Byly
pro ně zakládány školy — a tam, kde
je Rumuni neměli, mohly rumunské
děti chodit do maďarských škol. Toho
se také vydatně využívalo, zvláště pro
to, že vyšší školství Rumuni neměli
(1257-1263). V 19. století se z rumun
ských knížectví šířila propaganda
do Sedmihradska (1306-1316). V ka
pitole “Sedmihradsko za revoluce a
v boji za svobodu 1848-1849” (1346
1424) se poukazuje na to, že někteří
Rumuni sympatizovali s maďarskou
revolucí, jiní však zaujali nacionalis
tické, protirevoluční stanovisko.
Za tzv. dualismu 1867-1918 došlo
k hospodářskému a kulturnímu roz
machu, zároveň však i k pokusům pomaďarštit Rumuny (1637-1641). Sed

mihradští Rumuni se stále víc oriento
vali na Bukurešť (1652-1655). Zčásti
hledali podporu proti Maďarům ve
Vídni, kde jim ochotně popřával slu
chu arcivévoda František Ferdinand
(1674-1678).
Za 1. světové války Rumuni v rakousko-uherské armádě byli nespo
lehlivý živel. To se ukázalo zcela
otevřeně při rozpadu habsburské říše,
zejména u rumunských vojáků v ma
ďarských plucích ve Vídeňském No
vém městě a u tzv. pražské rumunské
legie, která za pražského převratu stá
la na straně Čechů (1710). Po vzniku
Maďarské republiky rad vedlo společ
né vystoupení Rumunů a Čechoslová
ků k jejímu pádu; cesta pro Horthyho
tím byla volná (1728-1732). Trianonská mírová smlouva rozbila starou
hospodářskou oblast Uher. “V dů
sledku trianonské mírové smlouvy se
z Maďarska stal nejmenší a z hlediska
hospodářské a vojenské síly nejslabší
stát střední Evropy” (1731). Dohodo
ví politici jednali v zájmu velmocí,
nikoli v zájmu podunajských národů
(1732).
Sedmihradsko se stalo 1918 součás
tí Rumunska, ačkoli Rumuni tvořili
pouze 53,8 procent obyvatelstva
(1742). Často pak v zemi bylo vidět
nápisy: “Je dovoleno mluvit pouze
rumunsky” (1745). V roce 1940 Hitler
rozdělil Sedmihradsko: severní část
dostali Maďaři, kteří začali utlačovat
Rumuny — v jižní části utlačovali
Rumuni Maďary (1753-1759).
V roce 1941 se rumunská armáda
připojila k sovětské a měla pak na její
straně 160 tisíc padlých (1759). A Sed
mihradsko se stalo součástí socialis
tického Rumunska (1759-1778). Hned
po osvobození došlo k rumunským
ukrutnostem vůči Maďarům (1761).
Sedmihradští Němci museli pykat za
to, že se jich hodně přihlásilo k SS;

po válce muselo 75 tisíc Němců pra
covat v SSSR (1777). V Sedmihradsku
jsou maďarské školy, hodně dětí však
musí navštěvovat rumunské školy —
zvláště vyšší (1771-1773).
To je zhruba přehled tézí této publi
kace (čísla v závorkách udávají pří
slušné stránky).
Maďarské historiky čeká ještě hod
ně práce. V roce 1986 zpracovali ději
ny Sedmihradska, dá se však očeká
vat, že v budoucnu se budou zabývat
dalšími oblastmi, které roku 1918
patřily k zemím koruny sv. Štěpána.
Antonín Měšťan

Vzpomínka na velkou ženu
Jan Herben, Masarykův rodinný
život. Obrys/Kontur-PmD, Mni
chov 1987. 72 s.
Jan Herben byl dlouholetým příte
lem a blízkým spolupracovníkem
Tomáše Masaryka. V letech 1886 až
1915 vydával časopis Čas, který se stal
hlavní tribunou Masarykovy skupiny
tzv. ‘realistů’. Útlou knížku s názvem
Masarykův rodinný život uveřejnil až
roku 1936, nedlouho před svou i Masa
rykovou smrtí. Stala se bestsellerem:
do roku 1948 vyšla ještě dvanáctkrát.
Kniha vypráví hlavně o Masarykově
manželce, Američance Charlottě
Garriguové a silném vlivu, který tato
jemná, distinguovaná a skromná paní
měla na svého muže. Masaryk se
s Charlottou seznámil roku 1877 během
studií v Lipsku. Oběma bylo sedmadva
cet let. Charlotta na něho zapůsobila
svou nezávislostí, pronikavou inteligen
cí i schopností abstraktního myšlení.
Masaryk neznal žádnou Evropanku,
která by se jí v těchto ohledech mohla
vyrovnat. Po její smrti o ní řekl toto:
‘Zevnějškem byla krásná; měla vý
bornou hlavu, lepší než já; charakteris
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tické je, že milovala matematiku. Tou
žila celý život po přesném poznání, ale
tím v ní netrpěl cit. Byla hluboce zbož
ná . . . Její pravdivost a nekompromis
nost měly veliký vliv na mne... Bylo to
tak silné spojení. . .’
Svatba byla v Americe roku 1878.
Hned po příjezdu do Evropy se Charlot
ta stala přímou vědeckou spolupracov
nicí svého muže. Jejich manželství bylo
vztahem dvou rovnoprávných lidí. Ma
saryk to symbolicky vyjádřil i tím, že
Charlottino dívčí příjmení učinil sou
částí svého vlastního jména — ač to
v Rakousku nebylo zvykem.
Masarykovi nejprve žili ve Vídni a už
tam se paní Masaryková naučila ob
stojně česky. Od r. 1882 pak bydleli
v Praze, kde Masaryk dostal profesuru
na české univerzitě. Charlotta si zami
lovala českou kulturu. Studovala čes
kou literaturu a jejími nejoblíbenějšími
básníky se stali Neruda a Machar. Zají
mala se i o české výtvarné umění a o
českou hudbu. V časopise Naše doba
uveřejnila článek o Smetanovi, v němž
dokazovala, že Smetana nebyl pouhým
wagnerovským epigonem, ale že naplnil
wagnerovský sloh zvláštním českým
duchem. Podařilo se jí také přesvědčit
odborníky, že Smetanův kvartet Z mé
ho života není dílem pomateného du
cha, jak se soudilo, ale že jeho nečitelný
rukopis je možno úspěšně rozluštit.
Charlotta Garriguová byla vychová
na v unitářské církvi a české protestant
ství sejí zdálo chudé, v myšlení i v mrav
ní praxi. Na české povaze se jí nelíbilo
to, co viděla jakožto tendenci k nepří
mosti a potměšilosti. Sama byla natolik
přímočará, že za války nechtěla ani sly
šet, co dělá její muž v zahraničí, aby
o tom při výsleších nemusela rakouské
policii říkat pravdu.
Charlottina náboženská víra byla
zdrojem i jejího socialismu. Paní Ma
saryková byla členkou sociálně demo
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kratické strany, v Praze demonstrativně kolportovala sociálně demokratický
Ženský list, a jednou dokonce prodala
rodinné šperky a výtěžek rozdala chu
dým. Obdivovala Lva Nikolajeviče Tolstého. To na její popud navázal Tomáš
Masaryk s Tolstým styky, i když mno
hé z jeho myšlenek nesdílel.
Nejvíce Masaryka zřejmě ovlivnily
Charlottiny americké představy a
zvyklosti týkající se ženské rovnopráv
nosti. O svých dojmech z Ameriky psal
Masaryk v Naší době v článku, na němž
se podílela i Charlotta:
V Americe na trh vidíš chodili a kupovati muže, ženy jen porůznu a výjim
kou. Všude muž ráno rozdělává oheň,
ne žena. V Novém Yorce — v předměstí
— doktor ždímá prádlo, jež žena vypí
rá. Otec nosí malé dítě, když se rodina
vrací z procházky. I v dobrých, zámož
ných rodinách, hlava rodiny si cídí boty,
žena práce takové je naprosto zbavena.
— Žena v Americe proto je volnější, že i
muž je volnější. Svoboda ženského
pokolení znamená vyšší kulturní vývoj,
vyšší mravní úroveň, čistější poměr
mezi mužem a ženou.
Masaryk tyto principy dodržoval i
v praxi: Vídeňany šokoval tím, že v ne
děli sám vozil své děti v kočárku na pro
cházku do Prátru. Když bydleli v Praze,
vařil dětem oběd, krmil je i převinoval.
Paní Masaryková nesouhlasila, když se
mateřství žen vyzdvihovalo: pro ni bylo
otcovství rovnocenné.
Krásný rodinný život u Masaryků
zničila první světová válka. R. 1914
se rodina rozešla a už se nikdy neshle
dala v plném počtu. R. 1915 zemřel Ma
sarykův syn Herbert. Paní Masaryková
snášela válečné osamění velmi statečně,
ač jí byl prohledáván byt, byla jí zkon
fiskována knihovna, dům byl perma
nentně hlídán a ona sama byla týrána
výslechy. Hned po válce se však zhrou
tila. Zhoršila se jí srdeční vada a dosta

vila se těžká melancholie, které se už
nedokázala zbavit. Zemřela r. 1923 ve
věku třiasedmdesáti let. Čtyřicet let
prožila v Čechách. Od její smrti žil pre
zident Masaryk až do konce svého živo
ta téměř úplně sám.
-k-

Jaroslav Foglar, Tajemství Velké
ho Vonta. Obrys/Kontur-PmD,
Mnichov 1986. 192 s.
Tajemství Velkého Vonta je třetím
dílem Foglarovy trilogie o chlapcích
z klubu Rychlých šípů a pokračová
ním knih Záhada hlavolamu (na jejímž
základě natočila kolem roku 1968 Čs.
televize úspěšný dětský seriál) a Stínadla se bouří. Rychlé šípy jsou nuce
ny se znovu vydat na několik dobro
družných výprav do starobylé, ta
jemné a nebezpečné čtvrti Stínadel,
kde mezi mládeží vzniká nepokoj. Jis
tý Vláďa Dratuš, tzv. Velký Vont, ná
čelník organizace stínadelských dětí,
se stane obětí vydírání, v jehož pozadí
je dávná násilná smrt jednoho stínadelského chlapce a osudová vina Dratušova otce. V napínavém příběhu
s mnoha neočekávanými zvraty se
Rychlým šípům postupně podaří ta
jemství odhalit. Je jím hrůzná varian
ta poeovského předčasného pohřbu.
Rychlé šípy zároveň zneškodní Dratušova vyděrače a všechno dovedou ke
šťastnému konci. Jde o knihu, kterou i
dospělý čte jedním dechem.
Československý literární establišment Foglarovi vždycky vyčítal, že
jeho knihy jsou schematické, uměle
vykonstruované a tzv. ‘zastaralé’.
S výjimkou údobí konce šedesátých
let patří Jaroslav Foglar od roku 1948
až dodneška k zakázaným spisovate
lům — jeho romány se v Českosloven
sku nevydávají. Navzdory tomu však
zůstává autorem neobyčejně populár

ním. Dodnes mu dochází každoročně
až patnáct set čtenářských dopisů:
takový trvalý ohlas je u zakázaného
spisovatele určitě rekord. Je pravda,
že Foglarovy postavy se nevyvíjejí:
jsou statickým zosobněním daných
charakterových typů či karikatur.
U tohoto druhu vysoce stylizované,
v podstatě detektivní prózy, kde hraje
hlavní roli fabulace a složitá hra s vy
tvářením a gradováním napětí, je ten
to tzv. ‘nedostatek’ jevem podruž
ným. A není pravda, že tento typ pró
zy nepřináší nic nového: v 80. čísle
čtvrtletníku Svědectví poukazuje psy
cholog Martin Hybler zajímavě na to,
že Tajemství Velkého Vonta je možno
interpretovat s pomocí Jungovy ana
lytické psychologie jakožto archetypální symbolické drama iniciace do
světa dospělých, jemuž vládne podvě
domí, metaforicky představované
onou divokou a zanedbanou čtvrtí
Stínadel. Hybler své vývody přesvěd
čivě dokazuje.
V Československu obdivovatelé Ja
roslava Foglara vydali k jeho osmdesátinám (jichž se dožil 7. července
1987) soukromý sborník pod názvem
Píseň úplňku, v němž se za obnovení
vydávání jeho díla přimlouvají i tako
vé oficiálně uznávané osobnosti, jako
je např. autor Alexej Pludek, zpěvák
Pavel Bobek či malíř Marko Čermák.
Je zajímavé, že v prvním díle v Praze
nedávno oficiálně publikovaného Le
xikonu české literatury je Foglar hod
nocen naprosto kladně. Snad by tedy
obnovenému vydávání jeho děl nemu
selo nic stát v cestě.
-kPoznámka:
V Praze právě znovu vyšli Foglarovi
Hoši od Bobří řeky (nakl. Olympia,
s předmluvou, či spíše zaštítěním, od
Alexeje Pludka !) — v nákladu
100.000 výtisků!
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Cena Jiřího Lederera
Dva časopisy v Paříži, polská revue
Zeszyty literackie a čs. čtvrtletník
Svědectví, udělily v říjnu 1987 už
podruhé cenu Jiřího Lederera. Byl jí
poctěn Petr Pospíchal, signatář Charty
77 a člen Výboru na obranu nespraved
livě stíhaných. Dvacetišestiletý Petr
Pospíchal, žijící v Brně, se zasloužil
o plodnou spolupráci mezi polským a
československým hnutím občanské ini
ciativy v oblasti lidských práv, literatu
ry a umění. Za tuto svou činnost byl
Petr Pospíchal několikrát odsouzen a
vězněn.
Letos v únoru vydal Prozatímní
výbor Solidarnošci prohlášení, v němž
oceňuje Pospíchalův přínos “k zápa
sům, které vedou naše národy za svobo
du”.
Jiří Lederer, jehož jméno cena nese,
byl český novinář, který po léta usiloval
o čs.-polské sblížení. Zemřel v exilu
12. října 1983.
Cena ve výši 5.000franků se uděluje
Polákům, Čechům a Slovákům, kteří
soustavně přispívají k rozvoji vzájem
ného svobodného kulturně-politického
poznání a srozumění.

Stomatologický anglicko-český
slovník. Autoři — ing. J. Sedláček a
Mudr. O. Brázda. Vydala KU ve
Stát. pedag. nakladatelství, Praha
1987. Náklad 600 výtisků, cena
8,- Kčs, 184 stran.
Dostala se mi nedávno do ruky
kniha, nad kterou jsem se potěšil, pro
tože je první svého druhu, která byla
vydána v čs. odborné literatuře. Osob
ně jsem její potřebu pociťoval řadu let.
řadu let. Jde o “Stomatologický slov
ník anglicko-český”, vydaný pro fa
kultu všeobecného lékařství na Karlo
vě univerzitě v Praze. Autoři, ing. Jo
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sef Sedláček a MUDr. Otakar Brázda,
CSc. předkládají, jak se vyjádřili
v úvodu, stomatologům pomůcku,
která jim má usnadnit porozumění
technických výrazů při čtení anglic
kých zubolékařských článků. Autoři
přiznávají, že tento, heslovým rozsa
hem střední slovník, je první práce to
hoto druhu v Československu. Proto
píší, že uvítají s radostí připomínky
všech odborníků a překladatelů, kteří
by pomohli doplnit a upřesnit jejich
text. Jelikož se nepovažuji ani za
odborníka nebo překladatele ale spíše
za praktikujícího zubolékaře, je mož
né, že můj postoj k tomuto slovníku
bude zaměřen tak trochu z jiného zor
ného úhlu.
Tak například některé termíny
používané ve slovníku jsou spíše rázu
slangového a nejsou přijaty jako
správné výrazy v “Current Clinical
Dental Terminology” (“Současná
klinická zubní terminologie”). Mohu
podotknout, že heslo “analysis of
bite” (vyšetření chrupu) by mělo být
správně napsáno “of occlusion”. To
též platí o heslu “overbite” (překus,
vertikálně) a “overjet” (překus, hori
zontálně). Správné anglické výrazy,
které by bylo třeba uvádět alespoň
do závorek jsou “vertical” a “hori
zontal overlap”. Další slovo, které se
nepovažuje za správné ve “spisovné
zubařině” je slovo “saddle”; správný
výraz je “base”, který není uveden ani
v závorce na vysvětlení.
Některé menší chyby ve slovníku
jsou typografické nebo hřeší proti
anglickému pravopisu. Tak např. hes
lo “anomaly, mandybul-facial = ano
malie lícní kosti a mandibuly” se ang
licky píše “mandible” nebo “mandi
bular”, ne “mandybul”. A musela to
zřejmě být “nehoda” že tiskař vysázel
překlad do angličtiny jako “casuality”
místo “casualty”. Heslo “labour —

práce, pracovní síla, sawing hospo
dárný, úsporný” se píše “saving”.
“Nutricional” se píše “nutritional”,
“rewieu” je “review”, “izotonic” má
být “isotonic”, slovo “tapid” je z la
tinského slova “tepidus”, z “tepere”;
tudíž se píše v angličtině s “e”, “tepid".
“Vulkanizace” se píše v angličtině
“vulcanizing” ne “vulkanizing”,
“viklavý zub” není “tilted tooth”
nýbrž “nahnutý zub” jako nahnutá
věž v Pise. Heslo “viklavý zub” by se
upřesnilo jako “mobile” nebo “loose
tooth”. Anglické slovo “raw” se ne
překládá do češtiny slovem “surový”
nýbrž “syrový”. A pochybuji, že by
“adverse reaction” bylo v češtině
“vedlejší reakce”. Bohudík nenalezl
jsem tam však ani heslo na “reakci
hnusnou, záludnou nebo škodlivou”.
Někdy slovník nerozeznává přesně
rozdíly anglických hesel jako např.
rozdíl mezi termíny “reline” a “rebase”. Oba výrazy slovník překládá
českými výrazy “podložit”, “rebazovat”. V hesle “reline” je sice uveden
správný český překlad “obnova vnitř
ní strany protézy”, ale “rebazace” to
není, protože při “rebazaci” celá
pryskyřicová část protézy, která nese
umělé zuby, se vymění novým mate
riálem. To se z českých překladů vy
číst nedá.

Větší výtku bych měl k tomu, že ce
lá řada docela běžných výrazů byla ze
slovníku prostě vyloučena. A jde o vý
razy, které jsou běžné a důležité v zubolékařině. Tak je například u písme
ne “p” hesla jako “pericoronitis”,
“periapical”, “periodontitis” a “pe
riosteum” nejsou vůbec uvedena.
V oboru protetiky hesla jako “postdam” a “posterior palatal seal” chybí
taktéž. Pod heslem “rest”, = zbytek,
klid, podpěra” nejsou uvedeny ani
“rest incisal”, “lingual” nebo “cingu
lum” ačkoliv jsou to hesla nezbytná
při plánování částečných litých protéz.
“Soft palate” je ve slovníku uveden
ale ne heslo “hard palate”. Zato hesla
jako “myš” nebo “stínidlo na lampu”
ve slovníku jsou.
Když se však člověk zamyslí nad
tím, že je to pokus o první slovník
v Československu tohoto druhu vů
bec, musí přece jen za tuto práci obě
ma autorům stisknout ruku. Jelikož
angličtina, jak oba autoři poznamena
li v předmluvě, je dnes nejdůležitějším
jazykem, v němž jsou vydávány zubo
lékařské zprávy většiny států světa,
budou jim studenti v Československu
za tento slovník vděčni. Já jsem také.
Dr. Oskar Sýkora

Předplatitelům Proměn
Vážení přátelé,
je to už dva roky, co Proměny vycházejí ve značně rozšířeném rozsa
hu. Jednotlivá čísla teď mají většinou 176 stran a náklady rostou, takže
dosavadní nízké předplatné zdaleka nedostačuje. Redakce doufá, že
nám zachováte přízeň, i když se celoroční předplatné od letošního roč
níku zvýší na $15.00 pro členy SVU a na $18.00 pro nečleny. I tak zůstá
vají Proměny při svém rozsahu nejlevnějším časopisem vydávaným
v exilu.
Redakce a administrace Proměn
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K deportáciám Židov zo Slovenska
V Bratislavě bylo vydáno v říjnu 1987 závažné prohlášení, jehož nej
podstatnější části citujeme:
Pred 45-imi rokmi sa uskutočnili nezákonné deportácie desaťtisícov
Židov, mužov, žien, detí a a starcov zo Slovenska. Deportácie a ďalšie
protižidovské opatrenia boli v slovenských rukách. Väčšina z týchto
deportovaných židovských obyvateľov zahynula potom v nacistických
koncentračných táboroch.
My, príslušníci mladších generácií, vrátane generácie šesťdesiat
ročných, ktorí boli v čase vojny príliš mladí a nezúčastňovali sa verejné
ho života, nemali sme osobne podiel na zločinoch, ktoré sa v týchto
časoch stali s našimi židovskými spoluobčanmi, udalosti, o ktorých
hovoríme, napriek tomu prežívame ako ťarchu a neľudskosť, ktoré
nielen odsudzujeme, ale nad ktorými chceme vyjadriť i hlbokú ľútosť a
za ktoré chceme odprosiť všetkých príslušníkov ich národa, kedže dote
raz to neurobil z rozličných príčin nikto zodpovedný z nášho stredu.
... Za mŕtvymi môžeme už len smútiť alebo veriaci spomedzi nás sa
za nich s hlbokou ľútosťou modliť. Ich živých príbuzných a ostatných
príslušníkov národa po celom svete by sme však chceli odprosiť v mene
nášho svedomia, v mene ľudskosti a kresťanskí signatári i v mene ná
boženskej viery, ktorú sa usilujeme prežívať a ktorej korene cez Starý
Zákon sú nám spoločné s národom Izraela.
K tomuto vyhláseniu nás pohýňa tiež skutočnosť, že na Slovensku
niet dôstojného pamätníka, ktorý by pripomínal túto najväčšiu kolek
tívnu tragédiu v našich dejinách. Taktiež synagógy, tieto niekdajšie
centrá židovských náboženských obcí na Slovensku a židovské cintorí
ny sú v žalostnom stave a postupne zanikajú.
Protižidovské opatrenia a najmä vyvezenie židovských obyvateľov zo
Slovenska popreli princípy, ktoré by sme chceli vidieť ako nosné pri
tvorbe slovenskej budúcnosti — rovnosť všetkých bez ohľadu rasy,
tolerancia, sloboda vyznania, demokracia, zákonnosť, láska medzi ľuď
mi. V nádeji na takúto budúcnosť medzi ľuďmi i národmi predkladáme
príslušníkom židovského národa pred tvárou sveta toto naše úprimné
vyhlásenie.
Vyhlásenie podpísali: Dominik Tatarka, spisovateľ; Hana Ponická,
spisovateľka; Jozef Jablonický, historik; František Mikloško, matema
tik; Ján Čarnogurský, právnik; Vincent Hložník, maliar; Jozef Hlinic
ký, architekt; Eva Trizuljaková, akad. maliarka; Roman Berger, hud.
skladateľ; profesor Vladimír Haviar, kardiológ; Ivan Rúfus, spisovateľ;
Aloiz Gabaj, robotník; Ján Chryzostom Korec, katolícky biskup; Mar
tin M. Šimečka, spisovateľ; Vladimír Jukl, matematik; Helena Gondová, úradníčka; Ján Langoš, výskumný pracovník; Daniel Fischer, akad.
maliar; Marek Huba, akad. sochár; Ladislav Čarný, akad. maliar; Mi-

172

lan Bočkay, akad. maliar; Miro Bázlik, hud. skladateľ, Eugen Suchoň,
hud. skladateľ; Katarína Lazarová, spisovateľka.
(České slovo, 11, 1987)

Zlatko Kauzlarić: Křížová cesta
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Obsah ročníku 24/1987
Číslo 1
Úvodem:
Karel Hrubý: Svoboda jako zkušenost rizika
Jan Patočka: O povinnosti bránit se proti bezpráví
Věra Jirousová: Je tu
I. O Janu Patočkovi
Jan Milíč Lochman: Setkání s Janem Patočkou
Erazim Kohák: Jak číst Patočku?
Karl Schuhmann: Husserl a Patočka
Miloslava Holubová: Přítel-učitel
Ladislav Dvořák: Filosofický proseminář
Petr Rezek: Filosofie evropanství Jana Patočky
Vlasta Chramostová: Může se stát, že na pravdě má rovněž někdo zájem
Radim Palouš: J.P. — Anamnéza
Pavel Janský: Vyhořelo
II. Jan Patočka: Texty
Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost
Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva
Masaryk včera a dnes
K některým novějším kritikám Rádla
J. L. Hromádka a filosofie
Negativní platonismus
Může filosofie zaniknout?
III. Bibliografie
Erazim Kohák: Přehled prací Jana Patočky
Miscellanea
Z Boží duhy Jaroslava Durycha
Jan Patočka: Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha
Kritické marginálie
Za J. W. Brüglem
Obsah ročníku 23/1986

3
11
14

18
24
34
42
44
45
53
56
63
66
77
87
96
101
108
137

158
187
198
206
220
222

Ilustrace na obálce i uvnitř čísla:
Jiří Kolář: Cyklus “Masky”

Číslo 2
K 10. výročí Charty 77
Co je a co není Charta 77 (Václav Benda, Jiří Hájek, Václav Havel,
Ladislav Hejdánek, Petr Uhl)
Mojmír Povolný: Charta 77 a československá opozice
Jaroslav Krejčí: O Chartě, exilu, válce a míru
Karel Hrubý: Na dvou osách
Projev Josefa Škvoreckého

174

3
5
32
40
48
49

Josef Škvorecký: Aféra Jazzové sekce
Czeslaw Milosz: Kouzelný vrch
Zbigniew Herbert: Proměny Liviovy
Zdenka Brodská: Dvě poznámky na okraj
Etuda Jana Čepa
Susanne Roth: Pro návrat k Hrabalovi
Antonín Měšťan: Národní charakter etnických celků ve střední Evropě
Martin Kvetko: Postavenie maďarskej národnosti na Slovensku
† J. W. Brúgel: Slovenští komunisté a maďarská otázka v letech
1944-1945
Václav Havel: Dramatik bez divadla
Ivan Jirous: Zmoudření Václava Havla
Antonín Kropáček: Herec se vytrácí
Vladimír Janoušek zemřel
Za Evou Bednářovou
Portrét jedné literární generace (Ivan Binar, Jaroslav Hutka,
Sylvie Richterová, Jaroslav Vejvoda)
Ludvík Vaculík: Co jsem dostal
Diskuse:
Hana Smithin: K článku Jindřicha Chalupeckého “Potřeba bdělosti”
Odpověď J. Chalupeckého
Jindra Tichá: Vlak do Pukerangi
Kritické marginálie

61
65
66
68
69
70
78
86

106
113
117
120
134
135
136
150

152
153
155
161

Fotografie na obálce: Josef Hampl: Závoj 1984
Fotografie a ilustrace uvnitř čísla: Anonymus Pragensis,
Eva Bednářová, Josef Hampl, Vladimír Janoušek

Číslo 3
Půl století bez T.G.M.
Jaroslav Seifert: Masarykova růže
Karl Schuhmann: Husserl a Masaryk
Husserlův dopis do Prostějova
Karel Hrubý: Masaryk a Nietzsche
Ján Mlynárik: T. G. Masaryk v slovenskej historiografii
Ivan Pfaff: Masaryk a Švýcarsko
Jindřiška Smetanová: Zlatý odlesk Hondurasu aneb kam až je vidět
z Karlova Chabova mostu
Karel Trinkewitz: O miniaturách Karla Chaby
Antonie van den Beld: Rozdíl mezi vraždou a strukturálním násilím
Winfried Eberhard: Denisova koncepce českých dějin a její funkce
v českém dějepisectví
Tichá suma básnického umění Jana Skácela
Iva Kotrlá: Poésie et Théâtre
Průvodní list (bez komentáře)
Jan Vladislav: O poezii: Malá autobiografie

3
6
7
17
19
34
49

67
69
70
79
98
102
109
113
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Tomáš Štrauss: Sedemkrát rôzne o schizofrénii
V koridoru osamělého běžce (Rozhovor Lenky Procházkové
s Karlem Peckou)
Diskuse
Čestmír Ješina: Nutnost dát důkazy, pouhé ujišťování nic neznamená
Ivan Sviták: Nutnost hledat důkazy, pouhé obviňování nic neznamená
Ján Mlynárik: Historické štúdie vydávať s vedeckým aparátom
Ivan Sviták: Dopis redakci
Ludvík Vaculík: Historická chvíle (fejeton)
Kritické marginálie

125
133

146
147
148
149
152
155

Ilustrace na obálce a uvnitř čísla: Karel Chaba

Chabovy ilustrace a glosu Jindřišky Smetanové poskytl ze svého archívu Karel
Trinkewitz. Rozhovor Lenky Procházkové s Karlem Peckou, prózu Ivy Kotrlé
a Vaculíkův fejeton zpřístupnilo Československé dokumentační středisko nezá
vislé literatury.

Číslo 4
Jozef Špetko: Európske epicentrum
Ján Mlynářík: Charta 77 zo slovenského hľadiska
Bohuš Zvrškovec: O modernom a módnom
Michal Želiar: Sokol — Sambo
Hana Ponická: Mlyn hostí
Hana Ponická: Na Slovensku je dobre
Stano Dusík: Boleráz, Boleráz . . .
František Kuruc: Vatikán, Slovenský štát a židia
Karol Belák-Berger: Úvaha gorbačovovská
Michael J. Kopanie: Zjednocovanie sociálno-demokratických
odborových organizácií na Slovensku v rokoch 1918-1920
Jan Baleka: Ráj ztraceného dětství — Josef Lada 1887-1957
Karel Trinkewitz: Slavica helvetica hrabalistica
Bohumil Hrabal: Návštěva
Josef Hiršal: Píseň mládí
Texty: D.T.: Navrávačky
Premiéra s posunom
K.K.: Inzerát (na knihu, ktorú byste si mohli prečítať)
Upozornenie
Vitajte!
Oliver Svišť: Indiánske leto
Eva Kantůrková: Dny mužů
Kritické marginálie
Ilustrace na obálce: Koloman Sokol
Ilustrace uvnitř čísla: Koloman Sokol a Josef Lada

176

3
14
22
31
41
47
50
53
74

84
93
98
100
106
120
127
130
133
136
139
148
155
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