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Jak se nám zachtělo svobody
Eva Kantůrkova, Praha
Vzbudily mě divné zvuky, můj muž stál v pyžamu obklopen šesti
muži v civilu vecpanými do naší haly, bylo čtvrt na šest; poznala jsem
mezi nimi toho, který si říká Tichý. Mohla bych psát jeho životopis.
Jako poručík dostal ze země básníka Jana Vladislava, mě před sedmi
lety spoluzatýkal už jako nadporučík; proslavil se u mě tím, že se ne
ostýchal prohlížet skříň se spodním prádlem; naposledy velel tomu,
když nás vodili do antonů jako uličníky ze třetího fora Charty, a nedáv
no mi někdo říkal, že už je podplukovníkem. Oslovila jsem ho tak, ne
ohradil se, budu ho tedy nazývat ppluk. T. Celá léta jsem se držela zá
sady o státní bezpečnosti nepsat, kdyby mi provedla nevímco; při pro
hlídce ženská osoba utrousila, že kdyby nebylo jich, neměli bychom
o čem psát; ať tedy zakusí, jak chutná “glasnost”.
Muže odvedli dva, jedním byl podplukovník Smolík z odboru vyšet
řování StB; znamenalo to, že může být obviněn; byl čtvrtek 27. října.
Já zůstala v bytě s povolením k domovní prohlídce v ruce a s nejasným
vlastním postavením. Důvodem prohlídky a zadržení mého muže byl
Manifest “Demokracii pro všechny”, který vydalo právě vzniklé Hnutí
za občanskou svobodu. Manifest podepsalo 122 lidí. Prohlídku povoli
la prokurátorka Fuchsová, o zabavení věcí rozhodoval vyšetřovatel
kapitán dr. Tomko, byt prohledával pplk. T. a jakýsi Mladý Příslušník,
jehož jméno jsem na protokolu nerozluštila. Později se dostavila rázná
žena, kterou jsem prvně uviděla na Engelsově nábřeží; Ivan Havel slavil
padesátiny, před domem seděl v autě muž, který si říká kapitán Čer
mák, jehož životopis bych taky mohla popsat, a tato rázná dáma při
perlustraci příchozích na úpatí schodiště rozhodovala, kdo smí nahoru
a kdo půjde za roh do antonu. Žena důstojníkem StB a v operativě
k tomu, to nás fascinovalo, Karlu Srpoví dala až se sveřepou hrdostí své
číslo i jméno. Se stejným opojením svou funkcí se mi prohlásí večer,
až mě zadrží, ale protože jsem jméno zapomněla, budu o ní psát jako
o ppor. ...ové. Jako nezúčastněného svědka s sebou přivedli dr. 1. Pro
cházku z ONV v Praze 5.
Prohlídku začali mými deštníky, rozebrali domácí telefon, chtěli
bourat i kus zdi. Prohlídka zněla na mého muže, věci máme ale v bytě
oba, dlouho trvalo, než jsem si tuto výhradu prosadila do úvodu pro
tokolu; u mnoha věcí jsem se musela přít, že patří mně, ale uhájila jsem
jen něco. Manifest ani nic s ním souvisejícího v bytě nenašli, zato mi
zabavili rukopis románu Pán věže z roku 1980, chtěli vzít i rukopis mé
knihy o Husovi, vzali mi soubor esejů o Sabinovi, Durychovi, B. Fučí
kovi, V. Černém atd., vzali můj referát na mezinárodní sympozium
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Československo ‘88 “Češství v Pamětech Václava Černého”; vzali
Slovník čs. spisovatelů, Paměti V. Černého, které mi pan profesor osob
ně věnoval, a taky dvě různá samizdatová vydání sborníku vědeckých
prací o Josefu Pekařovi, který jsem uspořádala. Zabavili i fotografii
stuh ke kyticím, které jsme jako mluvčí v 85. roce položili na památná
místa padlých amerických a sovětských vojáků i pražských barikád
níků; do protokolu napsali, že na stuhách je text “Charta 77", ale už
nedopsali, že se tam dá číst “sovětským vojákům”. A vzali mi jiné uni
kátní památky; dopis spisovatele Jana Beneše, který se se mnou na
dálku shodl v názoru na nemužnost mužů; slova jimiž je text upoutal,
zněla “Vaculíkovy jarní větry”, čímž Beneš vůbec nemínil nic z Vaculí
kovy veřejné činnosti, ale přece jim to nebudu vysvětlovat. Je mi líto,
Jene, jste opět v Ruzyni. A taky vzali dlouhý dopis Františka Janoucha,
jako profesor jaderné fyziky byl předloni v Sovětském svazu na vě
deckém sympoziu a popisoval, co tam viděl a o čem mluvil s akademi
kem Sacharovem. Zabavení zdůvodnili tím, že dopis nese znaky mno
ženého textu a nechtěli rozumět tomu, že Františkův počítač jinak
psát nedovede. A zabavili mi i dopis československých intelektuálů
představitelům sovětské kultury, přestože jsem upozornila, že nám na
něj odepsal Andrej Sacharov.
Vyšetřovatel dr. Tomko, národností Slovák, se jinak choval korekt
ně, u něčeho i uznal, že by zabavení volalo do nebes, i kouřit chodil
na terasu. Taky se všichni zuli. I pplk. T., asi že všichni stárneme a jsme
moudřejší, několikrát uznal můj důvod, proč knihu nevzít, do prádla
a do přikrývek nelezl, požádal o to mě. Zato Mladý Příslušník měl hlavu
plnou nápadů. Jestli v tom vytrvá a jestli potrvá tento režim, začal se
mi před očima odvíjet další životopis. Může mu být mezi 25-30 lety,
hlavu má malou, kulatou, krátce ostříhanou, kulaté tmavé oči se umějí
rozsvítit koniášovským leskem. Je to prototyp nesolidnosti a podraznictví v pražské operativě StB a to, co o něm napíšu, jsem ochotna zo
pakovat do každého vyšetřovacího protokolu. Ze zásuvky už Tichým
prohlédnuté znovu vyndal listiny k videorekordéru; věnovali mi ho
prostřednictvím Tuzexu švédští spisovatelé; když jsem byla v jednaosmdesátém roce zavřená za knihu, přijali mě za čestného člena svého
Penklubu a občas si na to vzpomenou. Dr. Tomko mi zabavil všechny
videokazety, i prázdné, s Čajkovského baletem v Pařížské opeře nebo
s detektivkou Agaty Christie; a Mladý Příslušník vyhledal a dal zabavit
i doklady o tom, že přístroj je řádně zaplacený a proclený. A se stejnou
chutí přinesl na třídící stůl doklady, že mi má italská přítelkyně složila
v bance 160 USD na osmidenní pobyt ve Florencii; neuvědomila si, duše
svobodomyslná, že nemám pas, a teď nemám ani potvrzení o jejím daru,
kdežto naše banka může s uloženými devizami volně disponovat.
Prohlídka získala na razanci, když se na pracoviště dostavila ppor.
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...ová. Nezula se. A hrnula se zapisovat zabavené věci. Taky od té chvíle
protokol ztratil povinnou přehlednost. Její mezi třicítkou a čtyřicítkou,
je hodně široká v bocích, postavu má tuhou, je karyatický typ. Sukni
ze zeleného sukna měla na bocích zdobenu velkými knoflíky, přes svetr
sako z černé kůže, polobotky šedé, punčochy světlé. Kroky dělá dlouhé,
rázné, pohybuje se negraciézně, ale mrštně, řeč má úsečnou, navyklá
policajtská úsloví vyslovuje s chutí. Je ráda ironická, ale aby to zabolelo
a vyvolalo strach. Je z povah, které by neusnuly bez posledního slova.
Odpovědi i na otázky do protokolu ví předem. Vdaná prý není a děti
nemá. Vnímám lidi i kůží a ta mi napovídá, že ta ovládavá žena má silný
mateřský komplex, který zvráceně projevuje i vůči “nepřátelům”: je
pevně rozhodnuta ochránit je před sebou samými. StB si vůbec osvojuje
způsoby lékařů, kteří vás vedou na operaci, o níž předem vědí, že ji ne
musíte přežít, a chovají se k vám s naléhavou šetrností. Tato žena,
uvědomila jsem si, by mě s naléhavou šetrností dovedla i pod šibenici
a měla při tom dobré svědomí profesionálně vykonaného aktu spra
vedlnosti. Takto, myslím si, kazí důstojníky StB západní filmy o tvr
dých sice, ale čestných policistech.
Když ppor. ...ová ode dveří spatřila v mé knihovně celé ročníky sami
zdatových časopisů, řekla: “Tak tohle půjde šmahem”. A šlo to šmahem. Tuhla mi kůže na tvářích. Jen já v té chvíli a v té místnosti věděla,
co je v těch všech očtených svazcích psaných na stroji ukryto práce,
duchovního vypětí, chytrosti, znalostí, myšlenek, kolik je v nich skryto
tvůrčího, ale i opisovačského úsilí. Sebrali Střední Evropu, Paraf,
Prostor, Infoch, Lidové noviny, Kritický sborník, Obsah, Revolver
Revue, dokonce i Spektrum ze sedmdesátých let, Ze zásuvky i z bloku,
Nový brak, Hosta, Jazz-Top, Informace o církvi. Protokol o prohlídce
má 87 položek, z nichž pod každou je i několik knih. I dr. Tomko musel
vědět, že prohlídkou nevykonali právní akt, ale pomstu. “Nemáš házet
— a po jedné! — dvacátého prvního srpna kytky k Václavovi,” řekla mi
potom v útěšném humoru Anička Marvanová. I ppkl. Smolík řekl
mému muži při výslechu, že soudruzi byli zbytečně horliví. Ta žena
vnesla do atmosféry prohlídky nepokrytou agresivitu. Věcné argumen
ty, na něž dr. Tomko předtím i slyšel, ztrácely váhu. Mezi mnoha kni
hami vytáhla i moje dopisy z Ruzyně, byly tenkrát jedinou mužovou
radostí, dal sije pěkně svázat. Jako důkaz nesvědčí o ničem, byly ostat
ně cenzurovány, ona jen s bystrostí zlého člověka postihla, čím nejvíc
ublížit. Dr. Tomko mi je vrátil, až když jsem řekla, že zabavit je je ne
lidské. “To se mýlíte,” řekla ppor. ...ová, “my nic nezabavujeme, jenom
zajišťujeme.” A přestože mi svazeček nevzali, zapsala jej do protokolu
s poznámkou “ponechány v místě”; a aby její slovo bylo konečné, pro
nesla: “To stejně bude její poslední extempore.”
Dramatické situace mají i své komické stránky, každý dramatický
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spisovatel ví, že jen napětím, bez humoru hra ztrácí účinnost. Ovšemže
humoristou jsem byla já. Atmosféra trochu povolila, když oba začáteč
níci svých kariér opustili byt; měli jsme jet na prohlídku chalupy, požá
dala jsem, jestli mi vezmou do vozu vyprané ložní prádlo. Museli ještě
zavézt kořist do Ruzyně, a tak do kufru automobilu naložili s dvěma
obrovitými papírovými pytli zabavených věcí — do každého by se vešel
metrák brambor — i tašku s povlaky; mě vysadili před věznicí, má taška
v předstihu projela branou tam a sem. Ppor. ...ová do Písku nejela, jen
dr. Tomko, pplk. Tichý a Mladý Příslušník. Z půdy si vynesl jen pavuči
ny ve vlasech a nikdy nezapomenu na vyděšeného nezúčastněného svěd
ka, kterého pplk. T. přivezl v MěNV. Ten člověk se neodvážil odlepit se
od dveří, ani si sednout, když jsem mu to nabídla. Do Prahy jsem vzala
sklenici naložených švestek, u obecní studny jsme dlouho čekali, než
pplk. T. vrátí svědka domů, věrně ke mně přiběhla černá kočka se zele
nýma očima, která si celé léto chodila pro pohlazení, taky sousedův
bílý špic vystrčil veselý čumák; jinak vesnice vypadala jak vystěhovaná,
sousedi se radši dívají za záclonami, jeden ale přece vyšel a založil nej
hezčí motiv mojí anabáze: dal mi jablka ve velikém košíku. V těch dnech
jsem dočetla výtečnou knihu Anny Bauerové o zlatém věku země Bojů.
Ve statku, na který jsme se dívali, bydlíval soused Novák, který v minu
lém století rozoral keltskou mohylu s pohřebním pokladem a protože
jej neukradl, dostal se do odborné literatury. Na druhé straně návsi
je statek, v němž sloužíval Jan Cimbura a já opatrně zkusila, zda je
dr. Tomko neosoba, mluvící jen ve služebním žargonu a bojící se své
lidské podoby; o knize o Bojích věděl a líbilo se mi, že on, Slovák a vy
šetřovatel StB, dovedl docela obyčejně říct, že o Cimburovi a Baarovi
neví nic. V motorestu Na Haldě jsme večeřeli smažený řízek, je to vedle
Bytízu, kde robotoval v uranovém dole Karel Pecka a kam si situuji jeho
Horečku.
Ppor. ...ová seděla za stolem nějakého důstojníka obvodního velitel
ství na Smíchově, v místnosti byl mladík v uniformě Sboru nápravné
výchovy a jeden civil s knírem; budu mu říkat Mlčenlivý. “Jste na půdě
SNB,” řekla ppor. stroze, “vyndejte věci na stůl.” Pro nezasvěcené
vysvětlím, že toto opatření údajně slouží jako kontrola, že nemáte
u sebe zbraň, jíž byste příslušníky ohrozil; ale používají je, aby se dostali
ke všemu, co je zajímá a mohli vám to zabavit. Mému muži takhle jed
nou zabavili moje PF. “Mám vysypat i jablka?” Dovolila jablka nechat
v koši. Být Zoščenkem, od této chvíle bych líčila všechny další příhody
prostřednictvím těch jablek Ppor. mi dala i uvařit kávu, vyslechla mě
do protokolu a oznámila rázně, že protože nevypovídám, budu zadrže
na; jsou to jejich levné triky, byla bych zadržena, i kdybych vypovídala.
Mé věci roztřídila do obálek, kompot jsem přidala k jablkům a uchráni
la nezapsaný hřeben, ona prázdnou tašku zapečetila.
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Do Ruzyně auto dirigoval mladík v uniformě SNV. Měl bezelstnou
tvář. Jestli vozí vězně k soudu a na výslechy, dělá to dokonale. V přijí
mací místnosti jsme museli chvilku čekat, přede mnou přivezli někoho
v teplácích, vrátnicí prošel muž s generálskými distinkcemi a mladík
s bezelstnou tváří oddaně řekl: “Soudruh náčelník taky vypadá unave
ně.” Byla to má první informace o rozsáhlosti zásahu StB proti disiden
tům. Rezervovali pro nás v Ruzyni celé patro, do Bartolomějské
bychom se nevešli, a ráno, pochopila jsem z náznaků, když mé přátele
sváželi, vznikla na vrátnici až tlačenice. Ppor. mě vyvezla do čtvrtého
patra, dala mě na samotku; odporuje to řádu věznice, o umístění zadr
ženého však rozhoduje bezpečnost. Košík s jablky mi dovolili vzít
s sebou, kompot nechali v kanceláři, sklo na celu nesmí, abych se nepodřezala; nepřevlékli mě do tepláků, přikrývky donesli jakž takž nesmradlavé, na cele nebylo mýdlo, byla očividně nepoužívaná, nebyl tam
toaletní papír, neměla jsem kartáček na zuby. Pálily mě oči, chtěla jsem,
aby mě ze smíchovského velitelství zavezli domů pro lék, autem to byly
tři minuty; vymluvila se, že mají schůzi. Vzdorovitě jsem si nelehla, usí
nala jsem v kabátě na tvrdé stoličce a až žena z noční služby mi rozumně
řekla, že je to nesmysl. Na cele byly dvě palandy o třech postelích, lehla
jsem si na tu pod otevřeným oknem. Byla doba mezi vězeňským psem a
vlkem, vězni na sebe volali a posílali si koně, dole pod okny se zuřivě
rozštěkali vlčáci, “Mirečkůůů, dobrou noc, pusinkůůů,” volal jemný
dívčí hlas plný příslibů. Obklíčila mě známá atmosféra smradu, marných
snah a snů a nevylíčitelného smutku. Vedle sprostého nápisu byl nade
dveřmi nakreslen tužkou kříž, měl správně provedenou geometrickou
perspektivu.
Ráno mi ppor. ukázala ve výtahu pouta, “mám příkaz je použít, aleje
mi to trapné.” — “Nemáte u sebe radši trochu pleťového krému?” —
“Vidíte,” řekla žensky chápavě, “to mě nenapadlo.” Auto řídil šofér,
který evidentně šoférem nebyl, ppor. seděla vpředu, vzadu se mnou
Mlčenlivý. Ppor. dirigovala i šoféra-nešoféra, až jsme zabloudili.
Na smíchovském velitelství nejdřív opatřila krém pro mě, pak klíč od
náčelnické místnosti pro sebe, sepsala se mnou jedinou větu, že nebudu
vypovídat, řekla “namažte se ještě jednou do zásoby” a jeli jsme zpátky
do Ruzyně. Před její legitimací se otevíraly všechny ruzyňské brány,
dveře i katry, a zase jsem seděla sama na čtyřistačtyřicítce. Byl pátek
28. října. Odpoledne se měla na Václavském náměstí konat zakázaná
manifestace. Ruzyňští vězni z oken probírali právě ohlášenou dost ome
zenou amnestii. Bývala by se vztahovala i na některé mladé lidi z nezá
vislého mírového hnutí, minulý týden obviněné: včas jim obvinění pře
kvalifikovali na paragraf s vyšší sazbou.
Hodiny vězeňské samoty jsou delší, než jakékoli jiné hodiny. Rozebí
ráte a dáváte do souvislosti různé drobné příznaky, které jim uniknou
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a z nichž se snažíte usuzovat na skutečné postavení; že vás nechají v ne
jistotě, je jedna z jejich psychologických lstí. Už jednou jsem zažila
tyto první dva dny, během nichž mezi masou zadržených vybírají ty,
které obviní, je to asi nejhorší doba pobytu ve vězení. Z okna jsem viděla
ruzyňské nádraží, můj muž mi tam chodil mávat a přivazovat kytice
k zábradlí, tenkrát byla má cela v chodbě hlouběji o sedm čísel. Taky mě
mrzela ztráta věcí, mohla jsem si vyčítat, že jsem je neměla u někoho
schované, ale je to neřešitelný rozpor: když je máte doma, můžete o ně
přijít, když je máte u někoho, užíráte se bezmocnou nesvobodou. Je to
rozpor lidí, kteří se brání dát se vehnat do schizoidní psychiky. Jestli
je to útěcha, že se na zabavených věcech aspoň pozná, co jsou oni zač,
nevím. Večer se zas rozštěkali psi, provokovalo to asociace na ty, kteří
možná přišli odpoledne na Václavské náměstí. Za oknem hlasy dvou
mladých kluků, zavřených za nějakou blbost, vykřikovaly “jdeme na
aminu domů”. Strážný mi přišel nabídnout mé švestky, bylo to milé, ale
nevzala jsem si je, ve sklenici jich byla napěchována dobrá dvě kila,
sama bych je nedokázala sníst.
V sobotu ráno rozvážela služba na neobsazené postele přikrývky;
myslela jsem, že je to pro ty, které zadrželi na manifestaci; to jsem ale
uvažovala příliš logicky, my téměř nikdy neuhodneme předem absurdi
ty v jejich počínání. Nejdůležitější informace se ve vězení dozvídáte,
až když už nemají svou vlastní cenu, tento zásah byl ale tak nezvládnu
telný, že už v sobotu dopoledne jsme měli obraz téměř úplný. Manifes
tace 28. října byla tak rozsáhlá a útok pohotovostního pluku bezpeč
nosti proti ní tak krutý, a tedy ohlas ve světě i doma tak rozhořčený,
že ty, které se možná chystali za Manifest obvinit, okvalifikovali na
pouhé podezřelé, ještě k ránu z pátku na sobotu je přemístili z oddělení
ruzyňské věznice na vypůjčené čtvrté poschodí, na celách už byli společ
ně, byli teď zadrženi jen na osmačtyřicítku jako my všichni ostatní.
Má samotka skončila, nejdřív přivedli Jarmilku Bělíkovou, pak
Lenku Marečkovou a Janu Chržovou, prožily o půl dne dřív než já poli
cejní lest, jak udržet občany ve vězení déle, než dovoluje zákon. Bez
pečnost má právo zadržet podezřelého na dva dny, pak už musí roz
hodnout prokurátor; a tak nás všechny po 48 hodinách formálně pro
pustili, strážní nám vydali naše věci, my jsme jim vrátili vězeňská pro
stěradla a přikrývky, a bezpečnost někoho už rovnou na dvoře věznice,
někoho až za branou posadila zpátky do auta, dovezla na výslech a vrá
tila na dva dny zpátky do Ruzyně. Takže ony přikrývky roznášeli ráno
pro nás, kteří jsme byli ještě na celách! Ve vrátnici vznikla během do
poledne, kdy nás propouštěli, aby nás mohli znovu zadržet, taková
tlačenice, že zadržení spolu mohli volně mluvit, strážní křičeli na muže
z bezpečnosti, aby nepřekáželi v provozu a auta se zadrženými prý před
věznicí řídila veřejná bezpečnost. Mně se dostala i první zpráva o mém
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muži, vytáhli jej ráno v půl čtvrté z vězeňského oddělení a Olga Šulcová
viděla, jak jej vedou na čtvrté poschodí. Podle počtu zaklapávaných
okýnek jsme při obědě spočetly, že je nás přes osmdesát, příliš jsme se
nezmýlily.
Mých prvních 48 hodin uplynulo až večer, ppor. mi při zatýkání neza
počítával celý den strávený prohlídkami. Cekala na mě na dejvickém
velitelství, vezl mě Mlčenlivý se šoférem, co nebyl šofér; na schodech
jsme potkali Ludvíka Vaculíka. Kráčel důstojně dolů ze schodů, sám,
bez policejního doprovodu. “Ahoj, Ludvíku,” řekla jsem, “ty seš tu
taky?” — “Jen asi půl hodiny,” řekl. Samozřejmě to na nás mohli na
hrát, a přece jsem pocítila za jeho mohutnou postavou volně odcházející
k východu cosi jako svou vlastní nedostatečnost. Jak jen to ten Vaculík
dělá, myslela jsem si. Rozlije jim mlíko, slíže smetanu, syrovátku jim
nechá, a nikdy se mu za to nestane nic až tak zlého. Naprosto nerozlišuji
hodnotu lidí podle toho, jestli byli nebo nebyli zavření, tak může uva
žovat jen ponížený anebo vzbouřený otrok. Jen bych ráda pronikla
do toho, jak se dovede sám ochránit. V Sekyře cituje svého tatínka, že
dobrá výmluva je lepší než psí hovno; jen dobré výmluvy ale takovou
sílu nemají. Nedávno jsem porovnávala Hrabalovy texty s Českým snářem a napadlo mě, že Vaculík je Odysseus. I jedna západoněmecká kri
tička ve Snáři jako jeho hlavní rys postřehla, že Vaculík neustále uniká
jakýmkoliv znesvobodňujícím léčkám. Chytrý Odysseus nejen před
Trójou nepadne, on pak dopluje až domů a na své plavbě “střásá všech
no, co mu vadí”, jak o sobě napsal Vaculík v jednom fejetonu už před
mnoha lety. Kdežto Achilles před Trójou padne, protože má zranitel
nou patu. A když už jsem v tom srovnávání, Achillovu patu má Václav
Havel, je to jeho slušnost dítěte z měšťanské rodiny a transcendentní
odpovědnost.
Ppor. zas seděla za velitelských stolem, byl tam i Mladý Příslušník,
mě přivedl Mlčenlivý. Po jediné větě do protokolu, že nebudu vypoví
dat, mě zas zadržela, formality proběhly skoro přátelsky; už jsme vstá
vali, že se odeberu do hotelu Ruzyň, a Mladý Příslušník zaujal vyšetřo
vací pózu. Optal se dlouhou, málo srozumitelnou, v obsahu nezvládnu
telnou větou a mou odpověď pak mohl pocítit jako své zesměšnění.
Je to jistě moje nedostatečnost, že nesnáším mladíky dost hloupé na to,
aby se vytahovali nad bezbrannými mocí, kterou si nijak nevysloužili.
Uchýlil se k pohrůžce prokurátorem, já pohrozila stížností pro vyhro
žování, ppor. hasila napětí, a já se dopustila nádherného faux pas.
Řekl mi, abych vzala svoje věci, já řekla, že už nejsem občan, ale zadr
žená a věci si neponesu, a oslovila jsem ppor.: “Může mi je nést váš
pobočník.” Vyprskla a já pochopila, že nadřízeným tu není ona, ačkoliv
tak vypadá, ale on, který se neumí zeptat jasnou větou, a proto ona
vyslýchá; a jak je náhoda zlomyslná, v chodbě seděl zadržený Achilles
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Havel, vypadal smutně, “Václave!” chtěla jsem se na něj aspoň usmát,
“pokračujte, pokračujte,” vklínil se MP mezi Havla a mne a u vrátnice
mě nechal čekat s Mlčenlivým. Vrátil se s pouty. “Když podle předpi
su,” pravil, “tak podle předpisu.” “Královna,” řekla jsem já, “může
chodit i v náramcích.” “Jen abyste neupadla,” řekl. Mlčenlivý nesl
moje věci, aniž jej ubylo, ppor. mlčela taky.
Mladý Příslušník řídil vůz; dostal se do euforie výrostka, který ví,
že provedl něco, co se nemá, ale právě proto, že je jen výrostek, na tom
trvá; bavili se hlasitě, jestli ještě v noci pojedou někam k Brnu, ppor. mu
mateřsky pomáhala euforii strávit; v křečovitém smíchu i hlase měl
odstín hysterie a nedokázal se několikrát od volantu neohlédnout do
zadu na moje spoutané ruce. Ve čtvrtém poschodí mě postavil ke zdi
a odešel do kanceláře; nikdo z těch, kdo přihlíželi viditelně ztuhle, mi
neřekl, že mám stát ke zdi čelem. Strážná, která mě měla prohlídnout,
se hlasitě omluvila, že si hned pout nevšimla. Přišel pouta odepnout
a neuměl to. “Opatrně,” řekla strážná nahlas, “odřete ji!” Hmoždil
se se zámkem a cloumal mi rukama, a v této jeho očividné nevýhodě
jsem řekla: “Podle toho, co jste mi provedl, jste hodně Malá Povaha.”
A protože taky někdy zatoužím mít poslední slovo, zopakovala jsem:
“Malá Povaha.” A on před všemi těmi svědky odsekl: “A to je mi
jedno.”
Pak byla neděle, povídaly jsme si, snědly jsme kompot a založily
ženské hnutí na obranu mužské mužnosti; manifest zaměřený hlavně
proti sufražetkám vyhlásíme v příhodné chvíli. Radim Palouš dostal
srdeční záchvat, ale odmítl chtít domů, nemůže odejít odněkud, kde
jsou všichni, jichž si cení; Zdeněk Urbánek čekal na svou operaci a jed
nu chvíli nemohli najít Karla Pecku. Václavu Bendovi dvakrát přivedli
do dveří omylem dívku. K večeru nás začali po půl hodinách podle se
znamu pouštět domů, Jarmilku vytáhli z postele ve tři ráno, kdy se z Ru
zyně dá odejít jen pěšky, potkala se ale na chodbě se svým mužem; do
poledne služba sklidila z cel přikrývky a prostěradla, zůstala jsem sama
s holými palandami. Odpoledne mě s Václavem Havlem, kterého ne
chali celé čtyři dny na samotce, a Jiřím Gruntorádem odvezli dosedět
zbylé hodiny na Bartolomějskou. “A”, uvítal mě strážný, když jsme
vešli do chodby, “jablíčka jdou.” Bylo jich v košíku už jen pět. Pustili
mě v osum, šla jsem kolem Betlémské kaple. Jene Husi, sdělila jsem,
říkáme si hositi. Podle HOS, Hnutí za občanskou svobodu. Před Májem
mi zastavil taxík, řekla jsem odkud jdu, taxikář byl člen strany a přesto
že věděl, s kým mluví, rozčiloval se, že takhle se to nedá dělat. “Já tam
byl, madam, dělají republice špatnou pověst ve světě. Dneska jsme
o tom jednali na stranické schůzi.” Myslel tím drastický zásah bezpeč
nosti proti demonstrantům. Tak jsem se dostala k první autentické
zprávě o tom, co se 28. října událo na Václavském a Staroměstském
náměstí.
(Listopad 1988)
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O české malosti (a také velikosti)
Jaroslav Mezník, Brno
Český národ dnes? Většinou upachtění a nespokojení lidé s malými cíli.
Dovedou kritizovat, ale vše končí u negace. Usilovat o něco, co přesahuje
hranice jejich bezprostředního osobního nebo rodinného zájmu, se jim
nechce. “My nic nemůžeme, o nás rozhodují jiní,” slyšíme kolem sebe.
V tomto postoji se neobrážíjen pocit bezmocnosti lidí žijících v nedemokra
tickém zřízení, ale také národní komplex malosti, výrazný znak novodo
bého českého vývoje.
Aby mi bylo dobře rozuměno: za projev komplexu malosti nepokládám
realistické konstatování, že Češi nejsou velký národ. Velikášstvíje stejně
zvrácené jako komplex malosti a často jejeho rubem. Pro komplex malosti
je charakteristické přesvědčení, že nepříliš velké národní společenství
není schopno výrazně ovlivňovat vlastní osud, nemá si klást velké cíle,
nemá se pokoušet hledat nové cesty a má se, ve snaze přežít, pouze skrom
ně přizpůsobovat svému okolí.
U některých “malých” národů komplex malosti nenajdeme; jako pří
klad lze uvést Holanďany, Švédy a Nory. Můžeme si tedy položit otázku,
jak u nás tento komplex vznikl. A připojíme dvě další otázky: jak se náš
národ pokoušel ve svých dějinách svůj komplex malosti překonat a kdy
dělal věci velké.

1.
Romantická představa a věčném a neproměnném charakteru národů
je mi cizí. Proto se nedomnívám, že komplex malosti patří k povahovým
vlastnostem českého národa již od počátku jeho existence. Ve středo
věku se s ním ostatně nesetkáváme. Ne že bychom i v tomto období
nenašli v českých zemích malé lidi a malé činy, ale to je jiná otázka. Star
ší české dějiny však opomenout nemůžeme. Položili jsme si také otázku,
kdy se náš národ pokusil dělat velké věci, a tak se zastavíme u těch
momentů našich starších dějin, kdy události na našem území a činnost
našich předků nebyly jen provinciální záležitostí, ale zasáhly přímo do
evropských dějin.
Jeden z takových činů najdeme hned na počátku našeho historické
ho vývoje. Ve velkomoravském období byla u nás zavedena jako bo
hoslužebný a literární jazyk staroslověnština. To byla v křesťanské
Evropě novota, která se pak rozšířila do jihovýchodní a východní Evro
py. U nás se tato novota neudržela. Nelituji toho. Příklon k latině způ
sobil, že se naše země staly součástí středověké civilizace, které se po
někud nepřesně říká Západní Evropa, a to byl celek vyznačující se spo
lečenskou a kulturní dynamikou, která v jiných oblastech tehdejšího
světa neměla obdoby.
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Co následovalo po Velké Moravě, je zajímavé, dramatické a z hledis
ka českých dějin velmi významné. Vznikl a rozvíjel se český stát, křes
ťanství postupně pronikalo mezi všechny vrstvy obyvatelstva. Od druhé
poloviny 12. století dochází u nás k obrovským změnám v ekonomice
i sociální struktuře obyvatelstva. Ve 13. století český stát mohutní
a jeho panovníci provádějí expanzivní politiku směrem na jih, sever i vý
chod. Do českých zemí se v masovém měřítku stěhují Němci a ti pak
tyto země obývají společně s Cechy až do 20. století; jejich přítomnost
v zemi byla jednou z hlavních příčin raného vzniku českého jazykového
nacionalismu. Nelze zapomenout ani na rozvoj kultury. Ale přitom je
nutno uznat, že naše země ležely v 10.-13. století jen na okraji Západní
Evropy a že střediska společenského, ekonomického, myšlenkového a
kulturního vývoje byla jinde, daleko na západ a na jih od Cech a Mora
vy.
Ve 14. století dochází ke změně. České země přestávají být na periferii
evropského dění. Souvisí to s obecnými proměnami Západní Evropy,
ale do jisté míry také s předchozím vývojem českých zemí, s nástupem
lucemburské dynastie a zvláště s osobností Karla IV. Český stát se zvět
šil a byl evropskou velmocí, český král se — alespoň svým císařským
titulem — stal světskou hlavou západoevropského křesťanstva. Sou
běžně s politickým rozmachem probíhá rozmach kulturní, navazující
ovšem také na starší základy. Čechy (a zvláště Praha) se vyvíjejí v důle
žité evropské kulturní centrum; svědčí o tom mezi jiným vznik první
středoevropské university v Praze a vysoká úroveň tehdejšího výtvar
ného umění v českých zemích. Nositeli a tvůrci této kultury jsou jak lidé
domácí (Češi i Němci), tak cizinci, ale všeobecný kulturní vzestup umožňuje i rozvoj české kultury v užším slova smyslu, tedy především
česky psané literatury. Na periferii zůstávají ovšem české země v evrop
ském životě hospodářském; to je jeden z důvodů, proč výrazný vzestup
těchto zemí v politice a kultuře sotva mohl mít dlouhé trvání. Přesto
nelze dobu Karla IV. pokládat jen za jeden z předpokladů husitské
revoluce. Má vlastní hodnoty a po některých stránkách (politické po
stavení českého státu, Čechy jako středisko kultury a vzdělanosti)
tvoří nepochybně vrchol českých středověkých dějin.
Dalším — a podle mého mínění nejvýznamnějším — vrcholem star
ších českých dějin je husitské období. Vím, že v současné době se značná
část naší veřejnosti dívá na husitskou minulost svého národa odmítavě.
Nepopírám, že husitské období mělo své negativní stránky. Husitské
války byly kruté jako všechny středověké války, zahynulo mnoho lidí,
bylo zničeho mnoho kulturních hodnot; další kulturní vývoj se u nás
vlivem válek a jisté izolace zbrzdil. Ale nelze zapomínat na to, že se
Češi i Moravané jako první vydali cestou, která byla v zájmu dalšího
vývoje Evropy nezbytná. V zápase o svou pravdu s nejvyššími předsta
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viteli světské i duchovní moci prokázali Jan Hus i husité odvahu, která
budí úctu. Protože byli první, nemohli se vyhnout kolísání, tápání a ne
rozhodnosti. Protože byli první, musel se jejich zápas skončit kompro
misem. Ale poraženi nebyli. Husitství je snad první úspěšná revoluce
v evropských dějinách. A revoluce —jak ukázal nedávno F. Seibt —je
významný fenomén evropského vývoje.
Z období mezi husitskou revolucí a Bílou horou se zastavím jen
u několika momentů. Nelze opomenout poděbradské období a osob
nost Jiřího z Poděbrad. Husité museli nadále těžce obhajovat existenci
své víry a celkem se jim to podařilo; uvádím-li v této souvislosti jméno
Jana Rokycany, činím to proto, že je jeho osobnost u nás podle mého
mínění nedostatečně oceněna. Postavení Jiřího z Poděbrad bylo obtíž
né. Za husitské revoluce se změnil charakter českého státu — stala se
z něho stavovská monarchie a panovník byl odkázán na spolupráci se
stavy. Kromě toho byl Jiří z Poděbrad králem “dvojího lidu”, a to
dokonce ve dvojím ohledu: Čechů a Němců, utrakvistů a katolíků.
Tuto situaci zvládal mistrně, získal si respekt i u značné části katolíků
a jeho zahraniční politika byla vskutku evropská.
Zmínku si zaslouží samozřejmě jednota bratrská, i když byla u nás
vždy jen menšinovou církevní organizací. Vyšla původně z myšlenek
Petra Chelčického. To byl skutečně originální myslitel, který má v ději
nách evropského myšlení své místo, i když ho přímo příliš neovlivnil.
Význam jednoty rostl s tím, jak se od myšlenkového světa Petra Chel
čického vzdalovala. Její přínos není v jejím odkazu myslitelském, ale
především v mravní opravdovosti a náboženské vroucnosti; není to
málo, mravní opravdovost a náboženská vroucnost znamenají někdy
více než myslitelská originalita. Proto také bratrství mělo své pozdější
pokračování nejen u nás, ale i ve světě. Z hlediska českých dějin nelze
pominout kulturní činnosti jednoty v 16. století. Tato činnost vyvrcholi
la ve století následujícím světovou osobností Jana Amose Komenského.
Velká je tolerance, která se u nás prosadila v 15. a 16. století. Již
v kutnohorské smlouvě z roku 1485 byla vyslovena zásada, že víra ko
hokoliv (tedy i poddaných) je záležitostí vlastní volby. Touto zásadou
dospěly české země mnohem dále než většina evropských zemí v 16. sto
letí, v nichž převažovalo pravidlo “cuius regio eius religio”. V Čechách
byla ovšem tolerance dlouho omezena jen na dvě víry (katolíky a utrak
visty), je tedy nutno vyzvednout šíře prosazenou toleranci na Moravě.
Morava patřila v 16. století k nejtolerantnějším zemím v Evropě.
Do evropských dějin se výrazně zapsaly pražské defenestrace a české
povstání z roku 1618, ale Evropa nám za tyto události příliš vděčna být
nemůže a pro nás je to počátek tragédie. České země byly třicetiletou
válkou zpustošeny, počet obyvatelstva prudce poklesl. Bílá hora ne
znamenala u nás jen konec tolerance, násilnou rekatolizaci, emigraci
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části šlechty, měšťanstva a především inteligence, ale fakticky (i když ne
právně) také “konec samostatnosti české”. Jistě bylo nesprávné, jestliže
se někdy pobělohorské období líčilo jen černými barvami. “Čechy ne
byly navzdory provincializaci stále ještě pouští” (Jan Patočka), barokní
kultura měla své nesporné klady a nechybějí ani významné zajímavé
osobnosti (výtvarní umělci, hudebníci, misionáři). Ale politická a kul
turní kontinuita byla zpřetrhána, horní vrstvy obyvatelstva se většinou
poněmčily. V obrozenecké době se vlastně s českým národním životem
muselo začít znovu.

2.
Nemohu zapřít, že mám k českému národnímu obrození citový
vztah. Obrozenci mne dojímají a obdivuji je. Většině z nich nešlo o vše
lidské cíle, ale “jen” o záchranu českého jazyka, o šíření národního
vědomí a o vytvoření české kultury a vědy. Ale jakou obětavost při
plnění svého “malého” úkolu prokázali! Také o nezištné obětavosti
si myslím, že může znamenat více než myslitelská genialita. Dnes víme,
že česky mluvící lid měl všechny předpoklady pro vytvoření moderního
národa a že tedy český národ sotva mohl zahynout. To ještě obrozenci
nemohli tušit: vždyť v “lepší společnosti” se česky téměř nemluvilo
a o českou literaturu měl zájem jen velmi úzký okruh lidí.
Není divu, že za těchto okolností byl komplex malosti celkem samo
zřejmým znakem rodícího se moderního českého národa. Působilo i to,
že se obrozenci pohybovali v prostředí, v němž žila rozvinutá německá
kultura. Ve srovnání s touto kulturou se jevila česká kultura skutečně
malá. “Někteří Němci dávali českým vlastencům nadřazenost své kul
tury najevo a k jejich snažení zaujímali povýšený a posměšný postoj.
Přispěli tak k tomu, že Češi začali Němce nenávidět.” A nesmíme za
pomínat ještě na jednu věc. Český národ se skládal většinou z prostých
lidí, případně z potomků prostých lidí. Mělo to své výhody; často se
mluví o českém demokratismu (přesnější by bylo mluvit o lidovosti).
Současně však přispěl původ většiny příslušníků českého národa
k tomu, že tomuto národu chybělo sebevědomí, které je vlastní náro
dům s nepřerušeným plným národním životem, s vlastní šlechtou a
s vlastním měšťanstvem. A co více: společenství lidí bez větší kulturní,
politické a společenské tradice se nutně vyznačuje menším rozhledem,
sklonem k provinciálnosti. Proto přinášely výrazné podněty do českého
života osobnosti, které nepocházely z Čech nebo se alespoň po nějaký
čas pohybovaly jinde než v českém prostředí: Slováci Kollár a Šafařík,
dále Palacký, Havlíček a později Masaryk.
Obrozenci se pokoušeli překonávat svůj komplex malosti slovanskou
myšlenkou s odvoláváním na lepší českou minulost. Představa, že Češi,
Moravané a Slováci patří k velkému celku slovanských národů (nebo
jsou součástí celého slovanského národa), obrozence nepochybně posi
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lovala. Přesto nebyla realistickým východiskem pro překonání malosti.
Nejen proto, že přehlížela rozdíly a rozpory mezi slovanskými národy,
ale i proto, že nevedla k důvěře ve vlastní síly. Havlíčkovo heslo “Čech,
ne Slovan” bylo proto významným činem.
České dějiny měly v myšlení obrozenců a pak i v české nacionálni
ideologii prvořadé postavení: zajímaly, posilovaly i inspirovaly prosté
příslušníky národa právě tak jako tvůrce národních programů. Velko
lepě koncipované Palackého pojetí českých dějin přijala — ve zjedno
dušené podobě a s větším důrazem na nacionálni než všelidské — po
stupně většina národa. Český historismus měl však ve své přepjaté
podobě i stinné stránky. Vedl i k činům nemravným (Rukopisy králo
védvorský a zelenohorský) a někdy odváděl od aktuálních problémů;
Masaryk proti němu bojoval ještě koncem 19. století. Kromě toho při
nesl český historismus do českého národního života dva vážné problé
my. Ohrožující se český národ byl loajální k habsburské monarchii a ve
své obrovské většině upřímně katolický. Převládající nacionálni pojetí
českých dějin obsahovalo prvky jasně protihabsburské a také některé
prvky, které nebyly ve shodě s rigorózním katolickým hodnocením
dějin. Historismus tak přispěl k tomu, že vznikly dva rozpory: mezi
českým nacionalismem a loajalitou k Habsburkům, mezi českým na
cionalismem a katolictvím většiny Čechů. Tyto rozpory se ovšem pro
jevily až později. Ten první se vyřešil tím, že většina Čechů postupně
loajálnost k Habsburkům ztrácela a nakonec se s nimi při první vhodné
příležitosti rozešla. Druhý rozpor byl hlubší a měl negativní následky,
z nichž některé pociťujeme dodnes.
Vraťme se do obrozenské doby. Do konce poloviny 19. století se
mohlo české národní hnutí vykázat značnými úspěchy, ale o plném
národním životě Čechů se ještě nedá mluvit. Český národ se zatím mohl
zabývat jen sám sebou, o víc se mohlo pokoušet jen několik jednotlivců.
Česká kultura a česká věda byly v počátcích. V Čechách se již národní
vědomí dosti rozšířilo, ale na Moravě cítila česky jen nepatrná menšina
česky mluvících lidí. Čtyřicátá léta přinesla Štúrovu slovenskou jazyko
vou odluku, a ta zproblematizovala dosavadní představu o českomoravskoslovenské národní jednotě. Mezi horními vrstvami obyvatelstva
byli i v Čechách zastoupeni uvědomělí Češi jen řídce. Za této situace
zastihl český národ revoluční rok 1848. Nedivme se hrstce českých
vzdělanců, z nichž se najednou stali mluvčí národa, že jednali opatrně
a hleděli především na úzce národní zájmy. Ale pro budoucnost to zna
menalo, že si český národ z revolučního období neodnesl ani tradice
boje za všelidské ideály, ani heroické tradice za svá vlastní práva. Tak
zvaní revoluční demokraté byli slabí a neměli jasnou koncepci. Reputa
ci národa zachraňoval Karel Havlíček Borovský (a ovšem lidé, kteří ho
podporovali) svým zdánlivě marným bojem po roce 1848. Ale to bylo
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málo. Rok 1848 byl začátkem nešťastné české tradice, že přelomové
události často končí tak trochu trapně.
3.
Trapně vyznívala často i česká politika ve druhé polovině 19. století:
gesta, která k ničemu nevedla (neúčast Čechů ve vídeňském parlamentě
v sedmdesátých letech), pak “drobečková politika” staročechů a oportunistické postoje mladočechů, spojené s radikálním řečněním. Na tom
to hodnocení nezmění mnoho ani skutečnost, že česká politika nebyla
zcela neúspěšná, nemluvě o tom, že čeští politikové to při hledání správ
ných cest neměli nikdy lehké. Malost se udržovala i v tom, že mnozí
Češi spoléhali stále na pomoc někoho jiného: když se nad námi neslituje
rakouský císař, tak nás zachrání velký ruský národ v čele s báťuškou
carem. Přitom se však v druhé polovině 19. století setkáváme i s jevy,
které pomáhaly komplex malosti překonávat. Především tam, kde se
lidé snažili něco vytvořit sami. Vyrostla velká sokolská organizace,
rychle se rozšiřovala síť čtenářských a pěveckých spolků, rozvoj školství
čerpal i z vlastních zdrojů. Nelze pominout vznik a rozvoj dělnických
organizací. Situace národa se za několik desetiletí radikálně změnila.
České národní vědomí se rozšířilo do všech vrstev obyvatelstva nejen
v Čechách, ale také na Moravě a nakonec ve Slezsku. Schauerova otáz
ka, zda mělo smysl usilovat o existenci samostatného českého národa,
byla koncem století opožděná a jen čistě intelektuálská: národ byl tu
a zahynout již nemohl. Teď šlo spíš o to, aby už myslel na víc než jen
na vlastní existenci. I po této stránce pokročil. V umění a vědě dohání
Evropu, česká hudba dosahuje Smetanovým a Dvořákovým dílem
světovosti a také mezi českými vědci jsou velké osobnosti, na prvním
místě T. G. Masaryk. Ten programově bojuje proti české malosti již od
svého příchodu do Prahy v osmdesátých letech.
O tom, že se český národ během druhé poloviny 19. století alespoň do
jisté míry svého komplexu malosti zbavil, svědčí československý odboj
za první světové války. Velkoryse koncipovaná a přitom realistická
Masarykova činnost byla vedena nejen ideami nacionálními, ale také
všelidskými (boj demokracie proti teokracii). A Masaryk nebyl sám. Co
mne na československém odboji (či na československé revoluci) zvlášť
fascinuje, jsou legionáři. Riskovali své životy, a přitom byl jejich cíl
v době, kdy do legií vstupovali, velmi vzdálený. Takto nejednají pří
slušníci národa s komplexem malosti! Legionáři sice mezi Čechy a Slo
váky, kteří měli možnost vstoupit do legií, tvořili menšinu, ale to není
nic divného: spíše udivuje, že se jich našlo tolik.
V této souvislosti se musím zastavit u jedné otázky. V poslední době
se setkávám s názorem, že si Češi a Slováci svůj stát nezasloužili a ne
vybojovali, že jej dostali jako dar na základě rozhodnutí velmocí. Tento
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názor pokládám za nesprávný. Je pravda, že by Československo nebylo
vzniklo, kdyby válka neskončila porážkou Německa a Rakousko-Uherska. (To je ostatně důvod, proč se vedoucí českoslovenští státníci i mnozí
občané cítili dohodovým mocnostem, zvláště Francii, zavázaní.) Ale
musíme si uvědomit, že téměř až do konce války neměla žádná velmoc
v programu rozbití Rakouska-Uherska. Vznik republiky byl možný jen
proto, že část Čechů a Slováků vyvinula obrovské úsilí, aby samostatný
stát vybojovala. V rozhodném okamžiku se pak k tomuto cíli přihlásila
naprostá většina Čechů i slovenské politické reprezentace — republika
fakticky existovala na svém území dříve, než na ně vstoupil jediný
dohodový voják.
Nově vzniklá Československá republika měla ovšem své vady. Žilo
v ní kromě Čechů a Slováků mnoho Němců, Maďarů, Rusínů a Poláků;
národní rozpory nebyly přitom řešeny optimálním způsobem. Nebyla
také státem sociálně spravedlivým. Výčet negativních stránek naší první
republiky by bylo možno značně rozšířit. Pro tyto zápory však nelze
zapomínat na klady, zvláště když budeme první republiku hodnotit tím
jediným správným způsobem, tj. v dobovém kontextu. První republika
jako jediný středoevropský stát zůstane demokratickou a spořádanou
zemí až do svého zániku. V sociálním ohledu znamenala nesporný
pokrok ve srovnání se starou monarchií. Postoj k národnostním menši
nám byl — přes všechny chyby — ohleduplnější než v jiných státech.
A nezapomínejme: teprve první republika umožnila plně rozvinout slo
venský národní život.
Vznik republiky a její existence měly příznivý vliv na mentalitu čes
kého národa. Komplex malosti ustupoval do pozadí. O úkolech malého
národa se sice dále debatovalo, ale teď už takové uvažování nebylo
zatíženo pocitem méněcennosti. Český národ se nezabýval jen sám se
bou, přispíval k evropské a světové kultuře, vědě, politice a technice.
Malost mezi českými lidmi ovšem zůstala; nešlo přitom jen o Kondelíky
a Švejky, mnohem horší byl protiněmecký šovinismus. Ale lze před
pokládat, že by český národ takové projevy malosti postupně překoná
val.
A pak přišel Mnichov, pro český národ i pro Československo nej
osudovější událost 20. století. Předmichovská mobilizace ukázala ve
likost českého národa: nejen tím, že Češi byli ochotni položit za svůj
stát život, ale i tím, že problém svého státu spojovali s problémem svě
tovým, totiž s bojem demokracie proti fašismu. Mnichov nepřinesl jen
okamžitou ztrátu pohraničních oblastí, změněnou vnitřní i zahraniční
politiku státu, a pozdější jeho likvidaci. Zasadil také těžkou ránu národ
nímu sebevědomí: rozhodovalo se o nás bez nás a my jsme se tomuto
rozhodnutí bez odporu podřídili.
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4.
V roce 1945 byla Československá republika osvobozena z nacistické
okupace. Opakuji: byla osvobozena — toto pasivum má velký význam.
Mám obrovskou úctu k těm, kteří v boji proti nacistům nasazovali
život v domácím i zahraničním odboji. Ale přiznejme si, že šlo jen
o menšinu, která zachraňovala čest národa. Na porážce hitlerovského
Německa měli nebo mohli mít Češi a Slováci výraznější podíl jen ve
dvou případech: v letecké bitvě o Británii a ve Slovenském národním
povstání. To ostatní bylo mravně velké, záslužné a většinou i účelné,
v rámci všesvětového boje však ne příliš významné. Vzhledem k těmto
okolnostem a vzhledem k tomu, že jsme v letech 1938 a 1939 nebojovali,
jsme museli být za své osvobození vděčni spojencům, především Sovět
skému svazu, protože Rudá armáda dobyla většinu našeho území. A
velmocem jsme museli být vděčni ještě zajedno: za rozhodnutí o odsunu
Němců. Pokud jsme něčeho dosáhli, nedosáhli jsme toho tentokrát sku
tečně vlastní silou. Přesvědčení, že sami o ničem nerozhodujeme, se
u nás utužilo. Dodnes se projevuje i tam, kde jsme si svůj osud do značné
míry určili sami: kolik lidí si myslí, že současnou situaci Českosloven
ska způsobila dohoda velmocí na jaltské konferenci!
Česká malost dostala ve válečném i poválečném období impulsy i
z jiné strany: došlo k značnému rozkolísání mravních hodnot. Už za
války dokázali mnozí lidé těžit z neštěstí jiných, po válce pak zvláště
vztah k Němcům a německému majetku je věcí, za kterou se musíme
stydět.
Od května 1945 byla ovšem pozornost upřena k jinému problému.
Komunisté usilovali získat ve státě veškerou moc a v únoru 1948 tohoto
cíle dosáhli. Stalo se módou obviňovat nekomunistické politiky a zvláš
tě prezidenta Beneše za to, že tomu nezabránili. Netvrdím, že se nedo
pustili chyb, ale současně se domnívám, že neměli příliš mnoho šancí.
Mnichov a průběh války způsobil, že mnoho lidí (a především většina
dělnictva) pozbylo důvěru v demokratický systém a upnulo naději k zří
zení lepší, beztřídní společnosti, jak ji hlásali komunisté. Komunisté
nikdy nezískali na svou stranu většinu obyvatelstva, ale stála za nimi
více než třetina československých občanů, a to stačilo. Tam, kde se
utkávají síly demokratické a nedemokratické, nepotřebují nedemokra
tické síly k uchopení moci většinu, jednak proto, že jsou ochotny užít
prostředků, ke kterým demokrat sáhnout nemůže, jednak proto, že
demokraté nejsou nikdy jednotní. Nekomunistickým politikům (v čele
s prezidentem Benešem) vyčítám něco jiného: že prohráli nedůstojně,
že jejich zápas skončil trapně.
Po únoru 1948 se národ rozštěpil na komunisty a nekomunisty. Nekomunisté byli nuceni zapírat své přesvědčení a dělat věci, které jejich
přesvědčení neodpovídaly. Pokud tak nečinili, skončili ve vězení nebo
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měli vážné existenční potíže. Míra přetvářky a podléhání byla různá,
ale k malosti byli tlačeni všichni. Také komunisté měli své problémy.
Společnost se neutvářela podle vysněných představ. Navíc se ukázalo,
že jednoduché poučky marxismu v jeho schématické a dogmatické
podobně vše nevysvětlí. Někteří ovšem bez pochybností a výhrad věřili
dál, někteří byli uspokojeni pozicí, kterou jako komunisté získali,
někteří prostě posluhovali. Ale část komunistů si elán v úsilí o vybudo
vání lepší společnosti uchovala a teď jej obrátila i proti kazům sou
časného režimu. Tak vznikl proud, který označujeme jako reformní
komunismus. A dík tomuto proudu se v šedesátých letech společenské
klima začíná měnit. Výsledkem tohoto procesu byl pak rok 1968.
V dění z roku 1968 se u nás najde mnoho zmateného, nedomyšleného,
chybného, malého. Ale základní smysl událostí byl velký: byla zde sna
ha řešit problémy po svém a dospět k něčemu novému, k jakési syntéze
demokracie a socialismu. Velký byl také postoj mnoha lidí v srpnových
dnech i po nich. Ale selhala většina politického vedení, a tak nakonec
opět velké vzepětí skončilo trapně. Následky zde nemusím líčit. Z hle
diska našeho tématu lze jen konstatovat: v šedesátých letech a zvláště
roku 1968 se zdálo, že český národ ten nový nános malosti, který od
Mnichova přijímal, se sebe časem setřese; trapný výsledek jeho úsilí
jej však nakonec uvrhl v malost od obrozenských dob snad nevídanou.
Společnost, v níž se nepokrytě hlásá heslo “Kdo nekrade, okrádá rodi
nu”, je nemocná. Převažuje konzumní mentalita, lidé se většinou zají
mají jen o to, aby se “měli dobře”. To samo o sobě nemusí být zlé (a vět
šina lidí zatím není zlá), vyšší cíle, vyšší hodnoty však zoufale chybějí.
Nábožensky věří menšina; myšlenka, že člověk má něco udělat pro svůj
národ, téměř vymizela; lidé touží po svobodě a demokracii, ale málo
kdo je ochoten pro některou z těchto hodnot něco obětovat; dost lidí
se zajímá o umění a vědy, ale zvláště u zájemců o vědu jde často o úzké
odbornictví, které nemá širší perspektivy.
Na rozdíl od obrozenských dob neburcují proti malosti ani národní
dějiny. Nejen pro úbytek národního vědomí. Význam velkých momen
tů a postav národních dějin je zpochybněn. Vyzdvihovat tradici toleran
ce v netolerantní době nelze. Masaryk je z ideologických důvodů
nepřijatelný stejně jako kladné stránky první republiky, o legio
nářích se nemluví, protože se (pochopitelně jen ruští, a to proti svým
původním předsevzetím) zapletli do občanské války v Rusku. Schéma
tický a jednostranný výklad znechutil mnohým lidem nejen husitství
a dělnické hnutí, ale dokonce i odboj za druhé světové války. Lidé se
o dějiny zajímají, ale jako o záležitost odlehlou, která se současností
nemá nic společného.
Komplex malosti vše ovládá: my nic nezmůžeme, my jsme malí.
Národní hrdost a národní sebevědomí skoro neznáme. Vzhledem
k současné situaci národa do jisté míry právem.
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5.
Smysl českých dějin? Domnívám se, že specifický a trvalý smysl ná
rodních dějin u kteréhokoli národa neexistuje. Myslím si, že by
národy měly směřovat k ideálům a úkolům všelidského charakteru,jako
jsou spravedlnost, svoboda, humanita, láska, krása, mír a v současné
době také ochrana přírody. Smysl života národů pak spočívá v tom, aby
v koncertu národů (užívám výrazu Boženy Komárkové) zazněly jejich
hlasy a tyto hlasy nebyly falešné. Své úkoly a svůj smysl si pak musí
každý národ hledat a určovat vždy znovu a znovu. Že přitom může na
vazovat na některé prvky své minulosti, je samozřejmé.
Jaké úkoly si může klást a jaký smysl může hledat národ tak ato
mizovaný a do jisté míry zkažený, národ s takovým komplexem ma
losti, jako je současný český národ? Není snad nejlepší si tyto otázky
vůbec neklást a řešit problém tím, že se přestaneme cítit součástí české
ho národa. Toto řešení je dnes mnoha lidem blízké (svědčí o tom i houf
ná emigrace), ale pro mne nepřichází v úvahu. Jako Čech a Čechoslo
vák cítím sounáležitost s národem i státem, jehož jsem příslušníkem,
a cítím tedy za ně odpovědnost, i když jsem jen nepatrnou součástí obou
celků. Jak tedy odpovědět na danou otázku?
Podle mého mínění jedním ze zcela konkrétních úkolů, které před
námi stojí, je usilovat o překonání české malosti. Samozřejmě ne tím,
že bychom šedé a černé líčili narůžovo, nebo se upínali na občasné
úspěchy, kterých Češi a Slováci dosáhnou třeba v umění nebo ve sportu.
Musíme se stavět proti morálním kazům, které vidíme kolem sebe, a ří
dit se přitom Masarykovým “nebát se a nekrást”. A především musíme
usilovat — v rámci daných možností — o prosazování všelidských ideá
lů a úkolů, o nichž byla výše řeč. Malost nepřemůžeme, když nebudeme
směřovat k velkým věcem, i když někdy jen drobnou prací.
Přes všechnu současnou mizérii se máme při překonávání malosti
o co opřít. Jsou zde naše dějiny — snažil jsem se ukázat, že obsahují
velké momenty a že jim nechybějí velké osobnosti. Ale můžeme se opřít
také o některé prvky přítomnosti. Marasmus ještě nepronikl všude a je
ještě dost lidí, kteří jsou ochotni poctivě pracovat a poctivě jednat i ve
styku mezi sebou. A především: je mezi námi pořád ještě dost lidí, kteří
usilují o víc než o to, aby se měli dobře. (Výslovně zde musím zdůraznit,
že zdaleka nemyslím jen na okruh lidí kolem Charty 77.)
Úkol překonat českou malost není snadný. Je vůbec splnitelný? Tuto
otázku nedovedu zodpovědět. Pro mne je důležité na tomto úkolu
spolupracovat. Nedojdu-li k cíli, budu mít alespoň vědomí, že jsem se
o něco snažil a nečekal na to, až mému národu a mému Československu
dá někdo něco jako dar. Snad dojdou jiní.

(Sborník “Pojetí českých dějin”)
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Světlo a stín českých dějin
(Zamyšlení nad románem Evy Kantůrkové “Jan Hus”)

Bohumír Janát, Praha

Rok 1988 přinesl několik významných výročí našich novodobých
dějin, jež jsou pro nás příležitostí opětovně si položit otázku naší národ
ní identity a znovu se zamyslet nad tím, kdo a jací jsme, jaké jsou histo
rické kořeny naší přítomnosti i jaké jsou obzory naší možné budouc
nosti. Do této atmosféry přišel dobrou shodou okolností nový román
Evy Kantůrkové Jan Hus, jenž má podtitul Příspěvek k národní
identitě. Autorka se v něm vrací téměř o šest století zpátky do heroic
ké, tragické a hlavně pro duchovní podobu národa konstitutivní doby,
v níž jedni jsou nakloněni spatřovat temný čas rozkolů, zloby a násilí,
druzí zas vrchol a mravní paradigma českých dějin.
Tak či onak, Husův život, zafixovaný velkými historickými událostmi
jeho doby, odhalil mnoho emocí, myšlenek a tužeb, jež jsou dosud v nás
přítomny jako zjevné či skryté archetypy národního vědomí. Vždyť právě
v Husově životě se rozvinulo velké drama duchovního boje o smysl a tvář
pozemské skutečnosti člověka, drama střetu nejvyšší světské autority
s principem individální svobody lidského rozumu a svědomí, drama naděje
a smrti, oddanosti a zrady, vzepětí k svatosti a upadlosti v hříchu. V tomto
smyslu má Eva Kantůrková, jež děj svého románu odvíjí z pozice objektiv
ně historického, avšak pravdou věci samé nikoliv nezaujatého vypravěče,
právo říci, že Husův život možná představuje “největší lidský příběh čes
kých dějin”.
Právě toto existenciálni hledisko lidského příběhu, hledisko toho, jak
člověk v proměnlivých parametrech vlastní dějinné situace naplňuje obec
ný úděl v tom, jak svými rozhodnutími určuje trvalou, nezničitelnou, du
chovní podobu svého lidství, je dominantním aspektem románu a zároveň
zpřítomňující spojnicí, jež uvádí čtenáře současníka v intimní známost
s tím, co by se již mohlo zdát pokryto prachem zašlých časů.
Autorka odvedla úctyhodnou práci nad historickým materiálem i ne
malé myšlenkové úsilí. Její kniha dává živý, ucelený i detailní obraz Huso
va života a doby. Filosoficky kultivovaným způsobem jsou zde postižena
témata, jež představovala dynamizující jádro dobových sporů, zejména
střet realismu s nominalismem, jenž tvořil pozadí názorových bojů 13.
a 14. století. Dobře jsou vyloženy hlavní body učení Husova inspirátora
Johna Wiclefa i samotná podstata Husovy nauky. Originálně a poutavě,
třebaže do značné míry intuitivně,jsou vykresleny charaktery spoluhráčů
i protihráčů v Husově příběhu, zejména postava arcibiskupa Zbyňka
Hazmburka, krále Václava IV. a Husova někdejšího druha, posléze úhlav
ního nepřítele Štěpána Pálče.
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Samotný portrét Mistra Jana Husa je rýsován tahy sympatizujícího
porozumění, které nezakrývá ani odstín rozčilenosti bojujícího muže,
znalého umění taktiky (prosazení Kutnohorského dekretu) a universitní
eristiky (sebejistota v diskusi jdoucí až k vyzývání protivníků ad poenam
talionis ohněm), muže, který ač touží po spravedlivém míru nepřichází
dávat pokoj, ale meč, muže dělícího své okolí na oddané stoupence a úhlav
ní nepřátele. A přesto je Hus hlavně člověkem, který — byť mnohdy zcela
ponořen do konkrétních, vyčerpávajících sporů své doby — neztrácí se
zřetele absolutní horizont Pravdy Boží, horizont, jenž ho vede až k zni
čujícímu střetu s masivem světské moci církve i ke konečnému vítězství,
které lze těžko vyjádřit v měřítcích tohoto světa. Zároveň Husova postava
i ve svých nejistotách, úzkostech a slabostech působí hluboce lidsky pře
svědčivě — vždyť Hus, jak patrno z jeho korespondence, ještě týden před
svou smrtí, třebaže smířen a připraven na ni, doufá v možný návrat domů:
“v milosti Páně není to s mým návratem do Prahy nemožné”, napsal
28. VI. 1415.
Není zde mým úkolem znovu se vnořit do atmosféry Husova příběhu
a opakovaně čerpat historickou znalost, étos i podněty k sebepoznávající reflexi — to, jak nutno doufat, umožníjednou široké čtenářské veřej
nosti sama kniha, jež je inspirací pro toto zamyšlení. Tím podstatně cen
ným na románu Evy Kantůrkové, co překračuje hranice literatury a co
dalece převáží určité formální slabiny daného díla (rozvleklost někte
rých pasáží i místy těžko doložitelná psychologická fabulace při osvětlo
vání motivů jednání), je autorčina zaujatost pro pravdu Husova životního
příběhu, která tento příběh podnítila, odvíjela a přesáhla.
Konfrontován s touto zaujatostí musí si čtenář položit otázku: co je to
v nás Ceších, co nás tak hluboce váže na Husovu myšlenku a čin, co i po
staletích, která duchovně a fakticky změnila tvář světa, činí Husovu causu
stále aktuální? Proč právě 6. červenec 1915, den 500. výročí Husova upá
lení se stal dnem, kdy T. G. Masaryk v Ženevě poprvé vyhlásil program
otevřeného boje za národní samostatnost, jenž byl v roce 1918 dovršen
vznikem Československé republiky? Pročje nám tak blízké slovo reforma
a proč Jan Patočka v závěru svého života dal svým esejům o filosofii dějin
jméno Kacířské eseje? A proč i v roce 1988 vydává česká spisovatelka
rukopisně svůj román, prodchnutý étosem úcty k Husově duchovní oprav
dovosti?
Odpověď na tyto otázky se dá koncipovat velice širokým a rozmanitým
způsobem, jak prokázaly mnohé historické, filosofické, teologické a li
terární počiny v tomto ohledu. Pokusím se vyjádřit jednu z takovýchto
možných odpovědí na otázku, co je tím bytostným, čím nás Hus stále
oslovuje a uvedu v této souvislosti dvě teze, jejichž pravdivost se mi zdá
být průkazná.
I. Do historického a existenciálního rámce životního příběhu Mistra
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Jana Husa se promítlo několik podstatných momentů pozemského příběhu
Ježíše Krista, v němž Hus prokazatelně vidí svůj živý vzor a nejvyššíauto
ritu. Konflikt Husa s nejvyššími církevními instancemijeho doby upomíná
na Ježíšův konflikt s náboženskými vůdci Izraele a podobně též končí
mučednickou smrtí. Držíme-li před očima lidský rozměr věcí, analogická
je zde i snaha oživit a zvnitřnit novým duchem autentické víry tisíciletou
náboženskou tradici, upadlou a namnoze zfalsifikovanou do podoby insti
tuce světské moci a konečně, podobný je i obrat od velkých, učených a
mocných k malým, prostým a zbožným. Těchto alalogií si Hus byl vědom,
činil je svým programem, počítaje s možností nejvyššího důkazu věrnosti
ve smrti ohněm. Tímto srovnáním nebudiž ani v náznaku řečeno, že Hus
je variantou českého Krista, avšak nepochybné se zdá být to, že Hus v na
šem národě, především závěrem svého života, jasně ztělesnil kvalitu Kris
tovy duchovní opravdovosti.
II. Druhou tezí, kterou lze v souvislosti s otázkou po příčině životnosti
a aktuálnosti Husova odkazu postavit a hájit, je tvrzení, že Hus svým
postojem v otázce práva jakékoliv světské mocenské autority nad rozu
mem a svědomím člověka položil základ toho, co se přes tradici evropské
ho protestantismu, osvícenství a liberalismu zformovalo do podoby mo
derní myšlenky lidských práv. A tato myšlenka se právě v naší době stala
nejúčinnějším kontraargumentem vůči nárokům totalitního myšlení a
z něho vyplývající zhoubné praxi diktátorské státní moci. Požadavkem
důkazu na základě Písma Hus podložil autoritu rozumu svobodně hledat
a poznávat pravdu a v osaměle heroickém postoji vůči nátlakové vůli
Kostnického koncilu stvrdil nepřekročitelnost principu svědomí. Indi
vidualistickým založením universalismu víry a přesvědčení zvýraznil
právo jedince držet svůj názor i proti shodnému mínění většiny anebo být
přesvědčen argumenty a nikoliv umlčen násilím. Takto dalece předjal
ideál humanitní i demokratismus nové doby. Rovněž jeho mravní důraz,
konfrontovaný někdy historiky jako gotický eticismus s renesančním
pragmatismem, představuje pro myšlenku lidských práv stabilnější a
trvalejší zázemí, nežjaké dokáže vytvořit sebedůmyslnější taktický a utili
tární zřetel.
Toto jsou dva, jistě nikoliv jediné důvody, které z Husa činíjedno z vel
kých světel českých dějin. Stínem, který se váže k postavě Jana Husa, je
historická vina katolické církve na procesu, jenž skončil kostnickou hra
nicí 6. VII. 1415. Zajisté opět to nebyla katolická církev v nejhlubším
smyslu, ale zas nenávist a zloba konkrétních lidí, co věci přineslo ke kon
cům tragickým pro český národ a jeho křesťanskou víru. Odpovědnost za
špatný čin však v dějinách expanduje do velice širokých souvislostí. Otáz
ka viny, zejména historické, jejednou z nejtěžších a její řešenípředpokládá
skutečnou odvahu a opravdovou víru. Této otázce se nevyhnul ani český
primas, kardinál František Tomášek, který ve svém Velikonočním posel-
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siví z roku 1988 praví: “Katolická církev si nezakrývá svůj podíl viny na
bolestných stránkách našich dějin (jak o tom promluvil např. kardinál
Beran na II. vatikánském sněmu v souvislosti s upálením Mistra Jana Husa
a s násilím při rekatolizaci Cech v době pobělohorské). Přejeme si, aby
dílo Desetiletí přispělo k tomu, abychom sváry minulosti nepřenášeli přes
práh nového tisíciletí.”
Je nepochybné, že Hus, husitství, reformace, pobělohorská rekatoliza
ce, protikatolická nálada první republiky a atheistické násilípo únoru 1948
— to vše znamenalo v českém národě podstatné dělení duchů. Tuto dlou
hou periodu boje víry s nevírou, tolerance s násilím, opravdovosti s pokry
tectvím a v poslední instanci dobra se zlem nelze historicky překročit
návratem a navázáním kontinuity s dobou v dějinách církve u nás méně
problematickou, jež vrcholila a končila za vlády Krále IV. Ani nelze v in
tenci osvícenství a liberalismu učinit náboženský středobod českých dějin
prostě irrelevantní a otevírat tak prostor silám, které pak už přímo útočí
proti křesťanské víře coby bytostné duchovní dimenzi člověka. Vždyť
osvícenství a liberalismus nabraly dech poté, co v důsledku inkvizičních
procesů, kacířských hranic a hlavně náboženských válek XVII. století,
jak to dokládá Arnold Toynbee, křesťanství bylo diskreditováno u části
vzdělané evropské veřejnosti a zrno atheismu, obsažené ve zmíněných
nových proudech myšlení, pak vyklíčilo až do podoby náboženského nihilismu, jenž filosoficky charakterizuje ideu socialismu i životní styl v konzumentalismu a technokratismu XX. století.
Snad právě dnes, kdy katolická církev vlivem utrpení, jímž prošla,
i pevností vlastního postoje nabývá nebývalé prestiže a autority, vzneslý
požadavek rehabilitace Mistra Jana Husa by v zájmu křesťanské víry
v našem národě neměl být přeslechnut. Bylo by dost velkým neštěstím,
kdyby proces Husovy rehabilitace byl zpomalen postojem staré mentality,
jež se vyjádřila v nerozumné a pověrečné radě jednoho církevního histo
rika, který k otázce změny oficiálního stanoviska katolické církve k Hu
sovi ocitoval z Erbena “Ty mrtvý lež a nevstávej” . . . v době, kdy Jan
Pavel II. nalezl slovo smíření vůči někdejším kacířům Galileovi a Brunovi
a vykročil vstřícně k protestantům a k židům.
Je třeba doufat, že břemeno viny, které je zdrojem svárů minulosti
i přítomnosti, opravdu nebude přenášeno přes práh nového tisíciletí a že
se Cechům silou autentického křesťanství podaří překonat své dávné
vnitřní rozdělení. Bude k tomu třeba jistě i hodně statečnosti, vytrvalosti
a dobré vůle i nejednoho opravdového činu v oblasti myšlení a kultury.
A lze se nadít, že román Evy Kantůrkové o Janu Husovi bude v tomto
smyslu příspěvkem k národní identitě nikoliv nevýznamným.
Praha, 23. VIL 1988
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Duch proti násilí
Rudolf Friedrich, Winterthur

Bývalý ministr spravedlnosti ve spolkové vládě Švýcarska Dr. iur.
Rudolf Friedrich mluvil 20. srpna 1988 v Bernu na shromáždění pořáda
ném švýcarskou skupinou SVU na závěr konference o kultuře a násilí. Mi
nistr Friedrich, který má vřelý vztah k české a slovenské kultuře, navštívil
jako švýcarský delegát komise pro lidská práva na jaře 1988 Sovětský
svaz, kde měl možnost informovat se o tom, jaký vývoj lze očekávat v této
oblasti. Přinášíme překlad jeho přednášky v plném znění. Red.
1. Duch a násilí jsou protichůdní soupeři. Jsou to však určující síly,
které zasahují do chodu událostí a ovlivňují hluboce osudy národů.
Československo je toho působivým příkladem.
V historii této středoevropské země byly doby rozkvětu svobodného
ducha a národní velikosti. Tehdy se Praha stala centrem evropské kul
tury. Mezi rokem 1918 až 1938 tu existoval právní stát, tvůrčí demokra
cie, která tváří v tvář obtížím, za nichž se musela osvědčit, se vypjala
k obdivuhodnému výkonu. A jména spojená s touto dobou náleží nejen
národní, nýbrž evropské historii. Tato demokracie zanikla jen proto, že
byla svými spojenci bezectně opuštěna. Tehdy kapituloval v Evropě
duch před násilím, se všemi katastrofálními následky pro osud celé
Evropy, které dodnes pociťujeme.
V historii této země existovala ovšem i temná období útlaku a násilí,
nejtemnější právě v nejnovější době, kdy nacismus pokořil zemi, Čechy
a Moravu snížil na úroveň protektorátu a do Prahy dosadil jako svého
místodržitele primitivního tyrana; ze Slovenska pak udělal vasalský
stát, který se musel řídit pokyny z Berlína. A když pak byl nacismus
na konci II. světové války poražen a došlo k pokusu navázat opět pouto
demokracie přetržené v roce 1938, tehdy — po krátkém období naděje
— došlo v roce 1948 k novému útoku, k další nadvládě násilí, jehož
mocenské centrum leží tentokrát v Moskvě a které má sloužit jejím stra
tegickým potřebám. Toto nové období útlaku trvá dosud a pokus
z roku 1968, který měl dát vývoji nový směr a jehož výročí si dnes při
pomínáme, se nám zatím jeví jako krátké a marné vzepření; tehdejší
jaro dávno vystřídal trvalý sibiřský mráz. Toto vzepření z roku 1968
se však jeví jen dočasně jako marné — dlouhodobě viděno nebylo jistě
nadarmo. Až dosud se totiž vždycky prosadil duch proti násilí, i když se
to dálo často jen krok za krokem.
2. Duch a násilí jsou protivníci. Duch potřebuje svobodu, násilíji potla
čuje, neboť se jí obává a nahrazuje ducha ideologií. Ideologie je však
zvrácený, o svobodu oloupený duch, kterému jsou vnucovány předem
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určené “pravdy”. Můžeme to pozorovat u národů jak v minulosti tak
v přítomnosti, zvláště však u národa, jemuž projevujeme dnes své sym
patie, svou účast a svůj cit. Tam, kde má duch působit konstruktivně,
je třeba celé řady trvalých předpokladů, jež jsou dány už v samotné
stavbě a v celém životě státní pospolitosti. Neboť duch neprospívá
všude stejně dobře.
První předpoklad zdárného vývoje je státní nezávislost. Právo ná
rodů na sebeurčení, které je na evropském východě i nadále pošlapává
no, je základní podmínkou svobodné a pokojné státní společnosti.
Musíme se znovu a znovu o tento základní princip zasazovat. Českoslo
vensku, stejně jako dalším východoevropským státům, je toto právo
dosud odpíráno a nemohou ho nahradit pouhé řeči o “společném ev
ropském domě”.
Dále je třeba, aby uvnitř státu byl nastolen svobodný a demokratický
právní řád. Historická zkušenost svědčí o tom, že jen pravá demokracie
— která může mít samozřejmě různou podobu — zaručuje trvalou
svobodu a je také nejlépe uzpůsobena k tomu, aby zajistila mírové vzta
hy mezi národy, které znamenají mnohem víc než jen nepřítomnost vál
ky.
Dále je nutné, aby byla uznávána a respektována základní lidská
práva, jak jsou vyjádřena v Prohlášení lidských práv Spojených národů
a v závěrečné helsinské deklaraci, která byla podepsána také pražskou
vládou v roce 1975. Je třeba lidských práv, neboťjenom jejich respekto
vání vymezuje hranici státní moci a zaručuje jednotlivci bezpečnost a
svobodu. To, co se v tomto ohledu děje v Československu, odporuje
hrubým způsobem helsinské dohodě a pražský režim je v tomto směru
horší než ostatní země východního bloku, protože se zřejmě cítí nejistý.
Násilná vláda je vždycky nejistá, protože dobře ví, že jí chybí morální
legitimace.
Kromě toho všeho je třeba širokého prostoru pro svobodnou politickou
činnost, to znamená především svobodu projevu jako základní právo,
ale také ustavení politických organizací a stran jakožto stavebních ka
menů pluralitního systému. Mezi panstvím jedné strany a politickou
svobodou je neřešitelný rozpor.
Dalším nepostradatelným předpokladem je svoboda kulturní tvorby
bez cenzury a směrnic kohokoli, kdo konec konců je jen kulturním pověřencem zavázaným režimu. A v neposlední řadě je třeba svobody ná
boženského vyznání a náboženských úkonů. Také toto základní právo
je československým občanům odpíráno a nejnovější zprávy svědčí do
konce o tom, že náboženský útlak se zostřil a že držitelé moci v Praze se
snaží své vzory a učitele předstihnout. Žádný div, neboť právě v ná
boženství působí duch zvlášť silně a zkušenosti z totalitních systémů
nedávných i přítomných ukazují jasně, že násilná moc vidí v nábožen
ství jednoho ze svých úhlavních nepřátel.
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Konečně je třeba, aby každá země měla možnost zařadit se a působit
ve vlastním, historicky podmíněném kulturním okruhu. Československo
je — stejně jako Polsko a Maďarsko — evropskou zemí. Přispělo velkou
měrou ke kulturnímu evropskému bohatství — Praha má nejstarší
universitu severně od Alp — a musí tedy znovu najít úzké duchovní
spojení s touto Evropou, a to i pokud jde o politickou formu života.
K tomu všemu musíme přispět také my, obyvatelé západní Evropy.
Pokračující proces sjednocování, který možná někdy probíhá pomalu,
ale během let přece jen dosahuje pozoruhodných úspěchů, zesílí vyza
řování Západu na evropský východ a jeho zvýšená politická váha je jistě
schopna razit nové cesty také evropskému duchu. Jeho politická, hos
podářská i kulturní přitažlivost je větší než násilná vláda Východu,
která se dostává do stále větších hospodářských potíží a jejíž ideologie
se dávno zvrhla v plané fráze. Ptám se někdy sám sebe, zda by Švýcar
sko nemělo podniknout více, zda by nemělo převzít úlohu “stavitele
mostu” s větším důrazem, než to činí dnes. Jakožto země nesvázaná
západním společenstvím má pro to zvláště příznivé politické podmínky.
Její neutralita by tak měla vysloveně konstruktivní funkci.
Při všech těchto úvahách nechceme ovšem nic idealizovat. Svoboda,
odstranění násilí a volné působení ducha samo o sobě nevyřeší ještě
všechny problémy. Očekávat něco takového by bylo fatální iluzí. Také
západní demokracie mají dost a dost potíží a nedostatků. Ale svoboda
vytváří přinejmenším podmínky pro lidsky důstojná řešení, která jsou
apriori nemožná tam, kde vládne násilí.
3. V poslední době jsme svědky fascinujícího, ale nanejvýše nejistého
vývoje ve východní velmoci. Zdá se, jako by v říši násilí se dostávalo
duchu volnějšího prostoru alespoň v některých ohledech. Svědčí o tom
řada konkrétních jevů: svobodnější veřejné mínění, kritika v tisku, ale
také kritika vlastní minulosti, otevřenější společenské klima, reformní
pokusy v hospodářství, návrh nového, humánnějšího trestního řádu,
pružnější zahraniční politika, stažení vojsk z Afganistánu, některá
vylepšení v oblasti lidských práv. Vzniká tak pokušení konstatovat, že
to, co bylo v Československu v roce 1968 započato a pak násilně potla
čeno, si nyní po dvaceti letech — v mnoha jednotlivostech ovšem velmi
odlišně — razí v Sovětském svazu cestu vpřed. Vysvítá paprsek naděje,
něco se dalo do pohybu.
Zda tento vývoj půjde dál, zda se skutečně pozvolna bude vyjasňovat,
to je ovšem v současné době zcela otevřená otázka. Ukazuje se totiž
znovu a znovu, že proces “otvírání” rychle narazí na své hranice. Tak
nemůže být na příklad založena žádná nová strana, ani se dosud nikdo
nezřekl Brežněvovy doktríny. V každém případě máme důvody zůstat
opatrně skeptičtí; ti, kteří se už domnívají, že z medvěda se stala mírová
holubice, jsou obětí faty morgany.
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Opatrná skepse se vnucuje už proto, že východisko celého reformní
ho hnutí musíme spatřovat v tlaku poměrů a nikoli v odřeknutí se vlast
ní ideologie. Celý systém se ocitl v krizi. Je to typická krize vlády násilí.
Duch se totiž nedá natrvalo potlačit bez následků. Pod nátlakem ne
vznikne ta tvořivá činnost, kterou národ potřebuje, aby se dostal ku
předu. Sovětský svaz trpí po sedmdesáti letech komunistické vlády
především hospodářsky. Zaostává stále více vědecko-technicky, takže
ani průmyslová špionáž prováděná s obrovským nákladem, do které
jsou intenzivně zapojeny i satelitní země, nemůže tento problém vyřešit.
Hospodářství Sovětského svazu je stále neproduktivnější také proto, že
člověk pracující pod nátlakem není schopen stejného nasazení a ani ho
není možno neomezeně utěšovat vyhlídkami na lepší budoucnost,
zejména když ty se stále zřetelněji ukazují jako prázdné. Mají-li lidé
více pracovat, je třeba jim také více nabídnout, poskytnout jim více svo
body a neutápět plody jejich práce v byrokratickém mocenském aparátě a jeho privilegiích.
Sovětský svaz je také nadměrně angažován zahraničně-politicky:
působí jako prorok a podpora spřízněných diktatur ve světě. Jeden
z důsledků nevýkonného hospodářství je v tom, že nyní se pokouší
snížit svou angažovanost a zátěž konfrontace a zlepšit tak své zahra
niční vztahy. Pokouší se dosáhnout omezení zbrojení, aby získal volné
hospodářské kapacity.
Reformní politika je tedy primárně vynucena okolnostmi. Zda za tím
vším vězí více než jen pokus o zvládnutí krize a macchiavellistická mo
censká spekulace, více než jen “reculer pour mieux sauter” — totiž
také hlubší pochopení toho, že duch, jehož má i Sovětský svaz zapotře
bí, musí mít k svému působení svobodu — to je zatím nezodpovězená
otázka. Ale právě na tom nakonec vše závisí. Doufat smíme. A snad
především proto, že svoboda stále rozvíjí svou vlastní dynamiku. Dopřejeme-li jí prostoru — anebo i když jí tento prostor jen dopřát musíme
— rozvíjí se dál. Duch revoltuje proti násilí.
Právě tady narážíme na centrální, osudové jádro současných událostí.
Mluvčí reformy nás sice ujišťují — sám jsem to v Moskvě opakovaně
slyšel — že reforma nechce přivodit změnu režimu, nýbrž výlučně jeho
zlepšení a další rozvoj. Zde ovšem vyvstanou četné otázky: je možno
v totalitním režimu připustit více svobody, aniž pozvolna ztratí svůj
totalitní charakter? Je možno v struktuře násilné vlády očekávat pomoc
při prosazování lidských práv, která existují mimo státní formy, když
přece totalitarismus si dělá nárok na celého člověka? Je možno nechat
působit ducha, dokud ho poutáme ztrnulou ideologií? Je možno při
pustit náboženskou svobodu a volnost kulturní tvorby v tyranii, aniž
tuto tyranii jako princip uvedeme v pochybnost?
Domnívám se, že nikoli. Duch revoltuje proti násilí — a to má dvojí
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význam. Za prvé nás to může opravňovat k naději, že se komunistický
systém pozvolna změní — i když ho jeho nositelé chtějí jen vylepšit,
ať už se tímto vylepšením rozumí cokoliv. Ze se změní postupně, ne
dnes, ani zítra a snad ani ne pozítří, ale snad v jedné z příštích generací,
což by ovšem nemohlo zůstat bez vlivu na budoucnost satelitních států
středovýchodní Evropy.
Za druhé ovšem tu číhá i velké nebezpečí, že započatý vývoj ztroskotá.
Neboť v Sovětském svazu nežijí jen ti, kdož těží ze stávajícího pořádku,
kteří se strachují o svá privilegia a jsou proti každé reformě — lhostejno,
jak se většině národa vede. Žijí tam také velice jasně myslící manageři
moci, kteří vědí přesně, že neexistuje cosi jako “svobodný totalitarismus” a že svoboda, i když se uskutečňuje jen po krůčcích, znamená
nabourávání totalitních struktur, ať už na jejich místo přijde cokoli.
Ti také vědí, že svoboda je expanzivní, a proto varování před t. zv.
nekontrolovatelným vývojem je tam na denním pořádku. “Nekontro
lovatelnost” — to je pro totalitní mentalitu skutečný postrach. To vědí
zřejmě velmi dobře také ti menší samovládci v Praze, Bukurešti a ve
východním Berlíně, kteří jsou závislí na totalitní centrále, bez jejíž
ochrany by byli smeteni. Neúčastní se tedy reformního procesu, potla
čují ho, ba dokonce — což je téměř groteskní — trestají veřejné vystou
pení ve prospěch “perestrojky” ve svých zemích, jak se nedávno stalo
v Československu. Ze svého stanoviska mají ovšem pravdu. Duch a
svoboda, i když jen v malých dávkách, by mohly brzy ohrozit jejich
panství, zvláště pak v takové zemi jako je Československo, které má —
na rozdíl od Sovětského svazu — tradici svobody a demokracie.
*
4. O to více máme důvod podporovat náznaky vývoje k trochu větší
svobodě, pokud to je v našich možnostech, podporovat je ovšem bez
iluzí a rozumně, bez naivity, která už vidí Sovětský svaz jako demokra
cii. Podporovat je důslednou obranou ducha a svobody, povzbuzová
ním východoevropských národů aktivním zájmem o ně a konstruktiv
ním stykem s nimi, kde jen je to možné, podporovat je však také tím,
že zůstaneme upřímní a nazveme tyranii tyranií, násilí násilím, útlak
útlakem a že se nebudeme tvářit, jakoby všechno bylo v nejlepším po
řádku — či že ze samé diplomatické zdvořilosti budeme mlčet.
Nechť tento den připomínající rok 1968 slouží také této upřímnosti.
Chceme dnes naprosto jasně konstatovat, že před dvaceti léty byl bru
*V době, kdy lámeme toto číslo, je Václav Havel opět ve vězení. Ve vězení je
i žena básníka Jana Sterna, těžce nemocná a po dvou operacích. Milanu Šimečkovi při domovní prohlídce zabavili všechny rukopisy i stránku ze stroje mu
vytáhli. Po surovém zákroku policie proti těm, kteří přišli uctit památku Jana
Palacha, je spousta zraněných. To všechno se děje vzápětí poté, co českosloven
ská vláda ve Vídni podepsala další dohodu o dodržování lidských práv.
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tální mocí potlačen pokus dát více místa duchu svobody, lidskosti
a otevřenosti. Duch, který byl nositelem tohoto pokusu, však není
mrtev; ducha usmrtit nelze. Sám od sebe ovšem také neprorazí. Musíme
proto neustále usilovat o to, abychom vytvořili potřebné podmínky.
Z událostí roku 1968 vyplývá proto pro nás povinnost neustávat v tom
to úsilí nejen v rámci našich hranic, ale se vším důrazem i mimo ně.
Nejde jen o samotné působení svobodného ducha, ale také o to, že ne
bude opravdového míru, pokud budou existovat porobené národy.

(Z německého originálu přeložila Vally Hrubá.)

Hnutí za občanskou svobodu
Začátkem října 1988 bylo v Praze založeno “Hnutí za občanskou svo
bodu”, které vydalo prohlášení, jež začíná slovy: “Cas dozrál k práci
vpravdě politické . . . Žijeme v době hlubokého mravního úpadku, v ne
demokratických poměrech omezené národní i státní svrchovanosti; upa
dáme hospodářsky a technologicky. Tvůrčí potenciál společnosti je trvale
dušen centrální manipulací, životní prostředí je u nás stále odpudivější.
Příslušníci nových a nových generací opouštějí znechuceně svou vlast.”
Současná moc není schopna krizi řešit a zříci se totalitního způsobu této
vlády, který je nejvlastnějšípříčinou této krize. Hnutí chce usilovat o plnou
demokracii také u nás a ve východní Evropě, o občanské svobody včetně
práva volného pohybu, aby fenomén exilu ztratil smysl. Dovolávají se
Masarykova příkladu, který před 70 lety založil Československou republi
ku, jejíž perspektivou mělo být směřování k Evropějako postupně se sjed
nocujícímu společenství demokratických států, při čemžje třeba respekto
vat i národní různost. “Oč by nám tedy mělo především jít, je skutečná
demokracie, tedy demokracie jako systém založený na politické a hospo
dářské pluralitě a na vzájemné toleranci.” Prohlášení požaduje svobodu
duchovní, zrušení cenzury, svobodu náboženskou, obnoveníprávního řádu,
nezávislé odbory a vyslovuje se proti militarizaci společnosti. Věnuje po
zornost problému ekologickému a upozorňuje na nebezpečí, které tkví
v tradiční politice rovnováhy zájmů dvou velmocí v Evropě a v pochybném
přesvědčení, že jediné, co lze udělat pro mír, je upevňovat status quo. Podle
zpráv agentur jsou mezi signatáři tohoto dokumentu čelní spisovatelé a
vědci jako Václav Havel, Ludvík Vaculík, Ladislav Hejdánek, Rudolf
Batěk, Božena Komárková a jiní.
-vv-
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Z katalogu Zoubkovy výstavy
... Nebyla to asi náhoda, že se se sochařem sblížil divadelní kritik Ser
gej Machonin, jehož rukopis “Pokus o Olbrama Zoubka”jepro mne li
terárně nedostižným textem. V Zoubkově tvorběje zvýšená míra hraní,
věc v divadle zcela přirozená. Divadelního kritika znepokojuje inscenovanost kompozic jistě méně než výtvarného kritika, který by mohl na
jejím základě zapochybovat o míře sochařova prožití tématu, které
ztvárňuje. Sergej Machonin přitakává těmto principům Zoubkovy
tvorby a píše: “...jak by bylo úchvatné dočkat se noci, tmavomodrého
nebe a jiskřivých hvězd, dát se s kamerou vyvézt vysoko nahoru na mo
derní jeřáb, nasvítit prudkým světlem dvorek a přilehlou střechu, vy
jmout velkou elipsou světla a natočit monumentální a tragické teatrum
mundi, které se tu odehrává ajen na okamžik strnulo... ”. Osudy Promé
thea, Ifigenie, Agamemnona a mnohé další zaujaly Zoubkovu předsta
vivost. Ne všechny se dají stejně snadno dešifrovat, u některých jsem
měla nepříjemné pocity nedostatku klasického vzdělání. O to víc mě
překvapilo přiznání Sergeje Machonina - ačjistě moje problémy tohoto
druhu nemá - že by byl už dávno rád psal o Zoubkových sochách, ale
“nevěděljsem jak pro nevzdělanost a pro to mnohohlasé a čím dál mnohohlasejší mlčení na dvorku před ateliérem”. A tak si vzal na pomoc
odborníky a “vzdělával se v Zoubkovi”, aby se nakonec vrátil tam,kde
začal, ke svým prvním dojmům ze soch, seskupených na dvoře ateliéru.
Nejenže mě svým přiznáním zbavil pocitů laika, které jsem v přítomnos
ti některých lidí měla, ale zároveň mi nepřímo potvrdil hypotézu o spe
cifické, existenciálně vyhraněné divadelnosti Zoubkovy tvorby. Camus
napsal, že divadlu není třeba rozumět. “Správný divák je ten, který
je umí procítit”. Zoubkovy sochy, podobnějako Camusovy hry, anga
žují diváka citově. Přes intelektuální náročnost témat ho oproštěnými
výrazovými prostředky a naléhavostí gest sugestivně oslovují a vtahují
do děje, ve kterém se stává aktérem spolu s nimi. V tu chvíli osvobozují
od omezení profesionálního pohledu každého, kde se jejich poselství
dokáže otevřít a prožít je s nimi.
Existenciálni sochy Olbrama Zoubka stojí pevně na zemi, nebo jsou
zachyceny v některéfázi reálného pohybu. Většinou jsou v nadživotní veli
kosti, jsou ostentativně tělesné, frontální a vertikální. A přestože jejich
gesta působí osudově, je znát, že autor je modeloval s pocitem, že přede
vším člověk je mírou všech hodnot. Některé z nich, ač se ještě váží k an
tickým tématům, začínají se předklánět — stojí na špičkách — a vznášet.
Ale tento ireálný druh postoje a pohybu už patří k dalšímu okruhu soch
Olbrama Zoubka: k sochám se starozákonní tématikou. V nich je člověk
jiný — ohýbá se a sklání, vychyluje a téměř padá. Je bezbranný a slabý,
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jeho tělesnost je efemerní a pohyby plaché. Postavy nezměnily příliš pro
porce, tváře mají nadále neosobní rysy a oděv všeobecný charakter, vy
tvořený vertikálami záhybů drapérií — často mají komorní měřítko. Na
proti tomu se diametrálně změnil obsah, který vyjadřují. Tak jako v jiné
divadelní hře hraje herecjinou roli, i ony tlumočí ve změněném tématickém
okruhu jiný příběh, ale i jiné názory na svět, jinou etiku a jinou hierarchii
hodnot. Mnohé z nich by mohly být na ostěníportálu kterékoli katedrály.
Jejich zduchovnělost souvisí se ztrátami a proměnami v sochařově životě
i s proměnami doby, v které — navzdory všemu — už delší dobu hledáme
hlubší, než na první pohled viditelné a hmatatelné hodnoty. Ve velké části
své tvorby poukazoval Olbram Zoubek na to, že příběh života se od antiky
až po dnešek ve své podstatě nezměnil, že v něm platí stejné nadčasové
principy: člověk je sám proti nekonečnu, sám je také strůjcem svého osudu.
Starozákonní sochy těm existenciálním protiřečí. Odhalují, že tragédie
člověka v současnosti — po katarzi ukřižování a zmrtvýchvstání—je už
jiná, že jiná je i kvalita jeho utrpení a touhy. Těmito sochami Olbram
Zoubek přiznává, že chce najít svobodu a sílu ne ve výkřiku a vzpouře,
ale v pokoře, pochopení a smíření. . .

Zuzana Bartošová
***
Dělám figury a vlastně jsem nikdy nepocítil potřebu dělat něco jiného.
Většinou mě počítají k modernímu proudu, ale jsem vlastně skoro úplně
tradiční. Modeluji sochy z hlíny, jak se dělaly odedávna. I náměty jsou tra
diční. Z mytologií, hlavně řecké, ale také ze Starého zákona. Někdy se
pokouším o vlastní výklad. Gesta dělám většinou archaická, obecná, ně
kdy teatrální. Jen materiál, z kterého odlévám, je jiný. Převážně cement,
na menší věci olovo a cín. Vlastně všední materiály. Jednak jsou dosažitel
né, ale hlavně se mi zdá, že dobře kontrastují s tím nadneseným archaičnem. To napětí mezi nadčasovostí a současností, mezi patosem a všed
ností, mezi směřováním k řádu a nemohoucností jej dosáhnout, to je asi
to, oč mi v sochách jde.
Olbram Zoubek
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Olbram Zoubek: Agamemnon, detail, 1986
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Zamyšlení nad Havlovým Pokoušením
a Asanací
Markéta Goetz-Stankiewicz, Vancouver
Poslední dvě hry Václava Havla jsou na výsost zajímavépro divadelního
kritika, literárního teoretika, politického myslitele či člověka, který se
živě zajímá o kulturu. Stejně však zaujmou i obyčejného diváka, jemuž
jde především o to, aby se v divadle na pár hodin pobavil a možná i trochu
zamyslel. Bez přehánění si myslím, že se dnes s díly, která by byla při
tažlivá pro tak různorodé obecenstvo, na mezinárodní divadelní scéně
tak často nesetkáváme.
Přesněji řečeno — Havlovo Pokoušení z roku 1986 a jeho Asanace,
která vznikla o dva roky později, nám se svou dynamikou příchodů a od
chodů, se svým divadlem na divadle, se svými překvapujícími obraty a na
pětím, ba dokonce i se svým ohňostrojem, předvádějí nanejvýš zábavnou
podívanou. Je v nich však také skryta intelektuální výzva, neboť se zde
kladou otázky po protikladu mezi tradicí a pokrokem, mezi vědou a meta
fyzikou, po roli v sociologickém slova smyslu, kterou všichni hrajeme
a co z toho plyne, jsou zde položeny otázky politické, otázky vztahu mezi
realitou a iluzí a to zde jmenujeme jen některé. Tak jako v předchozích
Havlových hrách i zde je kritizován způsob komunikace a samozřejmě
jazyk se všemi jeho klišé, podezřelými frázemi a strategickými abstrak
cemi, jež jsou zkoumány pod nemilosrdným drobnohledem umění. Tento
výčet by se dal bez potíží rozšířit, ale spokojím se zde s několika poznám
kami ke každé z obou her.
V obou případech základní téma cele prostupuje pečlivě vybudovaný
text. Pokoušení je přesně vyváženou variací nafaustovské téma: sebeklam
ctižádostivé lidské bytosti a pokušení rozehrát rozličné — a často diamet
rálně protikladné — vlastní zájmy jako fugu, jako dva melodicképostupy,
z nichž každý potřebuje ten druhý, aby se odhalila jejich pravá podstata.
Zvláštní a typicky havlovskou charakteristikou Pokoušeníje, že se tyto
amorfní a vpravdě nadčasové otázky prezentují formou, kterou bychom
mohli označit jako geometrickou či dokonce kubistickou. Beztvaré a polometafyzické popudy a temné vášně člověka se zde předvádějí v umělecké
formě tak rigorózní, že změna jediné fráze může strukturu hry vážně na
rušit. Na druhé straně však hra obsahuje spoustu časem ověřených triků
prastarého divadelního řemesla. Tak návštěvník odhaluje, co mělo být
utajeno, tanec je přerušován úryvky pletichářského dialogu, hrdina do
konce hyne ve středověkých plamenech, kteréjsou trestem za jeho kašpa
rování. To je opravdové divadlo, jak je měl rád Shakespeare.
Pokoušení, za něž Havel získal významnou Erasmovu holandskou cenu,
bylo provedeno v několika zemích a v různých jazycích. Dvě inscenace
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jsou však obzvlášť hodny zaznamenání i když z různých důvodů. První
z nich je provedení u příležitosti shakespearovského festivalu ve Velké
Británii v roce 1987, kde se Havlovo dílo objevuje v rámci úctyhodné
kulturní události a na významném místě. V překladu nedávno zesnulého
George Theinera se Pokoušení hrálo během léta ve Stratfordu-on-Avon
a na podzim v Londýně. Současný dramatik, který je přijat do lůna
ctihodné Královské Shakespearovy společnosti, vkročil na scénu mezi
národního divadelního světa vskutku neobvykle.
Druhá pozoruhodná inscenace Pokoušení
*
skromnější a s mini
málním počtem repríz, v níž hráli ochotníci, je nicméně hodna zazna
menáni jako významná událost české kultury. Byla to první česká
premiéra Pokoušení a tedy historický okamžik, který vejde do análů di
vadelní historie. I když snad nadšení a oddanost věci převažovaly nad
profesionalitou provedení, bylo to v každém ohledu překvapivě dobré před
stavení. A tak se v torontském skvělém St. Lawrence Centre ozývalo to
nejlepší ze současného českého dramatu a obecenstvo si naléhavě uvědo
movalo, že toto provedení je skutečně první.
Ještě několik slov o Havlově poslední hře Asanace. Jak je zřejmé už
z názvu, jde o očistu. A co se má očistit? Víc než dost, jak ve dvacátém sto
letí ví občan na Východě i na Západě, na Severu a na Jihu velice dobře.
V Havlově hře jde o rekonstrukci staré a nehygienicky pitoreskní části
městečka. Rekonstrukce se má provést přes to, že si ji obyvatelé nepřejí,
protože mají rádi svůj domov a dobře vědí, že rekonstrukci bude předchá
zet destrukce a že nový hygienický pořádek bude v nejednom smyslu zna
menat ztrátu minulosti. Havel přenáší tento neobyčejně komplikovaný
námět na jeviště tak, že se děj odehrává na středověkém hradě, kde skupi
na architektů plánuje — jen teoreticky samozřejmě! — průběh asanace.
V případě, že by čtenář měl na tomto místě dojem, že to bude nuda, raději
rychle dodávám, že je na hradě taky hladomorna, do níž jsou zavíráni
a ponecháváni osudu delegáti z městečka, jež má být asanováno, a ve hře
jsou milostné pletky, projevy žárlivosti, společná stolování a byrokrati,
z nichž se řinou fráze. Je v ní také svérázný filosof který hraje na housle,
a šestero dveří, které vydatně přispívají k napětí, protože jen jedny z nich
vedou ven z hradu, a které se otvírají a zavírají, jak herci přicházejí a od
cházejí s havlovskou pravidelností, pod níž pak narůstá dynamika situace.
A je zde také sebevražda nejsympatičtější postavy — něco podobného
u Havla vůbec poprvé.
*Nové české divadlo v Torontě uvedlo Havlovu hru dne 30. října 1988 u příleži
tosti konference nazvané Československo 1918-1988 — sedmdesát let od vyhlá
šení nezávislosti. Konference se zúčastnily desítky odborníků z celého světa
a zúčastnil sejí i Václav Havel, který jí zaslal příspěvek do literární sekce. Jeho
text přináší pražský Obsah z prosince 1988.
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Implikace, které ze hry plynou, jsou bezměrné. Formálně hra připomíná
středověké loutkové divadlo stejně tak jako jakýsi exkurs do sciencefiction. A pokud jde o její hlubší smysl, lze vidět jiskry sršící na všechny
strany. Paralela s osudem Československa se ovšem sama nabízí, ale křiv
dili bychom Havlovi, kdybychom kterékoliv z jeho děl interpretovali mají
ce při tom na mysli jen jeden určitý význam. Hra totiž také ukazuje —
a boří— model rebelie vedené nenásilnými prosředky, zvažuje chvalitebné
aspekty modernizace na jedné straně a ztrátu minulosti, která vlastně
definuje přítomnost, na straně druhé. Hra také objasňuje — způsobem,
který je pro autora typický — nekonečný cyklus mechanizované moci a
individuálního odmítnutí této mechanizace a nově zkoumá, jak podivné
quasi-gravitační síly působí ustavičné opakování tohoto cyklu. To jsou
však jenom prostá pozorování krátkozraké současnice, která si je jista
jen jedním: Havlovy hry jsou umělecká díla a právě proto vyzařují mnohé
významy a budou tak činit i jindy a jinde.

Na březích řeky Styx
In memoriam Evalda Schorma

“Věčné mlčení těch nekonečných
prostor mě děsí. ”
Blaise Pascal, Myšlenky
“Kdo věří ve mne, byť pak i umřel,
živ bude.”
Evangelium sv. Jana 11/25.
Svoje rozloučení s Evaldem Schormem před průčelím detroitského
divadla Hilberry po premiéře Černého mnicha
*
si nedovedu vybavit,
aniž bych při tom nepocítila vděčnost za to, do jaké míry mu bylo dáno,
aby i ostatní díky jeho umění pochopili hlubší a bytostný význam oby
čejných událostí. Jeden z organizátorů přiběhl k Evaldovi a trval na
tom, že limuzína, najatá pro tuto příležitost, ho zaveze k místu, kde
bydlel. “Řekni mu, že v té hrůze nechci jet,’’ byla Evaldova reakce na
tento předpotopní vynález dlouhý jako dva kadilaky, vybavený zvuko
vým zařízením, barem a šoférem v livreji, který si obyčejně najímají
studenti, když jedou na abiturientský večírek, protože ještě nedokážou
rozlišovat mezi okázalostí a pravým půvabem. Přeložila jsem to, ale
Evalda přes to postrčili do limuzíny. A tak byl odvážen —jeho vysoká
postava se v plyšových sedadlech skoro ztrácela a na jeho tváři byl výraz
naprostého ohromení a smutku — vyslanec toho nejlepšího ve staroby
lé kultuře tragické země v srdci Evropy, který přišel do tohoto syrového
nového světa, ženoucího se kupředu. A mně se zdálo, že ho odváží
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Cháron ve své bárce. A slyšela jsem šplounání vln řeky Styx. Sama a
v temnotě ponurého města, jež je srdcem amerického průmyslu, jsem
přemítala o Evaldově osudu.
Tak jako každý moderní člověk i Evald Schorm hledal smysl života,
ale protože v jeho srdci dlel Bůh, nemusel Ho hledat ani se nemusel
skrývat v labyrintu světa, aby se před Ním skryl. Evaldův Bůh ho ne
uvodil v pokušení narcisismu, hedonismu a nihilismu. Ve věčném mlče
ní těch nekonečných prostor Evropy dvacátého století bylo Evaldovým
údělem klást prostou otázku: “Co je život?” Ve svých filmech a hrách
pak na toto téma meditoval. A aby udržel na uzdě ten přímo hmatatelný
děs, pokračoval ve svém hledání až do konce svých dní.
Osud každého člověka splétá dary, s nimiž přišel na svět, s místem
a časem. Dobré sudičky vybavily Evalda plným vědomím vážnosti
úkolu, který na něho čeká, a daly mu do kolébky citlivost, talent a svě
domí. Umění jako šumivá limonáda, jako sladký zákusek po dobrém
obědě, umění, které je prefabrikováno a pozlaceno jen proto, aby roz
ptýlilo a pobavilo, ho nezajímalo. “Jsem spíš pro umění,” říkával a jeho
ruce přitom patřičně gestikulovaly, “které je jako kost v krku nebo rána
mezi oči.”
V současné střední Evropě, nad níž se těžce vznáší věčné ticho, bylo
uplatnění Evaldova nadání bohatě promíseno s bolestí. Žil a pracoval
pod bdělým okem státu, který podle jeho slov “jako žárlivá žena viděl
ve všem zlo”. Uštván a zraněn, tak jako Cyrano z Bergeracu, k němuž
se ostatně sám přirovnával, věděl, že “jenom čistý štít mu zbývá”.
Svému poslání se Evald mohl věnovat až pozdě a s překážkami. Ab
solvent zemědělské školy, pracoval jako zedník, jezdil s traktorem
a byl členem sboru armádní opery. Protože byl ideologicky podezřelý,
na dramatickou fakultu AMU se nedostal hned několikrát. Svoje přijetí
na filmovou fakultu, kam se přihlásil při posledním pokusu, považoval
Evald za “boží dar, tak jako všechny ostatní dobré věci, které se mi
staly”. Jeho přemýšlivé dokumentární a hrané filmy (Odvahu pro všední
den, Návrat ztraceného syna, Pět holek na krku, Sedmý den, osmá noc
a Farářův konec) mu vysloužily pověst talentu, jehož hloubka byla vý
jimečná i v jeho generaci, a konstantní nelibost úřadů. Jeho slibná ka
riéra ve filmu skončila v poinvazní Biafře české kultury. Na počátku
sedmdesátých let mu zbývala jen příležitostná práce v divadle a někdy
i něco tak kuriózního jako účinkování v maďarském filmu. Nakonec
zakotvil v Laterně Magice. Většina jejího repertoáru byla jeho dílem,
ať už to byl Kouzelný cirkus, Černý mnich, Noční zkouška nebo Sněhová
královna.
Po svém návratu z Detroitu, když se jeho zdravotní stav neustále
zhoršoval, Evald v Laterně Magice režíroval Odyssea — báji, “za jejíž
kulisou je .. . ukryto všechno, co se lze o povaze člověka na naší planetě
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dovědět”. Dvacet let po Pražském jaru mu úřady konečně dovolily zase
režírovat film. “Je to film o tom, jak se matka hádá se svými dětmi —
ale???” píše v jednom z dopisů. Beethovenův Fidelio, který byl Schormovou poslední režijní prací, se dá chápat jako metaforické shrnutí
jeho vlastního života. Věrná žena se přestrojí za žalářníkova pomocníka,
aby ochránila a dosáhla osvobození svého milovaného. Evald Schorm
zemřel 14. prosince 1988 v předvečer svých padesátých sedmých naro
zenin.
Evald je na druhém břehu řeky Styx. Vzpomínám si, že věřil v život
věčný. Zakončím tedy, jak končívaly jeho dopisy: “Ahoj - a přece na
shledanou.”
Mary Hrabik Samal

*Slavnostní premiéra divadelní adaptace Čechovovy povídky Černý
mnich se konala v divadle Hilberry v Detroitu dne 11. října 1986. O její
uvedení se zasloužil především tehdejší ředitel divadla dr. Howard Burman,
velký ctitel Laterny Magiky. Díky jemu se podařilo získat pro detroitské
obecenstvo nejen původní scénografii Josefa Svobody, ale také Evalda
Schorma, který byl režisérem pražské inscenace.
Víc než šest neděl pracoval Evald Schorm s mladým ansámblem divadla,
který v něm neomylně rozpoznal velkého umělce a dobrého člověka. Mladí
herci, kteří vesměs podali vynikající výkony, Evalda Schorma milovali.
Ještě v mnoha dalších představeních a hereckých výkonech bude znátjeho
vliv a poselství, které se mu podařilo předat. Režisér Hilberry, Robert
McGill, který při režii Černého mnicha s Evaldem Schormem spolupra
coval, to vyjádřil snad nejlépe: “Jeho oddanost divadlu byla absolutní.
Poznamenal náš život navždycky.”

-ds-

PRO FELICITATE 1989

Nikdo tě nemůže zachránit, nečekej odnikud spásu, nespoléhej na ni.
Kdyby přišla, bylo by dobře, počítej však, že odnikud zvenčí nepřijde.
A chovej se naopak tak, jako bys měl být zrnem, které může být časem
rozmnoženo, vydat plod a nasytit hladovějící.
Karel Pecka
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Olbram Zoubek: Eva, 1981
39

Český román 1970 — 1985 jako otázka
Karel Hvižďala, Bonn

Zpracováno na příkladech následujících autorů a jejich knih: Milan Kundera Život je jinde, Jiří Gruša Dotazník, JosefŠkvorecký Příběh inžený
ra lidských duší, Ludvík Vaculík Český snář, Radek John Džínový svět,
Zdeněk Pluhař V šest večer v Astorii, Jiří Křenek Tomáš a Markéta
a Jiří Švejda Moloch L a II.
První román dopsaný v Čechách ve vymezeném údobí je Život je jinde
Milana Kundery, v němž autor sám sebe krutě trestá za svá selhání a to
hned dvakrát, neboť i sám tam vystupuje v dvojí roli: Jednou jako
mladý básník Jaromil, kterého ze vzteku nad jeho ideologickým třeště
ním nechá zemřít, a podruhé jako “čtyřicátník”, idylik, který si střeží
klid a řád svých dobrodružství a je ve svém věku náhle — za to, že se
vrátil z Anglie do Čech — nucen se živit fyzickou prací. Obě postavy
spojuje jen společná milenka. Hlavním protagonistou je Jaromil, který
se již ve dvou letech svými rýmy zachraňuje od výprasku. Není však
tak nadaný, jak si myslí maminka. Hloupé rýmy si pro něj vymýšlí
potměšilý dědeček a tajně je učí vnuka. A tak podle Kundery dojde u něj
poprvé ke zneužití jazyka: “Jestliže řeči důvodně používal k tomu, aby
se dorozuměl, mluvil teď, aby slyšel souhlas, obdiv nebo smích. Stal
se šaškem a matka jeho velkou obdivovatelkou, protože verše jí připa
daly nesrozumitelné a zdálo se jí tedy, že je v nich víc, než stačí ona
sama pochopit, a že je tedy matkou zázračného děcka.”'
Druhé Jaromilovo selhání představuje výstup se strýcem, kdy mu
vynadá do vykořisťovatelů a vyhrožuje mu, že mu dělnická třída jednou
zakroutí krkem. Milan Kundera to komentuje slovy: “... právě ve chvíli
rozrušení (tedy ve chvíli, kdy jedná člověk spontánně a vychází najevo
jeho bezprostřední já) rezignoval Jaromil na svou řeč a zvolil raději
možnost být médiem někoho jiného. Ale nejenom že tak učinil, ale uči
nil tak s pocitem intenzivního požitku, zdálo se mu, že je součástí ti
sícihlavého davu, že je jednou z hlav tisícihlavého draka zástupů a při
padlo mu to velkolepé. Cítil se být najednou silný a uměl se smát do
očí člověku, před nímž se ještě včera ostýchavě červenal. A právě hrubá
jednoduchost řečené věty mu působila radost, protože ho přiřazovala
k těm skvěle jednoduchým mužům, kterým jsou k smíchu nuance a
jejichž moudrost tkví v tom, že jim jde o podstatu věci, která je výsměš
ně jednoduchá.”2
Třetí Jaromilovo selhání se odehrává na poli lásky, takže nebyl-li
uznán mužem, jen jediné ho mohlo poněkud utěšit, aby byl uznán
alespoň za básníka.
Jaromil měl ale při všech těchto selháních jedno veliké štěstí, dospíval
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v době vítězné revoluce, která má zálibu v rýmu. Kundera píše: “Kosti,
růže, rakve, rány, všechno se v básni mění v balet a básník se čtenářem
jsou v tom baletu tanečníky. Ti, kdo tančí, nemohou ovšem nesouhlasit
s tancem. Básní uskutečňuje člověk svůj souhlas s bytím, a rým a rytmus
jsou nej brutálnější prostředky toho souhlasu..., “protože - tvrdí autor
o kousek dál - “revoluce netouží, aby byla studována a pozorována,
touží po tom, aby s ní lidé splynuli, v tom smyslu je lyrická a lyriky po
třebná.”3 Tolik Kundera v roce 1970.

Maminko, tam mne nenajdeš
v tom vzpomínkovém háji.
Já tady uprostřed boje jsem.
Vichry mne oplétají.
Vím, že jsem na tě zapomínal.
Neznal jsem než svou práci.
Bez tebe je mi však smutno a zima.
Proto se pro tebe vracím.
Pojď se mnou, maminko,
a dívej se, kam jdu,
a nesni nazpátek,
sni se mnou,
dopředu!4
Tuhle báseň nesepsal Jaromil své matce, ale Milan Kundera v červen
ci roku 1951, ví tedy přesně o čem je řeč. Na Jaromilovi pozoruje a stu
duje své tehdejší splynutí s revolucí. Podrobuje ho tvrdé a bolestné
analýze jakoby v přesvědčení že teprve tehdy, když ho učiní průhledným
a tedy snad i vícekrát nepoužitelným, zabije svého Jaromila i v sobě,
ve čtenářích a nikoliv jen v knize.
“My, kteří pamatujeme,” píše Kundera, “musíme říci své svědectví.
Nebyla to jen doba hrůzná, ale i lyrická. Vládl jí ruku v ruce kat i
básník.”5
Kat bral lidem svobodu a básník jim bral řeč. Naplnil ji lyrickým
klišé, a tím ztratila přesnost, jenom se leskla. Bez tohoto patetického
třpytu jazyka by si kat nemohl nikdy podmanit tolik lidí ... A zrovna
tak jako o tehdejších způsobech zabíjení mohou podat svědectví jen
kati, tak o nadívání slov lyrickou kaší může podat zprávu jen ten, kdo
se na této řeznické práci podílel.
Lyrický jazyk plný patosu se stal najednou tak mocný, že zastínil
reálný svět. Obraz nabyl absolutní váhy nad skutečností a tou vahou
ji začal válcovat. Lyrický obraz té doby byl ale tak mohutný a lesklý, že
to válcování se zdálo vedle něj nepodstatné. Český román tedy vstupuje
do sedmdesátých let hned základní otázkou po podílu jazyka na proce
su oddemokratizace a ukázal, že tento proces začíná a končí v každém
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z nás. V širším kontextu se pak Kundera touto knihou vlastně táže, zda
je doba vlády tohoto lyrismu skutečně za námi a jestli každý konvertismus nemá svůj lyrismus či ve vládě jakého lyrismu se právě ocitáme.
Dne 14. dubna 1975 dopsal Jiří Gruša román Dotazník, za který byl
dne 2. června 1978 obviněn z trestního činu pobuřování. Kladlo se mu
za vinu, že v románu údajně útočil proti společenskému a státnímu
zřízení republiky. Byla za to na něj dokonce uvalena vazba. Čím tento
román tak podráždil vládnoucí byrokracii, že se rozhodla k tomuto
krajnímu zásahu proti Grušovi, i když věděla, že jemu i románu pomůže
k publicitě? (Heindrich Böll ho recenzoval o dva roky dříve než v NSR
vyšel.) Jaké tabu Gruša porušil? Jakou nebezpečnou otázku položil.
Libovolný dotazník s malým d se snaží sledovanou skutečnost učinit
přehlednou, lehce nahlédnutelnou a srozumitelnou tím, že na ní — dle
své hierarchie — důkladně sleduje jisté preferované znaky. Grušův
román Dotazník se zpětně za těmi zjednodušenými dotazníkovými
otázkami snaží zahlédnout život v celé jeho neuchopitelnosti a pouká
zat na nesmyslnost jakéhokoliv zjednodušeného známkování, ať se jme
nuje dotazník či Erklärung über die Abstammung. Nejspíš tedy může
me říci, že Gruša románem Dotazník navrtává díry do oficiálního obra
zu společnosti v Československu (který tato společnost sama o sobě
rozšiřuje jako jediný platný) a těmito dírami — otázkami zodpověze
nými vyčerpávajícím způsobem — ukazuje na nekonečnou vzdálenost
oficiálního obrazu od skutečnosti. Zdůrazňuje tedy umělost tohoto
obrazu, jako Kundera v románu Život je jinde zdůrazňoval umělost
lyrického jazyka. Jenže: jelikož tato společnost není schopná lidi uspo
kojit ani v rovině finanční či komerční a ani v rovině duchovní, je samo
zřejmě hrdá na svůj sebeobraz, v jehož skvělé záři — povšimneme si opět
té souvislosti: každá umělost se musí třpytit —její neschopnost dostává
světlejší a přijatelnější barvy. Odstraníme-li ale tento reklamní, lesklý,
barvotiskový sebeobraz a zahlédneme-li reálnou skutečnost v celé její
obrovité neutěšenosti, tato společnost ztratí i poslední drobty přitažli
vosti, kterými mohla ošálit průměrné a podprůměrné tím, že jim tvrdila
či slibovala něco, co je prokazatelně nesmysl, ba dokonce vědomá a zře
telná lež. A to je přesně čin, kterého se Gruša skutečně dopustil. Jako
je rozdíl mezi jazykem zákona, který hovoří o pobuřování a útoku na
společenské a státní zřízení a mezi skutečností, kterou jsme se pokusili
právě popsat, přibližně takový je asi rozdíl mezi kádrovým dotazníkem
a životem.
Gruša píše: “. . . vy se mě ve třináctce ptáte na moje znalosti jazyků.
Stručně: ačkoliv číslo té rubriky je 13, nepovažuji to za neštěstí. I podle
Olina je třináctka jen obyčejné prvočíslo v jedné z možných číselných
soustav. Nanejvýš bych s vámi souhlasil, že ji lze pokládat za obtížnou.
V jejím poli jde opravdu všechno hůř, s větším vynaložením sil. Proto
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se v ní nebudu zbytečně zdržovat. Co se mých jazykových znalostí týká:
umím česky, t. j. tímto jazykem. A pak ovšem i těmi, v nichžjsem Chrysostom, neboť co Olinovi vyrazili zuby, je všecko zlato nyní v mých
ústech. Řeknu třeba: Skálo, otevři se, vydej Olina, a ona se otevírá
a Olin vychází.”6
Jinde autor pokračuje: “Měl bych totiž psát s. Pavlendovi a já se mu
místo toho chystám mlčet si něco zvlášť, ne s ním, ačkoliv on chce vědět
všecko, i to, co je určeno Pánubohu, vlastně chce vědět, že Pánubohu
v sobě už nic neurčuju. Item se ocitám tam, kde procitám? V místě, kde
moje slova ještě nesměřují k tomu Pavlendovi, i když jsem jimi poctivě
k němu mířil.”7
Gruša tedy poukazuje na proměnu dialogu ve výslech. Základem
umělého světa je dotazník, jako základem přirozeného světa je otázka.
Neboli skutečnost je nejspíš to, co vystoupí na světlo, když zjistíme, že
žádný názor té skutečnosti neodpovídá, nebo to, co se nepodřídí žád
nému dotazníku, tedy to, co není manipulovatelné. Řeč Gruša jedno
značně přiřazuje k bytí a snaží se ji vyrvat z jakéhokoliv obrazu světa
(názoru na svět), v němž se vždycky začne nějak třpytit. Proto je pro
Grušu spisovatel především událostí v jazyce. V tomto je tedy radi
kálnější než Kundera, který pouze zaměnil roli lyrického pěvce za
neutrálního badatele. Gruša jako příslušník generace, která byla dotaz
níky manipulována, již definitivně nechce mít se všemi obrazy a názory
— jejichž produkty jsou dotazníky — nikdy nic společného. Štítí se jich.
Tímto svým radikalismem je tak jiný (a jinde), že dodnes neexistuje
jediná česká analýza Dotazníku ani Dr. Kokeše, ale na druhé straně
právě tímto radikalismem je nepřehlédnutelný v kontextu evropské lite
ratury. Místo Grušova pochopení se v českém kontextu jedná opět
pouze o jeho zařazení. Je najmenován do kdejaké komise: Snad aby
neměl tolik času na radikální psaní?
Je-li v Kunderových románech vždy hrdinou pouze autor, u Gruši
v Dotazníku člověk, který si zrušil čas, je pak Škvoreckého hrdinou
povětšinou dítě. Jinými slovy: Kunderův hrdina je vševědoucí, Grušův
všemohoucí, a Škvoreckého nehotový. Všechny tři polohy mají spo
lečného jmenovatele: snahu otevřít si nečekaně řeč. Zatímco u prvních
dvou autorů jde o jazyk, u Škvoreckého jde spíše o slovník.
Děj Škvoreckého povídek i románů (Škvorecký vlastně celý život
píše jeden román) je často transparentní, ale právě slovník jeho postav
je určující a charakterotvorný. Mohli bychom snad i říci, že právě
slovník je vlastním tématem Škvoreckého knih. Jeho metasvět
je vybudován neustálým vršením kulminací, permutací, variací,
parafrází a přesmyček, které mu zvolené prostředí a jazykový materiál
nabízí.
Emigranti si ve Škvoreckého povídkách neupravují vztahy k Česko-
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slovenskú, ale opravují si stahy. Ústřední výbor představuje členy politýho býra, lidé jsou odsuzováni na deset let do vězení za pozvracení
republiky. Matka jedné jeho postavy je obtížena ve Straně, ve Svazu
hravosti a ve Svazu nepřátelství. V jeho povídkách a příbězích najdeme
novotvary typu budovník, což je ten, co se pokrývá slávou, až třeba po
výraz jako je snědlitelnost. Jindy se vyřčené repliky rýmují jako třeba
“Tý chutná a je jí všechno putna” a někdy zase dociluje jemného po
sunu jen pouhým anglickým přepisem českých slov, které střídá omen
nomen typu Blběnka či Blbeta.
Jednotlivá slovní spojení sama o sobě ale nejsou ve Škvoreckého
příbězích to nejdůležitější. Závažnější je jejich vzájemnost, posloupnost,
frekvence a místo, na kterém je autor používá. Tím vzniká nový svět,
který by tu bez Škvoreckého nebyl, a kdokoliv je ochotný, může do
něj vstoupit a s autorem ho sdílet. Musí pro to ale něco ze sebe vydat.
Škvoreckého metasvět je jen zdánlivě jednoduchý, ve skutečnosti vy
žaduje ochotu radovat se spolu s ním ze hry s jazykem, který je základ
ním stavebním materiálem jeho příběhů.
Vrcholně této metody používá Škvorecký v dvoudílném románu
Příběh inženýra lidských duší, kde pomocí přesně odvyprávěných minipříběhů — podle vzoru Bruegela — vytváří monumentální obraz spo
lečnosti. Tedy příběh se snaží postavit proti dějinám (ptá se, jestli to jde)
a pomocí toho příběhu vyvrací umělý (lesklý) obraz světa. Tam kde se
Škvorecký ubrání pokušení příběhu — jako v tomto románu — vyrve
se z něho, zahlédneme jakousi novou jednotu.
Český snář Ludvíka Vaculíka je — jak známo — deník z doby od
22. ledna 1979 do 2. února 1980 se čtvrtým rozměrem posunutého oka
pozdějšího přepisu, který byl dokončen 23. dubna 1980. Ludvík Vacu
lík pracuje následovně: Bezvýznamné vytřiďuje k zapomnění, pod
statnější zapisuje a tím vymezuje prostor pro závazné. To závazné se ale
vyjevuje na pozadí Vaculíkových nenaplněných tužeb, vášní a věčně
pochybnosti o smyslu psaní, která je zase v rozporu s talentem, jehož si
je adekvátně vědom.
Mezi tím úmyslně vynechaným, popsaným, vymezeným a pozadím
vzniká napětí, a to je autor. Hlavní postavou i hlavní neznámou je tedy
Ludvík Vaculík a jeho já. Píše: “Mám na věci někdy dva i tři názory,
podle nálady, zdravotního stavu, podle souvislosti či poslední zkuše
nosti . . . Kdo nemůže mít víc názorů než jeden, tak nemyslí, jenom
už jede. Bojím se, že co lidé považují za své myšlení, je často pouze při
řazování nových poznatků a vjemů tak, aby nerušily už uskladněné.
Tvrdnutí kamene. Lidi nesnesou, když neplníte jejich představu o vás.
Svou neschopnost přijmout vás vyloží si jako vadu vašeho charakteru,
místo svého.”8
“Dělám, co chci, z důvodů, které jsou moje,”9 říká Ludvík Vaculík
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a to činí tak důsledně, že nikdy v žádném aparátě a systému nefunguje;
jeho program je totálně antikonformní. Rád nehledá vně své osobnosti,
ale uvnitř. V Českém snáři cituje Hobbese: “Osobnost se musí vědomě
pěstovat a uvádět v řád, má-li odolat vlivům, které ji chtějí rozbít. Osob
nost je tedy spíš nežli něco stálého a ohraničeného stálé úsilí o pevnou
jednotu.”10
Český snář můžeme číst i jako verbalizované úsilí o autorovo uve
dení do vnitřního řádu, tedy jako autorův pokus vést veřejně svůj boj
o sebe, vystavit ho tlaku veřejnosti, učinit ho tak ostrým, aby si před
sebou nemohl nic zapřít, zalhat či zamlčet. A právě nejspíš v totalitě
tohoto pokusu (pro který našel Vaculík adekvátní výraz v jazyce), v na
léhavosti Vaculíkova sebepoznání (které je zároveň výrazem nedůvěry
ve všechny instituce, strany či modely) je doposud zcela nepochopená
aktuálnost tohoto prvního doma napsaného postmoderního románu,
který nebere vážně žádnou módní hodnotu a nestydatě sejí vysmívá:
“Myslím, že je správné, když hrozně těžká letadla padají, z jakéhokoli
důvodu, jako si myslím, že strašně dlouhé tankery se právem zlomí.
Není přece omluvy, proč by tři sta lidí muselo být přemístěno naráz a
rychle.”11 Nebo jinde: “Já bych to po celém světě zbavil hlasovacího
práva do třiceti let, jelikož je to blbé jak pučtok!”l2atd.
A nejspíše právě toto postmoderní umožňuje Vaculíkovi artikulovat
otázky, jež Václav Bělehradský shrnuje do věty: Demokracie je hledání
minima povinností a maxima svobody; Vaculík se snaží naopak svým
apelem k solidaritě s otřesenými zvětšit povinnosti sdílením cizích
osudů. Vlastně lidem navrhuje, aby se dobrovolně vzdali takhle velké
svobody, neboť její cena je příliš velká. A otázka, jestli toto jde a jak,
je jedna z nejnaléhavějších otázek dneška.
I kniha Radka Johna Džínový svět, která vyšla v nakladatelství Česko
slovenský spisovatel, je vlastně deníkem. Hlavní postava, Petr Bláha,
v ní podává zprávu o svém životě mezi 15. až 19. rokem. Román vyšel
podruhé v edici Klíč, byl zfilmován pod názvem Jen tak sipísknout a je
tedy velice úspěšným debutem. Proč? Domnívám se, že úspěšnost knihy
je už ve volbě protagonisty. Jako jediný ze všech postav Džínového svě
ta — rozumějme konzumního světa — má Petr Bláha otce, jehož práce je
hmatatelně smysluplná, tedy společensky nutná, a to té rodině, a tudíž
i vypravěči, propůjčuje nepřehlédnutelnou sílu, která ho zřetelně od
lišuje nejen od jiných postav románu, ale i od jiných vypravěčů — auto
rů. Možná tedy úspěch této knihy je právě i v této residuální síle.
Hlavní a nosná část příběhu obezřetně ohmatává, na pozadí školních
třenic a nesmělých lásek, svět plný rozporů a konfliktů. Rozporů mezi
výchovným mustrem a skutečností, řečmi rodičů a učitelů a jejich živo
tem, maskou a tváří, dnem a nocí, slovy, které se jen tak říkají, a tím,
co se píše. Hrdina konzumního světa se úporně snaží každý zážitek dife
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rencovaně zpracovat a v žádném případě není stržen k pohodlnému při
takávání či jen verbálnímu odmítání. Uvědomuje si nesmírnou těžkost
a závažnost každého svého kroku, rozhodnutí i postoje, neboť ví, že
každý jeho krok, každé jeho rozhodnutí, každý jeho postoj ho neodvo
latelně vytváří. Že právě tato rozhodnutí, kroky a postoje, to je přece
on, Petr Bláha. Nic jiného. Ostatní jsou pouhé výmluvy. I tento impera
tiv ho odlišuje od běžné domácí produkce.
Džínový svět je tedy vlastně i jakýmsi veřejným pokusem o to, naučit
se žít ve společnosti, kde žádná společná, zřejmá a obecně uznaná hie
rarchie hodnot neplatí a zřejmě asi platit nebude. Je pokusem o nabytí
vlastní autenticity ve světě obklopeném lesklými slovy, která ale jsou
dnes již značně oprýskaná a moc se neblyští. (Tato oprýskanost se
nazývá reálnou, ale ve skutečnosti je jen přiznáním k tomu, že nic nebu
deme opravovat, že je třeba se navždy smířit s ošuntělostí,jež nás obklo
puje.)
Radek John nevytváří literaturu, ale snaží se, aby to co píše, vytvářelo
jeho. (V tomto bodě je Johnův deník podobný Vaculíkovi.) Tato pocti
vost — i přes literární ambivalentnost — je tak zřejmá a hmatatelná,
že ji žádný čtenář asi nemůže přehlédnout. Je Radkovi Johnovi jaksi
aristokraticky dána předem.
Ale pozor, jistá — řekl bych přímo zákeřná — zrada je skryta přímo
v té “upřímné” poloze textu, kterou si autor zvolil, neboťmu umožňuje
vyhnout se otázkám po původu jeho vlastní nespokojenosti. John končí
vždy u vyznání — meze povolenosti a své po volnosti přesně zná — a vy
hýbá se podstatnému tázání, a proto je přijatelný pro čtenáře i byrokra
ta.
Chybí-li však v románu nebezpečná otázka (což je taková otázka,
která po nás zbude a jíž se další generace již nebudou moci vyhnout),
chybí-li úběžník, ke kterému je text nasměrován, tedy není-li přesně
vymezen prostor románu, nemůže tento prostor dostat ani pevný a
rozeznatelný řád: u knihy to znamená svébytný jazyk.
Jazyk románu je diktován dosahem otázky, kterou si autor klade.
Pokusme se ve stručnosti charakterizovat další úspěšný český oficiál
ní román Zdeňka Pluhaře V šest večer v Astorii. Ústřední postavou ro
mánu je profesor Krčma, přezdívaný Robert David, typologicky zařaditelný mezi postavy pohádkových dědečků a vybavený vpravdě nadpři
rozenými vlastnostmi: umí se v pravý čas zjevit všude, kde ho je za
potřebí, je zcela nezištný, poctivý, laskavý, spravedlivý, nebojácný
a bez jediného kazu, takže vlastně božský.
Sledujme osud jednoho z jeho žáků Mariana Navary, kterému je
v knize věnována největší plocha. Marian, nadaný premiant, zřejmě žid,
jehož rodiče za války emigrovali do Anglie, se za pomoci bývalého
gymnaziálního profesora Krčmy-Davida a jeho přítele, ředitele vě
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deckého ústavu Mervarta, dostane již jako vysokoškolský student do
vědeckého týmu. Přitom má sice jakýsi vztah se svou spolužačkou Miši,
ale přednost dává nepokrytě vědě. V ústavu dojde záhy k tragické udá
losti: jedna mladá pohledná žena, s kterou má Marian očividně poměr,
se otráví jedem, jejž Marian měl dle předpisů před odchodem uzavřít
pod zámek. Jeho kariéra je ohrožena, on ale nevidí žádnou možnost
obrany, jen trpně se podvoluje výslechům Bezpečnosti. Vysvobodí ho
božský dědeček Krčma-David, který na vlastní pěst vypátrá, že šlo
o sebevraždu.
Podruhé je Marianova kariéra ohrožena jeho odchodem na dvouroční prezenční vojenskou službu. Tady zase pomůže Mišin otec, vojenský
lékař. Marian se, protože to po tolika letech známosti ani jinak nejde,
s Miši ožení, dostane státní vyznamenání a na sympóziu ve Švýcarsku
pozná sličnou sportovní dceru akademika Charouse, novopečenou
lékařku Lucii, která ho rozvede. Lucie mu nejdříve zařídí stáž v USA,
kam za ním záhy přijede, přes tatínka mu pomůže k novému postu, po
onemocnění Mervarta se Marian stane ředitelem ústavu, habilituje se
jako docent, to ale Lucii nestačí a snaží se mu co nejrychleji zařídit
jmenování profesorem. Marian ale přece jen nemá ještě tolik znalostí
ani zkušeností, takže v ústavu proti němu vypukne spiknutí. A jak na to
reaguje Marian: trpně poslouchá pomluvy, a když se dozví, jaký trumf
má jeho sok na něj ještě připravený, místo ředitele dobrovolně vzdá.
Když to shrneme: U protagonistů Pluhařova románu V šest večer
v Astorii se nevyskytuje absolutně žádný svobodný lidský čin a pokud
se nějaký vyskytne — myslím na několik ženských scén — je to spíše
karikatura činu: pomsta.
Je tu v obrovité hyperbole předveden svět, v kterém jsou lidé zbaveni
činu, kde není místa pro lidskou vůli, kde není vlastně prostor pro nor
málního člověka. Postavy jednají jak v ochromení a uhranutí, jako zcela
nesvéprávné bytosti, z kterých se úplně vytratila odhodlanost k den
nodennímu boji, v němž si musí každý člověk svou pozici neustále ob
hajovat. Jednání je mocen jedině nadpřirozený dědeček profesor Krč
ma-David. Tato monumentalizace nesvobody je pak umocněna kon
trastem k tomuto pohádkovému dědečkovi, který na rozdíl od ostat
ních je schopen činů všech a pro každého. Románu díky tomu chybí
vnitřní kauzální řád. Drb, pomluva, intrika, denunciace či protekce
se shora či ze zdola může v kterýkoliv moment zvrtnout knihu libovolně
překvapivým směrem. Místem tohoto románu není tedy svět dějinný,
dějiny se tam nedějí, lidé tam žijí svůj malý soukromý život a kdesi
“za bariérou horizontu”, nezávisle na nich se žene kvapem historie,
která do knihy zasahuje jen pomocí zmíněných klepů, drbů atd. Čtenář
poznává v tomto nedějinném světě Československo posledních let, ale
zároveň je tímto románem utvrzován v marnosti jakéhokoliv lidsky
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rovného a svobodného činu, a to je možná to, co je na této knize podvě
domě příjemné, co mu umožní se s hrdiny románu ztotožnit.
Příjemné je to přirozeně i vládnoucí byrokracii, neboť podstatné
tázání se opět nekoná. Pluhaře nejspíš ani nezajímá. Je fascinován
pouze příběhem. Úběžníkem románu je evidentně snaha naorganizovat
ho tak, aby čtenář v každé chvíli mohl autorovi přitakat. Broch takto
definuje kýč.
I hrdinou dalšího veleúspěšného románu Jiřího Křenka Tomáš a Mar
kéta je třiatřicetiletý perspektivní výzkumný pracovník v druhé životní
fázi, kterou tentokrát zasvětil nejen práci ale i boji. Na své životní pouti
potká Tomáš Markétu, vystudovanou novinářku a doktorku filozofie,
dceru ředitele výzkumného pracoviště, která má o něj zájem. Na pozadí
tohoto tragického vztahu — Markéta v závěru románu umře na zá
hadnou nevyléčitelnou chorobu — a vztahu k bratranci — který po roce
1968 emigroval a nyní přijel na krátkou dovolenou na Moravu — a
koneckonců na pozadí vztahu k Markétině otci — který si v Tomášovi
chce vychovat svého zástupce — se Křenek snaží — asi tak jako to sám
zažil jako inženýr radarových systémů — zmapovat Tomášovu “dlou
hou cestu”. Tomáš je ctižádostivý, podnikavý, cílevědomý, racionální
a přemýšlivý mladý muž, kterého lze charakterizovat jeho slovy: “Stě
žovat si na nepřízeň osudu? Kdepak, Markéto, to není můj styl, ale
povím ti, hospody jsou přeplněné národohospodáři, politiky a umělci.
Nevím, jestli tomu tak bylo vždycky, ale někdy tam skutečně najdeš
chlápky s pozoruhodnými názory. Příliš tomu nerozumím, ale zdá se mi,
že se něco trochu popřevracelo, když při práci rozumují konstruktéři
obráběcích strojů, jak se má péct kupříkladu dobrý chléb, a pekaři
při pečení mudrují, jak by se měly konstruovat stroje. Něco je vskutku
naruby, když se ekonomové baví v práci o ženských a v hospodě o eko
nomii . . .”13
Tomáš tedy přesně ví, že společenský systém, v kterém žije, život
obrátil vzhůru nohama, že jakákoliv změna ohrožuje strážce této pře
vrácenosti, neboť oni nic jiného neumějí, než přirozený svět ničit a pak
hlídat tuto zničenost a prohlašovat ji za pokrok. “Zabojuj trochu,
Markéto, za nápravu obecně prostých věcí, možná že právě k tomu je
třeba větší statečnosti, než si zrovna myslíme,”14 tvrdí Tomáš po
dobně jako Vaculík. Tomáš dokonce zná ten podvodný mechanismus
v člověku, kterým si jedinec dokáže omluvit každý poklesek, každé tupé
přihlížení k nepravostem, o nichž jaksi předem geneticky ví, že jsou zlé
a nepřístojné, že všem škodí, a Markétě radí: “Nesnaž se relativizovat,
zpochybňovat něco, co se zpochybnit nedá, nesnaž se myslet nějakou
třetí hlavou, používej tu, kterou máš na krku. Takovou metodou můžeš
dokázat všechno na světě, i to, že kupříkladu zrovna teďlije jako z kon
ve, i když svítí sluníčko.”15
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Tomáš je zároveň od svého školitele doc. Skalníka —jehož syn v roce
1968 odešel na Západ, a tím mu ohrozil kariéru — poučen, že: . .
talent je dar a zázrak. Pokud vám mohu poradit, střežte si ho, nerozmělňujte ho v drobných mincích. Jsem dost starý člověk a poznal jsem dost
lidí, kteří ho v sobě ubili jen proto, že nějak pozapomněli, že talent není
jen otázkou nadání, ale i morálky.”16
Hrdina tedy bezpečně ví, že aby obstál v třetí životní fázi, v tom sebenalezení se sebeodevzdáním celku světa, v němž lze nalézt svobodu
v nejvlastnějším slova smyslu, nesmí nikdy zradit sám sebe. Kvůli tomu
se spojí s Markétiným otcem, právě mistrem v myšlení “třetí” hlavou,
který mu dává následující rady:
1. nenazývej věci tzv. pravými jmény, protože se tím v nejlepším pří
padě zbavuješ možnosti jakéhokoliv manévru;
2. když se máš k něčemu vyjádřit, buď velmi opatrný, nesnaž se být pří
liš konkrétní, vyjadřuj se jen k obecným pravdám třeba na způsob pra
cujeme efektněji a kvalitněji;
3. nesnaž se být za každou cenu nositelem názorů, to přenech jiným,
spíš poukazuj na chyby, které mohou vzniknout při unáhlených roz
hodnutích. Chyby se bojí každý, a jsou bohužel lidé, kteří pak nehledají
viníky, ale oběti.17
Tomáš se tedy vlastně spojuje s ďáblem, aby nad ním vyzrál. Tady
někde se otevírá velké románové téma. Křenek ale naopak tady končí.
Tomášova “dlouhá cesta” tedy není popisem zápasu subjektu s dnešní
českou variantou ničitelské banality, ale pouze obranou ctižádostivosti
a cílevědomosti proti všemu přitakávajícímu ničitelství lhostejných a
standardizovaných lidí. Je tedy obranou politiky, taktiky a kompromi
su jako legitimního prostředku k dosažení reálně stanovených cílů, a
tím vlastně se tato kniha stává pouze tzv. bildungsrománem, výchov
ným čtením, supluje špatně fungující publicistiku. Tento literární pří
stup se úplně zříká intuice a tajemství, pracuje pouze v předem dobře
zmapovaném prostoru. Protestuje proti obecně známému ohrožení,
staví se na stranu schopných, nepředjímá budoucí nebezpečí. Je pouze
důkazem obecné nenormality a nudy v Cechách. Na straně schopných
by měla přeci stát každá slušná vláda. Důkazem tohoto tvrzení je novi
nářský jazyk knihy odečitatelný z libovolné její věty. Tato kniha, bohu
žel, chce-li být v Čechách vydána, musí být také jenom produktem oné
“třetí” hlavy, která si předem zakáže nazývat věci pravými jmény.
Nejdiskutovanějším oficiálním českým autorem vymezeného údobí
je Jiří Švejda, jehož vrcholným dílem je dvojdílný román Moloch. Re
daktorem této knihy je Švejdův nejostřejší kritik Petr Bílek, který o něm
napsal: “Švejda je zřejmě doživotně upoután k technice vyprávění
a z reality mu zůstane skryto vše, co neprojde do jeho knih pupeční šňů
rou atraktivního příběhu . . .”18
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Nevím, čí podíl na tomto románovém tvaru je větší, jestli redaktora
Petra Bílka, který si již v citované kritice jasně uvědomil ohraničenost
Švejdova talentu: rozborem Švejdovy metody se mu vyjevilo, abychom
použili příkladů z výtvarnictví, že těžko může být ze Švejdy Picasso,
popírající příběh a stavějící vše na razantnosti vlastní linky, a tak se
z něj snažil učinit — nejspíš poučen i Škvoreckým — spíše Bruegela,
malíře nespočetných příběhů, které svým množstvím a precizním pro
pracováním a různými i autorsky předem nevypočitatelnými náhod
nými asociacemi, spojeními a zkraty původní přehlednou fabuli (která
je vždy odpovědí a ne otázkou) poněkud zneostří, zastřou, upozadí či
dokonce zruší. Možná že to ale bylo opačně, že Švejda k tomuto tvaru
dospěl spontánně, kompozicí většího románového záběru a Petr Bílek
pak při práci na rukopise dbal jen na preciznější, subtilnější a různoro
dější propracování charakterů a detailů. Ale ať je to tak či onak, je to
bezpečně pro Jiřího Švejdu asi jediná cesta. Atomizace fabule posunuje
čas. “Dobrodružný čas náhody’’ je z knihy čím dál tím víc vytěsňován
“časem vyššího zasahování”. Hrdinové Molochu skoro všechno, co činí,
chtějí-li si udržet přibližně průměrnou evropskou životní úroveň, dělat
musí, i když velká část jejich podnikavosti je protizákonná. Do jejich
života zasahuje vzdáleně ale neustále všudypřítomná vyšší moc státu,
která z nich cílevědomě činí potenciální kriminálníky, aby je mohla
kdykoliv vydírat, nutit ke kolaboraci a poslušnosti, aby s nimi mohla
libovolně manipulovat. Jakmile je rozbit průhledný skelet románu,
“čas náhody” se z látky s nebývalou samozřejmostí vytratí a už jen
trochu preciznější byť otrocky realistický přístup poodhalí skutečnost
a začne klást podstatnou otázku: Jak v této společnosti vůbec žít a ne
ztratit přitom sám sebe? A ještě jedna okolnost zřejmě zcela mimocho
dem prospěla narušení fabule: ta, že jde pouze o první díl. Švejdův pří
běh nemá konec. Není tudíž odpovědí. Tuto domněnku nám nejlépe
potvrzuje druhý díl, v němž byl Švejda nucen své příběhy dovést do
konce: Zlo je zde zcela podle pohádkového mustru po právu potrestáno
ve všech případech. Snad jen tlustí řezníci bydlící v mramorové vile
za městem, kteří umějí vydělat 50 000 Kčs za víkend tím, že udělají z ho
vězích ledvinek telecí, zůstanou nepotrestáni.
Druhý díl Švejdova Molochu, ačje v jednotlivých epizodách a reáliích
odvážnější a krutější, je literárně konvenčnější a tomu samozřejmě od
povídá i zcela neurčitelný jazyk knihy. Opět tu samozřejmě chybí i ne
bezpečná otázka, kterou by autor zkoumal. Švejda se spokojuje s pou
hou ilustrací věcí zjevných. Před složitějšími úkoly předem a skoro až
ostentativně kapituluje.
* * *

Porovnáme-li romány napsané v domácím či vnějším exilu s oficiální
domácí produkcí, vyjeví se nám základní rozdíl: Zkoumá-li Kundera
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proměnu jazyka v třpytky a důsledky tohoto procesu, podniká-li Gruša
razantní pokus v oblasti jazyka přiřazením řeči k bytí, staví-li Škvorecký příběh proti dějinám, aby odhalil jeho lesklost, útočí-li Vaculík na
velkou cenu svobody na Západě a vystupuje-li nestydatě proti jakékoliv
modernosti, neboť v ní cítí jen novodobou lyrickou vábničku ohrožující
naší autenticitu, John svou upřímností pouze vymezuje prostor obecné
povolenosti a své povolnosti, Pluhař předvádí svět, v němž jsou lidé
zbaveni vůle k činu, Křenek utrácí talent v laudatiu na ctižádostivost
a cílevědomost a Švejda se dokonce vrací před Škvoreckého tím, že
příběh staví na roveň dějin.
Hluboká, všudypřítomná a tragická bezvýchodnost všeho, co ofi
ciálně vyšlo v Čechách, i přes veškerou snahu autorů se jí vyhnout, je
nepřehlédnutelná, a v tom je paradoxně význam této literatury. Její
romány jsou popisem standardizované konzumní orientace již nesdíle
ného světa. Svědčí o tom, že žitý život je možné sdílet bez odporu jen
zprostředkovaně, v náhražce příběhu, a proto se na něj orientují. Nadě
je jako “pečeť bohů” přežívá výhradně v románech napsaných v někte
rém z exilů, kde je možné přijímat zakázky přímo jménem budoucnosti,
bez prostředníků.

Poznámky:
1. Milan Kundera, Život je jinde, 68 Publishers, Toronto 1979, str. 25
2. Tamtéž, str. 152
3. Tamtéž, str. 231
4. Milan Kundera, Člověk zahrada širá, Čs. spisovatel 1953, Maminky, str. 33
5. Milan Kundera, Život je jinde, 68 Publishers, Toronto 1979, str. 309
6. Jiří Gruša, Dotazník, 68 Publishers, Toronto 1978, str. 148
7. Tamtéž, str. 177
8. Ludvík Vaculík, Český snář, 68 Publishers, Toronto 1983, str. 146
9. Tamtéž, str. 84
10. Tamtéž, str. 184
11. Tamtéž, str. 238
12. Tamtéž, str. 341
13. Jiří Křenek, Tomáš a Markéta, Čs. spisovatel 1983 a 1987, citace jsou
z II. vydání, str. 277
14. Tamtéž, str. 341
15. Tamtéž, str. 363
16. Tamtéž, str. 303
17. Tamtéž, str. 379
18. Petr Bílek, Hra o osud talentu, Kmen, literární příloha Tvorby č. 3/1982

Džínový svět Radka Johna vyšel rovněž v nakladatelství Čs. spisovatel. I. vy
dání v roce 1980 a II. vydání v roce 1984. Moloch I. a II. Jiřího Švejdy tamtéž
v letech 1983 a 1985.
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Přínos René Wellka americké literární vědě
Thomas Winner, Cambridge USA, Jan Kasík, Dallas USA

Wellkova integrace slovanského, anglického a amerického literárně
vědného myšlení napomohla při formulaci teorií, jež hluboce ovlivnily
moderní literární kritiku. Tím, že zejména ve dvacátých a třicátých
letech seznamoval Československo s důležitým světem anglicky psané
literatury, a později naopak zanesl významné prvky české a obecně slo
vanské literární kultury do západního literárního myšlení, Wellek spojil
dva rozdílné přístupy v novou a koherentní estetickou teorii. Impli
citním tématem této stati je tedy Wellkova intelektuální odvaha, která
mu dovolila rozpoznat možnosti, jež tkvěly ve sjednocení těchto dvou
směrů. Jejím explicitnějším záměrem je však vývoj Wellkových literár
ních zájmů a ve Wellkových pracích, jež byly napsány už ve Spojených
státech, vyznačení těch prvků, které mohou být jasně a jednoznačně
připsány slovanským kořenům jeho badatelské práce, to znamená jeho
vztahům k Pražskému lingvistickému kroužku a jeho znalosti díla rus
kých “formalistů”.
Wellkovo intenzivní studium anglicky psané literatury bylo posíleno
zejména tím, že se již velmi brzy zúčastnil práce v západních akade
mických institucích. Tak v roce 1927 Wellek po prvé přijel do Spojených
států, kde působil jako vědecký pracovník v oboru anglické literatury
na Princetonské univerzitě. Přednášel v Princetonu i na prestižní Smith
College v Nové Anglii. V roce 1930 se vrátil do Československa, kde byl
jmenován docentem Karlovy univerzity. Měl zde na starosti všechny
přednášky týkající se anglicky psané literatury. V té době Wellek také
navštěvoval schůzky Pražského lingvistického kroužku, jehož plodné
ideje v oblasti poetiky a estetiky měly ovlivnit způsob jeho myšlení
i jeho práci, i když je nepřejímal nekriticky. Mluvil o nich vždy s uzná
ním, ne však bez výhrad. Tak ve stati, která byla publikována v Listech
pro umění a kritiku (1934), se Wellek zabývá přínosem Jakobsona a Mukařovského ke studiu českého verše. Zatím co s uznáním píše o přínosu
Jakobsonově, zejména pak o jeho práci zabývající se českým veršem,
vytýká Mukařovskému nejen chybějící historickou hloubku, ale také
to, jak nedostatečně vysvětlil funkci kvantity (str. 439) a jak zjedno
dušil pojem estetického znaku (str. 443).
Wellkova doktorská disertace se zabývala Carlylem a romantismem
a mnoho jeho raných prací jsou studie anglické literatury nebo se zabý
vají vztahem mezi literaturou anglickou a německou a dějinami idejí.
Mezi ně patří jeho kniha o kantovském myšlení v Anglii (1931) a jeho
eseje o Carlylovi a německém romantismu (1929). Jiné rané práce se za
bývají výlučně anglickou literaturou jako např. jeho monografie o
anglické literární historii (1941a), jeho eseje o anglické romantické
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poezii (1932) a o poezii středoanglické (1933). Ke statím, v nichž sezna
muje české čtenáře s anglickou a americkou literaturou, patří i jeho
krátké eseje o takových postavách, jako jsou G. B. Shaw, John Galsworthy, Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Aldous Huxley, J. G. Powy,
Osbert Sitwell, Hugh Walpole, Liam O’Flaherty, E. M. Forster, Lytton
Strachey, Thornton Wilder, Theodore Dreiser, Thomas Wolfe a Pearl
Buck (1935).
V polovině třicátých let se Wellek pohyboval mezi Spojenými státy,
Anglií a Československem. V roce 1935, když byl po prvé ustanoven na
londýnském ústavu slovanských jazyků, byl také vůbec prvním českým
literárním vědcem, který informoval anglické a později americké čtená
ře o české literatuře a kultuře. Tak v roce 1936 přinesl londýnský časopis
Slavonic Review — šéfredaktorem byl tehdy Sir Bernard Pares — řadu
článků o české kultuře, mezi nimiž byla i Wellkova stať o postavení
kultury v Československu (1936a) a esej o Karlu Čapkovi (1936b).
Také v následujících dvou letech Wellek ve svém průkopnickém úsilí
seznámit svět s československou kulturou pokračoval. V roce 1937
publikoval esej, který se pronikavě a do hloubky zabýval vztahem dvou
romantických básníků — lorda Byrona a Karla Hynka Máchy. Po prvé
je zde pojednána otázka vzájemného vztahu mezi českou kulturou a
anglicky mluvícím světěm, která se měla stát jedním z celoživotních
Wellkových zaujetí. Používaje pečlivě původních pramenů, Wellek kri
tizuje pojetí, které zdůrazňuje těsný vztah mezi oběma velkými posta
vami romantické literatury. Opírá se přitom o skutečnost, že Mácha
znal anglicky jen málo, takže Byronovo dílo, jež tehdy ještě nebylo do
jazyka, který by byl Máchovi přístupný, nemohl znát. Tento esej byl
pak po dvakrát otištěn v rozšířené verzi. První z nich, která se zabývala
širší otázkou Máchova vztahu k anglické literatuře (1938a), vyšla v Mukařovského sborníku esejů věnovaných Máchovi (Mukařovský 1938).
Druhá verze této stati byla publikována ve sborníku Wellkových esejů
o české literatuře (1936a).
Wellkův zájem o anglicko-české kulturní vztahy se projevuje i v eseji
nazvaném Bohemia in English Civilization (Čechy v anglické civilizaci
1937b), který se objevil v témže roce jako rané eseje o Máchovi, a který
se zabývá tím, jak se měnil anglický názor na “vzdálenou vnitrozem
skou zemi”. Wellkova studie, rozšířená na počátku šedesátých let
(1963b), sahá od krále Alfréda Velkého, který se zmiňuje o “Berne” a
“Maroaland” (druhý název odkazuje pravděpodobně k Moravě, pozn.
autora), a od anglických kronik až po negativní komentáře Carlylovy
u příležitosti jeho dvou návštěv v Čechách v letech 1852 a 1858 a některé
reakce anglických cestovatelů, kteří navštívili Čechy na konci 19. sto
letí. Obě studie — jak práce o Máchovi, tak i studie o Češích v anglic
kém myšlení —jsou typickým příkladem Wellkovy práce, jež se vyzna-
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čuje úzkostlivě přesným historickým a bibliografickým výzkumem,
který často zvrátí stávající názory kritiků a někdy rozbíjí mnohaleté
mýty.
V době sudetské krize, která později vedla k Mnichovu, píše Wellek
doklady dobře podložený článek (1937b), v němž seznamuje anglicky
mluvící svět s historickým podložím explozivní situace v jeho rodné
zemi. Když mnichovská krize zničila první republiku, Wellek odešel
natrvalo do Spojených států. Vletech 1938 až 1946učil anglickou litera
turu na lowské univerzitě. Hluboce jej zaujaly myšlenky tzv. nové
kritiky, která byla reakcí na dosavadní sociologizující a psychologizu
jící zaměření literární vědy. Ve čtyřicátých letech přešel na Yalskou
univerzitu jako profesor slovanské a komparativní literatury.
V roce 1952 se mu zde dostává titulu “Sterling Professor” v oboru
komparativní literatury, s nímž později odchází na odpočinek.
Po přechodu do Spojených států se celkové zaměření Wellkovy práce
změnilo. Začal se zabývat téměř výlučně širšími otázkami teorie lite
ratury a dějinami literární kritiky. Díky historické náhodě a také díky
jeho průpravě a sklonům se mu dostalo nové a neméně významné role.
Wellek — vynikající literární vědec, dokonale obeznámený s evrop
skými dějinami idejí, znalec anglické a české literatury, který se ve tři
cátých letech účastnil plodných diskusí Pražského lingvistického krouž
ku — měl blízko k hnutí anglo-americké “nové kritiky”, které nabý
valo na důležitosti jak ve Spojených státech tak v Anglii. Wellek ovšem
psal o nové kritice i před svým příchodem do Spojených států (např.
1937d). Nyní však kromě několika nových statí věnovaných české lite
ratuře a kultuře (1939, 1945) a vedle obecných a komparativních studií
zabývajících se anglickou a americkou literaturou (1942a, 1943, 1944a,
1947, 1958) se Wellek intenzivně zabývá literární teorií a klade si tak
fundamentální otázky jako je problém ontologie literárního umělecké
ho díla (1942b) nebo teorie literárního vývoje (1941b).
Jeho nej významnějším přínosem v letech čtyřicátých je pravdě
podobně stať nazvaná The Mode ofExistence of the Literary Work ofArt
(Způsob existence literárního uměleckého díla 1942b), která byla po
prvé publikována v časopisu Southern Review a později dvakrát pře
tištěna v antologiích z literární teorie. V této plodné stati, v níž jsou
v hrubých rysech načrtnuty teoretické problémy, o něž mu jde, Wellek
klade důležitou otázku ontologie díla slovesného umění a zpochybňuje
empiristické teorie, které vidí slovesné dílo jako pouhý artefakt nebo
jako sled zvuků. Zabývá se zde i psychologickým účinkem, který literár
ní dílo vyvolává ve čtenáři, a jedním z pojmů, jež razila nová kritika,
t. zv. “intentional fallacy”. Podle nové kritiky totiž to, co autor tvrdí
o záměru svého díla, nemusí být nutně pravda. Čtenářům z roku 1942,
kteří neznali ani dílo formalistické ruské školy, ani teorie, jež se disku
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tovaly v rámci Pražského lingvistického kroužku, musely Wellkovy
názory znít vpravdě revolučně. Wellek definuje literární dílo jako uce
lenou entitu, v níž se prokazuje určitá tendence k symetrii a paralelismu
(str. 212, 213), jako systém či strukturu, jejíž znění nemůže existovat
nezávisle od významu a obráceně (str. 214). Tak jako u Mukařovského
se literární dílo chápe jako realizace a zároveň jako porušení určitých
implicitních norem, které jednotlivá díla seskupují do větších celků,
jako jsou např. žánry. Literární dílo je jedinečné a přitom je součástí
nadřazeného systému norem. Kromě toho Wellek předpokládá, že
literární dílo je tak jako přirozený jazyk stratifikovaným systémem,
v němž jsou roviny hierarchicky uspořádány a jehož bázi tvoří zvuková
podoba, zatím co významový prvek je umístěn při vrcholu. Wellek také
vidí paralelu mezi saussurovskými protiklady langue a parole a pojetím
Pražského lignvistického kroužku. Langue odpovídá reálné podobě
literárního díla, zatím co parole se přirovnává k jednotlivým, na sobě
nezávislým interpretacím díla, jež jsou dány individuálními zážitky
při jeho percepci.
Současní následovníci poetiky Pražského lingvistického kroužku,
kteří by asi dali přednost tomu, aby se langue chápal jako analogie pra
videl či “gramatiky” daného žánru nebo období, a parole jako analogie
jednotlivých literárních textů, v nichž se tato “gramatika” realizuje
a zároveň porušuje, by asi k Wellkově paralele měli své výhrady. Přes
to však je příbuznost teorií formulovaných v tomto plodném eseji a
teorií Mukařovského a Jakobsona, jež vznikly v rámci Pražského ling
vistického kroužku ve třicátých letech, nápadná. Také pražští literární
vědci trvali na protikladu normy a jejího porušování, na hierarchické
podobě strukturálních vztahů uvnitř systému literárního díla a na těsné
vzájemné souvislosti mezi zněním a významem.
Dalším důležitým a významným bodem je i vztah literárního díla
k vnější realitě. I zde Wellek přenáší některé zásady pražské poetické
školy na scénu, v níž vládne behaviorismus a nová kritika. Román,
hra nebo báseň odkazují k realitě, která je mimo ně. Zatím co však text,
v němž poetická funkce není dominantní, odkazuje ke své vnější realitě
přímo, text poetický k ní odkazuje pouze nepřímo a způsobem ne
obyčejně komplexním. A pokud jde o nejasnou hranici mezi fikcí a rea
litou, Wellek tvrdí, že např. otázka, kolik dětí měla lady Macbeth, je
stejného řádu, jako by se někdo snažil najít pokračování obrazu za jeho
rámem. Aniž by jej přímo pojmenoval, Wellek zde zavedl — rozhodně
po prvé v anglo-americké literární teorii — pražský koncept umění jako
znaku, který, jak to Lotman formuloval o mnoho později, vytváří
“modely” jisté skutečnosti a činí to způsobem velmi speciálním a kom
plexním. I Mukařovský se tímto problémem zabýval, zejména ve své
stati Estetickáfunkce, norma a hodnota jako sociálnífakty (1936), a zdů
raznil velmi rozdílné vztahy mezi faktem vnějším a literárním.
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V témž eseji a způsobem, který je opět silně zabarven estetikou pražské
školy, se Wellek zabývá důležitou otázkou vztahu mezi uměleckým
dílem a jeho autorem a mnoha generacemi jeho potenciálních i skuteč
ných vnímatelů. Báseň se čte pokaždé jinak, protože každý čtenář ji
čte skrze svou vlastní životní zkušenost a psychologické ustrojení.
Kromě toho zde hraje roli i obecně kulturní klima. Wellek však varuje
před naprostým relativismem, který by vedl k úplnému zmatku a k si
tuaci, v níž by pravidlo de gustibus non est disputandum bylo pravidlem
hlavním. I když “každý individuální zážitek básně obsahuje něco osob
ního a čistě individuálního”, i když je zabarven celkovým kulturním
ovzduším doby, jsou zde jisté prvky, které jsou pro všechny rozličné
zážitky jednoho a téhož díla stejné. Wellkovo odmítnutí čistě relativi
stického postoje k literárnímu textu, ježje v tomto eseji vyjádřeno, před
jímá jeho pozdější přesně vybroušené odmítnutí totálního relativismu
současných dekonstruktivistických teorií, které literárnímu textu upí
rají jakýkoliv stálý význam a které jsou doma zejména na Wellkově
domovské Yalské univerzitě. Je nepochybné, že aniž to Wellek přímo
říká, myšlenky zde uvedené se musely formovat už v době, kdy chodil
na schůzky Pražského lingvistického kroužku. Ve své práci The Well
Wrought Urn (Dobře vytepaná váza) se Cleanth Brooks, jeden ze stou
penců nové kritiky, zmiňuje o významu těchto tvrzení. Zejména mu
imponuje Wellkův názor, že literární dílo je “stratifikovaným systémem
norem”, a vyznává, že mnohé Wellkovo stanovisko je slučitelné s jeho
vlastním názorem.
V důležitém eseji, který byl publikován rok předtím, než vyšel jeho
článek o způsobu existence literárního díla, se Wellek zabývá jiným
důležitým problémem, který ho bude zaměstnávat po většinu jeho živo
ta: je to teorie a oprávněnost literární historie. Wellek se touto temati
kou zabýval už dříve, v článku publikovaném v Travaux du cercle lingustique de Prague (1936). Jeho postoj vůči tradičním literárním histo
rikům je ostře kritický. Volá po novém typu literární historie, která
by literaturu neredukovala na pouhý pramen informace o historických
událostech a která by nebyla pouhou sbírkou empirických historických
fakt (1941b). Taková historie by “uznala, že studium literatury se musí
především soustředit na umělecké dílo samotné” (1941b:97) a měla by
se pokusit překlenout propast mezi formou a významem. Wellek si zde
obzvláště cení práce Oskara Walzela, I. A. Richardse a takových ame
rických “nových kritiků”, jako je Cleanth Brooks, John Crowe Ransom, Allen Tatae, Robert Penn Warren a Ivor Winters (str. 97). Záro
veň však upozorňuje na ruské “formalisty” tím, že modifikuje jejich
teorie po způsobu Pražského lingvistického kroužku, kde pojem struk
tury zahrnuje jak formu tak obsah a kde se dílo slovesného umění pova
žuje za “celostní dynamický systém znaků, sloužící určitému estetické
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mu účelu” (str. 97-98). Tak se zde po prvé v Novém světě zavádí pražský
pojem funkce i pojem semiotické povahy umění.
Snad nejznámější z Wellkova příspěvku americké literární vědě je
práce Theory of Literatúre (Teorie literatury), napsaná společně s Austinem Warrenem v roce 1949. Toto dílo, které se dočkalo trojího nového
vydání a které bylo přeloženo do čtrnácti jazyků od japonštiny a korejštiny k srbochorvatštině, se brzy stalo základní pomůckou při předná
šení literatury nejen na amerických univerzitách, ale na celém světě.
Kapitoly, které napsal Wellek, jsou zčásti jeho dřívější práce (např.
práce o způsobu existence literárního díla a o literární historii), zčásti
nové zpracování. TatoWellkova kniha měla rozhodně nejvíc čtenářů.
Pravděpodobně díky tomu, že byl tento základní učební text tak hojně
používán, byl Wellek nápomocen při seznamování amerických studen
tů s mnoha pojmy Pražského lingvistického kroužku. Patří k nim prin
cip stratifikace literárního díla, základní princip symetrie a paralelismu,
vztah prozódie k přirozenému jazyku, těsná souvislost mezi zněním
a významem a vztah jednotlivých literárních děl k vývoji literatury
a k literárním normám. Některé z těchto teorií, jež byly formulovány
v Praze třicátých let, byly — ať už výslovně nebo implicitně — uvedeny
na americké půdě po prvé. A najdeme zde i některé pojmy takových
ruských formalistů jako byli Boris Ejchenbaum a Tomaševskij. Vý
znam Wellkovy Teorie literatury, k níž studenti na katedrách literatury
často odkazují jako k “bibli”, se snad ani nedá přecenit. Touto knihou
Wellek zasáhl tisíce studentů, kteří později rozšířili jeho myšlenky do
následujících generací.
Jakkoliv po desítky let svého pobytu ve Spojených státech René
Wellek hrál důležitou roli při uvedení mnoha základních stanovisek
Pražského lingvistického kroužku, jeho estetice věnoval první soustav
nou práci až v roce 1969. V této monografii načrtává vývoj této školy a
zkoumá zejména Mukařovského teorie estetické hodnoty, funkce a
normy. Wellek je Mukařovskému kriticky příznivě nakloněn, i když
s některými jeho názory nesouhlasí a má výhrady k některým českým
literárním vědcům, jako je např. Oleg Sus, kteří zdůrazňovali důleži
tost českých kořenů pražského strukturalismu.
Znovu musíme zdůraznit význam Wellkovy Teorie literatury. Jak
Wellek sám píše, “záměrně jsem se pokusil o to, abych spojil vhled, jehož
se mi jako mladistvému účastníku Kroužku dostalo, s nově získanou
znalostí americké kritiky” (1969:2). I když nesmíme nikdy pustit se zře
tele, že toto “spojování kultur” tvoří jen malou část jeho nesmírně roz
sáhlé badatelské práce, je to právě tato syntéza dvou velkých tradic,
která je nejvýznamnějším přínosem René Wellka světu literatury a
umění.
Z angličtiny přeložila Z. Brodská
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Díky Bohu, konečně mohu mluvit jenom o umění; ale musel jsem
mluvit o Bohu i ďáblu, neboť nevěř nikdo, že umění je mimo
dobro a zlo. Naopak, v uměníje místo pro vznešenější ctnost i pro ohav
nější nízkost a neřest než nevím v kterém povolání lidském. Je čisté
umění, které se pokouší o práci čistou a dokonalou; jest umění, ve kte
rém tvar věcíje oddělen a vykoupen, ba řekl bych, zbožněn; neboť na
věcech může ležet něco jako zřetelná svatost nebo nejasná kletba. Zá
leží jen na tobě; čím víc miluješ věci, s tím větší snažností se budeš pro
dírat k jejich plnému a tajemně dokonalému bytí. Není ti uloženo tvé
dílo, aby ses jím projevil, ale aby ses jím očistil, aby ses odpoutal od se
be sama: netvoříš ze sebe, ale nad sebe; hrozně a trpělivě se domáháš lep
šího vidění a slyšení, jasnějšího porozumění, větší lásky a hlubšího po
znání, než s jakým jsi přistoupil k svému dílu. Tvoříš proto, abys na
svém díle poznal tvar a dokonalost věcí. Tvá služba věcem je
bohoslužba.
A naproti tomu je umění nečisté a zlořečené...
Poslední věty Čapkova nedopsaného
románu Život a dílo skladatele Foltýna
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Karel Čapek jako teoretik kultury
( K 50. výročí jeho úmrtí)
Květoslav Chvatík, Kostnice

. .. člověk, který myslí, je stejně sám jako člověk, který umírá; a zároveň
je to strašně kolektivní dílo, neboť vzdělanost, rozum, poznání a zkuše
nost, zákony myšlení a sám lidský duch, to přece je vlastnictví celého
lidstva. Je to jediná svoboda a jediná kázeň, která stojí za to; nikdo
není svobodnější a zároveň přísněji vázán než poznávající duch, jenž
hledá správnou cestu.
Karel Čapek v eseji Hledají se jistoty, který vyšel v souboru autorových
statí nazvaném Místo pro Jonathana v Praze 1970.

Karel Čapek nebyl avantgardista, člověk revolty, modernista: byl
demokrat, člověk středu a řádu. Pro F. X. Šaldu to bylo umělecky má
lo: chyběla mu tu metafysická dimenze, touha po transcendenci da
ného. Pro K. Teigeho byl Čapek prostě “passé”. Pro V. Černého, autora
první Čapkovského monografie (1936), zde naopak umělecky vítězila
vůle k poznání, k porozumění, k obsažení plurality života. V jednom
se však můžeme shodnout: Karel Čapek byl typ umělce - reprezentanta;
reprezentoval masarykovskou republiku od prvního do posledního
okamžiku a s jejím koncem téměř symbolicky umírá. Vzal na sebe ne
lehký úkol, obhajovat nejen jako umělec, ale i jako novinář a jako
myslitel určitý státní útvar novodobých českých dějin - pluralitní demo
kracii - se všemi jejími světly a stíny. Dnes, s odstupem půl století, a po
poválečných zkušenostech se stalinismem a husákovským neostalinismem, vidíme stále zřetelněji kladné stránky jeho programu. Čapkovo
dílo poskytuje české levici příležitost k nezbytné sebekritice
Jeho hluboký “pedagogický” vliv na českou kulturu, jeho lekci denně
praktikovaného demokratismu, kterou položil jako úhelný kámen do
základů české novodobé kultury - vedle Šaldovy touhy po absolutnu nelze dost docenit. Česká demokratická kultura je bez něho nemyslitel
ná stejně jako je česká demokratická politika nemyslitelná bez půso
bení a díla Masarykova.
Na rozdíl od díla T. G. Masaryka bylo dílo Karla Čapka v pováleč
ném období - s výjimkou let 1948-1953 -tak či onak znovu vydáváno.
Pochopitelně jednostranně, v přísném výběru a s dobovými komentáři.
To se netýká jen jeho díla prozaického a dramatického. I tak zvaná
“neetická trilogie“, romány “Hordubal”, “Povětroň” a “Obyčejný
život”, které tvoří podle mého názoru spolu s “Božími mukami, “Trap
nými povídkami” a “Krakatitem” umělecký vrchol Čapkova prozaické
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ho díla, byla znovu vydávána, i když představuje umělecky závažný
argument proti marxistickému monismu a racionalistické jednodimenziálnosti výkladu světa. Ediční a interpretační “tendenčnost” posti
hla nejsilněji Čapkovo dílo žurnalistické a esejistické.
Největším hříchem je mlčení o základní knize Čapkova myslitelského vyznání, o jeho “Hovorech s T. G. Masarykem” a její ediční potla
čování. 1) “Hovory” jsou zvláštní kniha a mají v Čapkově díle vý
znamné postavení. Zrály dlouho, po víc jak devět let, a teprve pak byly
doplněny o závažný závěr, o “Mlčení s T. G. Masarykem”. Jsou roz
hodně víc než žurnalistickým záznamem Masarykových názorů, jejich
pasivní reprodukcí. Ve vyprávění o Masarykově dětství jsou jedineč
ným dílem mistra českého jazyka Karla Čapka, v podání Masarykovy
filosofie jsou kompetentní syntézou odborně zasvěceného Dr. Phil.
Karla Čapka. Jsou spolehlivým životopisem prvního prezidenta repub
liky a současně jeho poselstvím národu v době, kdy již sám psal jen
zřídka, ale měl před očima živou zkušenost realizace svého snu, Česko
slovenské republiky. Jsou přirozeně určitou interpretací jeho života
a díla, ale interpretací nejautentičtější, podanou duchem mu blízkým,
jeho skutečným duchovním žákem. Jde o dílo zásadního filosofického
a kulturního významu, o skutečnou “bibli československé demokracie”
a je proto zahanbující, že právě o ní většina poválečné literatury roz
pačitě mlčí. 2)
Další potlačovanou knihou Karla Čapka je jeho politické krédo
“O věcech obecných čili Zoon politikon” (1932), která nebyla po válce
vydána vůbec. Důvod zde byl jasný: kniha obsahuje stať “Proč nejsem
komunistou?” z roku 1924. Jako by bylo třeba poválečnému českému
čtenáři zatajovat, že Čapek komunistou nikdy nebyl, že měl ke
komunismu zásadní kritické výhrady, které velmi záhy, dávno před
fenoménem stalinismu, otevřeně vyložil. Byl demokrat a antifašista,
který měl bytostný odpor ke všem formám totalitarismu a politické
zaslepenosti, nesnášenlivosti a fanatismu, které za jeho života dosáhly
nejzrůdnějších forem v hitlerismu a stalinismu. Ale nejen to: kniha
“O věcech obecných” obsahuje Čapkův pozitivní výklad “malé abe
cedy” politické demokracie, tolerance a plurality v jejich denní praxi
a měla by se dostat do rukou každého mladého českého člověka, který si
chce utvořit vlastní politický názor, neovlivněný dobovým konformismem. 2a)
Konečně třetí nedoceněnou Čapkovou knížkou je jeho “Kritika
slov”. 3) Jde o průkopnickou práci, rozbíjející ustálená jazyková klišé
a zejména politické fráze, o knížku tématicky ucelenou a myšlenkově
vyhraněnou, která zaslouží vejít do dějin české literatury jako novátor
ská kapitola lingvistické sémantiky, koncipovaná dávno před světovou
módou této vědecké disciplíny. Lze ovšem pochopit, že v současné Pra
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ze není vítána kniha, ukazující názorně, jak omšelá slovní spojení, omí
laná do nekonečna v tisku a rozhlase, mohou snadno sloužit nikoliv
poznání a označování skutečnosti a sdělování myšlenek, nýbrž zastírá
ní skutečnosti, překrucování faktů a uspávání samostatného, kritic
kého myšlení.
Poválečný osud Čapkova díla se opakuje i v novém souboru “Spisů
Karla Čapka”, vydávaném v současné době v nakladatelství Českoslo
venský spisovatel v Praze. 4) Beletrie je vydávána v úplnosti, knihy
“Hovory s T. G. Masarykem”, “O věcech obecných” a “Kritika slov”
opět chybí. Nesmíme však být k novým spisům nespravedliví, neboť
mají dvě přednosti: poprvé zde byl vydán třísvazkový soubor Čapko
vých textů “O umění v kultuře”, v němž jsou roztroušeně a v chronolo
gickém pořadí otištěny i jednotlivé kapitolky “Kritiky slov”, a další
tři svazky díla žurnalistického jsou ohlášeny pro budoucnost. Poprvé
byl vydán - avšak mimo Spisy - i soubor Čapkových estetických a filo
sofických studií - “Univerzitní studie”. 5) Tento svazek patří logicky
do Spisů, neboť ukazuje intelektuální zdroje Čapkova literárního díla zejména v knížce o pragmatické filosofii - a jeho studentské práce na
cházejí pokračování v recenzích estetické a filosofické literatury jeho
doby i v portrétech myslitelů mu blízkých, přetištěných v souboru
“O umění a kultuře”. Čapkova vysokoškolská studia, prohloubená
studiem v Berlíně a v Paříži, tvoří souvislou linii, realizovanou později
v práci pro časopisy a ústící do intenzivního zájmu o lingvistiku a prá
ci Pražského lingvistického kroužku, jehož publikace nadšeně recenzo
val a do jehož časopisu Slovo a slovesnost přispíval.
Jeho solidní filosofická a estetická průprava se stala Čapkovi výcho
diskem i jeho činnosti literárně kritické. Své literární eseje shrnul do
jediné knížky, “Marsyas čili na okraj literatury” (1931), věnované téma
ticky tzv. triviální literatuře. Byl to průkopnický čin: podobně jako je
ho bratr Josef Čapek v “Nejskromnějším umění”, ukázal zde Karel
Čapek, že literaturu národa netvoří jen tzv. vysoká náročná tvorba,
ať už avantgardní nebo tradicionalistická, ale i tzv. nízké nebo okrajové
žánry - pohádky, dobrodružná četba, romány pro služky, detektivky,
westerny, produkce grafomanů atd. Ukázal, že i v této bezbřehé a vět
šinou pokleslé produkci může tu a tam zazářit kus skutečně poctivé lite
rární práce a někdy se dokonce může stát východiskem obnovy literární
struktury, jako tomu bylo v případě filmových grotesek, literárních
šansonů nebo v epice dobrodružných a policejních románů. - Ostatně
Čapek se pokusil o obnovu detektivní povídky v “Povídkách z jedné
a druhé kapsy” a o obnovu moderní pohádky v “Devateru pohádek”.
- Kritika a tvorba, teorie a praxe literatury byly u něho v obdivuhodné
jednotě.
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Dosud však unikaly pozornosti jeho literární programy a kritiky,
které Čapek knižně nevydal a které tvoří rovněž souvislou řadu, na je
jímž počátku stojí “Literární poznámky o lidskosti” z roku 1912. Je to
významný program demokratické humanistické literatury tzv. čapkovské generace. Karel Čapek svou generaci později podrobně charak
terizoval v sérii článků z roku 1932 “Sám o sobě a o věcech závažněj
ších”, otištěných v knize “O věcech obecných”. Jádrem jeho vymezení
generace, nazývané také “Generací Almanachu na rok 1914”, je spo
lečná reakce na společenské a kulturní poměry před první světovou
válkou, na celkové filosofické a myšlenkové klíma, reakce spíše men
tální než jen úzce literární či estetická. Čapek odmítá označování své
generace za “pragmatickou” nebo “relativistickou” a definuje ji spíše
jako civilní, demokratickou, humanistickou a pluralistickou. - Nelze
proto ani jeho práci o pragmatické filosofii, kterou sám za svého života
dvakrát knižně publikoval, vyřazovat z jeho Spisů. Jeho studie o prag
matismu dokazuje nejen jeho intenzívní zájem o tento významný proud
americké filosofie, ale i okolnost, že v podstatné otázce, v otázce objek
tivní pravdy, se Čapek s pragmatismem vždy kriticky rozcházel.
Zdůrazňuje to nejen v “Pateru dodatků”, které připojil ke kniž
nímu vydání své studie v roce 1925, ale i v článku “O relativismu” z roku
1926, který zařadil rovněž do knihy “O věcech obecných“. Relativis
mus je podle něho prázdná nálepka, kterou proti němu používá stejně
často pravice jako levice (zejména S. K. Neumann). Čapkovi šlo o me
todu poznání, o poznání celé skutečnosti v její bohatosti a složitosti,
v nevyčerpatelné rozmanitosti jejich reálných vztahů, v jednotě klad
ných i záporných aspektů možného hodnocení. Opakem takového po
znání je mu zaslepené “ideové” bojovnictví, které má hodnocení hoto
vé vždy již před poznáním. Spíše než o “relativitu” usiloval tedy Čapek
o všestrannost a objektivitu poznání.
Jeho literárně kritická činnost vrcholí v sérii článků z roku 1933,
podnícené diametrálními rozpory v tehdejším kritickém hodnocení
románu “Past” od Fráni Šrámka (“Past Šrámkova a past kritiků”).
Střetnutí s tehdejšími kritiky rozvinul Čapek v širší diskusi o metodo
logii literární kritiky. Proti osobnímu a generačnímu subjektivismu,
obhajovanému jeho oponenty, požadoval více poznání objektivně fun
dovaného a věcně doloženého racionálním rozborem literární struk
tury daného díla. Lze to říci i tak, že Čapek požadoval, aby se literární
kritika dostala na úroveň soudobé strukturní analýzy teoretické. Že
právě Mukařovský jako první vyzvedl přínos Čapkovy estetické diser
tace, nebylo jen věcí historické spravedlnosti, ale i teoretické spříz
něnosti. Jako její doklad stačí citovat toto centrální místo Čapkovy
teorie literární kritiky: “...umělecké dílo je objektivní celost charakte
rizovaná jako systém znaků... Tyto znaky a komplexy znaků jsou ob
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jektivní, jsou doloženy dílem; jeden kritik si všimne těch, jiný oněch podle svého zaměření; kritiky nebudou souhlasné, ale nebudou ne
smyslně kontradiktorní. Pravděpodobně ten, kdo bude dílo milovat,
objeví na něm větší bohatství znaků a jejich vztahů - sympatie je
totiž lepší heuristická metoda než nechuť; pravděpodobně týž kritik
bude pozornějším a povolanějším kritikem díla, jež je mu osobně blíz
ké, než díla, které mu zůstane cizí. Nicméně kritika přestane být nesou
vislým štěbetáním a stane se ve svém úhrnu účinným poznáváním umě
leckého díla...” 6)
Z těchto neetických, sociologických a estetických základů vyplynula
i Čapkova teorie kultury. Prostupuje celou jeho publicistiku od “Lite
rárních poznámek o lidskosti” až do závěru jeho díla; nejsoustavněji ji
rozvinul v sérii článků na téma “Krise inteligence”, psaných v roce 1934
pro Peroutkovu “Přítomnost”. Podnětem k ní mu bylo převzetí moci
nacisty v sousedním Německu i zamyšlení nad knihou Ortegy y Gasseta
“Vzpoura davů”. Od stati “Zima 34” po stati “Co je kultura”, “Kapitola
o hodnotách” a “Intelekt a demokracie” 7) rozvíjí Čapek v dramatické
polemice s totalitarismem své demokratické pojetí kultury a role inte
lektuálů ve společnosti, které je organickým pokračováním jeho knihy
“O věcech obecných”.
Kultura je v Čapkově pojetí jednota úsilí o uchování dědictví vzdě
lanosti, jíž bylo dosaženo, úsilí nejít pod vlastní úroveň, s ustavičným
tvořením nových poznatků, nových hodnot. “Na jedné straně převzetí
kulturního dědictví, na druhé straně vnitřní nutnost jít za novými du
chovními statky... Věčný úkol kultury je, aby ty dvě síly v sobě vyrov
návala; proto v dobách rozvratu přejímá funkci úchovy, v dobách reak
ce funkci síly hybné a podnětné. Její zvláštní poslání je korigovat kaž
dou velkou jednostrannost myšlení a konání, stále integrovat celost
ducha. Ve vyrovnaných obdobích je výrazem své doby, v nevyrov
naných je její kritikou a opravou. V rozvratu bude usilovat o řád, v řádu
zotročujícím o svobodu.” 8) “Kultura musí mít odvahu a sílu trvat sa
ma na sobě a nepodrobit se ničemu, co ji omezuje... To znamená zuři
vě se bránit a úporně bojovat bez vyhlídky na konečné vítězství.” 9)
“Ve své celosti je kultura síla, jež je povolána duchovně řídit cesty lidí.
Síla neslužebná a nesmírně odpovědná; ve své svobodě je podrobena
jenom pravdě...“ 10) Neboť: “Prospero vyvažuje Kalibána. Zrušte hie
rarchickou převahu ducha a připravíte návrat divochů. Sestup inteli
gence je cesta k zbarbarizování všech.” 11)
A z této teoretické platformy moderního racionalismu, moderního
osvícenství, přisuzující lidskému duchu v hierarchii životních hodnot
vůdčí roli, úlohu nikdy nekončícího poznávání, odsuzuje Karel Čapek
se vší rozhodností likvidaci kultury totalitarismem a fašismem: “... asis
tujeme jednomu z největších kulturních debaklů v dějinách světa; jeden
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celý národ, jedna celá říše přistoupila duchovně na víru v živočišnost,
v rasu a podobné nesmysly; prosím, celý národ i s universitními pro
fesory, faráři, literáty, lékaři a právníky... Není to náhoda, že každý
násilný režim se obrací v první řadě proti svobodné inteligenci, že zuřivě
potlačuje tu vnitřní světovost, ten boží dar univerzality, že násilně ome
zuje či usměrňuje ducha: jednomu národu, jednomu systému, jednomu
sobectví sloužit budeš, nebo tě vykopnem botou okovanou.” 12)
To je hitlerovské Německo; ale ani komunismus Čapek nešetří: “Ve
fašismu a komunismu se zjevuje typ lidí, který nechce přesvědčovat,
ale prostě jeví rozhodnutí vnutit své představy.” - Jistě, navazuje zde
na Ortegu, ale po zkušenostech posledních let čteme jeho slova i jako
proroctví, týkající se právě stalinských a neostalinských praktik: “To je
největší nebezpečí, jež dnes hrozí civilizaci: postátnění života, státní
intervencionismus, strávení vší společenské spontánnosti státem.” 13)
Čapek staví poznání, úzkostlivě objektivní, nikdy nekončící proces
poznávání proti předčasnému, nesnášenlivému, stranickému hodnoce
ní; hodnocení musí být vždy kontrolováno poznáním, noetika musí
předcházet axiologii - to je teoretické jádro jeho pojetí kultury. Rozum
nemůže zklamat - čin nesmí být nadřazen poznání; “zklamání z ro
zumu”, jak zněla dobová fráze, je jen výrazem strachu z poznání plné
pravdy. Je to velkorysá koncepce vůdčího místa rozumu a kultury v de
mokratické společnosti, v níž jde konec konců o plné, velké, i když
často tragické prožití světa. Prožití osvobozující právě zaujetím pro
svobodu a pluralitu hodnot. “Uzoučký a plochý je svět lidí, kteří uzná
vají jenom něco a odmítají všechno ostatní; sami nesvobodní, vášnivě
popírají svobodu druhých a jejich právo být jinačí, a jinak myslet, poz
návat něco jiného a dělat svou práci na svůj vlastní způsob... Dejme to
mu, že je liberalismus jako světový názor překonán; ale tážu se, je-li
tím překonána také svoboda a čím lepším je nahražena.” 14)
Naše radost, že toto bylo otištěno v Praze roku 1986 je však rázem ta
tam, když zjišťujeme, že centrální stať serie článků Krize inteligence “Pereat mundus”, v níž Čapek rozšířil svou kritiku “zrady vzdělanců”
i na levici, byla opět vypuštěna. Patrně se páni cenzoři poznali v těch
to Čapkových slovech: “... ale špásy přestávají, když se ve jménu něja
ké politické ideje prohlásí za zrušené a neplatné pár takových malič
kostí jako právo, svoboda myšlení, rovnost před zákonem, posvátnost
lidského života a tak dále. To je to strašlivé: co všechno jsou
lidé s to negovat a rušit ve jménu ideje, programu, stanoviska nebo
jak se tomu ještě říká... Když Prospero skřípá zuby, může Kalibán
řvát... Kolektivnost nás zachraňuje před strašným pocitem marnosti.
Místo stálosti jsme dosadili množství; nejsou-li naše hodnoty trvalé,
ať jsou aspoň hromadné; pročež buďte uplatněny honem a třeba nási
lím, pokud trvá jejich sezóna. Odtud ta vzteklost a nesnášen
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livost, se kterou prosazujeme své ideály; odtud to křiklavé přecenění
dočasných hodnot, vystřídané zase zklamáním. Ano, to vše souvisí;
ale z kulturního světa bude takto nadělána kůlnička na dříví.” 15)
Karel Čapek má stále co říci dnešku. Nejen svými povídkami, romá
ny a divadelními hrami, které ho právem proslavily ve světě již za jeho
života, ale i jako myslitel, i svou publicistikou, svými studiemi k teorii
umění, k teorii kultury a k teorii demokracie, které jsou dnes aktuál
nější víc než kdy jindy. Spoluvytvářely rozhodující etapu našich moder
ních dějin a také dnes ukazují východisko ze současné krize.
Kostnice, červenec 1988

Poznámky
1. Čapkovy Hovory s T. G. Masarykem byly po válce vydávány příznačně
jen v jediných obdobích duchovní svobody, v letech 1945 - 1948 a 1968 - 1969.
2. Výjimkou zde není ani jinak vcelku vyvážená monografie F. Buriánka, v níž
chybí právě jen kapitola o Hovorech.
2a. K. Čapek, O věcech obecných čili zoon politikon, Fr. Borový Praha 1932.
- Čapkovy politické a sociální názory analyzoval nejnověji přesně I. Pfaff v kni
ze Historické kořeny reformního hnutí v české společnosti, Index, Koln 1988,
s. 111-116.
3. V roce 1969 ji M. Halík dokázal ještě vydat v rozšířené podobě pod názvem
V zajetí slov. - Chronologicky roztroušené jsou její jednotlivé kapitolky přetiš
těny i v novém třísvazkovém souboru O umění a kultuře, ale ztrácejí tak svou
jednotu tématickou i koncepční, přestávají být knihou.
4. Spisy Karla Čapka v Československém spisovateli budou mít 20 svazků a
jsou prvním vydáním Spisů, které již není připraveno péčí prvního editora Spisů
bratří Čapků Dr. M. Halíka, nýbrž redakční radou Ústavu pro českou a svě
tovou literaturu.
5. Svazek K. Čapek, Universitní studie, Praha 1987, obsahuje Čapkovu diser
taci Objektivní metoda v estetice, dva referáty jí předcházející a knížku Prag
matismus (1918 a 1925).
matismus (1918 a 1925).
6. K. Čapek, O umění a kultuře III., Praha 1986, s. 445
7. Tamtéž, s. 508 - 597
8. Tamtéž, s. 542 - 543
9. Tamtéž, s. 543
10. Tamtéž, s. 548
11. Tamtéž, s. 520
12. Tamtéž, s. 510-511
13. Tamtéž, s. 520
14. Tamtéž, s. 553
15. M. Halík stačil ještě vydat Čapkovu Krizi inteligence vcelku v souboru
Místo pro Jonathana v roce 1970; citovaná místa na s. 148 - 153
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Z Čapkova eseje “Proč nejsem komunistou”
. . . Dnešnímu svět není třeba nenávisti, nýbrž dobré vůle, ochoty, shody a
spolupráce; je mu třeba vlídnějšího morálního klimatu; myslím, že by se
s trochou obyčejné lásky a srdečnosti daly ještě dělat zázraky. Zastávám
se dnešního světa, ne proto, že by to byl svět bohatých, ale protože to je
zároveň svět chudých a pak těch prostředních, těch drcených mezi žernovy
kapitálu a třídního proletariátu, kteří dnes jakž takž udržují a zachraňují
největší část lidských hodnot. Neznám celkem oněch deset tisíc bohatých a
nemohu je tedy soudit; avšak soudil jsem třídu, jež se nazývá buržoasie,
tak, že mi byl vytýkán špinavý pesimism. Říkám to proto, abych měl tím
větší právo zastat se do jisté míry těch, k jichž vadám a vinám jistě nejsem
slepý. Proletariát nemůže tuto třídu nahradit, ale může do ní vejít. Není
proletářské kultury přes všechny programové švindle; není dnes celkem
ani národopisné kultury, ani aristokratické kultury, ani náboženská kul
tury; co zbývá na kulturních hodnotách, spočívá na střední a tak zvané in
teligentní třídě. Kdyby se proletariát hlásil o svůj podíl na této tradici,
kdyby řekl: Dobrá, převezmu dnešní svět a budu na něm hospodařit se
všemi hodnotami, které v něm jsou, snad bychom si mohli na zkoušku
plácnout; ale hrne-li se komunismus vpřed nejprv tím, že šmahem odmítá
jako nepotřebný brak všecko, čemu říká buržoasní kultura, pak sbohem;
pak trochu odpovědný člověk začíná brát v počet, co by se takhle zmařilo.
* * *

. . . Tvrdá je řeč komunismu; nemluví o hodnotách soucitu, ochoty, pomoci
a lidské solidarity; praví sebevědomě, že není sentimentální. Ale právě to je
mi to nejhorší, že není sentimentální,neboťjájsem sentimentálníjako která
koliv služka, jako každý hlupák, jako každý slušný člověk; jen rošťák a
demagog není sentimentální. Bez sentimentálních důvodů nepodáš bližní
mu sklenici vody; rozumové důvody tě nepřivedou ani k tomu, abys pomohl
na nohy člověku, který sklouzl.

* * *

Pak je tu otázka násilí. Nejsem stará panna, abych se křižoval při slově
“násilí”; přiznám se, že bych někdy s chutí natloukl člověku, který říká
špatné důvody nebo lže; pohříchu to nejde, protože buďjsem já slabý na něj,
nebo je on příliš slabý, než aby se mohl bránit. Jak vidíte, nejsem zrovna
rváč; ale kdyby měšťáci začali provolávat, že půjdou věšet proletáře, sebral
bych se jistě a běžel bych pomoci těm věšeným. Slušný člověk nemůže být
s tím, kdo vyhrožuje; ten, kdo volá po střílení a věšení, rozvrací lidskou
společnost nikoli sociálním převratem, nýbrž porušováním přirozené a
prosté čestnosti.
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Říká se mi “relativista” pro zvláštní a patrně dosti těžkou intelektuální
vinu, že se snažím všemu porozumět; párám se ve všech naukách a ve všech
literaturách až po černošské povídačky a objevuji s mystickou radostí, že
při troše trpělivosti a prostory se lze jakž takž srozuměti se všemi lidmi
jakékoliv kůže nebo víry. Je tu patrně jakási společná lidská logika a zá
soba společných lidských hodnot, jako je láska, humor, chuť k jídlu, opti
mismus a mnohé jiné věci, bez kterých se nedá žít. A tu mne někdy jímá
hrůza, že se nemohu srozumět s komunismem. Chápu jeho ideály, ale
nemohu pochopit jeho metodu. Někdy mi je, jakoby mluvil cizí řečí a jako
by jeho myšlení podléhalo jiným zákonům. Věří-li jeden národ, že se mají
lidé navzájem snášet, a jiný, že se mají navzájem sníst, je to diference sice
velmi malebná, ale nikoli naprosto zásadní; avšak věří-li komunismus, že
věšet a odstřelovat lidi za jistých okolností není nic vážnějšího než pobíjet
šváby, pak je to něco, čemu nemohu rozumět, třeba se mi to říká po česku;
mám hrozný dojem chaosu a skutečnou úzkost, že takhle se nikdy nesmlu
víme.
Věřím až podnes, že je jistých mravních a rozumových pět švestek, po
nichž člověk poznává člověka. Metoda komunismu je široce založený
pokus o mezinárodní nedorozumění; je to pokus roztříštit lidský svět na
kusy, které k sobě nepatří a nemají si co říci. Co je dobré na jedné straně,
nemůže a nesmí být dobré na druhé straně; jako by nebyli tady i tam lidé
fysiologicky a morálně tíž. Pošlete na mne nejorthodoxnějšího komunistu;
neskolí-li mne na místě, doufám, že se s ním osobně shodnu ve spoustě věcí,
dokud se ovšem netýkají komunismu. Avšak komunismus se zásadně ne
shodne s těmi druhými ani v tom, co se netýká komunismu; mluvte s ním
o funkci sleziny, a on řekne, že je to měšťácká věda; podobně existuje
měšťácká poesie, měsťácký romantismus, měšťácká humanita, a tak dále.

K. Čapek: O věcech obecných čili zoon politikon, 1932

Cena J. Palacha Evě Kantůrkové
Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77 v Československu roz
hodl udělit cenu Jana Palacha ve výši 50.000 franků za rok 1988 české
spisovatelce Evě Kantůrkové, žijící v Praze.
Eva Kantůrková je autorkou řady románů, povídek a eseji, z nichž
však většina vyšla v samizdatu nebo v exilových nakladatelstvích (Čer
ná hvězda, 1974, Pozůstalost pana Ábela, 1977, Pán věže, 1979, romá
nová studie Jan Hus, 1988). Eva Kantůrková je na oficiálním indexu
už dvacet let pro svůj neúnavný a odhodlaný zápas za lidská a občanská
práva. Byla vězněna a mnohokráte držena v policejní vazbě. Zasloužila
se o českou literaturu a o svobodnější, důstojnější život v normalizova
ném Československu.
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Napínavá "Česká literatura"
Antonín Měšťan, Freiburg

V Proměnách č. 20/4 (1983) na s. 51-62 jsem v článku “Česká literatu
ra v České literatuře” referoval o pražském odborném časopise Česká
literatura od srpna 1968 do konce roku 1982. Těch necelých patnáct roč
níků spolehlivě ukázalo vývoj tzv. literárního života v českých zemích
od dozvuků liberální éry přes ostrý nástup “normalizace” až do období
stojatých vod začátkem 80. let. Česká literatura poskytuje i v dalším
pětiletí — 1983 až 1987 — napínavou četbu, vyžaduje ovšem trpělivost a
umění číst mezi řádky.
Ročník 31 (1983) věnoval samozřejmě hodně pozornosti Jaroslavu
Haškovi — sto let uplynulo od jeho narození, konaly se konference a
oslavy, Radko Pytlík o něm vydával jednu knihu za druhou a občas se
podařilo přiživit se na Haškovi i několika jiným příležitostným haškologům. První číslo ročníku však neotvírá postava Švejka, nýbrž “Sedm
desát let soudruha Gustava Husáka” (s krátkým a v křesním jménu; s.
1-2), článek, kde se anonymnímu autorovi podařilo neříct vůbec nic.
Na s. 3-4 se podobným způsobem podařilo nic neříct Haně Hrzalové
v článku “Současný význam Jaroslava Haška”. A pak už ovšem přišel
Radko Pytlík se statí “Boje o Švejka” (s. 5-32). Po přečtení zjistíme, že
i tentokrát autor použil osvědčené metody kaleidoskopu: poznatky,
které už otiskli jiní (nebo i on sám) jindy a jinde, zatřepáním sestavil do
nového obrazce a znova uveřejnil. Nejzajímavěji se o Haškovi vyjádřil
sovětský autor Sergej Vasiljevič Nikolskij v článku “Tvůrčí záměr
Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka” (s. 65-74). Na s. 69
napsal, že “Haškův vztah k samostatné ideji a k původnímu poslání
legií byl v zásadě kladný”. Odhlédneme-li od nehorázné chyby Milosla
va Wagnera, který místo “vztah k myšlence (státní) samostatnosti”
při překladu z ruštiny vytvořil nesmyslnou “samostatnou ideu” (a re
dakce, včetně jazykové redaktorky J. Víškové, se s tím spokojila), pak
oceníme, že se — kladně — připomínají legie právě ze Sovětského
svazu. Nikolskij rekonstruuje další děj románu o Švejkovi jak by asi
vypadal, kdyby Hašek stačil dílo dopsat. Ze vzpomínek pamětníků a
velmi kusých záznamů autora věrohodně dovozuje, že Švejk se měl
dostat do legií, poté do Rudé armády, měl sehrát “kladnou úlohu”
v Číně a nakonec se měl vrátit do Prahy. Při četbě stati Nikolského
si uvědomíme, že osud byl k Haškovi nemilosrdný, když ho nechal zemřít
v mladém věku, zato byl milosrdný k jeho románu a ke čtenářům tím, že
mu zabránil plánovaný úmysl splnit. Neboť změna Josefa Švejka v klad
ného hrdinu (legionářského nebo rudoarmějského) by román zcela
určitě pohřbila. Nikolskij si to zřejmě uvědomil také, naplno to však
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napsat nechtěl a tak vykličkoval takto (s. 74): “Zobrazení českosloven
ských legionářů by pochopitelně mělo jiný charakter než obraz rakousko-uherské armády, k níž měl Hašek absolutně záporný vztah.
Naproti tomu boj československého dobrovolnického sboru proti
rakousko-uherské monarchii plně podporoval, stejně jako boj Rudé
armády. Proto v souladu s tím by humoristický prvek v těchto zamýšle
ných částech románu měl jiné zaměření a plnil by jinou funkci.”
Dne 10. 9. 1982 zemřel známý protestantsky orientovaný historik
české literatury J. B. Čapek a sotva bylo možné přejít tuto smutnou
událost mlčením. Vladislav Forst napsal nekrolog (s. 191-2), který
obsahuje pozoruhodnou formulaci: “V roce 1945 byl jmenován profe
sorem české literatury na pražské filozofické fakultě, od roku 1959 pra
coval v Památníku národního písemnictví a v Ústavu pro dějiny UK.
V letech 1968-71 působil jako vysokoškolský profesor, pak odešel do
důchodu.” Neříká se, že Čapka po únoru 1948 z fakulty vyhodili a za
tzv. Pražského jara rehabilitovali. A že po desetiletí nesměl publikovat.
V květnu 1963 se v Liblicích konala ona proslulá kafkovská konfe
rence, na niž se za tzv. normalizace zuřivě útočilo. Odnesl to i Kafka,
kterému se nemohlo přijít na jméno. O devatenáct let později, 9. - 12.
února 1982, se v Liblicích konala konference “Německy psaná litera
tura v roli zobrazitele a zprostředkovatele české a slovenské reality”,
o níž referuje Česká literatura na s. 282-285. V Liblicích se tentokrát
Kafkovi zřejmě raději vyhnuli — ve zprávě o konferenci se jeho jméno
vůbec nevyskytlo. Píše se o pražské německé literatuře na přelomu sto
letí a konstatuje se (s. 284): “Způsob vidění tohoto města, které se ně
meckým spisovatelům stávalo přílivem zdravých sil českého venkov
ského živlu nepřátelským a cizím, se odrazil v jeho zobrazení.” Liblická
germanistická konference z roku 1982 sotva vejde do dějin podobným
způsobem jako její předchůdkyně z roku 1963.
Blahoslav Dokoupil napsal stať “Obrysy české historické prózy let
1938-1945” (s. 335-347). Námět je to vděčný, neboť v těžké době pro náš
národ se — stejně jako v minulosti — čeští autoři věnovali zvýšenou
měrou národním dějinám. B. Dokoupil nešel tak daleko, aby zamlčel
historickou prózu Jaroslava Durycha či Františka Křeliny. Pochválit ji
ale nechtěl a tak napsal (s. 343): “Protilidový tón duchovního aristokratismu, který vyplývá z těchto reakčních výtvorů (tím si to vyřídils ka
tolíky, hned však pokračoval), stýká se paradoxně ve svém vyústění
s myšlenkovým poselstvím jedné z mála okupačních próz, v nichž se
do středu zobrazení dostaly lidové masy: Ideál evangelické trpnosti
a fatalismu, s nímž se setkáváme v knize Leontiny Mašinové ‘Tiší v ze
mi’ (1940), ztvárňující kunvaldské počátky jednoty bratrské, byl totiž
v protektorátních poměrech stejně škodlivý jako katolický ideál jezuit
ského aktivismu.”
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Ve stati “Alegorie v legálně publikované okupační poezii let 19391945” od Jiřího Pavelky (s. 349-357; termín “okupační poezie” není
zrovna nejšťastnější, podobně “okupační próza” u B. Dokoupila — viz
výše) se dočteme (s. 354): “V době, kdy Jan Zahradníček prožívá bez
východný a palčivý Žalm roku dvaačtyřicátého (1945), vydává Franti
šek Halas více než stostránkovou knížku shrnující část jeho tvorby
z let 1937-1941, která přivádí k vrcholům českou poezii jinotajů.” Sko
da, že si tato slova nemůže přečíst Zahradníčkův přítel Halas — asi
by J. Pavelkovi něco ostrého napsal.
Germanistka Gabriela Veselá uveřejnila stať“K formování jednotné
protifašistické fronty československých spisovatelů v roce 1934”
(s. 358-369). Pochvalně se zmiňuje o různých autorech a na s. 359 (pozn. 8)
píše: “Theodor Plivier, od 1933 Plievier (1892-1955), spisovatel a publi
cista. 1933 emigroval přes ČSR, Francii, Švýcarsko a Švédsko do SSSR,
kde žil od 1934.” Snad měla ještě připojit charakteristiku z “Deutsches
Schriftstellerlexikon ”, který vyšel v NDR (v roce 1962). Tam totiž o Plivierovi stojí: “Spisovatel, který měl zpočátku kontakt s proletářským
hnutím; později se stal politickým renegátem.” On totiž přešel 1947 ze
sovětské zóny Německa na západ a začal psát protikomunisticky. G.
Veselá to musí vědět, není však jasné, proč to zamlčuje — aby neměla
o jednoho “pokrokového” autora míň?
V ročníku 32 (1984) se po dlouhé době dostal na stránky časopisu
teoretik, o němž se za Štollova redaktorství psát nemohlo. Josef Viewegh ve stati “Antipsychologismus v Mukařovského literárněvědném
strukturalismu” (s. 97-107) neodsoudil ani Mukařovského, ani Struktu
ralismus.
Blahoslav Dokoupil, který se zřejmě specializuje na historické romá
ny, přispěl statí “Romány Antonína Zápotockého v dobovém kontextu
historické prózy” (s. 124-137). Na s. 136 dospěl k tomuto vskutku ne
čekanému objevu: “Zápotocký orientoval naši historickou prózu no
vým směrem, byl hlavním původcem vývojového impulsu, který ji vy
vedl ze začarovaného kruhu ahistorické ‘projekční metody’ překotné
fabulace a bezbřehé kronikářské extenzity, postrádající ideový kompas,
byl v pravém smyslu slova tvůrcem nových literárních typů a objevite
lem nových tematických oblastí . . .”
Zatímco v roce 1982 se v Liblicích o Kafkovi patrně stydlivě mlčelo,
uspořádal v roce 1983 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
dva kafkovské semináře. V časopise o nich referovala na s. 182-4. Viera
Glosíková. A na s. 183 se dočteme slova, která by mohla zaznít o dvacet
let předtím na oné slavné kafkovské konferenci v Liblicích — posuďte
sami: “K dnešnému pohľadu českej germanistiky na tvorbu Franza
Kafku konštatoval Jiří Veselý na seminári dňa 14. júna 1983, že dielo
Franza Kafku nepochybne patrí k nášmu národnému dedičstvu a že
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tohto autora nechápeme ako neprekonateľný vzor, ale ako významný
literárny zjav . .
V článku Radka Pytlíka “Nové rysy literatury na přelomu století”
(s. 203-214) nezaujmou autorovy názory, zato je zajímavá zmínka
(s. 205), z níž vyplývá, že se chystají kolektivní dějiny české literatury
období 1871-1945; mají vyjít ve dvou svazcích, 1871-1918 a 1918-1945.
Autor ovšem nepíše, kdy vyjdou. V roce 1973 se v České literatuře
(s. 208) oznamovalo, že se na těchto dějinách pracuje. V roce 1984 se
na nich zřejmě plnou parou pracovalo dál. Letos — 1988 —jsou ještě
v nedohlednu. Patnáct let se zatím pracuje na úseku dlouhém 47 let
(1871-1918) a konce nevidět. Hrůza pomyslet, že by se takovýmto
tempem měly psát dějiny české literatury od středověku do dneška.
Manželka vysokého funkcionáře dnešní KSČ Jana Fojtíka, rusistka
Eva Fojtíková, uveřejnila stať “Kategorie kladného hrdiny v tradicích
ruské literatury a v teorii socialistického realismu” (s. 385-391). Autor
ka probrala kdeco a ocitovala kdekoho, zapomněla však ocitovat samu
sebe z jedné závažné studie. Uveřejnila ji pod titulem “Realismus Solženicynovy novely ‘Jeden den Ivana Denisoviče’ ” v časopise Českoslo
venská rusistika (1964, č. 1). Na s. 36 tehdy E. Fojtíková napsala: “Ob
razem Ivana Suchova se Solženicyn přihlásil k humanistické tradici
ruské klasiky.” A na s. 37 pokračovala: “Příbuznost Solženicyna se
Lvem Tolstým ... je hluboká a organická, směřuje k základům realistic
ké umělecké tvorby. Oba autory sbližuje především neúprosné hledání
a obnažování životní pravdy jako nejvyšší mety, jíž jsou podřízeny,
někdy i obětovány jiné, formální cíle, např. brilantnost slohu.” E.
Fojtíková pak zakončila (s. 38): “V jednom dni Ivana Denisoviče je
realistický výraz, jak jsme se pokusili ukázat, plně adekvátní obsahu,
který měl být sdělen. A to je také příčinou estetické účinnosti tohoto
díla.” Dvacet let, která uplynula mezi napsáním obou statí E. Fojtíko
vé, zřejmě přinesla změnu v jejím nazírání na úlohu kladného hrdiny
Ivana Denisoviče. Přesto jistě nebude na škodu upozornit (místo autor
ky) na tuto její starší stať, zabývající se stejnou problematikou.
Milan Zeman pokračuje ve stati “Ke kritice takzvaného štrukturalis
tického marxismu v literární vědě” (s. 393-415) v ostré protistrukturalistické tendenci L. Štolla a staví se tak do určitého protikladu k J.
Vieweghovi (v jeho článku, otištěném o půl roku dřív — viz výše).
Zeman se pustil do J. Mukařovského, R. Kalivody, O. Suse, K. Chvatíka a T. Štrausse. Jediná zásluha stati je, že se tato jména náhle v roce
1984 v České literatuře zase objevila. M. Zeman se boji proti strukturalismu věnoval už v roce 1979 (Česká literatura, č. 5) a poťouchle tehdy
připomněl, že před válkou B. Václavek poukazoval na shody tezí Mu
kařovského s Bucharinovou protistranickou platformou. Mezitím
Bucharina Gorbačov rehabilitoval, takže v budoucnu se bude muset M.
Zeman poohlédnout po jiném klacku na mlácení strukturalistů.
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V ročníku 33 (1985) zaujme stať Oldřicha Sirovátky “Vývoj a sou
časný stav české lidové tvořivosti” (s. 49-60). Jak se dalo očekávat,
nejživotnější slovesný folklór dneška jsou anekdoty — autor to zdů
razňuje na s. 53. Dál už ovšem nejde, hlavně nemůže uvést ukázky.
Doufejme, že dnešní anekdoty doma někdo sbírá a že až se naplní čas,
vyjdou tiskem (v ineditních publikacích a v exilových nakladatelstvích
by ovšem mohly vyjít už teď).
Zajímavý — a nostalgický —je vzpomínkový článek Anny Karasové
“K 50. výročí založení Literárněhistorické společnosti” (s. 263-268).
Kdo dnes ještě ví, že před válkou přednášeli v této společnosti např.
Vilém Bitnar, Ferdinand Pujman, Alois Hába, Pavel Eisner, Arnošt
Kraus, Arne Novák, ale také Němci Herbert Cysarz či Konrád Bittner?
A. Karasová ovšem nemohla uvést účastníky schůzí, referenty a účast
níky zájezdů této společnosti v 60. letech, protože —jak si dobře pa
matuji — tam bývali Milan Machovec, Václav Černý a četní další lidé,
jejichž jména jsou pořád ještě na indexu.
Dost jalová je stať Radka Pytlíka “E. E. Kisch v pražské kultuře
a literatuře na začátku století” (s. 297-313), neboť opakuje známé věci.
Vzrušující je zato její podtitul: “Studie k připravovaným dějinám české
literatury.” Jak je vidět, autorský kolektiv se probojoval k logickému
a jedině správnému stanovisku, že totiž tzv. pražská německá literatura
nové doby patří do dějin české literatury (doufejme, že tam nebudou
chybět F. Kafka, F. Werfel, J. Urzidil a jiní autoři).
Ludmila Sochorová v článku “Postava Jana Nepomuckého a lidové
divadlo 18. století” (s. 438-445) samozřejmě není nadšena tím, že se
tento světec vůbec dostal na českou scénu. A dostal se také do lidového
divadla, i když poměrně pozdě. Aspoň to je pro ni kladná skutečnost,
(s. 446): “A tak teprve tehdy, když nové sociálně ekonomické podmínky
otupily ideologické ostří svatojanského kultu, ‘objevuje’ lidové divadlo
příbuznost konfliktu Jana Nepomuckého s hrdinskými spory tradiční
ho folklórního dramatu.”
Dne 20. května 1985 se konala v Brně kratičká konference o díle Ví
tězslava Nezvala. Podle zprávy, která vyšla na s. 573-5, se referenti
pečlivě vyhnuli některým otázkám, především problému Nezvalovy
surrealistické fáze. Zato na konferenci došlo ke zjištěním takovéhoto
druhu (s. 574): “Analýzou poválečné básnické tvorby Vítězslava Nezva
la se zabýval také Jiří Pavelka. V centru jeho pozornosti stály velké
skladby, vrcholící Zpěvem míru, který je podle něho nejvlastnějším
projevem Nezvalova básnického naturelu, zejména jeho bytostného
historického optimismu.” Zpráva bohužel neinformuje, zda J. Pavelka
považuje také jinou velkou skladbu, báseň “Stalin”, za projev Nezva
lova nejvlastnějšího básnického naturelu a historického optimismu.
V ročníku 34 (1986) je několik bohemisticko-germanistických námě
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tů. Na s. 189-190 je zpráva “O humanismu v českých zemích na mezi
národním fóru”; informuje se v ní o německo-československé konfe
renci, konané v září 1985 ve Wallenbergu u Bonnu. Jsou vypočítáni
referenti a referáty, zpráva však “zapomněla” uvést, že člen německé
delegace Antonín Měšťan přednesl referát o Janu Horákovi z Milešov
ky a jeho činnosti v Cechách a v Německu.
V Liblicích se konala 12. - 15. listopadu 1985 další konference o
německy psané literatuře v českých zemích. Zprávu o ní přinesla Česká
literatura na s. 190-192. Jak se zdá, Kafka se na pořad jednání nedostal
— mluvilo se o Kischovi, Eschenbachové, Saarovi, Davidovi, Stifterovi, Meyrinkovi, Brodoví, Hauschnerové a objevila se i další jména.
Zpráva končí těmito slovy: “Německým autorům pocházejícím z na
šeho území se ve světové vědě věnuje v posledním období nevídaná po
zornost. Československá germanistika má v tomto výzkumu nezastupi
telné místo, které si, jak ukázala i tato konference, nehodlá nechat vzít.”
Asi si to přesto nechá vzít, bude-li i nadále zdaleka obcházet F. Kafku
F. Werfla a jiné nepohodlné autory.
Jaroslav Kolár v zajímavé stati o zapomínaném německém bohemis
tovi “Julius Feifalik — kapitola z dějin české literární historie” (s. 339
347) dospěl k názoru (s. 347), že Feifalik “byl vlastně . . . první, kdo
uvedl českou středověkou literaturu rozhodujícím způsobem do souvis
lostí evropského literárního vývoje a jeho studia.”
V článku “Perspektivy a úkoly české literární vědy” (s. 385-389) od
Hany Hrzalové je zajímavá věta (s. 387): “Je nutné urychleně dokončit
a vydat dějiny české meziválečné literatury (text se rediguje); v ústavu se
pracuje na dějinách české literatury 1871-1918.” Dále časopis uvádí
(s. 391): “Diskuse se zabývala periodizací poválečné literatury ... »pou
kázala na potřebu analytických studií o literatuře šedesátých let, na
nutnost vědecké, kritické marxleninské konfrontace atp. Přípravou pro
napsání dějin české literatury druhé poloviny 20. století by měly být
autorské monografie, ale i kritické stati, rozbory, diskuse.” Jak je
vidět, myslí se už na napsání dějin české literatury do roku 2000 — zatím
ale ještě nemáme dějiny literatury po roce 1871.
Ročník 35 (1987) svědčí o tom, že se tu a tam už může psát o námětech,
které by se za normalizátorského redaktorství L. Stolla do časopisu
těžko dostávaly. Tak Jiří Melich navazuje na stať J. Viewegha z roku
1984 (viz výše) v článku “Příspěvek k poznání významu a typu Mukařovského antipsychologických tendencí” (s. 56-61). Na strukturalistu
Mukařovského neútočí a jen ho mírně kárá ze stanoviska staronového
literárněvědného psychologismu (s. 61): “Mukařovský moderně nazna
čuje rozlišení na osobnost básníka a na básnický subjekt-jedince, ale
otázka vztahu, za jakého se ze subjektivního jedince v konkrétním
společenském klimatu stává básnická osobnost, součinnost těchto je
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dinců, zůstává nedořešená.” A Marie Mravcová se ve stati “Postup
montáže v poezii poetismu” (s. 289-305) souhlasně dovolává Karla
Teiga a Jindřicha Štýrského, dvou jmen, která se dlouho v časopise
neobjevila.
Soudě podle několika uveřejněných referátů z dobříšské konference
k 150. výročí úmrtí K. H. Máchy (3.-4. 11. 1986) přišli někteří účastníci
s podnětnými příspěvky. Podobně tomu bylo u několika referátů z praž
ské konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy
( 1.-2. 4. 1987), i když se často velmi tendenčně zdůrazňovala levicová
— ne-li přímo komunistická — Šaldova orientace.
Ve stati Blahoslava Dokoupila “Proměny historické prózy druhé po
loviny 60. let” (s. 320-332) zaujme, že autor se obšírně zabývá dílem
Karla Michala “Čest a sláva” (1966), a to nikoli z negativního stano
viska. Je to od roku 1970 poprvé, co se časopis kladně zmiňuje o auto
rovi, který po srpnu 1968 odešel do exilu.
U ideově velmi pravověrného Milana Zemana se v článku “K prob
lému studia literární teorie 20. století” (s. 245-257) vyskytuje dokonce
René Wellek. Protože jeho práce “Teorie literatury” (vydal ji už 1949
spolu s A. Warrenem) stále ještě nesměla vyjít česky, používá Zeman
sovětského (!) vydání z roku 1978. Kdoví, zda Zeman vůbec tuší, že
Wellek je Čech. Jeho jméno skloňuje kuriózním způsobem — “teorie
literatury R. Welleka”. Na s. 248 ovšem utvořil od jména ruského auto
ra Kručonych genitiv Kručonycha — ještě štěstí, že nepíše třeba o Bo
huslavovi Martinů, mohl by pak napsat “skladby B. Martinůa”. Tentýž
M. Zeman ve stati “O výsledcích a možnostech soudobé literární vědy”
(s. 565-8) si posteskl (s. 566): “Pokud jde o systematické procesuálni
pohledy na dějiny české literatury, ukazuje se, jak jejich nepřítomnost
není s to ani dílčím způsobem suplovat řada účelově zaměřených a
mnohdy i pečlivě připravených příruček a vysokoškolských skript, tím
méně série, byť už druhá, učebnic pro střední školy.” Odhlédneme-li
od nemožné jazykové formy, mohli bychom se jistě všichni pod tuto
větu podepsat: oficiální dějiny české literatury jsou zapotřebí — a ne
jsou k mání (a zřejmě hned tak nebudou).
O Václavu Černém se v České literatuře asi ještě dlouho psát nebude.
Jaksi postranním vchodem se tam ale zmínka o něm přece jen dostala
— ze stati Marie Štemberkové “F. X. Šalda a pražská univerzita”
(s. 555-564) se na s. 563 dovídáme, že mezi Šaldovými doktorandy byl
Václav Černý, který podal disertaci “Bergson a současná francouzská
poezie” a rigorosum konal dne 13. 6. 1928.
* * *

Česká literatura uveřejnila ovšem i v letech 1983-1987 velký počet
vysoce hodnotných statí, zejména o starší české literatuře. Přesto je
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nutné konstatovat, že úroveň časopisu se v uvedené době nedá srovnat
s vysokou úrovní, které dosáhl v 60. letech. Náznaky jakéhosi uvolnění
oproti situaci v 70. letech jsou nicméně viditelné. Jenže ani v roce 1987
se v časopise neprojevila ona “glasnosť”, která se ve stejné době velmi
jasně odrážela v “sesterském” časopise “Russkaja literatura”, vydá
vaném v Moskvě. Nezbývá než doufat, že aspoň se zpožděním se na
stránkách České literatury projeví tentokrát skutečně pozitivně heslo
“Sovětský svaz — náš vzor”.

Lidové noviny jako svědomí doby
Karel Hrubý, Basilej
Od ledna 1988 vychází v Praze nový samizdat: měsíčník Lidové noviny.
To je v životě diktatury novinka. Měsíc co měsíc se objevuje periodikum,
které chce alternativním obsahem i úhlem pohledu vyplňovat mezeru
ve vědomí publika, kterou vytváří ideologická cenzura informací. Alter
nativní noviny mají podle slov Václava Havla (úvodní stať v prvním, led
novém čísle ) “dobrou vůli být skutečně nepokřiveným zrcadlem doby
v duchu tradice, k níž se svým jménem hlásí“. Chtějí navazovat na tra
dici Lidovek Bassů, Peroutků, Čapků, Klímů atp. Tedy na tradici nezávis
lé, vědoucí a umějící žurnalistiky. To není málo po čtyřech desetiletích
žurnalistiky zmrzačené, kterou Československu přikázal vítězný únor
1948 . . . Ale ovšem: “Tímto zrcadlem se nemohou stát ihned a svrcho
vaně, protože nejsou vrcholem sebeosvobozovacího zápasu našeho novinářství, ale jen jeho počátkem. Spíš tedy než setkáním mistrů svobodné
žurnalistiky budou jakousi její školou či krystalizačním ohniskem. Ale
ani to nebude bezvýznamné. Vždyťje to vlastně to nejlepší, čím mohou tyto
noviny za daného stavu věcí být. ” Tolik Václav Havel.
Lidové noviny se tváříjako noviny — vědí ovšem, žejimi v pravém slova
smyslu nejsou. A to přesto, že mají své úvodníky, stati, sloupky, entrefilet,
causerie, národohospodářskou rubriku a relief a fejeton ... Více nežfunk
ci “sdělovací” se věnují komentování aktuálních událostí a závažných
problémů dobových i historických. Jsou nikoli souborem informací o sou
časném dění, ale spíše systematickým pokusem toto dění analyzovat, glo
sovat a hodnotit podle měřítek připomínajících dobrou tradici vtipného
intelektu a humanitní demokracie. V tom je jejich návaznost na předvá
lečné Lidovky zcela průkazná. A to spíše na Lidovky soumračných let
před mnichovskou krizí a po ní, kdy — jako dnes — šlo nejen o pravdu
a právo, ale i o vyburcování svědomí národa.
Navíc připomínají čtenáři leccos z nedávné historie: třebas události
Pražského jara. V tom jsou nové Lidovky naopak netradiční a spíše výra
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zem traumatu dnešní doby poznamenané nostalgickým návratem k ohnis
kům, “kde se to projelo” než kritickou diagnózou, která by byla výcho
diskem k terapii.
Dnešní Lidovky ovšem operují v podmínkách, které nelze srovnávat
s otevřeností politického a kulturního života první republiky. Čtyři dese
tiletí komunistické diktatury nakupila tolik lží, pseudopravda ideologizo
vaných “výroků o skutečnosti”, že je nezbytné prošlapávat znovu cestu
k nezkřivené skutečnosti a pravdě, byť i na tak úzké sdělovací a čte
nářské platformě, jaká je samizdatu dopřána. Lidovky to dělají uměřeně
a se smyslem pro působivou metaforu: kalendářem událostí před dvaceti
lety, výmluvnými kapitolami z “Pamětí Vasila Bilaka”, břitkými glosami
a fejetony i hutnými analýzami. Všímají si přitom nejen života a situace
u nás, ale v celé východní Evropě. Mnoho pozornosti věnují Sovětskému
svazu a náběhům ke změnám, které se tam občas verbálně ohlašují. Ale
také Maďarsku, Polsku a jejich pokusům o “hru na demokracii”, tu váž
nějším, tu grotesknějším . . .
Dobře se využívá především živosti interviewu: s vědci, umělci, politiky,
žurnalisty, s kardinálem Tomáškem . . . Páté číslo na příklad přineslo
rozhovor redakce s akademikem Sacharovem. Telefonické interview bylo
sice dvakrát přerušeno, slyšitelnost byla špatná, ale Sacharovovo sta
novisko jasné: “Mé první veřejné vystoupení se časově shoduje s událostmi
v Československu v roce 1968. Byly to historicky významné události,
o tom jsem přesvědčen, jakási předzvěst přestavby, o níž se dneska u nás
tolik hovoří, a já nikdy nezapomenu, že tehdy se konzervativní síly naší
země svým vměšováním do záležitostí Československa přičinily o zpětný
chod vývoje. Doufám však, že se brzy vrátíme na svou původní cestu a že
se opět dostanete, abych tak řekl, do první linie společenského pohybu,
tak důležitého pro náš život”. — Stejně otevřený je rozhovor s estonským
spisovatelem Avro Valtonem, který zavítal do Prahy. Vypráví, jak se
s omezenými publikačními možnostmi vyrovnávají v Estonsku. A radí:
nepsat do šuplíku, ale “vylézat z děr, aby lidé znali opravdovou kulturu”...
Malý národ si nemůže podle něho dovolit dvě kultury. “Co děláme, děláme
oficiálně. S kompromisem, jistě, ale prorážíme . . .” Těžko ovšem lze
prorážet tam, kde režim připouští oficialitu jen servilní.
V jiném interview — s Annou a Herbertou Masarykovými — se připo
míná Masaryk a jeho rodina. Vnučky se zastávají svého dědečka proti
snaze líčit ho jako zemitého člověka. “Byl to jemný člověk, citově kulturní.
Ten dojem o něm jako o zemitém člověku, je trochu zkreslený” ohrazují
se proti obrazu, který vyvolaly Čapkovy Hovory.
Anna tu mluví s úctou také o své tetě Alici: “Ona vedla u dědečka dům,
její zásluhou to mělo na Hradě švunk.. .Po smrti Jana Masaryka emigro
vala, její pražský byt se vším, co v něm bylo, i dům v Bystřičce na Slo
vensku propadly státu. Přišla o všechno. Ona měla i věci po rodičích, také
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fotografie a jiné památky, to všechno je pryč.” . . . ‘‘Ona byla tehdy už
skoro slepá, byl to smutný osud”, připomíná neteř Herberta.
V rozmluvě s Karlem Srpem se dovídáme o osudech Jazzové sekce,
Michael Ambrož objasňuje zase motivaci rockové hudby. Kardinál Tomá
šek odsuzuje v interview zásahy státu do věcí církve a žádá realizaci od
luky církve od státu: ‘‘Je to vskutku něco absurdního! Je to zcela výjimeč
ný případ, že ještě není odluka. Cekáme, že k ní dojde, a čím dříve, tím to
bude pro církev výhodnější, aby se mohla svobodněji rozvíjet”. O Lite
rárních novinách a jejich poslání mluví v rozhovoru poslední jejich šéf
redaktor Milan Jungmann. Odmítá tézi, že žurnalistika LN byla v roce
1968 příliš radikální: ‘‘Ano, uváděli jsme politiky do zmatku . . . Před
formulacemi takového Vaculíka už svou neschopnost, svou nepořádnost
nemohli před lidmi utajit. A to pak monopolní mocipáni vždycky okamžitě
začínají mluvit o kontrarevoluci. ” Také se tu ovšem čtenář dovídá o obsa
hu interview, který poskytl Alexander Dubček italské Unitě. A ještě
o mnohém jiném . . .
Jiným účinným žánrem Lidovek jsou ‘‘reporty” o událostech doma i
v ostatních lido-demo. O demonstraci za lidská práva na Staroměstském
náměstí 10. prosince 1987, která byla policií brutálněpotlačena, o hladov
ce v Etiopii, o rozhovoru L. Štrougala se západoněmeckými novináři
v době Kohlovy návštěvy v Praze, o mizérii v Rumunsku, o mírovém semi
náři v Praze, kterého se zúčastnili přes masivní policejní opatření akti
visté ze 17 zemí, o jednáních konference KSSS, o kvalitě ovzduší v Bra
tislavě, Praze i v severních Cechách, o Československu v Evropském par
lamentě (J. Pelikán) či o literární konferenci v Lisabonu (J. Skvorecký),
o reformách v Číně i v SSSR, o pádu rodiny Brežněvovy atp. atp.
Vynikající úvahy a srovnání z oblasti hospodářské ukazují čtenáři, oč
je pracující člověk v Československu ‘‘svou stranou a vládou” vlastně
šizen a olupován. A pravidelná právní poradna informuje na př. o tom,
jak postupovat při registraci nezávislé tiskoviny, jak využívat sice nedo
konalého, ale přece jen zákona o shromažďování, jak se chovat vůči SNB,
když požaduje t. zv. ‘‘vysvětlení”; informuje se tu o novelách trestního
zákona, o hranicích t. zv. ‘‘zajištění”, kterého používá policie vůči ne
pohodlným osobám atd.
Velkou pozornost věnují Lidovky — i v tom je bezpečná návaznost na
ty předválečné — kultuře. Jsou to především zprávy, úvahy a hodnocení,
které podávají obraz o stavu, ztrátách, ale i aktivách naší kultury v po
sledních desetiletích. Recenze, které můžeme sledovat v jiných samizda
tových periodikách, se tu objevují jen zřídka. Zato každé číslo má svůj
fejeton, glosu, jazykové zákampí, anketu o tom, co koho zvláště zaujalo
v literatuře, divadle, filmu, v hudebních či výstavních síních v poslední
době.
Lidovky jsou v každém případě pestré, otevřené a nadmíru čtivé. Váž-
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nosí většiny jejich článků je vážností autorů uvědomujících si odpovědnost
nejen za další osud svého listu, ale především za budoucnost českosloven
ské společnosti, o jejíž probuzení z letargie nevědomosti a mravní po
hodlnosti jim jde. Přáli bychom jim i sobě, abychom mohli Lidovky dostá
vat pořád.
Avšak: ani po vydání prvních sedmi čísel Lidových novin, které zatím
máme k dispozici, se nepodařilo redakci LN získat souhlas Úřadu pro tisk
a informace k registraci (čti: povolení) tohoto nekonformního měsíčníku,
vydávaného od 1. ledna 1988 redakční radou ve složení: J. Dienstbier, V.
Havel, L. Hejdánek, M. Kusý, P. Pithart, J. Šabata, F. Šamalík, Z. Urbá
nek, J. Zvěřina; vedoucím redaktorem je Jiří Ruml, Kremelská 15, Praha
10-Vršovice. Ale ani v srpnu, kdy se nám dostalo do ruky dvojčíslo červenec-srpen, se ještě neodhodlal Úřad pro tisk a informace odpovědět na
žádost o registraci zákazem. Zato redaktor J. Rumlbylpokutovánproto,
že rediguje noviny, které nejsou úředně registrovaným periodikem... To
je příznačné: diktatura se tváří osvíceně a nezakazuje, ale trestá —formalizovat možnost nabourání informačního monopolu komunistické strany
jde za hranice, které i v době“perestrojky” není režim ochoten posunout. *
I když jde o strojem pracně vyklepávaný samizdat, jehož publicita je
značně omezená, jeho význam je nesmírný: do archivu národního vědomí
naší doby se ukládají alternativní myšlenky, které usvědčují mocensky
monopolizovanou “pravdu” přinejmenším z nemravnosti nestoudného
deformování. A už to je v dnešních okolnostech významný počin, který
otvírá slibnější perspektivu.

*Koncem roku 1988, kdy jsme měli v ruce listopadové číslo Lidových novin,
se v tomto ohledu nic nezměnilo. Jen komise ONV Prahy 10 trvala na svém roz
hodnutí o vyměřených pokutách a uložila redaktoru Rumlovi pokutu další. Jiří
Ruml se v zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí odvolal.
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Ernst Barlach 1870-1938
Jan Baleka, Wiesbaden
Zemřel před padesáti lety na podzim 1938: německý sochař, malíř
a grafik, spisovatel, básník a dramatik — Ernst Barlach. Unaven po
sledními lety svého životního zápasu, vystaven nepřízní kulturní politi
ky totalitního socialismu, která jeho dílo označila za zvrhlé a zveřejnila
na pověstné mnichovské výstavě Entartete Kunst, a na něho samotného
nechala padnout stín rasové “nečistoty.” Ústraní güstrowského atelieru
v lesích na Heidbergu jej neuchránilo — realita třicátých let jej dostihla
i tady. K zákazu výstav, konfiskaci knižního vydání kreseb a soch z ve
řejných sbírek, ke stržení jeho památníků padlým, z nichž některé byly
později roztaveny, ke stažení jeho divadelních her ze scén a k zákazu
publicity se přidružilo i osobní pronásledování; v ulicích Güstrowa byl
vysmíván, tupen a kamenován.
Ernst Barlach se narodil 2. ledna 1870 ve Wedelu v Holštýnsku. Po
studiích na Akademii v Drážďanech odešel do Paříže, kde navštěvoval
Akademii Julien; věnoval se tehdy kresbě, ale ještě víc literatuře. Až
v roce 1906, po cestě na Ukrajině, kam se rozjel nakrátko za svým brat
rem, došlo v jeho díle k nalezení vnitřního tématu a také osobního stylu,
kterým se rázem vklínil do živého vývoje; to byl už šestatřicetiletý.
Téměř jednoroční pobyt ve Florencii v roce 1909 mu vyjasnil mnohé pro
budoucí cestu, pro kterou hledal soustředění v ústraní odlehlého severoněmeckého Gůstrowa. Po dvě desítky let tu opravdu nalézal soustře
dění a klid, aniž se svým přátelům a uměleckému vývoji vzdálil, ale v po
sledních deseti letech svého života právě zde zažil nenávist svého okolí
o to větší, že šlo o maloměsto; co jej mělo stihnout, zaznamenal: “... po
malé zardoušení, které je mi určeno, jen obchází jiné, pravé zardoušení
garotou . ..”. Aby štvanicím unikl, uchýlil se do nového ateliéru několik
kilometrů za městem — ale klid, především vnitřní — byl již nadobro
ztracen, i když tvorba soustředěně a ve svých hodnotách nedotčena,
pokračovala. Jeho srdce bylo již smrtelně zasaženo.
Antickému sochařství, jeho názoru na člověka a svět, zůstal vzdálen.
V díle se objevuje jen figura oděná do ahistorického roucha, neboť
tělesnost mu byla jen “hromádkou nespáleného popele”, jak jednou
poznamenal. V tělesném hledal jen to, co vyzařovalo překonání těles
nosti, co je “zrcadlem nekonečného” a tím tajemství tělesnosti a du
chovnosti člověka zároveň.
Důsledná jednopohledovost činí z Barlachových soch vlastně relief
vyvinutý k volné objemové soše, která však nikdy není tak docela od
svého pomyslného pozadí odpoutána. Jeho pozornost směřovala ke
gotice, ale nejen k ní, jak dokládá odezva etruského a etnického umění
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zejména v portrétních maskách. Dobový secesní názor a expresionis
mus přirozeně jeho výtvarný názor rovněž zasáhly a naopak — on je
rovněž spoluutvářel. Barlach psal divadelní hry, a smysl pro dramaticky
výmluvné gesto přenesl i na své sochy; především ruce a paže, v širším
smyslu i mimika tváře a pohyb těla to dokládají.
Pro své sochy zvolil Barlach tvar objemového a obrysového napětí
a kompozici expresívně vykloněných os; diagonála je kompozičním
prvkem prvořadé důležitosti. Byla pro něj směrem, kterým z vesmír
ného prostoru sestupuje na zem paprsek slunce osvěcující člověka po
znáním pravdy — a v protisměru, po diagonále vzhůru, mu jde zase
vstříc lidský pohled plný víry a důvěry v pravdu vesmírného zákona.
Diagonála ozřejmuje Barlachovo pojetí člověka: pro něj je člověk
bytostí mezi zemí a nebem: fyzickým bytím je se zemí spojen jako s pod
mínkou své pozemské existence, do ní je vkořeněn, země je mu Matkou,
z níž vzchází a do níž se nazpět noří jako nepatrný článek v nekonečných
hlubinách vesmírného času a prostoru. Matce zemi je protipólem duch/
otec, logos a světlo, jež této pozemské a nicotné existenci dává smysl.
Proto vzhlížejí Barlachovi vyznavači slunce a vykladači hvězd po dia
gonále vzhůru a přijímají osvícení pravdou se zářící tváří — nebo také
s úděsem. Proto také shlížejí Barlachovi lidé po diagonále dolů k zemi,
ke zdroji utrpení, k zemi, od níž se nemohou odpoutat jinak, než jen
duchovním vzepětím, pohledem vzhůru.
Barlachovo unavené srdce se zastavilo na podzim 1938, ale ještě téhož
roku došlo v New Yorku k první vzpomínkové výstavě a po válce k řadě
dalších v Německu a jiných evropských zemích. Jestliže v předváleč
ných desetiletích tkvěla aktuálnost Barlachova sochařského díla v dia
logu jeho humanistické myšlenky s kulturní a politickou reakcí a po
zději v nesmiřitelném konfliktu s ní, pak se v poválečných letech obra
cela hodnocení především k autonomní umělecké kvalitě a evropskému
kontextu jeho tvorby. Docenění zrcadlí zastoupení v nejvýznamnějších
soukromých a veřejných sbírkách světa a rozsáhlá uměnovědná litera
tura, jež se k jeho dílu váže.
V Cechách byl a je osud Barlachova díla smutnější; vyšlo několik
statí a studií v odborných časopisech, jeho vůbec první česká monogra
fie nemohla v padesátých letech vyjít proto, že se cenzuře zdálo jeho
dílo plné náboženských témat. V šedesátých letech se ediční zájem
zaměřil na vyplnění proluk českého umění a na avantgardu spjatou
především s francouzskou tradicí. Německé umění zase zůstalo, stejně
jako před válkou, dál nevšímané, neznámé a podceněné. Válka a socialistickorealistická orientace, v níž byl národní prvek tak zdůrazňován,
přispěly také k tomu, že české myšlení se jen obtížně zbavovalo jinde
dávno přežitých měřítek odvozených z národních kategorií. A v sedm
desátých letech nemohla monografie vyjít z “vlasteneckých” důvodů
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zase proto, že Československo bylo v srpnu 1968 obsazováno také vý
chodoněmeckými vojsky a že Barlach byl Němec. Jeho výstava v roce
1969 v síni Uměleckých řemesel na Národní třídě v Praze byla považová
na za nedopatření a zůstala kritikou a veřejností téměř opominuta.
Přitom není Ernst Barlach jako sochař a literát někým, kdo by neměl
— byť nepřímé — vztahy ku Praze. Barlach v Praze vystavoval, např.
v Domě umění na výstavě Deutsche und französische Grafik v roce
1924, nebo na výstavě Svazu německých grafiků v Československu
v roce 1933, na níž byli zastoupeni rovněž A. Kubin, O. Kokoschka, K.
Kollwitzová. Mezi Barlachovy přátele patřil pražský německý filozof
a estetik Emil Utitz, spolužák Franze Kafky a stejně jako on pochovaný
na pražském židovském hřbitově. Přátelství s Barlachem navázal Emil
Utitz, který se znal s Barlachovým galeristou Paulem Cassiererem a
o Barlachovi psal ještě před svým seznámením s ním, za svého působení
na univerzitě v Rostocku v roce 1919; stýkali se pak osobně, Güstrow,
kde měl Barlach atelier, je jen několik desítek kilometrů vzdálen. Vedli
spolu rozsáhlou korespondenci až do roku 1925, kdy byl E. Utitz povo
lán na univerzitu do Halle. Ernsta Barlacha poutalo rovněž těsné přá
telství s básníkem Theodorem Däublerem — mnohokrát jej nakreslil a
sochařsky portrétoval — a Däublerova sestra se stala první ženou malí
ře Willyho Nowaka, pražského Němce a člena Osmy, který se s ní sezná
mil v Mnichově za první světové války. I když český tisk v daleko menší
míře zaznamenával umělecké dění v Německu než např. ve Francii,
vědělo se o osobních a uměleckých vztazích s Německem hodně; bohu
žel to všechno se jen málo odrazilo v korespondenci a vzpomínkách a
zaniklo rychle v zapomnění, jemuž dopomáhaly spolkové orientace a
po válce snaha po rychlém a úplném vyhasnutí vzpomínky na česko-německou kulturní symbiózu v dosavadním vývoji. A je-li dnes připome
nuta např. Barlachova sochařská Podobizna herečky Tilly Durieuxové
(1912), je tím připomenuta někdejší přítomnost obou v umění Čech.
Jenže kdo dnes ještě vůbec ví, že Tilla Durieuxová (1880 Vídeň — 1971
Berlín) pocházející z hugenotské rodiny, která kdysi po vyhlášení nantského ediktu emigrovala do Rakouska, se původně jmenovala Ottilie
Godefroy a že její umělecké jméno je dívčím jménem její babičky, a že
dědeček, vídeňský dvorní rada se jmenoval Hrdlička? Tilla Durieuxová
svou hereckou dráhu nastoupila 1901 v Olomouci, angažmá ji zavedla
do Karlových Var, Mariánských Lázní a Prahy, hrála pod M. Reinhard
tem a E. Piscatorem, jejím partnerem byl Paul Wegener, i jeho Barlach
portrétoval, vynikla v Shakespearových, Ibsenových, Shawových, Tolstého a Gorkého hrách a také v celé řadě filmových rolí. Byla ženou
galeristy Paula Cassierera, do jehož okruhu patřil rovněž umělecký
historik Julius Meier-Graefe, mimořádně ovlivňující umělecké, kritické
a historické myšlení v Čechách, ale i Adolf Menzel, Lovis Corinth,
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Ernst Barlach: Tilia Durieuxová III, dřevo, 1912

Max Slevogt, Oskar Kokoschka, brněnský architekt Adolf Loos, archi
tekt Henri van de Velde, pražský malíř Emil Orlik a řada dalších. Z Ber
lína do Prahy pak vedla dramatická cesta T. Durieuxové s jejím druhým
manželem v noci 31. března 1933, den před vyhlášením židovského boj
kotu, kterou překotně nastoupili patnáct minut po večerním předsta
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vení. Od tohoto okamžiku žila Durieuxová život štvance; unikla pozdě
ji do Rakouska, pobývala v Itálii a Švýcarsku, válku prožila v Jugo
slávii, zapojena do odboje. T. Durieuxová to také byla, která v roce 1937
hrála s mimořádným úspěchem na scéně Německého divadla v Praze
postavu Matky ve stejnojmenné hře Karla Čapka, která rozněcovala
i její vlastní strach; tu noc po představení vyslechla v bytě šéfredaktora
Prager Zeitung zprávu o obsazení Vídně — zpět již nemohla a do Švý
carska se dostala jen oklikou přes Itálii.
Ernst Barlach vytvořil z podobizen Tilly Durieuxové portrétní řadu,
číslovanou v soupise jeho díla I až IV; časová následnost tohoto číslo
vání není přitom průkazná Vedle patinovaných byst byly podobizny
odlity také do porculánu a bronzu, jako bysty i jako hlavy. Portrétní
úkol byl prostředkován přáteli již v roce 1910, ale až o rok později
uzavřený Barlach, jen obtížně se lidem přibližující, svůj odmítavý postoj
změnil. K prvním portrétním sezením došlo v červenci a srpnu 1912
v letním sídle manželů Tilly Durieuxové a Paula Cassierera v holand
ském Noordwijku. Zda tehdy kromě kresebných studií již i modeloval,
zůstane asi už nezodpovězenou otázkou, doloženy jsou modelační
práce v berlínském bytě Cassiererových až po Barlachově návratu
z Noordwijku. Barlach na portrétních variantách pokračoval zpaměti
a podle skic ještě v güstrowském atelieru. Práci na podobiznách doklá
dá také řada dvanácti kresebných studií a náčrtů. Později, ve skicářích
z let 1921 a 1924, z doby, kdy byl opět jednou hostem Cassiererových
v Berlíně, se znovu objevují další portrétní kresby Tilly Durieuxové,
které však již k novým sochařským portrétům nevedly.
Výraznou tvář Tilly Durieuxové zachytila řada malířů, mezi nimi
pražský Emil Orlik ale i August Renoir, již nemohoucí pohybu a při
poutaný na vozíček, který její podobiznu maloval a dokončil v kritic
kých dnech července 1914; z Paříže odjeli tehdy Durieuxová a Cassierer
v poslední chvíli — 3. srpna propukla válka mezi Německem a Francií.
Také Oskar Kokoschka Tillu Durieuxovou maloval, jako zakázku
Cassiererovu v době, kdy byl galerista s herečkou již zasnouben; vedle
tohoto obrazu z roku 1910 ji Oskar Kokoschka zachytil i v roce 1921
ještě jednou v litografii.
Je až zvláštní, že tak rozmanité a tak těsné vztahy českého prostředí
s německým, aťuž v Čechách nebo za hranicemi, se v české uměnovědné
literatuře, korespondenci, vzpomínkách tak málo odzrcadlily; snad i to,
že osobnosti a děje byly přítomné, že na nich nelpěla aura dálek při
spělo — vedle národnostních přehrad a rozdílnosti uměleckých orien
tací a dalších faktorů, k tomuto zapomnění. Aťuž jsou důvody jakékoli,
sochařské, grafické a literární dílo Ernsta Barlacha zůstalo v Čechách
po dlouhá desetiletí nepovšimnuto; a zůstává nepovšimnuto i padesát
let od jeho smrti.
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Ernst Barlach: Muž v kládě, detail, dřevo 1918
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Z poezie Josefa Kostohryze
EUMENIDY

Čekanky. Vítr v sametu šedavé zelených žit. A cesty.
Úvozy prašných cest s rozcestím u kříže s lipami.
Chvíli, kdy k jehlanu kostelní věže vysoko nad mlhou.
Odvážnou dívku, která je s hovorným hrdinou sama
tam, kde už tolikrát stalo se první a poslední.
A všechny prolhané řeči, které jsme tak rádi vedli,
když se chýlilo k noci a bylo záhodno oklamat stíny.
Také tržiště hlučná s chytrými kupci, s tmavými kouty.
A všechny vody a chaluhy pod lodním kýlem.
A tebe, tebe celou, Ithako.
Ale už nikoli příběh, jen rozplývající se dým;
a ještě slyším ty modravé a lesklé červené tóny,
cítím chuť čerstvého mléka a vonného vína,
a hle! pahorky v šerém zrcadle mlhy, pomalé ticho.

Vzdalování!
Tam na tom svahu jsme trhali vřesy, znaveni, šťastní.
A kdy jen poprvé, milá, kdy jen prvně to bylo?
Co ty víš? Najednou opustit teplo tvých dlaní!
Na přídi budu mít figuru panny s volnými vlasy,
s ještěrkou zelenou a neklidnou na nahém rameni.
Až se přeženou i bělavé hřívy Poseidonových koní,
s kým budu hovořit potom v těch samotách širých?
Nevěř mi. Potom se usměju. Tolik jsem miloval!
Co bylo dříve, nashledanou nebo hned sbohem?
Rozcestí. V mlze a v dešti. To bylo tenkrát,
a víš, jak bylo to krásné! Ale teď vzpomenout:

Zas třeba na mnohých ostrovech zažehnu oheň,
na jiných vykopám hrob nebo jen přečkám noc,
v zamyšlení utrhnu plod nebo kvítek, jako dříve,
snad také dychtivě nastavím ucho, jestli píseň . . .
Jako dříve! ale už nikoli příběh, a jen vratký dým.
Ano. Budeš mít ve vlasech květinu křiklavé barvy,
jednorožec se zastaví, udiven, krajina se zavře,
vlny se zavřou.
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MARNOTRATNÝ SYN
Zítra už vrátím se k Tobě, ó Bože, můj Otče,
zítra už do chrámu půjdu a břemeno složím,
k nohám Ti položím všechno to málo a mnoho;
dozadu stoupnu si, na místo nehodných lidí,
vždyť jinam nesmím a jinde bych nemohl plakat,
udělám znamení kříže a na dlažbu kleknu,
tu tíži shodím už ze srdce nepokorného.

Jen ještě tuto noc zůstanu v samotách temných,
v oděvu černém se napijú vzpurného vína,
s démony budu se o troník poslední tahat,
zateskním zpátky a spočtu své kroky a cesty,
kudy jsem zbraně své ztrácel a klenoty marnil,
v bídný je proměnil plevel a v odešlý vítr:
Bože můj, Ty jsi byl při tom a mlčel jsi stále!

V zahradě pod okny ticho, jen pípnutí ptáka
a šelest listí, jež hovoří vanutím nočním,
tam v dálce v měsíční záři se rybníky lesknou,
kolem se hustou tmou zvedá ta výšina lesní
a výše, výše jen zamhlená prázdnota nebes,
končina strašlivá,
kterou jsem škvírou svých smutků
i v pádu závratném mřížemi vězení vídal:
hlasitě mlčela jako mé srdce, maminko.
Sbírka Eumenidy, edice PmD, Mnichov 1981

KDYŽ JSEM SE UŽ VZDAL

Šedý kouř, který nestoupá, ale také nemá v sobě podoby. Vzpomněljsem
si na jednu báseň, kde snad ještě bylo možné, abych se skryl. Tenkrát.
Na hliništi jsem našel kus drátu; byl tam dávno odhozen do věčnosti, zašlý
a se zelenavým náletem. Navlékl jsem na drát lví zub a zuby jiných dravců,
loterii náhod. Pološerem lesa a potom stínem na bělavých stěnách vápen
cové skály a strže jsem se přesunul až na mys, úzký a porostlý jen nízkou
rezatou trávou. Kolem a dáljen šeď moře a mlhy, odněkudjednou, dvakrát
a ještě potřetí vratké zakřičení ptáka. A zase jen kovové zvučení ticha,
ve kterém jsem sám.
Poučili mě, že hmota je neprostupná. A také mě učili rýsovat průniky
těles. A že čas plyne a všechno se vzdaluje, mění se a mizí. A také že co jed
nou se stalo, už se neodstane, ale je to a trvá. Modlím se tedy jen s velkým
strachem, a ať mě jakkoli přesvědčují, nevím. Přesunuji tak a jinak zuby
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dravců na mosazném drátu. Mám také odhodit ten růženec náhod do vln
nebo do trávy? Do věčnosti? Skoro se bojím, že se mi to všechno vrátí.
Nebo doufám? Kde je tu stráž? Schoulil jsem se. I tyto prostory načichly
dýmem ohnišť, které tu chvilku byly nebo budou. Kolik životů, kolik ne
známých srdcí se v této zmatené chvíli provine mým stínem — a co se s nimi
stane, když sejen pohnu? Nebesa jsou otevřena. A strašlivá lidská svoboda.
Jak bych mohl sám sebe soudit? Vzdal jsem se tedy, já hříšný. A řekljsem
posměšně: “Světe! Lásko, všechny tvé podoby! A tvoje kouzla!’’ A zhlu
boka jsem si vydechl, nikoli šťastný, ale úplný.
Sbírka Melancholie, edice PmD, Mnichov 1985
ZTRÁTY

Tu palčivou bolest, o níž jsi slýchal,
tu zakusíš nyní, a bude krátká,
tak krátká bude a malá jako vše lidské,
je to jen ztráta
Nebude nikdy dost dávno

Ani se nemusíš, nesmíš se loučit,
to přejde už samo a jako ve snu,
jako sen stane se sama, v jediné noci,
jen co ji poznáš

Kam půjdeš samotou novou
Tak velice krásnou chtěl bys ji stále,
jen zadržet křídla letících ptáků,
ty ptáky na nebi zdržet, nezvadnout růži,
neuzřít včera
To křídlo zamává znovu
Ale já vím a mám, nemohu neznát,
je z požáru mého i Kainova,

s Kainem prchám, a stopy, stopy mé cesty,
bylo tam krásně

Nesmyješ jedinou slzu
Snad na domov ještě, a kde je domov,
co jiného bylo, to věru není,
anebo bude jen vratké jako vše lidské,
a přece lidské
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To je tvůj bláhový osud
A jako zloděj
poneseš ranec svůj temnotou noční,
chiméry stesku a ostatní písně
Jediné oko by nezůstalo suché,
kámen by plakal
Ale nikdo, nikdo to neví
Ani ta beznosá neví
Nebude nikdy dost daleko, dávno
A kde je víc hříchu než v srdci
Nesmažeš stopu a nesmyješ slzu,
ten tam je osud

Jen nehnuté slitovné oko,
dříve než vidí,
dřív než se stalo
To křídlo zamává znovu
Nad tebou tráva, strom, oblaka přejdou
A bylo tam krásně

Z BÁSNĚ “MOHYLY”
. . . Chtějí mě umlčet, zničit a zavřít,
zastřelit, sekyrou utít mi hlavu,
provazem usmrtit, jedem a plynem;
to všechno provedli, znovu a znovu,
chtěli mé tělo a chtěli mou duši,
koupit mě chtěli a zastrašit, zmarnit,
na ženě, na dětech pomstít se krutě,
knihy mé spálit a rozmetat popel,
zhanobit jméno a zhanobit kosti;
to všechno provedli, znovu a znovu,
ty Huse, krajane, směl jsi být aspoň
mučedník, naplno povědět jim to;
moderní kejklíř si nepřeje tohle:
buď se mnou nemluví a zastřelí rovnou,
jako psa odpráskne, protože nechci,
anebo dokáže hroznější ještě,
nutí a přinutí povědět “pravdu”,
“přiznat se”, zříci se, pokání činit,
věřte mi, umí to mistrovsky dobře.
Ach, jak se do krve za něho stydím!
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To všechno provedli, znovu a znovu,
blázinec, kriminál byly mé hrady;
nevědí, hloupí, že hrad můj je jinde,
že já jsem nezmar a stohlavá hydra,
Próteus tisíce proměn a podob,
že ohněm, který jsem nebesům ukradl,
sežehnu nestvůrně paláce jejich
a zas budu svítit jak překrásná hvězda;
tělo že nemám — a duše má, duše?
ty Honzo, chyť si ji do temné cely!
Duch vane, kam chce.
A vám je to marné. . .

Ze sbírky Jednorožec mizí, kterou v roce 1969 vydalo nakl. Čs. spisovatel
v Praze nákladem 800 výtisků.

Donquijotská melancholie
Bedřich Fučík († l984)

Tato dosud nepublikovaná studie Bedřicha Fučíka (1900-1984) vznikla
v roce 1982 jako příspěvek do rukopisného sborníku věnovaného Josefu
Kostohryzovi k jeho pětasedmdesátinám, kterých se dožil 25. prosince
1982; sborník byl sestaven z Fučíkovy iniciativy.
Pražský Kritický sborník ji připomněl u příležitosti básníkovy smrti
(Josef Kostohryz zemřel 24. května 1987) ve svém sedmém ročníku, od
kud jsme text převzali.

Kdybychom shrnuli “sebrané veršované i prozaické spisy” Josefa
Kostohryze jako žeň z padesáti let básnické práce, vyšel by nám svazek
o cca 250 stránkách, to jest přesně polovina toho, nač stačil Vrchlické
mu jeden jediný rok. Pro koho a co se tedy rozhodnout, když rozsah díla
není žádným hodnotovým měřítkem a kdyžzáleží jen a jen na specifické
váze životního jádra a koncentraci vidění, zkušenosti a poznání v ně

91

zakletého; když jeden básník potřebuje tolik a tolik slov a veršů, po
jejichž třeba i marně popsaných stupních se pachtí posbírat bohatství
života, jak je spatřil a prožil, zatímco druhý se vláčivou kontemplací
probírá dny, týdny ba i měsíce, aby jejich obsah zachytil jediným ver
šem?
Ten druhý příklad je, zdá se, případem Josefa Kostohryze, jehož
prvotina Prameny ústí, báseň o pouhých několika stránkách, pracovala
v podzemí nejméně čtyři léta, než v roce 1934 vyšla na světlo denní.
Pořád s ní totiž autor nebyl spokojen, ještě dva roky před vydáním
nebyla “hotová”, a když se konečně objevila na veřejném fóru, stalo
se tak přesto takřka v ústraní — nebyla pořád ještě “dokonalá”, jako
nebývá v očích autorů konečných slovem ani jediná báseň, kdyžtě
vlastně nikdy nevyjadřuje všechno a tak, jak to viděla básnická touha,
vždycky selhávající, a je třeba začínat znova, odjinud a třeba i na jiném
tématu zdolávat sisyfovský sráz.
Vnější podobou se první opus Kostohryzův vyznačoval nejdelším
veršem, jaký podle našeho skromného vědění se v české slovesnosti vy
skytl — jakoby v závodu s dvou-třířádkovým veršem Claudelových ód
a dramatických poém, o kterých mladý český autor tehdy ani mnoho
nevěděl, právě tak jako o Whitmanových civilizačních hymnech. Ne
pochybně však dobře znal verš Březinův, který mu zase snad připadal
málo obsažný a příliš zpěvný na to, jak se chtěl vyjádřit sám. Nicméně
ani zde Kostohryzův verš nebyl v prvé řadě případem vzorů a jejich
nápodoby; přes nápodobné souvislosti vnější byla patrně důsažnější
spřízněnost niterná, která se hodlala zmocnit na dosah blízké vidiny
světa po svém, na vlastní riziko a případnou prohru za cenu, že aspoň
částečně vysloví podstatu života, žhavenou tou a ne jinou imaginací.
Byl jednak dalek Whitmanova panteistického vidění světa, jednak a
především byl na hony vzdálen obdivu k moci civilizačních úspěchů,
promítajících se do vypjatě individualistického okouzlení nad rozlo
hami a bohatcvím americké země, a vstupoval spíš a ochotněji do bás
nických stop Otokara Březiny a jeho hymnické lyriky. Na této půdě
však odmítl “mystiku”, která u Březiny rozpouštěla věci do symbolistních podobenství a evolucionistických kosmických harmonií, a o to
těsněji, “venkovštěji” se přitiskl k zemi a její hlíně, především však,
jak se ukáže později, k člověku vázanému k ní svým údělem a zápasy,
antinomiemi a proměnami, k jeho sepětí s hmotou a k duchovnímu i fy
zickému smyslu života a jeho vyústění — jak všechno úhrnem říká
lakonicky sevřené oxymóron titulu: Prameny ústí, rozvinutého pak
do sto dvaceti dithyrambických veršů:

ó zemi tisíckrát pozdravená chorálem horoucí síly mužství a ženství
jež ve věčném rozporu v zřídlu svém vykoupavše svého života žízeň i peň

92

v příslibu novém vrací se v prameny ústí z listoví srdce popel z popele Fénix
ó zemi tisíckrát pozdravená chorálem krvavých křídel pluhu a ornice. . .
ó zemi navěky pozdravená tvořivým chorálem hmoty a zákona
krev srdcem jen žije srdcem jen krví zpívá svou věčnosti žízeň . . .

Prameny ústí neměly ve své době takřka žádnou odezvu, ani kritic
kou, ani čtenářskou, z dvojí příčiny: jednak vyšly v takřka neznámé edi
ci ve dvou stech bibliofilských exemplářích, jednak hlavní proud li
teratury šel tehdy jinými cestami, pořád ještě okouzlen vyčerpaným už
poetismem i proletárskou poezií, současně tlačenými do pozadí sur
realismem pánovitě usurpujícím pro sebe “směrový” monopol. Pro obě
tyto okolnosti nestaly se Prameny ústí ani jedním z hlasů ještě “neofi
ciálních”, daných jmény Závada, Halas, Zahradníček, Holan. Byla to
snad i příčina toho, že se Kostohryz — aspoň navenek — na celých deset
let odmlčel? Teprve v posledním roce války se přihlásil pětidílným
Rekviem, rozsahem znova tak úsporným — jen o polovinu větším než
Prameny. Rekviem se pak stalo jedním číslem sbírky Ať zkamení (1946),
knížky o desíti básních “z let 1935-1943”.
Už zde bylo patrno, že její autor zůstane básníkem “uniuslibri” typu
Kytice nebo Slezských písní, sbírek, jejichž jednotlivá čísla vznikala
rovněž v rozmezí několika let. Těchto deset básní lze si jen těžko před
stavit bez základů položených v Pramenech ústí, kde byl vytvořen
Kostohryzův vnější i vnitřní obrys světa-života. Jen v jeho prostoru,
dimenzích a struktuře může zaznít vroucí Rekviem za milovanou babič
ku, která ho přiměla zkrušeně, ale statečně stanout po prvé tváří v tvář
smrti: “odkud to ticho, ten nenadálý klid a náhlý velký mír? / v úzkosti
slyším pláč rány smrtelné změněný v něhu lyr . . . ”
I Rekviem má svůj daktylotrochejský rytmus, kterého autor užil
v Pramenech, jen o něco uvolněnější, vláčnější, protože v něm už není
to hromadění metafory na metaforu stůj co stůj; verš si vymáhá svobod
nější intonaci, navíc postupuje pravidelnými slokami rozdělenými do
pěti zpěvů a opatřenými dokonce rýmy, v kterých si Kostohryz nebude
nikdy libovat, spoléhaje na jiné prostředky; tentokrát se rýmy zdají
organicky nutné, prozrazují něco z tklivosti atmosféry, do níž je báseň
ponořena.
Sbírka Ať zkamení má zcela jiné ladění než Prameny, třebaže celko
vým životním záběrem je předpokládá, její tematické okruhy jsou ještě
hmatatelnější. Tam země, zde člověk; země dobrá, lidé nehodní její
laskavosti a pohostinnosti, lidé hříšní. Ale především lidé trpící skrze
vlastní nedokonalost a časnost.
Vstupní “Píseň jitřní ranní modlitba” tvoří most mezi knížkou první
a druhou: “kde v hloubi věků spalo toto jitro, než svoji píseň krev vydalo
líbeznou, / a z hrsti země prozpěvuje krásně, že sloupy nebes základy
v něm naleznou . .
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Jediný pokyn vlil v noc světlo denní, v pustině temnot vzbudil volání,
jež tíhu věků v mukách vyslovuje, znovu se pod ní v propast naklání,
v úzkost vzlykem počíná svá slova a neuměle písní dychtivou
křišťálnou říši mateřského srdce, svou pravlast vzývá, teskní v záři Tvou...

Zde je přímé spojení jak s Březinovou velebásní Modlitbou ranní,
tak uži s hymny Zahradníčkovými. Je to opětovné zaklínání země “oce
lí chvály”, k níž se ale už přimyká i horoucí díkůvzdání.
Ale tím všechny chvály a díky končí. Aspoň dočasně. Přihlásí-li se
později znova ke slovu, budou znít už zcela jinak.
Hned další báseň Kain zaznívá notou u Kostohryze doposud nezná
mou, nářkem a hořkostí. Kain, předobraz všech smrtelníků zrazujících
všechno božské i lidské svými nepravostmi, je kajícný hříšník, pláče
“rouhavý vzdor”, ale zároveň prosí o pomoc a slitování: “milostípla
menů oděj bídu a nahotu mou . . .! — A končí:
Pane světla a tmy, slyš ústa rozpolcená v chválu a v hořký pláč,
nakloň se k srdci a pomoz, nezhrdej pro mrak bídy,
v němž země zchvácena kvílí k laskavosti otcovské,
očisť milostí dech, jímž k tobě volám zajat v smrtelný stín.

Jiným typem hříšníka je Don Juan, bytost z kořenů vyvrácená, temný
svůdce a falešný mstitel, jehož Kostohryz vidí nikoli v renesančním
kostýmu, nýbrž v tragice padlého pokryteckého anděla dnešní doby.
Proti Kainovi — monologizované sebeobžalobě sahající až k flagelantskému patosu — zní objektivní Juan popisně a skoro rétorsky. Zato
v Nářku a mohutných Troskách nachází Kostohryz pravdivý výraz
kajícnosti a lítosti nad křehkostí člověka působení na zemi, nad ztra
cenými stopami ráje, rozmetaného v trosky, z nichž palčivě šlehá žízeň
po vidinách štěstí a nevinnosti zahlédnutých v dětství a prostých vin
a tmy. A nářky končí ve věčném ptaní:

co život lidský? dávno a zítra snad, dech dávné krásy jen,
a hvězda bludná, jež v nich se rozpadne jak ze sna sten,
jen změna změnu stíhá a konec všeho — zem.
V tomto dvojhlase se budou nadále napořád protínat roviny důvěry
s mnohem mocnějšími, mrskačsky urputnými polohami obžalob a pro
testů, pokání a stesků v nepřetržitých dramatických antitezích, pod
nimiž se verš prolamuje ve stálém tvůrčím zápase na pouti od země k ne
besům a obráceně. — Ano, zní to jako Březinovo zvichřené vzývání
v Koloběhu srdcí; verše mladého adepta mají podobný rytmický roz
mach, podobný slovník a stejně vznícenou metaforiku (“šílenství prá
ce”, “hlas hlubin”, “koloběh lásky”, “požár míz”), v níž se autor někdy

94

dá vést představivostí svého mistra; jsou téhož jádra i podobné struk
tury. Přes shody a podobnosti mají však jiné zacílení a jiné vyznání —
jsou spíš hranaté než melodické, spíš zadrhlé než plynulé. To, zdá se,
je dáno rozdílností rodovou. Kostohryz zná hmotu země i z druhé stra
ny: duchovně se ji učil znát u Březiny, fyzicky však je jeho nepopiratel
ným vlastnictvím, dobytým zkušeností smyslů; zná nejen drsný povrch
kamene, trávy a dřeva, ale i jejich teplé nitro, zná vůni hlíny, ale i její
tíhu, ví, co je rozmach a svist kosy a co znamená zaskřípění rádla. Jeho
bolesti citové leží v důvěrném sousedství s utrpením tělesné práce, stejně
jako břímě únavy odpovídá slasti dobra vykonané práce. Březina má
o všech těchto jevech zcela přesné povědomí, ale jeho zkušenost je rázu
ideově abstraktního, promítnutého do rozmáchlých gest; Kostohryz
cítí konkrétněji, za každým náporem a proměnou lze cítit životní praxi,
která věci i lidi přibližuje, ohmatávajíc je jako entitu nikoli jen poj
mově zástupnou. To je patrno i z výrazového materiálu. Oba, Březina
i Kostohryz, jsou pěvci Země, Březina doslova celým dílem, Kostohryz
hlavně Prameny, které svou atmosférou se budou hlásit později už jen
zamlčeným echem. Rozdíl mezi mistrem a pozorným žákem je velmi
jemný, přesto však podstatný. První zpívá hymny o slávě země (“Chvíle
slávy jsem měl”), druhý, jehož dithyrambická poéma je jednou z nej
výraznějších našich písní o zemi, zpívá na chválu “kolébky a hrobu”,
přičemž řeckému výrazu třeba zde rozumět v jeho původním významu,
kdy dithyramb, než přešel do tragedie, byl verš ke chvále bohů a vesmí
ru. I u Kostohryze se přechází od pramenů k ústí a odtud zpět ve věč
ných návratech, které tlumočí verš tvrdě konstruovaný, umyšleně
rozmáchlý, pídící se nabrat v sebe co nejvíc soustředěného dění a stup
ňovat výchozí představu a myšlenku, která ale nejednou uvízne v ho
lých pojmech. Jinde zase převládne verš přetěžkaný pouhou expresív
ností; někdy praská napětím, jindy se láme v jakési umíněnosti zmoci
stůj co stůj beztvarou hmotu. Ve šťastných příležitostech — a těch je
naštěstí mnohem víc — tam, kde žár životního zdroje a básnivé obrazi
vosti šlehne naplno, to jest v nejlepších číslech sbírky Ať zkamení, tam
trýzeň, jitřivost a mučivý pocit bytí přechází paradoxně přímo a beze
zbytku ve slast tvůrčího naplnění v rovnovážnosti výrazu a myšlenky.
Například:
Jak v noci ve snách v té chvíli poslední krajina prvotní,
v hlubině tajné jala mne krásy tvé podoba původní,
tam v hoře zelené jak v tanci kráčíš lehce,
úsměvem oděna, jenž marnou touhu nechce,
jen jemná vráska, ach, stopa jediná minulých časů všech,
a závoj slzy zastře mi obraz tvůj a zmizíš jako vzdech,
tam k lesu tajemnému a dál, než smí můj dech.
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Ernst Barlach: Vznášející se anděl smrti (Güstrowský památník, detail)
bronz, 1927

Zde, kde se zase připomíná jiný milovaný vzor, Josef Palivec, se už
nemyslí na zemi, nýbrž na toho, kdo na ní žil, zemřel a propadl do
“prchlého času”, který teskně vyznívá v refrénovitých verších s konco
vými mužskými jednoslabičnými rýmy.
Kostohryz je maximalista, ba ještě víc, je absolutista. Nic zvláštního
u básníka, stejně jako u jiných umělců, kteří neustávají snít o světě
naprosto čistém, naprosto spravedlivém, naprosto čestném, to jest
bohulibém. Jeden od druhého se liší jen typem. Kostohryz je typu se
vším všudy donquijotského, do jehož mrazivé rigoróznosti španělské je
přimíšena značná dávka zatvrzelého sebemrskačství českého. Draho
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cenné “ústí” se totiž neustále mocně připomíná, a básník jeho závaz
nosti bere na sebe, “odhodlán” vnutit ji veškerému životu. Vyčítá si
však přitom, že je “příliš na zemi ba v zemi”, a tak jen těžce se zvedá nad
ni, nemaje jiné pomoci než “křídla mlčení”, v němž sbírá síly. Jeho od
hodlání nese s sebou značnou příměs, ba —jak se jinde říká verbis ex
pressis — “potřebu umíněnosti a neústupnosti”, která ho brzdí, aniž
si to snad uvědomuje či připouští. Na druhé straně ho s prospěchem
vyřazuje z houfu jistým druhem pýchy, jež je v podstatě jen přísností
lásky, lásky zaměřené ne k vlastnímu já; a k sráznému snu o tom, jaký
by život měl být, měla-li být tato láska uspokojena. I vydává se do boje
s protivenstvím všeho druhu, sám, naprosto sám, ani přízemního, až
příliš pozemského Sancho Panzu, to jest protějšek své přísné touhy,
nemá. Zato ale svět mu napořád odpovídá stejně, jako odpovídal už
před čtyřmi sty lety Quijotovi: čest dnes váží ještě méně než tehdy,
spravedlnost se dá koupit za méně než zlámaný groš a láska je jen pro
smích. Hrdina dobrodružných výprav za absolutnem neslevuje nic ze
svého nejosobnějšího prahnutí, trvá na něm; a ač se nevzdává, vrací
se nakonec hrdě do svého netečného okolí s tím výsledkem, že jeho desiludovaná přísnost roztává do palčivého smutku, který už není z tohoto
světa, ale který přesto bude v různých obměnách provázet jeho samotu
do samot nových a se stálou ozvěnou touhy: Vykupitelská “potřeba”
však zůstává — jako u Quijota — jako příklad a příkaz pro všechny
lidské věky věků . . . větrné mlýny pořád trčí na obzorech.
A to je veliké ethos Kostrohryzova básnického vzkazu dnešku i dnům
příštím, jeho jádro, tiché, netezovité, skryté jen v narážkách a záblescích
pod slovy a v přeludech . . .
Ale na druhé straně kolem těch přeludů taky fičí čas, tím víc, čím dále
se vzdalují do minulosti. O to žádoucnější. A nejdrahocenější se zdají ty,
které jsou nejdál, blíž k ráji, samy už střípek věčnosti — dětský a mladý
věk, uprostřed domova a rodičovského krbu a stavení a polí. A čas,
zloděj, se nikdy nedává na cestu v protisměru a všechny vjemy, city,
myšlenky a sny Kainů a Quijotů do něho propadlé odnáší s sebou.
Přesto — jako zázrakem — trvají, ač už ve věčnosti, proměněny v “čas
duše a lásky”, žijí skrze vzpomínku anebo skrze vzpomínku na vzpo
mínku: ať zkamení! Nechť zkamení a “prodlí” křídla bílých letících
oblaků, ať dávná růže neuvadne a voní ještě dnes. Hle, jaké nádherné
svavivo, z něhož se spolutvoří přítomná chvíle, už vzápětí se proměňuje
v přelud, na jehož křehkosti spočívá těžká klenba “teď ”. Nechť trvá
tráva, strom a oblaka, všechno propadlé do času a všechno v něm živé:
“bylo tam krásně”.
Takto se zrodil Kostohryzův palčivý stesk, takto se proměnil jeho
vnější i vnitřní vesmír ve dvou dalších sbírkách: Jednorožec mizí (1969)
a Přísný obraz (1970), které patří k sobě stejnou duchovní atmosférou
a stejným okruhem motivickým . . .
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K snadnějšímu pochopení této přeměny je zde takřka nutné při
pomenout, že mezidobí třiadvaceti let (1946-1969) bylo u autora Pra
menů vyplněno třinácti roky věznění, včetně dvou let s provazem na
krku. Kostohryz je prožil s donquijotskou vznešenou netečností k vlast
nímu utrpení, hrdě a pyšně v tom smyslu, že je přijal jako vyznamená
ní, ne-li vyvolení; jako přináležitost svého osudu. Obraz a zkušenost
těch třinácti dlouhých, předlouhých jar a lét, jesení a zim, strávených
ve tmě tolika a tolika samotek, i následných roků v nových temnotách
a strázních “na svobodě”, se zrcadlí ve verších Jednorožce a Obrazu
s reliéfností, jejíž děsivost je mimoděk, nechtěně, vyhrocována účastnou
slitovností nad zmatkem světa ve prospěch tajemného zduchovnění a
smírného jasu, obestírajícího veškeré bytí. To tiché světlo nezastírá nic
z mučivého stesku nad zmarněným kusem drahocenného života, stesku,
který začíná být dominantním znakem této části jeho básnické výpově
di. Jen zčásti ta nostalgie platí osobně ztraceným dnům, i když je v těch
to polohách nejpronikavější, nejostřejší. Mnohem více sebepopěračského úsilí a smutku padne na překonání zla mimoosobního. Kosto
hryz své někdejší flagelanství přetváří a povyšuje v sebeobětovnou účast
na hříšnosti obecné, popírající a odmítající veškeré dobro nabízené
člověku od stvoření světa a nedbající veškeré dobrotivosti země, a spo
juje v tomto osudovém průsečíku rozhodnutí své ztráty (nikoli viny
kriminální, které nebylo) se ztrátami a prohrami bloudícího veškeren
stva aktem spoluvykupitelským. Netrpí jen bolestí vlastní nedostateč
nosti, nýbrž a ještě víc povšechnou záporností celého lidstva, vrhnuvší
ho se na svůj blahobyt a na rabování darů země a odmítajícího tajem
nou výzvu spásy, skutečné svobody a blaha.
Této vykupitelské úloze vlastní osobnosti zůstane zřejmě Kostohryz
věrný už navždycky. Je jeho nejaktivnějším vítězstvím nad sebou sa
mým. Ale ještě více nad padlým světem, v němž všichni trpíme, vědoměnevědomě, bohatí jako chudí, hříšníci jako nevinní — je jedním z nich,
a tento je jeho triumfální oblouk, vztyčenýjen a jen “umíněně”, v dobré
víře totiž, z heroického mravního vypětí, to jest ze samé duše této poezie
jako služba a oběť. Oběťzačasté vzdorná a pyšná, ale plnohodnotná ve
své krajní nesobeckosti. Už v době, kdy psal Rekviem, ochutnal Kosto
hryz hořkosladkou stránku života, ochutnal ji skrze smrt, jejíž věrnost
už nikdy nevymizela z jeho myšlení a cítění. Naopak, její tvář, ač zřídka
odhalována a oslovována, prohlédala skrze děje, osudy, chvíle vzácné
a všední, slova i gesta. Nyní se do veršů vedral onen zloděj, čas, proradný
průvodce života, bez něhož se neobejdeš, dokonce i radost a “vzlyknutí
smíchu” jsou jím zamořeny, a ozývá se taky zde, když se předtím hlásil
máchovskými intonacemi, stále neodbytněji. Všechna přítomnost je jím
zahlcena, mnohdy by nebyla: je obrácená k jeho plnosti z pradávných
dnů. Bylo — nebylo? “Snad na domov ještě, a kde je domov, / co jiného
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bylo, to věru není.” — A proti tomu: ‘‘Jak je mi líto, že nikomu nikdy,
/ nikdy nepovím krásu, jež není, / a přece jako dech světla a útek /pou
pata ovila rosou a zítřky, /skřivanem ranním se vznášela výše, / vmilost
ném oku se příslibem chvěla. ” — A jindy: ‘‘jen ještě dechnutí nevyslovené
/ bloudí a teskní ztichlou krajinou, / nadarmo.” Všude, kam se básník
podívá kolem sebe, zeje prázdno, paradoxní prázdno, a všude se cítí
cizí, protože obklopen nepřátelskými Cizinci, v samotách, o nichž
neměl nikdy potuchy, a přece ne osamocen, neb

je blízko už období dešťů,
potopa. Ale já nebudu bláznivý Noe.
S vámi tu na zemi chodím a s vámi to dělám,
všechny ty viny jsem spolkl a smlčel, a mám je:
mlčky se dívám, když kámen už o pomstu volá!
S katovým holomkem mluvím a ruku mu podám,
s těmi, kdo kydali mrtvoly z plynových pecí,
navečer u ohně sedám a hovořím prázdně —
když k ohni přízraky jdou, my zavřeme oči.
Prohnaná chátro! Jak nechtít vám odplatit stejným!

Jeden z nás, bere odpovědnost za všechny hříchy na sebe, a o to je
mrazivěji sám. Nastává den soudu.
Kdysi snad bylo to proroctví opilých Sibyl,
dnes už se stalo, a běda nám, už je to tady.
Kdo by mě potěšil v takové bezedné noci?
Snaží se nevidět-neslyšet, ale řeka zapomnění, která ho dělí od těch
hrůz, je “líná”, nečinná, a chimérám za ní nelze věřit. Je sám se svým
vlastním životem, a je ještě osamělejší pro apokalyptické příští světa —

Zapomeň! Snadno se řekne; vždyť býval jsem při tom.
Mlčel jsem. Mlčíte také. A stádo se žene,
mlčky se dívám, jak se z něho kouří — a páchne.
Potopou. Ale já nebudu bláznivý Noe.
Nemohu. S vámi jsem viny své spolkl, a mám je,
mlčky se dívám, když kámen už o pomstu volá.
Budeme spolu. A spolu si spočteme slzy,
věčnost nám nestačí na to. Vždyť byli jsme spolu.
Tak je mi úzko.
Jen ve chvílích nejúplnějšího osobního osamocení a ticha nachází
přehořkou útěchu, která se podobá výkřiku zoufání: Je ‘‘smrtelné všech
no? A proč tedy bylo to krásné, /proč tedy bolelo tolik?” Ale jenom podo
bá; hrdina dávno už “padl”, ale pořád je “pyšný”, to jest jistý svým od
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hodláním, pořád věří svému rytířsky výsostnému vyznání a poselství
lidem . . .
V Jednorožci a Přísném obrazu je několik básní, které pokládám za
rovnocenné nejvýznamnějším kusům poezie vysloveným českou řečí.
Myslím přitom na Dozpěv k návratu, Neuhne nikdo a Mohyly, což jsou
básně velkého mravního náboje i poetického rozmachu, tvarově
ukázněné a svrchované, výrazem čisté a novátorské. Od nich nejsou
daleko verše intimnější, vroucí, tklivé svou senzibilitou a jemností,
Ztráty, Stará milenka, Popel, Dvě struny s pomněnkou a teskně lesk
noucí rodinný Podzimní den u kamene; z Přísného obrazu, v němž jsou
básně vylehčenější, ač pro autorův výsledný obraz nikterak doplňkové:
Zamlčet všechno, Veliká samota, Nemilosrdně, Jen příhoda, Wahlver
wandschaften, Zlostná slova, Ještě si troufat aj.
Formálně v obou knížkách vládne dřívější daktylotrochej, jednak
v širokých verších minulého období, jednak — a to zvláště v Přísném
obrazu — v krátkých až prostých rytmech, například v úvodním čísle:
A jako tatínek kdysi,
o ruku opřeš si hlavu:
teď už jsi podoben jemu,
i vzdáleným, neznámým mrtvým.
Říkávali ti
tenkrát za tichých večerů doma,
že potom, na konci cesty.

Podobné zestručnělé verše neztrácejí nic z obsáhlosti výpovědi,
někdy se dokonce zdají hutnější, písňově vyhrocené a soustředěné; ani
stopy po počátečních násilnických výrazových křečích, každé slovo
působí uměřeně, vědomé si svého obsahu a váhy, a říká víc svou nos
talgickou měkkostí než překrvená metaforika. Je dnes jako kdysi nato
lik svůj, že ho poznáš na první dotek, což je v současné blátivosti poezie
jak po stránce obsahové, tak tvárně formální případ vzácné pravosti
a ryzosti lidsky-básnické i umělecké. Čas, uplynulý v dlouhých pauzách
mimoedičních, je čas ustavičný, pracující takříkajíc dnem i nocí, není
retardující, zmarněný, nýbrž krystalicky vyzrálý po způsobu drahoka
mů a prastarých vín; čas vrstvený s tím výsledkem, že verš přes svou
pastóznost je vzdušný, světelný, v podslovním kontextu zádumčivé
zabarvený. A úsporný; začasté pracuje pouhým náznakem a nápovědí,
jak je příkladně vidět na posledním verši naposled citované básně,
v němž zámlka a nedopovědění vyplňuje velké prostory našeho citové
ho a myšlenkového kosmu, a integrujíc a rozehrávajíc je nutí nás do
podílnické spolupráce. — Někdejší jazykové tvrdosti se proměňují v no
vátorská krátká spojení (“nepovím krásu”, “a nevíš kvítek, jenž za
branou barvami šeptá”, “napříč se zeptala napůl a zálud tam přibyl”
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anebo: “on poví ticho a hrůzu"). Metodické obohacení českého verše
i jazykové experimenty jsou zřejmé.
S konečnou podobou Kostohryzova uměleckého úsilí se setkáváme
v posledních dvou rukopisných sbírkách, Melancholii a Eumenidách.
Melancholie — podle našeho cítění je to množné číslo gramaticky
ne patrné — shrnuje několik próz, v básnické praxi Kostohryzově oje
dinělých. Svou vnitřní temperaturou nevybočují Melancholie z celkové
linie autorovy ani námětově, ani laděním. Vyznáním lásky k životu a
k člověku, který je pozitivně a záporně obnažován, laskán a soužen,
zapřísaháním věrnosti rodnému kraji, vsi a otcovskému domu, lítostí
nad plynoucím časem a závěrečnými díky Bohu za štěstí žít. Co překva
pí v některých číslech Melancholií, je až naturalistická bezohlednost
v traktování zpustošených chudáků (Dlouhý den minulosti), plná sli
tovného jemného pochopení. Většina jednostránkových až třístránko
vých próz však je utkána ze stejné látky jako protějšky veršové, které
se vzpírají oklikám, běžným v próze — z látky snu, upomínání, stesku
a nářku nad krtkem času pustošivě podrývajícím jakýkoli náznak lidské
nesmrtelnosti na zemi. Prózy jsou mnohem lakoničtější, ale neméně
složité, obohacené dějem, který umožňuje například takovýto pohyb a
posun: “Země zadržela svůj dech, ten splihlý Kainův dým.” Anebo do
děje vzpomínky takto autor zakleje čas: devadesátiletá babička: “stále
ještě čekávala na silnici na listonoše, kdy ode mne přinese dopis. Asi tam
ještě stojí, i když dávno padla v hroudu”. A k tomu básnické naučení
navíc: “Já to vím — však také čekám na lásku.” Či jiný děj v čase: “A je
nom jeho stín — stín? — mě navštěvuje, když mlčím k mlčení. Dávno už
jsem si zvykl sedat nad propastí.” Anebo zaklínání zvuku: “Odnikud
dusot kopyt.” A konečně zase ten minulý čas v přítomnosti: “Ačkoli
byl (děda) uprostřed kostelního zpěvu a procesí se stále jen loudalo, viděl
jsem jeho postavu na modravém popelu oblohy, ostrou, tmavou siluetu,
fatu morganu, která tam strnula.”
Báseň v próze jako báseň ve verších nejde vyprávět ze sta příčin. Jed
nou pro její neviditelný, ale skutečný děj skrytý za slovy a ve slovech
a zvucích a barvách, obrazech a příměrech — a z desítek dalších důvo
dů, podruhé proto, že nezachytíš její citový a představový timbre, ba
ani v myšlence, protože taje v básni celá teprve skrze ta vyjmenovaná
imponderabilia a odlesky a zámlky. Naše citace zde mají aspoň naznačit
něco z toho lesku a záře básnické ideje opřené o veškerou minulost
a přítomnost a probíjející se k příštím dnům, které ji dotvoří. .. Všem
básním Melancholií může stát v čele jako motto věta z prózy Zjevení:
“A oni (padlí vojáčci), kteří se kdysi propadli tam nikam, kráčejí svou
strnulou prázdnotou nikam. Nad nimi je hluché, co ztratili. A jejich tváře
jsou živé a mají stesk, bolest a všechnu neuvěřitelnou nádheru naděje.”
Ta tři slova stojí jako pozadí za celým životem a celým dílem přes všech
ny tesknoty a nade všemi melancholiemi.
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Ale Melancholie jsou jen částí konečného účtování, další díl je ob
sažen ve veršových, rovněž rukopisných, Eumenidách a několika post
scriptech z konce let sedmdesátých, v závěrečných zatím zastaveních
nad blažeností dětství v chránivém náručí rodičů, babičky, rodného ob
zoru ("odkud jsem odešel a prchám vteřinu za vteřinou”; — ‘‘sbohem
— ale ty lípy pokvetou znovu”) a přírodních darů; nad zastaveními lásky;
nad líbeznými dvěma lety strávenými v Itálii s latinskými přáteli a jejich
malou Aňutou i nad nekonečnými dobrodužstvími prožitými s autory
slovesného umění počínajíc Horácem, Vergilem, Ovidiem, přes Danta,
Chéniera, Rimbauda a Marcela k Puškinovi, až ke gurmánskému výbě
ru jmen domácích. Koho zdůraznit, toho opominout? — “Všechno
bylo jen krása!” To všechno jsou zastavení nad uprchlými chvilkami,
známými a už zase neznámými, nad závratěmi milostné něhy: ‘‘Ještě
i dechnutí, slovo a dotek, / kterým i pouhý dým, i vítr darovat můžeš /
a v drahokam změnit” . . . zrovna tehdy, kdy je “krásné neodcházet”,
nechť pod sebepozornějším dohledem všech možných Sudiček míjíš
Medúzy a Múzy. Nemohou mezi nimi chybět ani Eumenidy.
Tyto božky pocházely z podivného plemene a měly speciální genezi
ne nepodobnou Darwinovu člověku vyvinuvšímu se z opice. Jejich pra
babičky či tety se jmenovaly Erinye nebo také Zlostnice, Psice, Štěkny
či Fúrie, Megery aj. a už podle té spousty přívlastků lze soudit, jak
byly oblíbeny, protože jejich božským řemeslem bylo štvát a pronásle
dovat všemi myslitelnými tresty lidi padlé, hříšné, provinivší se proti
božským zákonům, vrahy a zločince jakéhokoli druhu — zkrátka
všechny antické kriminálníky, a to od počátku provinění až do smrti,
ba i za ní. Byly neúprosné, neslitovné jako slepá spravedlnost sama.
A provozovaly svou mstící práci tak řeznicky, že se obyčejní řadoví
pozemšťané báli vyslovit i jejich jméno, tak jako ve středověku se lidé
chránili vyslovit slovo ďábel, aby ho nepodráždili a nesvedli jeho po
zornost; nebo jak se dnes leckde vyhýbají občané přímému označení a
říkají: “to oni”, “to strana” a podobně. Jméno Eumenidy, to jest “Us
mířené božky” byl tedy pouhopouhý eufemismus, jakési chránivé a
obranné captatio benevolentiae.
Tak rozumíme slovu Eumenidy i u Kostohryze. Ne že by se jméno
Erynií bál vyslovit. Nechce je vyslovit, nechce s ním nic mít, nechce se
ani Erinyím bránit nebo se jim omlouvat: nevyšlo vuje je z pýchy a z opo
vržení tak hlubokého, že je — až najeden nevinný případ — nepřenese
přes rty, nepotřebuje jich, protože jeho osud — jak už jsme dovodili
nebo aspoň naznačili — je jeho osudem a jeho viny, které nejsou ze zá
koníku ministerstva spravedlnosti a policie, jsou jeho viny, známé jen
jemu a jeho Bohu. A to říká od Jednorožce až do posledního verše v na
prostém čistém vědomí své pravdy a pravdivosti.
Nicméně . . .
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Z pětasedmdesáti let života však nejde vytrhnout jen tak celých třicet
roků prožitých v temnu a ponížení, zahodit a zašlápnout do písku; ani
tam nezmizí beze stopy. Dokonce podle poetiky Kostohryzovy, vyvo
zené právě z takových situací a zdůrazněně opakované a variované, lze
usoudit, že všechno, co už bylo, není; a ačkoli už není, znovu jest. I ta
chmurná léta tu jsou a lze jim paradoxně, ve vyšší logice, blahořečit,
že byla; že se stala kusem drahocenného, ničím nezastupitelného života,
který je víc než jakékoli nebytí. A zapomenout je, na to nestačí ani silná
popěrací, ani nejopravdovější dobrá vůle, to je fenomén mimo ni a nad
ni, a vyplynou na povrch vědomí, nepozorovaně a proti jakémukoli
chtění, jako olej na hladinu vody. Tak i zde.
Odkud by se vzaly v Jednorožci a Přísném obrazu takovéto verše:
“a na stůl pracovní, kde spřádám hrozby své”? — Nebo v básni Mohyly,
kde Marie Antoinetta jde na popraviště: “A potom . . . / Spadla klec.
Sprostá a posměšná slova, / kterájsem později z českých úst slyšel, / když
mě tam vedli. ”
Komu platí tyto výzvy? Eumenidám jistě ne . . .
Přímým pokračováním těchto tónů, uniklých z přetlaků vědomí
i podvědomí v sousedství nenadálých a zdánlivě nevinných vazeb a pro
pastných mlčení, uniknou v Eumenidách verše: “Končina strašlivá,
kterou jsem škvírou svých smutků / i v pádu závratném mřížemi vězení
vídal: hlasitě mlčela, jako mé srdce, maminko.” To tiché oslovení, dovo
lávající se účasti zemřelé matky, zní jako srdcervoucí dětské volání o
pomoc ve chvíli nouze — u tvrdého však, hrdého muže, ba starce jako
třeskuté šlehnutí bolesti a bezradnosti.
Takto bychom si mohli probírat verš za veršem a nepřestalo by se
vkrádat do povědomí slovo “paměti”. Ano, ať myslíme na Prameny
ústí, na Rekviem nebo na další sbírky, pořád nás napadá, že jsou to
básnické záznamy o sedmdesáti letech života, zahlédnutých a znovu a
ostřeji prožívaných skrze tesknotu nad tím, že se ta léta už nikdy nevrá
tí, stejně jako jejich úsměvy, jejich žaly, dnes obestřené atmosférou
křičícího ticha a balzamujícího dechu vzpomínky. Z těch zlomků vět,
polovět i širokých period by se dal sestavit celý životopis, podrobný
a takřka nevyčerpatelný soupis dějů, příhod, setkání, srážek, zdarů a
proher, který by ovšem, byť sebedelší, nebyl s to bližnímu, blízkému
ani cizímu, sdělit ani zlomek toho, co je v nich ztajeno. Teprve rozezvu
čeny do slov, rytmů, rýmů a melodie, která pracuje za slovy a na svůj
vrub také mimo ně, teprve ve vryvné monotónnosti (ejhle, kam až zasa
huje melancholie!) sordinových daktylotrochejů, dnes už svrchovaně,
ba virtuózně strukturovaných a přesně upotřebitelných — teprve až
zprůzračněny lomivými paprsky světla, stínů a polostínů, neseny du
chem, oživovány duší a okysličovány krví srdce — teprve pak vezmou
na sebe svou pravou tvář fyzickou a duchovní. A jenom podle ní ji plně
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poznáváme povýšenou do nového, vyššího života, vytvořeného z látky
snů a stálych “tekoucích závratí’’.
Jenom tak pochopíme hloubku svárů a výsledného usmíření mezi
Eumenidami a Erinyemi. Zapírané Erinye řádí dál proti vůli básníka,
který svou pozici ve světě hořce srovnává s “černým, prašivým náme
lem”. Proč by jinak v básni “Ale jak smutný!” zničehonic vybuchly
verše pohrdající dobovými zoufalci:

Ale já nechci si zoufat, a nedám!
Ale já raději zemřu a zahynu divokou smrtí,
než bych vám písmeno pustil a odpustil slzu.
Po celé věky jsem čekal, když tudy jezdili jezdci
a rány morové s nimi! Když plakaly děti
a hořely vesnice, města! Když z paláců velkých
plnou hubou jste hlásali zítřejší blažené časy
a bratra mi pověsit dali! . . .
Erinye ovládají svět čím dál mocněji a básník proti nim nemá jiné
zbraně než svou píseň a modlitbu. Eumenidy, božky míru, sídlí pouze
v jeho srdci jako vrcholná nejvyšší touha jeho bytosti: Co možno žádat
od básníka víc?
Zde — zatím — doklopýtal Don Quijote do svého východiska za stej
né situace jako ve století patnáctém. A ovšem se stejně nezlomeným
duchem, a srdcem pořád vzdorně žhavým: “Jsem zde a zůstanu tady.
Jako mé srdce / v mém těle hnízdí a nechce a nemůže jinam.” A tomu
“nedohlednému” vášnivému srdci, tvrdému a něžnému zároveň, děku
jeme za osamělou píseň, za svědectví a zjasnění duchovně mravních a ci
tových obzorů českého života v tomto neblahém čase, opakujíce po ní:

Zítra už vrátím se k Tobě, ó Bože, můj Otče,
zítra už do chrámu půjdu a břemeno složím,
dozadu stoupnu si, na místo nehodných lidí,
vždyť jinam nesmím a jinde bych nemohl plakat,
udělám znamení kříže a na dlažbu kleknu,
tu tíži shodím už se srdce nepokorného.

(Josef Kostohryz, básník a překladatel, byl v roce 1951 zatčen a odsouzen
na doživotí; v roce 1968 byl rehabilitován a pracoval nějaký čas v Národo
pisném ústavu v Brně, poté se živil jako překladatel; jeho básně z posled
ních desetiletí zůstaly v Československu netištěny. Vyšly pak v Mnichově
ve sbírkách “Eumenidy” a “Melancholie” v letech 1981 a 1985}
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Ernst Barlach: Shledání Tomáše s Kristem, dřevo, 1926
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Modlitba za nepřátele
Otokar Březina (1868-1929)

Tvou mocí náš růměnec přelil se do tváří nepřátel našich,
když tváře nám zsinaly bázní,
a světla ve zracích nepřátel učinils jasná jak hvězdy soumrakem naším.
Z mlčení našeho se pozdvihly radostné výkřiky jejich
a vzdech našich hrobových květů z poupat svých dýchali líbeznou vůní.
Ale náš přízrak plížil se do jejich snění, v řetěz jejich tančících písní
se zapjal,
a nejtišší samoty naše byly místem, kde jsme se potkávali.
Těžký stín tajemství tvého od věků leží mezi dušemi jejich a námi.
Mystické světlo, jež rozsvítils zrakům, jinak se zlomilo do jejich niter
a léto, v němž jejich úroda zrála, našimi nivami táhlo jak požáry stepní.
Z hlasu jejich šumí nám větry, jež staletí nesly nám bouři,
žal pláče zapomenutého a zoufalé mlčení na zříceninách.
Úsměv jejich je pln nebezpečenství a vzpomínek na neznámá
vítězství mrtvých
a teskno na čele jejich je stínem záhadných smrtí před staletími.
V myšlenkách našich a jejich zápasí němé víření hlasů ze hlubin duší,
echa myšlenek otců, odkazy smutků a viny vychladlých krví:
těžký stín tajemství tvého leží mezi dušemi jejich a námi.

Všudypřítomný! Úsměve nezměněný staletími!
Objetí rozpjaté nekonečností! Zpívající tepote tisíců srdcí!
Plameni sršící ze zraků rozkoší zhasínajících!
Ty, jehož láska padá jako hořící síra v zahrady pozemské lásky!
Modlíme se modlitbu za nepřátele, kteříjdou proti nám v soumracích žití,
za ty, kteří jdou mimo nás, neznámí pro dálku země a smrti,
a za ty, kteří čekají v budoucích jitrech na jitra našeho rodu!

Těžký stín tajemství tvého leží mezi dušemi jejich a námi.
Vítězství naše jsou cestami k tobě a v přemožení našem vítězství
neviditelná.
Svištění mečů šelestí nárazem klasů tajemných zrání. Rány mají
echa svá v dálce.
V broušené oceli naší a nepřátel našich odrážíš jedno slunce všech jiter
a semeni z rukou krvácejících dáváš vykvésti liliemi.
Nesčetné plameny od věků stravují tmu. I slunce a tajemná žízeň
všech světů,
ale vždy znova se valí z kosmických výší. A přece bude naposled světlo.
A bolestné výkřiky naše zvoniti budou jednou jak včely,
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když blíží se k úlům se sladkostí medu, jejž sebraly na nivách věků.
Tvoji tajemnou výpravu bojujeme.
Vůdce setnin jsi určil a výši jich dal jsi přehlédnout tisíciletí,
paprsky pohledu jejich se nezlomily v přechodu z prostředí do prostředí
a šepot rozkazů jejich jsi proměnil v bouři ohlasem hlubin.
Dals sílu útoku našemu, když krajiny světla duněly našimi kroky,
a sílu rameni nepřátel, když jsme osnovali vítězství denní při
pochodních nočních! —
Dni naše vstávají v mlhách jak podzimní slunce a teskno a teskno a teskno!
Umdlení naše na nivy nepřátel zašívá růže! A naše cesta vede až
k hranicím času!
Ó Věčný!
Bolest všech vítězství kouří se k tobě azurem staletí příštích jak
prosebná oběť
a spětí všech rukou, svlažené slzami, volá po mystickém odpuštění!
Učiň rány naše sladké a nezmenšující počet živých, ale zvětšující!
A v tichu bolesti své ať slyšíme šuměti v duši mystické prameny světla,
neboť bolest a světlo jsou formami jediné vibrace tajemství tvého!
V poledne zápasu našeho ať zvoní nám éterné polibky duší,
smířených smrtí,
a tváře rozpálené odvěkou vinou ať ochladí rosa nového stínu,
v němž i my duše svých nepřátel proniknem jednou v lítosti lásky,
kterou jsme zapřeli s pláčem, a v růžovém dešti polibků mrtvých,
kterým jsi přikázal zvadnouti na rtech zápasícího!

Modlitba za nepřátele
(k 60. výročí básníkovy smrti 25. 3. 1929)

Miroslav Červenka, Praha

památce Bedřicha Fučíka

1.
Báseň Modlitba za nepřátele, později zařazená do třetí Březinovy
sbírky Větry od pólů, vznikla asi dva měsíce před svým časopiseckým
otiskem ve Vesně z listopadu 1896. Bylo to v roce vrcholných tvořivých
sil básníkových. Hned po vydání Svítání na západě (v květnu), jehož
úspěch — byť jen v úzkém kruhu české literární inteligence — definitiv
ně upevnil Březinovu vůdčí pozici mezi moderními básníky, ověřil si
znovu síly v širokodechých kompozicích Královna nadějí a Polední
zrání. Na obnovený, inspirativní kontakt se svou dřívější už korespondentkou a duchovní přítelkyní Annou Pammrovou odpověděl listy,
které patří k vrcholům české epistolografie a které lze pokládat za
předzvěst blížící se Březinovy esejistiky.
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S rozmachem tvořivosti zesílila vnitřní jistota Březinova spiritualismu. Na čas to zase jednou vypadalo tak, že bolestné a kruté stránky
bytí bude možno vyložit v širším, ospravedlňujícím rámci, tentokrát
jako nezbytná stadia všeobecného zrání, řízeného Vyšší Ekonomií a
směřujícího k harmonickému kosmu. Tak pojal básník, přehlížeje četné
motivy tomu odporující, i smysl svého Svítání na západě v dopisu no
vému příteli Sigismundu Bouškovi z června uvedeného roku (viz Čer
venka 1979).
Kontakt s benediktinem Bouškou,
*
a především v jeho osobě i s Ka
tolickou Modernou a jejím měsíčníkem Nový život svědčí o tom, že
Březinův Spiritualismus více než v jiných obdobích se tentokrát obrátil
ke zdrojům křesťanské víry. “I to, co píšete o zbožnosti,” stojí v listě
Bouškovi z 20. 7. 1896, “podpisuji svou touhou: chci býti zbožným.
Poezie, která věří v transcendentní smysl života, snad ani jinou býti
nemůže. Všechny nejvyšší myšlenky člověka jsou modlitbami.” Není
těžké postřehnout, že spolu s přiblížením korespondentově víře se tu
dává najevo i distance; jejím nástrojem se stalo převedení pojmů, jež
pro Boušku byly zcela jednoznačné, k významu zřetelně volnějšímu a
abstraktnějšímu. Březina tak nejednou postupoval i ve svých básních.
V dopisech ostatně vždy znovu a s úzkostlivou přesností vysvětloval,
že k přijetí ortodoxní věrouky má daleko. Neznamená to, že křesťanství
mu bylo pouhým zdrojem symbolů: k jeho aktům a významově boha
tým situacím vytvářel Březina volné, básnicky mýtizované paralely,
které svým obsahem, byť svobodně pozměňovaným, podstatně do
tvářely a diferencovaly básníkovu ideovou koncepci.
Určitě se nelze představit, že tato báseň by mohla povstat bez evange
lického poselství lásky — speciálně bez Kázání na hoře:
. . Milujte
nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávi
dícím vás, a modlete se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví, Abyste
byli synové Otce svého, kterýž jest v nebesích; nebo slunci svému velí
vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespraved
* Sigismund Bouška (1867-1942), benediktin, řadový kněz. Básník, překladatel,

literární a výtvarný kritik. Byl jedním ze zakladatelů a předních členů Kato
lické moderny a významným spolupracovníkem jejího časopisu Nový život
a jiných katolických uměleckých časopisů. Přispěl k moderní orientaci naší
katolické literatury. Patřil k iniciátorům literárního vývoje v létech devadesá
tých, byl přítelem Šaldovým, Zeyerovým, Bílkovým, R. Svobodové aj. Jeho
mnohaleté přátelství s O. Březinou (od r. 1896) je doloženo bohatou korespon
dencí, z níž vysvítá, že právě on zprostředkoval Březinovi některé rozhodující
podněty ze současných románských literatur (Maeternick, Helio) a byl pro něho
i zdrojem informací o českém uměleckém životě v druhé půli let devadesátých.
Jen zlomek Bouškova díla je publikován knižně, většina v časopisech, mnoho
prací, zejména překladů, zůstalo dodnes v rukopisech.
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livé.” (Mat. 5, 44-5) — a bez tradice, která se z něho odvíjí. Zároveň
se Březina snaží hlouběji proniknout k motivaci příkazu lásky k ne
přátelům, i tam, kde evangelistovo tlumočení v druhém z citovaných
versetů zůstává tajemné. Oproti procesu zabstraktnění náboženských
kategorií, které jsme pozorovali v citátu z dopisu, usiluje Březina
v básni naopak o větší výslovnost: sám fakt nepřátelství se mu stává
předmětem reflexe, zatím co Matoušův text z něho vychází jako z ně
čeho daného.

2
Pozornost vyžaduje Březinova představa “modlitby”, a spolu s tím
žánrová charakteristika básně. O. Králík (1948, 181) poznamenává, že
pro Březinu je “modlitbou ... v létě 1896 všechno možné”, a hořejší
citát z dopisu Bouškovi to zřetelně dokládá. (Teprve po četbě E. Helia,
s nímž Březinu seznámil Bouška a o němž se básník Bouškovi 28. 2. 97
nadšeně vyslovuje, stává se Březinovi modlitba — řečeno s Králíkem —
“instrumentem duchovního zápasu”; v téže době je v dopisu Pammrové
citován Hellův Člověk: “La priěre est á la fois le cri de la dětresse et
ľhymne de la gloire. Par elle, Dieu nous introduit dans le mystěre du
gouvernement, et 1’instant ou il nous introduit dans ses conseils est
ľinstant ou’il nous précipite la face contre terre. La priěre est le styl
humain par excellence.”) Modlitba za nepřátele bývá bez problémů
přiřazována k ostatním dvěma textům, které autor výslovně označil
v titulu za modlitby (Saudek 1933-34), ale zdá se, že poměry jsou tu
značně složitější. Zatím co Ranní modlitba [Modlitba večerníjsou transpozicemi daného žánru duchovní lyriky do tvaru symbolistické básně
a zejména obsahují série proseb k Nejvyššímu, pro modlitbu nanejvýš
příznačné, naše báseň, byť také s modlitbou v titulu, se prosbou stává
v posledních řádcích; celý ostatek básně je prostě rozhovor s Nejvyšším,
jakým je třeba Kde jsem už slyšel...?, který si naprosto neklade nárok
být spojován s modlitbou.
Pojmenování obsažená v titulech literárních děl lze rozdělit do dvou
skupin. V první skupině jsou pojmenováni poukazující k tématu díla
(např. Smrt Ivana Iljiče, Doupata hadů), v druhé metajazykové cha
rakteristiky díla samého, zejména jeho žánru (Rukopis nalezený v láhvi,
Ranní modlitba). Pojmenování obou druhů se ovšem často v jediném ti
tulu mísí (Román o věrném přátelství Amise a Amila), ale to spolu se
spoustou dalších záležitostí můžeme ponechat stranou. Je zřejmé, že do
množiny autocharakteristik díla mohou patřit jen pojmenování jistého
druhu, totiž právě metajazyková, zejména pak názvy slovesných žánrů
(ať už dílem takto uvedeného žánru příslušný text skutečně “jest”, nebo
k němu pouze odkazuje, travestuje ho apod.); množina pojmenování
témat naopak není omezena ničím. Z toho ovšem vyplývá, že pojmeno
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vání charakterizující dílo jsou potenciálně dvojznačná: i tyto charakte
ristiky, třeba právě slovesné žánry, mohou přece být tématem umělecké
výpovědi: názvy jako Sonet o sonetu to ukazují zcela názorně.
Titul Modlitby za nepřátele využívá právě této dvojznačnosti. Jeho
formulace navozuje dojem, že v následujícím textu se lyrický subjekt
bude modlit za nepřátele, ale k ničemu takovému nedochází. Nesetká
váme se tu s jakoukoli obdobou prototypu takové modlitby, s oním
“Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí” (Luk. 23, 34). Místo toho
je tu úvaha a bolestná konfese na téma, jímž je sám fakt nepřátelství;
o jeho příčinách a nezbytnosti, o jeho úkolu; o jeho tíži a nesnesitelnosti;
o pohnutkách, jež vyvolávají touhu překonat stav nepřátelství a také
modlitbu za nepřátele — daleko spíše za zrušení stavu nepřátelství —
vyslovit. A právě této věci, nikoli blaha nepřátel samých, se týkají i pros
by, jimiž se ve svém závěru báseň přece jen na okamžik přibližuje mod
litbě.

3
Žánrová charakteristika neznamená pro Březinu ani pro jiné skuteč
né tvůrce statickou kategorii, do které se báseň — řídíc se předem da
nými normami žánru — prostě začlení. Žánrová charakteristika je na
opak jedna ze složek básně, zpřítomněná v ní pouze dílčími a názna
kovými fragmenty aplikace těchto norem a vnášející sem na tomto zá
kladě silnější nebo slabší připomínku významového ovzduší, tradic,
literárních a mimoliterárních užití daného žánru. Proto může být tako
vých žánrových aluzí v jednom textu i více. To platí také o Modlitbě
za nepřátele.
Jak bylo ukázáno (Červenka 1963), hlavní varianta Březinova vol
ného verše svým daktylským spádem, rozsahem řádku a jeho převažují
cím rytmickým zakončením (klauzulí) typu xxx xx připomíná klasický
hexametr. F. X. Šalda (1898, str. 97) nám dokládá, že volný verš uvede
ných vlastností byl v době svého vzniku skutečně vnímán na tomto
pozadí. Žánrová a sémantická kvalita, sdělovaná tímto monumentál
ním útvarem, je narážka na antický epos, na svět kosmogononií a herojských mýtů, místo kontaktů mezi lidmi a bohy. To zajisté odpovídalo
záměru symbolistické poezie s jejími univerzalistickými nároky, s jejím
úsilím o mýtus moderní doby. Tato stabilní narážka — uvedené přízna
ky hexametru jsou přítomny u Březiny v podstatě v celé rozloze jeho
verslibrismu — proniká ovšem v jednotlivých textech s různou intenzi
tou, v závislosti zvláště na tématice a obraznosti, s nimiž se dostává
do styku. Modlitba za nepřátele, mýtus kolektivního zápasu s naznače
nými ději a panorámaty válečných pochodů a střetnutí, otvírá mýtické
aluzi veršové formy možnosti mimořádného uplatnění.
Sémantickou obdobou tohoto odkazu k eposu, založeného na rytmic-
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kém tvaru, je v rovině lexika a metaforiky príznačná militární termi
nologie. Fakt nepřátelství zobrazil Březina přímočaře jako střetnutí
vojsk, a to s intenzitou schopnou svodu, jak se to stalo např. E. Saudkovi v citované studii: svrchovaně ho tam znepokojila představa, že básní
kovým partnerem je v tomto případě válečný bůh požadující svůj tribut
vražd a ničení. Jde ovšem o metafory duchového zápasu. Vedle suges
tívnosti vnáší však tento obrazný materiál do Březinova světa poprvé
silně akcentovaný význam masové kolektivity (starší Vladaři snů a do
značné míry i protagonisté Bratrství věřících jsou příslušníky vybra
ného a nečetného společenství zasvěcených), a dokonce i ukázněného
vřazení mluvčího do jednoho z šiků na gigantickém bojišti lidství. Po
hled na pozdější velké kolektivistické hymny ve sbírkách Stavitelé chrá
mu a Ruce, na celkově otřesně se zvyšující význam plurálu v druhé
polovině Březinova díla svědčí, jak závažný to byl posun. S hodnocením
Modlitby za nepřátele jako jistého předělu se v této studii ještě setkáme.
Tento počínající kolektivismus není v rozporu s tím, že v Modlitbě nej
vlastnějším dějištěm nepřátelských střetnutí jsou “nejtišší samoty”
(v. 7): příslušnost k šiku má duchovní charakter, bojovníci jsou posta
veni vedle sebe nebo proti sobě podle svých postojů k tajemství bytí
— postojů, které se zaujímají a probojovávají v samotě. “Nejtišší samo
ty” znamenají jednak soustředění k podstatnému,jednak vyčlenění zá
pasu z praktických cílů a žádostí.
K obecné charakteristice slovníku a metaforiky básně připojme už
nyní poznatek, že ve vyostřeném kontrastu k mečům, oceli, ranám, vý
pravám a setninám batalistických pasáží stojí na jiných místech pasto
rální symbolika včely, úlů a medu, růží, rosy, deště polibků. Znamená
ovšem dosaženou harmonii a smíření, ale to v Modlitbě teprve začínalo
být promítáno do iluzivní evolucionistické perspektivy zdokonalujícího
se kosmu; jejím náznakům (“A přece bude naposled světlo”) konkuruje
v závěru básně — a tedy kompozičně upřednostněna — asociace smí
ření se smrtí, která stále ještě v duchu Svítání na západě jediná může
přinést překonání nepřátelství a bolesti, vědomím nepřátelství v subjek
tu vyvolávané.
4
Modlitbu za nepřátele rozčlenil sám autor na pět celků; první čtyři
z nich se kryjí s odstavci (mezera za 20. veršem ve starších vydáních
vznikla omylem a Hýsek i editoři Národní knihovny ji ruší), předěl mezi
čtvrtým a pátým je vyznačen pomlkou.
První tematický celek (= odstavec) předvádí nepřátelství jako jakousi
komplementaritu, v souladu se vzorcem “co jednomu k dobrému,
druhému k zlému”.
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nepřátelé
růměnec
světla
radostné výkřiky
líbezná vůně poupat

my
zsinalé tváře
soumrak
mlčení
vzdech hrobových květů

Nelze přitom mluvit o symetrii: nepřátelům přísluší vše dobré, živoucí,
radostné, “naše” jsou příznaky uvadání, hořkosti a smrti. Jako by
výsledky střetnutí mezi nepřátelskými stranami byly rozhodnuty už
předem. Zdá se, že běží o vítězství na půdě hmotné skutečnosti, a že
nám, poráženým v pozemském žití, naskýtá se jakási protihra ve sféře
samot a snění: “Ale náš přízrak plížil se do jejich snění” atd. Na rozdíl
od Králíka (str. 146), s nímž se náš výklad úvodních veršů až dotud
vcelku shodoval, nemůžeme však situaci pokládat za vyrovnanou.
“Fantom svým skrytým vítězstvím v duších nepřátel zjednává spraved
livou rovnováhu za pokoření v reálném životě,” shrnuje Králík, ale je
těžké označit za vítězství to, co je spíš jakýmsi drobným vyčítavým
kazem na převaze nepřátel, mementem absolutna ve snech pánů po
zemského a hmotného. Buď jak buď, “my” jsme v tísnivé situaci těch,
kdo podléhají na tomto světě. V Ranní modlitbě, kde se motiv přátel
ství k nepřátelům objevil poprvé, je to naopak — alespoň se o to prosí
— lyrický subjekt, kdo má být s to proměnit útočnou výzvu oponentů
v kladnou složku svého vlastního tvoření:

Dej, ať v hněvivých pohledech nepřátel dovedu uctíti
záření tajemství tvého
a chvílím, které proti mně vyšlou, ať řeknu s úsměvem:
Dělníci moji
Nedlouho před Modlitbou, někdy v létě 1896 ukončil Březina hym
nus Polední zrání; významnou pasáž v něm tvoří obrazy, syntakticky
organizované podle obdobného vzorce “k dobrému — k zlému”:

Blesk, který zabíjí znamenaného, šťastnému ukáže cesty a dálky,
úpal, v němž vadne nemocné kvítí, na zlaté dráty zesílí
pšeničná stébla,
oslepí žaly uvyklé šeru, však zraky mocných připraví na
svítání blesků.
Hudba nočních tvých vichrů a moří, jež slabého v úzkostech
probouzí do tmy,
v žhavý sen silných padá jak chladivá rosa
stříbrným ohlasem svítání jitřních.
Takto, jako triumf, si představuje lyrický subjekt Větrů odpólů vítězství
na poli ducha. Není pochyb, že tentokrát k vítězící straně počítá i sama
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sebe. Je to strana silných, kteří vystaveni tvrdým nárokům Věčného
ještě zesílí. V ovzduší sebejistého spiritualismu se pozemská bojiště
odpisují: Spal touhy mých jiter a nocí a popel jejich obraťsvým vichrem
proti mé tváři. Není pochyb, že do individualistický formulovaného
protikladu silných a slabých se otiskla četba Nietzschova Zarathustry.
Postačilo, aby na vahách pozemského a spirituálního byla větší tíže
než dosud přiznána pozemskému, a situace dostala podobu, jakou jsme
poznali v Modlitbě za nepřátele. Ale kromě okamžitých výchylek musí
me vidět i posuny, jejichž důsledky v Březinově díle jsou trvalé. Modlit
ba stojí na předělu, po němž lyrický subjekt Březinových básní už ne
snadno ztrácel ze zřetele osud poražených a ponížených; nad nádherou
snu o nadčlověku získávalo převahu poselství lásky. Březina sám tušil
tuto zkušenost jako přelom, když nedlouho po ukončení Modlitby
napsal své přítelkyni: “... blížím se k místům, kde začínám trpěti bolesti
všech, a mému umění otvírají se dálky, o nichž jsem nevěděl...” Ostat
ně to není něco zcela nového, také na samém počátku Březinova díla
stojí autostylizace poníženého, srv. třeba úvodní báseň Tajemných
dálek.

5
Druhá část básně přenáší konflikt mezi stranou pozemských (“ne
přáteli”) a stranou spirituální (“my”) do roviny metafyzického sporu,
a tím oba šiky jaksi zrovnoprávňuje. “Mystické světlo, jež rozsvítils
zrakům, jinak se zlomilo do jejich niter”, tj. obě strany přijaly zvěst
o tajemství Nejvyššího, a interpretovaly ji protikladně. Takto viděnému
nepříteli napíše Březina v soudobém textu pro Pammrovou přímo
zpovědní list: “. . . nenávidím negaci nadpřirozených vlivů, jak ji dnes
hlásá radikální křídlo našeho vědeckého a ‘realistického monismu’.
Nemluvím ani o etické zhoubě, která kráčí ... za vítězstvími materia
listických teorií. . . . Těžké stíny nevyléčitelného pesimismu házejí na
mladé rozlety k výším.” Pokud slovní responze mezi texty mohou po
tvrzovat jejich obsahové sepětí, metafora “těžké stíny” se stala sou
částí refrénu Modlitby za nepřátele a v této úloze stojí v čele i v zá
věru právě probíraného odstavce.
Jak vidět, druhá část je jakýmsi vysvětlením, motivací stavu, který
byl předtím prezentován především ve svých důsledcích; vyvstává názo
rový obsah sporu. Podobnou funkci tu má pasáž, smíme-li tak říci,
historických kořenů nepřátelství. Do hry vstupují staletí, jako snad
vždy, když se ohlásí motiv tajemné viny. Duchové rody, spjaté předá
vaným postojem k metafyzickým tajemstvím těsněji než dědictvím krve,
po věky vedou týž zápas. Jako jsme se nahoře mohli odvolat k Polední
mu zrání, nabízejí se i zde četné paralely ve starších Březinových bás
ních; nejzřetelnější v Mýtu duše, ukončeném asi tři čtvrtě roku před
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Modlitbou. I když časový odstup je větší, nemůžeme na rozdíl od před
chozího případu v souvislosti s probíraným místem hovořit o význam
nější modifikaci. Kolektivní subjekt Modlitby, rozeznávaje v sobě dě
dice odvěkého nepřátelství, prociťuje odkaz minulosti stejně tíživě
a únavně jako mluvčí v Mýtu duše; ten ovšem mohl ještě s nadějí připsat
do závěru své básně sen o nadčlověku, který je již v době Modlitby mi
nulostí. Historizace sporu, zjištění jeho odvěkosti jen prohlubuje vě
domí, jak hluboce zasahuje, jak svízelná je cesta k smíru. Těžko mluvit
i o evoluci, kde v různých stadiích se opakuje vždy totéž — a Březinovy
naděje, v tom je synem svého století, stojí a padají s evoluční ideou.
Opakování refrénu na konci odstavce sugeruje těžkomyslné utkvění
v situaci, která je zdrojem utrpení: báseň jako by se dostala do úzkých:
bez rady, jak pokračovati, opětuje mluvčí hořké konstatování roztržky.

6
Z takového utkvění je možno se vymknout jen paradoxním zvratem,
a lyrický subjekt se tomu nejen podřizuje, ale také básník prostřednic
tvím volby stylistických prostředků tuto zákonitost niterného procesu
zviditelňuje. Na začátku třetího odstavce se ostře proměňuje tematika,
slovník a především intonace, která kontrastuje jak svou exklamativností, tak tím, že proti dlouhým, vždy jednotvárně dvouveršovým a
splývavým souvětím předchozího odstavce (refrén nepočítám) stojí tu
nyní krátké úseky, nejen navzájem, ale i každý uvnitř ostře rozčleněný
na intonačně osamostatnělé celky. Délka těchto exklamací postupně
narůstá (1-3-3-4-5-8 slovních celků) a jejich význam se komplikuje.
Paroxysmus výkřiků se vrací k poloze rozhovoru s Nejvyšším, který ani
zde není modlitbou, ale reflexí o modlitbě. V kontrastu k lidskému
světu roztříštěnému partikularismem nepřátelství a vklíněnému do
dějin akcentuje významová stránka apostrof neměnnost a všeobsáhlost
Březinova Všudypřítomného. Tyto atributy umožňují, aby v poslední
apostrofě “Ty, jehož láska padá jak hořící síra v zahrady pozemské
lásky!” bylo naznačeno, že právě vůle Nejvyššího je zdrojem znepřátele
ní mezi pozemskými duchovními rody. (Pro Králíkovu intimně erotic
kou interpretaci citovaného verše — “příkaz askeze pro vyvoleného”
apod. — nesvědčí nic v kontextu básně, takto pojatý motiv by byl do
básně bez jakékoli zřetelné souvislosti vlepen jako do koláže; “ pozemská
láska” se vrací v závěru Modlitby jako zapřená láska k nepřátelům.)
Přesto motiv modlitby za nepřátele, který je v druhé části odstavce
exponován poprvé, působí opět paradoxně: vše, co dosud bylo o nepřá
telství řečeno, směřovalo přece k nesmiřitelnosti.
7
Tak jako druhá část básně vysvětlovala, motivovala stav, o němž
se jako o daném faktu mluvilo v první části, jsou zdánlivé paradoxy
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třetího odstavce rozvedeny a racionalizovány v klíčové pasáži následu
jící. Opakovaný refrén znovu zpřítomňuje chmurné ovzduší druhého
odstavce, ale je jen východiskem dalšího lyrického dění, které mu dodá
nový významový odstín. “Tajemství tvé” se stává — a tento zvrat
umožnily právě předchozí apostrofy se svým akcentováním všeobsáhlosti — namísto předělu mostem mezi znepřátelenými tábory. Výrok
o vítězstvích, jež jsou obsažena v porážkách, zní ještě paradoxně, ale
brzy se vše racionalizuje. Materiál zkušenosti se přitom nemění, dochází
“pouze” k hierarchickému přeskupení: na místě teze “tajemství Nejvyššího si lidské rody vykládají protikladnými, navzájem nepřátelskými
způsoby” se objevuje myšlenka “nepřátelské postoje lidských duchov
ních rodů jsou různými výklady jediného, oběma stranám tedy společ
ného tajemství”. Ve verši
“V broušené oceli naší a nepřátel našich odrážíš jedno slunce všech
jiter”
se v čisté podobě setkáváme s jednou z nejfrekventovanějších Březino
vých formulí “jednotlivé, rozlišené vplývá do jediného, společného”,
která např. — vedle mnoha jiných textů, zvláště pozdější provenience —
určila několik měsíců před vznikem Modlitby celý závěr básně Bratrství
věřících. A jak tomu u Březiny bývá, vítězná platónská idea je ověnčena
nejzářivějšími metaforickými květy. Nastupuje — v básni poprvé —
shora už zmíněná pastorální motivika a v kontrastu k ní je nepřátelství,
opět poprvé, barvitě vylíčeno jako válečné tažení; vystupují tu také,
posvěceni vůlí Nejvyššího, epicky sugestivní pověření vůdci, postavy
z rodu Březinových Silných. Zákon disonance a jejího harmonického
rozvedení je naplněn, a tento proces překrývá ideový propočet, který je
v jeho základech.
Proti historismu druhého odstavce, zaměřeného k tíživým otiskům
minulosti v přítomném, staví nyní probíraná pasáž utopickou futurologii. Jsou-li znepřátelené strany zahrnuty pod společného jmenovatele,
uplatňuje se hořejší schéma “co jednomu dobré, druhému zlé” v modi
fikované podobě “co dnes (nám i nepřátelům) zlé, zítra dobré”.

přítomnost
meče
krvácející ruce
tma
bolestné výkřiky

budoucnost
klasy
lilie
světlo
včely

Znepřátelené tábory trpí, aleje to nutné stadium na cestě k dokonalosti.
Nejvyšší není jen zdrojem různých interpretací, a tedy nepřátelství:
Nejvyšší plánuje tento konflikt o sebe sama, činí ho obsahem zrání
lidstva; je to proces řízený a přehlédnutelný pouze Nejvyšším, pro své
protagonisty zahalený tajemstvím a vyžadující především pokoru při
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plnění vykázaného, ale neobjasněného poslání. Bezprostředně po
dokončení básně psal Březina Pammrové: “Nejvyšší vůle, která dala
nám žiti a vede nás cestami k poznání vyšší pravdy, řídí všechny naše
kroky k cílům, jichž nemůžeme znáti v tomto životě a do nichž zasaho
vali nemáme práva. . . . Každý život má své určení v ekonomii kosmu.
A každá bolest odměňuje se tajemným zjasněním světla”. Takových
skličujících výroků by bylo možno z tehdejšího Březiny excerpovat
celou řadu. Ekonomii kosmu, jak jsem ukázal v citované studii, vinterpretoval i do svého výkladu Svítání na západě pro Sigismunda Boušku.
Čtvrtou část (zakončenou pomlkou po verši o nočních pochodních)
můžeme tedy směle označit za ideový vrchol a uzavření básně. Poukaz
k budoucnosti a nadosobní Vůli zdá se tišit bolest znepřátelení. Slib
věčné odměny za časné ztráty snižuje bezmocnou hořkost pozemských
porážek. Ale denní zkušenost nenaplněné lásky mluvila o něčem jiném.
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Několik měsíců po Modlitbě, odpovídaje na žádost S. Boušky, aby
Nový život směl z jiného Březinova dopisu otisknout pasáž o Vrchlic
kém, napsal Březina svému korespondentovi: “. . . k čemu to volání
z našeho břehu na druhý břeh, když vanou dosud tak prudké větry a
naše slova zaléhají jen k těm, kteří stojí s námi na jedné straně? Všechny
naše výkřiky dojdou do dálky, kam je posíláme, zpřelámané, potrhané,
zbavené souvislosti, sražené v skupiny disonujících, tvrdošíjně dokola
vířících zvuků.” To je zcela jiná rezonance výkřiků, než idylický bzukot
včelky, pílící v Modlitbě ukázněně ke svému úlu z medovou kořistí.
(Poznamenejme na vysvětlenou, že Březina tehdy věděl o zlostné
Vrchlického reakci na jiný svůj, zcela přátelský výrok o čelném básníku
starší generace, který Bouška zveřejnil bez autorova souhlasu.)
Každodenní zkušenost takového druhu, nejen Březinova, ale obecně
lidská zkušenost je podnětem k tomu, že báseň svou čtvrtou částí ne
končí. Nebylo by tu něco chladného, schematicky racionálního, pouhé
vítězství ideje, logicky zvládnutého paradoxu, kdyby nebyla připojena
ještě část pátá, z hlediska ideové stavby vlastně úplně zbytečná?
Zhora uvedená metafyzická upokojení zajisté mohou mít platnost
autoritativní odpovědi, ale těžko mohou něco změnit na konfesi ne
konečné tesknoty z faktu nepřátelství. Jako bychom neprošli celou slo
žitou, shora popsanou cestou, báseň se vrací ke svému pocitovému vý
chodisku: znovu naše umdlení znamená růže pro naše protichůdce.
(V ponětí o protichůdcích se však metamorfózy, jimiž prošli v průběhu
básně, snad neztrácejí.) Budoucnost smíření náhle připadá nesnesitel
ně vzdálenou. Už teď, v těchto krutých chvílích cizoty a nepřátelství
chceme žít toto smíření, a co nás sbližuje s nepřátelskými rody, není jen
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společná příslušnost do nadřízeného odosobňujícího rozvrhu, ale ničím
neodůvodněný, o to intenzivněji však žitý fakt lásky.
Zde podruhé — tentokrát bez spojení s odkazem k utopické idyle,
ale jako označení pro bezprostředně přítomnou touhu — nastupuje ona
něžná, přímo éterná obraznost, kterou jsme označili jako pastorální.
Upozorněme zejména na motiv chladivé rosy, který má závěr Modlitby
za nepřátele společný s finálem Poledního zrání (konec předposlední
sloky) a který proto názorně předvádí proměnu Březinova postoje.
“Hudba nočních tvých vichrů a moří, jež slabého v úzkostech
probouzí do tmy,
v žhavý sen silných jak chladivá rosa stříbrným
ohlasem svítání jitřních.”
Ve starším textu “Žhavý sen silných” transformoval kosmickou hudbu
v chladivou rosu, předzvěst jitřní idyly vítězného nadčlověka; slabý
byl ponechán svým úzkostem. V závěru Modlitby za nepřátele pocit
žhavě rozpálených tváří je příznakem viny, a “rosa nového stínu” sym
bolizuje ukončené nepřátelství, lítostně zapřenou lásku, která se obrací
ke všem a všichni jí mají být schopni.
Zde se také báseň z kontemplace mění ve skutečnou modlitbu, pros
bu, lidské dožadování. Nikoliv v modlitbu za nepřátele ve smyslu evan
gelia, ale v modlitbu za zrušení nepřátelství: už teď, bez ohledu na vyšší
záměry a ekonomie, ze svrchované potřeby srdce.
Znovu se připomínají velké kolektivní hymny následujících dvou
sbírek, a ovšem i další velká skladba Větrů do pólů, pozdější Láska.
9
Osvětlení dobových literárních souvislostí Modlitby za nepřátele
znesnadnil sám autor pasáží v dopisu Anně Pammrové, psanou až tři
měsíce po ukončení Modlitby a přetištěnou Hýskem v komentáři k melantrišským spisům jako výklad “smyslu básně”; pro pohodlí ji tu
uvedu celou.
“Píšete v minulém svém listě o příznivém přijetí, jehož se mi dostalo.
Jsem velice skeptický v tomto ohledu. Na té straně se neklamu iluzemi.
Byli silnější a větší, byli mistři a rvali se celý život o trochu vzduchu,
který dýchali. V mé třetí knize budete čísti Modlitbu za nepřátele, kde
jsem řekl v hlavních rysech vše, co si o tom myslím. Sláva je věc mnohem
lacinější než by se zdálo. Ta drobná, na měděné peníze proměněná
sláva. Ta sláva, která se razí ve velkém a kterou se platí kdekdo. Několik
přátelských tváří skloněných nad knihou, několik duší, které nás uvítají
s upřímným, radostným úsměvem jako hosta tam, kam nikdo z neza
svěcených nemá přístupu, v nejodlehlejší a nejbohatší komnatě duše
— a několik dobrých řádek, které přečkají ruku, jež je napsala v ner
vózní křeči, v rozechvění z přítomnosti neznámého — a vědomí boje
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v nepřehledném šiku duší pod tajemným vedením věčné Vůle, v postupu
co nejodvážnějším, bez rezervy, bez vzpomínek na štěstí mírumilovných
ztracené bojujícím, — toť celý problém slávy rozestřený v melancholic
kých paprscích. Problém slávy ve dnech klidu a úvahy. V tvůrčí horečce
pálí vám do tváří tropickým požárem. Jiné, grandiózní klenby se zdvi
hají nad vámi, otřásané hlasem vašeho šílenství. Budoucnost zdá se
závratně blízká a hodiny letí s fantastickým vírem okamžiků rozžhave
ným do celé škály světel. Všechno jásá plností života.-” (podtržení Bře
zinova)
Jak poznamenal Králík (str. 148), čtenář se ocitá ohledně souvislosti
básně a jejího výkladu ve značném zmatku. Co má společného podstata
Modlitby s tématem slávy? Králík se pokouší spojit výklad s Modlitbou
— kromě erotického motivu (reprezentovaného prý ve výkladu výro
kem o štěstí mírumilovných, což je pochybné), který jsme odmítli výše
— pomocí citátu z jiného, básni časově bližšího dopisu, kde na téma
slávy má navazovat pomyšlení na ničivé působnosti člověka v duších
jiných lidí: jeho obdobou v básni je nepochybně motiv “náš přízrak
plížil se do jejich snění”. Ale i to má věru málo společného s tématem
slávy, tak zdůrazněným v básníkově pozdější interpretaci; nadto se
Králík musí opírat o jednotlivosti, které naprosto nestojí v centru bás
ně. Spíš by snad mohl Králíka zaujmout výrok o mistrech rvoucích se
celý život o trochu vzduchu, který je sice svou textací básni velice cizí,
ale obsahově se přimyká jak k ústřednímu motivu básně (zápas s nepřá
teli), tak k ústřednímu motivu výkladu (sláva). Druhým nesporným
pojítkem výkladu s básní je ovšem “vědomí boje v nepřehledném šiku
duší” atd., které proti slávě klade anonymitu řadového bojovníka;
ale to je spíš autostylizační užití znovu se připomenuvší metaforiky
v dopisu, neboť v básni samé tato anonymita nijak zvlášťtematizována
není.
Básníkova nezveřejněná korespondence s Bouškou, kterou ovšem
Králík nemohl znát, poskytuje i v tomto případě k interpretaci Bře
zinových veršů svrchovaně závažné podněty. Je v ní obsažen i spojující
článek mezi básní a citovaným výkladem pro Annu Pammrovou, resp.
je tento výklad odsunut do pozadí jako cosi sekundárního, závislého
spíš jen asociativně na tom, co napsal dříve Březina Bouškovi. Spojení
slávy, příznivého přijetí vlastního díla má konkrétní předobraz v básní
kově reakci na závažnou informaci jeho korespondenta. 27. 9. 86, tedy
v těsném sousedství Modlitby, Březina Bouškovi napsal: “Že jste se
setkal s Šaldou a hovořil s ním o mém díle, velice mne zajímalo. Pravda,
nesympatizuje se mnou — okolnost, kterou přece jen vidím teskně, vychází-li od toho, jehož milujeme — ale tušil jsem to dávno, neboť Šalda
náleží k lidem, u nichž mlčení je výmluvné. Pravíte, že mne nestudoval.
Zdá se, neboť úsudek jeho o Tajemných D. je rozhodně, myslím, ne
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správný. . . . Ale k čemu šířiti se o těchto věcech? Sympatie a antipatie
(čili porozumění a neporozumění) k dílu podrobeny jsou tajemným
zákonům zrání, jako každá sympatie a antipatie. Šťastnější láska, která
nenávistí počíná, než která nenávistí končí. Duchové stojí proti sobě,
vedeni vůlí vyšší spravedlnosti, každá rána má své echo v dálce a ze
zkřížení mečů srší blesky, které zapalují nová světla. Budete čísti ode
mne něco na toto téma, které padá do mé nové knihy, v nejbližší době.”
Neopomeňme upozornit na slovo “teskně” v druhé větě citátu, slovo
třikrát opakované na počátku páté části básně: objeví se ještě v jednom
z textů relevantních pro naší interpretaci. Závěr úryvku Březinova
dopisu ovšem řeší řadu dosavadních potíží. “Sláva”, příznivý ohlas
díla, byla pro básníka krutě omezena dočasným negativním hodnoce
ním ze strany nejvýznamnějšího kritického ducha generace. (Saldův
dopis Bouškovi z 30. 5. 96, kde je toto hodnocení rozvedeno, nepoznal
ovšem Březina nikdy jinak než v kusé a zmírněné reprodukci Bouškově;
viz Salda 1944-5.) A tento jeho postoj si Březina artikuloval v termínech
soudobé Modlitby za nepřátele. Mluvil-li později o ohlasu svého díla
s Pammrovou, naskočila mu už tato metaforika sama nebo spíš její
zdroj sám od sebe. Milovaným nepřítelem, s nímž se Březina koncem
září 1896 chtěj nechtěj octl v niterném konfliktu a po jehož lásce toužil,
byl F. X. Šalda.
Vrhá to světlo i na proměny “nepřítele” v samé básní: od nepřítele
— vítěze v střetnutích o věci hmotné a pozemské přešel tu básník, jak
vzpomínáme, k nepříteli — nositeli materialistického výkladu světa,
a skončil u “nepřítele” — člověka zaujímajícího prostě jakýkoli odlišný
vztah k duchovním otázkám.
V zájmu jasnosti chceme to, co bude řečeno, proložit co nejdůrazněji.
“Budete čisti ode mne” mohl napsat Březina až s hotovým textem Mod
litby u ruky; Bouškovu informaci o rozmluvě, v níž se Šalda vyjádřil
nepříznivě o Tajemných dálkách a označil Březinu za “v extrém vyhna
ného Vrchlického”, obdržel v dopisu z 22. 9. 96, tedy tři čtyři dny před
svou odpovědí. Z formulace Bouškova sdělení lze nadto skoro s jistotou
soudit, že Bouškovy rozmluvy s Šaldou o Březinovi se oba přátelé
nedotkli při benediktinově návštěvě v Nové Říši počátkem srpna. Důle
žitější je skutečnost, že o téže rozmluvě už Bouška jednou Březinovi
psal (13. 6. 96), ale to byla jen velmi nejasná zmínka a básník také na
ni vůbec nereagoval. Prostě řečeno, na genezi Modlitby za nepřátele
nemohlo mít Šaldovo projevení nesouhlasu podstatný vliv, i když
jakési poslední tahy mohly být do básně doplněny i po Bouškově do
pisu.
Co z celé záležitosti s Šaldou vrhá nové světlo na Modlitbu za nepřá
tele, je samozřejmost, s jakou Březina na Šaldovo negativní hodno
cení uplatnil formulace z ukončené už básně. Tato samozřejmost symp119

tomaticky poukazuje k obecnějším ideovým kořenům Modlitby. Vzni
ká otázka po souvislosti básně s duchovním dramatem, jehož dějištěm
byla česká kultura, které vrcholilo v roce vzniku Modlitby a k jehož
hlavním protagonistům náležel právě Březinův dočasný “nepřítel” Sal
da. Jako bleskem vyvstává — v dosavadních interpretacích poprvé —
představa Modlitby za nepřátele jako básnického průmětu hlubších
vrstev oné problematiky, která tvořila podloží literárních bojů let deva
desátých.

10
Pro literárně obeznalé účastníky této rozpravy bude následující pasáž
nepotřebná; tentokrát však se neobracím pouze k nim. Samozřejmě
zaznamenají, že z daleko rozvětvenějšího materiálu vybírám příznačné
jednotlivosti; ale příznačné by měly být nejen z hlediska jedné básně
a jejího kontextu, ale i z hlediska literárních sporů doby. (Potřebné
údaje, včetně citlivé reprodukce názorů různých účastníků debaty,
jsou k dispozici v 2. a 3. svazku Šaldových Kritických projevů (1894-5 a
1896-7; o komentáře editorů F. Vodičky a K. Dvořáka se opírá naše re
produkce událostí).
Půldruhého roku před vznikem Modlitby za nepřátele hlavní předsta
vitelé mladé generace a moderního uměleckého názoru, prozaici, básní
ci, kritici a dokonce i několik politiků, společně vydali Manifest České
moderny. Byl to výsledek předchozích literárních bojů a úvod k novým.
K jeho obsahu patřila mj. i nemilosrdná kritika zkostnatělého abstrakt
ního myšlení, výzva k určitosti a názorové vyhraněnosti a k metodicky
důslednému přístupu ke kulturním a sociálním jevům. Text manifestu
koncipoval Machar, Březina a Salda byli mezi signatáři.
Souručenství mladých nemělo dlouhého trvání. V diferencující se
české kultuře se tehdy rozdílné programy dřív nebo později musely
dostat do nepřátelského střetnutí. Šalda po manifestu měl svou hlavní
kritickou tribunu v revue Rozhledy, která manifest uveřejnila a snažila
se po jistou dobu poctivě a úspěšně spojovat velice rozmanité názory
jeho signatářů. (Rozhledy a jejich hlavní kritik F. V. Krejčí byli také
jedněmi z patronů Březinových začátků, přinesli závažné rozbory Bře
zinových prvních sbírek a vedli o ně boj s mluvčím strany Vrchlického.)
Program tzv. Pokrokového hnutí, k němuž se vydavatelé a většina při
spěvatelů Rozhledů hlásili, byl však zásadně kritizován T. G. Masa
rykem. Salda se naopak v téže době názorově s Masarykem sblížil; po
předchozích Šaldových konfliktech s Masarykovým orgánem Čas (kte
rý neměl smysl pro umělecký experiment a zejména pro symbolistickou
poezii) to byl zcela nový prvek v situaci. Šalda napsal a v Rozhledech
publikoval, ač pravděpodobně v neshodě s názorem jejich vydavatelů,
nadšenou recenzi Masarykovy knihy politických úvah Naše nynější kri
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ze. Interpretoval ji — dost jednostranně, ale z hlediska potřeb mladé
literatury podnětně — jako výzvu k odvržení všeho eklekticismu ve
prospěch nelítostně vyhraněného, taktickým ohledům a osobním pozi
cím neuhýbajícího tvořivého myšlení. Typem pohodlného eklekticismu
byl pro Saldu J. Vrchlický, těkající po všech kulturách a ve zcela disparátních jejich projevech hledající vtělení vágní humanitní a liberální
ideje. Proti tomu Salda stavěl přísný výběr z hledisek ideových a umě
leckých; radikální rozhodnost svého stanoviska osvědčoval právě na
kritice tvorby Vrchlického. Eklekticismus byl pro něho projevem
ideové lhostejnosti, která otupuje myšlenku, aby se nedostala do kon
fliktu se stanoviskem potenciálního protivníka.
Jak se stupňovalo napětí mezi Masarykem a Pokrokovým hnutím,
byl Saldův výklad Naší nynější krize a jeho nekompromisní postoj při
hodnocení literatury pro Rozhledy stále hůře přijatelný. Na jaře 1896
Rozhledy ústy žurnalisty J. Třebického plédují pro “caritas”, požadují
v kritice více shovívavosti a dokonce naznačují, že dosavadní tvrdý
kritický postoj svých přispěvatelů kvalifikují jako chybu. Salda to prá
vem pochopil jako ústup a revokaci, a co víc, jako nový krok vstříc
eklekticismu, tentokrát v řadách mladé generace.
Osobní a dobově afektovaný ráz vysilujících polemik, které pak mezi
Saldou a skupinou Rozhledů v čele s F. V. Krejčím vypukly, nám nesmí
vnutit dojem, že šlo o malé věci. Salda alespoň se vždy znovu snažil
směřovat k ideovému jádru konfliktu, k etickým aspektům protikladu
mezi zásadovostí a tolerancí. A to byla zajisté jedna z velkých otázek
kulturní teorie i praxe mladé generace, která chtěla dostat strnulou
českou kulturu a společnost na evropskou úroveň a narážela přitom
zhusta na lidi, kteří utvářeli národ a mohli se odvolat na potřebu so
lidarity v nevlídných poměrech rakouského mocnářství. Spor eklek
tické smířlivosti a bezohledného kriticismu byl aktuální i z hlediska
individualistického postoje, dožadujícího se práva osobnosti na svo
bodný rozvoj bez ohledu na cokoli, a zároveň hledajícího korektiv
v etice jako podmínce tvořivého přínosu této osobnosti k společnému
kulturnímu dílu.
Vášnivá neústupnost těchto polemik prostě nebyla pouhým dokla
dem malichernosti mluvčích, ale toho, že spor obnažil jedno z citlivých
míst jejich niterné kulturní víry, jejich prožívání základní lidské pro
blematiky. Bylo-li tak mnoho v sázce, není divu, že stanoviska byla
nejednou formulována s krajní vyostřeností — s rozpálenými tvářemi,
abychom, předbíhajíce, použili slov Březinových. Platí to zejména
o Saldovi. V první reakci na pokusy o revizi v Rozhledech píše např.
v Zaslánu Času, které spolupodepsali i Machar, Sova a V. Mrštík: “Ta
ková caritas, rozlitá po všech a cítěná všemi, je ropuší lhostejnost,
indiferentnost, mdlé podzimní slunce, volání přemožených ... Z celé
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duše poctivě a přímo nenávidět — pak se naučí člověk z celé duše silně
milovat — a výron nenávisti takové je pak stejně úctyhodný, jako výron
lásky.” To bylo otištěno 18. 4. 96. Jako anticipovaná odpověď znějí
slova Březinova listu Bouškovi z 13. téhož měsíce, formulovaná v sou
vislosti s básníkovými výhradami vůči autoru Zarathustry: “Nenávistí
se svět nezreformuje. Nenávist není mostem k nadčlověku.”
Snad všichni signatáři Manifestu moderny nějak zaujali stanovisko
vůči konfliktu Saldy a Rozhledů. Dosud nebylo však nic veřejně známo
o postoji Březinově. Teprve korespondence s Bouškou dává literární
historii známost následujících řádek: “Aféra Rozhledů mne bolí. Má
sympatie se kloní k těm, kteří hlásají lásku, třeba tu caritas, tak pro
skribovanou dnes. Jak já jí rozumím, je velká a svatá. Je k ní třeba mno
hem větší síly, než k nenávisti. U lásky komanduje duše, energicky a
prudce, radostně vítězná. Hymnu o ní napíši jednou, ať mi řeknou co
chtějí. Právě nenávist je chabá. To je poddání se, přemožení. Jsem pro
říznou upřímnost ideje; věci indiferentní se mi taky nelíbí. Ale má to co
společného s nenávistí? Aby se nenávist hlásala jako zázračná formule
příštího rozkvětu?” (13. 5. 96)
Je příznačné, že Březina se nezajímá a nevyptává na osobní souvislos
ti sporu ani na jeho politické pozadí. Podobně jako Salda (a v protikla
du k jeho oponentům) se soustřeďuje k jeho obsahovému jádru, k tomu,
čím rozvíjel niternou problematiku všech stoupenců České moderny.
Proti tomu, co bylo reálným nebezpečím individualistického postoje,
proti soupeření osobností jako absolutně izolovaných, žárlivě se na
vzájem popírajících a k ničemu společnému se nevztahujících monád,
klade lásku jako důsledek vědomí, že protikladná duchovní stanoviska,
právě proto, že jsou duchovní, mají v duchu společný pramen. Tvoři
vost Březinovy lásky je v tom, že i ve zdánlivě nesmiřitelných postojích
je s to tento společný pramen vždy znovu hledat a rozeznávat. Proto
nemusí vykupovat smír s milovaným nepřítelem tak, že povolně při
způsobuje svou vlastní ideu. Sama účast v duchovním zápase, vyvolána
žízní po pravdě, zakládá svazek mezi lidskými bytostmi, aťjejich pozice
v zápase je jakákoli. Každý vztah k společnému zdroji, pro Březinu
reprezentovanému tajemstvím Nejvyššího a jeho všeobsáhlým, dílčím
pohledům zplna nedostupným záměrem, je výzvou, oprávněním a
niterným popudem k lásce.
Právě touto myšlenkou přispívá do ideového kvasu devadesátých let
báseň Modlitba za nepřátele, která z tohoto kvasu, z hluboce niterně
prožívané úzkosti chvíle vyrostla a s básnickou bezelstností na ni odpo
vídá. Nechceme tím říci, že je tímto původem plně obsáhnuta, že ji lze
na něj redukovat. Z pokusu o řešení dobové otázky došla báseň k obec
nému archetypu prožívání konfliktu mezi lidmi, bolesti z roztržky
a naděje na její překonání. Ale i ten výraz všelidské tísně, ta prosba
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o paradoxní a přece snad jedině lidský stav, v němž rány jsou “sladké
a nezmenšující počet živých, ale zvětšující”, všechno to iracionálně
žité, čím báseň překračuje rámec vyřešeného schématu, otázky a odpo
vědi — to vše má aspoň pro některé z nás čtenářů neodmyslitelné za
barvení zcela určité chvíle, jedinečné duchovní situace. Snažil jsem se
těmito řádky mimo jiné i zjistit, zda explikace dobových souvislostí
musí směřovat k ochuzení obecně lidského, nadčasového smyslu umě
leckého díla; i nadále si myslím, že taková ztráta není nevyhnutelná.
Vraťme se ještě na okamžik do napjaté atmosféry poloviny let deva
desátých, abychom připomněli, že v konceptu tvořivé lásky Březinův
dočasný oponent se od básníka lišil jen v odstínech, byť docházel na
tato místa z opačné strany. V květnu 1896, konfrontován Krejčím s Ma
sarykovým ideálem humanitním, odpovídá Šalda: “. . . ale to není
falešná tolerance materialistického 18. století, kterou čpí Kronika (tj.
zmíněný Třebického text o caritas, mč) a váš list v Nivě — to není sen
timentalita — to je duchový boj a zápas, stálý boj a stálá práce na sobě
i o sebe. To je pravý, skutečný duch evangelia, které není knihou senti
mentální, ale bojovnou, zapálenou, rozhorlenou, krajní a určitou.”
Rozpad Moderny působil na všechny její signatáře tísnivým dojmem.
Pro Machara znamenal sesutí nadějí a zvrat do trpkých, nedůvěřivých,
osamělých let. Březina přímo v sousedství Modlitby za nepřátele psal
přítelkyni: “Literární obec mladých je rozbitá, plno osobních rekriminací, vášnivých útoků, málo lásky; kletba ideových zápasů stihá i je
jich soukromé styky a činí cizinci, který je ve spojení s většinou z nich,
postavení nevlídné. A přece jsou to silné, zajímavě řezané individuality,
duše, v nichž svítí jitro budoucích dní. Teskno.” (25. 9. 86)
Opět to slovo: Teskno, totéž, jež se objevilo při zprávě o negativním
hodnocení Saldově a jež se opakuje třikrát v Modlitbě za nepřátele.
I z něho se dohadujeme, že se svou interpretací básně jsme možná byli
na správné stopě.
Patří k vnějšímu happy-endu našeho příběhu, že Březina a Salda za
nedlouho sami poznali chvíli, v níž se prosazuje lítostně zapíraná láska.
V Saldově nadšené recenzi Větrů od pólů čteme i rychlý a přesný výklad
Modlitby za nepřátele (“A cesty ty, třeba kontradikční, přece pracují
k jednomu cíli. I to, co jde proti sobě, i to, co bojuje spolu, má účel
zmnožení a zhodnocení života”) s obšírným citátem. Brzy byla otevřena
i vzájemná korespondence. V dopisech Březinových a Bouškových se
zračí úzkostná účast na osudu velkého kritika v době jeho životu ne
bezpečného onemocnění v r. 1899.
Salda se v řešení otázek, o nichž zde byla řeč, znatelně vyvíjel směrem
naznačeným ve stanovisku Březinově; mohli bychom např. citovat jeho
posudek Neumannovy Satanovy slávy mezi námi, v němž požaduje
doplnit pohanský individualismus křesťanským étosem sociability.
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Ale to už jsme zase v jiné chvíli než ta, jejíž chvění nás na okamžik zauja
lo.
Musím však ještě cosi dodat k obecně lidským aspektům analyzované
básně. Myslím, že o nich, o tom nejobecnějším, co máme, se nejlépe
vypovídá nejosobněji. Vzpomínám s láskou a vděčností na hluboký
vliv, mravní vliv, kterým na mne zapůsobila Modlitba za nepřátele
více než před čtvrt stoletím, kdy jsem se spolu s přáteli učil nejen už
citově, ale s jistým vědomím lidských souvislostí prolamovat přehrady
diletantské názorové jednostrannosti. Pootvírala mi oči pro hodnoty
skryté v cizích názorových světech. Byl to hlas šeptající mi, že v srdci
nepřítele hoří stejná a možná silnější žádost pravdy a lásky, jakou jsem
se domníval cítit i ve svém vlastním srdci. Můj bože, ještě teď, když
o tom píšu, mám oči plné slzí.
Díky této básni a podobným poselstvím z lepších míst duchovní
čistoty, bezelstnosti a solidarity smím i dnes žít radost z rozmluvy s člo
věkem zcela odlišných představ o původu a úkolu lidí, když se setkají
naše cesty těch, kdo jsou stejně potlačováni hlasateli nesmiřitelnosti.
U příležitosti úvahy o tehdejším hodnocení básníka Jaroslava Vrch
lického, hodnocení, v němž F. X. Salda osvědčil tolik osvobodivé, drti
vé, inspirativní nekompromisnosti, napsal Otokar Březina Sigismundu
Bouškovi:
“Není nad naší lidskou pravdou, jiná, vyšší? A není odvážné hnát
naši lidskou pravdu až tak daleko, že z jejího hlasu dýchá namáhavý
dech na smrt zápasících? Což kdybychom se mýlili a nová pravda třetí,
stále vedle nás, neviditelná, s výčitkou, která nabude zvuku v budouc
nosti? Vím, zápasící nesmí se dáti zemdlívati těmito úvahami. A ani
nemůže. Jsou duše bojovníků a duše těch, kteří klamou sebe i jiné ze
slabosti své lásky. Nad oběma šumí písně jediného světla. Je příliš
mnoho nejistoty v tomto životě.”
Citace
Červenka M.

Králík O.
Saudek E.
Salda F. X.
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Praha — závrať z povolení stisku
Na okraj knihy Petra Krále Prague 1987
*

Králova Praha, jeho kniha o Praze, poetika Královy poezie a poetika
jeho osobnosti (osobnosti jako konstanty nezávislé na biografii, tedy
osud), vždy v jiném plánu, dotýkají se v archetypu cesty, všechny umístě
ny v prostoru vytyčeném cestami už dopředu určenými. Není bezcílných
potulek! Hrdina v pohádce má cestu přesně vymezenu: domov — les —
město — zámek a touto cestou se naplňujejeho osud. Osud, cesta a prostor
mají tam společný půdorys, nejinak je tomu dnes, byť v podobě méně zřej
mé.
Každé město má své orgány a funkce, fyziologii a fyziognomii — to je
banální. Nadto jsou ta, která sledují vizi Města. Rád doby hierarchicky
určující postavení a osudy rozdělil Prahu na Hrad, Staré a Nové Město,
ghetto. Navíc patří k městům založeným podle orákulů, k městům sledují
cím supranaturální vzory, s ezoterickým členěním a funkcí — viz Králov
ská cesta. Praha se otevřela XX. století asanacemi, novými průhledy,
jinými fasádami, moderním rytmem: její tvář se připodobnila novéfunkci
společenské a kulturní. Dnes, v bezčasí, není než vztahů respektovaných
jen vnějšně, město bobtná a amorfní, jeho cesty ho zahlcují, pacentra se
množí, vznikají, zanikají. Přesto v Praze stále tušíme něco, co platí pro
všechny, to společné a ne průměrné, cosi artikulovaného.
Nejen že cesty ve městě spoluvytvářejíjeho podobu, jsou to cesty, které
určujíjeho vidění a prožívání: cesty vymezují horizont, panorama, pohledy
a jejich sled, v něm akcentaci a rytmus. Je mnoho cest, každodenní a zase
ne pro každého, jedna kdysi pojila pražské domy v Město — Královská
cesta. Praha každé doby a každé generace se liší cestami — tedy i jiným
vnímáním a osudy. Jiné než ostatních jsou cesty Petra Krále, přesto se
překrývají, i s Královskou cestou.
Královou otázkou je “kde hledat střed?” Otázka už jaksi nalomená,
tázající se po hledání, ne po nalezení. Rezignující předem a sama se napl
ňující cestou. Hledáním a nacházením jen jednotlivostí, které pak spolu,
v jiné rovině brány, řadí se do souvislostí a jejich řazení ukazuje se osudem.
Substance Prahy, další Králova otázka, je mu středem kovu a kamene,
červeni a šedi, tramvaje a staveb, hluku a bezhlaséhudby, cesty a domova.
“Celá Praha je snad obsažena v tom společném výkřiku kamene a kovu,
který ji zároveň shrnuje a ohlašuje jako město, jež má teprve být: pouhý
projekt sebe sama.” “Tvrdý, chladný, neúprosný kámen” je všudypřítom
*Kniha vyšla v knižnici nazvané Des villes, kterou řídí Luc Decaunes, jako 21.
svazek. Vydalo ji nakladatelství Champ Vallon (01420 Seyssel). Distribuce:
Presses Universitaires de France.
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ný, stejně jako šedivost soumraku, svítání, oblaků a deště. Šedivá mnoha
vrstev a odstínů, mnoha výměrů. Od pouhé nepřítomnosti barvy k transpa
renci, od špíny po stříbro, matná a zářící. Seď pojící se s kamenem a
s chladem zimomřivostí a svěžestí. Nejen domy jsou obydleny, i kámen
sám. “Kámen plný chladu, ale současně jakoby bez ustání čechraný vla
hým větrem, jenž náhle — ve chvíli, kdy všechno utichá — přináší i novou
možnost slova.”
Tramvaj, stálý motiv. Červené tramvaje osvětluje kámen vždy jen na
chvíli jakoby krátkou horečkou, stříbro kolejí slunce mění v krvavý kobe
rec, stružkami kolejí teče krev. Tramvaj vráží do budov, sráží chodce, řidič
háže kliku tramvaje do hřbitova. Skřípění a řinčení tramvaje doprovází
celou knihu, “křik nože drhnoucího o brus”. Její koleje nejsou než žilami
bezkrevného a nehybného kamene, dláždění ulic morkem kostí města.
Srážka propojuje všechny roviny. Srážka tramvaje “. . . uprostředvšedního dne, srážka povědomého s příznačným, banálního s nepřiznatelným je
stejně podstatně pražská jako paláce starých čtvrtí města. Minulost a pří
tomnost, mýtus a každodennost se v něm setkávajís touž samozřejmostí. ”
Dnes není možné žít v Praze bez neustálého přemísťování. Tramvaj je
cestou bez cíle a centra, znajícíjen koleje, křižovatky, přestupy a konečné
stanice. Nakonec i ona znehybní, propadne se do města: stane se prodejnou
předplatních lístků, či, už bez kol, zahradním kioskem, přibližuje se
kamenu a šedi. V mezním bodu s šedí splývá. “Přecházíme-li časně ráno
opuštěný most, dřív, než se noční nebe modře zaculí a ticho popraská kři
kem ptáků, můžeme někdy potkat šedou tramvaj, na jejíž střeše se krčí
nepravděpodobná, zachumlaná a kolomazí pokrytá postava předstírající
bůhvíjakou kontrolu elektrických drátů.”
Nic nového v tom, že Praha je křižovatkou, odjezdem a příjezdem. Pro
Prahu odkrývanou Petrem Králem odjezd z níje navíc pro ni konstitutivní,
je v ní zabudován a jí vyžadován. “Přízraky spojované s mostem legendami
jej samy obývají jen jako cizinci. V noční procházce, kterou tu zas a zas
začínají, se z přemístění stává prokletí a osudné vykořenění. Myšlenka
exilu je už na dosah...” Praha jako pouhá křižovatka nemůže nebýt pro
vinční a eklektická, teprve poměřována exilem nabývá jedinečnosti jako
bod pojící. “Praha sama se zdá nejlépe určena k tomu, abychom ji obývali
na dálku. Její prostory nejsou nikdy tak rozlehlé a pokojné jako když se
sem v duchu přenášíme z dálky — z exilu — a rozšiřujeme libovolnějejich
dech a svůj vlastní. ” Praha, takto určena, rozeznívá svůj prostor v lidských
tělech a určuje osudy maximou “radost vlastnit, závrať z povolení stisku”.
Ale nemáme něco opravdu až tehdy, když se toho vzdáme?
Odjezd není popřením Prahy, spíše naplnění. Jiný klíčový pojem, sou
vztažný s odjezdem, vidí Král v “prázdnu”. Prázdno se otevírá všudypří
tomně a takřka nepozorovatelně v malých štěrbinách a je možností Prahy
se otevřít poté, kdy jsme pochopili, že není viditelného středu — “prázdno
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zívající skrze ‘zrno’ dláždění je i prostor (poslední)svobody.” Prázdno,
stejně jako šeď není vymezení jen negativní, nabývá více podob. Stejně
jako slib ještě nesplněný má prázdno přesto obrysy, stejnějako i neurčitá
nostalgie i ono je na cosi upjato — “zároveň stesk a slib, je to ‘duše’ města
jako nikdy opravdu neexistovala, jak ale dodnes o existenci usiluje — a
málem úspěšně.” “Praha tak umlká a uniká, až v ní jednoho dne roze
známe pouhý kadlub. Prázdno a vakuum, na jehož výzvu lze odpovědět
jenom odjezdem a kde se předem utváří obraz měst, kam je třeba se vydat. ”
Tato všechna určení se rozkrývajípostupně za jednotlivými malými his
torkami, gagy, v nepatrných detailech, v obrazech a metaforách a zase
postřezích bezmála etnografických. Ve viděném a slyšeném, v chutích a
vůních, v pocitech, v jejich propojení: “V zimě jako by duše soch vystu
povala na povrch s vůní chladna . . . Říkám duše; není to však jen oblak čisté
hudby. Zahrnuje také nakyslou vůni hořčice, skrze niž se Praha kdysi zjevila
ironii Alberta Camuse...” To vše, spojeno “srážkami” ostřihem, minulé,
přítomné a vize, reálné a imaginární, mýtické a profánní je rozmístěno
do prostoru básně, básně v próze. Kostra mýtu ustrojená Králem z metafy
ziky, pocitů a banalit není Prahou banální, Prahou turisty.
Petr Král je z rodu alžbětinských básníků. Pro ty, upozorňuje T. S. Eliot,
myšlenka byla zkušeností modifikující sensibilitu. Nenajdeme proto u Krále
nejsou oddělitelné od myšlenek. To nese s sebou jemnost a úspornost slohu,
kdy text sám je jen špičkou ledovce majícího své těžiště hluboko pod hladinou.
Petr Král nás provádí Prahou, tyto poznámky zase jeho knihou. S Wilsonem Knightem víme, že “nejlepší komentář činí vždy umělecké dílo
záhadnější než bylo předtím.”

Zdeněk Vašíček
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Praha
(výňatky)
Petr Král

Praha je hlavní město s řekou, zbudované zároveň na svazích; chodec
tu nevyhnutelně někam stoupá nebo schází, blíží se k nábřeží nebo se od
něj vzdaluje. Jistá legendární tramvaj se dokonce kdysi tak rozjela, že
protáhla svůj sestup k Vršovicům až k nároží, kde bez výstrahy vnikla
do hospody . . . Když vyjdeme na nábřeží z bludiště Starého Města,
zvedá se naproti za řekou Malá Strana jako poslední tón skladby, který
prodlužuje Hrad nečekanou “korunou”. Dáme-li se opačným směrem
a dojdeme až k Václavskému náměstí, jeho mírný svah nás vede nahoru
k Vinohradům jako táhlý povzdech. Všude přerůstá Praha nečekaně
přes hlavu sama sobě, všude tak umožňuje pohledu sestoupit na dno
ulic, přeskočit z jedné blízké věže na druhou a rozlít se odtud až po
vrch na vzdáleném obzoru. Stoupáme malostranskými uličkami, aby
chom se na vyhlídce u Hradu opřeli o zídku a shlíželi na ně z výšky, pro
dloužíme pak výstup až ke strahovskému klášteru, kde lze pohled dolů
vítaně rozšířit: pod námi, vprostřed rozkvetlých zahrad, se rozprostírá
jako na dně kráteru jezero prejzových a měděnkou povlečených střech,
nad něž se teď zleva povýšeně sklánějí i věže Hradu.
Svou nepravidelností a nepředvídaností, jež jí dávají jakousi temnou
důvěrnost nedostupnou městům příliš přehledným (včetně jinak přívě
tivého Amsterodamu), je Praha i “přirozeně” barokní: město ve formě
fugy, kde se ulice splétají jako hlasy, město s darem smyslovosti, jež
má vždy pohotově nároží nebo zatáčku, nabízí nám je a umožňuje nám
laskat je očima. Po celé délce její cesty městem svírají mosty Vltavu
jako železné nebo kamenné spony, jejichž vlastnosti se nám chce do
nekonečna srovnávat: Železniční most a jeho černá krajka, vysoké
oprýmkované lucerny bývalého Mostu Legií, Karlův most podobný
kamennému lůžku vroubenému sochami a uzavřenému na obou koncích
místo pelesti věží, hned nato moderní strohost mostu Mánesova, Hláv
kův most, jenž opuštěně ční nad štvanickým ostrovem, jako by ho tu
kdosi zapomněl a přes který nelze jet, aniž by se po sousedním mostu,
souběžně s naší tramvají, nesunul vlak . . . Návrší na levém břehu řeky
tvoří neméně bohatou škálu: vily Smíchova na jihu, potom petřínské
zahrady završené místní napodobeninou Eiffelky (úměrně zmenšenou),
historické čtvrti Malé Strany a Hradčan a konečně, tam, kde se Vltava
stáčí k východu, i rozlehlá terasa a násep Letné, odkud zase pozvolna
sestupujeme k řece.
Ať už je pozorujeme z některého vršku nebojenom odněkud z horní
ho patra, v rovině hřbetů, střechy města jsou samy celá zvláštní krajina.
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Břidlice a perleť, myší i perlová šeď, kov a kámen, okna oslněná slun
cem a stuhy kouře, plechy slizké deštěm a věže zastřené mlhou se pře
krývají, střídají a násobí až k závrati, jako by měly vyskloňoval všechny
odstíny téhož něžného zoufalství. Tu a tam vyvstala mezi věžemi —
jaksi pro úplnost — i vidina tajemného znamení: gigantický kalich na
střeše “československého kostela,” velká bronzová kniha na naklada
telství u Vinohradské tržnice, modrá a růžová labuť z neónových tru
bek, již náhle vidíme kroužit proti večernímu nebi na vrcholku známého
obchodního domu.
Pražská schodiště, spojující po celé rozloze města výš a níž položené
čtvrti, dál rozhojňují jeho bohatství. Z hradčanského návrší ke Starému
Městu stékají vprostřed zdí, paláců a zahrad dvojí Zámecké schody,
Nové a Staré, jako dva kamenné potoky. Oba mají něco napůl sou
kromého, oba nás vedou a současně zavádějí: nikdy si nejsme dost jistí,
kterým z nich vlastně scházíme, nikdy nevíme, kdy se nám na kraji jed
noho z nich zjeví zákoutí s lavičkami, odkud se nabízí příhodně nevtíra
vý výhled na město ztišené stmíváním nebo noční tmou. Je vůbec na
svém místě pokaždé, kdy tudy jdeme? Početné schody sestupují z nábře
ží k Vltavě. Podobají se trochu klapkám rozptýlené klávesnice a když
je rozzáří slunce, je to jako by dávaly spiklenecký signál “ledolamům”,
zátarasům ze svázaných klád, na nichž hlídkují racci a jež tu a tam trčí
z vln jako ztroskotané píšťaly varhan . . .
Spíš, než místem přechodu, zdají se být schody pro chodce optimál
ním dopravním prostředkem, schopným urychlit jeho přesuny i pohyby
jeho myšlení. Sotva začne zima ustupovat jaru, široké schodiště před
Rudolfinem, pár kroků od Mánesova mostu, se každé poledne pokrývá
posluchači konservatoře a Umprum, jejíž budova se na tu starou hu
dební archu dívá odnaproti přes náměstí. Když tu tak hřadují jako
ptáci na lodní přídi — a studentky vystavují slunci nohy nahé až do půli
stehen —, pouhá jejich přítomnost stačí vyslat budovu na cestu za svě
žestí neznámého moře.
Zpod sloupoví před zvýšeným vchodem Filosofické fakulty, třetí
velké budovy náměstí, která je dělí od Starého Města (a je obrácena
k řece), otvírá se zas na podzim pohled na šedou oblohu, ohlašující
stále kovovějšími lesky budoucí vánoce. To už naše gesta tonou pomalu
v šeru, naše kašlání se ztrácí v hloubi zimy jako v opuštěném sále. Je
nejvyšší čas, uchýlit se někam do starého mandlu, kde možná najdeme
vlastní matku, dosud mladou, jak brebentí jako kdysi mezi ženskými
opřenými pohodlně bokem o prádelní koš. Můžeme taky strávit noc ta
hem po vinárnách, abychom pak ráno tím víc vychutnali šeď a chlad
pozdní sezóny, pijíce mléko — tak jako kdysi Nezval — čelem k výklad
nímu sklu mlékárny, za nímž se hebce snáší sníh. Až napadne a pokryje
římsy, zábradlí, střechy jako navršená minulost, ponoří jen město ještě
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víc do toho času mimo čas, v němž jako by bylo odsouzeno klímat.
Chvíle pak bude patřit víc než jindy dávným barokním sochám, těm
němým strážím, které všude ve starých čtvrtích připojují k mlčení Prahy
svoje zamlklé tváře, vystrkují zaprášenou ruku nebo rameno z příšeří
kostelů, předvádějí se na střechách paláců a žebrají na Karlově mostě,
stoupají nebo sestupují s námi po schodech v malostranských zahra
dách, jejichž zeleň se těkavě přesouvá, zvolna nebo v prudkých kaská
dách, mezi horní a dolní částí čtvrti. V zimě jako by duše soch vystu
povala na povrch s vůní chladna, z těch hloubek v kameni, kde se zdá
zvolna vzrůstat — sycená přísností úsvitů —jako neslyšná hudba a od
kud jako by přicházel, na způsob hlubinné vlny, i každý nový nápor
pražských zvonů.
Říkám duše; není to však jen oblak čisté hudby. Zahrnuje také na
kyslou vůni hořčice, v níž se Praha kdysi zjevila ironii Alberta Camuse.
Prostydlý kámen soch ji zdaleka nepopírá, dokonce jí dává lépe vynik
nout. Vůně se na jeho pozadí vyjímá stejně ostře, jako proti chladným
bílým kachlíkům uzenářství: krámů, kde návštěvník, který sem zašel
na párek nebo na teplou sekanou (obojí ovšem s hořčicí a rohlíkem),
usedá na stoličku k úzké a neméně bělostné mramorové desce.
Střed města je zjevně nutné hledat mezi tajnými místy, vzdálenými
oficiální scéně a vyhraženými jen zasvěceným. Praze naštěstí taková
místa nechybí. Území rozjímání a ticha je tu pořád dost, celé ulice,
lemované ospalými stromy, zůstávají mimo dosah aut a městského
ruchu. Jedno z těch diskrétních míst se nachází těsně u kraje Václavské
ho náměstí: stará budova Muzea, jež se nad ně naklání a odkud, zpoza
nepohnuté fasády, je vytrvale střeží vitríny plné vycpaných ptáků. Večer
a v noci — kdy se občas průčelí změní v divadelně nasvícenou kulisu —
je prostor, ovírající se uvnitř rozlehlých sálů, rozhodně jedním z nej
svobodnějších v celém městě. Stačí jít kolem, aby na nás z Muzea dolehl
dech tajemných slavností; a když někdy v zimě na římsy fasády nasněží,
tušíme, že za ní protéká sály hudba neznámých varhan, jako čůrek jas
ného mléka.
Z náměstí ještě nejspíš připomíná skrytý střed to, jež nese jméno
Otokara Ostrčila. Jedná se, pravda, jen o dost předměstský, otevřený
parčík, jehož zimomřivými keři občas bez výstrahy projede běsnící
vlak (jsme pod Vyšehradem, v těsné blízkosti Železničního mostu).
Už jen v tom, jak se náměstí za stmívání zachvívá na kraji kolejí a města,
podobno chvatné skice hozené na pospas větru, je však celé drama.
V sousedství, na počátku jinak nudné a nekonečné třídy, se občas ne
čekaně svěže zatřpytí červený a stříbrný štít nad zavřeným krámkem
záhadného Han-Hu-Shana, obchodníka s čínskými hračkami. Bývá
snad tajně a krátce otevřen aspoň v nejpustších nočních hodinách?
Je jistě i Loretánské náměstí, skryté tam nahoře na kopci hned za
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temenem Hradu. Jeho ticho, rozlité mezi mohutným (ale mlčenlivým)
oficiálním palácem a křehkým, jemně ciselovaným barokním kostelí
kem s přidruženým klášterem a snivou zvonkohrou, váhá v půli cesty
mezi venkovem a městem. Ocitáme se tu vždycky trochu inkognito,
zároveň jako cestovatelé a černí pasažéři, mnich, jenž se nám po zazvo
nění zjeví ve dveřích kláštera — tím spíš, začíná-li se právě snášet sníh
— jako by pro nás pootvíral tajný vchod. Socha vousaté svaté, kterou
lze spolu s dalšími vzácnostmi spatřit uvnitř, je par excellence pražský
“fetiš”: předmět zároveň luxusní, skutečný skvost, a jakoby vynesený
z nejpodezřelejšího, co možná křiklavého a skurilního pouťového pa
noptika. Náměstíčko zároveň chodci předává spiklenecké znamení da
leké Paříže: sem, a ne jinam, si spontánně umisťuje pařížské náměstí
Dauphine, když čte poprvé scény, jež se na něm odehrávají v Nadje. . .
Jindy se k Loretě zvolna blíží šedivým a ospalým odpolednem, když v něm
zelenavý cár plamene v plynové lucerně, bez konce zhášející a ožívající
v jedné z přilehlých ulic, zvlní svým rozechvělým jazykem celý oceán
ticha. Na jednu nekončící chvíli se jeho míhání zdá signalizovat blíz
kost zasuté, ale důvěrné pravdy.
Podobná skřínce netušených šperků, Loreta ztělesňuje i představu
středu, který by byl zároveň pokladem. V řadě pražských legend jde o
hledání skrytého pokladu, na který upozorní buď zedník, jenž jej po
máhal zazdívat, nebo služka, která je zahlédla ve sklepě; nenajde se však
nic, beze stopy zmizí poklad i samo místo, kde byl údajně spatřen. Jak
je vidět, Han-Hu-Shanův krámek a zákoutí u Zámeckých schodů ne
jsou jediné pražské prostory, které existují jen občas.
Hledaný poklad je jistě víc, než sklep plný zlata. V Praze, jež se hře na
hledání propůjčuje jako snad žádné město, je přítomný zároveň všude a
nikde, stejně jako unikající střed. Hledáme ho i tehdy, když na vánoce
obcházíme kostely se zářícími jesličkami nebo když horečně prohledá
váme regály antikvariátů — a podplácíme jejich zaměstnance — v nadě
ji dopídit se nesehnatelné knihy. Censura uvržená na nežádoucí autory
jen zvýšila prestiž jejich spisů a přitažlivost sháňky po knihách vůbec.
Obdobné důvody — a ovšem nejen ty — nám umožní spatřit skryté
poklady i v jistých obrazech pražských muzeí, jako v Bracquově kubis
tickém zátiší (zelenavý hrozen s bílou dýmkou) a v drobném Gauguinově plátně (snivě modrý Paridův soud) vystavených ve francouzské sbír
ce Národní galerie. Stačí objevit je v hloubi paláce vedle Hradu, aby
to křehké kráse obrazů dalo lesk skutečných klenotů, schopných zne
nadání vykoupit všechno okolní přítmí. Na sklonku některého z krát
kých předvánočních dní ustoupí podobně soumrak před nálezem čistě
osobního fetiše, vzácného jen svou citovou hodnotou. Aby se jej zmoc
nil pocit štěstí, stačí chodci vynést do večerní tmy obrázkový katalog
hudebních nástrojů tištěný na modrém papíře a získaný pár minut
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před zavřením v podkroví pasáže Lucerna, kam se vyjíždí slavným pa
ternosterem.
Jindy chodce zaplaví blaženost při náhlém znovushledání se starou
reklamou, s vidinou Voskovce a Wericha nebo gigantické boty, vzty
čené na jiné buldozery ušetřené fasádě. Tiché vytržení se nás může
zmocnit i při návštěvě předvánoční pouti, jedné z těch, které jsme zvyklí
vidět zničehonic vyrůst na Karlově nebo Jiřího náměstí. Kdykoli se tu
znovu octneme, hroužíme se do bledého světla acetylénových lamp nad
stránky jako do lázně původní čistoty, podobně jako při procházení
sivým světlem plynových luceren, jež ještě do nedávna přežívaly poblíž
Albertova nebo Orionky. V ten časně jarní a dosud chladný den, kdy
jsme na Václavském náměstí spatřili Slovenky v kožíšku a se šátkem na
hlavě, jak před domovním vchodem kradmo rozprodávají koš uzených
oštěpků — trochu i jako by chodcům rozdávaly míče pro záhadné utká
ní — jsme podobně pootevřeli dveře k jakési zapomenuté svěžesti . . .
Čekáme jistě od pokladu i to, že ztělesní skrytou podstatu města
a shrne je do definitivní formulky. Má ale opravdu město podstatu,
hmatatelnou dužinu nebo jádro, jež je možno odkrýt a uchopit? Pozná
váme jeho záhady jen za chůze, jako živou a proměnlivou “duši”, již
nezaznamenáváme méně tělem, než myšlením. Mimo všechny formulky
stačí Prahu shrnout blažená chvíle, kdy někde na Pařížské míjíme ve
vánici starý arkýř; nebo lépe samo slovo “arkýř” vypuštěné zlehka za
chůze, jako se nabírá dech, do zvíření shěhových vloček.
Nejlepší způsob, jak si města užít, je dokonce možná jen dorazit
vprostřed léta vlakem na bývalé Masarykovo nádraží, po dlouhém mí
jení rozpálených domovních dvorů a zelinářských zahrad, kde se líně
točí stříkající hadice, strávit hodinu nebo dvě v nádražní hale nebo
v přilehlém buffetu — a nočním vlakem zas odjet někam blíž krajině
a tajemstvím provincie, do Litomyšle nebo do Litovle. Radost z vlast
nění, závrať z povolení stisku. Spíš, než šťastný příjezd na místo určení,
údiv bez konce, že jsme se zas bůhvíkde náhle vynořili.
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Praha
Karel Šiktanc
Vše po vůli.

Jen ve Lvím dvoře
truchlejší ticho nežli dřív.

Zvon Jan mi hrál,
kdo všechno umřel.
Zvon Hynek mlčel, kdo je živ.
Ghetto jak svícen.

Modře vstalo,
a utíkalo do šera.
Rathauz si přitisk Marnivého ke zdi.
A přes Moráň šly vlídné hvězdy —

a já šel budit Keplera.

Spitálek
špitál,
svět se točil. . .

na zasněženém kolotoči
koně se dali v hebký cval.

Bůh suď,
co ještě chybělo mi?
Láska je sladké bezvědomí. . .

a já to město miloval.
Jenom to ticho jako klíště!

Olezlej kůr
i popraviště. . .
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z bran alma máter stydce táhne
a z klekáníček úzko mi.
Zvon Otokar
je dobrá duše.
Zvon František zlý svědomí.

Ryby si skočí.
Sednou hroby
Ale co s týnem plným zloby!

Do svatyň sněží,
jen se lije.
Spusť!
Dobrý nebe, na co čekáš? . . .
spusť už, má krásná kumpányje . . .

Andělé,
pejsci,
. . . konec pauzy!
Vyvěšte cumel na Emauzy!

Bimbasi,
šíbři,
princmetáli. . .

Vyvěšte fangle z katedrály!
a Vivat August! —
zvoňte hrana . . .
Kyje dnes půjdou za Volšana
a Podbaba za Novej Svět.

Madonka zášť je ještě panna.

A hloupej Honza všecko sněd.
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Život je krátkej,
zima dlouhá.

A kmotra Smrt
nám mrkev strouhá —

a levý ruce v rukávu.
Jessenius má hlavu v nebi
A Faust má papír na hlavu.

Beránku,
zavyj . . .
kdopak tuší,
koliko běsů v mírný duši. . .

Rafani k harfám! —
matka Praha zalita stříbrem
slz a svic.

Děti pod trestem doživotí.

Velcí a vojsko polovic.
Beránku,
trhej!

Sněží v ráji. . .
Cechy se smíchy prohýbají,
Cechy se smíchy prohýbají,
div že chudák ámentruhla
nesmekne se,
neskutálí na zem.
Obsah, červen 1988
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Otevřely se brány
Eda Kriseová

Růže pořád ještě kvetly a zároveň se už kaštanům leskly pupeny
v podzimním žlutém slunci a třešně podle silnice měly žlutočervené
lístky na rozloučenou a pupeny naražené jako v březnu. Na adventu je
krásné to, že všechno začíná znovu, sotva to skončilo, těsto kyne pod
utěrkou, všude je plno pohybu a jaro je na dosah. Až v lednu všechno
ztuhne a znehybní a do jara je déle než v prosinci.
Pan primář se na zimu zase nenastěhoval do svého domu, protože
zdražili opět naftu. Loni na podzim to také odložil na jaro, protože ji
zdražili poprvé. Zůstává v útulném služebním bytě, kde pod kotel,
pámbu zaplať, přikládá pacient špatné hnědé uhlí. Paní primářová ale
trpí. Nejraději by bydlela někde ve městě a měla svou společnost jako
zamlada, ale ví, že se odsud živa nedostane. Pan primář ji zavlekl do
pralesa, a tak ho aspoň donutila, aby jí tu postavil dům podle zahranič
ního časopisu. Pan primář ho postavil, na něčem se člověk udřít musí,
pravil, ale on to má dvojnásobné, protože se k smrti dře i v ústavu. Je
tam od časného rána a vrací se domů v hluboké noci, kdy už paní primá
řová spí. Však si také stěžuje, že nemá žádný rodinný život, spává sama
v manželských postelích, zahřátá gumovou lahví. K ránu, když pan
primář usne, kopne mu vychladlou láhev do postele, protože už ji ne
chce mít. Pan primář bojuje pak s ledovou obludou do rána, kdy, za
chráněn budíkem, vždy znovu objevuje prostou povahu té příšerné věci.
Pan primář se drží doma, jenom když přijede ze studií jeho nejmilejší dce
ra Danuška. Danuška je oba hodí do jejich auta, musí sedět vzadu, aby
neznervózňovali, a jede stovkou po úzkých silničkách, paní kouše
kapesník a má v očích slzy, a pan primář, proč to nepřiznat, kvičí v za
táčkách hrůzou a prosí Danušku, aby jela pomaleji, ale ta mu ještě
vynadá, že přišel z práce zas tak pozdě a nestihnou bio. Pan primář
to musí vydržet, musí vydržet celý svůj život, a někdy mu připadá, že
vydržet je mnohem statečnější než bojovat, a přesto ti, co bojují, jsou
považováni za hrdiny, zatímco ti, co vydrží, za zbabělce.
Onehdy byl pan primář na večírku u jednoho z kolegů a byl tam sám,
protože paní si naříkala na migrénu. Měla migrény tím úpornější, čím
byla hodnější. Dokud bývala zlá, bývala zdravá, ale teď v sobě zlobu
ukládala, ani se už nehádala. Hodná byla od té doby, co se na oddělení
objevila jedna nová sestřička a pan primář oklepal si křídla, jež měl
složená na zahradě v šupně a podělaná od slepic a od holubů, rozepjal
svá dávná křídla a už se zdálo, že zakrouží a vzlétne rovnou zobákem
ke slunci. Sestřička ho ale donutila, aby to doma řekl, a to neměl dělat,
protože paní mu hned lásku vzala. Proč by nemohl milovat ji místo té,
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která se nestydí odvádět jiné muže a dospělému dítěti otce? Probírali
spolu své manželství tak dlouho, až paní slíbila, že bude hodnější, a také
byla. Zvýšila dávku milostného altruismu a pan primář, zpráskán svou
vinou, zavěsil už naposled křídla do kůlny a nechal je tam napospas
myším. Ještě více se zatvrdil proti novému domu, proti životu, v němž
bude žít své dobro až do smrti, kdyby se mu nepodařilo předčasně se
neupracovat. Paní a Danuška zdědí všechno, co nahospodařili, a tak to
má být, jenom tak je iduše celistvá,jakříkápaníprimářováaje vní klid
a mír. Tělo však chřadne a odchází, na něm je všechno hned vidět. Pan
primář se na smrt těší, ale zároveň sejí bojí. Bojí se, že umře neusmířen,
přestože, anebo právě proto, že je tak hodný.
Paní sociální vdává najednou dceru i syna, zatímco druhý syn, až
dosud nezvedený, získává překvapivě titul vzorný voják. Píše o tom
matce, která myslela, že velkou část vojenské služby stráví v base. Místo
toho byl s ním interview v rozhlase.
Pan Hora, jeden z auťáků na nejtěžším oddělení, přepadl paní dok
torku, když šla chodbou a v ruce držela peněženku s celou výplatou.
Pan Hora roztrhal peněženku i s penězi, protože nesnese umělou hmotu.
Paní doktorka to ale věděla a neměla peněženku ukazovat. Rvala se
s ním, ale Hora byl silnější. Roztrhal už na sestřičkách mnoho blůz
z umělé hmoty a bot z koženky. Je tím pověstný.
Paní Alena, psycholožka, zamilovala se do psychologa. Povídala, že
si ve svém vztahu k Mirkovi kompenzuje svůj neodžitý vztah k otci.
Je na svém otci závislá, to je její problém. Mirek je závislý na matce,
to je jeho problém. Jeho problém se dal vyřešit tím, že by mu dělala
matku, ale to ona nemůže. Necítí se dost silná, aby na sebe vzala tuto
roli. Také by se tím nevyřešil její problém, protože ona nepotřebuje,
aby byl někdo závislý na ní, ale musí si odreagovat svou dětskou závis
lost.
Zeptala jsem se jí, jestli ji Mirek miluje a ona jeho, a rozplakala se.
Z toho jsem viděla, že je nešťastná, a proto se zabývá profesionálně
tvorbou lidského štěstí.
Paní sociální za mnou přišla a povídala, že za panem primářem přijel
jeho nejlepší kamarád pan Pergl a předstíral, že se zbláznil. Pan primář
ho prozatím přijal na své oddělení a teď ten Pergl se tam usadil a nechce
pryč. Pan primář ho chtěl přeložit na jiný ústav, protože je trapné mít
na oddělení svého nejlepšího kamaráda, ale on proboha prosí, aby ho
nepřekládal, že je u nás na vrcholu spokojenosti. Pan Pergl už vyplel
z vděčnosti všechny skalky a posekal sad. Nechce slyšet ani o své ženě
ani o své práci a nikdy už se nechce vrátit do civilu.
— Nechte ho tu, přimlouvala se paní sociální u pana primáře. On je
tak šťasten. A sestřičky jsou také rády, že tu mají někoho normálního,
někoho, s kým se mohou bavit a spolehnout se na jeho zdravý úsudek.
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Všichni jsou spokojení, pane primáři, a nejvíc pan Pergl, a vy byste jim
to chtěl vzít?
A tak pan Pergl je v ústavu dál a pan primář nemá srdce ho propustit
ani přeložit, i když ho to v bezesných nocích trápí. Ten Pergl se ale má.
Včera ráno vzbudila mě sousedka stříbrozubá a přinesla mi koš vajec.
Pozvala jsem ji dál, ona vždycky se mnou ráda posedí. Všude kolem je
samé zlo a bezpráví, jen u mne se cítí v bezpečí, jen se mnou je šťastná.
Uvařím jí kafe, je to ta, co vyznává a naplňuje pořekadlo “co sluníčko
ukáže, to měsíček dá”. Vždycky mi přinese plno zpráv o tom, co je na
světě špatnosti, a když odejde, nemohu něco najít. Tak třeba včera
mi povídá:
— Ne aby vás napadlo, paní, chodit do lesa. Houby sice rostou, ale
nestojí to za to, Dneska se nedá do lesa jít, protože nevíte, co tam potká
te. Z tábora jim utekl sexuální deviant, úplný zvíře, a to se toulá po le
sích. Pošťákovi se vplížil do chalupy, když byla doma jenom jeho malá
dcera, vyčíhal si chvilku a ukradl ze stolu v kuchyni pecen chleba. Spí
někde ve stohu a schovává se. Esenbáci ho už kolikrát honili, ale nechy
tili. A jak je ošklivý. Kdybyste ho potkala, tak se nevzpamatujete kolik
dní, stačilo by, aby na vás vykoukl ze křoví. Ale to ještě není všechno.
V tom lese, jak je nahoře triangl, našli oběšenýho. Visel tam čtrnáct
dní a u stromu, na kterým visel, byla láhev rumu a dopis pro policajty,
aby si láhev načali a vypili ji, až ho najdou, omlouvá se, že jim způsobuje
ošklivý pohled, ví, že se to nedá vydržet, ale on život taky nemůže vydr
žet, když má ajdsku. Dneska abyste šla lesem a nekoukala po houbách,
ale po stromech, jestli tam někdo nevisí. On by tam moh viset taky tak
dlouho, že byste koukala po zemi a on by se utrhl a spad na vás. Řeknete
třeba, že už tam není. Ale ajdska tam je. Na houbách, na borůvkách,
na malinách.
— Já nikam nechodím, povídám. Nemám čas. A ten virus jeho smrt
nepřežil.
— Buďte na dvorku, povídá stříbrozubá, nejdál choďte do konzumu.
Dneska se nedá chodit do lesa jako dřív. Hajnej přišel domů, měl tam
otevříno a kouká, v kuchyni je liška. Vzal flintu a lišku střelil ženě
na límec. Pak ji stáhl a napadlo ho, že by mohla mít vzteklinu. Tak ji
sebral a odnesl ji na stanici. A co byste řekla: Měla ji. Hajnýmu napí
chali do břicha dvanáct injekcí, tím se mu rozbouřila rakovina a už je
v pánu.
Stříbrozubá mi vypoví, co se stalo hrozného, a pak mne opustí.
Vezme košík a jde si klidně domů. V šest je tma a večer je dlouhý. Dům
jako by se těšil, až se setmí. Přes den je tichý a klidný a večer se naplní
životem, kterému nerozumím a nemám s ním nic společného. Slyším jen
kroky, ťukání, smích, kašlání, šátrání po zdech a otírání. Někdy hraje
sama kytara a u kamen stojívá bílá postava. Za oknem naříká sýček,
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křičím na něj vyhlídkou kšc, a neposlechne. Naštěstí slyším také píská
ní, známý signál, to je paní sociální. Zapálí si marsku, naliju jí sklenici
vína. Ani neví, jak ráda ji vidím, jenom ji pak budu muset vyprovodit
přes celou ves, protože se bojí víc než já. A pak zase cesta tmou a houšti
nou domů, do domu, kde si budu zas připadat jako vetřelec. Cestou
nevím, jestli si mám svítit, protože mě každý vidí. Když nesvítím, nevi
dím zase já.
Povídám paní sociální o deviantovi a ona se směje a řekne, že to nebyl
deviant, ti vůbec na tábor nesmí, ale hodný chronik, bývalý tulák, který
dostal chuť se toulat. Za pár dní, když uhodily přízemní mrazíky, se sám
přihlásil. Míval chudinka v ložnici plno květin, zakládal si na nich, byla
to jeho největší radost. Ty mu za trest vzali. Plakal a litoval svého činu,
jako pan primář litoval a sestřičku mu také vzali a přeložili ji někam
daleko. Pan primář slíbil, že se s ní už nikdy nesetká, jako alkoholik
slíbí, že se už nikdy nedotkne alkoholu. A kdyby se s ní setkal, hned
to paní primářové oznámí, ona je ochotná s ním jeho problémy řešit
kdykoliv, třeba i v noci. Také pacient slíbil, že už neuteče, a květiny
mu nevrátili.
— Ale jak přišla na to, že je deviant? ptám se paní sociální.
—Každý se bojí toho, co by si nejvíc přál, povídá. Ona by byla moc
ráda, kdyby ho někde potkala a on na ni hupnul.
A tak si povídáme až do noci a paní sociální si stěžuje, že v blázinci je
čím dál míň prášků, každou chvíli nějaký pacient nemůže dostat ten
svůj a rozjede se. Na tyhle léky reaguje každý po svém a nikdy nemůže
předem odhadnout jak. Jako nikoho terapií nepřesvědčíte, když nechce
a nespolupracuje. Tak paní Naděnka volooká učila sexuální devianty,
jak se narodí dítě. Všechno jim pěkně vyložila, ale jeden deviant se po
dvou hodinách vykládání přihlásil a pravil, že všichni se narodili tak,
jak paní Naděnka povídá, ale jeho přinesl čáp. Paní Naděnka znovu
vysvětlila, že to není možné a proč, a pacient zdál se být přesvědčený.
Za nějaký den čte paní Naděnka deníčky, které si pacienti musí psát,
a co nevidí. Deviant píše: Paní N. nám dnes vykládala, jak jsme se na
rodili. Pro můj případ výklad neplatí. Mne přinesl do brněnské nemoc
nice čáp. Maminka mi to sama povídala, a přece to musí vědět, když
byla u toho. Nezbláznila byste se z toho? ptá se paní sociální a utírá
si z čela pot. Někdy vám připadá všechno marnost nad marnost, jako je
to v tom Kazateli, kterýho si čtu vždycky, když je mi nanic.
Vyprovodila jsem paní sociální přes celou ves. Zapomněla jsem, že
jsem si přes cestu k našemu domu položila lať, aby mi husy nechodily
na dvorek a nekálely tam. Baterku jsem měla v kapse, ale nesvítila jsem,
aby mne nikdo neviděl. Když spadne listí, všude to chrastí a šustí, někdo
neviditelný chodí, plíží se a přešlapuje v tmách. Zakopla jsem o lať,
a klíč, který jsem držela v ruce, mi vypadl obloukem do tmy. Lezla jsem
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po čtyřech a oběma rukama hmatala po zemi v husích hovínkách,
v blátě a v listí, ale našla jsem plno větviček a kamínků a klíč ne a ne.
Na klášteře bilo půl jedné, když jsem ho našla. Zalezla jsem do postele
s gumovou lahví a myslela si, že už se mi nemůže nic stát. Ale to nejhorší
přišlo teprve ve snu.
Měla jsem sen, že v blázinci došly prášky. Pacienti je snědli a nové
nepřišly. Nejdřív vtrhly pacientky z ženského oddělení na mužské, vy
lomily dveře, vytrhaly mříže a použily, kdo k použití byl.
Věděla jsem, že se mi to zdá, ale neuměla jsem a ani snad nechtěla
sen zaplašit. Naopak, vložila jsem si do něj vždycky svůj nápad a on se
dál sám odehrál. Byl to ten ranní sen v bdělosti, které mám nejraději,
protože je mohu řídit. Nechce se mi otevřít oči do světa, protože sny
mívám krásnější.
Vždycky jsem, ne ve snu, říkala psychiatrům, že stav pacientů se musí
zhoršovat sexuální abstinencí. Za co to mají? Lékaři to uznávali, ale
nedalo se s tím nic dělat. Pokud se pamatuji, trpěli jen jediný pár, Marii
a Kudrnáče filozofa. Těm dovolovali vyjít si spolu do lesa. Kdyby je
někdo spolu potkal, nevěřil by, že jsou to pacienti. Zůstal by stát omrá
čen mlnem, které se line ze dvou starších zamilovaných.
Ti dva, filozof ještě ve snu žil a Marie byla dosud krásná, zamkli se
spolu na pokoj a netoužili po revoluci. To svědčí o tom, že zamilovaní
nejsou žádnému zřízení nebezpečni a naopak. Politiku dělají většinou
lidé, kteří milovat nemohou nebo neumí, ti nejnešťastnější pak dělají
revoluci a chtějí změnit svět, v němž nejsou šťastni.
Pan Poláček, který se vždycky ženských bál, vtrhnul se svou gardou
na emenvé a obsadil první funkci, samozvanec. Vyhlásil svůj stát a gardisty nutil, aby vnikali do pokojných venkovských domácností a sezna
movali obyvatelstvo s novou vládou a s novými zákony. Pan Poláček
zatím rozesílal dopisy óesen a parlamentům mocných zemí, v nichž je
informoval o vzniku nového státu. Dopisy byly řádně nadepsané a
ofrankované, protože pan Poláček už dlouho schraňoval adresy a
známky. Byl na převrat připraven. Povstalci opomenuli obsadit místní
poštu a poštmistr pan Hrdlička, loajální ke každému státu, dopisy pře
četl a zabavil. Četl všechny dopisy ne ze zlé vůle, ale ze zvědavosti.
Pokládal za součást poštmistrovského řemesla povinnost číst dopisy a
lidem pomáhat. Vesničané ani nevěděli, jak moc jim pomohl a koho
zachránil. Zahazoval anonymy a udání už v protektorátu. Věděl všech
no o každém, ale nikdy proti nikomu ničeho nepoužil. Nebyl tak sebe
vědomý, aby si osoboval právo zasahovat do řízení obce a státu. Měl za
to, že svinstvo je třeba odklízet, nikoliv rozšiřovat. Zla už bylo dost,
říkával vždycky, když svítalo na lepší časy, a rozhlížel se, odkud to
přijde.
Pan Hora, který nesnáší umělé hmoty, běhal po vsi a systematicky
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odhaloval a ničil všechno, co bylo umělé. Vyrval ze zdí trubky, pokud
byly vidět, rozbil kalíšky od svíček na hřbitově, květináče, trhal střechy
z kůlen a ničil bakelitové kliky a kličky, kabáty, šaty, květiny. Nejvíc
se vyřádil na smetišti, odkud se igelitové pytle rozletovaly po kraji.
Sbíral je ze stromů, z keřů, vylovil je z rybníků. Pálil igelit a krajem
se nesl černý mastný kouř, jako by nastal poslední den a peklo se otevře
lo. Jestli panu Horovi bláznivka vydrží a bude mít dost sil, zbaví kraj
umělých hmot.
Pan Skalnička obsadil místo ředitele léčebny, na které se už dávno
cítil. Stejně už léta všechno řídil, ale kvůli intrikám nebyl oficiálně
jmenován, až teď, kdy byli v koncích. V minulosti byl na něj každou
chvíli spáchán atentát, střelnou zbraní nebo jedem. Teď se usadil v čele
stolu do té. Svolal personál, chtěl řídit schůzi a rozdělit funkce. Nikdo
nepřišel. Vyděšené sestřičky se bály nezpráškovaných pacientů, utekly
a doma se zarýglovaly.
Šla jsem alejí stříhaných lip a potkávala je. Nejdřív šel pan Ryba,
tak jsme mu říkali, protože se zbláznil z ryb. Pořád trhal rukou a přední
částí těla, jako by držel v ruce prut a sekal rybu. Když mu manželka
chtěla něco říct, křičel na ni, ať mu nic neříká, když mu bere ryba. Braly
mu pořád, tak ho zavřeli do blázince. Pak ho propustili, ale nesměl tři
roky k vodě, jako pan primář nesměl za sestřičkou. Teď běžel Ryba
rovnou k řece.
Eliška, která leží léta nehybně, vyskočila z postele, když její sou
družky založily požár. Viděla, že už ji nikdo nebude mýt, oblékat a
krmit, trochu se rozcvičila a vydala se do vsi hledat něco k snědku.
Našla také při tom ženicha a s ním opustila místa své blaženosti a utr
pení.
Pan Pergl, který teprve nedávno objevil blázinec a tolik si ho oblíbil,
volal pacienty nazpátek, přemlouval je, aby nikam nechodili, protože
venku je to horší. Neposlechli ho a zvlášť mu nadávali předváleční.
Pan Pergl nedostal potom oběd, nepřinesli mu ani večeři. V kuchyňce
našel tvrdý skrojek chleba. Snědl ho a vlezl si do postele ve studené
ložnici. Čekal, až si pro něho přijede manželka. Sám by ve světě určitě
neobstál.
Šli proti mně za mýma zavřenýma očima všelijak ustrojení. Manšestrových kalhot nebylo dost, vždycky si je střídali, když chodili na
procházky anebo v rojnici na houby do lesa. Teď ale šli všichni najed
nou, i ti, kteří nikdy nevycházeli, a nedostávalo se. Také bylo patrné,
že v ústavu nebylo žádné zrcadlo. Malí a tlustí měli dlouhé kalhoty vy
hrnuté, a dlouhým a hubeným sahaly nohavice pod kolena a v pase si
museli kalhoty držet, protože v ústavu nebyl k nalezení provázek, na
kterém by se mohl někdo oběsit. Většina zůstala v tom, v čem byli zvyk
lí: v tmavě modrých a vínových teplákových soupravách. Kde byla je
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jich strnulost. Běhali a skákali, naletovali na chodce, kteří se odvážili
z domu, jako krkavci. Nevěděli, jak se jmenují a kolik je jim let, ani jak
dlouho jsou v blázinci. Netušili, jaký je rozdíl mezi řekou a rybníkem,
kdo stojí a stál v čele státu. Ti, kteří toužili po vyšším postavení, táhli
přes pole na všechny strany. Asi si mysleli, že všechny cesty vedou
k hlavnímu městu.
Paní Králová, chudák, pobíhala od jednoho ke druhému, odhrnovala
jim vlasy z čela, vytáhla z kapsy zástěry hřebínek a česala je.
— Pro Ježíše Krista, kluci, volala, vy vypadáte!
A s ženami to bylo ještě horší. Alejí stříhaných lip pluly tučné po
lednice a kostlivé klekánice, nohy nazuté v černých velkých botách
naboso. Boty je nesly jako koráby a noční košile roztáhly jako plachty.
Pluly vsí a pak mířily někam do polí, viděla jsem je na kopci, proti
nebi ujížděly jako Kolumbovy lodě objevit nový svět, kde jsou jiná pra
vidla a normy. Mizely na obzoru v temných mracích, které se odtamtud
vysouvaly a věštily první sníh.
Růžena Marešová, zamilovaná už věky do pana primáře, tloukla na
dveře jeho pracovny a dožadovala se lásky tak otevřeně a konkrétně,
že se to psát nehodí. Pan primář stejně uvnitř nebyl. V přestrojení za
pacienta v tmavě modré teplákové soupravě opustil léčebnu i rodinu.
Využil katastrofy ve svůj prospěch a i on běžel přes pole a lesy někam
daleko, kam jeho žena zaklela největší lásku jeho života. Jestlipak na
něho ještě čeká?
Našel ji a přemluvil. Všechno svedl na svou ženu. Teďje konečně svo
bodný a udělá pro svou lásku cokoliv. Ani ona nebyla šťastná, starala se
o stařečky a stařenky v domově důchodců a svůj život zasvětila milosr
denství. On ji zradil, jak si to vyčítal. Jak asi trpěla, když ji opustil.
Jejich společné štěstí však netrvalo dlouho. Pan primář neunesl svou
svobodu a hnán výčitkami svědomí, utopil se v rybníce. Všichni mysleli,
že to byla náhoda, věděli, že neumí plavat.
Brány blázince zůstaly otevřeny. Kdo chtěl, mohl se lehounce dostat
dovnitř. A pacienti šli, rozešli se na všechny strany a všude jich bylo
plno. Cestou zapalovali lidská obydlí, drancovali a znásilňovali, ale
co to bylo proti husitům.
Tam se mi sen začal rozjíždět, nechtěl už být řízen, a tak jsem se
rozhodla, že se probudím. Nohy mě stejně už bolely, co jsem se naběhala.
A teď bych byla musela někam běžet a něco zachránit, musela bych se
do toho vložit. Posadila jsem se na posteli a uviděla nízký bílý strop a na
něm jasné bílé světlo, a zdálo se mi, že jsem umřela. Byla jsem ráda,
že to mám za sebou, ale pak jsem se podívala z okna a viděla, že venku
napadl první sníh. Kolem domu bylo bílo, neporušeně, jediná stopa
nevedla ani sem ani ven, jako by sem nikdy nikdo nevstoupil, jako bych
byla v bezpečí, oddělená od světa, sama ve vesmíru, který dosud tiká
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nepoškozený jako hodinový stroj na zdi. Podle toho jsem poznala, že
tamto byl sen. Jinak už by tu byli.
(Z knihy Edy Kriseové: Co se stalo, která vyšla v r. 1988 v Praze, napsaná
na stroji. Poskytlo Dokumentační středisko v Scheinfeldu.)

Reminiscence
Mnozí studenti filosofie na filosofickéfakultě Karlovy university mají
ze soumračných ale přesto rušných let 1945-48 nevymazatelné vzpomínky
na dva zcela protikladné profesory.
O tom mladším se v posledních letech v českých exilových časopisech
hodně píše. Obyčejně se zdůrazňuje, že Jan Patočka byl žákem známého
nacistického kolaboranta, profesora Heideggra ve Freiburgu; že převzal
z velké části fenomenologické krédo svého učitele; že však na rozdíl od
Heideggra byl přívržencem humanitních demokratických ideí Masaryka,
jehož filosofickou originalitu a kompetenci však kritizoval; že si svými
četnými studiemi získal renomé nejvýznačnějšího moderního českéhofilo
sofa; že se v sedmdesátých letech aktivně angažoval pro demokratickou
opozici a tím přivodil na sebe nelibost vládnoucího režimu — těžké po
licejní vyšetřování v roce 1977 a s tímto vyšetřováním přímo související
smrt (což zvýšilo jeho posmrtnou domácí i mezinárodní prestiž).
Českým čtenářům je asi méně známá skutečnost, že po únoru 1948, kdy
byl novými mocipány vyloučen z university. Patočka zásluhou některých
svých vlivných komunistických studentů mohl nerušeně pracovat v rela
tivním ústraní Filosofického ústavu, dále publikovat a také se účastnit,
více méně otevřeně, evropského filosofického dění. Radikální marxističtí
odpůrci módní, existencionálně zabarvené fenomenologie jaksi drželi
nad ním ochrannou ruku, až do sovětské invaze, která ukončila toleranci
s jinak smýšlejícími a přivodila pád, vyloučení i pronásledování jich sa
mých.
Zajímavý fakt, že mladí marxističtí intelektuálové, kteří aktivně spoluzavinili vítězství totalitního stalinismu v Československu, také aktivně
pomáhali svému filosofickému, ideologickému a politickému odpůrci,
nebyl žádný psychologický paradox. Patočka totiž nebyl pouze hluboce
vzdělaný klasický myslitel, nýbrž také velmi přesvědčivá charismatická
osobnost. Nikdy nezapomenu na jeho semestrální přednášky o předsokratovcích a Sokratovi. V přeplněné posluchárně jsme tehdy se zatajeným
dechem prožívali mocný dramatický zážitek, naprosto neznámý v kursech
jiných profesorů. Patočka zdůrazňoval, že účelem a smyslem filosofie není
hledat a dávat odpovědi, nýbrž klást otázky hledající pravdu. Jeho řeč
často připomínala techniku sokratovského dialogu. Mluvil pomalu a jed
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noduše. Nikdy neupadl do alchymie esoterických ambivalentních slov —
pseudopojmů ä la Heidegger. Docházet k závěrům, které nebyly závěry
v obvyklém smyslu, ale něčím, co nedovedu jinak popsat než poukazem na
katarzi vyvolanou finálním rozřešením konfliktu v Sofoklově tragedii.
Proto my, jeho posluchači, bez ohledu na filosofické a stranicko-politické rozdíly jsme mu na konci přednášek tleskali, jako kdybychom právě
byli svědky prvotřídního představení. Pak jsme odcházeli, obohaceni,
nepřekonatelnou intelektuální a estetickou zkušeností.
Ironickou hrou osudu, ten druhý a mnohem starší profesor, ačkoliv
prominentní bolševik a teoretik marxismu, byl po únoru 1948 také vyhnán
z filosofické fakulty. Když ve švédském exilu zemřel ve stejném roce jako
Patočka, stal se neočekávaně symbolem upřímně se kajícího obránce de
mokratických lidských svobod. Přesto vládne kolem profesora Kolmana,
doma i v českém exilovém tisku, hrobové ticho.
Arnošt Kolman pocházel z pražského kulturního českožidovského pro
středí. Byl příbuzný bratří Langrů a Broda. Studoval na pražské české
universitě, kde chodil na přednášky T. G. Masaryka, a na pražské ně
mecké universitě poslouchal Einsteina. V roce 1911 zahájil svou politickou
činnost tím, že se zúčastnil v hospodě “Kravín” proslavené předvolební
schůze, na níž se Hašek představil veřejnosti jako kandidát jím založené
“strany mírného pokroku v rámci zákona”.
Kolman nevěnoval svůj život filosofii nýbrž profesionální revoluční
činnosti. Nebyl typ klasického filosofa, který dovede citovat Aristotela
v originální řečtině, ale odborníkem v matematice, přírodních vědách,
logistice a ovšem také dialektickém materialismu, což mu dávalo ne
překonatelnou výhodu v debatách s četnými odpůrci. Jestli mne paměť
neklame, ze všech jeho kolegů na fakultě jenom profesor J. B. Kozák se
odvážil s ním veřejně debatovat. Jájsem fandil Kozákovi, protože zastával
anglosaskou verzi kritického realismu, kterou pokládám ještě dnes za
nejpřijatelnější filosofickou pozici. Ale musím přiznat, že v oněch filo
sofických disputacích s Kozákem byl Kolman vždy “vítězem”.
Kolman se nikdy na Karlově universitě nehabilitoval, nýbrž byl po válce
na přání nebo nátlak Moskvy přímo jmenován profesoremfilosofie. Nebyl
oblíben, spíše obáván. Aula maxima, kde obvykle přednášel, byla však
vždy přeplněna,protože i ti, kdož nesouhlasili s jeho dogmatickým dialek
tickým materialismem, uznávali jeho všestrannou erudici a suverenitu
v polemikách. Hodně jsme se od něho naučili. Myslím, že také někteří
z jeho komunistických studentů emocionálně a “čistě osobně” dávali
přednost Patočkovi, s nímž se častěji soukromě scházeli a s oblibou pole
mizovali. Kolman neměl zájem o jednotlivé posluchače, ani čas se jim
věnovat. V roce 1948, když jsem ještě byl v Praze a Kolman najednou
záhadně zmizel, nepozoroval jsem na fakultě žádný viditelný zájem o to,
“co se s ním stalo”.
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Kolman pracoval deset let na své autobiografii. Psal ji rusky. Brzy
po jeho smrti ve Švédsku, kam na nátlak mezinárodního tisku a přímý
zákrok ministerského předsedy Palmeho dostal povolení z Mosky odjet,
vyšel německý překlad pod názvem Die verirrte Generation {Zbloudilá
generace). V úvodu s trpkou ironií píše: “Co riskuji? V nejzazším případě
jsou tyto memoáry druh zpovědi, kterou věřící křesťan ulehčuje svému
svědomí. Nuže, na mém svědomí mám přece nemálo hříchů. Kdyžjsem se
tedy pokusil sebekriticky učinit veřejné pokání, snad mne budou ďáblové
na onom světě posuzovat s určitou shovívavostí.”
Je to nesmírně zajímavý a informační dokument jednoho z “generace
zbloudilých, ” který se po mnoha letech konečně dopracoval k závěru,
že v zemích tak zvaného reálného socialismu se ve skutečnosti jedná
o “komuno-fašismus” (str. 255). V dodatku Kolman uveřejňuje {r. 1977)
otevřený dopis Brežněvovi, z něhož překládám do češtiny několik význam
ných pasáží: “Oznamuji Vám, že vystupuji z komunistické strany Sovět
ského svazu. Je mi 84 let a byl jsem 58 roků členem. . . Do Ruska jsem se
dostal po 1. světové válce jako vojenský zajatec. Pod Kerenským jsem
strávil 6 měsíců v samovazbě kvůli protiválečné propagandě... V Rudé
armádě jsem bojoval na čtyřech frontách ... Ve dvacátých letech jsem
byl ilegálně činný v Německu, stal se členem ústředního výboru KPD a byl
odsouzen na pět let do vězení. .. Zastávaljsem důležitéfunkce v Kominterně, v ústředním výboru komunistické strany Sovětského svazu . . .
v Akademii věd.. . Znal jsem se osobně s Leninem a spolupracoval s Krup
kou a Chruščevem .. . V poslední válce jsem pracoval v politickém vedení
armády... Právě v tu dobu krematorium Hitlerova koncentračního tábora
spálilo mou sestru a můj bratr byl zavražděn Stalinem. .. Od r. 1945jsem
po tři léta vedl propagační oddělení komunistické strany Ceskoslovennska... V r. 1948jsem byl zatčen, převezen do Moskvy, kde bez soudního
rozsudku jsem v Lubjance strávil 3 roky v samovazbě... Po rehabilitaci...
od r. 1963 žiji jako pensista v Moskvě . . . Již od odhalení Stalinových
krvavých zločinů jsem začal ponenáhlu chápat, že jako člen komunistické
strany jsem částečně spoluvinný . . . Když však r. 1968 Vaše tanky a ar
mády okupovaly Československo, ztratil jsem definitivně veškeré iluze
o charakteru Vašeho režimu ... V Sovětském svazu jsou hrubě porušo
vána základní lidská práva . . . Tisíce žijí ve vězeních, táborech, psychia
trických kriminálech . . . Potlačováni a diskriminace krymských Tatarů,
povolžských Němců, Židů ... To vše dělá ze Sovětského svazu stejný
kriminál národů, jakým kdysi bylo carské Rusko ... Nechci popírat úspě
chy na poli odstraněníanalfabetismu, vzdělání, vědy. .. Ale člověk nežije
pouze chlebem . . . Musí mít možnost veřejně říct, co si myslí, psát, co si
myslí, číst, co si přeje . . . bydlet, kde si přeje a cestovat, kam sipřeje.. .
Je možno žít za takových podmínek? A jak dlouho se může tak žít? Já už
nemohu . . . Došel jsem k pevnému rozhodnutí, že zůstat nadále v řadách
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komunistické strany . . . by byla zrada ideálů sociální spravedlnosti, hu
manismu . . . Ideálů, o kteréjsem celý život usiloval, bez ohledu na všechny
mé chyby a omyly”.
Myslím, že jsem se neodchýlil od tématu. Profesoři Patočka a Kolman
stáli v logice, noetice a ontologii v diametrálně protikladné a nesmiři
telné oposici. Ale to asi není tak důležité. To, co skutečně platí a podle
čeho je budou soudit ‘‘ďáblové na onom světě”, byla jejich životnífilosofie,
neboť ta modeluje a determinuje způsob každého lidského života. Oba
nakonec dokázali svoji esenciální poctivost. Patočka ji zaplatil předčas
nou smrtí. Kolmana přinutila k přiznání, že to, co po celý život in concreto
hlásal a pro co in concreto bojoval, se ukázalo být pouhou chimérou —
utopickou iluzí. Sokratovská poctivost oba sjednocuje a usmiřuje. Věřím,
že Kolman dokonce ztratil i víru, že dialektický materialismus je ona
neotřesitelná ‘‘vědecká filosofie”, jak se nám studentům a také svým
kolegům na fakultě kdysi snažil dokázat. Na straně 187 svých memoárů
totiž píše “(y r. 1976) přišel ke mně synovec Kozáka a sdělil mi, že prof.
Kozák je nemocen. Poprosiljsem ho, aby mu vyřídil pozdravy a vyřídil mu
že po všem, co se stalo, dnes uznávám, že v oněch našich dřívějších disku
sích měl pravdu častěji on a ne já”. Tak končí jedna episoda z dějin čes
kých filosofů.
Reminiscence. Po čtyřiceti letech bloudění v cizině, po výměně první
vlasti za druhou a druhou za třetí (Ubi bene, ubi patria?) a po tom, když
všichni jeho pražští, brněnští a marburgští profesoři odešli na pravdu
Boží, stárnoucí člověk si v duchu říká s Goethem (Faust I, Zueignungý.
“Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten,”

Vman, Kalifornie

Z básní Jana Sterna
KDYSI JSEM MĚL PROTEKCI BOHŮ,
a tak jsem věřil, že i lidstvo bude šťastné.
A pokud není, tož je učiníme!
Teď, když se trápím, tak už dobře vím,
kolik jich asi spokojeně chrochtá.
Kdysi jsem chtěl učinit šťastným svět,
dnes by mi královsky stačilo,
kdyby se jedna žena,
která mě ani nemá moc ráda,
zas na mě pousmála.
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JE TO JAKO LÁVA
a řine se to proudem,
být to krev, tak dávno vykrvácím.
Říkají tomu cit,
ale bůhví, odkud se to bere!
Mohl bych tím plnit kádě,
hostit svatby,
mohl bych z toho vařit v kotli
lektvar pro chudokrevné,
ale, proboha, vysvětlete mi,
proč právě já si připadám
tak pustý?

NECHTE JARU POOTEVŘENY DVEŘE
Jdu o vánocích sadem
a sbírám jablka
zelené míče
Mrštím prvním
a jezevčík běží
Prakobylko leť!
Pak hodím druhý
a seberu první
Ten hlodavec je dychtivý obou
a tak nás udržuje v pohybu
Skrze jabloně šikmo padá jas
na rtech cítím ledovou svěžest
Tak se blížíme k ráji
Je to ojíněná louka
která hřeje
Na jejím konci sedíte na bílé lavičce
a usmíváte se do knihy
Nakloním se Vám přes rameno
a čtu:

Nechte jaru pootevřeny dveře!
Obsah, květen 1988
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Na památku Pavla Meisla
Frank Marlow, Kalifornie
Jindřich Chalupecký, Praha, napsal ve svém článku “Konec lehko
myslnosti“ uveřejněném v loňském čísle Proměn (25/I 1988) toto: “Pak
přicházely zprávy z moskevských procesů. Nemohli jsme se v tom vyznat;
měli jsme svá podezření 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 zahynouti v Mauthausenu . . . ”
Pavel Meisl se dotknul i mého života ve třicátých letech, v době, kdy
jsme zrovna dospěli v mladé muže. Kolikrát za mého dlouhého života
jsem si na něho vzpomněl. Od roku 1939 jsem o něm neslyšel a nevěděl
jsem až dodnes, že zahynul v Mauthausenu, v tom hnusném vředu Evropy.
V roce 1982 se konal ve Vídni sokolský slet, sjezd SVU a odhalení památ
níku obětem nacistů v Mauthausenu. Stál jsem tam s delegací SVU, když
jsem uviděl tři nebo čtyři starší muže s vyznamenáním na kabátech a jeden
z nich, major Buršík držel prapor. Byla to delegace československých
zahraničních vojáků a já jsem si k nim šel stoupnout, poněvadžjsem k nim
patřil. Škoda, že jsem tenkrát nevěděl, že i náš přítel Pavel Meisl tam byl
umučen. Byl bych na něj býval myslel.
Pavel Meislpocházel z Kolína z těch starobylých Meislů, o nichž čteme
ve Starých pověstech českých nebo v knize Leo Perutze “Nachts unterder
steinernen Bruecke“ a v jiných knihách. Nejznámější z nich byl Mordechaj
Meisl, syn Semuela Meisla, který byl za císaře Rudolfa II. pravděpodobně
nejbohatším mužem v zemi. Byl starostou a starším židovské obce. Dal na
svůj náklad vydláždit ulice, postavit Vysokou a Meislovu synagogu, lázně,
chudobinec a židovskou radnici s hodinami s hebrejskými číslicemi, která
dodnes stojí v té Meislově ulici. Ten starý Mordechaj zemřel v roce 1601
a zanechal velká bohatství, mezi nimiž i na hotovosti 600,000 dukátů,
obnos v té době fantastický. Porovnat by se to mohlo s 600,000 Krugerands, s odpuštěním, že to slovo používám. Jako vykonavatele svéposlední
vůle ustanovil rabího Jehudu ben Becalela, známého jako rabi Loew anebo
Maharal. Je to ten samý, který míval v Praze ten krásný Salounův
pomník, a o němž se říkalo, že stvořil Golema.
Neměl však rabi Loew co vykonávat, poněvadž druhý den po smrti Mor
de chaje císař Rudolf zabavil jeho veškerý majetek. Chyba byla asi v tom,
že to zabavil až druhý den po jeho smrti. Měl to udělat hned v den smrti.
Tím se stalo, že císař Rudolf nedostal ty všechny dukáty, poněvadž jeden
z nich se přes ta staletí dostal až ke mně. Moje babička Klára z Věže u Hav
líčkova Brodu byla totiž rozená Meislová a byla z téhož rodu a nejstarší
syn v rodině dostal vždycky jeden z těch dukátů. A tak jsem ten dukát
dostal i já. Byl krásný, velký, z počátku 15. století. Když jsem v roce 1939
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utíkal za hranice, zazdil jsem ten dukát do kamenné zdi v naší zahradě.
Můj otec, nežli šel na trvalou dovolenou v Osvěčimi (tak mi to totiž ozná
mili dopisem zaslaným prostřednictvím apoštolské mise), ten dukát z té
zdi vyndal a dal ho strýci Evženovi, který ho pro mne zachránil a tak se ten
dukát dostal se mnou až do Sherman Oaks v Kalifornii. Tam však mi byl
v roce 1967při vyloupení našeho domu též ukraden. A tak byl s námi pou
hých 366 let a teďje s někým jiným, který o něm nic neví. Je to jako v ma
ryáši, jak říkal můj dobrý kamarád z vojny, dr. Heinz Freund, kterému
jsme říkali četař práv a doktor dělostřelectva. Nejsou žádné rozdíly, co
jeden vyhraje, to ten druhý prohraje a vice versa.
V Kolíně nad Labem je pohřben Elija Meisl, též syn Semuela Meisla.
Zemřel v roce 1621 a má taky na náhrobku erb se stojící myší, myškou ne
boli Meisl. A to byl předek Pavla Meisla, toho ušlechtilého člověka. Nikdy,
pokud jsem ho znal, jsem si neuvědomil, že jsme byli vlastně spřízněni.
Seznámil mě s ním můj snad nejlepší přítel dr. Bohuslav Kratochvíl ze
Světlé nad Sázavou, který s Pavlem studoval na gymnasiu v Kolíně. Byli
oba starší než já, byli ročník 1901 nebo tak. Pavel pracoval v knihkupectví
Orbis v Praze na Václavském náměstí. Asi v roce 1934 jsem hledal nový
byt. Bydlel jsem do té doby na Jungmannově náměstí číslo 5 u starých
manželů Brunnerových (Brunner jako Brunnerův sýr, ale na to se už nikdo
z vás nepamatuje). Byl jsem zaměstnán v pojišťovně na protějším rohu
náměstí (ta už taky neexistuje) a tak jsem vstával za pět minut osm, v osm
jsem byl v kanceláři, tam jsem se oholil, umyl, nasnídal (snídani přinesl
vrchní od Zoufalých, taktéž oběd) a ve dvě jsem už byl v kavárně Juliš,
kde jsem pomalu, velmi pomalu študoval právnická skripta. Tohle ovšem
vedlo k strašně nezřízenému životu a když jsem zjistil, že nějaká paní
Sonová, Ječná ulice číslo 36, u níž bydlel Pavel Meisl, má k pronajmutí
pokoj, nastěhoval jsem se tam. A tak jsme se blíže seznámili. K Pavlovi
Meislovi se mohlo kdykoliv do Orbisu. Jeho prostřednictvím jsem se sezná
mil s řadou pěkných lidí. Většinu jsem zapomněl, i jméno Jindřicha
Chalupeckého, který tam také s nimi bydlil. Pamatuji se, že jeden z nich
měl filmový projektor 8mm značky Ciné a že nám na něm ukazoval film
“Modrý anděl’’ s Marlene Dietrich. To byla pro nás vzácnost. A měl pří
tele Cypriána Majerníka, akademického malíře, jehož láskou bylo malo
vat koně. Cyprián byl zvláštní z několika důvodů: měl neobvyklé jméno,
byl Slovák, byl malíř a byl nemocen. Myslím, že nepřežil válku. Koupil
jsem od něj za 400 korun krásný obraz dvou koní, běžících pod bouřlivou
oblohou. Visel v domě mých rodičů. Ted’je prý v Národní galerii nebo ho
má někdo jiný. Jako v tom maryáši. U Pavla v Orbisu si člověk mohl
prohlédnout nebo koupit nová vydání knih, tam mně Ilja Ehrenburg podepsal “Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita”, Halas své “Staré ženy”
a jiné knihy a jiní autoři své knihy. Tu a tam Pavel našel nějakou staro
žitnou knihu, kterou pro mne schoval, jako na příklad Jozefa Flawia
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“O wálce židowské” vytištěnou česky švabachem v Levoči v roce 1805.
V zadní místnosti Orbisu bylo oddělení pornografie. Někdy jsme se tam
směli podívat, koupit jsme tam nic nemohli, na to nebyly peníze.
Byli jsme v těch třicátých letech více méně avantgardní mládež. Byli
jsme mladí a naivní a nezkušení a věřili jsme všelijakým kouzlům. Tak asi
jako naši vnuci dnes věří jiným, dnešním kouzlům. Myslím, že to bylo
v polovině třicátých let, když ministr Beneš přijel z Moskvy s podepsanou
smlouvou o přátelství mezi SSSR a CSR. Demonstrovali jsme v den jeho
příjezdu na Václavském náměstí. Byli jsme všichni pro tu smlouvu, věřili
jsme, že nás zachrání před Hitlerem, a tak nevím, pročjsme demonstrova
li. A naše vláda byla pro tu smlouvu z těch samých důvodů, tak nevím, proč
do nás vjela jízdní policie a rozehnala nás. A nebyli tam jenom študenti,
i vrchní komisař ministerstva školství a národní osvěty, na příklad, dr.
Bohuslav Kratochvíl a jeho žena Boženka, které nikdo neříkal Boženka
nýbrž “Labybird”, byli rozehnáni do Krakovské ulice. A sešli jsme se pak
v kavárně Fénix. — Pomalu, velice pomalu nám to docházelo, když jsme
četli o těch moskevských procesech.
Pár dní po té, kdy jsem se nastěhoval k paní Sonové, seznámil jsem se
s Pavlovou přítelkyní, pěknou dívkou, Lídou Fuxovou z Kolína, dcerou
strážmistra Fuxy. Brzo na to se vzali. Mysleljsem, že svatba byla na Staro
městské radnici a z ní se šlo na první přípitek k Bindrům pod podloubím.
A odtamtud z vinárny do vinárny až do hotelu Flora. Ale pan Chalupecký
mi sděluje, že si to pletu a že Pavlova svatební hostina se konala v jeho
garsonce ve Vršovicích, “Lída udělala velký pekáč šunknfleků přesně
podle Sandnerky, dokonce zalila i smetanou a velmi jsme si pochutnali.
Kdepak hotel Flora, byli jsme všichni chudí.”
Od roku 1933 do roku 1939jsme odevzdávali deset procent svých příjmů
na pomoc uprchlíkům před německým fašismem. Když jsem pak sám
utíkal v roce 1939, měl jsem jaksi pomoc předplacenou, starali se o nás
v jiných zemích, kde ještě Hitler nebyl, jiní lidé.
Pomalu jsme se začali strachovat, že snad to přece jenom špatně do
padne. Chodili mezi nás syn a dcera Thomase Manna, které přivedl Krato
chvíl, žena a dcerka Heindricha Manna žili ve Světlé nad Sázavou. Chodili
jsme po večerech do Little baru, který byl skutečně maličký a tam hrála
na piano Lotte Lenya, žena Bert. Brechta. A možná, že si to pletu a že to
byla jiná Berlíňačka, která tam hrála. Chodili tam po představení Vosko
vec a Werich a jiní. Pamatuji se na jednu písničku, kterou tam zpívala
o myších, které vedou nezřízený život v bubnu u hudby u pluku krále Gus
tava (Beim Leibregiment, dass sich nach Koenig Gustav nennt). A pak
byl Mnichov a já narukoval do Čáslavi k 21. pěšímu pluku, ale poslali
mě vojenští páni zpět.
Po Mnichově jsme ztratili kontakt s Pavlem Meislem a i jinými přáteli.
Myslím, že největší ránu mu způsobila smlouva mezi Hitlerem a Stalinem.
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To byl konec veškeré mravnosti a veškeré naděje. A tak ten jemný člověk,
Pavel Meisl, byl v úplné beznaději, bezmoci a bez jakékoliv pomoci umu
čen k smrti v tom hrozném Mauthausenu. A ani jsem si tam na něj ne
vzpomněl, poněvadž jsem nevěděl, že tam zahynul. A také nevím, co se
stalo s jeho ženou Lídou. Měl by tam v Mauthausenu být zasazen do zdi
malý erb se stojící myškou, aby se vědělo, že tam zahynul potomek těch
starobylých Meislů.
Tyhle všechny vzpomínky a myšlenky ve mně vyvolal po více než padesáti
letech článek Jindřicha Chalupeckého. Děkuji mu.

DISKUSE
Ještě k české archeologii . . .
K článku Pavla Červíčka “Česká archeologie po II. světové válce”
(Proměny, roč. 25, čís. 1, 1988, str. 97-104) nám poslal redaktor Alex
Tomský dopis svého otce, Dr. Jana Tomského, bývalého profesora archeo
logie na universitě v Tübingen, v němž jsou kritizovány některé pasáže
Cervíčkova článku. Obsáhlou diskusi k tématu jsme otiskli už v Promě
nách čís. 3, 1988, str. 134-142; uvádíme proto jen podstatné části dopisu
(Red.)
Celkově pochybná je autorova snaha odvolávat se na etnologická
srovnání, to nadělalo už mnoho zla: právě marxistické interpretace spo
čívají na této chybě (minulého století). Snad je autor sám etnolog (ama
tér)? . . .
Ke str. 97: Böhm byl sice ředkvička, ale vcelku slušný (viz Paměti
V. Černého), Filip nebyl ani komunista ani marxista. Ale hlavně, oba
byli praktikové s velkými zkušenostmi, Filip ostatně uznávaný vědec
právě na západě, což ho i v ČSR drželo . . . Obzor prehistorický (viz
Červíček str. 98) byl spolkový časopis, jistě ne špatný, ale jinak právě
“provinciální” (ať to cokoli znamená). Rozhledy jsou vědecký časopis
vysoké úrovně, i tady ceněný. Že musí přinášet také komunistické chvá
ly, jak jinak (k tomu zase obecná poznámka: postavíme-li se na radikál
ní stanovisko, že za železnou oponou je zásadně všechno špatné, i ne
utrální vědecká práce, pak ovšem je i veškeré polemice konec, a tento
dojem na mne článek dělá) . . .
B. Klímu atakovat je nespravedlivé. Jistě i on se musí kroutit, jak se
dá, ale zachoval si charakter. Vědecky je na výši, i tady uznáván. Vy
kopal víc než jen umění, které ostatně všude tvoří jen malé procento
nálezů.
Autor má poněkud zmatenou představu, že mladším paleolitem
začínají dějiny pravého člověka (z důvodu umění). K tomu by bylo
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možno napsat další článek. V Iráku (Šanidar — ostatně i jinde) byly
vykopány hroby Neandrtálců, — dokonce se stopami květin v hrobě, v
poslední době se zdá, že i oni znali umění. Otázka, do jaké míry měl
mladopaleolitický člověk zbraně (proti lidem) není docela jasné, lovec
ké zbraně měl jistě (i šípy atd.) . . .
Věta (na str. 100), že česká archeologie nepřihlíží k Středomoří atd.
je nesmysl. Naopak, existují koumáci, kteří si tímto tématem pomohli
k cestám do zahraničí ( na př. Bouzek). Dále: Mnoho nálezů je ovšem
z hrobů (v pozdějších epochách), ale zdaleka ne všechny, pro některé
kultury (neolitické) je známo jen minimálně hrobů atd. . . .
Ke slovanské archeologii (str. 103, druhý odst.): hodnotných prací
je dost — a bohudíky se zabývají hlavně hmotnou kulturou a tak se
vyhýbají právě ideologii.
Kontinuita gemánského osídlení Čech od římského období (str. 104)
byla svého času šlágrem sudetské historie (Bretholz). Psal proti tomu
i Pekař (a jiní). Archeologické důkazy neexistují dodnes, přežití drob
ných skupin (Ralsko? Role? — převzetí předkeltských jmen) není vy
loučeno. Ale právě proto je pravděpodobnější, že to byly předgermánské skupiny. Formulace článku je nepřijatelná.

Kritické marginálie
Filosofií dějin k problémům
přítomnosti
Jan Patočka, Ketzerische Essais
zur Philosophie der Geschichte und
ergänzende Schriften. Herausgege
ben von Klaus Nellen und Jiří Ně
mec (Institut für Wissenschaften
vom Menschen, Wien), Einleitung
von Paul Ricoeur. Klett-Cotta
Verlag, Stuttgart, 1988. 500 Seiten
148 DM.
Druhý svazek Patočkových Vybra
ných spisů v němčině, pečlivě redigo
vaný pracovníky vídeňského Ústavu
věd o člověku, K. Nellenem a Jiřím
Němcem, je obrazem Patočkova úsilí
o komplexnější postižení smyslu bytí
bez metafyzických mýtů na půdě čte
náři zdánlivě nejsrozumitelnější:
v úvahách o dějinách. Jádro svazku

tvoří “Kacířské eseje k filosofii dějin”,
z nichž se pak přechází k pracím táza
jícím se po úloze, vývoji a pádu Evro
py; témata jistě aktuální, která vtahují
čtenáře do Patočkova filosofického
myšlení aniž se musí prodírat nároč
nými fenomenologickými exkursy,
jimž budou věnovány příští dva svaz
ky Spisů.
V úvodu si stěžuje Paul Ricoeur, že
západní veřejnost zná sotva víc než jen
Patočkovo jméno (veřejnosti na vý
chod od Šumavy bývá i toto jmého
zatajováno). Ví se o něm, že je žákem
Husserlovým a Heideggerovým a že
byl v Československu postižen záka
zem učit a publikovat. Stal se středem
širší pozornosti zejména tehdy, když
podepsal Chartu 77, která ho zvolila
svým prvním mluvčím. A ví se, že po
řadě zostřených výslechů zemřel takř
ka pod rukama policie. “Ale kdo zná
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filosofa Jana Patočku?” ptá se Ri
coeur. Vinu na malé znalosti Patoč
kova díla nemá ovšem veřejnost na
obou stranách Šumavy, nýbrž přede
vším okolnost, že jeho starší práce
jsou většinou roztroušeny po od
borných časopisech, novější pak byly
v cizině publikovány jen sporadicky,
v Československu pak kromě sami
zdatových exemplářů nebyly — s vý
jimkou krátkého období konce šede
sátých a začátku sedmdesátých let —
publikovány vůbec. O to větší je záslu
ha vídeňského institutu a jeho pracov
níků, kteří se ujali vydání alespoň
vybraných prací v německém jazyce,
a tak umožnili poznání filosofa Pa
točky alespoň západnímu publiku.
Patočkovy studie k pojetí dějin, které
vznikaly převážně v letech šedesátých
a sedmdesátých, jsou k tomuto po
znání výborným východiskem. Ak
tuálnost tématu diskutovaného v pri
vátních seminářích, v nichž rozvíjel
myšlenky Husserla a Heideggera ke
vzniku, funkci a charakteru dějin,
přiblíží čtenáři Patočku nikoli jen
jako originálního myslitele, ale pře
devším jako angažovaného člověka a
občana, který za závojem všední kaž
dodennosti i dramatických společen
ských střetů hledá smysl všeho dění
a podrobuje kritické revizi nejen
pohled na dějiny, ale i pohled na
postavení současného člověka.
Posláním filosofie není svět měnit,
ale kriticky ho reflektovat. Filosofie
zbavuje člověka tradovaných mýtů, kte
ré postulují vládu “jiné skutečnosti”
nad ním a tím ho uspávají v osudové
odevzdanosti. Filosofickou distancí
od daného a přítomného i od zafixo
vaných mýtů se člověk dopracovává
nového pohledu na svět a na sebe a
toto neustálé hledání z něho teprve
dělá dějinnou bytost. Pojem dějin je
proto Patočkovi spjat s evropským
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způsobem tázání a hledajícího myšle
ní, které má počátek ve filosofii řecké.
Mezi rozumem a přírodou, mezi
lidským intelektem a “říší nut
nosti” je prostor pro lidskou spo
lečnost; “polis”, která je lidským vý
tvorem, se stává místem, v němž se
uskutečňuje lidská svoboda, mostem,
kde se život stává záležitostí člověka
samého, za kterou je sám odpovědný.
Platonova filosofie však dala tomuto
lidskému světu metafyzickou dimenzi
— a této metafyzické polohy se nedo
vede zbavit. Metafyzické pojetí dějin
nepřekonala ani novověká filosofie,
ani empirismus ani pozitivismus ani
marxismus, který tento metafyzismus
jen přinesl z nadsmyslové skutečnosti
do smyslového světa. Ani Husserlovi
se nepodařilo zbavit se zcela meta
fyzického způsobu myšlení, objevil
však klíč k jeho překonání v motivu
“epoché”, který otvírá přechod od
lidské subjektivity k fenomenologické
ontologii. Patočka se v těchto studiích
pokouší o zúčtování s metafyzickým
pojetím dějin, které člověka zbavuje
odpovědnosti a podřizuje ho “dějinné
nutnosti”. V dopise varšavskému
filosofovi K. Michalskému píše v r.
1973: “Lidé chodili a dosud chodí
vstříc lidským jatkám a všemožnému
ponížení v radostném vědomí, že jsou
zbaveni odpovědnosti, neboť ‘chod
dějin’ se svou vnitřní nutností dělá
tuto ‘oběť ’ nezbytnou.” Člověk se
musí otevřít poznání, že za sebe a dě
jiny je odpovědný sám, že není žádné
ho univerzálního plánu a klíče k ne
konečnému; je třeba uznat konečnost
naší existence a vidět i riziko našeho
selhání, které může vyústit v kata
strofu planetárního rozsahu. Je tu
však také perspektiva východiska:
postavit se Mýtu a Síle, které nás
manipulují, zbavit se diktatury vnější
a vnitřní, zbavit se strachu a postavit

se proti demoralizujícím, terorizují
cím a přelstívajícím faktorům všední
ho dne, odhalit jejich povahu a po
chopit, že svoboda se nezískává čeká
ním, ale bojem. Patočka tak dospívá
k radikálnímu humanismu, v němž
jen člověk sám je odpovědný za sebe
a své dějiny.
“Kacířské eseje” vznikaly v letech
1973-75 a vyšly nejprve v pražské
edici Petlice v roce 1975. V roce 1980
je vydalo v Mnichově exilové nakla
datelství Arkýř; textu tohoto vydání
bylo použito k překladu do němčiny,
při čemž bylo přihlédnuto i k někte
rým odlišným formulacím, jichž Pa
točka užil, když sám překládal první
tři eseje do němčiny.
Úvahy o Evropě napsal Patočka
koncem šedesátých a začátkem sedm
desátých let německy — bylo tedy
možno sáhnout k originálu. Autor
se tu vrací nejprve tam, kde je třeba
hledat onu nejstarší výhybku, na které
se na celá tisíciletí rozhodovalo o dal
ších cestách lidského rozumu — totiž
k filosofii řecké, zejména k Demokritovi a k Platonovi. Navazuje tu
pak na Husserlovu analýzu krize
evropského rozumu — a rozvádí ji
dále velmi aktuálním způsobem, jímž
se snaží dobrat se odpovědi na otázku,
zda úpadek Evropy je nutný a čím
je podmíněn. Tyto velmi živě styli
zované eseje jsou tu publikovány
z manuskriptu po prvé a jsou i pro
čtenáře bez filosofické erudice velkým
zážitkem a silným myšlenkovým im
pulzem. Přes jejich zdánlivě histo
rický charakter míří se tu neustále
k současnosti.
Poslední, třetí část svazku vyplňují
práce pokoušející se o filosofickou
diagnózu přítomnosti. Patočka ne
sdílí rozšířený optimismus, podle
něhož téměř všechny dnešní problémy
lidstva mohou být vyřešeny technicky.

Zaměstnává ho především otázka,
zda diskurzivita technického intelektu
může najít něco jednotícího, co měla
ve své kultuře stará Evropa. Svět byl
sice v posledních dvou stoletích silně
europeizován, ale šlo tu spíše jen
o převzetí evropské techniky a orga
nizace ostatním světěm, jehož du
chovní kořeny jsou zcela jiné. Čím
přemostit tyto rozdílné premisy růz
ných kultur a civilizací a v čem najít
to společné, co zabrání destrukčním
konfliktům a dá pocit společné odpo
vědnosti za svět a za život? Co naznačí
společnou cestu lidského ducha a
otevře ho nové univerzalitě hodnot?
Patočka vidí možnost takové budoucí
syntézy v nové duchovnosti, která
usmíří pluralitu kultur na nové bázi.
V této globálnější epoše bude člověk
bytostí, která si sice bude vědoma své
konečnosti, ale svým otevřením pro
budoucnost bude zdrojem vždy no
vých začátků.
Mezi pracemi věnovanými filoso
fické diagnóze přítomnosti je i jedna
z nejzávažnějších Patočkových úvah
“Negativní platonismus”, kterou
jsme otiskli v 1. čísle Proměn roč.
1987 cele věnovaném Patočkově pa
mátce (tam i text přednášky z roku
1973: “Může filosofie zaniknout?”).
Druhý svazek Patočkových Vybra
ných spisů poskytuje opravdu dobrou
příležitost poznat Patočkovy filo
sofické i občanské motivy, které ho
vždy znovu a znovu přiváděly k řešení
nejen teoretických ale i praktických
otázek smyslu společenského bytí.
Čtenář pochopí, proč tento subtilní
myslitel se musel na konci svého živo
ta vzepřít nesmyslné manipulaci člo
věka “neomylnou Silou” a protesto
vat proti jeho degradaci v pouhý
objekt mocenské technologie.
Třetí a čtvrtý svazek Vybraných
spisů, které budou věnovány Pa
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točkovým fenomenologickým stu
diím, jsou avizovány na rok 1989.
Výbor bude uzavřen pracemi k české
kultuře a dějinám v roce 1990. Umož
ní to západnímu čtenáři seznámit se
v podstatě se všemi závažnými prace
mi Patočkovými a zařadit ho tak do
proudu současné filosofie na nepo
chybně velmi čestné místo.
Karel Hrubý

Skácelova devátá
Jan Skácel: Kdo pije potmě víno, nakl.
Blok, Brno 1988

Nakladatelství Blok vydalo devátou
básnickou sbírku Jana Skácela s ná
zvem “Kdo pije potmě víno". O dílech
velkých básníků se říkalo, že si v nich
každý čtenář najde verše, které jsou
mu blízké. Jistě to není v moderní poe
zii obecná pravda, ale o Skácelově kníž
ce to platí: zní naplno ve všech polo
hách, které básník už dávno umí, od
aforismu, říkanky, pohádky, přes
prostý obrázek až po ironický politický
fejeton, hlubinnou psychologickou
sondu a fdozofickou reflexi. Tato for
mální pestrost je nutnou protiváhou
obdivuhodné vnitřní jednoty, která
prostupuje celé Skácelovo dílo, od
první knížky až po dnešek. Skácel
vydal svou prvotinu jako zralý muž
a netěkal nikdy odjedné módy ke druhé,
nevrhal se za “novými”, znovu a znovu
se vracel k tomu, co za skutečnost viděl,
co ze zkušenosti poznal, co prožil a pro
cítil.
A přece je Skácelova devátá jiná
než jeho předcházející knížky. Dávné
sokratovské nevědění — nevědění vě
doucího! — se prohloubilo do nových,
subtilnějších poloh: motiv, který u mla
dého Skácela ústí v bravurní pointu,
uzavírá se dnes často tichým otazní
kem, tam, kde býval imperativ, čteme
dnes kondicionál, kde byl vznášen po
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žadavek, zní dnes prosba. Skácelovy
verše ztěžkly těmi dvaceti lety, které
jsou za námi. V žádné jeho sbírce se
neobjevila tak nevýslovně smutná báseň,
jako je zde “Učitel druhé smrti” a
“Pohřeb konfidenta” jako by obracel
naruby jeho dřívější pohřby, v nichž
vždycky život přesahoval smrt. Tady se
smrt životu vysmívá!
Skácel je z těch básníků, kteří dá
vají čtenářům víc než krásu básnického
obrazu, jazyka, zázračného okamžiku.
Vším, co píše a o čem píše, vytváří
postavu, lyrického hrdinu, člověka
s určitými vlastnostmi, s nímž se může
čtenář ztotožnit, který může být zá
chytným bodem v jeho vlastních život
ních postojích, s nímž může prožívat
své náklonnosti, lásky, úzkosti a těž
kosti, nepřízeň doby i okouzlení z jistot
srdce. O ně ve Skácelově poezii jde,
právě ony dávajíjeho dílu mimoliterární rozměr, jimi je jeho lyrický hrdina
morálním příkladem v nejlepším slova
smyslu, hrdinou bez moralizování a ma
lichernosti.
Ale toto je jeden z nejtěžších údělů,
jaký může básníka potkat nebo jaký si
může uložit. Až příliš snadno si totiž
i kultivovaný čtenář ztotožní lyrického
hrdinu s živým člověkem a básník se
stává zajatcem svého vlastního díla.
Nic mu nebývá odpuštěno, nejmíň právě
těmi, pro něž je jeho charakternost
a lidská statečnost poněkud zvrácenou
útěchou na jejich nejistých, křivolakých
cestách. Podivuhodným kouzelníkům a
pěvcům lásky se nakonec odpustí skoro
všecko, básníkům lidského charakteru
se nepromine nic, ani v díle, ani v ži
votě. Je to nespravedlivé? Nevím. Ale
myslím si, že právě i o tuto odpovědnost
ztěžkly Skácelovy verše a na jeho dvůr
přicházejí “stáda zlých laní”. Ví, že
je mu souzeno “podřezávat strach” ne
jenom svůj, ale i cizí.
Jan Trefulka
Lidové noviny listopad 88

Třikrát o Pražském jaru
V polovině roku 1988 — včas před
dvacátým výročím konce Pražského
jara — se objevily tři práce, které se
retrospektivně zabývají tímto obdo
bím.
První je soubor článků, které t. zv.
reformní proces stimulativně i kri
ticky provázely. Brožura (311 strá
nek), která vyšla v “knihovně 150.000
slov” (vydavatel A. J. Liehm) v ko
línském Indexu pod názvem “Jaro
1968 — čítanka pro děti a mládež”,

přináší výběr článků převážně z Li
terárních listů, zčásti z Kulturního
života a jednotlivě též z jiných zdrojů
(Rudé právo, Práce, My, Student atp.);
tedy selekce, která dává především
spisovatelům a žurnalistům kolem
Literárek vystupovat před mladou
generací jako hlavní iniciant celého
reformního pohybu (zatímco projevy
na př. Oty Sika nebo alternativních
organizací jako KAN, sociální demo
kracie, K-231 apod. do této “čítanky”
přístup nenašly).
Druhá brožura, kterou vydalo péčí
Viléma Prečana Dokumentační stře
disko československé literatury
v Scheinfeldu, je práce anonymního
autora žijícího doma, který volně vy
práví historii procesu, jak jemu se jevil
resp. jeví dnes po dvou desetiletích
(Miroslav Synek, Naděje a zklamání,
Pražské jaro 1968). Autor tu vyslovuje

i své soudy, líčí své (i pozdější) zku
šenosti a pozorování, přiznává se ke
svým zklamáním ale i k nadějím, které
dosud chová.
Třetí práce pak je úvaha historika
Ivana Pfaffa, žijícího v západním
Německu, která vyplňuje celou stranu
velkoformátového deníku Frank
furter Allgemeine Zeitung z 2. červen
ce 1988 pod titulem “Der Prager Friihling — einmal anders beleuchtet”.

Autor se tu pokouší — jak napovídá
titul — podívat se na Pražské jaro
z jiného, “neobvyklého úhlu” a vyslo
vuje o něm své soudy resp. tvrzení sub
specie pozdějšího vývoje.
První publikace je tedy reprintem
některých článků z období reform
ních začátků (výběr končí srpnem
1968), druhá je volnou reprodukcí
událostí současníkem, zasvěceným
nejen do toho, co se událo, ale i toho,
co předcházelo, i toho, co po okupaci
ještě následovalo (Pražské jaro chápe
autor jako proces jdoucí až k odstra
nění Dubčeka z vedení strany v dubnu
1969).
Třetí je pak volnou úvahou nad tím,
“co se v roce 1968 v Československu
dělalo špatně” (podtitul článku), ane
bo — poněkud překvapující u škole
ného historika — kondicionální pře
mítání ve smyslu “jaké to mohlo být,
kdyby to nebývalo proběhlo tak, jak
to právě proběhlo” (což není citát
— pozn. recenzenta).
První dvě práce jsou určeny mlad
ším čtenářům mocným českého jazy
ka, aby připomínaly, oč vlastně ten
krát šlo, třetí se obrací k čtenáři západoněmeckému, aby mu vysvětlil,
v čem se tehdy v Československu chy
bovalo a proč to vlastně všechno
skončilo porážkou. Předností Liehmovy Čítanky je, že začíná už články
a projevy z roku 1967 a naznačuje tak,
že Pražské jaro nespadlo zčista jasna
z nebe, nýbrž následovalo po předehře
uvolňovacího procesu zhruba od roku
1963, který se odehrával nejen na
půdě partajní, ale také v kruzích
“nestraníků”. Připomněl-li Ivan
Klíma na 4. sjezdu spisovatelů v červ
nu 1967, že už před sto lety, totiž v ro
ce 1867, byla v Rakousku ústavně za
ručena svoboda tisková a zapovězena
cenzura (která byla v Československu
právě zas legalizována), pak to bylo
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možné jen proto, že už několik let
se rozšiřoval prostor pro kritiku
a otevřenější projev.
Svoboda projevu byla hned na po
čátku reformního procesu považová
na za jeden z důležitých cílů započa
tého pohybu. Z toho vyplývala i šance
pro pravdivou informaci a kritiku.
Josef Smrkovský hned v únoru při
znal, “že první ‘zkouškou státníko
vou’ tu bude vůle a odvaha důsledně
stranu informovat o všem, co se udá
lo ... Informovat odshora dolů a zdo
la nahoru, konkrétně a pravdivě”.
Omezoval-li Smrkovský tento poža
davek především na stranu, přihlásili
se brzy jiní, kteří tomuto požadavku
dávali universální platnost. Alexan
der Kliment na př. 14. března při
pomíná: “... nemůžeme zanedbat ne
sporný fakt, že politickou reali
tou jsou také ti druzí — nestraníci,
nekomunisté, nezávislí občané . . .
bezpartijní”. Ozývá se stále hlasitěji
požadavek tolerance “jinak smýšlejí
cích”. Ale ozývá se i skepse, zda ta
tolerance je míněna upřímně. V tref
ném fejetonu o tolerančním patentu
Josefa II. dává Ludvík Vaculík prů
chod svým pochybnostem: “A to je
fatální na každé toleranci a svobodě,
která přichází ode dvora: že ten, kdo
ji uděluje, má na ni patent. On roz
hoduje, jak se jí má rozumět a jaká
porce komu přijde.” Ta skepse se tý
kala ovšem nejen motivů tohoto
“povolování”, ale i smyslu celého toho
turbulentního vření. Jan Procházka
píše 14. března: “Lidé určitých kvalit
samozřejmě už teď na samém počátku
demokratizace, ze všeho nejvíce myslí
hlavně na hranice této demokracie.
Jsou konec konců ochotni vládnout
i demokraticky, budou-li to hlavně
oni, kdo bude vládnout. Vidina roz
vrácené země je méně děsí než stůl
moci bez jejich křesla ...” To jsou
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slova namířená především do konzer
vativních řad. Ale je v nich i osten ne
důvěry k těm, kteří se tváří “realis
ticky”. V atmosféře nadějí se tetelil
tedy i strach z toho, že by to všechno
mělo skončit jen výměnou vedoucí
garnitury, jen povolením sevření —
ale ne odstraněním řemenu, který až
dosud všechen život společnosti, její
ho ducha a iniciativu držel zkrátka.
Netrpělivost a nedůvěra volaly po
rychlejších změnách — a to změnách
důkladných. Liehmova Čítanka dává
na mnohých stránkách vysvětlení,
proč později právě novináři, spiso
vatelé, pracovníci společenských věd
a jiní byli viněni z toho, že “hnali věci
příliš daleko”. Měli dobré důvody
nedůvěřovat příliš . . .
Vyprávění Miroslava Synka ne
dokumentuje intelektuální pohyb
se všemi detaily, jak to činí Čítanka,
nýbrž rekonstruuje události v hlav
ních rysech, kreslí profily aktérů
a vyslovuje své dojmy. Není to tedy
historie, ale osobní pohled, sled auto
rových zážitků, shrnutí dějů v jejich
významu. Synek sám volí termín “vy
právění” (str. 71), aby mohl zachytit
nejen události, ale i emoce současníků,
celou tu fantastickou atmosféru “jara”,
které pro něho nekončí okupací
a moskevskou “dohodou”, nýbrž
pokračuje v mohutném mravním vzepětí ještě řadu měsíců dál — než s pá
dem Dubčekovým přijde i jeho zhrou
cení. Autor prodlužuje svůj pohled
i na léta, jež po tomto zhroucení při
šla: “Ještě pár let se bude v úředních
zprávách hovořit o sovětských jed
notkách ‘dočasně’ umístěných na
území ČSSR, ale pak toto slovo de
finitivně zmizí. Odehraje se jen něko
lik politických procesů — v tichu a
skrytu — ale nad tisíci lidmi bude
vynesen stejný verdikt, který z nich
učiní neplnoprávné, stále pronásledo-

vané občany. Nakonec každý prožije
svůj osobní Srpen. Chce-li zůstat
v zaměstnání a aspoň do určité míry
existenčně zajištěn, musí se navenek
zříci všeho, čemu v osmašedesátém
věřil a co si přál. Tento Srpen už se
nebude rozhodovat v davu, každý v té
situaci zůstane sám.” (str. 137) Přesto
však autor vyslovuje naději, že “po
kud se lidé nezmění v jiné bytosti,
pokud v nich neuhasne věčně doutna
jící jiskra svobody, spravedlnosti a hr
dosti, nelze náš příběh považovat
za ukončený” . . . Synkova práce po
dává ucelený obraz, i když ne prostý
subjektivního vidění. Rozhodně by
měla být mladými čtena dříve, než
se ponoří do dokumentace článků
shrnutých v Čítance; pomůže k tomu,
aby myšlenky byly správně pochope
ny v kontextu situace.
Zatímco Čítanka i Synkova Naděje
a zklamání v podstatě zesilují po
chybnost o tom, že komunistické
straně šlo o celospolečenskou a ni
koli jen vnitrostranickou reformu,
která sotva měnila něco na monopolu
moci a postavení bezpartijních, smě
řuje Pfaffova úvaha především ke
kritice těch, kteří se chtěli právě toho
to monopolu jedné strany zbavit a za
jistit garancie občanské svobody
proti jakémukoli zneužití mocnými.
Sám proces Pražského jara se tu jeví
jako cosi zbytečného. “Kdyby nebyl
Novotný v lednu 1968 svržen, měli by
dnes Češi a Slováci více svobody než
Maďaři”, říká hned první téze Pfaffo
va. Ale hlavně: kdyby nebyly skupiny
vlivných radikálů mezi bezpartijními
i mezi stranickou inteligencí přišly
se svými idejemi, které nesměřovaly
už jen k reformě, ale k rozdrcení systé
mu, kdyby lidé jako Klíma, Sviták
a jiní nevolali po demokracii a spo
kojili se raději “demokratizací”,
kdyby se bezpartijní v KANu, političtí

vězňové v K-231 či sociální demokraté
nedožadovali zrušení komunistických
privilegií a nežádali demokratická
práva také pro sebe, kdyby byl Vacu
lík nenapsal “Dva tisíce slov” atd.,
kdyby tito “neodpovědní radikálové”
brali vážně, že politika je umění mož
ného a nedožadovali se svobody tisku,
shromažďování a podobných nevhod
ností, kdyby se prostě byli spolehli
na vedení strany, že to myslí dobře,
nemuselo dojít k zásahu Varšavských
států. Ale tito radikálové “byli často
romantickými anarchisty, tvůrci iluzí
a mýtů, mobilisátory emocí, horkými
hlavami, které tvrdá fakta prostě
ignorovaly.” (téze devátá). Pfaff
naproti tomu věří, že kdyby celé hnutí
se spokojilo s “pomalou a v malých
krocích probíhající institucionální
a strukturální reformou systému sho
ra nařízenou”, mohla se během let
totalitní diktatura prakticky “roz
pustit”. Nebylo by došlo k takovému
zklamání, beznadějnosti a apatii,
jakou se vyznačuje československá
společnost podnes (téze sedmnáctá,
poslední).
Stejně jako kondicionální ladění
celé jeho úvahy, je ovšem i přesvěd
čení o úspěchu pozvolné reformy
“shora nařízené” postaveno na neverifikovatelné či aspoň dosud neverifikované domněnce. Pfaffova úvaha
tvoří tak sice provokativně zajímavý
nicméně úsudkově labilní kontrast
k oběma výše uvedeným pracím.

Karel Hrubý

Duch proti moci
V srpnu minulého roku se konala
v Bernu konference SVUna téma “Kul
tura a násilí”, které se zúčastnili po
sluchači a přednášející ze Švýcarska,
Anglie, Německa, Holandska, Francie
a Rakouska. Tak jako na předcházejí-
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cích konferencích pořádaných švýcar
skou skupinou byla i tato, v pořadí už
pátá evropská konference věnována
podrobnému zkoumání jedné ze závaž
ných otázek, které mají význam pro
naši kulturu a její orientaci. Tím se
evropské konference podstatně liší
od světových kongresů Společnosti, jež
se vyznačují tématickou pestrostí
v přednáškovém maratonu často přesa
hujícím percepční kapacitu účastníků.
Soustředění k jednomu závažnému
tématu umožňuje hlubší a mnohostran
nější rozbor a zejména vydatnou disku
si, která i tentokrát byla výrazným as
pektem konference.
V úvodní přednášce nastínil prof.
J. Krejčí z anglického Lancasteru
vzájemný poměr kultury a násilí v ději
nách střední Evropy, kde v průběhu sta
letí došlo k několika vážným srážkám
rozdílných kultur, při nichž nechybělo
ani použití násilí. V podstatě šlo větši
nou o konverze na jinou náboženskou
víru, později na jinou národnost a ja
zyk; v nejnovější době pak jde o zápas
mezi odlišnými světovými názory, kte
rý vyhroceností protikladů předčí
dřívější střetnutí. V těchto zápasech
nebylo nikdy dosaženo absolutního
vítězství ani na té ani na oné straně,
nýbrž polarita protikladů se časem pře
sunula na jinou problematiku. Tato
zkušenost navozuje otázku, zda také
současný protiklad mezi svobodným
a komunistickým světem nebude časem
odsunut na vedlejší kolej a vystřídán
problematikou jinou. Demografická
exploze t. zv. třetího světa, narušení
ekologické rovnováhy a šířící se touha
po úniku z veřejného života naznačují
trend vývoje, který by mohl uvolnit
pouto, jímž se komunismus řízený ze
sovětského centra snaží odcizit národy
střední Evropy jejich civilizační tra
dici.
Prof. Zd. Dittrich z Utrechtu (Ho
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landsko) demonstroval poměr kultury
a násilí v průběhu protireformace v Čes
kých zemích. Vprůběhu rekatolizace tu
hrála významnou roli celá řada fakto
rů: na jedné straně to byl nátlak, na
druhé straně ale i citový apel barokní
kultury, který ovlivňoval postoje oby
vatelstva. Ani pojetí postupu uvnitř
katolické církve nebylo zcela jednotné
a intenzita násilí stejně jako misijní
činnosti byla v jednotlivých obdobích
protireformace rozličná. Přes veškeré
pochopení emoční přitažlivosti barok
ního katolictví nelze ovšem oddiskutovat pustošivé účinky zjednostranění
české kultury a ochuzení literatury
v českém jazyce, které se projevilo
jako důsledek nuceného odchodu jino
věrců do emigrace.
Prof. Hans Lemberg ze západoněmeckého Marburgu obrátil pozornost
k pojmovému rozboru nositelů a forem
násilí a položil otázku, kde jsou le
gitimní meze uplatnění moci státním
aparátem v oblasti kultury. V konkrét
ním rozboru se pak zabýval zejména
moderní dobou, kde hlavní subjekty
násilí vůči kultuře jsou ideologické
systémy, které si osobují výlučnost své
platnosti, což je evidentní zejména
v oblasti střední a východní Evropy,
tlačené státní ideologií.
Prof. J. Rupnik z Paříže věnoval
pozornost domácím kořenům stalinis
mu v Československu zejména v třicá
tých letech a po druhé světová válce.
Orientace českých a slovenských inte
lektuálů se od obrozeneckého konzer
vatismu přes liberalismus a demokra
tismus konce 19. a začátku 20. století
začala po vytvoření svobodného Česko
slovenského státu posouvat doleva.
Proto značný počet intelektuálů uvítal
únorový převrat 1948 s nadšením. Bě
hem krátké doby se však u většiny
z nich dostavilo rozčarování, které se
zřetelně projevilo zejména v roce 1968.

Konkrétními ukázkami projevů nadše
ní i zklamání dokumentoval Rupnik
dimenzi přemetů stalinizované části
inteligence velmi působivě.
Docent K. Chvatík z Kostnice doplnil
obraz vývoje české a slovenské lite
rární kultury v nejnovější době s při
hlédnutím k dissentu a k jeho formám.
Ukázal, jak struktura institucí —
politických i kulturních — ovlivňu
je rozsah a zaměření kulturní tvorby.
Nezávislá samizdatová literatura se
však osvědčila jako účinný obranný
prostředek proti takovému nátlaku.
Po konferenci se sešli účastníci se
stovkami dalších návštěvníků v sále
hotelu Bellevue, kde bylo vzpomenuto
20. výročí okupace Československa. Po
úvodních slovech Dr. Hrubého promlu
vil o kořenech Pražského jara prof.
basilejské university Jan Milíč Loch
man, který zdůraznil kontinuitu národ
ní tradice charakterizované demokra
tickým, humanitním a tolerantním
smýšlením, jež se projevilo i v chování
širokých vrstev obyvatelstva v roce
1968. Upozornil, že celý t. zv. reformní
proces nelze pochopit bez souvislostí
s rokem 1948, kdy se organizované ná
silí stalo dominantou v československé
společnosti. Vytkl západním žurnalis
tům, že představují reformní komunisty
jako hrdiny Pražského jara 1968, kdež
to ve skutečnosti mnozí z nich nejen,
že nebyli součástí řešení, nýbrž spíše
částí onoho vážného problému, který
v zemi vyvstal už v roce 1948.
Bývalý švýcarský ministr spravedl
nosti Dr. Rudolf Friedrich zasadil
československý vývoj do širších mezi
národních souvislostí. Hodnotil stříz
livě dosah současného vývoje v Sovět
ském svazu, který měl možnost poznat
při své nedávné návštěvě Moskvy, a vy
slovil naději, že vzpoura ducha proti
násilí v celé této oblasti naznačuje
směr vývoje, jemuž žádné násilí nemůže

natrvalo čelit. (Překlad jeho projevu
přinášíme v tomto čísle.)
Večer byl zasazen do hudebního
rámce, v němž smyčcové kvarteto
z Lausanne předneslo jako světovou
premiéru skladbu zemřelého skla
datele Jana Nováka Quadrisinium
fidium, napsanou v roce 1978; byla
přijata bouřlivým potleskem. V závě
ru pak vyslechli účastníci strhující
přednes Dvořákova Amerického
kvartetu op. 96, jímž tento důstojný
večer byl uzavřen.
..
- ajs-

Historie nikoli očima vítěze
Ladislav Feierabend: Soumrak
československé demokracie, 2 sv.,
ed. Rozmluvy, Londýn (I. svazek 321 ss., červenec 1986, II. svazek 507 ss., Leden 1988)
Ladislav Feierabend (1891-1969)
nebyl politik, politiky se činně účast
nil jenom za dob pro Československo
zoufale těžkých: byl ministrem ze
mědělství pomnichovské vlády gene
rála Syrového, vlády Beranovy, protektorátní vlády generála Eliáše a mi
nistrem financí Benešovy exilové lon
dýnské vlády. Dr. Feierabend byl od
borník v národohospodářství. Před
válkou byl vrchním ředitelem Koope
rativy (ústředí jednoty hospodářských
družstev), jednatelem Mezinárodní
hospodářské společnosti Intercoop,
členem Vyživovací komise Společ
nosti národů aj., po válce v letech
1945-1948 hospodařil na svém velko
statku v Mirošově a do politiky zasa
hoval jen málo. Po unoru 1948 se mu
podařilo uprchnout před zatčením a
s celou rodinou opustil Českosloven
sko. Po nedlouhém mezidobí stráveveném v Anglii odjel v polovině roku
1950 do Spojených států, kde praco
val jako redaktor československého
vysílání Hlasu Ameriky.
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Vzpomínky na dobu svého politic
kého působení zachytil L. Feierabend
v osmi svazcích, které postupně vydal
vlastním nákladem ve Washingtonu
v letech 1961-1968. Nejdůležitějším
podkladem pro něj byly deníky dr.
Jana Opočenského, se kterým po
dobu svého londýnského pobytu
bydlel pod jednou střechou a jemuž
prakticky svěřoval své dojmy a zá
žitky. Stylisticky knihy pomohl
upravit novinář Ivan Herben a k vy
dání v edici časopisu Rozmluvy je
připravil a zkrátil Václav Šikl, dbaje
připomínek paní Hany Feierabendové, které autor dílo věovaL
Feierabend nás svou politickou
dráhou provází s citlivou noblesou.
Nesnižuje své politické protivníky,
poctivě se snaží hledat kořeny svých
osobních neúspěchů i neúspěchů po
litiky, kterou sledoval. Vydává důle
žité svědectví o svých finančních jed
náních za války ve Spojených státech
a v Kanadč a především obšírně po
pisuje, jak fungovala londýnská vláda.
I o pomnichovské a protektorátní
vládě píše otevřeně. Vypisuje svou
účast v odbojovém Politickém ústředí,
kvůli níž musel nakonec emigrovat,
píše o spojení protektorátní vlády
s prezidentem Benešem. S hlubokými
rozpaky čteme, jak ho Beneš pře
svědčoval, aby do vlády vstoupil,
a jak se tentýž Beneš po osvobození
nedokázal lidí, kteří se věrně snažili
dostát jeho představám a požadav
kům, ani slůvkem zastat.
Ze stránek knihy vyvstává celá
galerie orwellovských neosob jakoby
z času dávno zasutého a odeznělého:
Rudolf Beran, Alois Eliáš, Hubert
Ripka, Jan Masaryk, Msgr Jan Šrá
mek, Jaroslav Stránský, Václav
Majer, Sergej Ingr, Prokop Drtina,
Petr Zenkl a především, znovu a zno
vu, Eduard Beneš. Kam se poděli ti
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lidé, pátráme v paměti, co se s nimi
stalo? A vybavujeme si: někteří brzy
zemřeli, jiní zmizeli na léta v krimi
nálech, další odešli do exilu. “Zradili
vlast,” řečeno terminologií Rudého
práva. A je to jen čtyřicet-padesát
let, co nebylo Čecha,který by tajména
neznal. Nechci tím samozřejmě říci,
že je dnes nikdo nezná - mám na mysli
to, jak jsou zamlčována, jak je jejich
role i význam systematicky snižován,
ba popírán. Ano, tak se vyrábějí neosoby. Oficiální paměť uchovává jiná
jména - Klement Gottwald, Zdeněk
Nejedlý, Ludvík Svoboda.
Feierabend podrobně líčí Benešovo
usilování o uznání československé
exilové vlády, uzavření spojenecké
smlouvy se Sovětským svazem i pří
pravu na politický život v osvobozené
republice. S napětím sledujeme, jak
levice postupně získává ve vládě a jak
se těžiště, k němuž má být obrácena
zahraniční politika nové Českoslo
venské republiky, přesouvá na Vý
chod. Vidíme, jak je tichou dohodou
socialistických stran znemožněno
obnovení agrární strany - nejsil
nější politické strany v první repub
lice. Máme možnost seznámit se se
svědectvími různých osob, která se
týkají snahy o založení nové země
dělské strany a s mnoha pohledy na
tuto otázku.
Velmi podrobně se Feierabend za
bývá osobou prezidenta Beneše,
osobou zajisté klíčovou. Casto s ním
během války hovořil na různá témata
a mnohé z rozhovorů v knize zve
řejňuje. Píše: “Ve veřejných projevech
Beneš tvrdil, že události mu daly za
pravdu a že naše mnichovská politika
bude zdrojem ohromné mravní síly
národa. Přitom se mě však při kaž
dém setkání ptal, jak se máme
z Londýna chovat, abychom udrželi
národ v odporu proti nacistům, ale

nevystavovali ho zbytečným obětem.
Možnost omylu ve svém mnichov
ském rozhodnutí mi nikdy nepřiznal,
ač sám sobě v tom směru patrně kladl
mnoho otázek: Nebude mnichovské
rozhodnutí nebojovat působit opačně,
než jak veřejně hlásám? Nebude zdro
jem oportunistické, a dokonce defétistické nálady národa? Nebude pra
menem mravní slabosti, zejména pro
slabší jedince? Nebude svádět ke
kolaboraci s Němci, když každý
odpor je nemožný?
Na začátku roku 1941 jsem si už
byl jist, že Mnichov Beneše pronásle
duje těmito otázkami a že se jich
nemůže zbavit, ač o to v duši usilovně
bojuje. Byl jsem přesvědčen, že prezi
dent žije v hrozném dilematu. Začíná
cítit, že se za Mnichova bojovat mělo,
ale nechce to přiznat.” (I. díl, str. 200).
I čtenář cítí, že toto dilema značně
ovlivňovalo Benešovu politiku, že
“Mnichov je můrou, která tlačí Be
nešovo srdce a otravuje jeho duši”.
Obraťme se jen letmo k dnešku: jaký
rozdíl v pocitu politické odpověd
nosti! Trápí se snad dnes ti, kdo po
zvali v srpnu 1968 tanky, nad tím, zda
se to nestalo pramenem mravní sla
bosti?
Beneš se díval na Sovětský svaz
jako na nejpodstatnější záruku naší
státní samostatnosti. “Máme možnost
uzavřít smlouvu se Sověty a nemůže
me a nesmíme propást tuto příležitost.
Bude to uznání Československa ve
slavnostní formě, a takové uznání
bude také mít vliv na velké mocnosti.
Současně to bude důkaz, že Sověty
nechtějí zbolševizovat své sousedy,
když se mezinárodní smlouvou zavá
žou, že se nebudou míchat do našich
vnitřních záležitostí. Tak budou od
zbrojeni ti, kdo stále v Sovětech vidí
revolucionáře, který chce zkomunizovat celý svět. Smlouva se Sověty bude

však také naším zajištěním, poněvadž
bude dlouho trvat, než se po válce
podaří ustavit novou společnost
národů se systémem kolektivní
bezpečnosti.” “Vy jste, kolego, velký
protikomunista a vám se naše spolu
práce se Sověty nelíbí. Znám dobře
vaše nitro. Nevěříte komunistům,
nevěříte, že dodrží smlouvy, a proto
si myslíte, že je zbytečné je uzavírat.”
(II. díl - s. 72-73). Tak odpovídal 29.
září na Feierabendovy námitky proti
spojenecké smlouvě. Ty ovšem zdale
ka nebyly neseny jen nechutí ke ko
munismu. “Upozornil jsem prezi
denta, že sovětská neúčast v mezi
národních hospodářských institucích,
chceme-li se politicky opírat o Sověty
a současně o Západ, bude pro nás mít
nepříjemné politické následky a bu
deme v těžké situaci. Hospodářská
izolace Ruska postupně způsobí i jeho
izolaci ve věcech politických, a tato
okolnost bude nás v budoucnosti
odtahovat od Západu a přitahovat
stále více do sovětské oblasti.
Prezident se mnou nesouhlasil.
Řekl, že systém sovětského hospo
dářství, teritoriální velikost Ruska
a jeho zdroje skoro všech surovin
budou důvodem k hospodářské izola
ci, ale ta nebude bránit spolupráci
na poli politickém. Nemá obavy, že
by to mohlo mít nepříznivý vliv na
náš poměr k Západu a táhnout nás do
těsného sovětského objetí.” (II. díl, s. 66)
Zda je tento Benešův kalkul nesen poli
tickou nezbytností dobrých vztahů se
silnějším sousedem, touhou po od
činění tolik palčivého Mnichova
nebo zaslepeností, způsobenou up
nutím se na jediné nebezpečí ze strany
Německa, je těžko rozhodovat. Ne
sporné je, že Beneš hluboce, až naivně
důvěřoval Stalinovi, jak dokládá jeho
rozhovor s Feierabendem z 26. října
1944: “Prezidentovi jsem řekl, že
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Novomeský někde v Londýně prohlá
sil, že to Slováci zkusí s Benešem,
a když to nepůjde, že půjdou s někým
jiným, popřípadě k Sovětskému svazu
jako jedna ze sovětských republik.
Beneš se usmál a poznamenal, že
někteří slovenští komunisté měli plán
připojit svou zemi k Sovětům, ale že
toho nechali, když se Moskva vyslovi
la proti tomu. Poslala na Slovensko
komunistu Švermu, aby vyložil svým
soudruhům, že nemůže být ani řeči
o připojení Slovenska k Sovětům,
protože by to znemožnilo přátelský
poměr Sovětů k Západu. Beneš mi
řekl, že v tom směru má bezpečné
informace a že je to důsledek naší
smlouvy se Sovětským svazem. Ne
opominul připomenout, jak bylo
správné, že smlouvu uzavřel včas.
Přitom poznamenal, jak plně věří
Stalinovi, že přesně dodrží, co podepsal. Stalin prý ho nikdy nezradí,
poněvadž mu pomohl zachránit život.
Nato mi Beneš důvěrně sdělil, že se
naše zpravodajská služba v Německu
dověděla z bezpečných pramenů, že
se maršál Tuchačevsky spojil s nacisty
a připravuje státní převrat v Sovětech
a usmrcení Stalinovo. Bylo to v roce
1937, a Beneš okamžitě varoval Stali
na. Proces s Tuchačevským a jinými
vysokými důstojníky Rudé armády
prý prokázal, že informace naší zpra
vodajské služby byly správné. Celá
zrádná klika byla popravena a pře
vratu bylo zabráněno. Viděl jsem na
Benešově tváři, že je přesvědčen, že
Stalin mu za to zůstane do smrti vdě
čen.” (II. 208)
Po uzavření spojenecké smlouvy
nabyli komunisté v Moskvě značného
vlivu na Beneše a celou londýnskou
vládu. Do popředí vystoupily otázky,
jak bude vypadat politický život
v poválečném Československu. Jed
nání kolem socialistického bloku
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vedla k rozhodnutí neobnovit agrární
stranu, což - spolu s dalším - bylo
důvodem, že Feierabend podal 12.
února 1945 demisi. Píše o tom: “Dů
vody, které mě nutily k podání demise
29. listopadu 1944, ožily novou silou
a k nim přibyly další. Zahraničně
politicky to bylo uznání Lublina,
které jsem těžce nesl a vyčítal si, že
jsem pro ně hlasoval. A vnitřně poli
ticky to byl diktát socialistického
bloku. Usnesení bloku, že zeměděl
skou stranu má při poradách v Mosk
vě zastupovat Pácal, byl poslední
kapkou. Tak zvaná Pácalova země
dělská strana se měla stát služkou so
cialistického bloku a agrární strana
neměla být obnovena. Moje staré po
dezření bylo tím potvrzeno. Znamena
lo to úplnou změnu předválečného poli
tického složení, dřívější vedoucí úloha
agrárníků byla dána komunistům. To
podle mého přesvědčení byla tragédie
pro stát a pro národ.
Demokratické socialistické strany
neměly patrně z vedoucího postavení
komunistické strany žádnou obavu,
a proto se smířily se zákazem agrární
strany. Někteří z jejich politických
představitelů to učinili celkem ochotně,
protože po celou dobu londýnského
exilu nemohli přijít agrárníkům na
jméno. Byl jsem přesvědčen, že ná
rodní socialisté - a také Šrámek chtěli Benešovy nelásky vůči agrární
kům využitkovat ve svůj stranický
prospěch a s výmluvou na komuni
stický požadavek zahodili všechny
demokratické zásady a diktovali, kdo
má zastupovat zemědělce. Byl jsem si
jist, že naše vnitřní a zahraniční po
litika je na nesprávné cestě a povede
ke zkomunizování Československa.”
(II. - s. 244)
V posledním díle svých pamětí na
zvaném Pod vládou Národní fronty
přibližuje autor Československo let

1945-1948, svůj pohled na politické
dění i svou snahu se ho účastnit. Přes
zklamání, které mu v Londýně při
pravili národní socialisté, lidovci
i sociální demokraté, snaží se ve vol
bách získat agrární hlasy pro stranu
národních socialistů. Z textu jed
noznačně vyplývá, že nikterak nesle
duje osobní politickou kariéru, že mu
jde o to, aby byla zachována demo
kracie, v niž hluboce věří.
Jako agrárník-národohospodář
sleduje také dění na české vesnici.
Takto se vyjadřuje o osídlování po
hraničí: “Provádění osídlování po
hraničí bylo chaotické a svémocné.
Každý, kdo dostal přípis od svého
místního národního výboru, si někde
vybral německou usedlost a ujal se
její držby za ochrany vojska a policie.
Politická příslušnost uchazečů byla
důležitější než odborná znalost a
schopnost tu usedlost samostatně
spravovat. Lidé s komunistickou
legitimací dostali přesně to, co chtěli.
Nedá se vypsat, co se v pohraničí dělo.
Dobrodruzi a chamtivci tvořili větši
nu těch, kteří přišli osídlovat. Někteří
neměli o zemědělství ani potuchy,
neuměli podojit krávu, ba ani nevě
děli, že se krávy musí dojit denně.
Z věrohodných míst jsem slyšel, že
jeden osídlenec zasel kroupy, a ná
ramně se divil, že mu nevzešly. S ně
meckým obyvatelstvem, které dosud
žilo na svých usedlostech, zacházeli
tito “rolníci” často způsobem nelid
ským. Skutečných rolníků, kteří šli do
pohraničí, aby si tam založili trvalou
existenci, byla menšina, a i tu kazil
špatný příklad.
Osídlovací politika Národní fronty
způsobila v pohraničí miliardové
a nenapravitelné škody a ztráty na
majetku a potřísnila dobré české
jméno v cizině. Nechala zpustnout
a rozpadnout desetitisíce budov a pro-

plýtvala ohromné množství potravin.
Způsobila, že uhynulo mnoho dobyt
ka a mnoho polí zůstalo neobděláno
nebo nesklizeno v době, kdy Česko
slovensko bylo odkázáno na pomoc
UNRRA.
Ve vnitrozemí osídlovací politika
přispěla k mravnímu rozkladu a
rychlému růstu politického oportunismu. Její mravní následky na čes
kou vesnici byly záhubné. Mate
rialismus, který byl vždy na venkově
doma, zbujněl a vypěstoval oportunismus v mnohých, kteří se dříve
hlásili k agrární straně. Nyní byli
ochotni vstoupit do komunistické
strany nebo s ní sympatizovat. Tak
byli zachváceni hlavně malorolníci,
domkáři a chalupníci, ale někdy mu
podlehli i větší rolníci.” (II. — 307
308)
S odporem a lítostí popisuje Feie
rabend tiskové štvanice, účelovost
procesů s pomnichovskými politiky,
odmítnutí Marshallova plánu i
postupný rozpad Národní fronty —
posledního zdání demokratického
řádu, převzetí moci komunisty a svůj
odchod do definitivního exilu.
Co se dá dodat k takovému osudu?
Ladislav Feierabend jistě udělal, co
bylo v jeho silách, aby odvrátil nástup
totalitní moci. Je zřejmé, že jakožto
člověk pravice byl většině svých kole
gů v londýnské vládě čím dál méně
přijatelný, ač politika pravice zcela
regulérně náležela k tradici Masary
kovy první republiky, kterou se všich
ni zaštiťovali. Cesta, kterou českoslo
venská vláda za druhé světové války a
po ní prošla, je v pamětech popsána
skutečně plasticky. Úsudek si utvoř
každý sám.
Zbývá jen poděkovat Rozmluvám a
jejich hlavnímu redaktorovi Alexan
dru Tomskému za knihu, která posky
tuje pohled na klíčovou dobu našich
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moderních dějin — pohled očima
jednoho z těch “poražených”.
Petruška Šustrová
(Kritický sborník, Praha, roč. III, č. 3)

Malířka klasické moderny
Marianna Werefkinová
(1860-1938)
Kněžna Werefkinová, dcera velitele
petropavlovské pevnosti, žákyně Rjepinova, od 1896 pobývající v Německu
a od 1914 ve Švýcarsku, žije ve výtvar
ném povědomí jako malířka klasické
moderny z přelomu století; jen málo
slovníků ji však ještě připomíná, pří
znak, že její dílo se noří do zapomínání.
Bylo ale dílo opravdu kdy plně známé?
Teprve nyní, půl století po její smrti,
byla v srpnu a září 1988 připravena
v Asconě souborná výstava, která při
nesla konečně přehled o vrcholech
a nížinách tvorby a umožňuje širší
srovnání, hodnocení a vývojově objek
tivní začlenění. Byla to výstava opravdu
ojedinělá, a byla to i pozdní, ale vý
znamná pocta malířce, která v Asconě
od roku 1918 až do své smrti žila.
Přišla sem z jiného místa svého vá
lečného exilu, ze Saint Prex na Že
nevském jezeře a z Curychu, spřátelena
s P. Kleem, C. Amietem, F. Hodlerem,
I. Strawinským, J. Arpem a dalšími
dadaisty z Café Voltaire, s přátelstvími
uzavřenými dlouho před světovou vál
kou s Jawlenským, Kandinským, Můnterovou a mnoha jinými z michovského
uměleckého života. Ještě před první
válkou se ujala Jawlenského, přesvěd
čena od prvního okamžiku jeho tvorbou
a o svém posláníji prosadit, a žila sním
až do roku 1918, kdy krize jejich život
ního a uměleckého společenství vyústila
v neodvratný rozchod; Jawlenský ode
šel do Wiesbadenu a Werefkinová
v Asconě zůstala. Intenzivní a sou
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stavné malby se Werefkinová po dobu
zhruba deseti let skutečně téměř
vzdala, aby mohla dosáhnout svého cíle,
prosadit Jawlenského tvorbu; jak se
ukázalo, právě to — a potom válka —
přivodilo podstatný přeryv v jejím
uměleckém vývoji. Teprve v Asconě
během nezadržitelně se prohlubující
krize jejího vztahu k Jawlenskému,
začala zase s plnou intenzitou malovat.
V roce 1920 byla přizvána na Bienále
v Benátkách, vystavovala zejména
ve Švýcarsku, v Bernu, Ženevě, Basi
leji, Lucernu a spojovala se k výstavám
s expresionisty první vlny, Ch. Rohlfsem
a K. Schmidt-Rottluffem.
Nové soustředění na malbu vedlo
1924 k vytvoření sedmičlenné umělecké
skupiny Der grosse Bär (souhvězdí Vel
kého vozu), jíž se stala členkou, ale
bylo to pozdní vzepětí a prošlá léta
mohla malířka, jejíž čas se nachyloval
k sedmdesátce, již jen obtížně vyrovná
vat. Ascona jí od počátku přinášela to,
vůči čemu byla vždycky vnímavá, inte
lektuální napětí, myšlenkovou hru, jas
nost úvah i mlžnost básnických před
stav, břitkost soudů, mondénnost, vý
lučnost uměleckého světa a pro ni tak
nezbytné bohémské ovzduší, nijak však
nebránící její sociální práci v tomto
městě na břehu kouzelného Logo
Maggiore, za kterou byla nazývána la
nonna di Ascona. Byla jednou z osob
ností, kolem níž se soustřeďoval, jako
už jednou v Mnichově, tak zvláštní život
tohoto městečka pod Monte Veritá, pod
Horou Pravdy, který jí musel být blízký,
pro který musela mít porozumění a který
byl koneckonců vlastně i jejím živlem.
Tato atmosféra zvláštnosti si ji podma
nila, a ona této zvláštnosti a výlučnosti
sama a po svém, obklopena eféby a
obdivovateli, také přispěla.
Asconě vtiskli podivuhodnou atmos
féru na přelomu století idealisté a blouz
nivci, romantikové, ztracenci, utečenci

z civilizace, sociální utopisté a reformá lenský a na kterou mohla vyjít i ona.
toři všeho možného zbarvení, hledači Snad se opravdu dala od malování od
nové pravdy, kteří na Monte Verità vádět svou utkvělou představou o svém
— přejmenování hory prosadili oni — poslání, jež na dlouho spatřovala v pro
založili kolonii a přitahovali do těchto sazování Jawlenského tvorby a to i za
míst dalšístoupence návratu do přírody. cenu obětování vlastní malby. Možná
Skutečnost se s přeludy dotýkala, zde ale také, že jen rozpoznala svoje tvůrčí
žila umělecká fáma, bylo zde Café hranice, nebo se domnívala, že je roz
Verbano a Restaurant Quattrini, bylo poznala, že si přiznala svůj neklid
tu Café Centrale, kavárny Dòme a Ro a nedostatek vytrvalé síly zcela se
tonde, kde všude kvetl literární tlach poddat jen tvrdé a neúprosté malířské
a vládla bohémská nevázanost a vol řeholi. Malovala ovšem dál, ale stále
nost, kde ale také byla vnímavá otev s rozdílnou intenzitou, a to vedlo k to
řenost vůči světu a kde vřely myšlenky. mu, že jí unikal čas; nemohla se proto
Mnozí jen prošli, mnozí se vraceli, jiní vyhranit jako např. G. Můnterová sdí
zůstávali podmaněni geniem loci, pří lející s ní kdysi opojnou a sebejistou
rodou a těkavou, ale přesto tak reálnou dobu nástupu a orientace. Ztrácela
atmosférou, kterou tu příchozí snovali vždy znovu vývojovou nit, navracela se,
z básnických představ, filozofických neuzavírala svou tvorbu ani odlehlým
úvah, sebestylizací, upřímného hledač- vývojovým proměnám umění dvacátých
ství. Tudy prošli Bakunin, Trockij, a třicátých let, zřejmě si byla unikavého
Lenin, Buber, Steiner, tanečnice Ch. času vědoma stejně jako nutnosti osvo
Bara, I. Duncanová, M. Wigmanová, bodivého nalezení sebe sama. Dílo má
spisovatelé, básníci, malíři a sochaři splývavou následnost i zlomy, tvoří
P. Klee, A. Segai, J. Arp, G. Kolbe, tematické a stylové okruhy, souběžné
Ch. Rohlfs, Henry van de Velde a desít vrstvy; rozpadá se na úseky s mnoha
ky dalších. Stačilo v Asconě zůstat, vrcholky, a to mu vtiskává zvláštní
svět přicházel sem — a tak Werefkino- ráz. Werefkinová nebyla problemati
kem mezi moderními umělci, neměla
vá zůstala.
Werefkinová malovala sice od deva ani onu vnitřní intuitivní jistotu a zření
desátých let, ale její vstup do moder Jawlenského, a nad její bezprostřední
ního umění byl velmi pozdní (blížila se zrakovou citlivostí převažoval často
padesátce), vzbudil však pozornost; nazíravý a soudný intelekt, udržující
hned první údobí, které například pro ji trvale v napjaté konfrontaci se sebou
žila s Jawlenským, Münterovou a Kan- i uměleckým vývojem.
I když M. Werefkinová nechtěně
dinským v Murnau (1908) ukazuje na
sílu, jíž byla s to ve svém malování uvol ochudila moderní malířství o řadu
nit. Především toto údobí zaslouží svých obrazů, ať už z jakýchkoli vnitř
důkladnou srovnávací uměleckohisto- ních nebo vnějších důvodů nenamalova
rickou pozornost, protože Werefki ných, přece jen tato její velká výstava
nová vnášela do pracovního společen mimo pochybnost znovu potvrdila, že
ství podněty, jež jiní rozvinuli. Sdílela svými nejlepšími díly do malířství
moderní názorovou základnu svého klasické moderny patří.
uměleckého okruhu, jak se vytvořila
Jan Baleka
v Mnichově z vlastních sil, z níž před
válkou vyšli na svou cestu a různým
směrem Kandinský, Můnterová, Jaw-

Čechy, Anglie a USA
Konference o vzájemných vztazích
v Bad Wiesse

Řada universit a vědeckých praco
višť ve světě se může pochlubit pozo
ruhodnými pracemi z oboru bohemis
tiky — jen málokterá instituce se však
věnuje výměně názorů a informací
z tohoto odvětví tak intenzivně jako
mnichovská Collegium Carolinum.
Každoroční konference tohoto insti
tutu v Bad Wiesse na Tegernsee se
proto těší stále větší přitažlivosti bohemistů nejen z německy mluvící ob
lasti, ale v posledních letech i z Fran
cie, Anglie, Spojených států — a také
z Československa, odkud přicházejí
alespoň písemné referáty, když výjezd
za hranice není pro české a slovenské
vědce (pokud nejsou etablováni z re
žimových “strukturách”, jak se eufe
misticky opisuje ideologická služeb
nost) snadnou záležitostí.
Ukázalo se to znovu velmi zřetelně
na konferenci věnované vztahům mezi
Velkou Britanií, Spojenými státy
americkými a Českými zeměmi, která
se konala ve dnech 2. — 6. listopadu
1988. Ne méně než 35 referentů, mo
derátorů a komentátorů z Německa,
Rakouska, Švýcarska, Anglie, Fran
cie, Israele, Spojených států a dokon
ce i z Portugalska vedle dalších desítek
diskutantů se vystřídalo u řečnického
pultu (více než čtvrtina z nich je členy
SVU!), aby přispěli k objasnění vzá
jemných vlivů politických, literárních,
myšlenkových i ekonomických mezi
USA, Velkou Británií a Českými ze
měmi v období od roku 1848 do 1938.
Jen z USA a Velké Británie přijelo
na dvacet referentů, což je na evrop
skou konferenci pozoruhodné číslo.
Anthropologové, historikové, socio
logové, literární historikové, poli
tologové a žurnalisté se soustředili
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na období necelého století, v němž
se život v českých zemích formoval od
obrození a prvních politických aktivit
až k plnému rozkvětu, který byl pak
násilně přerván Mnichovem, nacistic
kou okupací a II. světovou válkou.
Toto časové ohraničení umožnilo sle
dovat odraz české problematiky v ce
loevropském kontextu a ve vědomí
veřejného mínění obyvatelstva i po
litiků Anglie a USA. Současně bylo
možno sledovat anglo-americké vlivy
na kulturní a politický vývoj Čechů
— Slovensko tu bylo zmíněno hojněji
jen v souvislosti s vystěhovalectvím a
zejména s obdobím I. světové války
a I. Republiky.
Ačkoli česko-anglické vztahy jsou
staršího data Wyclif-Hus, rodinný
vztah tzv. Zimního krále k anglické
královské rodině, vliv anglické tech
niky a liberalismu na český průmysl a
hospodářské myšlení atd.), nelze
v moderní době od roku 1848 do 1938
najít mnoho příkladů vřelejšího zájmu
Anglie či Angličanů o České země —
s výjimkou Masarykových přátel jako
byli W. Steed a W. R. Seton-Watson
a jejich okruh. Zejména pro anglickou
politiku byly Čechy a Slovensko ze
měmi, jež byly vzdáleny anglickému
vědomí více než odpovídalo distanci
geografické. Ale i vztahy americkočeské, které byly od poloviny 19. sto
letí stimulovány stále početnější emi
grací Čechů a Slováků do Spojených
států, zůstávaly dlouho v zajetí ne
reálných obrazů. Teprve počátek 20.
století a zejména I. světové války se
skvěle organizovanou Masarykovou
kampaní přinesly živější zájem Ame
riky o střední Evropu a Českosloven
sko. V osudné krizi druhé poloviny
třicátých let však sympatie Ameriky
pro malé národy střední Evropy neby
la více než morální posilou; Anglie
pak v zájmu nerealisticky pojatého

appeasementu demonstrovala svůj
nezájem na Československu přímo
provokativně. Velmi často ovšem
byly vztahy mezi Anglií, Spojenými
státy, Čechami a Slovenskem ovliv
něny falešnými obrazy, předsudky a
vzájemnou neznalostí. Právě postiže
ní tohoto kontrastu mezi images a
realitou bylo jedním z hlavních cílů
konference.
Po uvedení do problematiky konfe
rence (E. Hartmannová, A. Lass, pí
semný referát Aleše Chalupy z Prahy)
byla věnována pozornost vlivům čes
kých a slovenských emigrantů na kul
turní a politický život Spojených
států (L. Volbrachtová, F. Hahn,
J. Mráček) a odraz jejich působení
v americkém tisku (O. V. Johnson a
R. Smelser). Anglický pohled na čes
kou problematiku do II. světové války
byl tématem dalších referentů (S.
Beller, H. Hanak, Chr. Seton-Watson). Podrobněji byly sledovány zej
ména zprávy anglických a amerických
velvyslanců v Praze po I. světové válce
(M. Cornwell, Victor S. Mamatey,
Chr. Seton-Watson). Funkce “zpro
středkovatelů” mezi českým, americ
kým a anglickým světem byla plastic
ky ilustrována osobnostmi T. G. Ma
saryka (Y.A. Jelínek, Israel). Lewise
Namiera (P. Latawski), Roberta W.
Seton-Watsona (Nancy M. Wingfield,
Porto), Josefa Václava Sládka (P.
Drews) a Otakara Odložilíka (S. B.
Winters). Britské vlivy v českém ži
votě a literatuře sledovali J. Krejčí,
A. Měšťan a V. Ullrich, přehled české
literatury v Anglii podal J. D. Naughton. O amerických politických impul
sech v české společnosti druhé polovi
ny 19. století referoval I. Pfaff, o vlivu
anglického ekonomického myšlení
v Čechách C. Albrechtová. L. Holbelt
osvětlil složité finanční vztahy mezi
Prahou, Vídní a Londýnem po rozpa
du habsburské monarchie.

Šlo tedy o mnohostranný pohled
na významné období, v němž český
život a politika hledaly poměr k anglo
americkému světu. Ale třebaže konfe
rence trvala plných pět dní (výborně
připravena E. Harmannovou a profe
sory F. Seibtem a H. Lembergern
z Collegia Carolina), nemohla pokrýt
všechny aspekty zvoleného tématu.
Malá pozornost byla na příklad vě
nována proudu idejí (tak chyběl po
hled na Masarykovo úsilí o orientaci
naší filosofie na myslitele anglické,
stejně jako Havlíčkovo zprostředko
vání myšlenek anglického liberalismu),
také úloha E. Beneše jako zahraniční
ho ministra v působení na veřejné mí
nění anglo-americké přišla zkrátka.
Zejména však byly vztahy mezi I. Čes
koslovenskou republikou, Anglií a
Spojenými státy v letech 1918 - 1938
sledovány více po linii mezistátní a ne
zachycovaly diference v pojetí a cho
vání vlivných politických proudů
resp. politických stran těchto zemí.
Tato témata a mnohá jiná zůstávající
otevřena dalšímu historicko-politologickému bádání.
Úsilí Collegia Carolina o postižení
vývoje českých zemí resp. Českoslo
venska v celoevropském, příp. celo
světovém kontextu ukazuje cestu ne
jen k překonání nacionálního a regio
nálního egocentrismu v historiografii,
ale nachází v komparaci historických
jevů i novou, integrálnější dimenzi,
která umožňuje diskutovat i emočně
vzrušivé momenty vztahů mezi náro
dy a státy na věcné racionální úrovni.
Skutečnost, že právě tento přístup při
tahuje také stále více i členy SVU,
naznačuje, jak potřebné jsou takové
intenzivní monotématické konference
i našemu vědeckému životu. Poskytují
dobrou platformu hlubší výměně
názorů, idejí, zkušeností příbuzných
oborů, jež sotva může být realizována
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na multipanelových maratónech na
šich kongresů.

Karel Hrubý

Cena Roziny Jadrné-Pokorné
K uctění památky nedávno zesnulé
režisérky a rozhlasové hlasatelky Ro
ziny Jadrné-Pokorné připravuje mni
chovské nakladatelství Arkýř každo
roční vzpomínkovou cenu.
“Rozina” — jak jí všichni říkali —
byla dlouholetou spolupracovnicí roz
hlasové stanice Svobodná Evropa. Do
širokého povědomí, zvláště mladých
lidí, vstoupila nejpozději od poloviny
šedesátých let, kdy stanice začala vysí
lat své pravidelné odpolední hudební
pořady. Rozininy padesátiminutovky
rychle upoutaly svou hřejivou upřím
ností, pravdivostí a originalitou a získa
ly jí mezi posluchači tisíce přátel a příz
nivců, jak o tom svědčí nepřeberné
množství dopisů, jež po léta dostávala.
Cena, která ponese jejíjméno, chce být
výrazem její dárné náklonnosti vůči
tvorbě mladých lidí, v jejíž osvobodivou
sílu nekonečně věřila; a současně chce
být vděčnou vzpomínkou na vzácnou
bytost, která poznamenala, zkrásnila
a opravdu obohatila mnoho lidských
životů.
“Rozinina cena” je určena mladým
českým a slovenským písničkářům
a folkovým zpěvákům, ať žijí a tvoří
kdekoli na světě. Napoprvé bude vyhlá
šena koncem roku 1989porotou, kterou
budou tvořit zpěváci Karel Kryl a Vlas
timil Třešňák, textař Jan Schneider,
vydavatel Karel Jadrný a nejmenovaní
představitelé domácí československé
hudební scény.
Kazety s nejméně pěti písňovými
nahrávkami, s fotografií a se struč
nými autorovými životopisnými údaji
je třeba předat či zaslat vždy nejpozději
do 1. listopadu na adresu nakladatelství
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a knihkupectví Arkýř, Schellingstr. 20,
8000 München 40. Cena bude doto
vána.

Nové knihy:
Ján Mlynářík, Česká inteligencia
Slovensku. Kapitoly z dejín českej
inteligencie na Slovensku za prvej
ČSR. Vydal Svaz československých
spolků ve Švýcarsku v exilovém
nakladatelství Index, Kolín n. R.,
1987. Cena 10 Sfr.
Keď sa v rokoch 1966 až 1968 roko
valo a bojovalo o takzvanú socialis
tickú federáciu, tak najmä dr. Gustáv
Husák, historici Viliam Plevza a
Zdenka Holotíková a spisovatel Vla
dimír Mináč napísali o prvej Česko
slovenskej republike také hanobné
články, že sa vtedy autor tejto štú
die ozval s tým, že už bolo dosť toho
kydania na náš štát a že by sa už žia
dalo hovoriť pozitívne o ňom. Až
v exile mohol Ján Mlynárik popísať
pomery za prvej republiky. Jeho
štúdia poskytuje veľa matérii k pre
mýšľaniu. Dokazuje, že česko-slovenská spolupráca priniesla Slovensku
mnoho, a že česko-slovenské vzťahy
nemožno brať na lahkú váhu podľa
chvíľkových politických nálad.

V tradici české barokní
literatury
Iva Kotrlá, Návštěva v ETC. 68
Publishers, Toronto, 1987. 202 str.
ISBN 0-88781-169-8
*
Iva Kotrlá (nar. 1947) je moravská
katolička. Od roku 1966 studovala
bohemistiku na brněnské univerzitě,
odkud byla r. 1970 i se svým manželem

* Proměny přinesly dvě povídky z této
knihy ve 3. čísle 1988.

z politických důvodů vyloučena. Do dále rozvíjeli. Literární poetiku čes
roku 1974 pak pracovala jako uklízeč kého baroka by bylo možno nazvat poe
ka, od té doby je v domácnosti. Kotrlá tikou ‘chiaroscura’. Jak v doslovu
i její manžel byli často v Českosloven k Návštěvě v ETC vysvětluje básník
sku pronásledováni úřady. V naklada Zdeněk Rotrekl, česká barokní litera
telství Křesťanská akademie v Římě tura je neobyčejně expresionistická: je
a v londýnském nakladatelství Roz založena na ‘patetických, naturalistic
mluvy zatím vyšly IvěKotrlétři básnic ky zbarvených protikladech hmoty a
ké sbírky. Jedna z nich, (Února, 1985) ducha, těla a duše, hnoje a slunce,
byla přeložena i do němčiny (Fischer světla a tmy v hranicích mezi životem
Verlag, 1985) a zároveň byla vysílána a smrtí’. Tím, že poetika českého baro
i západoněmeckým rozhlasem. Kotrlá ka vedle sebe často pokládá naprosto
je redaktorkou samizdatové Morav protikladné či zdánlivě protismyslné
ské čítanky. V československém sa motivy, blíží se do jisté míry poetice
mizdatu vydala i rozsáhlý román Od surrealismu. (Česká barokní tradice
chyt andělů.
je konec konců jedním z významných
Návštěva v ETC je soubor třiatřiceti zdrojů současného českého surrealis
textů, většina z nichž se zabývá životem mu.) Česká barokní literatura projevo
v současném Československu. S výjim vala velký zájem o každodennost pros
kou posledního příběhu knížky 'Gym tých venkovských lidí. Soustřeďovala
nasium flagrť (který má asi deset tisíc se na podrobnosti venkovského života
slov) jsou všechny texty neobyčejně a naplňovala je neobyčejnou živostí
krátké, mnohé nepřesahují hranici a intenzitou. Přitom čerpala i z tra
patnácti set slov. Jsou to všechno vlast dice české lidové písně. Podrobností
ně skicy, náčrtky, které pár rychlými z prostého venkovského života užívala
čarami zachycují několik vybraných jako nástroje, jímž se vesničanům sna
rysů dnešní Československu skutečnos žila sdělovat složité abstraktní učení
ti. Tyto ‘pohledy lupou’ jsou nicméně barokních mystiků. V próze Ivy Kotrlé
velice působivé. Většina povídek vrcholí lze nalézt stopy všech těchto literárně
dramatickou pointou, konečným dras historických skutečností. Například
tickým odhalením, které na poslední myšlenky španělské myslitelky sv.
chvíli na příběh vrhá zcela nové světlo Terezie z Avily o souvislosti mezi ero
a postupně vytvářený obraz rázem ne tickou a náboženskou extází jsou jed
čekaně dokončí. Jiné texty jsou spíše ním z nejvýznamnějších motivů Návště
lyrickými studiemi atmosféry daného vy v ETC. I když některé povídky Ivy
okamžiku. Přestože kniha vyšla pod Kotrlé jsou poněkud přetíženy básnic
jménem Ivy Kotrlé, některé povídky kým metaforickým jazykem, barokní
napsal její muž nebo na nich oba man literární poetika je ve spisovatelčiných
želé spolupracovali.
rukou nástrojem, kterého se jí podařilo
Na próze Ivy Kotrlé je neobyčejně úspěšně užít k vyjádření některých
zajímavé, že ačkoli píše o současném drastičtějších aspektů československé
Československu, stylisticky se vrací současnosti. Barokní poetika nadto
k tradici české barokní literatury a autorce poskytla možnost podívat se
k dílu předválečných českých autorů na skutečnost, v níž žije, z úplně nového
(jako byli například Jaroslav Durych úhlu pohledu. Většina povídek Ivy
nebo Karel Schulz), kteří českou ba Kotrlé je neobyčejně erotická. Ero
rokní tradici ve svém literárním díle tika autorce umožňuje proniknout pod
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povrch skutečnosti a do hlubiny našeho
vědomí a podvědomí. Významným leit
motivem Návštěvy v ETC je i politická
situace v současném Československu.
Tímto politickým tématem se však
autorka zabývá důsledně pouze nepří
mo. Soustřeďuje se na osobní vztahy
mezi malou skupinou lidí, často jen
mezi dvěma milenci. Čtenářům soud o
současné československé společenskopolitické situaci proto vyplývá z autor
činy analýzy vztahů mezi jejími posta
vami. Současná politická situace
v Československu je tak zásadně trak
tována jakožto výsledek chování jed
notlivců. Autorka z ní neviní neosobní
‘systém’, ale konkrétní občany. Důle
žitým prvkem povídek Ivy Kotrlé je
i ironie.
Texty první části svazku se převážně
zabývají tématem citlivého idealismu
mladých lidí, který se dožívá zklamání
nebo je přímo brutálně rozdrcen, když
přijde do styku s tvrdostí života. Další
povídky souboru se zabývají jinými
tématy, zejména tématy osobní odpo
vědnosti, rodinných vztahů a smrti. Zde
je několik příkladů na ukázku toho, jak
Kotrlá tematicky buduje svá vyprávění:
V povídce ‘Příležitost’ je chlapec Vilém
na letním táboře na Šumavě. Vydá
se do lesa na dříví na večerní táborák.
Cestou zpět po lesní cestě, po níž za
sebou táhne soušku, si v duchu opakuje
slova táborového vedoucího, že musí
být vždycky připraven. Zanedlouho
se v dálce před Vilémem na cestě objeví
chodec. Vilém i muž daleko před ním
chvíli jdou stejnou rychlostí týmž
směrem. Muž pak najednou vyleze na
strom a oběsí se na něm. Vilém, vědom
si toho, že má být vždy připraven, muže
doběhne a v poslední chvíli ho odřízne.
Podaří se mu ho vzkřísit a je neobyčejně
šťasten, že mohl vyrvat člověka z náru
če smrti. Když se však muž probere,
uštědří Vilémovi obrovskou facku:
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‘Ještě jednou a rozkopnu ti rypák, ty
prase!’ V povídce ‘Nespavost v bílém
proudu’ se mladý muž po milování loučí
se svou dívkou v chatě jejích rodičů.
Než z chaty odejde, zajde ještě do spíže,
kde začne krást potraviny. Dívka ho
přitom náhodou překvapí a je šokována.
Rozpláče se a mladík se ji snaží utěšit.
Nedokáže se jí však při tom přiznat, že
je zároveň placeným udavačem STB a
že policii poskytuje informace o tom,
jaké rukopisy, dopisy a zakázané knihy
dívčini rodiče v chatě přechovávají.
V povídce ‘Nudum ius’ studuje Jaroslav
Pavloušek, aspirant ČSAV, dílo rus
kých filozofů devatenáctého století.
Ke své hrůze najednou v knize od I. P.
Durdijeva objeví ‘nevědeckou’ pasáž
o tom, že Rusové páchnou. Trpí proto
komplexem méněcennosti. Podle Dur
dijeva se tohoto komplexu dokážou
zbavit jedině tak, že neustále pod
lézají absolutnímu vládci a prosí ho,
aby je terorizoval. Pavloušek si uvědo
muje, že jestliže se o této pasáži zmíní
ve své kandidátské práci, o místo v ČSA V
okamžitě přijde. Je z toho neobyčejně
nešťasten. Dlouho přemýšlí o svém
problému a v pracovně se zdrží až do
noci. Domů do vilové čtvrti na okraji
velkoměsta se proto vrací až za tmy.
Cestou zjistí, že mu na škodovce nesvítí
levé světlo (žárovky v Československu
nejsou k dostání), a tak aby šetřil i pra
vou žárovku, reflektory vypne a po
předměstské silnici mezi poli sjíždí
k domovu potmě a bez motoru. Najed
nou uslyší dutý úder: přejede a zabije
cyklistu. Zaslechne, jak cyklistovi
pod kolem auta praskla lebka. S hrůzou
a zbrocen studeným potem ujede z mís
ta činu. Večer se svěří manželce, ale ta
jeho příběh není schopna vzít vážně.
Dvě povídky z tohoto vynikajícího
svazku už vyšly na Západě anglicky
(‘Posílat své dárky s udicí’ v časopisech
Index on Censorship a London Ma-

gazine) a německy {‘Gymnasium
flagri’)
Václav Písecký

Vánoční dopis z Kalifornie
Všichni jsme byli letos zaujati histo
rickými daty, která končila číslicí osm.
Já jsem se tím také zabýval a zkoumal
jsem dějepisné knihy. Je pravda, že
v těch letech se přihodilo mnoho vý
znamných událostí. Až na založení Kar
lovy univerzity v roce 1348 a na založe
ní Československa v roce 1918 ty udá
losti moc nestály. A jakjsem si tak říkal
v Palackého Dějinách národa českého,
tak jsem zjistil, že ani události v letech
končících třeba devítkou taky za moc
nestály. Zdá se mi, že dějepisci jsou
jako novináři, také píší většinou o špat
ných událostech.
Zdá se, že bylo před sto lety na světě
docela pěkně. Král Lobengula národa
Matabele přijal britský protektorát
a udělil Cecil Rhodesovi minerální
práva. Z toho pak později vznikla Rho
desie a ta známá nadace. V Německu
zemřel císař Wilhelm I. a za tři měsíce
zemřel jeho syn, císař Friedrich III.
Nastoupil po něm císař Wilhelm II,
na něhož se někteří z nás ještě pamatují.
Také Sarawak se stal britským protek
torátem. Ve Francii byl generál Boulanger propuštěn z armády a byl zvolen
poslancem sněmovny. Byla svolána
mezinárodní konvence Suezského ka
nálu. Ve Spojených Státech byl zvolen
Benjamin Harrison presidentem.
V roce 1888 se narodili: Maurice
Chevalier, Matthew Arnold, Catherine
Mansfteld, T. S. Eliot, Eugene 0’Neil,
Theodor Storm, Irving Berlin, T. E.
Lawrence a Jim Thorpe. Naší babičce
a dědečkovi ve Světlé nad Sázavou
se narodilo jedenácté děcko, teta Anna.
Měli jsme se s ní moc rádi, byla moc
hodná, zvláště ke mně. Když jí bylo

46 let, zahynula spolu se strýcem Gustou a dcerou Helenkou v Osvětimi.
Nikola Tesla zkonstruoval elektric
ký motor, který byl pak vyráběn Georgem Westinghousem, George Eastman
zdokonalil Kodak a J. B. Dunlop vy
nalezl pneumatickou obruč. Heinrich
Hertz a Oliver Lodge nezávisle identi
fikovali radiové vlny. Gustav Mahler
byl jmenován hudebním ředitelem bu
dapešťské opery. Byla založenafootbalová liga a tennisová associace. Jack
the Ripper zavraždil v Londýně šest žen.
Ve Vídni se konala aeronautická výsta
va a ve Spa v Belgii se konala první
soutěž krásy.
Ve Světlé nad Sázavou, před 200 lety,
v roce 1788, byla opětně krutá zima,
takže v horách mnoho lidí pomrzlo.
Stará škola, jelikož hrozila sesutím,
byla prodána a místnosti pro vyučování
opatřeny v městském špitále. Panství
náležící chalupa pod kostelem, při níž
se nalézal ve skále vytesaný sklep, byla
s podržením práva na tento sklep pro
dána za 150 zlatých vídeňské měny. Na
místě té chalupy byla vystavěna hospo
da “V Ráji” a o tom sklepu se povídalo,
že je to východ z tajné podzemní chod
by, vedoucí na hrad Lipnici. Mnohem
později, snad za nějakých 90 let, kou
pila tu hospodu ‘‘VRáji” židovská ná
boženská obec a udělala zní synagogu,
po roce 1945 z ní byl evangelický kostel
a nyní prý je tam museum. Světlá čítala
v roce 1788 142 domů. Můj dědeček vy
stavěl v roce 1884 dům číslo popisné
284. Obnášel tedy stavební ruch za 96
let méně než jeden a půl domu ročně.
Byl to tedy nevelký stavební ruch.
Jako doklad toho, jak krásný byl
rok 1888, vidíte zde reprodukci skle
něného talířku, který nám dala před ně
kolika lety naše přítelkyně Jarmila
Kracíková. Talířek má v průměru 12
centimetrů neboli 4 a třičtvrtě palců.
Uprostřed je rakouský státní znak
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5 dvouhlavým orlem a kolem je krásný
nápis” JUBILAEUM CÍSAŘE PÁNA
1848-1888. Tedy dvě data s těmi os
mičkami. Přemýšlím o tom a tážu se,
kdo asi dal ten talířek vyrobit, kde
byl vyroben, kdo jej rozprodával a kdo
kupoval. Musil v tom být asi ten známý
Cehona, občan pilný. Pro Vás, kteří už
nevíte kdo Čehona byl, připomínám
druhou sloku bývalé rakouské hymny
v českém znění. Já ji ještě musel zpívat
v první a druhé třídě obecné školy, v době kdy jsme úpěli. Začínalo takto: "Če
ho nabyl občan pilný.. .” Samozřejmě
Švejkové si z toho udělali ‘‘Cehona byl
občan pilný”. Byly to holt jiné doby
tenkrát. Ono se asi pořád neúpělo, tak
jako se asi pořád neúpí i v dnešních ča
sech. A tak jako se třeba na vojně ve
válce pořád neválčí. Lidi se rodí, vy

růstají, milují se, někdy se též nenávidí,
přes to se radují ze života, žení a vdá
vají se, mají děti. Jak to stojí psáno
v knize Kazatel: ‘‘Pokolení přichází
a pokolení odchází a země na věky trvá. ”

Frank Marlow
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